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Időrendi bontás 

• 2019.10.24. Halloweeni Überfúzió 

• 2019.10.31. Rendezvényes megbeszélés 

• 2019.11.04. Választmány 

• 2019.11.06. ELTE TTK Kari Tanács 

• 2019.11.07. ELTE Gólyabál 

• 2019.11.11. ELTE Szenátus 

• 2019.11.13. EHÖK Küldöttgyűlés 

• 2019.11.14. TTK Dékáni Kollégium 

EHÖK 

Október 31-én összeültünk megbeszélni jövő évi rendezvényeink mikéntjét a többi 

részönkormányzati elnökkel, miszerint az ELTE Szolgáltató Kft. lehetne segítségünkre 

legalább egy teljes éven át. Ennek az együttműködésnek az előkészületei jövő héten kezdődnek 

meg. 

Továbbá részt vettem az EHÖK Küldöttgyűlésén, ahol elfogadtunk egy alapszabály módosítást, 

miszerint divíziókra osztjuk a kabinetet, valamint módosítottunk a tisztségviselői ösztöndíjakon 

is. Megválasztottuk Bognár Fannit elnöki referensnek és az EB ügyrendjét is módosítottuk. 

Hivatalos ülések 

November 4-én a szünet után összeültünk a választmánnyal, ahol rám lett bízva, hogy 

ellenőrizzem az ülésen a határozatképességet. Ennek eleget tettem, az ülés mind a végéig 7 

fővel határozatképes volt. 

A Kari Tanács ülésén a személyi kérdések után véleményezhette a Kari Tanács az ELTE 

Adatkezelési Szabályzatának és az ELTE Egyetemi Könyvtári Szolgálat SzMSz módosítását. 

Majd a kari bizottságok összetételéről szavaztunk, utána pedig részletes tájékoztatást nyújtott 

Kacskovics Imre dékán úr a Kari Kiválósági Keret felhasználásáról. 



   
November 11-én ülésezett az ELTE Szenátusa. Többet között elfogadásra került a fentebb 

említett két módosítás mellett a PPK Kari Doktori Szabályzat és az ELTE SzMSz módosítása 

is. Közöltek továbbá a Szenátussal két felmérést, melyeket a 2019 őszi félévében felvett 

hallgatók töltettek ki. Ezekből kiderül többek között, hogy a hozzánk felvételizők közül nagyon 

kevesen módosítanak sorrendet a felvételi eljárás során, ha pedig módosítanak, akkor majdnem 

mindenki előrébb teszi egyetemünket. Kiderült az is, hogy a mesterképzésre felvett hallgatóink 

majdnem fele itt végezte nálunk az alapképzést és oroszlánrészük azonnal a BSc megszerzése 

után kezdi meg tanulmányait az MSc-n. 

November 14-én egyetemünk adott otthont a TTK-s Dékáni Kollégiumnak, melyre a budapesti 

egyetemeken kívül eljöttek Pécsről, Szegedről valamint Debrecenből is. Meghívták rá a 

Természettudományos Hallgatók Szövetségét, melynek nagyon örültem. Négyen tudtunk részt 

venni a THSz-ből. Hallgatókat szervesen érintő napirendi pont a Bologna revízió volt, melyről 

egyelőre csak ötletek merültek fel. A BSc-MSc felosztást nem módosítanák, azonban az egyre 

égető tanárképzés problémája még mindig megoldatlan. Ennek megoldására egyöntetű javaslat 

még nem érkezett, a továbbiakban is vitát folytatnak róla. 

 

Rendezvények 

Megrendezésre került a Hallgató Alapítvány jóvoltából a 3 kari Halloweeni Überfúzió, melyen 

a TTK-s hallgatók mellett a Bárczi valamint a TÓK hallgatói is részt vettek. Véleményem 

szerint hozta a rendezvény az elvárt színvonalat.  

Részt vettem az ELTE Gólyabálon is, melynek elején a vacsorán megtudhattuk, hogy nem ez 

az első összegyetemi gólyabál, hiszen sok évvel ezelőtt még a huszadik században már tartottak 

ilyet. Akadtak szervezési nehézségek, melyet akik ott voltatok bizonyára tapasztalhattatok. A 

jövőre való tekintettel mindenképp fontosnak tartom, hogy bármiféle gólyabál is lesz a 

koncepció, a szervezést jóval előbb elkezdjük, bízva abban, hogy így kiküszöbölhetők lesznek 

a most felmerülő problémák. 

Zárszó 

Összességében az őszi szünet után mozgalmas időszak következett, azonban talán most még 

inkább felpörögnek majd az események, hiszen megkezdjük a Latyak szervezését, megkezdjük 

az egyeztetést az ELTE Szolgáltató Kft vezetőjével, valamint a decemberi Szenátusra tervezünk 

HKR módosítási javaslatot is benyújtani.  

Kérdéseitekkel, meglátásaitokkal keressetek bátran! 

 

Budapest, 2019.11.16. 

Lekics László 
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