
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENDEZVÉNYSZERVEZŐ REFERENS 
Beszámoló 

KÖRTEFÁI DÓRA 
      

2019. 11. 19.  

„Sometimes it's the imperfect stuff that makes things perfect. ” /Big Bang Theory/ 



Időrendi bontás: 

2019. 10. 24. Halloweeni Überfúzió 

2019. 11. 04. Választmány 

2019. 11. 13. Fizika Intézeti Tanács 

2019. 11. 13. Fizika SzaCs 

2019. 11. 14. Extrém Fizikus Activity 

 

Halloweeni Überfúzió: Lezajlott a BGGYK-val és a TÓK-kal közösen szervezett halloweeni 

bulink. Együtt elkészítettük a dekorációt, a ruhatárat a BGGYK, még a jegyárusítást és a pakolást mi 

vállaltuk. A Szeresd A Trashem jó hangulatot teremtett, a jelmezversenyre is szép számú, ötletes 

jelmezzel neveztek. 

Idén szeptembertől a KCSSK-s bulikon a biztonsági őrök nem engedhetik karszalaggal sem ki- és 

bemenni az embereket, mivel a rendezvényekkel járó hangzavar miatt a környékbeli lakók régebben 

már fordultak a rendőrséghez. Ezt most sikerült elkerülni, viszont így csak az elkerített 

dohányzóhelyre lehetett kimenni, ami többször is konfliktust okozott. 

Köszönöm Kornélnak a rengeteg munkát, és mindenkinek, aki hozzájárult a rendezvény sikeréhez. 

 

Együttműködés a Hokiklub Budapesttel: Lehetőséget kaptunk, hogy ingyen részt 

vegyünk a Hokiklub Budapest három hazai, első osztályú mérkőzésén. Körülbelül 40 fős csoportot 

várnak tőlünk, illetve más együttműködésre is nyitottak. (Például korcsolyaest a jégpályájukon a 

Tüske csarnokban.) Már meg is kaptuk a mérkőzésnaptárukat, amit továbbítottam a 

tisztségviselőknek, hogy közösen kiválasszuk a legalkalmasabb időpontokat. 

 

Mikulásbuli+Csocsó: Sajnos a küldöttgyűlés által megszavazott összeget nem tudjuk a 

rendezvényre fordítani, ennek rajtunk kívül álló okai vannak. A csocsóbajnokságot és a hozzá 

kapcsolódó after partit így is megtartjuk december 6-án, a szacskóknak köszönhetően már el is 

kezdődtek a szakos válogatók. Valószínűleg az anyagi forrás hiányában az előzetesen tervezettnél 

kisebb volumenű lesz a rendezvény, de mindenképp azon fogok dolgozni, hogy ettől függetlenül jó 

buli legyen. 

 

Latyak: A Hallgatói Alapítvány szervezésében idén is lesz vizsgatemető hétvégénk, február 1-3. 

között Királyréten. Úgy gondoltuk célszerű lecserélni az ICE nevet, reméljük így jobban magáénak 

fogja érezni a kar a rendezvényt. Ben már elkezdett dolgozni az eseményen, én is gyűjtök ötleteket a 

programokhoz, hamarosan össze fog ülni a szervező csapat megbeszélni a részleteket. 

 

Tisztségviselői nap: A tisztségviselői csapatépítésnek még nem találtuk meg a tökéletes 

időpontot, de Csengével elkezdtük kidolgozni egy kincskeresés tervezetét. Felmerült, hogy egy 

szervezett szabadulószobába menjünk, de ezt az irreálisan nagy költségek miatt el is vetettük. 

 

Általános feladatok: Kezeltem a hozzám tartozó levelezést, a fogadóóráimat rendre 

megtartottam. Többször is részt vettem informális megbeszéléseken a programok kapcsán Lacival, 

Kornéllal és Balázzsal. 

Jelen voltam a Fizika Intézeti Tanácson, ahol a különböző testületi delegálások mellett a Fizika 

Szakterületi Habilitációs Bizottság szakmódszertani kutatók értékelési rendszerét fogadtuk el, 

közvetlenül a hallgatókat érintő kérdések ezúttal nem merültek fel. 

 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat, ha bármi kérdésed merült fel, keress elérhetőségeim 

valamelyikén, vagy személyesen. 

 

Hajdúdorog, 2019. 11. 16.        Körtefái Dóra 

rendezveny@ttkhok.elte.hu 


