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2016. NOVEMBERI BESZÁMOLÓ 

Kemény Alex, rendezvényekért és kapcsolatokért felelős alelnök 

 

Jelölés és alakuló Küldöttgyűlés 

2016. november 7-én Czabán Samu jelöléséből kifolyólag részt vettem a Kar alakuló 

Küldöttgyűlésén, ahol a másik 6 jelölttel együtt a tagok, miután röviden szóban is ismertettem 

a pályázati programom lényegét, megválasztottak. Azóta én töltöm be a rendezvényekért és 

kapcsolatokért felelős alelnöki posztot az ELTE ÁJK HÖK-ben.  

 

HÖOK őszi vezetőképző 

2016. november 11-én Szentpéteri Eszter, Szabó Tamás és Urbán Kristóf alelnökökkel és 

Beneda Tamás volt rendezvényekért és kapcsolatokért felelős alelnökkel részt vettünk a HÖOK 

által szervezett őszi vezetőképzőn, melynek Siófok adott otthont. Az esemény 3 napból állt, 

melyek közül az első kettőn szekciók szerint volt a tevékenységünk lebontva. A hallgatói 

szolgáltatások szekcióban vettem részt, ahol egyrészt előadásokat (kollégiumok helyzetet 

Magyarországon, EYCA, Diákkedvezmény témákban), illetve kisebb, 8-10 fős csoportokban a 

szekció vezetők által kiadott feladatokat (HÖK által menedzselt szolgáltatások, zenés-táncos 

rendezvények stb.) oldottunk meg. Az első napon meghallgathattunk egy előadást Navracsics 

Tibortól. Összességben az előadásokat nem tartottam hasznosnak, viszont a kis csoportos 

feladatok jól ki voltak dolgozva és tényleges csapatmunkát igényelt a megoldásuk. 

 

Rendezvényszervezői és Kapcsolati Bizottság felállítása 

2016. november 9-én, 13.-i határidővel a HÖK alelnökei, köztük én is, felvételt hirdettek 

a bizottságaikba a Kar hallgatói számára. Nálam a követelmény egy motivációs levélből, egy 

amerikai típusú önéletrajzból és egy szóbeli elbeszélgetésből állt. Az elbeszélgetések időpontjai 

2016. 11. 16. (szerda) 12:00-18:00 és 2016. 11. 17. (csütörtök) 10:00-12:00 és 14:00-16:00 
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voltak. A 27 jelentkezőből - akik többnyire első- és másodévesekből álltak össze - 16 személy 

jutott be és azóta Ők alkotják a bizottságom.  

Tagok: 

 Ramadani Ariana 

(alelnök-helyettes) 

 Szabó András 

 Molnár Máté 

 Vasas Barbara 

 Dobos Kata 

 Dániel Béla 

 Antal Sára 

 Major Aliz  

 Kóbor Frida 

 Lagzi-Kovács 

Laura 

 Gyulai András 

 Konrád Liza 

 Farkas Márton 

 Kiss Bernadett 

 Madarász Petra 

 Dánfalvi Tamás

(A vastagon kiemelt személyek az előző bizottság tagjai is voltak.) 

Az első bizottsági ülés már meg is történt, amelyen a következő félév programja volt a 

fő téma. 

 

Gólyabál: 

Beneda Tamás, volt rendezvényekért és kapcsolatokért felelős alelnöknek segítettem az 

utolsó projektjében, amely a november 17-én megtartott Gólyabál volt. A szervezés, az EHÖK 

által kiírt közbeszerzésen és az EFOTT rendezvényszervező cég támogatásával valósult meg. 

Ebben többnyire promócióival kapcsolatos feladatokat láttam el, illetve mint akkor már felelős 

alelnök segédkeztem az esemény helyszíni lebonyolításában. A Bálon, mint önkéntesek 

segédkeztek: Kormos Márk, Jánosi Szabolcs, Osztrogonácz András, Major Aliz, Samuels Lili, 

Olajos Eszter, Hanák Zoé, Papp Nóra, Szabó András, Márton Gergely. Számukra díjmentes 

belépést és fogyasztást biztosítottunk. 

 

HÖK csapatépítő program 

Czabán Samu által még szeptemberben összeállított menetrend szerint, a 

Rendezvényszervezői és Kapcsolati Bizottságnak a decemberi hónapban feladata lett volna, egy 

a HÖK tagjai számára szervezett csapatépítő program lebonyolítása. A bizottság tagjainak 

döntése alapján és Czabán Samu beleegyezésével, ezt az eseményt 2017. február hónapjában 
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tervezzük megvalósítani, mivel elgondolásunk szerint, az időben sokkal nagyobb érdeklődés 

lesz rá, ez által a vele elérni kívánt célt nagyobb eséllyel lehet megvalósítani.  

Továbbá a Bizottság és én részt vettünk a Politológus Bizottság által szervezet novemberi 

eseményen, ahol lehetőségem volt egy kicsit személyesebben is megismerni az új tagokat. Ez 

úton is szeretnék gratulálni Ella Orsolyának, véleményem szerint remek este volt.  

 

EHÖK Kommunikációs Bizottsági ülés 

A hónap közepén részt vettem az EHÖK Kommunikációs Bizottságának ülésén, ahol 

megválasztásom óta először volt alkalma jelen lenni. Ennek keretében megismerkedtem a 

másik karok kommunikációért felelős alelnökeivel. Kifejezetten az ÁJK-t érintő témáról az 

ülésen nem volt szó. Azóta a bizottsággal kapcsolatban feladatom nem volt. Az ELTE 

Kommunikációs kérdőív tervezetét támogattam szavazatommal. A szavazás e-mail-en 

keresztül történt.  

 

Munkámért 40 000 forintot veszek fel. 

 

Kérem a tisztelt Küldöttgyűlést a beszámolóm elfogadására.  

 

Budapest, 2016. december 1. 

Kemény Alex 

Rendezvényekért és kapcsolatokért felelős alelnök 

 

 

 


