
 

2017. MÁJUSI – 2017. AUGUSZTUSI BESZÁMOLÓ 

Kemény Alex, rendezvényekért és kapcsolatokért felelős alelnök 

MÁJUS: 

ELTE ÁJK KARI NAP & SZENT IVÓ JÓTÉKONYSÁGI ITALPULT – 
MÁJUS 11. 

A kari nap ötlete először egy márciusi HÖK elnökségi ülésen merült fel. Az eredeti 

ötletgazda Simon András, tudományos és kulturális ügyekért felelős alelnök volt. Ebből az 

alapkoncepcióból indultunk ki április első felében, amikor Szentpéteri Eszterrel, Urbán 

Kristóffal, Simon Andrással, Czabán Samuval, Ramadani Arianával és Dancs Tamással 

közösen ültünk le azért, hogy felépítsük a Kari Nap és az utána lévő esti zenés-táncos 

rendezvény alapjait.  

A Kari Nap alapkoncepciója: mindenképp szabadtéren történő rendezvényt szerettünk 

volna, olyan elemekkel, amelyek nem feltétlenül szerepelnek a megszokott egyetemi 

rendezvény palettán. Gondolok itt az EuroBungee-ra, és az élőcsocsóra elsősorban. A 

helyszínnek értelemszerűen az Egyetem teret választottuk, hogy minél közelebb legyünk az 

ÁJK épületeihez, így odavonzva minél több embert a Karról és esetleg az utcáról is.  

Ahhoz, hogy az Egyetem térre rendezvényt lehessen szervezni, szükségünk volt egy 

engedélyre az V. kerületi Önkormányzattól. Ebbe három dolog tartozik: egy helyszínrajz az 

általunk felállított eszközökről és létesítményekről; egy formanyomtatvány és egy 

eseményleírás. Az előbbi háromból a helyszínrajz elkészítésében segítettem Dancs Tamásnak 

és Bonifert Leventének. Emellett, a szükséges iratokat Szentpéteri Eszterrel közösen vittük el 

az V. kerületi Önkormányzathoz. (A formanyomtatványt Urbán Kristóf töltötte ki, az 

eseményleírást pedig Simon András készítette el.) 

Mindenképp szerettük volna, ha május 11-én egész nap zene szól, amíg a rendezvény 

tart, ezért felvettem a kapcsolatot Juhász Pállal, a MusicTeam tulajdonosával, hogy 

beszerezzük az ehhez szükséges eszközöket. (2 db Pioneer lejátszót, 1 db Pioneer keverőpult, 
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2 db vezeték nélküli mikrofon, és 2 db 800 W-os JBL hangfal.) A tőle kapott árajánlatot 

továbbítottam Szentpéteri Eszter, gazdasági ügyekért felelős alelnök felé. A rendelést 

követően Juhász Pál – aki hangtechnikusi szakmája mellett Dj-ként is tevékenykedik – 

felajánlotta, hogy nagyon szívesen zenél nekünk a nap folyamán egy ebédért cserébe. A Kari 

Nap másik Dj-e Tóth Áron, másodéves joghallgató volt. 

Esetleges szponzoráció reményébe felvettem a kapcsolatot Boka Ákossal, a Coca-Cola 

egyik ELTE-n tevékenykedő kapcsolattartójával. Először áprilisban telefonon egyeztettünk, 

majd később e-mailes üzenetváltás is történt köztünk ebben a témában. Utoljára személyesen 

találkoztam vele, ahol elmondta, hogy milyen lehetséges formában tudják támogatni a 

rendezvényt illetve, hogy milyen eszközöket tud a rendelkezésünkre bocsátani. A találkozón 

részt vett Dancs Tamás is. Végül a cég úgy döntött, hogy nem támogatja a rendezvényt. 

(Emellett még Simon András megkereste a Starbucksot, illetve Badinszky Áron a Red Bull-t, 

melyek közül végül a Red Bull támogatását nyertük el.)  

Mind emellett a kommunikációs bizottsággal együtt marketing feladatokat láttunk a 

Kari Napot megelőzőleg és folyamán is. (Facebook esemény létrehozás, plakáttervezés, 

szórólapok elkészítése, utóbbiak elhelyezése az egyetemen.)  

A Kari Napon, a becsületkasszákba befolyt pénzeket a TRAPPANCS Egyesületnek 

adományoztuk.  

Facebook-esemény: https://www.facebook.com/events/294473637673965/ 
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IVÓ NAP AFTER – A SZEMESZTERZÁRÓ – MÁJUS 11. 

A Kari Nap alapkoncepciójában benne volt az is, hogy az estét egy zenés-táncos 

rendezvénnyel zárjuk. A megkötés egyszerű volt: a belépésnél ne konkrét összeget kelljen 

fizetni, hanem működjenek ott is becsületkasszák. Ez alapvetően megnehezítette a helyszín 

keresést, mivel egyes klubok nem támogatták az ötletet és nem voltak hajlandóak jegyes 

beléptetés nélkül rendezvényt tartani. A keresés során szóba jött az VOLT Lokál, a 

NewOrleans Club, a PRLMNT, a KASINO és a Corvin Club is. 

A választás végül a Corvin Club-ra esett, mivel ők aznap este szabadok voltak, nem 

támasztottak nagy elvárásokat és partnerek voltak abban, hogy ne legyen jegyes belépési 

rendszer. A helyre ajánlást Fazakas Árontól, akkori EHÖK rendezvényszervező referenstől 

kaptam. Minél előbb felvettem a kapcsolatot Balogh Olivérrel, a Corvin Club tulajdonosával. 

Külföldi elfoglaltsága miatt végül csak telefonon egyeztettünk mindent: vázoltam neki magát 

a Kari Napot és hogy nekünk fontos, hogy a rendezvénybe befolyt pénz, az jótékony célra 

legyen fordítva. Miután megegyeztünk mindenben szóban, a Corvin Club ügyintézője keresett 

meg telefonon és később e-mailben a szerződés megkötése miatt. A szerződés végül a velünk 

már egy ideje együttműködő ELTE TTK Hallgatói Alapítvány kuratóriumi elnöke, Béni 

Kornél és a Corvin Club között köttetett meg.  

A fellépőt mi szolgáltattuk a rendezvényhez. Először dr. Kecskés Istvánt (alias Dj 

Kecsoh, Dr. Catch) kerestem meg. Sajnálatos módon nem tudta vállalni a fellépést, de kaptam 

tőle elérhetőséget egy régi barátjához és kollégájához, Knébl Ferenchez (alias Dj DMoon; 

D&K), akivel még aznap felvettem a kapcsolatot telefonon. Örömmel vállalta fellépést és így 

Ő lett az este házigazdája. Mellette még két fellépő jelent meg aznap éjjel a Corvin Clubban: 

Baki Gábort (Andro) Ramadani Ariana kereste meg először e-mailben és később telefonon. 

Harmadikként a Kari Napon is játszó Tóth Áron lépett fel este.   
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Az este folyamán nem történt semmilyen károkozás, személyi sérülés vagy egyéb 

probléma. Az résztvevők számáról a jegyértékesítés hiánya miatt pontos információm nincs. A 

Corvin Club biztonsági szolgálatának elmondása alapján 350 személy vett részt az 

eseményen. 

Facebook-esemény: https://www.facebook.com/events/418772555167464/ 
 

JÚNIUS: 

VIZSGAIDŐSZAK 

A vizsgaidőszak miatt a HÖK-hoz kapcsolatos rendezvényszervezői tevékenységem nem volt.  

JÚLIUS - AUGUSZTUS: 

ELTE HÖK VEZETŐKÉPZŐ – JÚLIUS 7-10. 

Július elején Szentpéteri Eszterrel, Galambosi Diánával, Kovács Rékával, Sulyok 

Lucával, Szabó Andrással és Czabán Samuval részt vettem az EHÖK által szervezett 

Vezetőképzőn. Ellentétben a HÖOK Vezetőképzőkkel, úgy gondolom, hogy ez sokkal több 

releváns tudást adott számomra.  

A rendezvényes szekció tagjaként érkeztem le a Orosházára, ahol az Alföld Gyöngye 

Hotel szolgált a Vezetőképző otthonául.  

  4

https://www.facebook.com/events/418772555167464/


 
Három napot töltöttünk ott melynek során a többi kar és az EHÖK rendezvényesekkel 

összegyűjtöttük azokat a jelenleg is releváns problémákat, amelyet fellelhetőek az egyetemi 

rendezvényszervezéssel kapcsolatban. Ezekre a problémákra megpróbáltunk elfogadható 

megoldásokat kidolgozni. Megismerkedtünk az ELTE szolgáltató központ működésével is.  

Úgy gondolom, hogy az eddigi Vezetőképzők közül, amelyeken volt szerencsém részt 

venni, ez volt a leghasznosabb és szakmailag legjobban kidolgozott.  

ELTE ÁJK ORIENTÁCIÓS NAPOK 2017 

Az Orientációs Napokat, mint ahogy eddig is az Egyetem szervezte az Integrációs 

Bizottság pedig ebben segédkezett. Emellett Ramadani Ariana és jómagam kommunikációs 

feladatokat láttunk el. Urbán Kristóf kérése létrehoztuk a 2017-es évfolyam összes 

évfolyamcsoportját a Facebook felületén, ahova később felvettük az elsőéves hallgatókat egy 

névsor alapján. Továbbá közzétettük az ON Facebook-eseményében a Karon tevékenykedő 

diákszervezetek bemutatkozását.  

ELTE ÁJK HÖK PRESENTS: GÓLYA SPORTNAP - SZEPTEMBER 7. 

 Gyulai András, a rendezvényszervezői bizottság tagja és emellett a sportügyekért felelős 

referens. Nyáron az Ő feladat volt, hogy előkészítse az ON után lévő sportnapot, illetve a 

BEAC-al történő kommunikációt is Ő bonyolította le. Július harmadik hetében tartottunk erről 

egy megbeszélést, amelyen Szentpéteri Eszter is jelen volt. A sportnap alapjaiként a 

következőket határoztuk meg: a helyszín mindenképp az ELTE BEAC legyen; két alapvető 

sportból indítsunk bajnokságot (futball, kosárlabda); azok számára akik nem vesznek részt a 

két bajnokság közül egyiken sem lehetőséget akartunk biztosítani egyéb tevékenységekre is 

(csocsó, buborék foci, kvíz, cheerleading, zumba); legyen mindenképpen zene a programok 

közben; a résztvevők számára biztosítsunk étel-ital ellátást és szükség esetén orvost.  
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 A rendezvényhez szükséges kellékek egy részét a BEAC szolgáltatta, míg a csocsó 

asztalokat, a szendvicseket és az italokat, illetve a hangtechnikai eszközöket 

közbeszereztettük. A zenét szolgáltatta Juhász Pál (alias Dj Paul House).  

 A rendezvényre végül a rossz időjárás miatt viszonylag kevés (kb. 100-150) elsőéves 

hallgató jött el. Személyi sérülés és károkozás nem történt.  

 A rendezvény részletes lefolyását a szeptemberi beszámolómban fogom ismertetni.  

Facebook-esemény: https://www.facebook.com/events/158758931341527/?fref=ts 

ELTE ÁJK HÖK PRESENTS: PRAESZEMINÁRIUM - SZEPTEMBER 7. 
  
 A nyár egyik nagyobb projektje számomra az Orientációs Napok és a Sportnap után 

lévő buli megszervezése volt. Alapvető követelmény volt, hogy alacsonyak legyenek a 

jegyárak, illetve olyan helyszín találjunk, ahol az ÁJK-s gólyák nem keverednek össze más 

egyetem hallgatóival. A helyszín keresés még júliusban kezdtük el Molnár Mátéval.  

 Ennek folyamán számos helyet felkerestünk: Hellobabybar, Terem Club, UpTheClub, 

Play Club, NewOrleans Club, InstantFogas, Romkert, Doboz, GRAND, Remix Retro Disco, 

Corvin Club, Extra és a Dürer Kert.  
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 A számos helyszín oka, egyrészt, hogy szeptember 7-re számos budapesti egyetem 

szervezett a saját hallgatói számára Gólyatábor Aftereket és ebből kifolyólag kaptunk pár 

visszautasítást. Másrészt pedig tájékozódni akartunk, hogy hogyan alakulnak az idei évben a 

fővárosi rendezvényhelyszínek elvárásai.  

 Legelső alkalommal a Hellobabybart találtuk elfogadhatónak minden szempontból. 

Megkerestem a hely képviselőjét, akivel aztán egyeztettem időpontot személyes találkozás 

céljából a helyszínen. A találkozó azonban elmaradt, mivel a következő telefonbeszélgetésünk 

során kiderült, hogy számukra rendezvény lebonyolítása mégsem alkalmas, ezért további 

helyszín keresésbe kezdtünk. Ennek az eredménye lett először a GRAND club. 

Elfogadhatónak találtuk az elvárásaikat és látszólag a közös munka is könnyen ment velük. 

Leadtuk az italakció igényeket, a szükséges személyzet számot, a beléptetési adatokat illetve a 

rendezvény egyéb specifikációit.  

 A rendezvény előtt egy héttel azonban a GRAND képviselője telefonon keresett fel, 

azzal a problémával, hogy a ház tulajdonosa (nem egyenlő a GRAND üzemeltetőjével) 

felbontotta velük az élő szerződést, így nem tudják elvállalni a rendezvény lebonyolítását.  

 Egy hét alatt kellet új helyszínt találnunk úgy, hogy a város szinte minden értékelhető 

klubja foglalt volt. Eből kifolyólag kerestem meg a BOOM Party tulajdonosát dr. Schadl 

Balázst, hogy esetleg tudnak-e számunkra segíteni. A közös munka eredménye lett a Remix 

Retro Disco, új, 550 fős terme, ahol végül a rendezvény lebonyolításra került.  

 Az este fellépője a fentebb már említett Knébl Ferenc (alias Dj DMoon; D&K) volt, 

akivel még augusztus elején egyeztettem erről és a szívesen vállalta fellépést. Az árajánlata 

alapján a szolgáltatását közbeszereztettük.  
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Az eseményen kb. 600 ÁJK-s hallgató vett részt. A rendezvény lefolyását a szeptemberi 

beszámolómban részletezem majd. 

Facebook-esemény: https://www.facebook.com/events/329748490806214/?fref=ts 

ELTE ÁJK GÓLYAHAJÓ 2017 - SZEPTEMBER 21. 

 Mivel ez egy jövőbeli esemény, ezért csak röviden szeretnék említést tenni róla. Az 

idei gólyahajót közösen szervezzük a ELTE TTK Hallgatói Alapítványával. Az időpont már a 

tavalyi tanév során eldőlt. Mindenképp szerettük volna szeptemberi hónapban megtartani még 

a rendezvényt, mivel az időjárás októberben már nem feltétlenül alkalmas arra, hogy a Dunán 

éjszakai sétahajózásban vegyünk részt.  

 Az idei helyszín az Európa rendezvényhajó lesz, amely méretéből adódóan alkalmas 

arra, hogy az hajózás utáni buli is a fedélzetén legyen megtartva, persze miután a hajó 

kikötött. Jelenleg is zajlik az előkészülete az eseménynek, melynek a fő koordinátorai 

Szentpéteri Eszter, Béni Kornél és jómagam vagyunk. 

 Az esemény Facebook oldalán az érdeklődők száma a 600 felé közelít jelenleg.  

 A szervezés és a lebonyolítás részleteit a szeptemberi beszámolómban írom meg.  
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Facebook-esemény: https://www.facebook.com/events/234824677043133/?fref=ts 

Az elmúlt időszak minden Kari Tanácsán és HÖK elnökségi ülésén részt vettem. 

Kérem a tisztelt Küldöttgyűlést beszámolóm elfogadására.  

Budapest, 2017. szeptember 15.  

Kemény Alex 

Rendezvényekért és kapcsolatokért felelős alelnök  

ELTE ÁJK HÖK 
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