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Beszámoló 
Rendes Küldött Gyűlésre 

Rendezvényszervező referens 

Pádár Kitti 

 

 

Időrendi bontás: 

 2021.11.09. Rendes Küldött Gyűlés 

 2021.11.11. EHÖK Rendezvényes Bizottsági ülés 

 2021.11.12. Überfúzió 

 2021.11.18. FF-Kémia PubQuiz 

 2021.11.18-21 HÖOK Vezetőképző Siófok 

 2021.11.30. Sörpong Bajnokság és Karaoke est 

 2021.12.02. ELTE Jeges Est 

 

 

Szöveges beszámoló: 

1. EHÖK Rendezvényes Bizottsági ülés: 

 

Az ülésen az azt megelőző időszak kari rendezvényeiről beszélgettünk, és a jövőbeli 

tervekről ejtettünk pár szót, mivel nagyrészt a Jeges Est lebonyolítását vettük át. 

 

2. Überfúzió: 

 

Összességében tekintve az eseményt problémamentesen lezajlott, a beléptetéssel nem 

volt gond, segítőimnek köszönöm a munkájukat. Sajnos a kitűzött létszámot nem értük 

el, remélhetőleg ez a következő alkalommal javulni fog.  
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3. FF-Kémia PubQuiz: 

 

A ZH-ban került volna megrendezésre ez az esemény, amit én egyeztettem le a 

helyszínnel (létszámot leadva, projektort kérve), általuk jóváhagyva. Sajnos az esemény 

napján a helyszín mégsem biztosította a lebeszélt feltételeket, kisebb kellemetlenséget 

okozva ezzel. Szerencsére a szakterületi koordinátoroknak, Fritz Petrának és Szaló-Pál 

Kingának, sikerült megoldaniuk a felmerült nehézségeket. 

 

 

4. HÖOK Vezetőképző: 

 

A HÖOK Vezetőképző Siófokon került megrendezésre, ahol Jeges Viktorral, Lőrincz 

Péterrel és Sarus Balázzsal vehettem részt. Sajnos a saját szekciómba, 

rendezvényszervező, már nem fértem be, ezért a tudományos blokkban vehettem részt. 

A képzések nagy részében a tudomány népszerűsítésének lehetőségeit taglaltuk, 

prezentálási technikákat sajátítottunk el, illetve a hallgatói érdekképviseletről 

beszélgettünk. Továbbá egy új projekt kidolgozásában segíthettünk ötleteinkkel. A 

képzések, előadások hasznosak és érdekesek voltak, a jövőben pedig kamatoztatni 

szeretném az itt megszerzett tapasztalataimat.   

 

 

5. Sörpong Bajnokság és Karaoke est: 

 

A bajnokság a Kertészben került megrendezésre, ahol 16 csapat vett részt. A nagy 

érdeklődésre való tekintettel, két nap alatt betelt a bajnokságra nevezhető csapatok 

helye. Nagy örömömre a 100 fős létszámot is megközelítettük, és nagyon sok pozitív 

visszajelzés érkezett az eseménnyel kapcsolatban, így a következő félévben is tervben 

van egy ehhez hasonló esemény megszervezése.  

 

 

6. ELTE Jeges Est: 

 

Sajnos az idő nem a legkedvezőbb volt, azonban mégis nagy létszámmal jöttek el rá a 

hallgatók. Kisebb gond a beléptetésnél merült fel, azonban egyéb problémáról nem 

tudok beszámolni. A hallgatói visszajelzések alapján jó hangulatban telt el a 2021-es 

Jeges Est. 
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7. Egyéb: 

 

Már most zajlanak a konzultációk más karokkal a következő félévre betervezett közös 

eseményekről (Bárczi Gusztáv Gyógypedagógia Kar, Tanító- és Óvóképző Kar: 

farsang, Társadalomtudományi Kar: Partyzán Bajnokság.) 

 

 

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.  

 

Törökbálint, 2021. december 4. 

 

Pádár Kitti 

Rendezvényszervező referens 

ELTE TTK HÖK 

rendezveny@ttlhok.elte.hu 

+36 20 476 1223 
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