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1. Tisztség átvétele
A tisztségre az alakuló küldöttgyűlésen választottak meg, viszont csak Július 6-tól töltöm be.
Átvettem a levelezés és a levlisták kezelését, és a facebook csoportok moderálását. Az online
felületre felkerültek az én adataim, és a csoportokba is írtam, hogy most már nyugodtan írjanak
az e-mailekben "Kedves Zoli"-t "Kedves Dóri" helyett.

2. Programok
A nyár főleg a gólyáknak szervezett programokról szólt. Szerveztünk két gólya-mentor talit
Augusztus 1-én és 17-én. Az elsőn sajnos kevés gólya jelent meg, a gólyacsoport még kis
létszáma miatt, de a másodikon már szép számmal voltak jelen.
A gólyatáborban a szakos nap előtt tartottunk egy Fizikus tábortúzet, ahol megtanítottuk nekik
a legfontosabb fizikus dalokat, és előadtam a 3 lovagi ház legendáját, amihez kapcsolódóan
feladatot kaptak a másnapi túrára. Sajnos az intézetből oktató nem jött le a szakos napra, de
Rádl Attila doktorandusz tudott mesélni a gólyáknak egy kicsit tapasztaltabb szemszögből. A
délutáni túrán láthattuk a csapatok előadásait, és a végén a gólyák letették a gólyatábori fizikus
esküt. Összességében a szakos napnak pozitív visszhangja volt.
A regisztrációs héten 5-én és 6-án tartottunk egy gólyanapot és egy orientációs napot. A
gólyanap szervezését Dórival közösen végeztük, köszönöm a sok segítségét benne.
16-án Hétfőn tervezem megtartani az első, bevonó jellegű Szakterületi Csoport ülést, ahol
hívogatásképp zsíroskenyérrel próbálunk több embert bevonzani.

3. Tanulmányi ügyintézés
A beiratkozásnál idén is segítettünk a mentorokkal átnézni a beiratkozási csomagokat, és így
többé-kevésbé zökkenőmentesen zajlott le. A 112 felvett hallgatóból nagyjából 90-en
iratkoztak be. Beiratkozás után a mentorokkal a legtöbb hallgatónak segítettünk a
tárgyfelvételben is.
Dávid Gyula Tanár Úr kérésére segítettünk neki megiratni az elsőéves BSc-sekkel a
vektorszámítás szintfelmérőt, amire Szeptember 5-én, a gólyanap előtt került sor.
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Az évkezdéshez közeledve befutottak hozzám tanulmányi problémák is, főleg
tárgyütközésekkel és a laborok férőhelyeivel volt a probléma, de a tárgyfelelősökkel és
Derényi Tanár Úrral való egyeztetés után ezek nagyrészt megoldódtak.

4. Delegáltságok, megbeszélések
Részt vettem a Tanulmányi és Oktatási Bizottság Július 8-i ülésén. Továbbá Július 17-én jelen
voltam hallgatói részről a negyedszeri tárgyfelvételi kérelmek elbírálásánál.
A fogadóórámat az első héten megtartottam Szerda 12:00 és 14:00 között, várhatóan marad ez
az időpont a félév során.
Szeptember 12-én részt vettem a MAFIHE Ehb elnökségi ülésén ahol összehangoltuk a
programtervezeteinket.
A héten még várható egy megbeszélés a SKÜ-ről és a Fizikus házversenyről, amin tervezek
megjelenni.

5. Zárszó
A kis időben amíg betöltöttem a tisztséget még tapasztalok olyan problémákat, amiket nem
tudok rutinból megoldani, de ezekből az idő előrehaladtával egyre kevesebb lesz.
Nyáron kevésbé zajlott az élet a szakterületen is a gólyákon kívül, de a félév kezdetével ez
változni fog, és lehet a következő beszámolómban már tudok róla öbbet írni.

Ha bármilyen kérdésed van a beszámolóddal kapcsolatban, keress nyugodtan!

Budapest, 2019. 09. 15.
Kovács Zoltán
Fizika Szakterületi Koordinátor
fizikaszk@ttkhok.elte.hu
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