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1. Országos programok 

1.1. Cern kirándulás: 
Garaguly Gergő szerint jól sikerült. A buszsofőrökkel nem voltunk megelégedve, kellemetlenségek adódtak, 
ezt jelezzük a cég felé is. Pénzügyi helyzetet nehezítette a szállásnál felmerült gondok. Résztvevők élvezték, 
általános elégedettséggel zárult a kirándulás. Különösen jó volt, hogy lemehettünk a gyűrűhöz.  
 
 
Karácsonyi József Sándor megérkezett 18:45-kor. 

 
1.2. Nyifff: 

Rekord mennyiségű a csapat jelentkezett. Nyifff fennállása óta a legtöbb. Nyeremények, oklevelek is 
megvannak. Lájer Marci lesz lent mint szervező. Érdemes sok-sok fényképet készíteni!  
Máthé Gergőék csapata biztosítja a kocsit. 

 
1.3. Nyisk:  

Nyári helyett őszi iskola lesz belőle. Elnökségi tagok nagy része végez. Wigner Szakkolégium ha megnyeri a 
pályázatát, akkor támogatná a Nyifff-et és Nyiskre jönnének kedvezményesen: ez jó lenne az Őszi Iskolának. 
Nyári iskola helyett a Memo25-ös rendezvényt és az Őszi Iskolát szervezzük, ellenszavazat nélkül, 
egyhangúlag támogattuk.. 

 
1.4. Memo25: 

A pályázatunkat elfogadták. 
 

1.5. Német csereprogram: 
Az időpont megvan: november 21-én jönnének és 24-én mennének haza. Workshopot tartanánk ICPS 
szervezésről. Egyik napon Szegedre mennénk, laboratórium látogatásokkal és körbevezetéssel tennénk 
színessé a napot.  IAPS-nál tudunk pályázni támogatásra. Mi tavasszal, áprilisban mennénk ki hozzájuk. A 
program 20-20 főt érintene. Valószínűleg lesz két honlap. Októberben konferencia lesz energetikai 
témakörben- nem csak fizikusoknak. Részt vehetnénk ezen a programon is, de elég drága lenne. Lehetne 
iskolát tartani. Előadókat érdemes már keresni. 
Pályázati lehetőség: fiatalok lendületben program, de szakmai kirándulásra nem adnak pénzt. 

 
2. Pénzügyi helyzet:  

Figyelem: 
Cern kirándulás többe került a vártnál, a szállás miatt. Nem adtak korrekt árajánlatot.  A táblázatuk nem két napra 
értette a szállást, de mégis egy napra szólt. Későbbiekben jobban meg kell fontolni a szállás lehetőségeket. Panaszt 
tehetünk Lévai Péternek, Horváth Dezsőnek. A résztvevők részvételi díját pedig be lehetne pályázni a HÖK-nél.  
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Nyifff szállás még nincs pontosan lebeszélve. Szállásról csak részben kell számla. Ha a Wigner Szakkolégium 
megkapja a támogatást, akkor az ő részükre kell kérni a számlát. 
Ha nem kapjuk meg a Campus Hungary-s támogatást, akkor nem lesz pénz a számlánkon. De a támogatást még 
nem kapták a résztvevők. Pizolitos számla mehet a BME Dékáni Hivatalhoz.  

 
 
3. Egyéb: 

3.1. Mafigyelő késéssel, de megjelenik. 
3.2. Memo25-ös projektet folytatni kell.  
3.3. EHB-nak lett egy fókája, örökbe fogadták az állatkertben. 
3.4. A régi nyomtatót vissza kell mondani, illetve az újra kellene jobb lapadagoló. A két nyomtató sok pénzt visz 

együtt. 
3.5. Sárádi Andris: Tomi küldött levelet a hirdetésről. Mol pályakezdő program hirdetése kimehet a honlapra. 

 
 
 
 

 
 
Lájer Márton 20:30-kor lezárta az ülést. 
 
 
 

 
Budapest, 2013.  május 7. 
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