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Küldöttgyűlési beszámoló 
2016.11.16.-2017.01.05. 

Időrendi bontás: 

Dohány-Juhos Nikolett: 

● 2016.11.28. Választmányi ülés 

● 2016.11.29. Rendkívüli Küldöttgyűlési ülés 

● 2016.12.06. EB ülés 

● 2016.12.27. EB ülés 

Szabó Áron: 

● 2016.11.28. Választmányi ülés 

● 2016.11.29. Rendkívüli Küldöttgyűlési ülés 

● 2016.11.29. Fizika SzaB 

● 2016.12.06. EB ülés 

● 2016.12.27. EB ülés 

Írásos beszámoló: 

Dohány-Juhos Nikolett: 

Megválasztásom óta leginkább dokumentálással és rendszerezéssel foglalkoztam, novemberi        

munkám ezekkel telt. Ennek részeként az új tisztségviselők mind rendelkeznek megfelelő           

átadás-átvételi illetve titoktartási papírokkal, melyek kapcsán köszönöm az együttműködést         

mind az új, mind a leköszönő tisztségviselők, valamint Fetter Dávid és Pintér Kornélia             

részéről. Az Áron által korábban létrehozott rendszert kicsit továbbfejlesztve jelenleg egy jól            

átlátható rendszerben vannak tárolva a különböző iratok, így úgy gondolom, hogy a            

továbbiakban sokkal könnyebb lesz az új tisztségviselők “papíros beiktatása”, valamelyest          

tovább tudtunk lépni a korábbi káoszos helyzeten.  

A levelezés kapcsán sikerült archiválnom és évek/hónapok alapján mappákba rendezni az           

elmúlt két-két és fél ciklus leveleit, ugyanis ez egy ideje nem történt meg. Jelenleg a mostani                

ciklustól visszamenően minden archiválásra került, illetve terveim szerint féléves         
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“elévüléssel” folyamatosan rendszerezem majd a régebbi leveleket is a következő félévtől.           

Az EB által kezelt levelezőlistákat Áronnal közösen folyamatosan követjük, kezeljük.  

A korábbiakban ígértek szerint tájékoztattam mindkét novemberi küldöttgyűlési ülés után az           

érintett szakterületi koordinátorokat a képviselői hiányzások helyzetéről. (Érintettség alatt azt          

értem, amennyiben egy szakterületi képviselő három kimentést használt volna el, vagy ha            

igazolatlanul hiányzott.)  

Sajnos a tisztségviselői koncepcióval kapcsolatos munkálatokat még nem tudtam         

megkezdeni, mivel megválasztásom óta nem került sor tisztségviselői ülésre, de a következő            

ülés során természetesen fel fogom hozni és a többi tisztségviselő véleménye alapján            

kívánom elkezdeni az ezzel kapcsolatos lépéseket. Természetesen a jelenlegi         

alapszabálymódosításon is sok múlik ezzel kapcsolatban.  

A fogadóórákkal kapcsolatosan a december 6-án tartott EB ülésen született egy határozati            

javaslat, mely rendezné az ezzel kapcsolatos problémás kérdéseket - a javaslat egyelőre            

elfogadásra vár. A saját fogadóóráimat hiány nélkül sikerült megtartanom az elmúlt           

időszakban, emellett pedig az általam próbaszerűen ellenőrzött tisztségviselők is mind          

megtartották a sajátjukat.  

A fent említett december eleji ülésen született egy EB határozat a szavazások menetéről,             

melyet az ülés emlékeztetőjének elkészültével kiküldünk az érintettek felé is. Úgy gondolom,            

hogy ez a határozat segítheti a későbbi félreértések elkerülését és növelheti a hatékonyságot.  

December 27-én is sor került egy ülésre, melyen egy hallgatói megkereséssel kellett            

foglalkoznunk, illetve az ülést megelőző időszakban vizsgálatot folytattunk le. Az          

iktatórendszer hibájából egyelőre csak a közvetlenül érintettek rendelkeznek az így elkészült           

dokumentumokkal.  

Az EB üléseket leszámítva a november 28-án tartott Választmányon illetve a másnap tartott             

Küldöttgyűlési ülésen vettem részt.  

Szabó Áron: 

“Csendes” időszakon van túl az EB. Ehhez valószínűleg közrejátszik az is, hogy            

megkezdődött a vizsgaidőszak, ilyenkor az Önkormányzat tagjai inkább a tanulmányaikkal          

foglalkoznak. A Küldöttgyűléseken és a Választmányokon kívül egy SzaB ülésen kellett részt            

vennem, illetve kétszer kellett üléseznie az EB-nek. Ebből az egyik a már tervezett             
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határozatok meghozásáról szólt, a másik hallgatói megkeresés miatt volt szükséges. A           

karácsony utáni ülés minden dokumentuma elkészült az Alapszabályban és az Ügyrendekben           

megszabottak szerint, azonban az iktatórendszer még nem működik, így nem töltöttem fel a             

honlapra. Az érintetteknek természetesen eljuttattam informális tájékoztatás céljából. Amint         

lesznek iktatószámaim, rögtön pótlom a hiányosságokat. Fogadóóráimat megtartottam, egy         

maradt el pótlás nélkül, ezeket kiírtam időben a honlapra.  

Az EB teendők mellett igyekszem a Déli halit karbantartani. Kérek mindenkit, ne egy             

szeméttelepként tekintsünk az irodára. Többször lett takarítva novemberben is (köszönöm          

Bíró Máténak a segítséget!), mégis másnapra egy szemétkupac az egész. Illetve az            

informatikai berendezések.. Sajnos ezekre elég háklis vagyok. Ha valaki elviszi az elnöki            

vagy elnökhelyettesi géptől a hangfalat, tegye vissza és dugja vissza a kábeleket, kérem.             

Illetve az újonnan beszerzett gépet ha a babzsákból használja valaki, és kiforgatja, ne úgy              

hagyja (félig lelógó billentyűzettel és monitorral), hanem fordítsa vissza. Köszönöm.  

 

Budapest, 2017. január 02. 

Dohány-Juhos Nikolett 

Szabó Áron 
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