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2015 december 1. – 2016. február 9. 

 
 

 
Időrendi bontás: 

 

2015. december 1. – Küldöttgyűlés (ELTE TTK HÖK) 

2015. december 4. – BEAC Sportkarácsony (ELTE-BEAC) 

2015. december 11. – ELTE Éjszakai Sportnap (ELTE-BEAC) 

2015. december 14. – Sportbizottsági ülés (ELTE HÖK) 

2016. február 9. – Sportbizottsági ülés (ELTE HÖK) 

2016. február 9. – Küldöttgyűlés (ELTE TTK HÖK) 

 
Decemberi sportbizottsági ülés 

 
Az ülésen a rektori sportpályázatok elbírálása folyt, ami azt foglalja magában, hogy a 
bizottság megpróbálja a fellelhető információk és a csatolt dokumentumok alapján 
megállapítani a beérkezett pályázatok által kért összegek valóságalapját és az alapján 
megítélni egy megfelelő ösztöndíjat, ugyanis minden évben 3-4 millió forinttal (minimum) 
magasabbra rúg a pályázatok által kért összes pénz, mint a sportra fordítható keret. Végül – 
bár a kollégiumi sportreferens szerint számára (és a kollégiumi sport számára) nem kielégítő 
döntés született, de összeállt a javasolt összegekkel teleírt táblázat. Karunk egyetlen 
sporteseménye, a tavaszi 5vös5, 250 000Ft-ot nyert el a pályázaton.  
 
5vös5km  

 

Szponzoroknak (Coca Cola, Eisberg, NIKE) írtam, meghívtam a szokásos védnököket és 
fővédnököket (BEAC elnök, MEFS elnök és főtitkár, Újbuda p.m., ELTE rektor). Dékán urat 
majd papíros formában. A beszerzési árukról is megy a levelezés (kupák, érmek, pólók). 
Haladunk.A kritikusoknak mondom, idén a terv, hogy 1000 fő felett legyen a célkapu alatt 
áthaladó futók száma! Írtam a leendő sztárvendégeknek is, tavaly is őket szerettük volna, de a 
Riói kvótaszerzéshez szükséges világbajnokságokra való felkészülés miatt azt lemondták. 
Azóta megvan a kvótájuk... :)  
 
Egyebek 

 

Megkaptam és elolvastam valamint tudomásul vettem az értékelőben rólam leírtakat. Mivel 
nem szeretem, hogy egyesekben olyan kép él, ami nem igaz, így leírom, a február 9-ei 
sportbizottsági ülésen szeretném sportreferens kollegáim elé terjeszteni azt az ötletet, 
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miszerint a LEN alatt rendezett tavaszi 5vös5 mellé/köré/elé (2016.05.05.) rendezhetnénk egy 
sportnapot. Ez különböző kipróbálható sportágakból és megnézhető bemutatókból álló,  
reggeltől délutánig (a futás végéig, s az aznapi fellépők „behangolásáig”) tartó esemény lenne. 
Ha a TTK szeretne saját sportnapot, ez lehetne az. Terveim szerint lenne még valamiféle 
labdarúgó bajnokság-féle happening is, mert elég sokan szeretnek focizni a TTK-n (lásd a 
lágymányosi bajnokság csapatait). Természetesen a BEACon a legtöbb embert megmozgató 
aerobikot is kihoznám az event-re, ezzel még több – főleg női – résztvevőt lehetne nyerni az 
ügynek. #MozduljTTK 
 
Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolóm! 
 
 
 
Budapest, 2016 február 7.                       Székely Gellért Zsombor 
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