
Pályázat Fizika Szakterületi Koordinátor
Tisztségre

"People are beautiful. Statuesque. Parodies and tragedies of themselves. A
great democracy of creatures..."

1



1. Bemutatkozás
Kovács Zoltán vagyok, elsőéves fizikus mesterszakos hallgató. 1998. 12. 17-én születtem
Gyöngyösön, itt is jártam középiskolába a Berze Nagy János Gimnáziumba. Az egyetemet
2017-ben kezdtem Fizika BSc-n, és már gólyakorom óta aktívan követem a kar közéletét.
Voltam már képviselő, mentor, delegált, és tavalyi évben már betöltöttem egyszer a Fizika
szakterületi koordinátor tisztséget.

2. Motiváció
Mindig is fontosnak tartottam, hogy egy szakterületen mind a közösségi élet, mind az
érdekképviselet megfelelően működjön. Szakterületi koordinátorként mindkettőre nagy
hatással tudok lenni, és főleg ez motivált abban, hogy egyszer már elvállaltam ezt a feladatot,
és most újra szeretném. A fizika szakterületen szerencsére nincs hiány közösségileg aktív
emberekből, és a MAFIHE EHB-val együtt bőven tudunk kellő mennyiségű eseményt
szervezni. Sajnos ebbe mint tavasszal, most is beleszólt a COVID-19, de igyekszünk átállni az
online eseményekre, és remélhetőleg tavasszal már tarthatunk személyes eseményeket. Az
érdekképviselet résznél sincsenek nagyobb problémák, a tanulmányi ügyeknél mindig
segítőkészen állnak hozzánk.

3. Tapasztalatok
A tavaszi félév és az eddig eltelt másfél hónap során az a legfontosabb tapasztalatom, hogy
kifejezetten nehéz online formában olyan eseményeket szervezni, amiken meg is jelennek az
emberek, és van közösségépítő erejük is van. Továbbá a távoktatás miatt is felmerülnek mindig
problémák, de szerencsére nagyon komoly ügyről itt még nem hallottam. A gólyáknál nagyon
jól működik a számukra létrehozott discord szerver, kommunikálnak egymással, és amennyire
látom, kialakult bennük a közösség érzése (valamint a közös tanulások és beadandóírások is,
ami a Fizika BSc egyik alapköve).

4. Tervek

4.1. Programok
Eddig működő programként a Pubquiz-t sikerült megtalálni, ami szinte tökéletesen működik
online formában. Ebből szeretnék legalább még egyet-kettőt az év során. Az idei első
SZACS-on ötletelésként másik működőképes ötletnek felmerült a közös (video)játékest, ami a
társasestet próbálná meg helyettesíteni. Ezt is discordon keresztül tartanánk meg, előre lehetne
csapatokat gyűjteni komplexebb játékokhoz (pl. LoL, CS:Go, WOT), de helyben lehetne
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egyszerűbb, gyorsabb lefolyású játékokhoz is csoportokat csinálni (pl. Scribble.io). A
harmadik ötlet egy facebookos mémverseny lenne, amit tavaly tavasszal már tartottunk
egészen nagy sikerrel. Ebből is szeretnék egy őszi változatot és egy tavaszit április 1.-e
alkalmából. További események ötlete még nem körvonalazódott teljesen, de szeretnék az év
folyamán más szakterületekkel is közös eseményeket tartani a TTK-s identitás javítása
szempontjából. Még konkrétan nem egyeztettem senkivel, de egy közös pubquiz
megszervezésében nagyon szívesen benne lennék bármelyik másik szakterületi koordinátorral.

4.2. Közösség
Fizikán a közösségépítés szorosan összefonódott néhány csak személyesen megtartható
eseménnyel, amelyek idén sajnos mind elmaradtak. Ezek közül a SKÜ és a TorTúra azok,
amelyeknek a hiányát a legjobban megérzik a gólyák. A SKÜ-t hallgatók szervezik, és jelenleg
terv szerint tavasszal fogjuk megtartani, vírushelyzettől függően átdolgozott formában. A
TorTúrába nagy beleszólásunk nincs, annak a sorsa tőlünk függetlenül dől el, de remélem
tavasszal az is megtartásra kerül. Ezen kívül a jelenlegi mentorokkal igyekszünk a fizikus
legendákat és történeteket átadni a gólyáknak ha adódik rá lehetőség. A szakterület fontos
közösségi fórumainak tartom a SZACS-okat, amiből eddig idén 1-et tartottunk, a korlátozások
miatt online formában discordon keresztül. Úgy gondolom ez megfelelő felület rá, és a
jövőben is itt tervezem megtartani őket. Szeretném még jobban kialakítani, hogy itt kétirányú
kommunikáció menjen, mert eddigi tapasztalataim alapján brainstroming-ra kifejezetten
alkalmas a SZACS, és egészen jó eseményötleteket tudunk kitalálni közösen.

4.3. Érdekképviselet
A szak érdekképviseletének a legfőbb területei hallgatói oldalon a küldöttgyűlés. Itt fizikán a
korábbi évek jó tendenciáját tartva jó arányban vagyunk képviselve, 6 képviselővel és 1
póttaggal vágunk neki a ciklusnak. Ez viszont az érdekképviseletnek csak a hallgatói oldala,
ugyanilyen fontos a kar és az intézet felé végzett érdekképviselet is. A Fizika Intézeti
Tanácsban sajnálatos módon a hallgatók gyakran kerültek már intézeti belharcok
kereszttüzébe, ami a hallgatói delegáltakat olyan helyzetekbe állította, amelyek szerintem
megengedhetetlenek. Lassan végbemegy az intézetigazgatóváltás folyamata, és remélem a
hasonló szituációk megszűnnek, és a hallgatókra nem csak megnyerendő szavazatokként,
hanem konstruktív partnerként tekintenek a jövőben.

5. Záró gondolatok
Az utóbbi időben egyre jobban érzem, hogy kezd eljárni felettem az idő, és ezzel együtt
próbálok változni is. A hallgatói önkormányzatban már kezdek veteránnak számítani, ami más
felelősségeket is a nyakamba tesz. Kötelességemnek érzem, hogy segítsek megtartani olyan
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TTK HÖK-ös hagyományokat, amelyek segítettek abban, hogy a HÖK valóban mindig a
hallgatói érdekeket képviseli. Ide tartozik az, hogy nem bagatelizálunk el apró dolgokat, pl.
késve küldött beszámolókat. Természetesen ott van a másik oldala is, hogy már "tapasztaltabb"
tisztségviselőként próbálok majd segíteni az újabbaknak a beilleszkedésben, és képviselőként
is átadni az eddigi tapasztalataimat.

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

Budapest, 2020. 10. 16.
Kovács Zoltán
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