
 
 
 
 
 
 

Rendezvényszervező referens 
Záróbeszámoló 
 
 
Körtefái Dóra 
2020. 10. 20.  
 

 
 

“And here... we... go!” /Joker/ 

 



 
Jelen záróbeszámoló az előző küldöttgyűlésre készült, azóta a járványhelyzet                 
alakulása miatt a kar nem engedélyezett rendezvényeket, még az orientációs                   
napok megtartását sem. 
Azt gondolom, ebben a helyzetben a rendezvényszervező referens tisztsége sokat                   
veszít értelméből, ezért az új ciklusban nem is került kiírásra pályázat rá, Öszintén                         
remélem, hogy javul a helyzet, és a kar közélete is visszaáll rendes, sokkal                         
hatékonyabb működésére. 
 
Időrendi bontás: 
 

2019. szeptember 25.Fizika Intézeti Tanács  
2019. szeptember 26. Gólyatábor after  
2019. szeptember 27. Kutatók éjszakája  
2019. október 03. TéTéKás Kocsmatúra  
2019. október 08. Választmány  
2019. október 09. Fizika Intézeti Tanács  
2019. október 11. ELTEfeszt és Gólyakupa  
2019. október 15. Tisztségviselői ülés 
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 
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 
2020. február 13. Fizika Intézet összdolgozói értekezlet  
2020. február 17. Fizika SZACS  
2020. február 27. Fizika Intézet összdolgozói értekezlet  
2020. február 27. Fizikus kincskeresés 
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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 
 
 
 
 
Archívum: 
A korábbi beszámolóimat a következő linkek segítségével találhatjátok meg: 
2019. 09 .18. 
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2019-09/rendezvenyes_beszamolo_09_18
.pdf 
2019. 10. 22.  
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2019-10/rendezvenyes_beszamolo_10_22
.pdf 
2019. 11. 19. 
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2019-11/rendezvenyes_beszamolo11_19.
pdf 
2020. 02. 07. 
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2020-02/rendezvenyes_beszamolo_02_07
.pdf 
2020. 03. 03. 
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2020-02/rendezvenyes_beszamolo03_03.
pdf 
2020. 08. 04. 
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2020-07/beszamolo_rendezvenyes.pdf 
 
Orientációs Napok 
A legutóbbi küldöttgyűlés óta ez a projekt fut, nagyon is intenzíven. Elkészült a             
programtervezet, dolgozunk a programpontok megvalósításán. Többször is egyeztettem a         
szacskókkal a szakos részek kapcsán, Gáborral a jelentkezési felületekről, Petrával a           
kommunikációról, Fannival a csapatokról, Viktorral pedig számtalan dologról. Az állomásos          
túra állomásfelelősei és az állomáshelyek már megvannak, folyamatban van az intézeti           
tájékoztatók megbeszélése az oktatókkal is. Mindannyian, akik dolgozunk az Orientációs          
Napok megvalósításán, igyekszünk az irreálisan rövid idő ellenére is színvonalas programot           
nyújtani a Gólyáknak. 
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A járványhelyzet súlyosbodása miatt nem kaptunk engedélyt a kartól a rendezvény           
megtartására. 
 
Zárszó: 
Az elmúlt évben a tisztséggel járó általános feladataimat elvégeztem, delegáltságaimnak          
eleget tettem. Amíg erre lehetőség volt megtartottam a fogadóóráimat, végig kezeltem a            
levelezést. 
Ez az időszak egyáltalán nem volt optimális a rendezvények szempontjából, sokszor kellett            
elkezdett szervezéseket leállítani külső okokból. Az első félévben azért sikeresnek mondható           
rendezvényeket tudtunk tartani, példaként említve a három kari Halloweeni Überfúziót. A           
digitális oktatásra történő átállás után a Honfoglaló bajnokság megszervezése bizonyítja,          
hogy ilyen helyzetben is lehet közösségi programokat szervezni, bár sokkal kevesebb           
lehetőségünk van rá. 
Remélem az Orientációs Napok megtartása semmilyen akadályba nem ütközik, és át tudjuk            
adni a gólyáknak azt az egyetemi, közösségi élményt ebben a formában is, amit mi is               
tapasztalhattunk régebben. 
 
Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat, ha bármi kérdésed merülne fel, keress           
elérhetőségeim valamelyikén, vagy személyesen. 
 
 
 
Budapest, 2020. 10. 16. 
 

Körtefái Dóra 
rendezveny@ttkhok.elte.hu 
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