
Hírek a CERN vezetőség részéről 
 
Összegyűlt az első fb-1 adat, a következő cél a kb. 3 fb-1 elérése. Jelenleg 1100 
nyalábkeresztezés történik körönként 50 ns intervallumokban. Idén maximálisan 1400 
keresztezés lesz elérhető, gondolkodnak a 25 ns beállításon is. Az elérhető luminozitás csúcsa 
1.2 e33 s-1cm-2 lesz. Ezek a paraméterek várhatóan elégségesek lesznek a Higgs bozon 
felfedezéséhez vagy kizárásához a következő 2 évben. 
 
Az LHCb B_s mixing érzékenysége már elérte a Tevatron eredményeit. 
 
Az LHC várható programja: 
 2013/14 – leállás 
 2015/16 – 50-től 100 fb-1 adat 
 2017/18 – Phase I upgrade 
 Ezután évente várhatóan 100 fb-1 adat fog keletkezni évente 
 202X – Phase II upgrade 
Az LHC célja a >3000 fb-1 adat összegyűjtése. 
 
CERN további sikereket tud felmutatni az anti-hidrogén tárolásával. 
 
 
GS department 
 
CERN szállások 2011-2012-es programja 
 
Folyton visszatérő kérdés: alakítsuk-e át a pihenőszobákat is szálláshelyekké? (Ha valakinek 
erről véleménye van, kérem velem közölje.) 
 
Fejlesztések:  
• a B38 és B39-es épületekben a konyhákat felújították, a csaptelepeket és a szőnyegek 

kicserélik 
• a 2011-es év folyamán a B41-es épületet napelemekkel fogják ellátni, és a szobákat 

újrafestik 
• minden szoba most már akár 6 hónapra is lefoglalható illetve lemondható az interneten 

keresztül, valamint lehetőség lesz egy hosszútávra szóló várólistára is feliratkozni 
• CERN lakóknak lehetőségük van mosodai szolgálat igénybevételére! (A fehér és tarka 

ruhaneműk két zsákban leadhatók, a tiszta ruhákat hajtogatva szolgáltatják vissza.) 
 
Külön kiemelték, hogy nincs szükség a webes foglalást külön levélben megerősíttetni, ehhez 
nem rendelkeznek kellő számú személyzettel. A webes rendszer óránként akár 45 foglalást is 
szokott kapni, a szálláshelyek 80%-os betöltöttségére számítanak 2011. során. 
 
A szálláshelyeket St Genis-ben kivánják bővíteni. Itt a CERN-es szállásokon kívül is lehet 60 
Euro/2-4 személy áron szobát szerezni (Business Park St Genis és Residhome St Genis és 
Prevessin). Meyrinben várhatóan diákoknak kollégium fog épülni. Jelenleg a bunkerek ára 7 
CHF / éjszaka. 
 
Fontos! Mostantól a 48 órán belül nem lemondott foglalásokat egy nap.  
 



Publikus telefonok többé nem állnak rendelkezésre a CERN-ben, mivel a telefontársaság 
szerint nem éri meg az üzemeltetésük. 
 
Egyébb szolgáltatások 
 
Júliustól mindenki számára elérhető lesz a Car-sharing program 

• 30 autóval kezdenek, amelyeket 10 különböző helyen lehet felvenni / letenni 
• Kezdőlap: http://gs-dep.web.cern.ch/gs-dep/groups/sem/ls/CarSharingProject.htm 
• Regisztráció és CERN-es jogosítvány szükséges 
• Egyelőre csak nappal vehető igénybe 

 
Kerékpár megosztás 

• Csak munkára használható, ingyenes szolgáltatás, amely naponta max. 8 órán 
keresztül vehető igénybe 

• 30 kerékpárral indul 
• Regisztráció szükséges, esetleges rongálódásokat a budget code fizeti 
• Bővebb információk: http://www.velopass.ch/formulaire-cern és 

http://www.velopass.ch/fr/velopass-velos-en-libre-service-suisse/comment-ca-
marche/comment-ca-marche 

 
CERN-es buszok 

• Reptéri busz a reptér 4-es ajtójánál várakozik 
• Egy új járat a villamosmegállóhoz közel 10-15 percenként indul, és az irodákhoz 

(Meyring és Prevessin) szállít 
• Bővebben itt: http://gs-dep.web.cern.ch/gs-

dep/groups/sem/sm/CERNShuttleService.htm 
 
  
Parkolás 

• Huzamosabb idejű parkoláshoz kérik a 855. épület mellett hagyni az autókat, ahonnan 
a rendszeres buszjárat is igénybe vehető 

• A 33. épület előtti parkolót mostantól csak CERN tagok használhatják rövid ideig tartó 
parkoláshoz 

  
  
Munkavédelem 
 
Szeretnék felhívni a figyelmet, hogy minden baleset jelentése kötelező, ez magába foglalja a 
munkahelyre történő utazás alatt előforduló baleseteket is. 
Self-rescue mask (biocell) oktatás kötelezővé vált minden földalatti munkához (LHC, SPS 
tunnel, CNGS, USC55). Regisztrálni az EDH-n lehet. 
 
 
Könyvtár 
 
A CERN elektronikus könyvtára már távolról is elérhető, részletek itt: 
http://library.web.cern.ch/library/Library/remote.html
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Érdekesség, hogy Springer e-könyvek kinyomtatva is megrendelhetők egységesen 25 Euro 
áron. 
 
 
IT szolgáltatások 
 
• Jó hír, hogy az email postaládák mérete 2 GB-ra fog nőni. 
• Az afs könytárak 2 GB-ról 10 GB-ra fognak növekedni, és tervezik a kvóta eltörlését a 

munkaterületeken 
• A videokonferenciás szolgáltatások EVO-rol a leállás alatt fog átállni Vidyo használatára. 
• Tervezik a Windows XP, Vista, és Office 2003 támogatásának a megszüntetését 
 
 
Users’ Office
 
Hónapokon belül lehetséges lesz előregisztrálni az újonnan érkező felhasználóknak. Jelenleg a 
rendszer tesztelése folyik. 
 
Szeretnék felhívni a figyelmet, hogy a UO várótermét kamera figyeli, amelynek képét az 
internetre továbbítják. A képeket nem rögzítik, a szolgáltatás pusztán a várakozók számának 
megbecsülhetőségére való: https://security.web.cern.ch/security/rules/en/webcams.shtml 
 
 
Az ACCU vezetősége emlékeztet arra, hogy csak azok az UBS számlák díjtalanok, amelyeket 
a CERN fiókja tart nyilván. Ezért ez nem vonatkozik azokra, akik az USA színeit képviselve 
nyitottak számlát, mert ezeknek az intézését nem a CERN-ben bonyolítja az UBS. Arról is 
tájékoztattak, hogy a CERN postáján is lehet számlát nyitni, a számlához járó kártyákat pedig 
a helyi ATM tudja olvasni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


