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Beszámoló 
Rendes Küldöttgyűlésre 

Rendezvényszervező referens 

Pádár Kitti 

 

 

 

Időrendi bontás: 

 2022. október 11. Rendes Küldöttgyűlés 

 2022. október 13. ELTE TTK Karriernap 

 2022. október 13. EHÖK Sportügyis Bizottsági ülés 

 2022. október 14. ELTEFeszt 

 2022. október 18. Rendkívüli Küldöttgyűlés 

 2022. október 25. EHÖK Rendezvényes Bizottsági ülés 

 2022. október 25. Előadás - Háború és válság a társadalom perifériáján 

 2022. október 26. TéTéKás Tökfaragás 

 2022. október 27. TéTéKás Borzongás 

 2022. október 28. Megbeszélés 

 2022. november 2. Kari Tanács 
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Szöveges beszámoló: 

1.  ELTE TTK Karriernap 

Október 13-án került megszervezésre a Lágymányosi Campuson a Karriernap. A 

Gömbaulában a hallgatóknak lehetőségük adódott megismerni a különböző kitelepült 

cégek és vállalatok működését, míg a Harmónia teremben 1 órás lebontásban zajlottak 

előadások a nap folyamán. Bőhm Sára megkeresésére segítettem hallgatói segítőket 

szervezni, valamint az ő koordinálásukat végeztem az esemény során.  

 

2. EHÖK Sportügyis Bizottsági ülés 

A 2022/2023-as tanév első Sportügyis ülésén a következő napirendi pontokat tárgyaltuk 

át: 

 Aktuális sportesemények és azok promózása 

 Jó tanuló, jó sportoló pályázat 

 Szociális sporttámogatás (nehéz körülmények között élő hallgatók részére 

BEAC jóvoltából kedvezményes bérleteket kaphattak a pályázók) 

 Aktuális BEFS által szervezett események 

 E – sport (tervben van egy összegyetemi E – sport bajnokság szervezése) 

 

3. ELTEFeszt 

Október 14-én az elmúlt alkalmakhoz hasonlóan megrendezésre került az ELTEFeszt a 

Trefort-kertben. A TTK nagyon látványos standdal várta az érdeklődő 

középiskolásokat. Az idei évben látogatói rekordot döntött az ELTEFeszt. Itt is 

szeretném megköszönni minden ott segítő hallgató munkáját. 

 

4. EHÖK Rendezvényes Bizottsági ülés 

Az ülésen az aktualitások mellett röviden ejtettünk pár szót a szervezésben lévő 

gólyabálokról. Ezt követően karonként ismertettük a félév hátralévő részére tervezett 

programokat. Tárgyaltunk a MEEX megkeresésről, akik az elmúlt évekhez hasonlóan a 

Snowattack fesztivállal kapcsoltban kérték az együttműködésünket, valamint elkezdtük 

kidolgozni az összegyetemi E-sport bajnokság alapjait.  
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5. Előadás - Háború és válság a társadalom perifériáján 

Sajnos nem tudtam részt venni ezen az előadáson, ütközött a Rendezvényes Bizottsági 

üléssel. A hallgatói szervezők elmondása alapján nem voltak sokan, de ettől függetlenül 

nagyon jó hangulatú kerekasztal beszélgetésbe ment át az előadás. 

 

6. TéTéKás Tökfaragás 

Nagy örömömre a második alkalommal megszervezett TéTéKás tökfaragás a tavalyi 

évhez képest sokkal több hallgatót mozgatott meg. Több mint 30 tökre érkezett foglalás 

és a 90 fős terem tele volt jókedvű hallgatókkal. A tökök az Északi és Déli épület közötti 

sétányon lettek kiállítva. November 6-ig lehetőség van szavazni a legszebb tökre, a 

Facebook oldalon; ennek győztese egy ELTE-s nyereménycsomagban részesül. 

 

7. TéTéKás Borzongás 

Október 27-én került megszervezésre a kari halloweei buli, a Hétker Pub-ban. Az este 

folyamán lehetőség volt karaokera, illetve aki szeretett volna, az indulhatott 

jelmezversenyen is, ahol az első három helyezett egy jelképes oklevelet kapott. 

Sikeresen zárult ez az esemény, a várttól többen vettek részt a bulin, kb 200-an (a hely 

kapacitása 230 fő). 

 

8. Megbeszélés Szabó Noémivel 

A múlthét folyamán megkeresett Szabó Noémi, aki a november 16-ai Nyíltnap 

szervezésével kapcsolatban kérte a segítségemet. Elsősorban hallgatói segítőkre lesz 

szükségük szakterületenként, de ezen kívül várom a további információkat, miben 

tudunk még a segítségükre lenni. A hétfői nap folyamán lesz egy megbeszélés, így a 

keddi küldöttgyűlésen bővebb információkkal tudok majd szolgálni. A nyílt napon lesz 

külön HÖK-ös standunk is, ennek a szervezésén is már dolgozom.  
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9. Egyebek: 

 ELTE TTK Nyíltnap: mint azt fentebb említettem, november 16-án lesz a kari 

nyíltnap. Ennek szervezése folyamatban. 

 ELTE Halloween: November 9-én lesz egy összegyetemi halloweeni buli, az 

Akváriumban, választékos fellépőkkel. Bővebb információkat a jegyárakkal 

kapcsolatban az eseménynél olvashattok. 

 Gólyabál: Folyamatos szervezésben vagyunk a Gólyabállal kapcsolatosan, már 

több helyszínre is kértünk be árajánlatot. Szeretnék kialakítani egy gólyabál 

munkacsoportot a gördülékenyebb és hatékonyabb szervezés érdekében.  

 Mesterséges Intelligencia előadás: November utolsó hetén megszervezésre kerül 

a második hallgatói előadás Sjelrps Anett és Mike Ábel jóvoltából.  

 

 

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. november 5. 

 

Pádár Kitti 

Rendezvényszervező referens 

ELTE TTK HÖK 

rendbiz@ttlhok.elte.hu 

+36 20 476 1223 
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