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Beszámoló 

az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlésének 

 

Időrendi bontás: 

• 2022.04.05. Rendes Küldöttgyűlés 

• 2022.04.11. TTK Elnökjelölti Vita 

• 2022.04.12. 2022 tavaszi TéTéKás Sörpong Bajnokság 

• 2022.04.19. Utrecht University – ELTE Pubquiz 

• 2022.04.21. Überfúzió TTK x TáTK 

• 2022.04.27. - 04.30. LEN 2022 – Lágymányosi Eötvös Napok 

• 2022.04.20. - 04.30. ELTE TTK HÖK Érdekképviseleti választások 

• 2022.05.05. XLI. 5vös 5km Futóverseny 

 

Szöveges beszámoló: 

Az elmúlt időszak legfontosabb projektje az idei Érdekképviseleti választások 

voltak. Technikai okok miatt a szavazási időszak nem az eredeti tervek szerint 

alakult, mégis az elért hallgatók és a szavazati számok alapján sikeresen zajlott le, 

hosszabbítás nélkül. Ehhez kapcsolódóan mindenképpen kiemelném az idén, 

véleményem szerint sikeresen megszervezett Elnökjelölti Vitát, ahol egészen szép 

számban jelentek meg hallgatók. Itt is szeretném megköszönni a szervezést Józsa 

Kornél Irodavezetőnek és Tuza Benedeknek az utolsó pillanatban való segítséget.  

Több kari eseményünk is volt, aminek a promózásában segédkeztem, ezeket az 

időrendi bontásban részleteztem.  
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Szeretném kiemelni az Überfúziót, ami ismét nem aratott akkora sikert, mint a 

korábbi években. Úgy gondolom, hogy a fontos része a kommunikációnak a 

részünkről megvolt, a két kar között, a kommunikációs részen nem éreztem jó 

együttműködést, ez is lehetett az oka a kis érdeklődésnek.  

Idén ismét megrendeztük a Lágymányosi Campus egyetemi fesztiválját, a LEN-t, 

melynek promózásában amennyire tudtam, igyekeztem a Kar oldaláról részt venni.  

Utolsó fontos eseményként a tavaszi, idén 41. alkalommal megrendezett 5vös 5km 

Futóversenyt említeném. Az előző alkalomhoz képest sikerrel zártuk a részvételt, 

de a korábbi évekhez képest ezen is lehet még a későbbiekben csiszolni.  

Zárszó: 

Ahogy az láthatta, aki kapott pályázatokat az alakuló Küldöttgyűlésre, a következő 

ciklusra már nem pályázom meg a tisztséget. Ennek elsődleges oka az, hogy a 

következő félévben már nem a TTK berkein belül folytatom a tanulmányaimat, 

így nem is lenne jelentősége, valamint úgy éreztem egy ideje, hogy nem is 

feltétlenül ez az a pozíció, ami teljesen nekem való.  

A nyáron a Gólyatábor kapcsán még részt veszek a TTK HÖK életében 

kommunikációs oldalról, de ezen kívül már nem tervezem folytatni a munkámat.  

Kicsit keserédes szájízzel, de biztos, hogy sok tapasztalattal távozom a pozícióból 

és remélem, hogy a következő Kommunikációs referens ennél csak többet hoz ki 

a tisztség adta lehetőségekből. Úgy gondolom, hogy a pozícióban sok olyan 

potenciál is van, amit én nem, vagy nem teljesen tudtam kihozni, mégis úgy 

gondolom, hogy a legfontosabb információs csatornák felügyelete - bár ez lehet 

csak szakmai és kevésbé kreatív oldalról, de - megvalósult.  

Köszönöm mindannyiótoknak a közös munkát! 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat, ha kérdésed van, keress bátran!  

 

Budapest, 2022. 05. 10.        Kutas Domonkos 

Kommunikációs referens  

 


