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1. Programok (Lakatos Dóra beszélt)
a, TDK Hétvége:
pénzügyek: reméljük, megkapjuk rá a pályázott összeget
b, Ortvay verseny:
október 22 – november 2-ig lesz
honlapot kell frissítenie a honlapfelelősnek
e-maileket megfelelő időben kell kiküldenie a programfelelősnek, erről kérjen
pontos utasításokat az elnöktől
c, TISK:
2010. január 29 – február 2-ig lesz
Szécsényi István szervezi majd
Juhász Krisztina tud adni kontaktcímeket
d, CERN kirándulás
2010. március 11–14-ig lesz
Tóth Bálint és Ratter Kitti szervezik
e, NYISK
gyorsan kell pályázni (még a következő két hétben), mert új Mecenatúra
pályázatot írtak ki, de a régi pályázaton még lehet beadni és többet pályázni
tervezett témakörök:
- orvosi fizika
- asztrofizika
- nukleáris technika
- gazdasági matematika
- anyagfizika
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Ferdinandy Bence: Voltam a Leendő Kutatóorvosok Társaságának rendezvényein
és főleg orvos, de mindenféle hallgató van benne. Őket valószínűleg érdekelné
az orvosi biofizikás szekció.
Lakatos Dóra: A fizikusok olcsóbban jöhetnek, ki kell találni, hogy mennyit
fizessenek a nem fizikusok. Emellett lejjebb kell vinni az árat, ha megint
Balatongyörökön lesz, mert nem volt egyensúly a külföldiek és a magyarok
díja között.
f, NYIFFF
Tervezett ideje: 2010. április 30 – május 2. között
Gillemot Katalin: Át kell beszélni dgy-ékkel, hogy miért nem jó a verseny, mi
lehet az oka
kell keresni szervezőt
g, MOEV
hamarabb kell kezdeni hirdetni
Klujber Gergely: Biztosítsuk a lehetőséget, hogy idegen nyelven tarthassanak
előadást a résztvevők (az alapszabály értelmében)
Szécsényi István: a tavalyi NKTH pályázatot idén be lehet adni MOEV-re, csak ki
kell javítani a benne lévő hibát
Farkas István: szóljunk az ERASMUS-os külföldi hallgatóknak erről.
h, KFKI látogatás
Farkas István: lehetne ilyent szervezni
Lakatos Dóra: legfeljebb HB szinten van értelme, mert amúgy nincs rá érdeklődés
(unalmassá válik, ha sokszor van)
2. Pénzügyek (Tóth Bálint beszélt)
megjött a NYISK-re az előleg az NKTH-tól, és ki lett fizetve a szállás
TDK hétvége szállás és étkezése is ki lett fizetve
KGY 190.000,- Ft-ba került
Klujber Gergely: NYISK szervezők visszakapják majd a részvételi díj árát?
Lakatos Dóra: Igen.
Szécsényi István: Jó lenne pályázatíró összejövetelt tartani a programszervező
csoportnak.
Lakatos Dóra: Most következik a „Pályázatok” pont, abban lesz erről szó.
3. Pályázatok (Lakatos Dóra beszélt)
Ortvay verseny:
köztartozásmentes adóigazolást kell kérni az APEH-től, mert nem vagyunk rajta a
listán
NYISK:
még nem készült el az előző elszámolás
új pályázatot hónap végéig el kell készíteni
CERN szervezőknek a tavalyi SIF pályázatot kell módosítaniuk, mert rossz névre lett
kiállítva
Pályázni kell még:
TISK
MOEV (elég 2010-ben)
NYIFFF
NCA pályázat határideje október 19.
Gillemot Katalin: Próbáljunk meg a résztvevőknek ingyenes NYIFFF-et összehozni,
hátha akkor többen jönnek. Ehhez most kell beadni a pályázatot, ha nem sikerül, akkor
később még beadunk egy rendeset is.
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Szécsényi István: A pályázatfigyelés hogy lesz megoldva?
Lakatos Dóra: A titkár ellenőrzi hetente az elérhető pályázatokat, nagyjából tudjuk, hol
kell keresni lehetőségeket.
4. Görög kultúrcsere program
Ferdinandy Bence: Még nem vettem fel a kapcsolatot velük
Lakatos Dóra: Mikor lenne alkalmas nekünk?
Gillemot Katalin: Legutoljára gond volt, hogy a vendégfogadók nálunk inkább
bementek az óráikra, ezért egyedül kellett foglalkozni a külföldiekkel
Lakatos Dóra: Legyen az ELTE tavaszi szünetében, mert akkor legalább ők rá fognak
érni
Húsvét: 2010 április 4.
Szécsényi István: Mobilitás-nál meg kell próbálni pályázni erre
Gillemot Katalin: Régen úgy volt, hogy a vendéglátók fizették az ellátást, valamint
beadtak 15.000,- Ft-ot fejenként, ebből volt megoldva a közös ebéd és néhány vacsora
5. Egyéb
Rendrakás
Ferdinandy Bence: Mikor tartunk rendrakó délutánt?
legyen jövő hét kedden (október 20.)
beszerezhetnénk új bútorokat is
Szécsényi István: Hosszú távú tervet kell készíteni a rendrakással kapcsolatban,
valamint a raktárban is rendszerezni kell a holmikat.
Mafigyelő
Lakatos Dóra kérdezte Mucsicska Andrást:
Hányan jelezték vissza, hogy 23-án segítenek a szerkesztésben?
Egyelőre ketten.
Hány oldal jön össze nagyjából az e-mailben felsorolt cikkekből?
Még nem számoltam ki.
Lakatos Dóra: Lehetne tudományos cikkeket íratni az emberekkel, és a legjobbat
ingyenes NYISK részvétellel díjazni
Ferdinandy Bence: A kisebb cikkeket is díjazhatnánk. A póló, mint díj nem volt
sikeres korábban, (pénzt nyilvánvalóan nem,) lehetne talán könyvutalványt?
Olyan cikkekért, amiket nem kötelezően kellene megírni.
Lakatos Dóra: Hirdessük úgy, hogy könyvutalvánnyal díjazunk, ha sok pénzünk
lesz, akkor NYISK részvételt is adhatunk.
Honlap
Lakatos Dóra: Hogy áll az online nyilvántartás?
Tóth Bálint: Már előkészítettem az adatbázist, csak még nincs feltöltve.
Lakatos Dóra: Mi hozzáférünk?
Tóth Bálint: admin.mafihe.hu alól igen.
Szécsényi István: BSS honlap utómunkálatait sürgősen el kell végezni
Gillemot Katalin: Mafihe honlappal hogy állsz?
Tóth Bálint: Már felállítottam a virtuális környezetet, ahol tesztelni tudom majd,
de még nem haladtam vele. Nalyman felajánlotta a segítségét.
Szécsényi István: Fel kell állítani prioritási sorrendet: BSS honlap,
tagnyilvántartás, …
Csoportok:
Lakatos Dóra: A csoportvezetők gyűjtsék össze az embereket és azok címeit,
kérjenek a rendszergazdától levelezési listát és tartsanak találkozót.
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Ferdinandy Bence: a Kreatív Csoportnak már van is feladata: feltölteni a külföldi
kontaktokat tartalmazó listát
Farkas István: Használjuk a ToDo programot.
Lakatos Dóra: Tervezzük az ICPS miatt, de amíg rendszeresen összeomlik a
’charm’, addig nincs értelme.
Keresni kell embert, aki rendbe tudja tenni a VMware rendszert

Budapest, 2009. október 13.

____________________

____________________

Lakatos Dóra
elnök

Klujber Gergely
titkár
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