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Beszámoló 
Rendezvényszervező referens 

Pádár Kitti 

 

Időrendi bontás: 

 2021.09.07. Rendes Küldöttgyűlés 

 2021.09.14. GT Értékelő 

 2021.09.16. 5vös 5km megbeszélés 

 2021.09.21. EHÖK Rendezvényes Bizottsági ülés 

 2021.09.22. BioKT-Kémia Kocsmatúra 

 2021.09.23. 5vös 5km Futóverseny 

 2021.09.24. Kutatók Éjszakája 

 2021.09.29. ELTEFeszt megbeszélés 

 2021.10.04. ELTEFeszt megbeszélés 

 2021.10.08. ELTEFeszt 

 2021.10.12. Rendkívüli Küldöttgyűlés 

 2021.10.15. FFFM Kocsmatúra 

 

Szöveges beszámoló: 

Az elmúlt időszak alatt igyekeztem a lehető legjobban és –hatékonyabban belerázódni a 

tisztségemmel járó feladatkörök elvégzésébe, és pótolni a hiányosságaimat.  

1. GT Értékelő: 

Ahogy az időrendi bontásban is szerepel, sor került egy GT értékelőre, ahol a 

gólyatáborral kapcsolatos észrevételek, hiányosságok kerültek megbeszélésre. Az itt 

elhangzottakat feljegyeztem, ami pedig szükséges volt, az továbbításra került Fodor 

Árpád, EHÖK Rendezvényes bizottsági elnök felé.  
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2. EHÖK Rendezvényes Bizottsági ülés: 

Az ülés nagyobb részében a nyáron megszervezett gólyatáborokat vitattuk meg, minden 

kar képviselője beszámolt a pozitív és negatív észrevételekről. Továbbá szó esett a 

vezetőképzőről, a gólyabálról és egyéb programlehetőségeken ötleteltünk. Mint azt már 

a többség hallhatta, a gólyabál halasztásra került, és nem pedig törlésre.  

3. 5vös 5km Futóverseny: 

Kisebb hibákat leszámítva elmondható, hogy sikeresen lezajlott a 40. 5vös 5km 

Futóverseny, melyen szép számmal vettek részt az indulók. A rám bízott feladatokat 

elláttam.  

4. Kutatók éjszakája: 

Az általam beszervezett segítők a beléptetési és igazolványellenőrzési feladatkörüket 

megfelelően elvégezték, rendben lezajlott a Kutatók éjszakája. 

5. ELTEFeszt: 

Sajnos az ELTEFeszttel kapcsolatosan viszonylag későn jutottak el hozzám az 

információk, így eleinte picit nehézkesen indult ennek a megszervezése Berki 

Mártonnal. Nagy segítségemre voltak a szakterületi koordinátorok, akik 

megkeresésemre a lehető leggyorsabban reagáltak, segítve ezzel a munkámat. Az 

elvárásaimat felülmúlóan jól sikerült az ELTEFeszt lebonyolítása a helyszínen, minden 

szakterület kitett magáért, egy elég sokat mutató, színes standot alakítottunk ki. Bátran 

állíthatom, hogy az egyik legnagyobb érdeklődéssel fordultak a gimnazisták a 

Természettudományi Kar standjához. Ezúton is köszönöm még egyszer mindenkinek a 

fáradozását. 

6. Szakterületi programok: 

Többnyire a szakterületek maguk bonyolították le az eseményeik szervezését, amivel 

kapcsolatosan pedig esetleg a segítségemet kérték, azt elvégeztem. A kocsmatúrák 

biztonságosan és jó hangulatban zajlottak le.  

7. Egyéb: 

A jövő hét folyamán ismét megrendezésre kerül az Überfúzió a Bárczi Gusztáv 

Gyógypedagógiai karral. A rendezvényszervező referensükkel egyeztettem, a szervezés 

körüli teendőkben, pedig amiben tudok, segítek a HALAP-nak.  

A hétfői napon megszervezésre kerül a „Gyertek TDK-zni!” tudományos diákköri 

esemény Pánczél Emese, tudományos referens kezdeményezésével. 

Szervezés alatt van egy kari sörpong bajnokság, karaoke esttel egybekötve, melynek 

eddig kitűzött időpontja november 23-a. Ennek a részletei a jövő hét folyamán 

tisztázódnak.  

Terveim között szerepel egy Partyzán bajnokság, amit elsősorban kari szinten 

gondoltam, azonban ez az érdeklődésektől fog függni, mert igény esetén egy másik 

karral összevonva gondoltam megszervezni. Ezzel kapcsolatosan már folynak a 

kommunikációk a BEAC-cal.   

A napokban pedig Keszthelyi Szilviával, diákjóléti referenssel egyeztetünk majd egy 

akadálymentesített játékokat bemutató programról. 
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A tisztségemmel járó teendőimet elláttam, az e-mailekre válaszoltam, a fogadóóráimat pedig 

megtartottam. A delegáltságommal járó kötelezettségeimet szintén elvégeztem.  

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat. Ha bármilyen kérdés felvetődött benned, 

nyugodtan keress meg az alábbi elérhetőségek valamelyikén, vagy pedig a Facebook-on.  

 

Eger, 2021. november 6. 

 

Pádár Kitti 

Rendezvényszervező referens 

ELTE TTK HÖK 

rendezveny@ttlhok.elte.hu 

+36 20 476 1223 

mailto:rendezveny@ttlhok.elte.hu

