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Beszámoló az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlésének 

 

Időrendi bontás: 

 Október 12. – ELTEfeszt 

 Október 15. – Mentorcsoport ülés 

 Október 16. – Választmány/Tisztségviselői ülés 

 Október 19. – FF csocsóbajnokság 

 Október 27. – TéTéKás Halloween 

 November 5. – EHÖK Kommunikációs Bizottsági ülés 

 November 7. – Gólyatábori koncepció megbeszélés 

 November 9. – FF csocsóbajnokság (döntő) 

 November 16. – ÁJK & TTK Gólyabál 

 November 23. – Földes Retrobuli & Pubquiz 

 November 27. – Választmány/Tisztségviselői ülés 

 November 28. – Mentor Bevonó 

 November 29. – Szemeszter ELTEmető 

 November 30. – TéTéKás Csocsóbajnokság 

 December 5. – EHÖK Kommunikációs Bizottság ülés 

 December 5. – FF SzaCs 

Szöveges beszámoló: 

Meglehetősen sűrű hónap volt, főképp hogy nov. 28-ára esett a társadalomföldrajzi TDK 

leadási határideje, így több szálon futottam egész hónapban. Az ELTEfeszten való 

részvételemet sajnos betegség miatt nem le kellett mondanom. Kétfordulós lebonyolítású 

csocsóbajnokságot szerveztünk Laza Dániel és Nagy Zsolt közreműködésével az FF 

szakterületen, ami főleg a gólyák körében aratott nagy sikert, de szép számmal jöttek el 

felsőbb évesek is mindkét alkalomra. Az eseményeknek a Kinizsi Africafe Club szolgált 

helyszínéül. A TéTéKás Halloween volt az első esemény, amit a HÖK Facebook-oldalán én 



 

 

dolgoztam ki és promótáltam. A látogatottsággal nem volt gond, ám a résztvevők nagy 

százalékától jöttek igen negatív visszajelzések az árakkal és a tánctérrel kapcsolatban. Én is 

ezen az állásponton vagyok, a minőség egyáltalán nem áll arányban az árakkal (és ez igaz 

valamennyi Négyeshatos-szórakozóhelyre), inkább beülős hely, mint zenés-táncos – az alsó 

szint inkább hasonlított egy használaton kívüli pincére, mint tánctérre. 

November 5-én részt vettem az első Kommunikációs Bizottsági ülésen, amelyen főképp 

a gólyabálokról esett szó. A bál szervezését meglehetősen sok probléma terhelte, többek 

között a kommunikáció az ÁJK-val (pl. bálkirály & bálkirálynő-választás „ránk erőltetése”), 

gondok az élő jegyeladással és a fellépők kaotikus szervezése. Mint ahogy a legtöbb kar, a 

TTK is az EHÖK által készített kommunikációs stratégiát követte, kisebb csúszásokkal. A 

nyereményjáték kissé komikusra sikerült, bár nem okozott túl nagy fejtörést az ingyenjegy 

kisorsolása mind az 1 ember közt, aki megosztotta az eseményt: 

 

November 23-án került megrendezésre a Földes Retrobuli & PubQuiz, jómagam és Laza 

Dániel szervezésében. Sokáig félő volt, hogy a kvíz érdeklődés hiányában elmarad, amire 

nem igazán tudtunk választ (az előző évi 20 csapat után a jelentkezési határidő előtt 1 nappal 

csupán 2 csapat jelezte részvételi szándékát). A felmentő sereg a biológia szakterület és azon 

belül Plankó Eszter személyében érkezett, aki átszervezte a szakterülete csocsóbajnokságát 

a Kinizsi Africafe klubba, ezzel is növelve a mi eseményünk létszámát. Ahol végül 12+1 

csapat szállt versenybe a fődíjért, és a pezsgőt (némi meglepetésre) magasan az Önjelölt 

Nyertesek beugró csapata vihette haza. Az összejövetel hangulata a gólyatábori estéket 

idézte, és nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk. 

November 28-án este került megrendezésre az idei Mentor Bevonó, és bár az események 

látogatottságából és szakos aktivitásokból fakadó vélemények arra engednek következtetni, 

hogy ez egy kevésbé aktív évfolyam, mint a tavalyi, a létszám kellemes meglepetés volt. 

Ráadásul sok ember, akit érdekel a mentorság, még ott sem volt az eseményen. Én személy 

szerint bizakodóak tekintek a következő mentorrendszerre. November 29-e a Szemeszter 



 

 

ELTEmető volt, amely hosszú idők után az első össz-eltés buli volt, amely sikerrel (és 

pénzügyileg is pluszban) zárult. A népszerűsítést és a kommunikációt az EHÖK Komm. 

Biz. végezte, és a visszajelzések alapján (több mint 2500 érdeklőből kb. 900 el is jött) 

igencsak jól. November 30-án a TéTéKás Csocsóbajnokság Plankó Eszter, Balga Gábor, 

Nagy Zsolt és jómagam szervezésében nem túl zökkenőmentesen, de lezajlott a Tornádó 

Csocsó Klubban. November utolsó hetében (a november 7-ei megbeszélés alapján) Laza 

Dániel és én megírtunk egy összkari gólyatábori koncepciót bódvarákói helyszínnel. 

 

Köszönöm, hogy elolvastad! 

Eger, 2018. 12. 01. 

 


