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• Pénzügyi helyzet
• Pályázatok
• Egyebek
A napirendi pontokat az ülés egyhangúan elfogadta.
I. Programok
1. Ortvay
A kijelölt programfelelősöket ismertettük feladataikkal. Fel kell venni a kapcsolatot Dávid Gyulával a program
részleteivel kapcsolatban. Be kell szerezni a nyereményeket. Új pályázatokat kell keresni vagy a régieket
feléleszteni (pl.: Pázmány, ELFT, Semilab). A reklámozást és a hirdetéseket jövő héten fogjuk kezdeni, ami
külföldön e-mailekkel, itthon szórólapokkal is fog történni, amiknek terjesztését Horváth Balázs vállalt el.
2. MOEV
Már le van foglalva egy terem a Kármán kollégiumban, de amennyiben megoldható, az ELTE-re kerül át a
rendezvény, hogy elkerüljük a beléptetéssel kapcsolatos nehézségeket. Eddig egy biztos zsűrit szereztünk, Kata
Jánost, a többi zsűri személye még tárgyalás alatt. Már van plakátja a programnak és a honlap is üzemel. A
jelentkezés google-doksin fog történni, és határideje november 13. . Az első helyezett választhat a CERN-i
kirándulás és az ICPS-en való részvétel közül, a második helyezett 15 ezer, a harmadik helyezett 10 ezer Ft-nyi
könyvutalványt nyer. Néhány költségvetési kérdés merült még fel, mint a büfé felállítása.
3. TISK
Előnyös lenne a program hirdetése külföldiek számára is, mert elég külföldi résztvevővel pályázhatnánk a V4-re.
Ezzel kapcsolatban meg kell kérdezni az előadókat, hogy az előadásokat tudnák-e angolul tartani. A programig
valószínűleg elérhetővé válik az NKTH-s alapunk, de addig is egyéb forrásokat keresünk. Fel kell keresni Szabó
Gábort néhány kérdéssel kapcsoltban.
4. CERN-i kirándulás
Tóth Bálint átadja a kontaktokat Horváth Balázsnak, illetve szükség van egy másik főszervezőre.
II. Pénzügyi helyzet
Kifizettük a NYISK utolsó részletét is. Jelenlegi fizetési kötelezettségünk még a KGY-vel kapcsolatban vannak.
A közeljövőben bevételt az APEH-től várunk az adó 1%-okból származó támogatások formájában.
III. Pályázatok
Jelenleg nincs pályázati lehetőség.
IV. Egyebek
A napirendi ponton senki nem vetett fel új kérdést.
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