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Beszámoló 
Rendes Küldöttgyűlésre 

Rendezvényszervező referens 

Pádár Kitti 

 

Időrendi bontás: 

 2022. május 14. Alakuló Küldöttgyűlés 

 2022. június 30. ELTE HÖK Alakuló Küldöttgyűlés 

 2022. július 7-10. ELTE HÖK Vezetőképző  

 2022. július 14. Diplomaosztó 

 2022. július 18-19. Csapatvezetők interjúztatása 

 2022. július 20. Gólyatábor szervezői csapatépítés 

 2022. július 20. Rendkívüli Kari Tanács ülés  

 2022. július 21. PontOttParty 

 2022. augusztus 1. Megbeszélés Balog Marcell, EHÖK Esélyegyenlőségi referenssel 

 2022. augusztus 6. Programfelelős megbeszélés 

 2022. augusztus 11. Megbeszélés Orosz Ádám, BOOM rendezvényszervezővel 

 2022. augusztus 11. Programfelelős megbeszélés 

 2022.augusztus 15-21. Gólyatábor szervezői nap + Gólyatábor 

 2022. szeptember 6. Megbeszélés Horváth Matilda, Kommunikációs referenssel 

 2022. szeptember 8. 5vös 5km megbeszélés 

 2022. szeptember 9. Gólyatábor After megbeszélés 
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Szöveges beszámoló: 

1. ELTE HÖK Vezetőképző  

Július 7-10 között megrendezésre került Szombathelyen az ELTE HÖK Vezetőképző, 

ahol a Rendezvény- és Sportszervezés szekcióban vettem részt. A képzések során 

közösen terveztünk programokat; vettük át, hogyan is épül fel egy jó szervezői 

programtervezet; valamint az elmúlt évben felmerült tapasztalatokat és problémákat 

beszéltük át, amit kifejezetten hasznosnak ítéltem meg. A saját szekciós képzések 

mellett összevont programok és több kerekasztal beszélgetés is lebonyolításra került.   

 

2. Diplomaosztó: 

Jeges Viktor, valamint Török Gabriella megkeresésére elvállaltam a diplomaosztó 

koordinálását. A segítőimnek köszönhetően mind a három turnus sikeresen és 

gördülékenyen zajlott le.  

 

3. Csapatvezetők interjúztatása 

A beérkezett csapatvezetői motivációs levelek áttekintése után elengedhetetlennek 

tartottuk a gólyatábori főszervezői csapattal az interjúztatás meglétét. Ezt Kutas 

Domonkossal bonyolítottuk le, és segítségünkre volt Józsa Kornél, valamint Komáromi 

István, mentorkoordinátor. Az interjúkat követően pedig kiválasztásra került a 11 

csapatvezető.  

 

4. Gólyatábor szervezői csapatépítés 

Az Egyetemisták parkjában került megszervezésre ez a szervezői csapatépítő program. 

Bemutatkozott a gólyatábor főszervező gárdájának egy része, ahol ismertettük 

elképzeléseinket, elvárásainkat; majd ezt követően ismerkedéses játékok és kötetlen 

hangulatú beszélgetés vette kezdetét.  

 

5. PontOttParty 

Az idei PontOttParty-nak a Városliget szolgált helyszínül. ahol az ELTE standjánál, a 

TTK képviseletében vettem részt. 

 

6. Megbeszélés Balog Marcell, EHÖK Esélyegyenlőségi referenssel 

Megkeresett Balog Marcell, EHÖK Esélyegyenlőségi referens, aki a gólyatábori 

adománygyűjtésekkel kapcsolatban szeretett volna egyeztetni velem, illetve arról, hogy 

mikor és milyen programba foglalva képzeltem el az esélyegyenlőségi előadást. 

Keszthelyi Szilvivel természetesen ezekről mind egyeztettem.  

 

7. Programfelelős megbeszélés 

A gólyatábort megelőzően 2 nagyon produktív és sikeres Programfelelősi megbeszélést 

tudhattunk magunk mögött, ahol pontról pontra átvettük az általam kijelölt felelősökkel 

a programelemeiket. 
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8. Megbeszélés Orosz Ádám, BOOM rendezvényszervezővel 

Augusztus elején megkerestem Orosz Ádám, BOOM rendezvényszervezőt a 

Gólyatábor After bulijával kapcsolatosan. Nagyon készségesen állt a rendelkezésemre, 

áttekintettük a helyszín és fellépő lehetőségeket.  

 

9. Gólyatábor szervezői nap + Gólyatábor 

A 2022-es TéTéKás Gólyatábor augusztus 16-21 között került megrendezésre, 

Varbócon. 

A gólyatábor szervezésében, mint a Programokért felelős főszervező vehettem részt. 

Magát a gólyatábort több főszervezői megbeszélés is megelőzte, melyekre minden hét 

szerdai napján került sor. Egy igen kemény és erőt próbáló pár hónapon vagyunk túl. 

Összességében tekintve a gólyatábort elmondható, hogy bár nem zökkenőmentesen, de 

sikeresen került lebonyolításra. Volt több, kisebb-nagyobb hiba, amikkel mi is tisztában 

vagyunk. Ezeket a hibákat mind összegeztük, hogy a későbbiekben ezeket figyelembe 

véve egy még jobb és összeszedettebb gólyatábor kerülhessen megszervezésre. 

Szeretném itt is megköszönni minden segítőnek és szervezőnek az alázatos munkáját, 

ugyanis nélkülük ez biztosan nem jöhetett volna létre! 

 

10. Megbeszélés Horváth Matilda, Kommunikációs referenssel 

Horváth Matilda, kommunikációs referenssel ismertettem a féléves programokkal 

kapcsolatos elképzeléseimet, ezeknek a kommunikációs részét beszéltük át; valamint 

összeraktuk a Gólyatábor After kommunikációs tervezetét.  

 

11. 5vös 5km megbeszélés 

Szeptember 20-án megrendezésre kerül a 42. 5vös 5km Futóverseny, melyek 

lebonyolításában segédkezem. Elsődleges feladatom a hallgatói segítők informálása és 

koordinálása.  

 

12. Gólyatábor After megbeszélés 

Míg András, elnökkel a szeptember 22-én megrendezésre kerülő Gólyatábor After 

bulival kapcsolatban tartottunk megbeszélést. 

 

13. Egyéb: 

 BEAC megbeszélések:  

A gólyatáborral illetően több megbeszélésre is sor került a BEAC 

sportszervezőjével, Lang Tímeával.  

 Gólyatábor After: 

Szeptember 22-én kerül megrendezésre a Gólyatábori After buli, a Doboz nevezetű 

szórakozóhelyen. Ehhez a bulihoz becsatlakozott hozzánk társszervezőként a 

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, valamint az Informatikai Kar 
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A tisztségemmel járó teendőimet elláttam, az e-mailekre válaszoltam, a fogadóóráimat pedig 

megbeszélés szerint online vagy személyesen 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, 2022. szeptember 10. 

 

Pádár Kitti 

Rendezvényszervező referens 

ELTE TTK HÖK 

rendbiz@ttlhok.elte.hu 

+36 20 476 1223 

mailto:rendbiz@ttlhok.elte.hu

