
Pályázat Fizika Szakterületi Koordinátor
Tisztségre

"What’s important is to give your ideas to the world if you love the world."

Bemutatkozás
Kovács Zoltán vagyok, másodéves Fizika Bsc-s hallgató. Gyöngyösön születtem 1998.
December 17-én. A középiskolai tanulmányaimat is itt végeztem, a Berze Nagy János
gimnáziumban. Részt vettem az előző mentorrendszerben mentorként, és a küldöttgyűlésben
is, kezdetben póttagként majd képviselőként.

1. Motiváció
Az egyetem elkezdése óta folyamatosan egyre jobban beleláttam először a szakterület, aztán
később a hallgatói önkormányzat munkájába. Már a harmadik félévben megfogalmazódott
bennem, hogy én szeretnék aktívabban is részt venni a hallgatói érdekképviseletben, és ezért
pályáztam még az előző félévben tanulmányi referensnek. Erre a tisztségre nem lettem
megválasztva, de ez csak még jobban megerősítette bennem a vágyat, hogy jobban
megismerjem a tisztségviselők munkáját és a kar működését. Mivel a fizika szakterületen
kialakult közösség nagyon közel áll a szívemhez, ezután nem sokkal megfogalmazódott
bennem, hogy szeretnék én lenni a következő fizika szakterületi koordinátor. Úgy gondolom,
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az ember minél nagyobb felelősséget vállal magára annál több lehetősége van másoknak
segíteni, és szerintem a szakterületi koordinátornak igen sok felelőssége van.

2. Gondolatok a tisztségről
A szakterületi koordinátorságot szerintem egy érdekes kettőség jellemzi. Egyrészt a
szakterület felé a hallgatói önkormányzatot kell képviselnie, másrészt a hallgatói
önkormányzatban a szakterületi érdekeit kell szem előtt tartania. Egyszerre programfelelős a
saját szakterületén, intéz tanulmányi ügyeket, és kommunikációs feladatokat is ellát. Úgy
gondolom messze ez az egyik legtöbb munkával járó tisztség, de az egyik legkifizetődőbb is
(persze nem anyagi értelemben).

3. A szakterület jelenlegi helyzete
Merem állítani, hogy a fizika szakterület helyzete jelenleg nagyon is pozitív. Kialakult egy jó
közösség, a szervezett programok felé nagy az érdeklődés, és a tanulmányi ügyek megoldása is
gördülékenyen zajlik. Ez viszont nem jelenti azt, hogy ne lehetne fejleszteni rajta. Én kellően
idealista, egyesek szerint már-már naivnak mondható újító szellemmel pályázok a tisztségre, és
reményeim szerint képes leszek pozitív változást elérni a szakterület életében.

4. Nagyobb tervek

4.1. A szakterületi csoport újjáélesztése, az "50 fős SZACS" terv
Az egyik dolog amin változtatni szeretnék az a rendszeres szakterületi csoport ülések
visszahozatala. Úgy gondolom, hogy a SZACS-nak a gyakorlati haszna mellett van egy
szimbolikus szerepe is. Nem csak arra alkalmas, hogy a szakterületeken aktív emberek meg
tudják beszélni a következő pár hét eseményeit és azok szervezését, de egyben a hallgatók felé
közvetíti azt is, hogy van egy olyan fórum ahol kíváncsiak a véleményükre, és előállhatnak
saját ötleteikkel is. Fontosnak tartom, hogy egy döntés meghozatala előtt minél több ember
véleményét kikérjem, hiszen a szakterület érdekeit így tudom igazán jól képviselni, és a
hallgatók akarata ad legitimitást annak, amit a HÖK felé közvetítek. Az említett 50 fős szacs
nem véletelnül van idézőjelekbe téve, nem is kell szó szerint érteni. Ez pusztán annyit jelent,
hogy szeretném ha a fontosabb döntések meghozatala előtt ki tudnám kérni legalább 50
embernek a véleményét. Itt szeretném érvényesíteni a "Ha nem megy Mohhamed a hegyhez,
menjen a hegy Mohhamedhez" elvet, és egyes esetekben személyesen is utánajárni emberek
véleményeinek, esetleges problémáinak, nem feltétlenül megvárni, hogy ők keresnek fel.
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4.2. Közelebb hozni az oktatókat és a hallgatókat, avagy rájöttem, hogy
nem kell félni a tanártól, meg is lehet ismerni

Az egyetemen kiemelt fontosságú, hogy a hallgatók és az oktatók között kialakuljon a
kétirányú kommunikáció. Ennek a segítése céljából utóbbi időben elkezdtük a szakterület
eseményeit egy igen pozitív irányba elmozdítani, és az azzal kompatibilis eseményekre
igyekeztünk az oktatóink közül is minél többet meghívni. A tapasztalatok azt mutatják, hogy
ez mind az oktatók, mind a hallgatók részéről pozitívan lett fogadva. Ezen események sorát
szeretném bővíteni, és amik beválnak, azokat rendszeresíteni is.

4.3. Mi lesz veled házverseny? Avagy a Fizikus nem Harry Potter
programsorozat kérdése

Ebben az évben a szakterületen egy nagyon ambíciózus tervvel álltunk elő. A gólyacsapatokat
"házakba" soroltuk, és egy egész éven át tartó verseny keretében megmérkőztek egymással. Ez
többé-kevésbé meg is valósult, és érdemesnek tartom a folytatását. A nyáron szeretnék majd
tartani egy kupaktanácsot a szervezésben eddig részt vevő emberekkel és a mentorokkal, ahol
megpróbáljuk átbeszélni a problémáit, és továbbfejleszteni a koncepciót, hogy jövőre a gólyák
már egy új, Házverseny 2.0-ban vehessenek részt.

5. MAFIHE
A fizika szakterület közéletében megkerülhetetlen a Magyar Fizikushallgatók Egyesülete, azaz
a MAFIHE. Az eseményekért leginkább az ELTE helyi bizottsága, azaz az EHB a felelős. A
szakterületi koordinátornak mindkettővel együtt kell működnie, és az információáramlásnak
folyamatosnak kell lennie. Én úgy érzem ezt le tudom fedni. Az EHB elnökségében jelenleg
én töltöm be a PR-felelős pozíciót, és ezen időszak alatt beleláttam a működésébe. Bár ezt a
pozíciót nem fogom újra megpályázni, ugyanis összeférhetetlennek tartom a Szakterületi
Koordinátor tisztséggel, de az EHB elnökség ülésein szeretnék részt venni. A "Nagy"
MAFIHE-ben lehetséges, hogy elindulok Médiakoordinátornak (nem azért, mert minden
koordinátort tartalmazó tisztség-fétisem van), és így ott is lesz belátásom a fejleményekre.

6. Mentorrendszer
A hallgatói önkormányzatottal a gólyáknak a mentorokon keresztül lesz a legközvetlenebb a
kapcsolata. Ezért is fontos az, hogy a mentorok rendelkezzenek egy minimális kompetenciával
a HÖK-öt illetően. A fizikás mentorok kiválogatásában aktívan részt tudtam venni, és így bizton
állíthatom, hogy a beválogatott mentoraink ennek a feltételnek eleget tesznek.
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7. Kapcsolattartás és kommunikáció
Mint ahogy egy kombájn nem aratja le a gabonát benzin nélkül, úgy a szakterület sem tud
rendesen működni a megfelelő kommunikáció hiányában. Bár már a SZACS kapcsán
kifejtettem röviden a filozófiámat, ennek a többi szinten is meg kell mutatkoznia. A fő
kommunikációs felület még mindig a facebook csoport marad, a legtöbb hallgató innen fog
értesülni a fejleményekről. Ezen kívül az évfolyam levelezőlistát is szeretném kihasználni,
persze óvatosan, nehogy az csak még érdektelenebbé tegye az embereket.A mentorokra
szeretnék úgy tekinteni, mint a "harcosaimra", akik mind a gólyák felé, mind az
évfolyamtársaiknak továbbítják személyesen is az információkat, és próbálnak minél több
embert elhívni eseményekre, esetleg bevonni azok szervezésébe. Az újonnan megválasztott
képviselőinkkel szeretnék a küldöttgyűlések előtt mindig beszélni, ugyanis többségüknek most
lesz először mandátuma.

8. Záró gondolatok és köszönetnyílvánítás
A legfőbb cél amit kitűzök magam elé az, hogy megpróbáljam csökkenteni a közömbösséget a
hallgatói közélet iránt. Egy reprezentatív demokrácia halála a közöny, és ha valamit érdemes
megpróbálni megmenteni ettől a sorstól, az a HÖK. Bár ezt a tisztség betöltése során főleg a
fizika szakterületen tudom véghezvinni, a megszerzett tapasztalatok a többi szakterületnek is
tanulságosak lehetnek. Megválasztásom esetén világmegváltó lelkesedéssel vetném bele
magam a részletezett terveim megvalósításába, bár lehet, hogy csak a szakmegváltás fog
összejönni, talán azzal is beérném.

Szeretnék köszönetet mondani mentoraimnak, Lőrincz Péternek és Jeges Viktornak, akik
nélkül valószínűleg tized ilyen aktív sem lennék a szakterületen, továbbá az örökös
mentorpáromnak, Nikinek, aki képes volt egy egész mentorrendszeren át elviselni. A gólyákat
sem felejthetem ki innen, hiszen ők azok akik miatt a mentorságomat annyira élveztem, hogy
már egy fokkal magasabb pozícióban szeretném segíteni egyetemi pályafutásukat. És persze
n+1 köszönettel tartozom Dórinak, aki engedte, hogy ne csak megfgyelőként, hanem aktívan is
felkészülhessek a tisztségre, és aki miatt egy olyan szakterületet vehetek át megválasztásom
esetén, ahol megvannak a szilárd alapok, és merhetek nagyot álmodni, nem kell félnem, hogy
az elrugaszkodáskor beleragad a cipőm a sárba és orraesek, hanem felugorhatok a magasba.

Köszönöm, hogy elolvastad a pályázatomat. Ha bármi észrevételed van a pályázatommal
kapcsolatban, keress nyugodtan a k.ztoli17@gmail.com e-mail címemen, vagy akár
személyesen is.

Budapest, 2019. 06. 07.
Kovács Zoltán
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