
 

 

Hellószia! 

 

Mindenekelőtt hadd gratuláljunk! Örülünk, hogy ősztől te is erősíted a 

KGK hallgatóinak sorait! Izgatottan várjuk az első találkozást; mindig jó 

érzés látni szeptemberben az ifjú titánokat. 

Mi vagyunk a KGK Hallgatói Önkormányzata, és tudjuk milyen vakon van 

az elsőéves, amikor bekerül az egyetemre. Éppen ezért minden erőnkkel 

azon leszünk, hogy minél hamarabb kiismerd magad az új környezetben, 

és otthonosan mozogj a suliban. Igyekszünk majd a csatornáinkon tájé-

koztatni téged arról, hogy mi hogyan működik, milyen ösztöndíjlehetősé-

gek vannak, milyen pályázatok elérhetőek, vagy milyen rendezvények 

lesznek a közeljövőben (ha a vírushelyzet be nem kavar). 

A Facebook-oldalunkon jelenik meg a 

legtöbb tartalom, érdemes dobni rá egy 

lájkot, ha nem akarsz lemaradni: 

https://www.facebook.com/OEKGKHOK 

 

 

Ha inkább Instán töltesz több időt, akkor 

itt tudsz bekövetni: 

https://www.instagram.com/oekeletihok/  

 

Ezen kívül van még egy csomó Facebook 

csoportunk, ahová viszonylag ritkán 

posztolunk, ezek ugyanis elsősorban 

arra vannak, hogy te és a szaktársaid ide 

tegyetek fel jegyzeteket, segédanyagot, 

akármit. Nyugi, szűrjük a jelentkezőket, 

úgyhogy csak hallgatók lesznek bent, 

tanárok, szülők vagy illetéktelen szemé-

lyek nem.  

 

https://www.facebook.com/OEKGKHOK
https://www.instagram.com/oekeletihok/


 

OE 2020 Műszaki menedzser https://www.facebook.com/groups/284052432695418  

OE 2020 Gazdaságinformatikus https://www.facebook.com/groups/284890109624952/  

OE 2020 Gazdálkodási és menedzsment https://www.facebook.com/groups/619644965637009/  

OE 2020 Kereskedelem és marketing https://www.facebook.com/groups/284409012899258/  

OE 2020 Vállalkozásfejlesztés https://www.facebook.com/groups/621026665476783/  

OE 2020 Vállalkozásfejlesztés (angol) https://www.facebook.com/groups/285428642558418/  

OE 2020 Műszaki menedzser (angol) https://www.facebook.com/groups/807493936451115/  

OE 2020 Gazdálkodási és menedzsment FSZ https://www.facebook.com/groups/2817030435208101/  

OE 2020 Kereskedelem és marketing FSZ https://www.facebook.com/groups/781928455882514/  

OE 2020 Gazdaságinformatikus FSZ https://www.facebook.com/groups/739683996797942/  

 

BULIBULI 

Lehet, hogy már hallottál róla, de sajnos idén a vírus miatt nem lesz 

gólyatábor. Mi is elmorzsoltunk emiatt néhány könnycseppet, de lépjünk 

tovább, mert sajnálkozással nem jutunk előrébb, és legalább nem 

leszünk koronásak. A már említett oldalainkon azt is közzé fogjuk tenni, 

ha valamilyen rendezvény van alakulóban. Ha minden jól megy, már 

augusztusban lehet valami összeröffenés, úgyhogy ha nem akarsz 

lemaradni róla, kövesd az Insta vagy Face-oldalunkat. Hidd el, jó érzés 

lesz, ha szeptemberben már látsz néhány ismerős arcot a sok ismeretlen 

között.  

Ha van hozzánk valami kérdésed, akkor írd meg bátran üzenetben Facen 

vagy Instán, de akár e-mailben is: kgkhok@cl.uni-obuda.hu  

További kellemes nyarat kívánunk, és készülj fel arra, hogy 

szeptembertől életed egyik legszebb időszaka fog elkezdődni! 

 

Üdvözlettel: 

A KGK HÖK csapata 

Fárbás Gergely elnök 

Dán Kitti Tristen alelnök 

Karlik Réka gazdasági ügyekért felelős elnökségi tag 

Füredi Anita PR- és rendezvényekért felelős elnökségi tag 

Solymos Roland érdekvédelmi ügyekért felelős elnökségi tag 
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