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Időrendi bontás 

• 2019.09.19. 5vös5 futóverseny 

• 2019.09.25. EHÖK Elnökségi 

• 2019.09.26. TéTéKás GT Afterparty 

• 2019.10.01. TéTéKás GT Értékelő  

• 2019.10.02. Dékáni Tanács 

• 2019.10.02. Kari Tanács 

• 2019.10.02. EHÖK Küldöttgyűlés 

• 2019.10.03. TéTéKás Kocsmatúra 

• 2019.10.08. Választmányi ülés 

• 2019.10.09. EHÖK Elnökségi 

• 2019.10.11.ELTE Feszt 

• 2019.10.11.THSZ ülés 

• 2019.10.14. ELTE Szenátus 

• 2019.10.15. Tisztségviselői ülés 

• 2019.10.16. EHÖK Elnökségi 

• 2019.10.17. HÖOK Közgyűlés 

 

Bevezető 

Beszámolóm írásakor kerek egy hónap telt el az előző küldöttgyűlés óta. Ez egy felettébb 

mozgalmas hónap volt, ugyanis a hivatalos ügyek mellett sikerült lefutnom az 5vös5-öt, 

valamint részt vettem a GT Afteren és a kocsmatúrán is. Az elmúlt időszak fontosabb pontjait 

alább részletezem. 

A munka legjava 

Szeptember 25-én az EHÖK Elnökségi ülésén Somodi Csenge helyettesített. Azóta minden 

Elnökségin részt vettem, melyeken a Gólyabál szervezői beszámoltak nekünk arról, hogy is 

halad a munka, valamint sokat beszéltünk a gazdasági helyzetünkről. 



   
Október elsején a GT Értékelőn nagyon sok produktív dolog hangzott el a gólyatáborral 

kapcsolatban. Ugyan ezt az előző gólyatábor szervezői rendezték, mégis én is köszönöm a 

résztvevőknek, hogy építő kritikáikkal segítenek bennünket a következő gólyatábor 

szervezésében. Október másodikán részt vettem a Dékáni Tanácson, valamint a Kari Tanácson, 

ahol az Önkormányzat részéről teljes létszámban jelen voltunk, itt megválasztottuk kari 

bizottságainkat. Továbbá még aznap, az EHÖK Küldöttgyűlésén 4 delegált volt jelen a TTK 

HÖK részéről, itt elfogadtuk a GTI HÖK alapszabálymódosítását.  

Október 8-án a TTK HÖK Választmánya megszavazta az Halloweeni Überfúzió, mint három 

kari esemény megszervezését, melynek megrendezésében a BGGyK és a TÓK Hallgatói 

Önkormányzatai is segítik a Hallgatói Alapítványt. 

Október 11-én az ELTE Fesztet is meglátogattam, habár mikor én megérkeztem akkor már a 

program nagy része befejeződött és az érdeklődők is elkezdtek elszállingózni a rendezvényről. 

Utána 15 órától részt vettem a Természettudományos Hallgatók Szövetségének ülésén, melyen 

megismerkedhettem más egyetemek hallgatói érdekképviselőivel. 

Október 14-én részt vettem az ELTE Szenátusán, melyen többek között elfogadtuk az EHÖK 

által benyújtott, már korábban említett GTI alapszabály módosítását. Másnap a Tisztségviselői 

ülésen kevesen voltunk, sokaknak más elfoglaltsága volt, azonban így is kellemes közös 

beszélgetés alakult ki. 

Zárszó 

Jelenleg október 17. és október 20. között részt veszek a HÖOK Közgyűlésén, erről sajnos 

beszámolóm írásáig nem tudok egy komolyabb összefoglalót írni(hiszen még most is tart), 

azonban erről az ülésen személyesen beszélek majd.  

Kérdéseitekkel, meglátásaitokkal keressetek bátran! 

 

Marosvásárhely, 2019.10.18. 

 
Lekics László 

Elnök 

ELTE TTK HÖK 

E-mail: elnok@ttkhok.elte.hu 
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