2017. FEBRUÁRI ALELNÖKI BESZÁMOLÓ
Kemény Alex, rendezvényekért és kapcsolatokért felelős alelnök

Találkozó az ELTE TTK Alapítvány elnökével
2017. február 12-re Szentpéteri Eszter, az ELTE ÁJK HÖK Gazdasági ügyekért felelős
alelnöke találkozót szervezett Béni Kornéllal az Alapítvány kuratóriumi elnökével, amelyen,
kérésemnek megfelelően én is részt vettem. A megbeszélés fő témája a Szemeszternyitó
költségvetése volt. Emellett Kornél felvázolta számunkra az Alapítványban rejlő lehetőségek
egy részét. Szóba került a Felező line up-ja illetve további rendezvényekkel kapcsolatban
tartottunk még egy kisebb ötlet börzét.

Találkozó a BOOM Party képviselőjével
2017. február 15-re megbeszélést szerveztem dr. Schadl Balázzsal a BOOM Cégcsoport
egyik vezetőjével. Ezen a találkozón Szentpéteri Eszter, az ELTE ÁJK HÖK Gazdasági
ügyekért felelős alelnöke is részt vett. A találkozó célja az eddigi egyeztetések továbbvitele
volt, tehát a tavaszi szemeszterben tartandó Felezővel kapcsolatban ültünk le újra tárgyalni.
Tisztáztuk a felmerülő költségeket, kiadásokat, szóba jöttek lehetőségek az eseménnyel
kapcsolatban. Megbeszéltük, hogy milyen feltételek mellett menjen végbe a Felező
megszervezése. Az ehhez szükséges szerződést, ami az Alapítvány és a BOOM között köttetik
meg, Szentpéteri Eszter írta meg, a kapott ajánlat és megbeszéltek alapján.

HÖK Csapatépítő – Beerpong
Az eredetileg december hónapra tervezett csapatépítő eseményt, végül február 15. napján
este nyolc órai kezdettel tartotta meg a bizottságom. Az esemény helyszíne a Kárpit Café volt
a Wesselényi utcán, ahol a HÖK összegyűlt tagjai kötetlen beerpong/fröccspong viadalokon
mérkőzhettek meg egymással. Az esemény ötletgazdája Ramadani Ariana volt. A játékhoz mi
biztosítottuk a poharakat és ping-pong labdákat, a szükséges italokat pedig a résztvevők igény
szerint maguknak vásárolták a Kárpitban. Az eseményen körülbelül 30-35 ember vett részt. A
szervezésben külön köszönetemet szeretném kifejezni Dániel Béla irányába, aki sokat segített,
hogy ez az esemény létrejöhessen. Összességében pozitív véleményem van az eseményről,
relatíve sokan jöttek el, az emberek láthatóan jól érezték magukat és egész sokáig képviseltették
magukat a helyszínen. (Valaki még a hajnali órákban a takarításnál is jelen volt.)
Az esemény linkje: https://www.facebook.com/events/1122323201212346/
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Rendezvényszervezői és Kapcsolati Bizottsági ülés
2017. február 23-án a HÖK irodában délután kettő órai kezdettel bizottsági ülést
tartottam, amely a szemeszter első ülése volt. Ennek a fő célja az volt, hogy napra késszé tegyem
a bizottságomat a munkával kapcsolatban, ugyanis a vizsgaidőszak során az információ áramlás
nem volt megfelelő köztünk. Elmagyaráztam nekik az Alapítvány és a HÖK
együttműködésének a lényegét és struktúráját, továbbá ismertettem velük és félév részletes
program tervét, amelyben a Kulturális Bizottság és az Integrációs Bizottság eseményei is
beletartoznak. Felmerült a Felezőbál időpont változása (erről később). Miután ismertettem a
menetrendet a Felező került fő témakörbe, ahol is inkább a fellépőkre koncentráltunk, számos
lehetőséget megvitattunk és azóta is remek ötleteket kaptam tőlük a line up-ot illetően.

ÁJK HÖK pres.: A Szemeszternyitó
Ezen a fenti fantázianéven futott a félév első HÖK-ös zenés-táncos éjszakai rendezvénye,
menynek helyszíne a Fröccsterasz Télikert (régi Terminál) volt. Az eseményre 700 forintos
áron a Loch Ness Pubban lehetett elővételes jegyet venni február 15-től egészen az esemény
napjáig, február 23-ig. A rendezvényre összesen 213 darab elővételes jegy kelt el, amely
megfelelt a várakozásaimnak. A bulin este 10 órakor volt kapunyitás, az első vendégek pedig
23:30 körül érkeztek meg. A zenét az estéhez két lemezlovas, Juhász Laci és Dj Kecsoh
szolgáltatta. A helyszínt a Valton Security cég biztosította, amelynek az emberei a belépésnél
felmerülő problémák során higgadtan és ésszerűen kezelték a helyzetet. Az esemény során
felmerült az a probléma, hogy a helyszín elérte a befogadóképessége határát. Ebből kifolyólag
innentől csak szakaszos beengedésre volt lehetőség, hogy megfeleljünk a tűzvédelmi
szabályzatnak. Mint az később kiderült, mind Béni Kornélt és mind engem félretájékoztattak a
helyszín kapacitásával kapcsolatban, így csak ezt a megoldást láttuk megfelelőnek az este
folyamán.
A szervezésben való részvételéért külön köszönetemet fejezném ki Béni Kornél, Molnár
Máté és Ramadani Ariana irányába.
Az esemény linkje: https://www.facebook.com/events/1245876668824319/

Felezőbál
A Felezőbál szervezése szakadatlanul halad előre. A szükséges szerződést Szentpéteri
Eszter megszövegezte és lassan készen áll a megkötésre. A lényegi változás, amely az
eseménnyel kapcsolatban történt, az az időpontjában lelhető fel. Mivel az eredeti tervek szerint
az esemény március 30-án került volna megrendezésre, ez azonban, mint utóbb kiderült
egybeesik a 2017-es OTDK időpontjával, amelyen Karunkról számos hallgató képviselteti
magát. Velük szemben nem lett volna fair döntés, ha az esemény abban az időpontban kerül
megrendezésre. Így rövid egyeztetések után az esemény új időpontja 2017. április 6. lett.
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EHÖK Kommunikációs Bizottsági ülés
Az EHÖK Kommunikációs Bizottsága 2017. március 1-jén ülést tartott, melyen
egészségügyi okok miatt nem tudtam részt venni. Helyettem Lagzi-Kovács Laura ment el az
ülésre. Tájékoztatást az ott elhangzottakról még nem kaptam.

Munkámért díjazásban részesültem.
Kérem a tisztelt Küldöttgyűlést beszámolóm elfogadására!

Budapest, 2017. 03. 03.
Kemény Alex
Rendezvényekért és kapcsolatokért felelős alelnök
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