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Beszámoló 
Rendes Küldöttgyűlésre 

Rendezvényszervező referens 

Pádár Kitti 

 

 

Időrendi bontás: 

 2022. november 08. Rendes Küldöttgyűlés 

 2022. november 16. ELTE TTK Nyíltnap 

 2022. november 16. EHÖK Sportbizottsági ülés 

 2022. november 22. Mesterséges Intelligencia előadás  

 2022. november 29. Rendkívüli Küldöttgyűlés 

 2022. november 30. Kari Tanács 

 2022. december 2. Szemeszterzáró Ugly Sweater Party 

 2022. december 10. Rendkívüli Küldöttgyűlés 

 2022. december 14. Szülői Fórum 

 2023. január 12-14. Educatio 

 2023. január 25. Kari Tanács 

 2023. január 25-28. ELTE TTK Online Nyílt hét 

 2023. január 31. LEN megbeszélés 

 2023. február 2. Szülő Fórum 

 2023. február 9. 43. 5vös5km Futóverseny megbeszélés 

 2023. február 10-12. ICE  
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Szöveges beszámoló: 

1.  ELTE TTK Nyíltnap 

A TTK Nyíltnapja november 16-án került megrendezésre a Gömbaulában és a 

Harmónia teremben. A szakterületi standok színes programjai és érdekességei mellett 

lehetőség volt érdeklődni az Eötvös Collégium, a Tanárképzési Központ és a Hallgatói 

Önkormányzat standjainál is. A látogatóknak a nap folyamán nyereményjáték volt 

biztosítva, mellyel különböző TTK-s merch-eket szerezhettek. A vártnál jóval nagyobb 

létszámban vettek részt érdeklődők a Nyílnapon, ami nagy pozitívumnak könyvelhető 

el.  

 

2. EHÖK Sportbizottsági ülés 

Az ülésen elsősorban a tavaszi félév sporteseményeit és lehetséges programjait 

beszéltük át, valamint egy új kurzus indítását dolgoztuk ki, ami idén tavasszal, első 

alkalommal indul el a BEAC választható sportkurzusai között, ez pedig az E-sport. 

Végigvettük a sportösztöndíjak pályázási és bírálási feltételeit, volt ahol módosításra 

kerültek általunk javasolt észrevételek (pl.: Jó tanuló, jó sportoló ösztöndíj).  

Az ülést követően az IK sportreferensével megegyeztünk egy, a tavaszi félév második 

felében tartandó, közös kosárlabda bajnokság szervezéséről. 

 

3. Szemeszterzáró Ugly Sweater Party 

A 2022/2023-as őszi félév záró bulija a Hétkerben került megszervezésre december 2-

án. A hallgatóknak a dress code valamilyen ronda karácsonyi pulcsi viselése volt. 

Lehetőség volt szavazni a legrondább pulcsira, amit az asztalokra kihelyezett szalagok 

csuklóra való felkötésével lehetett megtenni. A hajnali 3-ig tartó korlátlan zenés 

szórakozást egyedül az éjfélkor bejelentett eredményhirdetés szakította meg, a díjazott 

egy ronda pulcsis arany díjat vehetett át.  
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4. Szülői Fórumok 

Két alkalommal került megszervezésre a Szülői Fórum a Gömbaulában. Az aulában 

különböző tájékoztató jellegű előadásokat lehetett hallgatni, emellett pedig az összes 

kar képviseltette magát. A kari standoknál a hallgatói segítőknél és a jelen lévő 

oktatóknál tudtak érdeklődni a látogatók.  

 

5. Educatio 

Január 12-14 között került megrendezésre az Educatio, melynek helyszínéül 

hagyományosan a Hungexpo szolgált. Mind a három nap folyamán nagy tömeg volt 

tapasztalható a TTK standjánál, ahol a szakterületet képviselő hallgatói segítők lelkesen 

válaszoltak a feléjük irányuló kérdésekre, ezúton is szeretném még egyszer 

megköszönni a munkájukat! 

 

6. ELTE TTK Online Nyílt hét 

Január végén Youtube és Discord felületen került sor a TTK-s Nyílt hét lebonyolítására. 

A szakterületek különböző napokon kerültek prezentálásra, az élő felvételek mellett 

moderátorok segítségével lettek megválaszolva az érdeklődők által feltett kérdések. 

 

7. LEN megbeszélés 

Ahogy azt már korábbi Küldöttgyűlésen említettem, idén nem rendezi meg az EHÖK a 

LEN-t. Mig András elnök úrral, valamint az IK és TáTK elnökével, elnökhelyettesével 

és rendezvényszervező referensével egyeztetve arra a döntésre jutottunk, hogy ez a 3 

kar szeretné együtt megszervezni a LEN-t. Az esemény kidolgozásának folyamatai 

ezzel a megbeszéléssel elindultak és folyamatban vannak.  

 

8. 43. 5vös5km Futóverseny megbeszélés 

A 43. 5vös5km szervezését sikeresen elkezdtük időben, végig vettük mik a teendők és 

ezeknek határidőket szabtunk. A verseny időpontja: május 9 (kedd).  
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9. ICE 

Ismét megrendezésre került a vizsgaidőszakot lezáró 3 napos eseményünk a HALAP-

pal, Királyréten. A résztvevőknek fakultatív programokon volt lehetőségük részt venni, 

mint Pubquiz, állomásos ügyességi verseny, túra. Esténként a társasé és a zenés-táncos 

mulatságé volt a főszerep.  

 

10. Egyéb 

 Gólyabál: Szervezés alatt van, jelenleg a helyszín és a dátum pontosításának e-

mail váltásai zajlanak.  

 Felező: A tavalyi évhez hasonlóan idén is szeretném megszervezni a képzésük 

felénél járó hallgatók számára a Felező estet. A helyszín szintén még egyeztetés 

alatt, a Stifler 32-t kerestem meg; illetve az idei évben is szeretném, ha a 

résztvevők kaphatnának kitűzőt.  

 Sörpong bajnokság: Április első felében tervezem megrendezni a hallgatók által 

nagyon kedvelt TéTéKás Sörpong bajnokságot.  

 2022/2023-as tavaszi félévre 12 db rendszeres sportösztöndíj pályázat került 

elbírálásra.  

 

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, 2023. február 25. 

 

Pádár Kitti 

Rendezvényszervező referens 

ELTE TTK HÖK 

rendbiz@ttlhok.elte.hu 

+36 20 476 1223 

mailto:rendbiz@ttlhok.elte.hu

