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„Ha egyszer ennek vége, 

Majd utazni fogunk 

Még nem tudom hogy hova, 

Max egy villamoson” 

/Anna and the Barbies/ 
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Időrendi bontás: 
2020. április 20. Távolról megtartott fizikus pubkvíz 
2020 április 29. Fizika Intézeti Tanács 
2020. május 3. TéTéKás Honfoglaló bajnokság 
2020. június 3. Fizika Intézeti Tanács 
2020. június 19-24. Online 5vös5 futóverseny 
2020. július 7. Rendkívüli küldöttgyűlés 
2020 július 15. Rendkívüli Kari Tanács 
 

Bevezetés: 
Még az online oktatás megkezdése előtt le kellett állítani minden program szervezését a járványhelyzet 
miatt. Így az akkor esedékes Think & Drink szervezése befejeződött. A távoktatás során is csak online 
események voltak megvalósíthatóak, ráadásul a beadandó határidők is sűrűbbé váltak, de néhány 
rendezvény a nehézségek ellenére is megvalósult az éteren keresztül. 
A tisztséggel járó általános feladatokat elláttam, kezeltem a levelezést. 
 

Rendezvények: 
A fizikás házverseny egyik állomása volt egy online pubkvíz, az előkészítésében segédkeztem Zolinak a 
kérdések gyűjtésével. 
A teljes kart bevonva rendeztünk egy Honfoglaló bajnokságot, amely a csocsóbajnokság esetén már 
bevált szerkezetet követte. A szakos válogatók után a legjobbak kari döntőben mérhették össze 
tudásukat. 
Technikai nehézséget okozott, hogy az egyik versenyző idő közben elhagyta a beszélgetést, de 
összességében sikeresnek ítélem az első online bajnokságunkat. Külön köszönet illeti a szacskókat a 
szakos válogatók lebonyolításáért és Bent a kommunikációért. 
A 38. 5vös5 futóverseny jelen helyzetben sem maradhatott el, csak átalakult. A versenyzőknek be 
kellett küldeniük a futott távot és azt, mennyi idő alatt teljesítették, illetve az ezt igazoló screenshotot. 
Az én feladatom volt ennek ellenőrzésének megszervezése. Egy kis csapattal minden egyes eredményt 
megnéztünk, hogy valóban azonos-e az alkalmazás által írtakkal. Számomra kissé meglepő módon sok 
esetben szükség volt javításra. Ezen kívül a selfi verseny zsűrijében is helyet kaptam. 
 

Delegáltságok: 
A Microsoft Teams-en keresztül megtartott Fizika Intézeti Tanácsokon és Kari Tanácson részt vettem, 
szavaztam a kiküldött levélszavazásokon. A rendkívüli küldöttgyűlésen a szavazatszámláló bizottság 
tagjaként részt vettem. 
 

Előkészületek: 
Nagyon sokáig nem tudtuk, hogy tarthatóak-e gólyatáborok vagy orientációs napok, illetve a 
regisztrációs héten tartandó laborok is bonyolították a helyzetet. Amíg véglegessé nem vált, hogy 
orientációs napokat tarthatunk, kisebb csoportokban, néztünk helyeket, amelyek talán optimálisak 
lehetnek, ha ütközés lenne a tábor és a laborok között. Az orientációs napokra Dobos Csengétől kértem 
különböző logóterveket, 
amiket már továbbítottam Elnök úrnak. 
Jelen pillanatban még bizonytalan, hogy lesz mentortábor. Erre is keresgéltem helyszín opciókat. 
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Zárszó: 
A jelenleg hatályos rendelkezések még mindig nem támogatják a nagyobb rendezvényeket, ebből a 
szempontból is jelentős a bizonytalanság. Legoptimistább (vagy inkább naiv) pillanataimban remélem, 
hogy rövidesen visszatér az élet a rendes kerékvágásba, de sajnos az a valószínűbb, hogy a kar 
közösségi életét is az oktatáshoz hasonlóan át kell szervezni, és minél több internet kompatibilis 
programot kitalálni és az arra érdemeseket megszervezni. 
 
Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat, ha kérdésed, meglátásod van, kérlek keress 
elérhetőségeim valamelyikén! 
 
Tata, 2020. 07. 31. 

Körtefái Dóra 
rendezveny@ttkhok.elte.hu 

+36302351821 
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