
Pályázat
Ellenőrző Bizottsági tag tisztségre

Bemutatkozás

Sziasztok, Hegedűs Dávid vagyok, negyedéves természetismeret–történelem tanár szakos

hallgató. A hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnáziumban érettségiztem

2017-ben. 2018-ban kezdtem tanulmányaim itt az ELTE-n. Mindig is szerettem kivenni a

részem a közösségi élet teendőiből. Buzgott bennem a tenni akarás, ezért minden alkalmat

megragadtam, hogy aktív tagja lehessek a közösségnek. Szerveztem már másodmagammal

pubquizt, de mentor is voltam. Elöször 2019 szeptemberében vettem részt küldöttgyűlésen,

akkor még csak mint lelkes szemlélődő, később viszont többször szavazatszámláló is

voltam. Ez 2020 szeptemberétől állandósult, egészen a 2020. decemberi

megválasztásomig, amióta az Ellenőrző Bizottság tagjaként tevékenykedem.

Tapasztalatok, motiváció

Ahogy már a bemutatkozás részben is írtam, 2020 decembere óta (tehát circa másfél éve)

töltöm be ezt a pozíciót és látom el feladatait. Ez alatt a másfél év alatt nem csak rengeteg

tapasztalatot sikerült szerezni, de feladataim ellátása mellett egyéb a tisztséggel kapcsolatos

tevékenységeket is végeztem, amik a bizottság könnyebb működését tették lehetővé.

A teljesség igénye nélkül néhány dolog ezek közül:

● A tisztségviselői fogadóórák ellenőrzése

● A küldöttgyűléseken és választmányokon a határozatképesség ellenőrzése, jelenléti

ívek elkészítése, folyamatos frissítése.

● A képviselők, delegáltak jelenlétének nyilvántartása és adminisztrálása, amire külön

dokumentumot készítettem a jobb követhetőség kedvéért;

● A képviselők tájékoztatása, amennyiben mandátumuk megszűnik vagy keletkezik;

● folyamatos nyomon követése a szabályszerű működésnek és segítségnyújtás

különféle szabályzatok értelmezésében;



● A HÖK-höz kapcsolódó iratok kezelése.

● EB teszt létrehozása, hogy egyszerűbb legyen az utánpótlásképzés a bizottságban.

● Egy új zárt drive mapparendszer létrehozása a jobb kereshetőség érdekében ahol a

saját iratainkat kezeljük.

Ezeken felül az elmúlt másfél évben kiadtunk három Ellenőrző Bizottsági állásfoglalást is.

A bizottsági munka fontos és felelősségteljes, teret ad a csapatmunkának, de az egyéni

munkavégzésnek is. Ezeknek, és az eddigi jó csapatnak is köszönhetően motivációm szinte

nagyobb mint valaha.

Tervek

Előre láthatóan a bizottsághoz két friss ember fog csatlakozni a következő tanévtől, így az

elsődleges feladat az lesz hogy a félév első felében minden segítséget megadjak nekik hogy

a lehető legkönnyebben tudjanak belerázódni az új feladatkörükbe. Ehhez szervesen

kapcsolódik hogy megválasztásom esetén el fogok indulni a bizottság elnöki posztjáért,

lévén az elmúlt másfél évnek hála rengeteg tapasztalatot tudtam gyűjteni, ami segítségemre

lehet mind a feladatok koordinálásában, mind az EHÖK EB.-ben történő munkavégzésben.

Bár már két pályázatomban is fő pont volt az EHÖK alapszabály-módosítás és az ehhez

kapcsolódó kari ASz-módosítás, ez a bizottság önhibáján kívül azóta se valósult meg, mi

mindenesetre felkészülten fogjuk várni ha előbb utóbb eljön ez az idő is.

Zárszó

A továbbiakban engedjétek meg hogy ide is beszúrjam a tavalyi pályázatom kicsit béna, de

annál kedvesebb zárszavát:

"A Hallgatói Önkormányzat nem csak egy egység, nem egy motor ahol mindenkinek

megvan a saját kis munkája amivel foglalkozik, hanem olyan mint a télapó szánja. Közösen,

egymást segítve húzzuk."

Tudom hogy nem a legtökéletesebb példa, és ezzel csak azt akarom mondani, hogy ha

valakinek bármilyen, szabályzatokkal kapcsolatos kérdése van, bármiben bizonytalan,

bármikor forduljon az Ellenőrző Bizottsághoz bizalommal!

Köszönöm, hogy elolvastad a pályázatomat!

Hegedűs Dávid
hegdavaa@student.elte.hu
hegdavaa97@gmail.com
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