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1. Országos programok 

 
1.1. CERN kirándulás: 
Szálláshoz négy felelősségvállaló kell, ebből a három szervező megvan.  BME támogatási szerződéséhez kell 
BME-s szervező. Campus Hungarys támogatáshoz Szillási Zoltántól kell igazolás, hogy bizonyítsuk, hogy ott 
voltunk. Ha csak BME és az ELFT támogat minket, akkor más programra nem marad keret. Jelentkezést meg 
kell hirdetni jobban. Wigner Szakkollégiumosok is szeretnének jönni, támogatnának támogatás ellenében.  
Ha Cern kirándulást és a NyIFFF-et támogatnák, akkor az ELFT-nál a NyISK-t pályázhatnánk.  
 
 
1.2. Nyifff 
NyIFFF-es szervezők: Balogh László már szervező, Semilabtól fognak pályázni, valószínűleg sikeresen. 2009-
ben tudták a programot utoljára támogatni. Előző években a Pázmány-Eötvös Alapítvány is támogatta a 
versenyt. Wigner Szakkollégum is támogathat. 
 
1.3. Nyári Iskola 
Dávid Gyula a héten eldönti, hogy meg tudja-e csinálni, vagy sem, eddig még nem haladt a szervezés. 
Rászervezni nem akartunk, de nem akartunk-e beszállni. Akarunk-e Őszi Iskolát? 
Akarjuk-e a nemzetközi iskolát? Vannak olyan hallgatók a akik azért nem jelentkeznek, mert az iskola nyelve 
az angol. Lehetne hívni a Erdélyből hallgatókat, és már nemzetközi lenne. Lehetne Mafigyelős cikk is. 
Debreceni villamosmérnökök is úgy jöhetnének, mint a fizikusok, ahogy előző években. Szükségünk van 
szponzorokra. 
 
1.4. JDPG cserekirándulás: 
A cserekirándulásban, most kezdenek el konkrétumok körvonalazódni. Egy hétvége ott, egy hétvége itt 
Németek szeretnének exchange workshopot. Mehetünk Münchenbe vagy Hamburgba, választhatunk. 
 
 
 

2. Pénzügyek: 
               Lájer Márton ismertette az egyesület pénzügyi helyzetét. 

Minden függőben: Campus Hungary, a résztvevők nem kapták meg a szerződést, mert a visszaküldéstől 
számítva 30 napon belül kapják a pénzt. 
Pázmány-Eötvös Alapítványhoz és BME TTK-hoz is pályázunk támogatásért, Lázi Mártát kell megkeresni. 
Wigner Szakkolégium támogatása még függőben, Semilab pedig nem valószínű, hogy támogat minket. 
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3.  Egyebek: 
 

3.1. Tóth Ágnes egyebe: 
Kell segítség, aki segít összeállítani a díjakat. És az újságban lesz az eredményről cikk. Nyereményben 
lehetne EHB-s laposüveg is. Megszavaztuk a nyereményeket. 

 
3.2. Fénymásoló: 

Most sem jó a nyomtató, pedig pénteken voltak javítani. MNA-t nem lehet elérni, és másodszorra el sem 
lehetett érni.   

 
3.3. Sárádi András egyebe: 

Fotózni lehetne: az előadásokon, alapítványos előadásokon, planetáriumot, a Vizualizációs Centrumot. 
Áginak a SEM-hez is van kontaktja 
 

3.4. Szülinap:  
Ki kell találni, hogy milyen rendezvényt szeretnénk. Szponzorokat kell találni. MTA-t meg lehetne keresni 
 

3.5. Berki Péter egyebe: 
Eötvös hagyatékos hölgynek van egy testvére, akivel holnap beszél. Ő is elég idős, de nagyon bíztató a 
hangja. A hölgynek van gyűjteménye, amit kölcsön is szokott adni, holnap erről is szó lesz. 

 
Lájer Márton 19:42 lezárta az ülést. 
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