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az 
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Helyszín. BME D.ép II.em. 204. (Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék) 
Résztvevők: Ván Péter (VP), Szondy György (SzGy), Verhás József (VJ).  

Dátum: : 2010. február 3. 18:00 
 

Napirendi pontok 

1. Tagdíjak kérdése 
2. SZJA 1% 
3. TDK díj odaítélése 
4. Mpemba effektusra vonatkozó feladatkiírás 
5. Egyéb 

Tagdíjak 

1. Ván Péter beszámolt a tagdíjhátralékok befizetésével kapcsolatos lépésekkel és annak 
eredményével. A tagok nagy része rendezte a hátralékot. 

2. Kiss Endre és Farkas Zénó nem reagáltak az elnökség írásbeli megkeresésére. Az elnökség 
ezzel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 

ETTE-2010/e/1 sz. határozat: Az elnökség Kiss Endre egyesületi tagságát törölte. 
ETTE-2010/e/2 sz. határozat: Amennyiben Farkas Zénó újabb megkeresésre sem reagál, illetve nem 
rendezi tagdíj hátralékát 2010. február 28-ig, úgy egyesületi tagsága törlésre kerül. 

3. Az egyesület néhány tagja a tagdíj befizetése után írásban jelezte, hogy kilép az egyesületből. 
Ezt az elnökség az alábbi határozat meghozatalával tudomásul vette: 

ETTE-2010/e/3 sz. határozat: Széles Zoltán, Márkus Ferenc, Iván Kristóf egyesületi tagságát 
nevezettek írásbeli kérése alapján az elnökség törölte. 
 
1% 

A tavalyi évben a személyi jövedelemadó 1%-ból az egyesületnek több mint 20e Ft bevétele 
származott. Erre az idei rendelkezésre vonatkozóan Ván Péter vállalta, hogy levelet intéz az egyesület 
tagjaihoz és szimpatizánsaihoz. 
Az elnökség a taglétszám csökkenése kapcsán úgy döntött, hogy a levelet az alábbi kibővített 
tartalommal küldi ki: 

• Felhívás az személyi jövedelemadó 1%-ára vonatkozó rendelkezésről 

• Beszámoló a 2009-es év tevékenységéről 

• Felhívás a szimpatizánsokhoz a csatlakozásra  

TDK díj odaítélése 

ETTE-2010/e/2 sz. határozat: A 2010-es ELTE TDK díjat az elnökség 2 szavazattal 1 ellenében 
Németh Andrea - IV. Fizika BSc. „Fejérje adszorpció in situ optikai vizsgálata bioszenzorikai 
alkalmazásokhoz” című TDK munkáért ítélte oda. 



ETTE 
 

EGYESÜLET A TUDOMÁNY ÉS TECHNOLÓGIA EGYSÉGÉÉRT 
SOCIETY FOR THE UNITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

 

20100203-Elnoksegi-1.doc 2010.02.20. 2/2 

Mpemba kiírás 

Az egyesület előző közgyűlése úgy határozott, hogy kerüljön kiírásra a Mpemba effektus 
magyarázatára vonatkozó egyesületi pályázat. 
Az elnökségi ülésen Ván Péter vállalta, hogy nekiáll összeállítani a kiírást. 
Az elnökség támogatta azt a javaslatot, hogy a feladat kiírásába és az elbírálásába vonják be a 
tagságot. E célból az elnökség levelet fog intézni a tagsághoz. 
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