
 

1 
 

 

 

 

Záróbeszámoló 
Az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlésre 

Rendezvényszervező referens 

Pádár Kitti 

 

 

 

Előző beszámolóim az alábbi linkeken keresztül elérhetők: 

2021. 11. 09. Rendes Küldöttgyűlés: http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2021-

11/redezvenyszervezo_beszamolo_11.09.pdf  

2021. 12. 07. Rendes Küldöttgyűlés: http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2021-

12/beszamolo_12.07.pdf  

2022. 02. 15. Rendes Küldöttgyűlés: http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2022-

02/rendezvenyesbeszamolo_02.14.pdf  

2022. 04. 05. Rendes Küldöttgyűlés: http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2022-

04/rendezvenyszervezo_beszamolo_04.05.pdf  

 

 

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 

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2021-11/redezvenyszervezo_beszamolo_11.09.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2021-11/redezvenyszervezo_beszamolo_11.09.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2021-12/beszamolo_12.07.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2021-12/beszamolo_12.07.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2022-02/rendezvenyesbeszamolo_02.14.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2022-02/rendezvenyesbeszamolo_02.14.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2022-04/rendezvenyszervezo_beszamolo_04.05.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2022-04/rendezvenyszervezo_beszamolo_04.05.pdf
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 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 

 2021.11.09. Rendes Küldött Gyűlés 

 2021.11.11. EHÖK Rendezvényes Bizottsági ülés 

 2021.11.12. Überfúzió 

 2021.11.12. TéTéKá-s Tökfaragás 

 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 

 2021. december 7. Rendes Küldöttgyűlés 

 2021. december 11. Tisztségviselői Karácsony 

 2022.január 12. Megbeszélés Gasparik Márkkal, Gamerland rendezvényszervezőjével  

 2022.január 28-30. ICE 

 2022. február 1. EHÖK Sportbizottsági ülés  

 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 
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 2022. március 30. TéTéKás Felező 

 2022. március 31-április 3. HÖOK Vezetőképző, Siófok 

 2022. április 12. TéTéKás Sörpong Bajnokság és Karaoke est 

 2022. április 15-16. Varbóc- Gólyatábor helyszín megtekintése, szervezés 

 2022. április 21. ELTE TáTK – TTK Überfúzió 

 2022. április 27-29. LEN 

 2022. május 5. 5vös 5km Futóverseny 

 

Szöveges beszámoló: 

1. TéTéKás Sörpong Bajnokság és Karaoke est: 

A nagy érdeklődésre való tekintettel a tavaszi félévben is megrendezésre került a 

Kertész Sörözőben a TéTéKás Sörpong bajnokság, karaoke esttel egybekötve. A 

dobogós helyezettek oklevélben és éremben részesültek, és a visszajelzések alapján 

ismét sikeresnek könyvelhető el ez az esemény.  

 

2. Gólyatábor helyszín megtekintése, szervezés: 

A gólyatábor helyszínét a szervezői csapattal tekintettük meg, ahol a helyszín 

adottságainak felmérését követően, folytattuk a szervezői munkálatokat.  

 

3. ELTE TáTK – TTK Überfúzió: 

Sajnos a tavaszi Überfúzió az elvárásainkat jóval alulmúlta mind helyszíni, mind pedig 

kommunikációs hibákból adódóan. Ezzel az eseménnyel megtapasztalhattam a 

tisztségemmel járó feladatkörben előforduló mélységeket, amikor is egy esemény nem 

a legsikeresebben zajlik le. Jó tanulópénz volt, a megfelelő következtetéseket levontam 

belőle, és a későbbiekben ennek a tapasztalatnak a tudatában fogok cselekedni.  

 

4. LEN: 

Két év kihagyás után ismét megrendezésre került a LEN, mely a vártaknak megfelelő 

létszámú tömeget mozgatott meg. A civil falu mind a három nap jó hangulattal lett 

megtöltve, az itt szükséges pakolásban segítettem be napközben, valamint az utolsó nap 

Lőrincz Pétert helyettesítettem pár órára koordinátori szerepkörében.  
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5. 41. 5vös 5km Futóverseny: 

A május 5-ei versenyt megelőzően minden héten volt hosszabb-rövidebb megbeszélés, 

ezek közül sajnos nem mindegyiken tudtam részt venni. Az én feladatköröm a segítők 

beosztása és koordinálása volt, valamint a bemelegítés leszervezése. Szerencsére a 41. 

5vös 5km két alkalom után ismét sikeresen, hiba nélkül zajlott le. Mind a terelés, mind 

pedig az esemény menedzselése gördülékenyen ment. 

 

6. Egyéb: 

i) Utrecht University – ELTE Pubquiz: április 19-én került megrendezésre ez az 

esemény, a helyszín, illetve karaoke leegyeztetésében segítettem Dénes Dorottya, 

külügyi referensnek.  

ii) Irányzatok: „Klímaváltozás okozta válságok a Föld történetében” című előadás 

április 26-án került megszervezésre Horváth Laura, tudományos referens által, aki 

annyiban kérte a segítségemet, hogy biztosítsam az előadás helyszínét. 
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Záró gondolatok 

A 2021. szeptember 7-ei megválasztásom óta nagyon sok minden történt, voltunk fent és 

voltunk lent a kari rendezvényeket illetően. Próbáltam az igényeknek megfelelően alakítani a 

rendezvények tematikáját és rendszerességét. Több karral is sikerült az őszi és tavaszi félévben 

is együttműködnünk. Nagyon sokat tanultam az elmúlt időszakban arról, hogy mennyire fontos 

egy eseményt megelőző időszak szervezettsége. Minden rendezvény egy újabb tapasztalatot 

jelentett, újabb és újabb rálátásom lett, hogy mit mikor és hogyan kell elkezdeni szervezni. 

Természetesen tisztában vagyok azzal, hogy van hova fejlődni és azon leszek a jövőben, hogy 

a hiányosságaimat fejlesszem. 

Szeretném itt is megköszönni az önkéntes segítőimnek a sok segítséget és támogatást a 

szervezések és maguk az események lebonyolítása alatt, nélkületek nem sikerültek volna így a 

kari rendezvények.  

Egészen konkrét elképzelés kezdett kiforrni bennem a következő tanév eseményeit illetően. 

Terveim között szerepel a 2022/2023-as tanévben is ellátni ezt a feladatkört, így az Alakuló 

Küldöttgyűlésre be is nyújtottam tisztségviselői pályázatomat. Megválasztásom esetén azon 

leszek, hogy minél színvonalasabb és választékosabb legyen a kínálat az ELTE TTK hallgatói 

számára.   

 

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.  

 

Budapest, 2022. május 10.  

 

 

 

Pádár Kitti 

Rendezvényszervező referens 

ELTE TTK HÖK 

rendezveny@ttkhok.elte.hu 

+36 20 476 1223 

mailto:rendezveny@ttkhok.elte.hu

