
Fizika Szakterületi Koordinátor

Záróbeszámoló

"Egyszer véget ér a lázas ifjúság"
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Időrendi bontás
• 2019. Szept. 21 - Tudományok Fővárosa

• 2019. Szept. 25 - Fizika Intézeti Tanács

• 2019. Szept. 26 - Gólyatábor After

• 2019. Szept. 27 - Kutatók Éjszakája

• 2019. Okt. 03. - TéTéKás Kocsmatúra

• 2019. Okt. 08. - Választmány

• 2019. Okt. 09. - Fizika Intézeti Tanács

• 2019. Okt. 10. - Fizikus Társas

• 2019. Okt. 11. - ELTEfeszt

• 2019. Okt. 15. - Tisztségviselői ülés

• 2019. Október 24 - Halloweeni Überfúzió

• 2019. November 4 - Választmányi ülés

• 2019. November 11 - Fizika Intézeti Tanács

• 2019. November 13 - Fizika SZACS

• 2019. November 14 - X-trém Fizikus Activity

• 2019. November 21 - Fizikus csocsó (betegség miatt nem tudtam ott lenni)

• 2019. November 27 - Fizika Intézeti Tanács

• 2019. November 28 - Fizikus Pubkvíz

• 2019. December 2 - Tisztségviselői csapatépítés

• 2019. December 3 - Mentorfelelős-választó SZACS

• 2019. December 4 - Mentorbevonó

• 2019. December 20 - TTK HÖK Karácsony

• 2020. Január 10-11 - Educatio kiállítás
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• 2020. Január 17 - ELTE TTK Nyílt Nap

• 2020. Január 23 - Rendkívüli küldöttgyűlés

• 2020. Január 31 - Tanáris-Fizikus vizsgatemető

• 2020. Február 5 - Fizika Intézeti Tanács

• 2020. Február 17 - Fizika SZACS

• 2020. Február 19 - Fizikus Társas

• 2020. Február 27 - Fizika intézet összdolgozói értekezlet

• 2020. Február 27 - Fizikus Kincskeresés

Innentől az események mind online kerültek megtartásra a COVID-19 járvány miatt

• 2020. Március 17 - Covid miatt előrehozott fizikus mémverseny

• 2020. Április 20 - Távolról megtartott fizikus activity

• 2020. Április 27 - Fizikus honfoglaló bajnokság

• 2020. Május 20 - BSc specializáció ismertető

• 2020. Szeptember 21 - Fizika SZACS

• 2020. Szeptember 25 - Fizikus pubquiz

1. Visszatekintés
Amikor tavaly tavasszal elvállaltam a tisztséget, szinte teljesen máshogy gondolkodtam róla,
mint most. Akkor még teljesen új volt számomra a tisztségviselőség, és most már
kijelenthetem, hogy tényleg igaz az a régi HÖK-ös bölcsesség, hogy egy tisztséget csak akkor
tudsz igazán megítélni, ha már betöltötted. Ennek ellenére az elmúlt 1 évet, amíg a tisztségben
voltam, nagyon is élveztem betölteni. Szacskóként az ember kicsit mindenbe belelát, és a
szakterület közösségi életének alakításába is sok beleszólása van. Fizikán szerencsére az
utóbbiban rengeteg segítséget kap ehhez a szacskó, a MAFIHE és a sok sok aktív hallgató
jóvoltából.
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1.1. Házverseny
Amíg voltak személyes események, igyekeztem továbbvinni a Fizika szakon tavaly elindult
házversenyt, szerintem egészen nagy sikerrel. Sajnos ezt is megnehezítette a járványhelyzet,
de igyekeztünk ennek ellenére folytatni. Sajnos az idei évet már személyes események nélkül
indítottuk, és ilyen körülmények között én nem tartottam jó ötletnek elindítani házversenyt a
gólyákkal. Ez természetesen változhat, amennyiben tavasszal újra meg tudjuk tartani a SKÜ-t
és egyéb személyes eseményeket, nagyon szívesen folytatnám, mert jó keretrendszert adott a
szakterületi eseményeknek

1.2. Mentorrendszer
A mentorrendszerhez idén kicsit máshogy álltam, mint korábbi évekhez. Még a kiválogatásnál
az a pesszimista hozzáállásunk volt, hogy valószínűleg nem lesznek személyes programok a
nyár végén sem, és esetleg online térbe kell áthelyeznünk mindent. Ebből az okból döntöttünk
úgy Jancsival, a mentorfelelősünkkel, hogy az összes alkalmas mentort beválogatjuk, és így lett
összesen 11 mentorunk. Végül a félelmeink csak részben valósultak meg, de ennek ellenére én
nem tartom hibának, hogy ennyi mentort beválogattunk. Úgy gondolom mindegyikük megfelelt
az elvárásaimnak, és a gólyák is jobban jártak azzal, hogy nem szabtunk meg egy önkényes
létszámot a mentorgárdának.

2. Lezárás és köszönetnyílvánítás
Nagyon nem szeretném ismételni magam, hiszen a múltkori kgy-ra beadott pályázatomban
részben leírtam azt, amit a záróbeszámolómban szerettem volna. Természetesen ha valaki
hiányolt valamit, nyugodtan felteheti majd a záró kgy-n, szívesen válaszolok rá.

Szeretném megköszönni több embernek is, hogy segített abban, hogy a lehető legjobban el
tudjam látni a feladatomat. LP-nek és Viktornak, akik mentoraimként még gólyakoromban
elindítottak azon az úton, ami végül a HÖK-be és tisztségviselőségbe vezetett. Dórinak, hogy
felkészített a szakterületi koordinátorságra, és mindig fordulhattam hozzá, ha esetleg kicsit
elveszve éreztem magam. A két mentorgárdának, akikkel együtt dolgozhattam a szacskóságom
alatt, valamint a mentorfelelősöknek, Nikinek és Jancsinak.

Végül szeretném megköszönni mindenkinek, aki olvasta a beszámolómat. Ha bármilyen
kérdésetek van a beszámolómmal kapcsolatban, keress nyugodtan a k.ztoli17@gmail.com
e-mail címemen.

Gyöngyös, 2020. 10. 17.
Kovács Zoltán
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