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Tisztelt Küldöttgyűlés! 

Elnézést kérek mindenkitől, hiszen már a beszámolóm elkezdésekor tökéletesen tisztában 

voltam vele, hogy késve fog megérkezni a Küldöttgyűlés elé, hacsak nem csörgetem meg 

Barry Allent.  

Röviden szeretnék beszámolni az első EB tagságomról is. 2015. októberében választottak 

meg elsőnek az EB tagjai közé. Akkor már első mentorságomat töltöttem, és aktívan 

érdeklődtem a hallgatói érdekképviselet iránt. Egészen 2016. februárjáig voltam tisztségben, 

és azóta senki se kérte rajtam számon a záró beszámolómat, pedig az akkor érvényes 

Alapszabály is rendelkezett ezzel a bekezdéssel (“15§ (8) Ha egy tisztségviselő mandátuma - 

az alakuló küldöttgyűlési ülés kivételével - bármilyen okból megszűnik, 4 héten belül be kell 

számolnia a tisztség megszűnéséig végzett munkájáról.” ELTE TTK HÖK Alapszabály, 

érvényes 2015.03.23-2016.04.18.). A megválasztásom előtt igyekeztem megtanulni az 

Alapszabályt, a fontosabb ügyrendeket. Az akkori EB elnök előtt számot adtam a tudásomról 

szóban, majd a pályázatom bemutatása után első körben megválasztott a Küldöttgyűlés. A 

legjobb tudásom szerint elláttam azokat a feladatokat, amiket az EB-n belül rámbíztak, részt 

vettem minden Választmányon, egy Küldöttgyűlésről kellett betegség miatt távolmaradnom. 

2015. decemberétől többször vétett hibát az EB, így (részben) jogos kritikák érték, amely 

odáig fajult, hogy két tagja ellen visszahívást kezdeményeztek (2016.02.09., rendes 

küldöttgyűlési ülés). Azon a Küldöttgyűlésen megszűnt az EB, így az EB feladatok ellátása 

az Elnökre, részben a Titkárra hárultak. 

2016. tavaszán jelentkeztem a Tanárképzési szakterület képviselőjének, és a választások 

során sikeresen Küldöttgyűlési mandátumot is szereztem. Ezt a mandátumot legalább fél 

óráig birtokoltam, amíg le nem mondtam róla újbóli EB megválasztásom miatt. (Amikor 

leadtam a képviselőjelentkezést, még nem akartam újra EB lenni.) Így tehát 2016.05.28.-tól 

kezdve újra tisztségben voltam, rá pár napra már az Ellenőrző Bizottság elnökének 

mondhattam magamat. Igyekeztem kiköszörülni a csorbát, és egy működőképes EB-t vezetni. 

Rögtön egy héten belül be kellett számolni az EHÖK KGY részére, majd ezt még 

novemberben is megismételtem.  A sokéves felhalmozódott szemetet kitakarítottam az EB 

fiókból, az alakuló óta minden papírt rendben tartottam, elkészítettem.  Az üléseken részt 

vettem, legjobb tudomásom szerint egyetlen egyszer se kellett helyettesíteni. Többször 
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kiálltam az értékeim mellett, a képviselőknek ezzel sok vicces spam-et szerezve a 

levelezőlistára. Novemberben végre az EB kéttagú lett, így a munkát megosztva tudtuk 

végezni. Egy hallgatói megkeresés érkezett, ezt az ügyet sikeresen megoldottuk, habár az 

utolsó lépéskor én már nem voltam tisztségben. Úgy gondolom a tisztségem alatt az EB nem 

vétett hibát, kötelességeit ellátta. Minden eszközt visszaadtam a HÖK részére, a jelszavakat, 

feladatokat stb. utódomnak átadtam.  

Novembertől már hosszútávú terveim voltak. Folyamatosan karbantartottam Fetter Dáviddal 

a Déli Halit (illetőleg más tisztségviselők is közreműködtek néhány alkalommal), próbáltunk 

élhető irodát létrehozni. Ekkor már tudtam, hogy márciusban Dávid lemond, és szerettem 

volna Informantikusnak pályázni, majd újra képviselőnek is jelentkezni, és ezt továbbvinni a 

következő ciklusban. Azonban 2017.01.05.-én le kellett mondjak a tisztségemről. Úgy érzem, 

hogy szóban egy fontos tisztségnek van tartva az EB, azonban a gyakorlatban mégsem az. A 

tüskék már a ciklus során alakultak ki bennem (mindenféle EB-t is érintő munkacsoportból 

kimaradás [ezekről rendszerint a munkák befejeztével értesültem], bevonó füzetben meg sem 

említik mint tisztségviselőket stb.), az Alapszabálymódosítás csak a végső lökés volt, hogy 

úgy érezzem, nem tudom maximálisan ellátni a tisztséget anélkül, hogy egy szavazatszámláló 

robotnak érezzem magamat. A közösségi életben aktív szeretnék maradni, az új ciklusban 

továbbra is szeretnék képviselő lenni, azonban az Informatikus tisztséget “elengedném” 

egyelőre, inkább a szakterületi mentorfelelős pozíció a célom.  

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat, további sikeres munkát kívánok mindenkinek! 

Budapest, 2017. február 08. 

Szabó Áron 

Tanárképzési szakterület 


