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

Határozat 2019/33.

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

2. Pénzügyi helyzet
Jelenleg folyamatban van egy pályázat írása, melynek november vége a határideje.

3. Országos programok

3.1. Balaton Summer School

Tervezett időpontja 2020. július 22-27. Még mindig nem biztos, hogy lesz-e lehetőségünk
megszervezni, a kapott támogatásoktól függ.

3.2. Ortvay

Október 25 és november 4 között tart majd a verseny és az eredményhirdetés december 5-én lesz.
A Mafihe Facebook oldalán meg kell osztani, angolul és magyarul is. Az eredményhirdetésre a
Hiflylabs is jön, mint támogató.

3.3. Campus fesztivál és EFOTT

2020-ban is tervezzük népszerűsíteni Egyesületünket a Campus fesztiválon ls az EFOTT-on.
Sajnos a Campus fesztivál fedésben van a Balaton Summer School tervezett időpontjával ezért
lehet előrébb hozzuk.

3.4. NYIFFF

2020. május első hétvégéjére szeretnénk megszervezni, jelenleg még hozzáértő szervezőt kere-
sünk.

3.5. TISK

2020. február 7 és 9 között kerül megrendezésre. A főszervező Szakállas Nikolett támogatásokat
is próbál találni az Iskola megszervezéséhez. Gondolkodik biofizika témájú laborlátogatásokon
is, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen lennének is, így ottani előadókat is
keres.
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3.6. Csereprogramok

A szervezés még nem indult meg sehol. de a külkapcsolati felelős tartja a kapcsolatot azokban
az országokban az egyesületekkel, ahova tervezzük a Csereprogramok szervezését.

4. Médiamegjelenések
A Téli Iskolának kell plakátot készíteni. A Facebook oldalunkra vannak ötletek, miket kellene
posztolni illetve az Instagram oldalunk aktívabbá tétele is folyamatban van.

5. Informatikai fejlesztések, honlap
Nem történt hozzászólás ehhez a napirendi ponthoz.

6. Egyebek
• MFHB

A Műegyetemi Fizikus Helyi Bizottságba próbálunk elnököt keresni.

• Helyi Bizottság hétvégék
A Szegedi és a Debreceni Helyi Bizottság is szeretne 2020-ban hétvégét tartani. a debre-
cenieknek már van is pár ötlete hozzá.

Jeges Viktor Péter 14:56 -kor lezárta az ülést.

Budapest, 2019. október 25.

Jeges Viktor Péter Bódai Viktória
Elnök Titkár
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