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2017. MÁRCIUSI ALELNÖKI BESZÁMOLÓ 

 

Kemény Alex, rendezvényekért és kapcsolatokért felelős alelnök 

 

ELTE ÁJK Felező 2017 

 
Előzmények: 

A 2017. évi Felező szervezése, még január végén/február elején vette kezdetét, miután 

ajánlatot kaptam a PSZF Kft. – Boom Party nevű cégtől, illetve személyesen dr. Schadl 

Balázstól. Vele személyesen, a fent említett két hónapban háromszor találkoztam. Minden 

megbeszélés az ajánlat pontosításáról szólt, amelyet ezek után az ELTE ÁJK HÖK Elnöksége 

elé vittem megtárgyalásra. Miután az Elnökség úgy döntött, hogy elfogadja ezt az ajánlatot, újra 

felvettem a kapcsolatot dr. Schadl Balázzsal, hogy megkezdjük a munkát. 

 

Pénzügyek: 

Az esemény költségvetését Szentpéteri Eszter, gazdasági ügyekért felelős alelnökkel, 

Béni Kornél (ELTE TTK Alapítvány kuratóriumi elnök) ajánlása alapján közösen dolgoztuk 

ki. Ennek eredményeképpen sikeresen csökkentettük a rendezvény várható költségeit. Ezek 

miatt a módosítások miatt az eseményről szóló szerződés jelenleg változtatásra szorul. Ezt 

jelenleg is dr. Schadl Balázs és Szentpéteri Eszter egyeztetik. 

 

Promóció: 

Az esemény 2017. április 6-án kerül megrendezésre és ennek megfelelően két és fél héttel 

korábban elindult az esemény online promója a Facebookos felületeinken, mint az ELTE ÁJK 

HÖK oldal vagy az évfolyamcsoportok.  

Az esemény linkje: https://www.facebook.com/events/1329340100475534/ 

 

 

https://www.facebook.com/events/1329340100475534/
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A promóció ügyében Ramadani Ariana, rendezvényekért és kapcsolatokért felelős 

alelnök-helyettessel és dr. Schald Balázzsal folytattunk le egy tárgyalást, amely során részletes 

lépésekben dolgoztuk ki az esemény hirdetéseivel kapcsolatban. Ez a tervezet egy 20 lépéses 

rendszerből áll, amely jelenleg is folyamatban van. A 20 pont közül ki szeretném emelni például 

a meme-versenyt, amely szerintem remekül sikerült, aktívvá tette az esemény falát.  

Rendhagyó módon, az eseményhez készültek A/3-as méretben plakátok is. Ezek az összes 

megszokott plakátozási helyen megtalálhatóak, mind az A és a B épületben.  

 

 
 

Fontosnak tartom kiemelni továbbá, hogy a 2015-ös Gólyabál óta, a 2017-es Felező előtt 

van az A épület aulájában elővételes jegyárulás. Ezzel is növelni próbáljuk, az érdeklődök 

számát az esemény iránt. 2017. 04. 03.-től egészen 2017. 04. 06.-ig (hétfőtől csütörtökig), a 

hallgatóknak lehetőségük van arra, hogy jegyet válthassanak az eseményre. E mellett 

párhuzamosan a 2017. 03. 31.-től a Loch Ness Pubban is megindult a jegyértékesítés.  

 

Az elővételes jegyek árát 1200 Ft.-ban, míg a helyszínen kapható jegyek árát 1500 Ft.-

ban határoztuk meg. 
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Fellépők: 

A Felezőn összesen három fellépő fog játszani, melyek közül eddig kettőt ismerhettek 

meg a hallgatók. A Szemeszternyitóról ismert Dj Juhász László és a nemzetközileg is ismert 

Edo Denova fog zenét szolgáltatni aznap este. Juhász Lászlót személyesen kerestem meg, míg 

Edo Denovával való szerződés Béni Kornél segítségével jött létre. A harmadik fellépőt holnap 

este (2017. 04. 04.) jelentjük be a Facebook-eseményen keresztül.   

 

Az eseményre eddig összesen 778 visszajelzés érkezett és remélem, hogy a tényleges 

részvétel arány sem marad el sokkal ettől a számtól. A felezők a hagyomány szerint idén is 

ingyen léphetnek be a rendezvényre. Az ő jegyük átadására a rendezvény napján (2017. 04. 06.) 

este 10 óra után kerül sor érkezési sorrendben. A felezők névlistáját a Tanulmányi Hivataltól, 

egészen pontosan Győri Gábortól kértem el (csak nevek formájában neptun-kódok nélkül), 

szóval a lista teljes és pontos.  

A rendezvénnyel kapcsolatos eddig munkájuk miatt szeretnék köszönetemet kifejezni 

 Szentpéteri Eszter 

 Ramadani Ariana 

 Molnár Máté 

 Konrád Liza 

 Major Aliz 

 Gyulai András 

 Farkas Márton 

 Antal Sára 

 Madarász Petra 

 Kóbor Frida 

 Dániel Béla

 

felé. 
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Kocsmaváltó Vol 2. 

Hagyományőrző jelleggel ebben a félévben is megrendezésre kerül a Kocsmaváltó nevet 

viselő eseményünk. A várható időpontja, a tavaszi szünet utáni első csütörtöki nap, április 20. 

Az eseményt Szabó Andrással és Farkas Mártonnal kezdtük el március 3. hetében szervezni, 

mikor is találkoztunk a Raktár Klub képviselőjével, Bucsi Balázzsal, akivel az afterparti 

megtartásáról tárgyaltunk. Farkas Márton e mellett az eseményben résztvevő bárokkal kezdte 

felvenni a kapcsolatot. Mivel közeleg a Felező, amely a félév legnagyobb rendezvénye, 

pillanatnyilag a szervezés ezen a ponton stagnál, de április 6-a után, folytatjuk ahol abbahagytuk 

és valószínűleg ez idő tájt lesz meghirdetve az esemény is.  

 

Kari Tanács 

A Kari Tanács 2017. március 28-i ülésén, a többi alelnökkel és az elnökkel együtt részt 

vettem. 

 

ELTE HÖK Kommunikációs Bizottsági ülés 

 A Bizottság e havi ülése elmaradt, amelynek pótlására 2017. 04. 05-én, szerdán kerül 

sor.  

 

 

Munkámért díjazásban részesültem. 

Kérem a tisztelt Küldöttgyűlést beszámolóm elfogadására! 

 

Budapest, 2017. 04. 03. 

Kemény Alex 

Rendezvényekért és kapcsolatokért felelős alelnök 

 


