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TTK  HÖK Küldöttgyűlési záró beszámoló 
Sportbiztos 

 
Székely Gellért Zsombor 

 

2015. május 16. - 2016. május 13. 

 
Időrendi bontás 

 
2015. május 16. – Alakuló Küldöttgyűlés (ELTE TTK HÖK) 

2015. május 26. – BEAC Küldöttgyűlés 

 2015. május 28. – MECS 

 2015. június 5. – Rendkívüli Küldöttgyűlés (ELTE TTK HÖK) 

2015. június 30. – Küldöttgyűlés (ELTE TTK HÖK) 

2015. július 6-10. – Vezetőképző (ELTE HÖK) 

2015. július 24-26. – Meniortábor (ELTE TTK és BGGyK HÖK) 

2015. augusztus 16-19. – Gyógymatek GT 

2015. augusztus 23-28. – Fizikus GT 

2015. szeptember 11. - Sportképzés 

2015. szeptember 15. – Küldöttgyűlés (ELTE TTK HÖK) 

2015. szeptember 29. – XXIX. 5vös 5km  

2015. október 1. – Első KEKSZ megbeszélés 

2015. október 5. – Választmány (ELTE TTK HÖK) 

2015. október 6. – Sportbizottsági ülés (ELTE HÖK) 

2015. október 8. – Második KEKSZ megbeszélés 

2015. október 13. – Küldöttgyűlés (ELTE TTK HÖK) 

2015. október 13. – KEKSZ helyszínnézés   

2015. október 21. – XXX. 5vös5km megbeszélés 

2015. november 2. – Választmány (ELTE TTK HÖK) 

2015. november 10. –  I. Tudósok vs Kockák (KEKSZ) 

2015. november 24. – Rendkívüli Küldöttgyűlés (ELTE TTK HÖK) 

2015. december 1. – Küldöttgyűlés (ELTE TTK HÖK) 
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2015. december 4. – BEAC Sportkarácsony (ELTE-BEAC) 

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

2015. december 19. - I. Szombat Esti ICE 

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

2016. január 9. - II. Szombat Esti ICE 

2016. január 23. - Jégpályák Éjszakája – Szombat Esti ICE 

2016. január 30. - III. Szombat Esti ICE 

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

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

2016. február 13. - Valentine on ICE – Szombat Esti ICE 

2016. február 16. - Fizika SzaB 

2016. február 22. - Tisztségviselői ülés (ELTE TTK HÖK) 

2016. február 25. - I. Fiziqs Kori 

2016. március 1. - Dunai Regatta Roadshow 

2016. március 1. - II. Tudósok vs. Kockák 

2016. március 3. - II. Fiziqs Kori  

2016. március 9. - Elnökségi ülés (ELTE HÖK) 

2016. március 10. - Mentorrendszeres előadás (ELTE TTK HÖK) 

2016. március 23. - Fiziqs Túra 

2016. március 29. - Mentorkirándulás (ELTE TTK HÖK) 

2016. április 4. - Tisztségviselői ülés (ELTE TTK HÖK) 

2016. április 10. - XXX. 5vös 5km szervezői ülés  

2016. április 11. - Fizika SzaCs 

2016. április 12. – Küldöttgyűlés (ELTE TTK HÖK) 

2016. április 17. - ELTE Labdarúgó Kupa 

 2016. április 23-24. - Mentorhétvége (ELTE TTK és BGGyK HÖK) 

 

2016. április 26. - I. ELTEOnline Focikupa 

2016. április 28. – Sportbizottsági ülés (ELTE HÖK) 

2016. április 28. - IK vs. TTK Paintball 

2016. április 29. - KolHök Majális  

2016. április 30. - VI. Fiziqs Foci  

2016. május 5. - 5vös 5km (ELTE) 
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2016. május 6. - II. Coca-Cola-ELTE Teqball Cup 

2016. május 7. - Dunai Regatta 

2016. május 11. - BEAC Elnökségi ülés 

2016. május 13. - Rendkívüli Záró Küldöttgyűlés (ELTE TTK HÖK) 

 

5vös 5km 

 A mostani majdnem kerek egy éves ciklus alatt kettő darab 5vös 5km futóversenyt 

szervezhettem, mely közül az elsőn rekordlétszám és rekordidős eredményhirdetés volt, a 

másodikon meg sok egyéb rekord, például normális színpad, öltöző és ruhatársátor, igen erős 

tombolafelhozatal, jól megszervezett póló&frissítő osztás és rajtszámosztás (persze utóbbi kettőben 

nyilván a dolgozó hallgatók is sokat segítettek) valamint jól kitalált rajt és befutó.  

 A versenyzők száma sajnos a tavaszi szezonra lecsökkent, ennek azonban több oka is van. 

Az egyik az, hogy elég későn kezdtük el mind az online kampányt, mind a plakátolást, a másik 

azonban az, hogy a BME az utolsó pillanatban szólt, hogy idén egy saját, belső körű sportnapot 

szerveznek, s az ottani futóversenyen való indulást fizetik ki a hallgatóiknak, nem az 5vös5öt. Így a 

teljes BME RUN csapat otthon maradt május ötödikén és mi vesztettünk ~250 futót.  

 Azonban a Coca-Cola támogatását sikerült szorosabbra fűzni (reklámért és megjelenésért 

cserébe ~50 000 Ft értékű tombolaajándékot hoztak nekünk, valamint az Eisberg is megnövelte az 

ajándékai mennyiségét, ugyanis most már 9 saláta+öntet+salátakiszedő+bevásárlószatyor kombót 

hoztak, meg persze a sampling salátákat.  

 Továbbá Varga Norman és a VitaliStab támogatásának megszerzése dobta fel a verseny 

infrastruktúráját, először a 16 év alatt volt a versenynek saját öltöző és ruhatár sátra és saját, jó 

állapotban lévő, használható, szoknyával is rendelkező színpadja. A hangosítás és a speaker a 

visszajelzések szerint szuper volt (mind szervezői, mind versenyzői részről).  

 A meghívott vendégeink mind nagyon élvezték a futást és a beszélgetést is, Hámori Jenő 

olimpiai bajnokból csak úgy dőlt a szó, de Nagy Tímea és Vaskuti István sem szégyenkezhet e 

téren, sok-sok érdekes információt tudhattunk meg róluk / tőlük. Sajnos párbajtőröző 

olimpikonunknak el kellett mennie a gyerkőceiért, így a díjkiosztón a két úr maradt, de végigállták 

és boldogan osztogatták az érmeket, jutalmakat és persze a puszikat, de ebben Dr. Horváth Erzsébet 

sem maradt alul, hiszen díjat is kapott (ahogy Vaskuti István úr is) és díjat is adott át, valamint a 

Legjobb Karnak járó kupát is ő vette át a TTK nevében.  

 A verseny előtti pillanatban még esett az eső, azonban a rajtra elállt, tehát a lehető legjobb, 
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friss illatú, éppen felmelegedő időben futhattak, akik rajthoz álltak, s ezt a legtöbben meg is 

köszönték – több egyéni rekord meg is dőlt. A terelők és a regisztrációsok nagyon jó munkát 

végeztek, valamint most kettő felvezető is volt, a leggyorsabb fiú és a leggyorsabb lány előtt is 

tekert egy-egy.  

 Persze kisebb problémák akadtak, például egy 10-15 fős csapat el lett irányítva a Magyar 

Tudósok körútján, azonban a későbbiekben kiderült, valószínűleg az egyik futó hibája volt, aki 

félrenézett valamit. A regisztrációs munka sem tudott időben kezdődni, azonban ennek legfőbb oka 

az volt, hogy nem nagyon vettek minket komolyan a LEN szervezők, hogy mi – velük ellentétben – 

tényleg el tudjuk kezdeni időben a dolgainkat, de végül „csak” 20 percet csúsztunk és sikerült 

mindent megoldani.  

 A problémák legnagyobb elszenvedői a BEACosok voltak, ahonann Varga Réka lett 

megkérve egy aerobik edzés megtartására 14 órakor, de semmi sem állt rendelkezésére, főleg nem 

közönség, valamint Lengyel Barbara, a BEAC-os koordinátor és szervező meghívta a Rippel-

testvéreket, akik szintén nem léptek fel, mert 15 órakor sem volt ott senki – szünnap ellenére sem. 

Végül a jiu-jitsusok léptek fel egyedül (vagyis tartottak egy edzést) amit, ha más nem, a 

regisztrációnál dolgozók láttak. Ebből a tanulság, hogy ezt jövőre jobban kell megszervezni, 

átgondolni és sokkal, de sokkal jobban bepromózni.  

 A verseny megnyitója, a zenés bemelegítés (Varga Rékával) és az 

eredményhirdetés+tombolázás valamint a záró beszéd jól sikerült, az eredményhirdetés ideje alatt 

elég sokan voltak – a két nagy cég futói közül (Nokia, Ericsson) is igen-igen nagy számban voltak 

ott.  

 A képeket Maszlag Szilvia (valamint az ELTEOnline fotósa) készítette, amiket nemsokára 

meg lehet tekinteni, az eredményekkel együtt.  

 Összességében azt mondanám, hogy a XXIX. és a XXX. versenyeket ötvözve lehetne 

megalkotni a legszuperebb 5vös 5km futóversenyt, vagy legalábbis elindítani egy magasabb 

fokozaton. Illetve a BME-s kapcsolatot kell újrafűzni, valamint a további budapesti egyetemekkel 

kellene kapcsolatot létesíteni, amely eddig azonban nem sikerült.  

 

Téli Eventek 

 Télen igen sok korcsolyázós program megszervezésében és lebonyolításában segítettem, 

sajnos a hallgatóság nemigen volt kapható az efféle programokra, pedig mindegyik jó helyen, 

megfizethető áron és jó időben volt megtartva. Ennek ellenére töretlen lelkeseddésel mondanám 
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következő télen is bárkinek, hogy menjen korcsolyázni, mert az jó dolog, s talán egy képviselős-

tisztviselős korcsolyázás is lehetne (de az már nem az én tisztem lesz megszervezni). Még mindig 

nagy álmom, hogy sikerül feléleszteni az ELTE JegesEst programot, amiből gimis korunkban még 

kettő is volt telente, hiszen az egy olyan ELTE-s összefogó és összehangoló rendezvény, amelynek 

látogatottsága egy-egy nagyobb ELTE-s buliéhoz volt hasonló.  

 

Mentorrendszer 

 Másfél éven keresztül segítettem a mentorrendszerben ott, ahol tudtam, legfőképp 

állomásokat tartottam a különböző programokon és zsűriztem. Ezen tevékenységemet persze 

szívesen folytatom a továbbiakban is, amennyiben szükség lesz rá, hiszen én is nagyon élveztem. 

Bár szívesen látnék majd az idei rendszerből is visszajelzéseket, a tavalyiból kaptunk s akkor elég jó 

értékelések jöttek a Fizikus Állomásra, mind a túra, mind a hétvége után.  

 

Közös Kari rendezvények 

 Az egész ciklus alatt igyekeztem együtt dolgozni a többi kari sportosokkal és azon 

rendezvényeket előremozdítani, vagy népszerűsíteni, melyben láttam lehetőséget. Az első ilyen az 

IK-val létrehozott Tudósok vs. Kockák csocsó,biliárd,póker és darts verseny-sorozat, melyből az 

elsőn még hatalmas IK-s fölény érvényesült, a másodikra már sikerült javítani az arányokon, sőt a 

BGGyK is képviseltette magát és a TÓK is meg volt hívva. Úgy gondolom, ez egy nagoyn jó 

kezdeményezés, főleg nekünk, mert a hely ingyen van ilyenkor, valamint közel is van és ráadásul az 

ember ezen sportok űzése közben ihat, amennyit akar.  

 A következő az első ELTE Labdarúgó Kupa volt, melyet az ÁJK talált ki, de sajnálatos 

módon az általános vélekedés miatt nem sokan vették őket komolyan, s így végül csak az IK, mi és 

az ÁJK vettek részt az eventen, melynek eredménye: I. TTK (lőtt gól 31 – kapott gól 8) II. ÁJK (l.g. 

17 – k.g. 16)  III. IK (l.g. 7 – k.g. 31). A focizást mindenki nagyon élvezte, ám sajnos beárnyékolta 

a dolgot a tudat, hogy a PPK meg sem próbált kiállítani egy csapatot (habár van arrafelé pár 

évfolyamnyi sportszervezős és focista, ráadásul a sportfelelősük is tagja a női kispláyás ELTE-

BEAC válogatottnak) valamint a BTK az utolsó pillanatban mondta le, az előző napi ivászatra 

hivatkozva (hogy a TáTK és a TÓK focicsapatairól ne is beszéljünk, ők nem is jeleztek, hogy mi 

van velük). 

 A KolHök majális elég gyászosra sikerült résztvevői szempontból, habár mi ott is odatettük 

magunkat. Végezetül, mint kiderült, a csoportmeccsek után már nem is volt semmi, mivel mind az 

mailto:sportbiz@ttkhok.elte.hu


ELTE TTK HÖK   Székely Gellért Zsombor 

Sportbiztos  30/431 9329 

sportbiz@ttkhok.elte.hu  Budapest, 2016. 04. 12. 

ELTE HÖK, mind a TTK HÖK csapata hazament – hiszen a KolHök mellet még a PPK HÖK 

csapatának kikiálltott, a KCSSK-ból összeverbuvált futsal-csapattal kellett volna mérkőzni 

mindenkinek még egyszer. Reméljük legközelebb összehoznak valami olyat, mint a tavalyi, mert 

azt mindenki élvezte.  

 A Dunai Regattának – mivel már az elv, hogy miért veszünk részt rajta, is szánalmas – csak 

a hirdetésében segédkeztem, ám egyetlen jó dolog mégis volt az egészben – a D.R. Roadshow kijött 

hozzánk is és kaptunk egy babzsákot ajándékba (Déli Haliban látható) valamint hoztak csocsót és 

ingyen teát is, aminek aznap mindenki nagyon örült.  

 Ezen kívül megpróbáltuk a TÓK-kal közösen beszervezni Hevesi Krisztina 

szexuálpszichológust egy BGGyK-TÓK-TTK előadás-sorozatba, ám sajnos a tanárnő lemondta a 

második kettőt, túlterheltségre és a túl sok ingyen előadásra hivatkozva, így végül csak a BGGyK-n 

lehetett őt meghallgatni.  

 Valamint segédkeztem az Éjszakai Sportnap és a CC Teqball-Cup megszervezésében is.  

 

Összegzés 

 Végezetül úgy gondolom, bár sokan nem hittek benne, mégiscsak sikerült tartalommal 

megtölteni a sportbiztosi tisztséget és a TTK sportéletet, inkább a hallgatók azok, akiket ennek 

ellenére sem lehet egykönnyen mobilizálni (hiszen ha csak inni, vagy már oda sem mennek el, 

akkor lehet akár milliós nyeremény is egy focitornán, az sem motiválná azokat, akik alapvetően 

nem imádnak focizni...), valamint az 5vös5 brand is mintha elkezdte volna foglalkoztatni a nagyobb 

cégeket (évek óta a Nokia viszi haza a céges kupát, de az Ericsson idén az orrukra koppintott 

rendesen, több, mint 10 futóval többen érkeztek célba), aminek remélhetőleg nagyobb futólétszám 

és esetleg szponzoráció is a következménye lesz.  

 Bár a Dunai Regatta még mindig szomorú, hogy több időt kap a Sportbizottságban, mint 

bármelyik MEFOB, amelyeken a pontszerzés sok-sok pénzt érne a MEFS-től az ELTE-nek, ennek 

ellenére valami ott is elindult, több sportos észrevette a közös együttműködésben rejlő igen nagy 

potenciált, ami örömmel tölt el, és remélem, hogy ezt folytatni fogják.  

 Sajnos utódot nem sikerült találnom a helyemre. Akiket megkerestem, azok nem 

szeretnének foglalkozni ilyesmikkel. [Olyannak meg, akinek a legtöbb köze a sporthoz annyi, hogy 

évente megnéz két Fradi-meccset, vagy még ennyi sem, nem szívesen ajánlanám ezt a tisztséget.]  

 Valamint mindkét időszakban finomítottunk Balogh Dániel ösztöndíjakért felelős biztossal a 

rendszeres sportösztöndíjunkon, s talán a mostani kiírás lett olyan, ami igazságos és vállalható is, 
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nem pontoz túl senkit és nem is pontoz alul bizonyos sportágakat.  

 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolóm! 

 

 

 

Budapest, 2016. május 8.                                       Székely Gellért Zsombor 

ELTE TTK HÖK 

Sportbiztos 
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