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Szavazati joggal jelenlevők száma: 4 fő.
Napirendi pontok:
1. Pénzügyi helyzet, pályázatok
2. Országos programok
3. Honlap, Mafigyelő, médiamegjelenések
4. Egyebek
Szavazás a napirendi pontokról: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadtuk.
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1. Pénzügyi helyzet, pályázatok
Németh Viktória beszámolt. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalnak a CERN
Kirándulással kapcsolatban beadott pályázatunkkal minden rendben, várjuk a szerződést, ezután pedig már csak meg kell írnunk a beszámolókat.
Garaguly Gergő János a NYIFFF-fel kapcsolatban elmondta, hogy ha a tavalyi 50 emberrel
számolunk, a szállás 800 000 Ft lesz. A jelentkezési díj 15 000 Ft, ez és a Morgan Stanley
támogatása az összbevétel, ez nem fedezi a kiadásokat.
Garaguly Gergő János megkérte az elnökséget, hogy ha a Balaton Summer Schoolra van
támogatást kérő formalevél, akkor azt elkérné azon célból, hogy a BME dékánjától kérjen támogatást.
Vámi Tamás Álmos: Rendben, elküldöm. Jelenleg úgy állnak az anyagi dolgok, hogy meg
tudjuk csinálni a Nyári Iskolát, de persze minden támogatást szívesen veszünk. Mellesleg az
IAPS elfogadta a Grant-ot amit megpályáztunk.

2. Országos programok
• Ortvay:
Vámi Tamás Álmos elmondta, hogy az Ortvay külföldi díjainak kiosztásával sikerült előre
jutni. Beszéltek Dávid Gyulával, aki az okleveleket aláírta, Németh Viktória azokat már
fel is adta postára. Az utalásokra is hamarosan sor kerül, Garaguly Gergő János megcsinálta a díjak eloszlását, ezt a zsűri elfogadta. Vámi Tamás Álmos úgy gondolja, hogy
jövőre ki kéne szállni az Ortvay verseny pénzügyeiből. Erről az elnökség később dönt.
• NYIFFF:
A NYIFFF jelenleg nagyon rosszul áll, egyelőre nincs egyetlen jelentkező sem, a szállás
már régóta le van foglalva, azonban a szálláshelyre 10 nappal előre oda kell szólni az
étkezés miatt, ami azt jelenti, hogy 5 nap múlva fel kell hívnunk őket a véglegesítéssel
kapcsolatban.
Pintér Ádám Balázs: Azért csak 2 napja írtuk ki a regisztrációt, mert Dávid Gyula azt
mondta, hogy csak az előfeladatokkal együtt küldhetjük ki a regisztrációt, ami így sem
sikerült, a zsűri csak másnap küldte ki az előfeladatokat.
• Kolozsvári csereprogram:
Pintér Ádám Balázs elmondta, hogy a csereprogrammal minden rendben van, a kolozsvári
vonatjegyeket már megvették, 6 ember fog kiutazni.
• BSS (Balaton Summer School):
Vámi Tamás Álmos elmondta, hogy az Iskola jól áll, a honlap közeledik a végleges állapotához, már csak résztvevőkre lenne szükségünk. Megkérte az elnökséget hogy reklámozzák, osszák meg a facebookon az eseményt, remélhetőleg sok jelentkező lesz.
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Tóth Ágnes: A Mafigyelőbe is szívesen írok reklámot, csak küldjetek szöveget.
Vámi Tamás Álmos: Rendben, küldök majd valamit.

3. Honlap, Mafigyelő, médiamegjelenések
Sárádi András elmondta, hogy a TISK honlapon fent vannak az előadásokhoz tartozó videók,
immáron beágyazott módon.
Vámi Tamás Álmos: A BSS honlapon lévő program táblázatán ki kéne javítani egy helyesírási
hibát, illetve HTML-ként kéne megjeleníteni a jelenleg PDF formátumban lévő tervezett programtervet.
Tóth Ágnes: Még nem csináltam meg Tamás, amit kértél, de jövő csütörtök után meglesz.
Likeolni még nem lehet a cikkeket, de megosztani már igen, ráadásul nagyon sok féle felületen.
Vámi Tamás Álmos: Azt kéne valahogy megtudnunk, hogy mennyi a látogatottsága a honlapnak.
Tóth Ágnes: Arra is gondoltam, hogy lehetne, hogy a mafigyelő online-ra is kikerüljenek az
aktuális programok, események. Továbbá Kalló Bernátot ismeritek? Ő nyert a fotópályázattal,
de nem tudom elérni.
Vámi Tamás Álmos megemlítette, hogy Pál Bernadett azt mondta, hogy péntekig nagy
valószínűséggel eldől, hogy lesz-e új BSS logó.

4. Egyebek
Németh Viktória beszámolt arról, hogy két nappal ezelőtt megkaptuk a Fővárosi Törvényszéktől
a végzést, mely szerint 2014. június 1-je óta nem vagyunk közhasznúak. Vámi Tamás Álmossal
még 2014. október 18-án beadtuk a közhasznúságba vételre vonatkozó kérvényt, amire megkaptuk a Fővárosi Törvényszéktől a hiánypótlási felszólítást. Több oldalon keresztül részletezik
az Alapszabályunk hiányosságait, hogy mely pontokban nem felel meg a Ptk.-nak, az Ectv.-nek
vagy a Cnytv.-nek. Ennek a javítására egy jogászra, vagy egy ügyvédre van szükségünk, aki érti
a jogi problémákat. A hiánypótlásra kézhezvételtől számított 45 napunk van, ami azt jelenti,
hogy legkésőbb május 29-én kell beadnunk a hiánypótlást.
Garaguly Gergő János: Megéri ez nekünk? Akarunk közhasznúak lenni?
Vámi Tamás Álmos: Nem közhasznú civil szervezetként 6 millió Forintig lehet egy évben
pénzforgalmunk.
Németh Viktória: Az Alapszabályt mindenképp át kell írnunk.
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Vámi Tamás Álmos: A tavaszi Közgyűlés alkalmával több dolgunk is lesz. Egyrészt elfogadjuk a pénzügyi beszámolót, elfogadjuk az Alapszabály módosítást, Horváth L. Bence pedig
szeretne lemondani, mely következtében új rendszergazdát kell megválasztanunk.
Pintér Ádám Balázs: Én is szeretnék a tavaszi közgyűlésen lemondani, és átadni a posztomat a már felkészített utódomnak, Maróti János Endrének.
Vámi Tamás Álmos 18:05-kor lezárta az ülést.
Budapest, 2015. április 16.

Vámi Tamás Álmos
Elnök

Németh Viktória
Titkár
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