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

Határozat 2018/33.

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

2. Pénzügyi helyzet
Az elnökség megújulása után a bankban át kell írni a jogosultságokat, hogy ki férhet hozzá a
számlához.

3. Országos programok
• TISK

2019. február 1-3 a tervezett időpontja, a témája csillagászat-asztrofizika lesz. Pénteki
program az MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézetében lesz, a szombati
és vasárnapi program pedig az ELTE-n. Az Intézetbe lesz egy közös felutazás is, de termé-
szetesen külön is fel lehet jönni. Szállást már kerestünk, az Astorián lesz, 2700 forint/éj,
maximum 20 embert tudnak elszállásolni. A szállásfoglalás lemondható az időpont előtt
egy héttel, és a létszámon még 48 órával előtte lehet változtatni. Felmerült, hogy esetleg
a Szakkollégiumokat is megkereshetnénk ez ügyben.
Pénteki előadások a Konkoly kutatóintézetben lennének, ami után csillagnézés szervezünk.
Szombaton az ELTE oktatói és doktoranduszai tartanának előadásokat, vasárnapra pedig
Szegedről vagy Debrecenből hívnánk előadókat.
A jelentkezési felületet Pál Balázs megcsinálja a my-mafihe-n. Sveiczer András készít
hozzá plakátot, mely a Helyi Bizottságoknak is el lesz küldve. Facebook-on létrehozunk
neki egy eseményt, és ha már teljes a program, akkor e-mailben is kiküldjük. A hirdetést
szeretnénk decemberben megkezdeni.

• Német Csereprogram
Tervezett időpontja 2019. április 5-7, de a németek még nem válaszoltak arról, hogy ez
nekik is megfelel. A jelentkezést érdemes lenne az esemény előtt egy-másfél hónappal
lezárni, főleg a német jelentkezők számára.

• Finn Csereprogram
Felmerült, hogy szervezhetnénk Finn Csereprogramot. Esetleg 2019 nyarán lenne rá le-
hetőség, amihez a finnekkel fel kell venni a kapcsolatot.
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• Balaton Summer School
Felvetődött egy 2019-es BSS szervezése, ami még egyáltalán nem biztos a támogatások
hiánya miatt. Lehetséges témának a félvezetők merült fel.

• CERN Kirándulás
Szigeti Balázs Endre mellé szükséges még egy főszervezőt találni. Sveiczer András készíti
hozzá a plakátot.

• Ortvay
A verseny felhívását ki kell küldeni e-mailben, a Helyi Bizottságokat is tájékoztatni kell
róla.

4. Médiamegjelenések
A Téli Iskolához kell plakátot készíteni és facebook eseményt létrehozni. A Mafihe bemutató
plakátját ki kell nyomtatni. Felmerült, hogy az ELTE Természettudományi Kar online újság-
jába, a Tétékás Nyúzba lehetne írni cikkeket a programjainkról.

5. Informatikai fejlesztések, honlap
Az új honlapon még dolgoznak. Pál Balázs ötlete, hogy az új honlapba bele integrálják a
my.mafihe oldalt, ahol a tagosodás folyik, és az összes aloldalt meg szeretnék szüntetni. Ez sok
időt vesz igénybe és jelenleg is még ismerkednek vele, illetve a tanulmányaikkal is foglalkozni
kell.

6. Egyebek
A belépőkártyákhoz tartozó neveket át kell íratni az új elnökségi tagok nevére.

Jeges Viktor Péter 19:58-kor lezárta az ülést.

Budapest, 2018. október 17.

Jeges Viktor Péter Bódai Viktória
Elnök Titkár
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