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1. Tagosítási kérelmek tárgyalása
3 új tagosodási kérelem érkezett.
Az Elnökség döntött a tagosodni kívánó személyekről.

Határozat 2017/27.

Az Elnökség 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett minden tagoso-
dási kérelmet elfogadott.

2. Pénzügyi helyzet
A banki jogosultságokat módosítani kell. A nyomtatóba papír lett véve és a rendszergazda
felajánlott az irodának egy mikrofont és egy webkamerát.

3. Országos programok
• ORTVAY

December 7-én lesz megtartva. Az egyetem dékánjának írtunk, hogy este zárás után is
itt lehessünk az egyetemen és az illetékeseket is megkerestük a teremfoglalás miatt.

• CERN Kirándulás
A szervezők úgy döntöttek a sok teendő miatt, hogy nem tudják megszervezni februárra.
A CERN-ben dolgozó kontakttal beszéltek és a következő alkalmas időpont a nyár, így
áttettük augusztusra a kirándulást.

• TISK
2018. február 2. és 4. között kerül megrendezésre. Még nincs teljesen kitöltve a program,
az üres helyekre még várjuk az előadók visszajelzését. Az egyetemen is el kell intézni a
termek lefoglalását.

• Német csereprogram
2018. áprilisában kerül megrendezésre. A debreceni MTA Atommagkutató Intézetben
a megbeszélt látogatás időpontja április 20-21, a többi programot ehhez igazítjuk. A
megbeszéltek alapján a Debreceni Helyi Bizottság Hétvégéjével együtt lesz, így a hétvégi
programokat ők szervezik.

• Nyári konferencia
Soltész Attila felvetette, hogy nyárra lehetne szervezni egy hallgatói konferenciát, ahol a
saját kutatásukról adnának elő a résztvevők. Első megközelítésben július utolsó hetére
gondolt 4 napos terjedelemben és helyszín Szeged lenne. Erről egy felmérést a Helyi
Bizottságoknak kiküldünk, hogy mi a véleményük az eseményről és milyen meglátásaik
lennének hozzá.
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• Plancks
Felkértek minket, hogy szervezzünk Plancksot 2019-ben, de a jelenlegi elnökség úgy gon-
dolja, hogy nincs hozzá elég ember, akik egy ilyen nagy programot megszerveznének.
A 2018-as Plancks programját már kihirdették, május 11-én kezdődik. Ha szeretnénk
magyarországi válogatót, akkor azt februárban kellene megtartani.

4. Médiamegjelenések
Nem történt hozzászólás ehhez a napirendi ponthoz.

5. Informatikai fejlesztések, honlap
A honlapokra az új támogatóinkat fel kell tenni és a bemutatkozásokat is. Említésre került,
hogy a Helyi Bizottságok honlapja nem túl aktívak.

6. Egyebek
Szánthó Lénárd Lajos kérte, hogy az elnökségi ülések korábban legyen összehívva, hogy össze
tudja egyeztetni a saját teendőivel.

Szigeti Balázs Endre 17:30-kor lezárta az ülést.

Budapest, 2017. november 23.

Szigeti Balázs Endre Bódai Viktória
Elnök Titkár
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