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Küldöttgyűlési beszámoló
2017.03.08.-2017.05.02.
Időrendi bontás az elmúlt 2 hónapról:
● 2017.03.22. Kari Ösztöndíjbizottsági ülés
● 2017.04.03. EB ülés
● 2017. 04.03. Választmányi ülés
● 2017.04.04. Rendkívüli Küldöttgyűlési ülés
● 2017.04.24. Választmányi ülés

Írásos beszámoló az elmúlt 2 hónapról:
Egy viszonylag nyugodt időszakot követően éppen egy munkákkal kicsit sűrűbb időszak a
jelenlegi: március végén és április elején viszonylag sok munka volt, aztán 1-2 hétig csak a
rutinmunkát kellett végezni és most, az új ciklus közeledtével ismét felgyűltek a feladatok,
amiket igyekszem minél inkább teljesíteni. A következőkben megpróbálom röviden
összefoglalni a különböző területeken történt munkát.
Az elmúlt 2 hónapban az Ellenőrző Bizottság képviseltetni tudta magát minden olyan ülésen,
ahol részvétele ajánlott/kötelező volt, így két Választmányi és egy Rendkívüli Küldöttgyűlési
ülés mellett volt szerencsém jelen lenni a márciusi Kari Ösztöndíjbizottsági ülésen, illetve én
magam is tartottam egy EB ülést még április elején. A KÖB tekintetében már az előző
beszámolómban is írtam, de megismételném, hogy innentől az EB egy tagja megpróbál majd
mindig jelen lenni, a KÖB munkáját segítendő - erre Bálinttal való egyeztetés után közösen
jutottunk és reményeim szerint a jövőben is fennmaradhat ez a rendszer. Áprilisban azért nem
vettem részt, mivel nem volt ülés, csupán levélszavazás.
Az EB ülés témája egy állásfoglalás volt, melyre nem szeretnék hosszan kitérni, csupán
szeretném megköszönni az érintetteknek, hogy viszonylag gyorsan sikerült pontot tenni az
ügy végére, illetve nagyon fontos hibák derültek ki, amelyeket a jövőben így már tudunk
orvosolni. Az alábbi linken olvasható a történés és az ügyben hozott állásfoglalás:
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/allasfoglalas_az_elnoki_palyazatrol_0.pdf
A Választási Bizottság munkáját az üléseiken az alakuló (2017.03.06., egy nappal a márciusi
KGY előtt) kivételével nem tudtam segíteni, mivel én magam is képviselőjelölt lettem. Az
üléseken kívül igyekeztem válaszolni és a szavazási időszak előtt valóban léptek fel kisebb
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elírások miatt problémák, de szerencsére a VB tagjai ezeket mind sikeresen orvosolták,
nekem ebben sok szerepem nem volt, maximum megerősítettem őket. A szavazás, majd
ennek kihirdetése is minden szabálynak megfelelően zajlott.
A márciusi rendes, illetve az árpilisi rendkívüli KGY ülés után sajnos több mandátum is
megszűnt, erről mind az érintettek, mind az érintett szakterületi koordinátorok értesültek. A
még újnak nevezhető kimentési szabályozás működik, bár saját elgépelési hibámból volt egy
kisebb fennakadása, de szerencsére ebből maradandó kára senkinek sem származott.
Reményeim szerint a következő ciklustól a kimentések vezetése és egyáltalán megfelelő
kérése megfelelően fog működni, mindenki munkáját segítve.
Az emailezés kapcsán folyamatosan kezelem a levelezőlistákat. Emellett márciusig mappázva
rendszerezve lettek az üzenetek, én magam is elég könnyen megtalálók így leveleket
visszakeresésekkor - például a napokban a mostani ciklus egy póttagjának adatait kerestem,
amelyek még nem kerültek táblázatba -, remélem ez a jövőben is segítség lesz.
A rendszerezés kapcsán megemlíteném, hogy az átadás-átvételi és titoktartási papírok mind
megvannak (köszönet a friss tisztségviselőknek és a titkárnak), de a jövőhét folyamán
ismételten átnézem őket és az EB fiókot, hogy minden rendben legyen. A titoktartásik
kapcsán a mentorfelelősök is írtak alá, hiszen a mentorjelöltek sok személyes adatát kezelik a
mentorképzés során. Hasonló okból, mivel a mentorok a gólyák személyes adatait kezelik
majd - pl. csak egy egyszerű levélborítékolás során is - szeretném, ha a mentortáborban majd
a mentorok is aláírnának egyet, amennyiben nincs érvényes titoktartásiuk. Ehhez készítettem
alapot, nyáron csak nyomtatni kell.
Az utódképzés zajlik, az egyik jelölttel egyszer beszélgettem és elfáradt néhány ülésre is, a
másik jelölttel eddig 3-4 alkalommal ültünk le és ő is igyekszik minél több ülésen részt venni.
A jövőhét során szándékozok levizsgáztatni őket és még legalább egy alkalommal átbeszélni
a tisztséget.
A fogadóóráim ebben a 2 hónapban kicsit kaotikusan alakultak, hármat át kellett helyeznem
másik időpontba, egy elmaradt, egyet pedig az utolsó pillanatban derült ki, hogy nem tudok
megtartani. Szerencsére az áthelyezett időpontok azoknak, akik kerestek, jók voltak, így
ebből kára senkinek sem származott, de reményeim szerint az őszi órarendem nem okoz majd
ennyi fennakadást és több állandóságot hoz. A többi tisztségviselő fogadóóráját egyedül
nehézkesen tudtam csak ellenőrizni - akiket éppen ellenőriztem, ők mindig rendben tartották,
de sajnos az EB egytagúsága ennek a feladatnak a hatékonyságát megnehezítette (vagyis ha a
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másik karon van órám, amikor valakinek fogadóórája van, akkor nem látom ott van-e és ez
egész féléves állapot). Ettől függetlenül én bízom mindenki becsületességében és
munkavégzésében.
Az elmúlt 1 hétben és valószínűleg a jövőhéten is az új ciklus anyagait fogom előkészíteni a
jövő Ellenőrző Bizottsága számára, illetve a KGY mindennapi működéséhez szükséges
anyagait kívánom alapozni. Ennek során már megkezdődött az új képviselők adatainak
összeszedése és a legtöbben már a levelezőlistán is szerepelnek, illetve elkészült a képviselői
email címük, hála Szabó Áron informatikusnak, valamint a szakterületi koordinátoroknak,
akik voltak olyan kedvesek, hogy folyamatosan gyűjtik be az azonosítókat. A mostani ciklus
mandátumait elkezdtem megírni és jövőhéten elkészülnek. Mindezek mellett a leendő EB
számára fontos dokumentumok, mint a KGY jelenléti, szavazásszámláló és egyebek, szintén
készülnek, reményeim szerint az alakulóra mindent sikerül megvalósítanom.

Ciklus záró beszámoló:
Novemberi megválasztásom óta igyekeztem mindent megvalósítani, amit a pályázatomban
leírtam. Ezek közül a fogadóórák szabályozása nem sikerült, bár volt erre kísérlet. Emellett a
legnagyobb hiányosságnak az ügyrendek átírását érzem, mivel azok január közepe óta nem
lettek egyeztetve és frissítve az alapszabálynak megfelelően. Sajnos egyedül ezt a munkát
nem tudtam megoldani, egy esetleges munkacsoport felállítását pedig hiába kértem, az eheti
választmány már kissé későn volt rá. A következő ciklus során ha ezt a tisztséget nem is
töltöm be, mindenképpen szeretném koordinálni egy ezzel foglalkozó munkacsoport
munkáját és megoldani a kialakult helyzetet (még ha erre a vizsgaidőszak egyértelműen nem
lesz megfelelő és tolódik még picit) - ebben nagyon remélem, hogy segítségemre lesznek az
új képviselők és tisztségviselők.
A kimentések szabályozása, valamint a szavazások menetének pontos leírása elkészült,
reményeim szerint ezek a jövőben biztos pontot adnak majd az EB számára.
Igyekeztem minél inkább rendszerezni mindent, a drive-től kezdve a levelezésen keresztül a
kézzel fogható papírokig, mert nekem is segítség volt, mikor tudtam mit hol kell keresni.
Emellett a mindennapos rutinmunkákat teljesítettem.
Mindenről részletesen a korábbi beszámolóimban tudtok olvasni:
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2017-01/eb_januar5.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2017-03/ellenorzo_biz_beszamolo.pdf
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Mivel a szakterületem tagjai bizalmat szavazva képviselőnek választottak, az EB tagság és a
képviselőség pedig összeférhetetlen, így sajnos az alakulótól kezdve nem láthatom el ezt a
tisztséget, de az esetleges új EB tagok munkáját igyekszem majd segíteni. Köszönöm az
elmúlt félévben mindenki együttműködését és bizalmát.
Üröm, 2017. április 29.
Dohány-Juhos Nikolett
ELTE TTK HÖK
Ellenőrző Bizottság
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