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2017. ÁPRILISI ALELNÖKI BESZÁMOLÓ 

Kemény Alex, rendezvényekért és kapcsolatokért felelős alelnök 

 

ELTE ÁJK FELEZŐ 2017 

Az előző havi beszámolómban leírtam az esemény szervezésének részletes menetét, most 

csak egy utólagos értékelést eszközölnék.  

A Felezőn összesen 754 ember vett részt, amely a Remix Retro Disco 800 fős 

férőhelyéhez képest remek arány. A visszajelzések alapján a rendezvény jól sikerült. Negatív 

kritikát kaptam a mellékhelység elérhetőségével, illetve az italok állapotával kapcsolatban. 

Ezen a téren sajnos nekem nem volt túl nagy befolyásom, de a jövőben igyekszem ezekre is 

minél jobban odafigyelni.  

Személy szerint örültem, hogy ilyen nagy létszámban vettek részt az eseményen és 

remélem, hogy a jövőben is lesz lehetőség ilyen nagy rendezvény megtartására a Karon.  

2017. április 11-én, kedden találkoztam a Boom Party képviselőjével, dr. Schadl 

Balázzsal, akivel sikeresen elszámoltuk a rendezvény költségeit. Az esemény után fennmaradt 

összeget, amely az előzetes megállapodás alapján az ELTE TTK Hallgatói Alapítvány javát 

képezi, átadtam kezelésre Béni Kornélnak, az Alapítvány kuratóriumi elnökének.  

 

KOCSMAVÁLTÓ VOL. 2 + AFTERPARTY 

 Az esemény előkészületei már 2017. március 30-án kezdődtek, miután Szabó András, 

bizottságom tagja megbeszélést szervezett a Raktár Klub egyik képviselőjével, Bucsi Balázzsal. 

Az előzetes ajánlatukat megfelelőnek tartottuk és a HÖK Elnökség elé vittem a kérdést. Az 

Elnökég végül megszavazta, hogy az ide Kocsmaváltó After a Raktár Klubban legyen 

megtartva. Később technikai okok miatt szükségessé vált az esemény egy héttel való későbbre 

csúsztatása, amelynek okán a Raktár Klub nem tudta vállalni a rendezvény lebonyolítását, így 

új helyszínre volt szükség. Személyesen nem, de telefonon, illetve e-mailen keresztül 

egyeztettem a Könyvtár Klub illetékesével, Nemes Zomborral. A megállapodás alapján 2017. 

április 27.-én, a tavaszi szünet után egy héttel került lebonyolításra a rendezvény.  

A bulin két fellépő játszott: 23:00-tól az Arsonist formáció, melynek egyik tagja 

Koppándi Sámuel, az ELTE ÁJK jogász hallgatója, 02:00-tól pedig Tóth Áron egészen zárásig, 

04:00-ig. A szükséges hangtechnikát MusicTeam.hu-tól béreltük, őket pedig Juhász Pál 

képviselte. 
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Maga a Kocsmaváltó megszervezését többnyire csak felügyeltem. A munkát két 

bizottsági tagom végezte, név szerint Farkas Márton és Szabó András. Továbbá segítségünkre 

voltak az Integrációs Bizottság tagjai is, Munkácsi Orsolya, Dancs Tamás és Gáspár Kristóf.  

 Szabó András az útvonalak kidolgozását, illetve az állomások kiválasztását végezte.  

Farkas Márton a kocsmák lefoglalását és tájékoztatását koordinálta, továbbá a Tinta- és 

Samantha-díjként funkcionáló pólók megtervezését végezte el, illetve segítette a csapatok 

elindítását. 

Munkácsi Orsolya és Dancs Tamás segítségével vontuk be a mentorokat a rendezvénybe, 

ugyanis az állomások nagytöbbségén ők voltak az állomásvezetők. Gáspár Kristóf a 

diákszervezetek bevonásában segédkezett. 

Nekik külön szeretnék köszönetet mondani a rendezvény megszervezésében való 

segédkezésük miatt.  

Az esemény 20:30-kor vette kezdetét és 23:50-ig tartott. A 2017-es év első 

Kocsmaváltóján 110 ember vett részt. 

 

ELTE ÁJK KARI NAP ÉS SZEMESZTERZÁRÓ 

2017. május 11-én hosszú idő után a HÖK ismét Kari Napot szervez az ÁJK részére, 

melynek szervezésében jelenleg is részt veszek.  

Az ezzel kapcsolatos feladataim közül kiemelném: 

2017. április 26-án Dancs Tamás és jómagam egy találkozón vettünk részt a Coca-Cola 

képviselőjével, Boka Ákossal, akivel a Kari Nap szponzorációjáról folytattunk tárgyalásokat. 

Eddigiek alapján az egyeztetés jól sikerült és jelenleg is várjuk a következő fejleményeket az 

ügyben.  

Szentpéteri Eszterrel 2017. április 27-én voltunk a Fővárosi Közterület Felügyeltnél, 

abból a célból kifolyólag, hogy a májusi rendezvényre lefoglaljuk az Egyetem teret.  

Az „Ivó Nap After – A Szemeszterzáró” nevet viselő esemény megszervezését, amely 

jelenleg is folyamatban van. Több helyszín felmerült ezzel kapcsolatba, mint például Akvárium 

Klub KisHall terme vagy VOLT Lokál, de végül a szervezők és az én választásom is a Blaha 

Lujza téren lévő Corvin Clubra esett, így ez a helyszín ad majd otthont a tanév utolsó zenés-

táncos rendezvényének.  
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Telefonon egyeztettem a Corvin Club tulajdonosával, Balogh Olivérrel, akivel a héten 

tervezünk egy személyes találkozót is lebonyolítani ez ügyben.  

 

KARI TANÁCSOK 

Az ELTE ÁJK Kari Tanácsának április 4-i rendkívüli ülésén, az Elnökség tagjaival együtt 

részt vettem.  

 

GAZDASÁGI ÉS RENDEZVÉNYSZERVEZŐI BIZOTTSÁG 

ÖSSZEVONT ÜLÉS 

2017. április 10-én Szentpéteri Eszter meghívására vettem részt a Gazdasági ügyekért 

felelős bizottság ülésén, rajtam kívül Simon András, Tudományos és Kulturális ügyekért 

felelős alelnök és a Gazdasági Bizottság tagjai vettek részt. Az ülésen a Kari Nap pénzügyi 

vonzatáról és az egyes feladatokról volt szó.  

 

HÖOK TAVASZI VEZETŐKÉPZŐ 

2017. április 20-23. között került megrendezésre a Hallgatói Önkormányzatok Országos 

Konferenciájának Tavaszi Vezetőképzője, melynek helyszíne a Siófoki Balaton Hotel volt. 

Jómagam a „Rendezvényes szekcióban” képviseltem az ELTE ÁJK HÖK-öt, ahol két napon 

keresztül, napi hat órában képzéseken és tréningeken vettünk részt. A képzés természetesen a 

rendezvényszervezésről szólt, amelyet az EFOTT vezetősége tartott számunkra. Olyan 

témákban kaptunk tájékoztatásokat, mint a helyszín kiválasztás, fellépő szervezés vagy 

booking, a promóciós eljárások illetve a rendezvényszervezés jogi háttere. Szakmailag a 

Tavaszi Vezetőképző magasan a novemberi fölé emelkedett. A képzést hasznosnak találtam 

és úgy érzem lesz lehetőségem a fenti témákban tanultakat hasznosítani a jövőben. Ezt követő 

napon az „Időgazdálkodás” nevezetű tréningen vettem részt, amelyet kifejezetten hasznosnak 

találtam, nem csak HÖK-ösök, hanem más hallgatók számára is.  

Az ELTE ÁJK HÖK képviseletében részt vett a vezetőképzőn továbbá:  

 Badinszky Áron 

 Czabán Samu 

 Munkácsi Orsolya 

 Gyulai András 

 Szabó András 

 Szabó Tamás 

 Szentpéteri Eszter 
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Munkámért díjazásban részesültem.  

 

Budapest, 2017. május 2. 

Kemény Alex 

Rendezvényekért és kapcsolatokért felelős alelnök 

 

 

  

 


