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Időrendi bontás: 
2019. november 21. Fizikus Csocsóbajnokság 

2019. november 27. Fizika Intézeti Tanács 

2019. november 28. Fizikus Pubkvíz 

2019. december 2. TTK HÖK Csapatépítés 

2019. december 3. Fizika SZACS 

2019. december 6. TéTéKás Csocsóbajnokság és Mikulásbuli 

2019. december 20. TTK HÖK Karácsony 

2020. január 5. Hokiklub Budapest vs. UTE jégkorong mérkőzés 

2020. január 17. Nyílt nap 

2020. január 23. Rendkívüli küldöttgyűlés 

2020. január 31. MatKémBioKörnytud Vizsgatemető, Tanáris-Fizikus Vizsgatemető 

2020. február 5. Fizika Intézeti Tanács 

 

Csocsóbajnokság: 
Rendben lezajlottak a szakos válogatók, a fizikás lebonyolításában segédkeztem a Kertészben. 

Minden szakterületről ketten jutottak a döntőbe, melyet végül az egyik biológus csapat nyert meg. 

Bár sajnos nem tudtunk a rendezvényre költeni, a döntő résztvevőinek mégsem kellett a játékért 

fizetnie. Az eseményhez kapcsolódó Mikulásbuli a Hétkerben volt, ahol a helyszín biztosított DJ-t. 

 

Csapatépítés: 
Csengével közösen szerveztünk kincskeresős csapatépítést a tisztségviselőknek. Az állomások az 

északi és déli épületben voltak, az estét pedig még kötetlenebb formában a Pinyóban zártuk. Bár 

szakmai előadás nem kapcsolódott ezúttal a csapatépítéshez, egymás jobb megismerésével szerintem 

hozzájárult a közös munka gördülékenyebbé tételéhez az esemény Hasonló célja volt a HÖK-ös 

karácsonyozásnak, bár az a zh-k és vizsgák miatt nem volt a legoptimálisabb időpontban. 

 

Jégkorong mérkőzés: 
A képviselők és tisztségviselők számára elérhetővé tettem egy linket, ahol a Hokiklub Budapest és az 

UTE meccsére tudtak ingyen jegyeket igényelni. Sajnos én is nagyon későn kaptam ezt meg a 

hokiklub rendezvényszervezőjétől, de az e-mail megérkezését követően 12 órán belül elérhető volt a 

csoportban a link. 

 

Nyílt nap: 
A szervezéssel kapcsolatban a fizika intézet egyik megbeszélésén vettem részt, leginkább a tavalyi 

tapasztalatok továbbadásának céljával. A helyszínen a fizikás standnál meséltem az érdeklődőknek a 

szakmai témákon kívül a közösségi életről, kollégiumokról, ösztöndíjakról is, Az intézeti előadások 

koordinálásában és konferálásában is segédkeztem. 

 

Vizsgatemető: 
A Latyak végül nem valósult meg. A probléma azzal kezdődött, hogy a tavalyi helyszín a lehetséges 

időpontban foglalt volt. Kerestem másik szállást, megcsináltam a programtervezetet, Ben jóvoltából 

a facebook esemény is elkészült, de nem volt keret, amiből a foglalót ki tudtuk volna fizetni. Őszintén 

sajnálom, hogy így alakult, és remélem következő félévben találunk megoldást arra, hogy kevesebb 

rendezvényt befolyásoljanak anyagi problémák. 

Így, a B terv szerint vizsgatemető esteket szerveztünk. A földrajz-földtudomány szakterület kérése 

volt, hogy január 31-én ne legyen összTTK-s buli, mert akkorra ők szakos rendezvényt terveztek. A 

csütörtöki vizsgatemetővel viszont a pénteki vizsgázókat kizártuk volna, aminek egy korábbi évben 

rendkívül rossz visszhangja volt, szombaton pedig a többség már hazautazott. Ezért 

szakterületi barátságbulik keretében búcsúztattuk a vizsgaidőszakot. 
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Általános feladatok: 
Rendre megtartottam a fogadóóráimat, kezeltem a hozzám tartozó levelezést, szorgalmasan kitörölve 

a spameket. 

Jelen voltan a fizika SZACS-on és a rendkívüli küldöttgyűlésen. Részt vettem (illetve részt fogok 

venni) az intézeti tanácson, ahol legutóbb egyetemi tanári kinevezésekről döntöttünk. 

 

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

valamelyikén, vagy személyesen. 

 

 

Hajdúdorog, 2020. február 04. 

 

Körtefái Dóra 
rendezveny@ttkhok.elte.hu 

 


