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1. Tagosítási kérelmek tárgyalása
3 új tagosodási kérelem érkezett.
Az Elnökség döntött a tagosodni kívánó személyekről.
Határozat 2018/34.
Az Elnökség 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett minden tagosodási kérelmet elfogadott.

2. Pénzügyi helyzet
Nem történt hozzászólás ehhez a napirendi ponthoz.

3. Országos programok
• CERN Kirándulás
2019. február 6-10 a tervezett időpont, de ez változhat a CERN válaszától függően.
A program szerint három állomás lenne, Genfben a CERN, Lausanneban az EPFL és
Zürichben egy kulturális program. Szigeti Balázs Endre mellett Rácz Gergely lett a másik
főszervező. December első hetében már szeretnék hirdetni az eseményt, addig igyekeznek
mindent lefixálni.
• TISK
2019. február 1. és 3. között kerül megrendezésre. A péntek este le van beszélve az
MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézetével, maximum 50 fő a befogadóképességük. A nyitó előadást Kiss L. László, az intézet igazgatója tartja. Ezenkívül még
két előadás lesz, melyek 18 óráig tartanának, amit az esti csillagnézés követ az intézet
területén 21 óráig. Szombati és vasárnapi előadók még nincsenek. Sveiczer András készíti
az eseményhez a plakátot, Pál Balázs pedig a jelentkezési felületet.
• Német Csereprogram
Együtt tervezzük a budapesti hétvégével, januárra lesz teljes programterv és költségvetés.

4. Médiamegjelenések
Meg kéne próbálni az ELTE TTK online újságába írni egy cikket a CERN Kirándulásról és a
Kari honlapon is meg lehetne jelentetni azt.
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5. Informatikai fejlesztések, honlap
Jelenleg is dolgoznak az új honlapon és a készítés közben felmerült, hogy a Mafihének nincs
hivatalos színe, amit használhatnának.

6. Egyebek
Nem történt hozzászólás ehhez a napirendi ponthoz.

Jeges Viktor Péter 19:59-kor lezárta az ülést.
Budapest, 2018. november 07.
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Elnök
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