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1. Tagosítási kérelmek tárgyalása
2 új tagosodási kérelem érkezett.
Az Elnökség döntött a tagosodni kívánó személyekről.
Határozat 2017/7.
Az Elnökség 4 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett minden tagosodási kérelmet elfogadott.
2016 szeptembere óta 35-en vannak, akik regisztráltak, elfogadtuk őket, de nem fizették be a
tagdíjat. Az előző évi tagság hivatalosan októberben szűnik meg. Az IAPS adatbázist szeretne
vezetni a tagjairól, ezért módosítani kell a tagosodási kérelem adatkezelési nyilatkozatát.

2. Pénzügyi helyzet
A BSS nem teljesen jött ki a támogatásokból és a részvételi díjból ezért az SZJA 1%-ból
felhasználtunk rá. A végleges elszámolás már megvan. Még a tavasszal volt róla szó, hogy
a Helyi Bizottságok kérhetnek a programjaikra az SZJA 1%-ból, ehhez még nem készült el a
pályázási felület.

3. Országos programok
• Német csereprogram
Márciusban vagy áprilisban kerül megrendezésre attól függően, hogy az ATOMKI-nek
melyik hétvége megfelelő ebben a két hónapban. Amint választ kapunk az ATOMKI-től,
véglegesítjük az időpontot és elkezdünk szállást keresni.
• CERN Kirándulás
Jelenleg még szervezőket keresünk, az egyik lehetséges szervező Pál Balázs.
• TISK
A Téli Iskola témájának a mag- és nehézionfizika merült fel, az ötlet még elég kezdetleges,
előadókat kell keresni.
• MOEV
Szó esett róla, hogy az EHB-tól átvehetnénk a szervezést és összevonhatnánk a Budapesti
Hétvégével, így talán több vidéki is részt venne az eseményen.
• BSS
A főszervezők még nem küldték el a beszámolójukat.

2

4. Közgyűlés előkészítése
Október 14-i hétvégén tartjuk az őszi Közgyűlést. Szállást már találtunk és mivel a Helyi
Bizottságoknak kötelező képviseltetni magukat, ezért szóba került, hogy két főnek fizethetnénk
a szállást. Szombaton workshop-ok lesznek, első közelítésben felmerült egy programos, PR-os,
szervezeti felépítéssel foglalkozó, informatikai és Mafigyelős ötletelés. Péntek és szombat estére
még programot kell találni.

5. Mafigyelő, médiamegjelenések
Tóth Petra, a Mafigyelő főszerkesztő még mindig nem válaszol, semmilyen megkeresésre és
jelenleg még az utódját sem találtuk meg.

6. Informatikai fejlesztések, honlap
Nem történt fejlesztés az elmúlt időszakban informatikai részről, csak a honlapnak készült egy
teszt dizájnja. Sveiczer Andrástól nem kaptuk meg a logókat, ezért felmerült, hogy visszatérhetnénk a Pál Bernadett által tervezettekhez.
Hegedüs Dávid: A TISK és BBS honlapján hiányos az archívum, az előző éviek nem érhetőek
el.
Szánthó Lénárd Lajos: Rendben, majd visszaállítom őket.

7. Egyebek
• Pécs környékén lévő Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. felhívta
rá a figyelmünket, hogy lehet látogatásokat szervezni hozzájuk, mely egy 2 órás idegenvezetésből áll és egy előadásból. Felmerült, hogy esetleg összevonhatnánk egy Paks látogatással. Először mindenképp egy igényfelmérést kell csinálni, hogy mennyire érdekelné
az embereket.
• 2018 szeptemberétől az ügyfélkapu helyett cégkapun fog történni az ügyintézés, erre regisztráltunk.
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Hegedüs Dávid 20:06-kor lezárta az ülést.
Budapest, 2017. szeptember 18.

Hegedüs Dávid
Elnök

Bódai Viktória
Titkár

4

