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1. Tagosítási kérelmek tárgyalása
Nem érkezett új tagosodási kérelem.

Akik tavaly jelentkeztek tagnak, de azóta sem fizették ki a tagdíjat, ki lettek törölve a rend-
szerből, nekik újra el kell indítani a tagosodást, ha tagok szeretnének lenni.

2. Országos programok
• TISK

2017. február 10-12 között került megrendezésre. Az eseményen készült képek ki lesznek
rakva az esemény honlapjára és a facebookra.

• BSS
2017. július 17-23 között kerül megrendezésre. Siófokra személyesen le kell menni megnéz-
ni a konferenciatermet, ahol a szakmai program lesz. A választható és egyéb programok
már össze vannak gyűjtve és felmerült, hogy esetleg az egyik este lehetne magyar est.
Az eseményhez a plakát készítése folyamatban van, hamarosan a regisztrációs felület is
elkészül és az esemény honlapja is frissítve lesz, ahol elérhető lesz majd a program leírás
és az előadások absztraktja is. A megbeszéltek alapján a kihirdetés után egy hónapig fog
tartani a regisztráció és utána három hétig lehet befizetni a részvételi díjat.

Vanó Lilla: A poszternek témába vágónak kell lennie?
Hegedüs Dávid: Nem kötelező, de előnyt jelent túljelentkezés esetén.
Vanó Lilla: Absztraktot kérünk a regisztrációnál?
Hegedüs Dávid: Nem, azt majd csak később.
Németh Viktória: A BSS levelező listára küldött üzeneteket ki kapja meg?
Szánthó Lénárd Lajos: Az elnök és a programfelelős biztos.

• Német csereprogram
2017 szeptember a tervezett időpont. Az Atomki a szállással kapcsolatos üzenetre még
nem válaszolt. Nehéz szállást találni. Négy naposra tervezzük, csütörtöktől vasárnapig.
Labor látogatásra csak pénteken van lehetőség és az előadások szombaton a nap egyik
felében lennének. A pontos program még nincs kitalálva, a tervezett befejezés vasárnap
kora délután lenne.

• Nyifff
Dávid Gyulával, a szakmai rész szervezőjével még nem egyeztettünk, de a tervezett idő-
pontja május lenne.
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3. Mafigyelő, médiamegjelenések
Nem érkezett hozzászólás ehhez a napirendi ponthoz.

4. Informatikai fejlesztések, honlap
Volt egy betörés a honlapra, ami valószínűleg a frissítés kimaradása miatt történt meg, a prob-
léma kezelve lett.
Ismét felmerült, hogy a Helyi Bizottságok honlapjainak közös arculata legyen.
Németh Viktória felhívta rá a figyelmet, hogy a bemutatkozásokat még mindig nem küldték el
a honlapra.

5. Egyebek
• Utódképzés

Hegedüs Dávid megemlítette, hogy Szigeti Balázs Endre szeretne indulni elnöknek, ezért
próbálja minél jobban felkészíteni és javasolta, hogy ha az elnökségből senki sem szeretne
delegált lenni az ICPS-en, akkor Balázs lehetne az.

Hegedüs Dávid 19:59-kor lezárta az ülést.

Budapest, 2017. február 24.

Hegedüs Dávid Bódai Viktória
Elnök Titkár
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