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Deák Péter Sándor 
Rendezvényes alelnöki pályázat 

 
„Ez szórakozás, szórakoztatás” 

 

Bemutatkozás 
 

Deák Péter Sándornak hívnak, és 

jelenleg negyedéves vagyok az Eötvös 

Loránd Tudományegyetem Állam- és 

Jogtudományi Kar jogász nappali szakán. Az 

elhatározás, hogy én jogot szeretnék 

hallgatni valamikor 14 éves korom tájékára 

tehető, egyrészről családi motiváció 

másrészről személyes elhatározás miatt. A 

mai napig büszkén állíthatom, egy pillanatra 

sem bántam meg hogy így döntöttem.  

Szüleimmel és két testvéremmel a 

Budapest vonzáskörzetében található 

Dunakeszin lakom. Gyermekkorom nagy 

részét Dunakeszin töltöttem, hiszen ide 

jártam általános iskolába és gimnáziumba is, ahol egy igazi barátságos és elfogadó közösség 

tagja lehettem, ami véleményem szerint egész további életemet meghatározta. Így nem túlzás 

azt állítanom, hogy nagy elvárásaim voltak az egyetemi közösséggel szemben. 

 Szerencsére már az Orientációs Napok során minden kétségem eloszlott, hiszen egy 

nagyon jó csoport tagja lehettem és számtalan új barátot szereztem. Ami a kari 

tevékenységemet illeti, barátaimmal részt veszek az „ELTE ÁJK jogász foci” elnevezésű 

házibajnokságban és másodéves korom óta tagja vagyok a kar futsal válogatottjának is. Már 

első évemben felvételt nyertem az „ELTE ÁJK Mentorprogramjába” és ez által egy olyan 

közösség tagja lehettem, amiről eddig álmodni se mertem, jelenleg is a legjobb tudásom 

szerint azon dolgozom, hogy az elsőéves hallgatókat átsegítsem az egyetem okozta 

nehézségeken. Továbbá már két és fél éve vagyok a HÖK Rendezvényes bizottságának tagja, 
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aminek hála megszámlálhatatlan rendezvény — legyen szó „zenés-táncos mulatságról” vagy 

akár kulturális programról — szervezésében vehettem részt. 

 Hiszem, hogy kemény munkával, szorgalommal és teljes odaadással bármi elérhető. 

Mindennapi feladataim ellátása során ezt a három elvet tartom szem előtt és sose csinálok 

semmit „fél gőzzel”, mindig a legjobbra törekszem. A gondolkodásomat racionálisnak 

mondanám, sose hozok olyan döntést, amit legalább háromszor nem gondoltam át, és ha az 

adott helyzet engedi, nem csak meghallgatom, hanem próbálok is mások véleményére adni. 

Magamat abszolút csapatjátékosnak írnám le, a csapat és a közösség érdekei számomra 

mindig előrébb valóbbak, mint a sajátjaim. Ennek tükrében bátran kijelenthetem, hogy eddigi 

HÖK-ös munkámat is e szerint végeztem és végezném is a jövőben illetve a leendő kollégáimtól 

is ezt a hozzáállást várnám el.   

 

Motivációm 
 

Ahogy a bemutatkozásomból is látható időm nagy részét az egyetemen töltöm és szó 

szerint lehetetlen összeszámolni mennyi pozitív dolgot kaptam mind a karon megismert 

emberektől, mind a Mentorprogramtól mind pedig a HÖK-től. Pont ezen okok miatt érzem 

úgy, hogy mind mentorként mind pedig bizottsági tagként a legjobb tudásommal hozzá kell 

járulnom ahhoz, hogy más is megtapasztalhassa ezt az érzést. Úgy vélem, hogy ez az alelnöki 

pozíció remek lehetőség lenne arra, hogy még többet tegyek a közösségért, hiszen köztudott, 

hogy egy közösség a közösen átélt élményekkel válik egyre teljesebbé. Az élmények legfőbb 

forrása pedig véleményem szerint a jól megszervezett rendezvények. Bízom benne, hogy 

tudásommal, tapasztalatommal és a Bizottság kemény munkájával elérhetjük azt, hogy 

mindenki az egyetemi tanulmányai végén nem csak azt mondtatja el magáról, hogy egy elit 

egyetem tanulója volt, hanem hogy egy elit közösség tagja is. 

 

Tapasztalat 
 

A különböző események szervezése, megrendezése mindig közel állt a szívemhez. Már 

tizenhat évesen a „Generation of Night” elnevezésű főleg zenés-táncos rendezvényekre 

specializálódott cég promótere, jegyértékesítője voltam, később pedig már az események 

konkrét megszervezésében és lebonyolításában is aktívan részt vettem. Ezt követően egy 

barátom hívására a hasonló paraméterekkel rendelkező „World is Mine” elnevezésű cégnél 
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kezdtem el dolgozni. Itt a fő feladatom az események arculatának megtervezése és különböző 

szponzorokkal való kapcsolattartás volt. Továbbá dolgoztam a „Progress Fun” elnevezésű 

cégnél, amelynek szolgáltatásai születésnapok szervezésétől a céges rendezvényeken át 

egészen a városi majálisok megszervezéséig terjednek. Itt a feladatom általában a 

rendezvények gördülékenységének biztosítása volt a helyszínen, alkalomadtán fordítás, illetve 

különböző koordinációs tevékenységek. Egyetemi éveim elején az „Octopus Techno” 

elnevezésű rendezvénysorozatnak dolgoztam itt nagyrészt a rendezvényhelyszín biztosítása, 

fellépőkkel való kapcsolattartás, illetve az esemény arculatának megtervezése tartozott a 

feladatkörömbe. Fontosnak tartom megemlíteni, hogy körülbelül hat évet dolgoztam 

pultosként/bar backként, így szinte Budapest összes vendéglátóegységében és 

szórakozóhelyén megfordultam, aminek hála viszonylag kiterjedt kapcsolati hálom van a pesti 

éjszakában, illetve úgy vélem, hogy szert tettem olyan tudásra és látásmódra, ami hasznos 

lehet abban, hogy a kari rendezvények sikeresek legyenek. 

Végül, de nem utolsó sorban, kiemelném a HÖK Rendezvényes Bizottságában töltött 

két és fél évemet, amely során lehetőségem volt elsajátítani az egyetemi rendezvényszervezés 

fortélyait. Illetve a Bizottságnak hála olyan területeken próbálhattam ki magam és 

szerezhettem tapasztalatot, amely számomra addig ismeretlen volt.  

 

Tervek és Víziók  
  

Én egy jelentős újítási hullám alatt kerültem be a Bizottságba, amit teljes 

mellszélességgel támogattam. Alelnökként folytatnám az előző alelnök, Pásztor Csaba által 

megkezdett munkát és tovább vinném az ő elképzeléseit helyenként kisebb módosításokkal.    

 Tapasztalataim szerint a sikeres rendezvények kulcsa a célközönség igényeinek 

teljeskörű kielégítése, ezért továbbra is alkalmaznám az idén debütált „Fókuszcsoportot”, 

hogy minél részletesebb és hitelesebb hallgatói visszajelzéseket csatornázzunk be a Bizottság 

felé ezáltal a felmerült hibákat hamar orvosolhassuk és biztosíthassuk a folyamatos 

innovációt.  

 Terveim között szerepel a Bizottságon belüli kommunikáció gyorsabbá és 

hatékonyabbá tétele annak érdekébe, hogy bármilyen felmerülő problémára minél hamarabb 

tudjunk reagálni. Ennek fő eszköze pedig új kommunikációs platformok bevezetése lenne a 

már elavult és átláthatatlan Facebook chat helyett. Továbbá, ha lehetőségeim engedik a 

bizottságok közötti kommunikációt is fejleszteném elsősorban a Gazdasági Bizottsággal mivel 
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úgy tapasztaltam, hogy néhány esetben a rendezvények megszervezése során nem tudjuk 

pontosan „meddig nyújtózkodhatunk”, azaz, hogy mekkora összeg áll Rendelkezésünkre. Ezt 

és az ehhez hasonló problémákat, pedig gyakoribb és kiterjedtebb egyeztetésekkel könnyedén 

át lehetne hidalni. 

 Ami a rendezvényeket illeti, a már hagyománnyá vált eseményeket mindenképpen 

megtartanám, de e mellett egy igényfelmérést követően újfajta nem feltétlenül csak zenés-

táncos rendezvényeknek is teret biztosítanék például a sport és szabadidős tevékenységek 

területén. Itt kiemelném, hogy szeretnék megvalósítani olyan rendezvényeket, amik a 

Karunkon működő diákszervek közötti kapcsolatot erősítik az egészséges versengés 

eszközével. A megnövekedett számú rendezvények gördülékeny lebonyolítása érdekében 

pedig körülbelül két-három fővel növelném a bizottság létszámát, ami így terveim szerint 9-

10 fős lenne biztosítva ezzel a hatékony munkamegosztás lehetőségét. 

Számomra létfontosságú a precizitás és a pontosság és ezt a Bizottság tagjaitól is 

elvárnám természetesen, ennek fényében létrehoznék egy átlátható „közös határidőnaplót”, 

amelyben szerepelne a tagok feladata az egyes rendezvényekkel kapcsolatban és az 

elvégzésükre rendelkezésre álló idő. Így mindenki tisztában lenne azzal, hogy az esetleges 

mulasztásának súlya van és könnyebben szem előtt tudná tartani az aktuális feladatát, ami 

hosszútávon elősegítené a rendezvények kapkodásmentes megszervezését és lebonyolítását.  

 

Végszó 
 

 Tapasztalataim szerint egy közösség addig működik jól, amíg a tagjai hajlandóak érte 

tenni a legjobb tudásuk szerint és Én Rendezvényes alelnökként pont így szeretnék cselekedni 

bízva abban, hogy ha akár csak kis részben is hozzájárulok egy olyan közösség fejlődéshez, 

aminek jó magam is számtalan dolgot köszönhetek. 

 

  


