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Pályázat
Ellenőrző Bizottsági tag tisztségre

Bemutatkozás

Sziasztok, Hegedűs Dávid vagyok, harmadéves 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

Mint már említettem, 2020 decembere óta töltöm be ezt a pozíciót és látom el a
feladatait Juharos Eszter társaságában. Ez idő alatt feladatainkat maradéktalanul
sikerült elvégeznünk. Ezek többek között:

● a küldöttgyűléseken és választmányokon a határozatképesség ellenőrzése;
● 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.

Tudom az eddig leírtak alapján, nem tűnhet úgy hogy a mi munkánk a
leglátványosabb, vagy legizgalmasabb a HÖK keretein belül. De szent



meggyőződésem hogy az egyik legfontosabb, és felelősségteljesebb. És ehhez
mérten is állunk hozzá.

Tervek

A következő szemeszterre csúszott EHÖK alapszabály-módosítás immár vészesen
közelít felénk, valószínűleg a Bizottság a tanév első felében a rutinmunka folytatása
mellett leginkább azzal lesz elfoglalva, hogy a TTK HÖK alapszabályát
hozzáigazítsa az új EHÖK Alapszabályhoz.
Ezen felül már egy ideje tervezzük az elmúlt évek átadás-átvételi dokumentumainak
átvizsgálását és rendezését, hogy az egyes tisztségek átadás-átvétele közötti
átmenet jól nyomon követhető legyen.
Továbbá a tanév második felében szeretnék létrehozni egy Ellenőrző Bizottsági
kisokost, aminek gondolata már szerepelt Szabó Áron 2016-os, illetve Deák Péter
2019-es pályázatában is. Erre véleményem szerint feltétlenül szükség van, ugyanis
az elmúlt évek tapasztalatai alapján az utódképzés ebben a tisztségben nem
zökkenőmentes. És jelen állás szerint sem látunk egy évnél előrébb.

Zárszó

Az itt szereplő pár első gondolatot engedjétek még meg nekem, ugyanis a záró
beszámolómban nem tértem ki rá elég részletesen. 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
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