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Beszámoló az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlésének 

 

Időrendi bontás: 

• Október 24. – Halloweeni Überfúzió 

• Október 26 – november 3. – őszi szünet 

• November 4. – Választmányi ülés 

• November 6. – Földes SzaCs 

• November 7. – ELTE Gólyabál 

• November 13. – ELTE HÖK Kommunikációs Bizottság ülés 

• November 15. – Földes Csocsóbajnokság x Retrobuli & PubQuiz 

 

Szöveges beszámoló: 

Az előző Küldöttgyűlés óta eltelt időszak egy Halloweeni Überfúzióval kezdődött, majd 

egy őszi szünettel folytatódott. Az október 24-ei Halloweeni Überfúzió sokak álláspontja 

szerint az elmúlt időszak egyik legjobb rendezvénye volt (ez nagyban köszönhető a Szeresd 

A Trashemnek), habár az együttműködés a két másik karral nem volt zökkenőmentesnek 

mondható. Ez végül a nyilvánosságban nem csapódott le, így a visszhang pozitív volt. 

A szünet utáni első hétfőn részt vettem a Választmányi ülésen, amelyen szó esett az ELTE 

Kft. új projektjéről, a közelgő ELTE Gólyabálról és leginkább a következő KGy-n esedékes 

gólyatábori koncepciók követelményeiről. Megállapodtunk, hogy két dolognak mindenképp 

szerepelnie kell a koncepciókban, ez pedig az időpont és a helyszín; hosszasan beszélgettünk 

továbbá a szervező személy kilétéről, és hogy mik a lehetőségeink ezzel kapcsolatosan. 

November 6-án az új szakterületi koordinátorunk, Ádám Rozália megtartotta első SzaCs 

ülését, amely nagyon biztató volt a jövőre nézve; a 8-10 fős ülésekhez hozzászokva üdítő 

volt látni 27 érdeklődőt (akik javarészt gólyák voltak). Az idei elsőéves Földes évfolyam 

láthatóan nagyobb potenciált hordoz magában, mint az előző, így talán ismét nagyobb lesz 

az aktivitás a szakterületen a következő években. A szokásos őszi Retrobuli & PubQuizre 

ennek megfelelően ismét nagy volt az érdeklődés (12 csapat jelentkezésével), továbbá ez 
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alkalommal összevontuk az eseményt a szakterületi csocsóbajnoksággal, amin 10 páros 

indult. Ahhoz képest, hogy későn kezdtük el hirdetni az eseményt és a csapatoknak alig egy 

hetük volt összeállni, a jelentkezők száma felülmúlta a várakozásainkat. A rendezvény maga 

kisebb fennakadásoktól eltekintve (pl. időbeli csúszás) gond nélkül zajlott le, és örömmel 

láttuk, hogy más szakterületeket, illetve korábbi hallgatókat is vonzott az esemény. 

Az idei gólyabált már valószínűleg senkinek sem kell bemutatni: a (véleményem szerint 

nagyon jó) koncepció katasztrofális eredményt hozott a valóságban – sokaknak már maga 

az ötlet sem tetszett, hogy minden kar egyazon bálon vegyen részt. Elmaradt a mentortánc, 

kissé kaotikusra sikeredett a Facebook-esemény, 1-1,5 órát kellett várni a pultoknál, kevés 

volt a személyzet, a Bagossy Brothers Company koncertje nem hozott nagy sikert, a ruhatár 

már korán megtelt, a biztonsági személyzet mennyisége és minősége sem volt elegendő, a 

vészkijáratok tárva-nyitva álltak. Egyedüliként azt lehet felhozni, hogy a bejutás viszonylag 

Syma volt. Ezekről a hibákról természetesen rengeteg szó esett a Kommunikációs Bizottsági 

ülésen is, és az EHÖK is tisztában van velük; ennek ellenére a terv jövőre is ugyanez. 

Véleményem szerint ez az esemény megmutatta, hogy hiába volt jó elképzelés, ez sajnos a 

jövőben sem fog működni (a felsoroltakon túl személyes észrevétel például, hogy rengeteg 

idő elment az ismerősök keresésével, a díszletet sem vitték túlzásba, illetve a Gömbaula 

sokkal „otthonosabb”, kellemesebb fílinget tud nyújtani), de valószínűleg jövőre már csak 

külső szemlélőként fogom követni a szervezést; azonban egyértelműen az össz-ELTE-s 

gólyabál ellen foglalok állást, habár az elején tetszett is a kezdeményezés. A Facebook-

eseményt sem teljesen így terveztük: voltak posztok, amelyek nem kerültek ki, mások nem 

megfelelő formában mentek ki, mert pár dolog „megkötötte a kezünket”, de ezt bővebben 

nem fejteném ki. Az én feladatom volt a bejegyzések és a leírás szövegezése, és 

természetesen a kari és szakos felületeken való terjesztés – ez maradéktalanul megvalósult. 

Remélem, hogy jövőre (bármelyik karral közösen), eredményesebb esemény lesz. Sajnos a 

Szemeszter ELTEmető névre hallgató esemény idén ősszel elmarad, és a tavaszi félévben 

kerül megrendezésre, Szemeszter kELTEtő néven (akármennyire úgy tűnhet, nem az én 

ötletem volt az elnevezés). 

Az elmúlt héten Józsa Kornél megkért, hogy rakjam össze a Latyak 2020 Facebook-

eseményét, amely az ICE nevet hivatott lecserélni – ez meg is történt, így hamarosan kikerül 

a Hallgatói Alapítvány oldalára. A választmányi ülésen arról is megállapodtunk, hogy a téli 

vizsgaidőszakot lezáró tábor február 1-3 között kerül megrendezésre Királyréten. A Latyak 

elnevezés sem marad így, az első bejegyzés az eseményben egy nevet megszavaztató poszt 

lesz, ahol teret engedünk az emberek kreativitásának, és a hallgatók fogják eldönteni, mi 

legyen a végleges név. 

 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat! 

Budapest, 2019. 11. 16. 


