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A napirendi pontokat az ülés egyhangúan elfogadta. 
 

1. HB beszámolók 
DHB beszámolója: 

A Helyi Bizottság legutóbbi tevékenységei közé tartozott egy közös bográcsozás a hallgatókkal, 
segítségnyújtás a TDK munkákban, valamint az általános középiskolás programok lebonyolítása. 
Plusz bevétel a legutóbbi nyíltnapon kapott felajánlás. Az új programfelelős Godó Bence. 

EHB beszámolója: 
Az idei tisztújító kissé későn volt, de ez nem okozott problémát a programok szervezésében. 
Elindult egy BME-vel közös csocsóbajnokság, egy ELTÉ-s színházi alkalom, valamint a 
közeljövőben lesz az Ortvay verseny eredményhirdetése. Megújult a honlap valamint a logó, és 
egy facebook csoport is létrejött. 

MFHB beszámolója: 
A kezdeti érdeklődéssel szemben a matek gyorstalpalónak már alig vannak résztvevői, így 
valószínűleg megszűnik. 26.-án a HK-val együtt veszünk részt és tartunk bemutatókat a BME 
nyíltnapon. Még mindig alacsony a MOEV-re jelentkezettek száma, de valószínűleg az utolsó pár 
napban ez még változhat. Az MFHB szülinap eltolódott a Szak7-re, valamint megújult a logó. A 
januári Education való részvétellel kapcsolatban a HK-val együtt vannak tervek. 

SZHB beszámolója: 
A FIVE sajnos elmaradt az alacsony csapatszám miatt, és a fizikus focit sem tartották meg. 

2. Országos programok 
MOEV 

A végleges zsűri Varga Dezső, Koppa Pál és Kata János. A terem le van foglalva, projektor is van. 
A BME HK már biztosan támogatja a programot, valamint a SIF alapítványt is megkérdezzük. 

Ortvay eredményhirdetés 
December 9.-e a végső dátum, és Radnai Tamás vállalta a fizikus mikulás szerepét. 

Téli Iskola 
A potenciális támogatók a Pázmány-Eötvös Alapítvány és a SIF Alapítvány. Érdemes lenne a 
rendezvényt az ELTE-n tartani, érdeklődni kell a lehetőségek felől. A téma már biztosan nem az 
ELI lesz, hanem a grafén. 

CERN túra 
Március 14-17. között tartjuk. Még mindig keresünk egy társszervezőt. 

Fizikus Foci 
Április 15-17-ére helyezve, hogy ne ütközzön a Szak7-tel. 
Szak7 
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Április 4.-ei kezdettel tartjuk. 
NYIFFF 
Május elején lesz. 

3. Pénzügyek 
A közelmúltban nagyobb kiadást a Közgyűlés, a Mafigyelő kiadása, és az általános irodai és banki 
költségek jelentettek, míg bevételt az NKTH pályázatának kifizetése. 

4. Pályázatok 
Elsősorban most egy új szerverre pályázunk. Van egy EU-s pályázat, ami a vidéket részesíti előnyben, 
ezért talán a DHB-n keresztül lenne érdemes pályázni. Ha sor kerülne az egész szerver újratelepítésére, 
akár Windows programokra is pályázhatnánk. 

5. ICPS 
Már van egy kezdetleges magyar honlap, ami folyamatosan fejlődik. A teljes 25-30 milliós 
költségvetésből 6-8 milliót kell pályázatokból összeszednünk. Fontos feladat a külföldi szervezetekkel 
való kapcsolatfelvétel és a külföldi reklámozás. Felmerült az a probléma, hogy a külföldiek behívására 
4-5000 Ft-ot kell fizetnünk, de ezt fel lehetne számolni előlegben, mint adminisztráció költség. 

6. Egyéb 
Mafigyelő: 

A határidők kiosztva. Már érkezett be cikk az új számhoz és még sok a téma, mint a MOEV, a szegedi 
hétvége, folytatódik az ELI-s sorozat, lesz egy exobolygós cikk, némi tudománytörténet, valamint a 
külföldi PhD-sekkel való kapcsolatfelvétel is tervbe van véve. Maga a szám valamikorra december első 
hetére várható. A fedő lap és új nyomda kapcsán a Pikkásszal konzultálunk. Felmerült egy esetleges 
adókedvezmény, amit kihasználhatunk a költségek csökkentésére. Februárban a szerkesztőség 
becsatlakozik a TTK Nyúz-hoz egy kis gyakorlásra. 
A Nemzeti Bizottsági Ülés egyhangúan megszavazta, hogy Vida Réka és Horváth Viktor felvételt 
nyerhet a Mafihébe, annak ellenére, hogy nem fizikushallgatók. 

7 igen és 1 tartózkodás mellett megszavazva, a Nemzeti Bizottsági Ülés költségeit teljes mértékben a szervezet 
állja. 
Befejezés 12:57 
 
Debrecen, 2010. november 20. 
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