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1. Tagosítási kérelmek tárgyalása
4 új tagosodási kérelem érkezett.
Az Elnökség döntött a tagosodni kívánó személyekről.
Határozat 2018/35.
Az Elnökség 3 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett minden tagosodási kérelmet elfogadott.

2. Pénzügyi helyzet
Pénteken megyünk bankban átíratni a jogosultságokat.

3. Országos programok
• Ortvay verseny
December 6-án lesz az eredmény hirdetés, amihez egy termet le kell foglalni.
• TISK
2019. február 1 és 3 között kerül megrendezésre. Az előadókat már felkerestük, az absztraktok küldése folyamatban van, jövőhétre elküldik az összeset.
• CERN Kirándulás
CERN-től megkaptuk a választ és leghamarabb májusban mehetnénk, ezért úgy döntött
az Elnökség, hogy elhalasztjuk vizsgaidőszak utánra, júliusra. A három helyszín: Genfben
a CERN, Lausanneban az EPFL és Thunban a Magfizikai Kutatóközpont.

4. Médiamegjelenések
Sveiczer András csinált új Mafihe logó tervet.

5. Informatikai fejlesztések, honlap
Volt egy áramszünet az ELTE-n, de nem okozott semmi problémát. Kaptunk egy szervergépet,
de még nem találtunk neki helyet.
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6. Egyebek
• Szegedi Donát röviden beszámolt a Szegedi Helyi Bizottság munkájáról: a Közgyűlésen felvetett kommunikációs probléma az elsőéves hallgatókkal megoldódott. Szakestet
szeretnénk szervezni, de eddig mindig valami probléma volt vagy az időponttal, vagy a
helyszínnel, így eltolódott decemberre.
• Hudák Anikó röviden beszámolt a Debreceni Helyi Bizottság munkájáról: Szakest és
Logikus Est volt szervezve a Közgyűlés óta. A Filmestet elhalasztottuk, és Mikulásra
tervezünk még egy Logikus Estet.
• Baditz Máté röviden beszámolt a Pécsi Helyi Bizottság munkájáról: nálunk nem történt
semmi. Még mindig a legfőbb probléma, hogy kevés a hallgató, a fizika tanár szakos
hallgatókat próbáljuk bevonni a közösségi életbe.
• Jeges Viktor Pétert elmondta, hogy megkeresték egy rendezvényszervező cégtől, akik
szeretnének tudomány-népszerűsítéssel is foglalkozni, és megkértek minket, hogy reklámozzuk a hallgatók körében, hogy lehet menni segíteni nekik.
Jeges Viktor Péter 21:07-kor lezárta az ülést.
Budapest, 2018. november 21.

Jeges Viktor Péter
Elnök

Bódai Viktória
Titkár
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