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Beszámoló 
Rendes Küldöttgyűlésre 

Rendezvényszervező referens 

Pádár Kitti 

 

 

Időrendi bontás: 

 2022. február 14. Rendes Küldött gyűlés 

 2022. február 17. BGGyK-TÓK-TTK Álarcos Bál 

 2022. február 21. KÖB ülés 

 2022. február 24. 5vös 5km Megbeszélés 

 2022. február 25-27. HÖOK Közgyűlés, Miskolc 

 2022. március 8. Megbeszélés Gasparik Márkkal, Gamerland rendezvényszervezőjével, 

és Fodor Árpáddal, EHÖK Rendezvényekért felelős referensével 

 2022. március 8. EHÖK Rendezvényszervező Bizottsági ülés 

 2022. március 14. Mentorképzés ’Egyebek’ részből 

 2022. március 17. Megbeszélés Orosz Ádámmal, Stifler 32 rendezvényszervezőjével, 

BOOM projekt menedzserével 

 2022. március 17. Lágymányos: Esély a Jókedvre 

 2022. március 30. TéTéKás Felező 

 2022. március 31-április 3. HÖOK Vezetőképző, Siófok 
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Szöveges beszámoló: 

1. BGGyK-TÓK-TTK Álarcos Bál: 

Február 17-én került megszervezésre a BGGYK-ral és a TÓK-ral a Farsangi Álarcos 

Bál, a 7ker vendéglátó ipari egységben. Nagy örömünkre szép létszámmal vettek részt 

rajta hallgatók, megközelítőleg 240-250-en vettek részt az eseményen. A visszajelzések 

is azt mutatják, hogy jól sikerült ez a közös szervezésű esemény, sok pozitív 

visszacsatolást kaptunk.  

 

2. KÖB ülés: 

A KÖB ülésen azért vettem részt, mert harmadik alkalommal is én bírálhattam a 

rendszeres sportösztöndíjakat, és szerettem volna a javaslataimat megosztani a KÖB 

tagokkal. A kiírásban történtek olyan módosítások, amik következtében több hallgató is 

elesett az ösztöndíj támogatástól. Meglátásaimra Török Gabriella nyitott volt, és ennek 

eredményeként módosítva lesz a pontozás egy plusz szorzóval, melyet Papp Gergellyel, 

ösztöndíjakért felelős referenssel, fogunk közösen kidolgozni.  

 

3. 5vös 5km Megbeszélés: 

Elkezdődött a tavaszi félév 5vös 5km szervezése, az esemény időpontja május 5 

(csütörtök). A szervezéssel kapcsolatban minden héten van egyeztető ülés, ahol lépésről 

lépésre átvesszük a teendőket.  

 

4. HÖOK Közgyűlés: 

Miskolcon került megrendezésre a HÖOK Közgyűlés, ahol Jeges Viktorral, Lőrincz 

Péterrel, Sarus Balázzsal és Vígvári Cseperkével vettünk részt a Természettudományi 

Kar képviseletében.  

 

5. Megbeszélés Gasparik Márkkal, Gamerland rendezvényszervezőjével, és Fodor 

Árpáddal, EHÖK Rendezvényekért felelős referensével: 

Fodor Árpád, EHÖK rendezvényekért felelős referens, kérésére vettem részt vele a 

Gasparik Márkkal, Gamerland rendezvényszervezővel, való megbeszélésen. Ismét 

áttárgyaltuk a részleteit egy lehetséges kooperációnak; annak, hogy mit tudna nyújtani 

a hely egy esetlegesen ott megrendezésre kerülő ELTE-s eseményen.   

 

6. EHÖK Rendezvényszervező Bizottsági ülés: 

A szokásos kari beszámolókat követően a következő napirendi pontokat tárgyaltuk át: 

Gólyatábor, LEN (Lágymányosi Eötvös Napok).  

a) Gólyatábor: Annak érdekében, hogy az ügyintézés gördülékenyebben menjen, 

létrehoztak egy munkacsoportot. Amit még talán fontos megemlíteni az az, hogy 

változtatások lesznek az igénylőkkel kapcsolatban. 

b) LEN: Április 27-28-29-én lesz megtartva, az EFOTT-tal szervezve.  
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7. Mentorképzés: 

Komáromi István, mentorkoordinátor, kérésére megtartottam az Egyebek szekción 

belül a Rendezvényes és Sport részeket. Ez a képzés online formában, a Teams-en került 

lebonyolításra.  

 

8. Megbeszélés Orosz Ádámmal, Stifler 32 rendezvényszervezőjével, BOOM projekt 

menedzserével: 

Orosz Ádám a Stifler 32 Bárnak a rendezvényszervezője, illetve a BOOM partyszervező 

vállalkozásnál dolgozó projekt menedzser. Első sorban a TéTéKás Felezővel 

kapcsolatos részleteket beszéltük át, majd pedig különböző helyszín- és 

programlehetőségeket mutatott be nekem, egy esetleges jövőbeli, közös projekt esetén.  

 

9. Lágymányos: Esély a Jókedvre: 

Ez az esemény első alkalommal került megszervezésre a lágymányosi karok 

(Természettudományi, Társadalomtudományi, Informatikai Kar) által, ahol a 

hallgatóknak lehetőségük volt kipróbálni különböző játékokat, foglalkozásokat olyan 

formában, ahogy azt speciális szükségletű társaik használják. Továbbá egy kerekasztal 

beszélgetésre is sor került a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai karról hívott 

vendégekkel. Reméljük, a következő években jobban eljut a hallgatókhoz ez a program, 

és ezáltal nagyobb érdeklődés lesz az esemény felé, hiszen egy fontos üzenete is van 

ennek a programnak.  

 

10. TéTéKás Felező: 

A 2022-es TéTéKás Felező a Stifler 32 Barban került megrendezésre március 30-án. Ez 

elsősorban a 2019/2020, valamint a 2020/2021-es felezősöknek szólt, akik jelképes 

ajándékot kaptak, kitűző formájában. A létszám körülbelül a megsaccolt számot (250) 

érte el, és a visszajelzések alapján nagy sikert aratott. 

 

11. HÖOK Vezetőképző: 

A HÖOK Vezető képzőn Akály Alexandrával, Jeges Viktorral, Lőrincz Péterrel és 

Sarus Balázzsal vettünk részt a Természettudományi karról. A rendezvényszervező 

szekcióban a pénteki napon aktuális problémákról, valamint az EFOTT rendezvénnyel 

kapcsolatban beszélgettünk. Az EFOTT menedzseri csapatából hárman vettek részt, 

akik bővebb információkat osztottak meg velünk a rendezvényszervezést, specializálva 

az EFOTT-ra, illetően. A szombati napon pedig maga a HÖOK Vezetőképző 

megreformálásán ötletelhettünk közösen.   
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12. Egyéb: 

 TéTéKás Sörpong Bajnokság: 

Ennek időpontja április 12, kedd, helyszínül pedig ismét a Kertész áll majd 

rendelkezésünkre.  

 Überfúzió: 

A tavaszi Überfúzió a Társadalomtudományi Karral kerül megszervezésre.  

 TéTéKás Főzőverseny: 

Nagyon szeretném megvalósítani egy TéTéKás Főzőverseny elképzelését, ahol a 

szakterületek mérhetnék össze főzőtehetségüket, jó hangulat keretein belül. 

Jelenleg a szervezés a megfelelő helyszín megtalálásánál, valamint a kivitelezés 

egyéb részleteinél, megtervezésénél tart. 

 

 

A tisztségemmel járó teendőimet elláttam, az e-mailekre válaszoltam, a fogadóóráimat pedig 

megbeszélés szerint online vagy személyesen megtartottam. A delegáltságaimmal 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.  

 

Siófok, 2022. április 2. 

 

Pádár Kitti 

Rendezvényszervező referens 

ELTE TTK HÖK 

rendezveny@ttlhok.elte.hu 

+36 20 476 1223 

mailto:rendezveny@ttlhok.elte.hu

