2016. DECEMBERI – 2017. JANUÁRI BESZÁMOLÓ
Kemény Alex, rendezvényekért és kapcsolatokért felelős alelnök

ELTE TTK Alapítvány és ÁJK-s rendezvények
Decembertől a rendezvényszervezés terén együtt működünk Béni Kornéllal, az ELTE
TTK alapítványának kuratóriumi elnökével. A kooperáció egyik célja a szakmai kapcsolatok
kiépítése, hogy a kar számára magasabb színvonalú rendezvényeket tudjuk megteremteni.
Kornéllal jelenleg főleg a 2017. februárjában tartandó Szemeszternyitó kapcsán dolgozunk
együtt.

Szemeszternyitó
Az eseményre irányuló megbeszélések január elején kezdődtek. Ajánlat érkezett a Dorkotól és a Coca-Colától is a rendezvénnyel kapcsolatban, de végül a bizottság közösen úgy döntött,
hogy az általuk kínált feltételek nem felelnek meg számunkra, ezért inkább elvetettük a
lehetőséget. Maga az esemény február végére várható. A szervezés még folyik. A főbb pontokat
illetően sikerült megegyezésre jutni, már csak egyéb részletkérdésekben tárgyalunk a helyszín
vezetőivel.

Rendezvényes Bizottság HÖK Csapatépítő esemény
Eredeti tervek szerint ennek az eseménynek még 2016. decemberében kellett volna
megvalósulnia, de végül a vizsgaidőszak közeledése és az érdeklődés hiánya miatt úgy
határoztunk, hogy átkerül 2017. februárjára. Az esedékes nap: február 15-e, szerda. Kárpit Cafe
adja a helyszínt a Beerpong bajnoksághoz, amellyel megpróbáljuk kiadni magunkból a
vizsgaidőszak feszültségeit. Ennek szervezésében két bizottsági tagom, Dániel Béla és Farkas
Márton működtek közre.
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Felezőbál
A bál a félév egyik legnagyobb szabású rendezvénye, így ebben mindenképpen
személyesen járok el minden ügyben. Két héttel ezelőtt keresett fel a BOOM Csoporttól
Schadl Balázs, akitől egy személyes megbeszélés után kaptunk ajánlatot ezzel az eseménnyel
kapcsolatban. Az elnökségi ülésen úgy döntöttünk, hogy megfelelőnek találjuk, így én
megtettem a lépéseket az ügyben, hogy pontosítsuk a részleteket Balázzsal.

Kari Tanács
A vizsgaidőszakban két Kari Tanács gyűlés volt, ezek közül a január 10-i ülésen vettem
részt.
2016. december 13-án részt vettem a Kari Karácsonyi ünnepségén.

Kommunikációs ügyek
Az

ezzel

kapcsolatos

feladatokban

december

közepétől

közösen

járunk

el

helyettesemmel, Ramadani Arianával. Adtam számára egy meghatalmazást, mely által részt
vehet az EHÖK Kommunikációs Bizottság ülésein, így az EHÖK felől érkező információkat,
feladatokat ő kezeli, míg én a belsős jellegű feladatokra koncentrálok.

Munkámért közéletei ösztöndíjban részesültem.

Budapest, 2017. 02. 03.
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