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Intro 
A legutóbbi beszámolóköteles küldöttgyűlés, február 12. óta szakterületi koordinátorisággal járó 

hétköznapi feladatokat - mint az e-mailezés kezelése, a hallgatók értesítése az aktualitásokról, 

programokról, lehetőségekről - elvégeztem. A fogadóórámat rendre megtartottam, és április 8-án, 

szacskóságom kezdete óta először volt, aki felkeresett. 

 

Ülések, gyű lések, megbeszélések 
A választmányokon, a tisztségviselői napon és a tisztségviselői üléseken rendre sikerült részt vennem. 

Február 20- án meghallgattam a dékánjelöltek nyílt vitáját. 

Február 26-án SZACS-ot tartottunk, melynek fő célja a dékánjelöltek pályázatainak, illetve a tanterv-

módosításról kapott előzetes információknak a megtárgyalása volt. 

Az Intézeti Tanács február 23-án, március 13-án és március 27-én ülésezett. A számunkra 

legfontosabb téma a tanterv módosítása volt. Erről február 28-án és március 7-én összdolgozói 

értekezletet tartott a fizika intézet, ahova mi is meghívást kaptunk. Az első tervezet bizonyos pontjai 

a képzés színvonalát is veszélyeztető módosításokat tartalmazott, de a megbeszélések után tudtunk 

egy fenntartható és minőségi képzést elővetítő tantervi hálót támogatni. Köszönöm a rengeteg 

segítséget Balázsnak, Gerinek és Viktornak. 

Február 23-án az IT elhúzódása miatt a Tanulmányi és Oktatási Bizottság ülésére sajnos nem értem 

oda. Március 28-án pedig betegség miatt kellett kimentésemet kérnem. 

A Kari Tanácson történtekről igyekeztem minél átfogóbban tájékozódni. 

Márciusi 4-én részt vettem a kar gólyatábori ötletelésen, a szakos nap megbeszélésére március 20 

délután került sor, az itt elhangzottaknak megfelelően elkészítettem a fizikás tervezetet, amit 

határidőre benyújtottam a szervezőknek. A szacskókkal és a szervezőkkel április 10-én beszéltünk a 

tervekről. 

Amikor csak lehetőségem volt rá a Mafihe EHB elnökségi ülésin is jelen voltam. 

A valószínűségszámítás gyakorlat elektronikus beadandóival merültek fel problémák, erről beszéltem 

a gyakorlatvezetővel, akivel sikerült konstruktív megoldást találni. 

 

Rekrutáció 
Április 2-én utazó planetáriumot állítottak fel a Harmónia teremben, aminek előadásaira 

gimnáziumok tanulói kaptak meghívást. Az intézet rekrutációs felelősének kérésére három 

szaktársammal segítettünk a lebonyolításban. 

Április 27-én kerül megrendezésre a Fizika mindenkié 5.0 lágymányosi programja, az ELTE-s részről 

prezentált kísérletek előkészítésében vettem részt, illetve demonstrátori feladatokat vállaltam. 

 

Programok 
Február 15-én még egy fizikus korcsolyázással búcsúztattuk a telet. 

Február 21-én ismét versenyt szerveztünk a fizikus házak között, pubkvízben és sörpongban 

mérhették össze a csapatok tudásukat. 

A februári 28-i társas estre tanárainkat is meghívtuk, a társasozás a vártnak megfelelő sikert aratott. 

Április 5-én került sor a hagyományos Bio-Fiz felezőre, ahol pubkvízzel és sörponggal készültünk a 

résztvevőknek. Páran oktatóink közül is elfogadták a meghívásunkat, így koccinthattunk velük a 

képzés felénél járók sikereire és kötetlenebb formában ismerhettük meg őket. Szeretném 

megköszönni a bioszosoknak a közös munkát. 

Április 25-én az őszi sikereken felbuzdulva ismét fizikus activity-t tartottunk, ezúttal némi bölcsész 

tartalommal színesítve a feladatokat. 

Folynak a MatFiz bogrács előkészületei, melyre május 1-én kerül majd sor, a Fizikus Foci 

után a KCSSK udvarán. 
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Mentorrendszer 
Írtam a mentorkisokosba a fizika szakterületről, illetve összeállítottam a tesztre a szakos feladatsort. 

Nikivel és Zolival nagyszerűen sikerül megosztani a mentorrendszerhez kapcsolódó feladatokat, 

valamelyikünk biztosan részt tudott venni a játéknapokon, segédkezett a tesztek javításában. 

Idén kiemelkedően sok jó mentorjelölt van a szakterületen. Ez egyértelműen örömteli, mindössze a 

válogatás jelent még a szokásosnál is nagyobb felelősséget és fejtörést. Igyekeztünk minél jobban 

megismerni a jelölteket a mentorkiránduláson kívül kötetlenebb beszélgetések keretében is. 

A hivatalos szóbelire április 24-én került sor. Döntés még nem született, hiszen az egyik mentorjelölt 

meghallgatása az OTDK miatt csak jövő héten lesz megoldható. 

 

Képviselő választás 
Jelenleg is zajlik a karon az elnök- és képviselőválasztás. A hivatalos tájékoztatás óta jelöltjeink a 

facebook csoportokban és személyesen is biztatják szaktársainkat, hogy szavazzanak. A legutóbbi 

helyzetjelentés szerint az érvényességi küszöböt már elértük. 

 

Kitekintés 
Már várjuk a LEN civilfalu jelentkezést, illetve az Eötvös-napi tudományos játszótér tervének 

körvonalazódását. 

Az utóbbi időben elkezdődött a fizika szakterületi koordinátor utódképzés, Zoli nagyon kompetensen 

és lelkesen kapcsolódott be a szacskós feladatokba, szinte bármely ponthoz hozzáfűzhetném, hogy 

"köszönöm Zolinak a sok segítséget". 

A beszámoló elég hosszú időt ölel fel, ha valamit véletlenül kifelejtettem volna, azt igyekszem szóban 

pótolni majd. Köszönöm, hogy elolvastad, ha kérdésed merült fel, keress elérhetőségeim 

valamelyikén. 

 

Budapest, 2019. 04. 26. 

 

 

Körtefái Dóra 
fizika szakterületi koordinátor 
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