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1. Tagosítási kérelmek tárgyalása

2. Pénzügyi helyzet

3. Országos programok

4. Médiamegjelenések

5. Informatikai fejlesztések, honlap

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

Határozat 2019/34.

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

2. Pénzügyi helyzet
Körtefái Dóra a gazdasági felelős elmondta, hogy nincs sok új számla, azokat lekönyvelte és
pályázatnak, amit írnak, ki lett tolva a határideje.
Nagyon jó ajánlatot kaptunk Keszthelyről a Balaton Summer School szervezéséhez a Pannon
Egyetemtől. A szállás és az előadóterem egy helyen van.
A Morgan Stanley támogatja az Ortvay-t.

3. Országos programok

3.1. TISK

2020. február 7 és 9 között kerül megrendezésre. A programterv még nem készült el teljesen,
néhány előadó hiányzik.

3.2. BSS

Az új időpontja július 13-19. A helyszín Keszthely lesz.

3.3. Ortvay

December 5-én lesz az eredményhirdetés, melyre az esemény támogatója a Hiflylabs is eljön.
Somogyfoki Réka, a külkapcsolati felelős többször írt az IAPS-nek az eseményről, hogy reklá-
mozzák ők is.
Sajnos sok feladatra így sem érkezett megoldás.

3.4. Helyi Bizottság Hétvégék

A Debreceni Helyi Bizottság szeretné megcsinálni az idei zebegényi vizsgatemető hétvége mását.
Már táborhelyeket is találtak, igyekeztek az össze Helyi Bizottságtól ugyanolyan messze keresni
helyszínt.
A Szegedi Helyi Bizottság jelezte, hogy mégse szeretne hétvégét szervezni, de Jeges Viktor
Péter, az Egyesület elnöke szeretné, ha a 2020-as őszi Közgyűlés ott lenne megtartva.

2



A Pécs Helyi Bizottság jelenleg szervez egy konferenciát, de erről mi nem sok információt
kaptunk.

4. Médiamegjelenések
Nem történt hozzászólás ehhez a napirendi ponthoz.

5. Informatikai fejlesztések, honlap
Jelenleg nincs anyagi kapacitásunk, hogy informatikai fejlesztések legyenek.
Lukovics Márk leült az előző két rendszergazdával átbeszélni a rendszer működését, illetve az
új honlappal is foglalkozik, szeretné egy év alatt rendbe hozni.

6. Egyebek
November 23-án kerül megrendezésre az Eötvös Loránd Jubileumi Emlékverseny döntője, mely-
re segítőket kell keresni.

Jeges Viktor Péter 16:15-kor lezárta az ülést.

Budapest, 2019. november 07.

Jeges Viktor Péter Bódai Viktória
Elnök Titkár
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