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Beszámoló 
Rendes Küldöttgyűlésre 

Rendezvényszervező referens 

Pádár Kitti 

 

Időrendi bontás: 

• 2022. szeptember 13. Rendes Küldöttgyűlés 

• 2022. szeptember 15. Megbeszélés Sjelrps Anettel és Mike Ábellel 

• 2022. szeptember 15. 5vös 5km megbeszélés 

• 2022. szeptember 20. 43. 5vös 5km Futóverseny 

• 2022. szeptember 22. BGGyK x IK x TTK GT After 

• 2022. szeptember 26. 5vös 5km megbeszélés 

• 2022. szeptember 27. EHÖK Rendezvényes Bizottsági Ülés 

• 2022. szeptember 28. Kari Tanács 

• 2022. szeptember 28. EHÖK Gólyabál megbeszélés 

• 2022. október 3. 5vös 5km megbeszélés 
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Szöveges beszámoló: 

1.  Megbeszélés Sjelrps Anettel és Mike Ábellel 

Szeptemberben megkeresett 2 hallgató azzal az ötlettel, hogy szeretnének különböző 

témában előadásokat szervezni az egyetemen a hallgatótársaiknak. A segítségemet 

kérték ennek megszervezésébe; a kérésemre pedig el is küldtek egy tervezetet, melyben 

részletezték nekem az októberi és novemberi előadásaik témáját, megjelölve benne a 

meghívott előadókat. A megkeresést továbbítottam Horváth Laura, tudományos 

referensnek, így ő is becsatlakozott ezeknek az előadásoknak a lebonyolításába.  

A tervezett előadások a következők: 

 2022. október 27. Háború és válság a társadalom perifériáján 

 2022. november 24. Mesterséges intelligencia 

 

2. 5vös 5km megbeszélések 

A versenyt megelőzően a megbeszéléseken a szervezés körüli teendőket beszéltük át, 

vettük pontról pontra át a verseny forgatókönyvét, illetve összegeztük a meglévő és 

hiányzó forrásokat. A versenyt követően volt további 2 megbeszélés, amiken 

összegyűjtöttük a versennyel kapcsolatos pozitívumokat és negatívumokat, valamint 

egyeztettünk a tavaszi 5vös 5km lehetséges időpontjáról.  

 

3. 43. 5vös 5km Futóverseny 

A 43. 5vös 5 km Futóverseny lebonyolításában, mint a hallgatói segítők 

koordinátoraként vettem részt. Az idő szűke ellenére a verseny szerencsésen lezajlott, 

kb 450 futó vett részt a versenyen.  
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4. BGGyK x IK x TTK GT After 

Szeptember 22-én megrendezésre került a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karral, 

valamint az Informatikai Karral a Gólyatábor After buli. Helyszínül a Doboz szolgált, 

az Animal Cannibals és ThomasRush voltak a fellépők. Sajnos a becsült létszámtól jóval 

kevesebben jöttek el, ami okozott némi csalódást. Összességében egy jó eseményként 

könyvelhetjük el, de mindenképpen hagyott maga után némi megfontolnivalót 

(helyszín, soron következő kari események becsülhető létszáma). Itt is szeretném 

megköszönni a sok segítséget Horváth Matilda, kommunikációs referensnek; Tóth 

Katalin, külügyi mentorkoordinátornak és az összes beléptetésben segítő hallgatónak.  

 

5. EHÖK Rendezvényes Bizottsági Ülés 

Szeptemberben sor került a 2022/2023-as tanév első Rendezvényes Bizottsági ülésére, 

ahol aktualitásokról, szervezeti működésről és év közbeni eseményekről beszéltünk. Az 

ülés nagy részében az előző évről felmerülő problémákat gyűjtöttük össze, és ezeket 

beszéltük át részletesen. 

 

6. EHÖK Gólyabál megbeszélés 

Az előzetes elképzelések szerint a 2022-es összegyetemi Gólyabálra megalakult egy 

munkacsoport, ahol minden karról 2 delegált vett részt, a TTK-ról Fritz Petra, 

elnökhelyettessel voltunk a képviselők.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

 

7. Egyebek: 

▪ Rendszeres Sportösztöndíj bírálás:  

A 2022/2023 Rendszeres Sportösztöndíj Őszi félévére vonatkozó kiírásra 18 

kérvény érkezett be, ezeknek a pontozását, bírálást végeztem el 

▪ ELTEFeszt: 

Berki Márton megkeresésére idén is elvállaltam az ELTEFeszt hallgatói 

koordinálását, a TTK részről. Az ELTEFeszt október 14-én, pénteken, kerül 

megrendezésre a Trefort-kertben. Minden szakterületi koordinátortól bekértem 

a hallgatói segítőket, valamint egyeztetés alatt vannak a szakterületi eszközök 

az eseményhez. 

▪ Karriernap: 

Október 13-án, csütörtökön, kerül megszervezésre karunkon a Karriernap. 

Bőhm Sára megkeresésére és kérésére elkezdtem összegyűjteni a kari hallgatói 

segítőket, valamint az esemény során fogom segíteni a koordinálást.  

 

 

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.  

 

Budapest, 2022. október 8. 

 

Pádár Kitti 

Rendezvényszervező referens 

ELTE TTK HÖK 

rendbiz@ttlhok.elte.hu 

+36 20 476 1223 
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