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Időrendi bontás  

 február 8. – Magyar Fizikushallgatók Egyesületének ELTE Helyi Bizottságának 

elnökségi ülése 

 február 9. – Küldöttgyűlés 

 február 15. – Választmány  

 február 16. – Szakterületi Bizottsági ülés 

 február 18. – Fiziqs Bevonó 

 február 22. – Tisztségviselői ülés 

 február 9. – Választmány  

 március 3. – Fiziqs Korcsolya 

 március 7. – Tisztségviselői ülés 

 március 8. – Rendkívűli Küldöttgyűlés 

 március 9. – Dékáni bemutatkozás 

 március 10. – Gravitációs Hullám Party 

 március 29. – Mentorkirándulás 

 április 4. – Tisztségviselői ülés 

 április 7. – Mentorelbeszélgetés 

 április 11. – Szakterületi Csoport ülés 

A hivatalos ülések mellett több szóbeli egyeztetésen, szervezői megbeszélésen részt 

vettem.   

 

 



Közéleti bevonás 

A közelgő mentor- és képvsielőjelentkezés is indokolta egy közös közéleti bevonó 

megszervezését, amelyre meghívtunk egyéb, a szakterületen tevékenykedő szervezeteket is.  

A TTK HÖK  (és Mentorrendszer) mellett a Magyar Fizikushallgatók Egyesülete és ennek ELTE 

Helyi Bizottsága, illetve a Budapest Young Minds Section is képviseltette magát 

tisztségviselőik személyében. Az érdeklődők először a fizika szakterületről általában, a 

Szakterületi Bizottság tevékenységéről és a képviselők, delegáltak feladairól juthattak új 

információkhoz, majd a kommunikációs elnökhelyettes beszélt a Kari Hallgatói 

Önkormányzatról. Főképp ösztöndíjakkal és a gólyatáborokkal kapcsolatos kérdések 

merültek fel. A mentorrendszert és a képzést a szakos mentorfelelős mutatta be, majd 

korábbi mentorok meséltek tapasztalataikról. A Mafihe, EHB és a BYMS elnökségi tagjai 

bemutatták a tisztségviselőik feladatkörét és felhívták a résztvevők figyelmét, hogy hol van 

szükség utánpótlásra. A bevonó családias hangulatban telt, úgy gondolom elegendő 

létszámban vettek részt új érdeklődők, amelyek közül főképp gólyák voltak, de akadt 

felsőbbéves is. A legtöbben a mentorrendszer iránt érdeklődtek, amely észrevehető volt a 

jelentkezők számán is.  

 Mentorrendszer 

A februárban megválasztott mentorfelelőssel átbeszéltük, hogy milyen újításokat szeretnénk 

bevinni a szakterületi mentoréletbe. Úgy gondolom, hogy egy erős, jó csapat gyűlt össze:  14 

mentorjelölt jelentkezett, amelyből 11-en váltak mentorrá. A mentorfelelőssel közösen 

vezettük a szakos csapatot a mentorkiránduláson, illetve meghallgattuk a jelölteket a szóbeli 

elbeszélgetésen.  

 Képviselőválasztás 

A több felületű kampányolás után több  hallgató érdeklődött az érdekképviselet iránt, 

amelyből végül 5 hallgató adta le a jelentkezését – ebből négyen érvényesen. Bízok benne, 

hogy hasznos és mozgalmas lesz a következő ciklus.  

 

Gravitációs Hullám Party 

A gravitációs hullámok kísérleti bizonyítékainak kimutatására a fizika szakterület is 

kötelességének érezte, hogy megfelelő módon reagáljon, így született meg a gondolat, hogy 

szervezzünk egy ismeretterjesztő előadást egy egyetemen kívűli helyen, amely akár buliba is  

átalakulhat. Ezúton is köszönöm az ötletet és a szervezés koordinálását Béni Kornélnak. 

Talán a téma aktualitásának is köszönhető, hogy az esemény iránt a szakterület életében is 

kiemelkedően sokan érdeklődődtek, akár más szakokról is vagy az Egyetem hallgatóin kívűl 

is. Az esemény láttán a Klub Rádió meghívott egyik élő adásába, ahol a Gravitációs Hullám 

Party szervezése mellett a közösségi szerepvállalásról és az ismeretterjesztésről is szó esett. 

 

 



A fentieken kívűl delegáltságaimnak eleget tettem és általános feladataimat elláttam. 

Kérdéseiteket a fizikaszk@ttkhok.elte.hu címre várom. 

 

Budapest, 2016.április 9. 

Berekméri Evelin   

fizika szakterületi koordinátor 
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