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Időrendi bontás
• 2021.09.13. Mafihe EHB Elnökségi ülés

• 2021.09.14. SzaCs

• 2021.09.21. Tisztségviselői ülés

• 2021.09.21. Választmány

• 2021.09.23. Tanulmányi és Oktatásügyi bizottság

• 2021.09.23. ’SKÜ

• 2021.09.29. Intézeti Tanács

• 2021.10.05. Tisztségviselői ülés

• 2021.10.07. Activity

• 2021.10.08. ELTEfeszt

• 2021.10.15. FFFM Kocsmatúra

• 2021.10.22. BioFiz Pubquiz

• 2021.11.04. Mafihe EHB Elnökségi ülés

Szacs
A Szakterületi Csoport ülésen bemutattam a HÖK működését, a következő hetek programjairól
illetve a felmerülő tanulmányi problémákról esett szó. Szerettem volna a gólyák véleményét is
kikérni a mentori munkáról, illetve az első hetek tapasztalatairól, azonban mivel nem jelentek meg
nagy számban, erre nem került sor.

Delegáltságok
A Tanulmányi és Oktatásügyi bizottság ülésén önköltség csökkentési kérelmeket bíráltunk el. A
Fizika Intézeti tanácson elsősorba a HKR módosítási tervezetet valamint a TTK stratégiáját véle-
ményeztük. A szakterületről Sarus Balázs delegált a Könyvtári és Jegyzet bizottságba, valamint a
Fizika Intézeti tanácsba, Kovács Zoltán pedig a Kari tanácsba. A delegáltságukból fakadó kötele-
zettségeiket ellátták.
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Programok
Az elmúlt időszakban több programot is tartottunk. Időrendben az első a ’SKÜ volt, ami a fizi-
kás gólya-avató. Itt kerültek beosztásra a házakba a gólyák, amik egymással versenyeznek az év
folyamán. Az eseményen nagy létszámmal jelentek meg az elsőévesek, a visszajelzések alapján jól
sikerült. Ezt követte egy activity, amely az első házversenyes esemény volt az évben. Körülbelül 40
résztvevővel zajlott le. Rákövetkező napon volt az ELTEfeszt, amin nagy örömömre több első éves
is eljött, és segített a lebonyolításban. Az FFFM kocsmatúra a Földrajz- és Földtudomány valamint
a Matematika szakterülettel közösen rendezett kocsmatúra volt. Ezen tizenegy csapat vett részt. A
BioFiz Pubquiz a Biológia szakterülettel közösen szervezett pubquiz volt, amin összesen 6 csapat
vett részt. Ezekről az eseményekről összeségében pozitív visszajelzéseket kaptam, azonban konkrét
kiértékelésre még nem volt lehetőség, ezt a következő SzaCs-on szeretném pótolni, ami november
11-én lesz megtartva.

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat, bármilyen kérdést, észrevételt szívesen fogadok!

Budapest, 2021.11.06

Mig András
Fizika szakterületi koordinátor

ELTE TTK HÖK
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