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Időpont: 2017. január 10. 20:22
Helyszín: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A .

Melléklet:

• Jelenléti ív

Szavazati joggal jelenlevők száma: 5 fő

Hegedüs Dávid a napirendi pontok módosítását kérte a következők szerint: Napirendi pon-
tok:

1. Tagosítási kérelmek tárgyalása

2. CERN jelentkezések tárgyalása

3. Egyebek

Szavazás a módosított napirendi pontokról: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett az Elnökség
egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat.
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1. Tagosítási kérelmek tárgyalása
31 új tagosodási kérelem érkezett.
Az Elnökség döntött a tagosodni kívánó személyekről.

Határozat 2017/1.

Az Elnökség 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett minden tagoso-
dási kérelmet elfogadott.

2. CERN jelentkezések tárgyalása
Tekintettel a nagy számú túljelentkezésre, a Vezetőségnek szempontokat kellett szabnia, hogy
kik élveznek előnyt a kiválasztás során.

Először kiválasztottuk, a fizikus hallgatókat, akik nem ebben az évben kezdték meg a tanul-
mányaikat, mert ők már tanulták a kiránduláshoz szükséges fizikát, és még nem voltak CERN
Kiránduláson a korábbi években.
Ezután a fennmaradó helyeket olyan jelentkezőkkel töltöttük fel, akik bár nem fizikus hallgatók,
de szakmai előmenetelüket tekintve, szakjuk közel áll a kirándulás témájához.
Szempont volt még, hogy egyik Helyi Bizottság se élvezzen előnyt a kiválasztásánál, ezért pró-
báltuk egyenlő arányban kiválasztani a különböző Helyi Bizottságoktól jelentkezett hallgatókat.
Bár az elsőéves hallgatók hátrányt élveztek, a szükséges tanulmányok hiánya miatt, néhány hely
még szabad volt és köztük az angol nyelvből való felkészültség alapján döntöttünk.
Így a szervezőkkel együtt 48 hallgató vehet részt az idei CERN Kiránduláson.
A jelentkezőket e-mailben értesítik a szervezők.

3. Egyebek
1. TISK:

2017. február 10-12 között kerül megrendezésre. A jelentkezés még aktív, szállást kérni
csak január 15-ig van lehetőségük a jelentkezőknek. Az eseményre keresünk fotóst. A
fúziós plazmafizika csoport fizeti az előadók ajándékát, a büfébe is segítenek nekünk,
illetve a részvevők is kapnak ajándék csomagot.

2. BSS:
2017. július 17-23 között kerül megrendezésre. Előadókat még keresünk.
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Hegedüs Dávid 22:00-kor lezárta az ülést.

Budapest, 2017. január 10.

Hegedüs Dávid Bódai Viktória
Elnök Titkár
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