
Beszámoló az ELTE TTK HÖK küldöttgyűlése részére 

2017. november 14. – 1017. november 28. 

Szokás szerint külön pontokban a különböző programok. 

Programok, mert azok kellenek 

Az utolsó kgy óta kerek kettő hét telt el, így igen szegényes a mondanivalóm. 

November 15-re lett tervezve a FizKém Karaoke, szerencsére rendeződött a 

szervezése. Aránylag sikeres lett a rendezvény és sikerült elmélyíteni a kapcsolatot a 

két szakterület között. A szervezésbeli segítségért köszönet Körtefái Dórinak és Kékesi 

Ádámnak illetve a kémiás kollégáknak. 

November 18-án tartottuk meg a IX. Fiziqs Foci pótlását. Az előző alkalom a heves 

esőzések miatt elmaradt, így eltolódott a kupa. A hideg ellenére 5 csapattal tudtunk 

nekivágni a napnak. A körmeccsek után az első és harmadik helyért is játszottunk 

helyosztó mérkőzést. A döntőben sajnos az oktatói csapat győzedelmeskedett, így 

visszahódították a kupát és fél évig náluk pihen a virtuális trófea. Köszönet a büféért az 

EHB-nak, a pályáért a KCSSK-nak, az érmekért pedig a BEAC-nak. 

November 22-én tartottunk egy újabb GT-s SZACS-ot, kb. 25-30 fős létszámmal 

produktív és hasznos ülés volt. 

November 24-én rendeződött meg szeretett Gólyabálunk, előtte lévő alapozáson kb 

20-30 an vettek részt, a szervezésért köszönet Lőrincz Petinek. Itt meg kell jegyeznem 

ugyanakkor, hogy elfogadhatatlannak tartom, hogy a 7+1 mentor+mentorfelelős 

létszámból csupán ketten jelentek meg az eseményen. Ezen mindenképpen 

változtatni kell a szakterületen. 

Kötelességek és delegáltságok 

November 15-én tartotta ülését az EHÖK Rendezvényes Bizottsága, amin sajnos nem 

tudtam részt venni. Az ülés fő témája az összELTE-s Mikulás buli volt, aminek várható 

időpontja december 7. 

A november 16-án tartott tisztségviselői ülésen nem tudtam részt venni, személyes 

elfoglaltság miatt, ahogyan a 17-i ICS-n sem.  

November 22-én tartotta soron következő ülését a Fizikai Intézeti Tanács. Az ülésen 

mindhárom delegálttal részt vettünk. A jövő évtől két nyelven indul az MSc képzés, így 

akár angol nyelven is lehet végezni már a teljes képzést. Derényi Imre oktatási 

igazgatóhelyettessel egyeztettem és tervben van egy MSc tájékoztató a jelenlegi 

harmadévesek számára, amin bemutatja a képzést és az idei újításokat. A várható 

időpontja december 15. 

Köszi-puszi-pacsi! 

Budapest, 2017. 11.10. 

Rácz Gergely 

Fizika szakterületi koordinátor 

ELTE TTK HÖK 

fizikaszk@ttkhok.elte.hu 
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