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Gondolatok 

Ha rosszat hallasz valakiről, óvakodva hidd el. A hírnek s pletykának gyakran semmi alapja nincs 

s a legtöbb esetben nagyítva s eltorzítva terjed tovább. Az emberiség általában és az egyes emberek is 

nem ritkán olyan jók, minők lehetnének s lenniök kellene, de ritkán oly rosszak, minőknek őket 

a gonosz akaratú rágalom festi. És ha kénytelen vagy is elhinni a hallott tényt, mert valóságán 

lehetetlen kételkedned, ne ítélj azonnal, ne kárhoztass kíméletlenül. A hír, még ha való is, csak magát 

a tényt mondja el, s hallgat azon előzményekről, melyeknek talán kényszerítő hatalma a tényt előidézte 

s melyek a tettet magát gyakran más alakban tüntetik elő. 

Deák Ferenc Vörösmarty Ilonához intézett leveléből. 

Rövid bemutatkozás 

Deák Péter, az Eötvös Loránd Tudományegyetem budapesti hallgatója vagyok 2015 óta, jelenleg 

kémia alapszakon tanulok. Elnézést kérek azoktól, akik mottómat már tavaly is olvasták, így 

számukra aligha hathat az újdonság frissességével – ennek ellenére továbbra is e gondolatok 

szellemében kívánnék dolgozni az Önkormányzatban. 

Tapasztalat, indíttatás 

Gimnazista koromban kezdtem el részt venni a diákképviseletben. Több évnyi szünet után kellett beindítanunk 

ott a diákönkormányzat működését. Ekkor kért föl a testület, hogy készítsem el saját szervezeti és működési 

szabályzatunk tervezetét – mivel azt nem lehetett megtalálni – az akkor érvénybe lépő új közneveli törvénynek 

megfelelően.  

Az ide vonatkozó jogszabályok megismerése, széleskörű egyeztetés és sok megbeszélés után készülhetett el; 

természetesen nem volt tökéletes, egy évre rá a módosítási tervezet elkészítéséével szintén engem bíztak meg. Ez már 

annyira hasznavehetőnek bizonyult, hogy az elmúlt években módosítások nélkül volt érvényben. 

2017-ben – hűséges olvasóként – a Tétékás Nyúzt lapozva találtam rá az Ellenőrző bizottsági 

tag pályázatra. Nagyon megörültem neki, mert korábban is ez a munka volt számomra a legszim-

patikusabb. Papp Tamás, a bizottság akkori elnöke igazán kedvesen és készségesen fogadott. 

Minden tőle telhetőt megtéve igyekezett bevezetni a gyakorlati teendők gyors és hatékony 

elvégésébe. Több Küldöttgyűlésen is szavazatszámlálóként segédkezhettem.  

Horváth Luca jelölése és a Küldöttgyűlés határozata folytán részt vettem a Kovács Fanni 

vezette Választási bizottság tagjaként a 2018-as tisztújító választások megszervezésében. 

2018. május 4-én sikeres szóbeli vizsgát tettem Papp Tamásnál az Alapszabály; a Küldött-

gyűlés, a Választmány, az Ellenőrző, valamint a Választási bizottság ügyrendjéből. 

Az elmúlt ciklusban változó sikerekkel az Önkormányzat Ellenőrző bizottságának elnöki feladatait 

láttam el, ezen fölül a kari bizottság delegáltjaként az egyetemi önkormányzatban. Részt vettem az 

Önkormányzat delegáltjaként a Kari Könyvtári Bizottság egyeztetésén is. Külön örömömre 

szolgát együtt dolgozni Horváth Lucával, akitől nagyon sokat tanulhattam. 

Az elmúlt tanév mozgalmas volt számomra, HKR- és Alapszabály-módosításon vagyunk túl; 

két új, tapasztalatlan tagból álló bizottságként nem is volt könnyű a rutinmunka. Érdekes 

benyomásokat szerezhettem az egyetemi önkormányzat Ellenőrző Bizottságának tagjaként, azt 

hiszem, lenne néhány javaslatom e bizottság új elnöke számára is. E tapasztalataim alapján 

revideáltam jövőbeli terveim és ötleteim. 
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Tervek, ötletek 

Nem tagadom, nagyon örültem Kovács Dániel csatlakozásának a bizottsághoz. Sikerült megtörni 

a több éve tartó helyzetet, miszerint egyetlen taggal volt kénytelen működni a bizottság. Szeret-

ném a kolléga Úrral a közös bizottsági munkát folytatni, valamint további tagokat találni a bizottságba. 

Terveim között a realitást megismerve továbbra sem szerepelnek nagyarányú reformok, pusz-

tán az Ellenőrző bizottság feladatinak lelkiismeretes ellátása. Ötleteim persze akadnak, de nem 

tudom megígérni véghezvitelüket. 

Eddigi tapasztalataim alapján továbbra is igen hasznosnak gondolnám, ha a szabályzatok  

mellett egy-egy bizottság, tisztség hatékony munkáját és új tagjait segíthetné valamiféle vademecum, 

FAQ, mely praktikus szempontok alapján gyakorlati vezérfonalként szolgálhat. Persze, ez nem 

helyettesítené az élőszót, de nagyon hatékonyan kiegészítené. Valami, ami ugyan nem szabályzat, 

de hivatalos: mint egy jó receptkönyv, amitől el lehet térni, de alapvetően eligazít. (Hasonló gon-

dolattal, találkoztam már Szabó Áron 2016-os pályázatában is, ámbár azóta sem sikerült igazán 

megvalósítani. A mentorkisokos inspiráló példa számomra.)  

Még mindig jó ötletnek tartom a Bódizs Szabolcs 2017-es pályázatában is megfogalmazott ha-

tározattárat. Egyszerűsíteni kellene az alapgondolaton, és csak a hosszútávon is meghatározó ha-

tározatokat (és állásfoglalásokat) kellene összegyűjteni és napra készen tartani. Ezt tartom legfon-

tosabb célkitűzésemnek. 

Tavaly Dohány-Juhos Nikolett és Papp Tamás is jelezte, hogy az Ellenőrző bizottságnak a jö-

vőben továbbra is figyelmet kell szentelnie a különböző fogadóórák kérdésének. Az elmúlt év 

tapasztalatai alapján a jelenlegi rendszert ebben a formájában nem tartom fenntarthatónak; sze-

retném, ha a ciklus során érdemi vita tudna kibontakozni a kérdésben, hogyan módosítandó haté-

konyan a fogadóórák rendszere. 

Továbbra is tervezném a bizottság részéről támogatni a tisztségviselők átadás-átvétele körüli 

adminisztrációt. 

Összegzés 

Szeretném továbbra is segíteni a hivatalában új elnök és az Önkormányzat munkáját az Ellenőrző 

bizottság tagjaként, annak feladatait ellátva: ehhez kérem a Tisztelt Alakuló Küldöttgyűlés bizal-

mát. Igyekszem majd az elvárásoknak megfelelni. 

Továbbra is abban a szellemben szeretném megkezdeni a munkát, amelyet még az előző vá-

lasztások alkalmával a Választási bizottságbeli munkám során Kovács Fannitól tanultam: nem baj, 

ha rögtön nem tudom a megoldást egy adott problémára – merjem ezt bevallani, időt kérni, utána 

járni, valamint merjek kérdezni és segítséget kérni azoktól, akik korábban szembesülhettek hason-

ló kérdéssel. 

 

Budapest – Békásmegyer, 2019. június 18.  

 

Deák Péter 

elérhetőségem: deakpe[at]cæsar.elte.hu  


