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1

1. Tagosítási kérelmek tárgyalása
6 új tagosodási kérelem érkezett.
Az Elnökség döntött a tagosodni kívánó személyekről.
Határozat 2017/26.
Az Elnökség 3 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett minden tagosodási kérelmet elfogadott.

2. Pénzügyi helyzet
Ismét felmerült, hogy a Helyi Bizottságoknak a tagdíjakból befolyó összeg, nem fedezi teljes
mértékben a programjaikat így megfontoljuk, hogy az SZJA 1%-ból kipótoljuk a programjaikra
szánt összeget.

3. Országos programok
• ORTVAY
December 7-én kerül megrendezésre. Az ajándékokat a nyerteseknek meg kell venni.
• Német csereprogram
A debreceni MTA Atommagkutató Intézettel minél előbb fel kell venni a kapcsolatot,
ebben Hudák Anikó segít a Debreceni Helyi Bizottságtól.
• CERN Kirándulás
A program főszervezője, Pál Balázs mellé keresünk még szervezőt és a CERN-ben lévő
szervezőkkel is fel kell venni a kapcsolatot minél gyorsabban. Felmerült, hogy Milánó
helyett idén Franciaország legyen az egyik úticél, tavaly bizonyos biztonsági intézkedések
miatt nem lehet menni.
• TISK
2018. február 9. és 11. között kerül megrendezésre. A program tényleges szervezése
még nem kezdődött meg, a téma atommag és nehézion fizika lesz. Az előadók keresése
folyamatban van.

4. Médiamegjelenések
A logókat kellene fejleszteni, Sveiczer András a mádiakoordinátor már foglalkozott velük, de
még nem osztotta meg az elnökség többi tagjával.
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5. Informatikai fejlesztések, honlap
A Közgyűlésen felmerült közös honlap körülbelül januárra lesz elérhető. Maróti János Endere
felhívta rá a figyelmet, hogy a bemutatkozásokat a honlapra még mindig nem küldte el az
elnökség néhány tagja.

6. Egyebek
• Pécsi Hétvége
Baditz Máté a Pécsi Helyi Bizottság elnöke beszélt az elmaradt Pécsi Hétvégéről. Sajnos
sok embernek rossz időpontban volt és a hirdetést is elég későn kezdték meg, legközelebb
erre jobban figyelnek.
• Debreceni Hétvége
A Debreceni Helyi Bizottság felvetette, hogy a Debrecenben megszervezett Német csereprogramon szeretnék tartani a Debreceni Hétvégét. Így ennek megszervezésében is tudnak
nekünk segíteni.
Szigeti Balázs Endre 11:08-kor lezárta az ülést.
Budapest, 2017. november 11.

Szigeti Balázs Endre
Elnök

Bódai Viktória
Titkár
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