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Küldöttgyűlési beszámoló 
2016.09.14.-2016.11.15. 

Időrendi bontás: 

● 2016.09.22. - Tanárképzési szakterület bevonója 

● 2016.09.26. - Választmányi ülés 

● 2016.09.30. - A Déli Hali “karbantartása” 

● 2016.10.04. - Rendkívüli Küldöttgyűlési ülés 

● 2016.10.07-09. - Bevonó - és Vezetőképző 

● 2016.10.17. - Választmányi ülés 

● 2016.11.09. - Tanárképzési SzaB 

● 2016.11.14. - Környezettudományi SzaB (jelen beszámoló leadása után) 

 

Írásos beszámoló: 

Az elmúlt időszak “csendesebben” zajlott, mint az előző. Az egyik legfontosabb folyamat az             

volt, hogy a rendszeres szociális ösztöndíj bírálóival meg lett íratva a titoktartási nyilatkozat.             

Az utolsó emberrel sajnos csak szeptember végén sikerült aláíratni, de elkészült. Az ehhez             

nyújtott segítséget szeretném megköszönni Balogh Dánielnek és Égerházi Bálintnak. Még          

hasonló adminisztratív munkák is voltak, a megválasztott tisztségviselőkkel megtörtént az          

átadás-átvételi kitöltése, eszközök kiadása.  

Szintén az adminisztrációhoz tartozik a Déli Hali kitakarítása projekt. Több tisztségviselővel,           

és önkéntes segítővel közösen kitakarítottuk az irodát, Fetter Dáviddal elkezdtük a           

vezetékeket elfedni, ez a bejárati ajtó falán meg is történt. A kitakarítás az EB fiókot is                

érintette. A felesleges papírok ki lettek selejtezve, megsemmisítve. A fontosak pedig           

rendszerezve, irattartóba helyezve. A széf tartalmáról is leltárt vezettem fel, a kódot            

megváltoztattam - amelyről a kódot ismerő személyek tájékoztatva is lettek. A régebbi            

tisztségviselők eszközeit, belépőkártyáikat visszavettem. Hoksza Zsolt kérésére a jövőben         

még elkészül egy excell tábla, amely tartalmazza az átadás-átvételikben rögzített eszközöket.  
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Szintén Zsolti kérésére október folyamán ellenőriztem az EHÖK Alapszabályt, hogy az a            

TTK HÖK Alapszabályát a megfelelő újításokkal együtt tartalmazza.  

Az ülésekről történő hiányzásokat folyamatosan vezetem, a fogadóórákat ellenőrzöm -          

amennyire időm engedi. Akik egy ellenőrzés során nem tartottak fogadóórát, vagy hallgatói            

panasz érkezett, hogy nem voltak elérhetőek, figyelmeztettem az őszi szünet során.           

Hatásosabban lehet majd megtartatni ezeket az órákat, amennyiben több tagú lesz az EB.  

És így témába vágóan az utódképzésről. A tanáris bevonó után egy másodéves hallgató             

keresett fel, hogy érdekelné, miről szól a tisztség. Sajnos a második beszélgetés után elment a               

kedve az EB léttől, azonban a KGY-ra egy pályázat is beérkezett.  

Amennyiben kérdésed lenne, keress bátran! 

 

Budapest, 2016. november 12. 

Szabó Áron 
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