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Deák Péter bizottsági elnök beszámolója a Küldöttgyűlés 2018. XII. 4-ei ülésére 
 
 

1. 2018. X. 9 – 10.   Küldöttgyűlés. 
2. 2018. X. 16.  Ellenőrző bizottság rendes ülése, állásfoglalás Lukács Károly kérelmére.  
3. 2018. X. 16. Tisztségviselői ülés, Választmányi ülés. 

4. 2018. X. 24. 10 –12 Fogadóóra. 
5. 2018. XI. 5.  ASz módosítási javalatok megbeszélés. 
6. 2018. XI. 6.  Tisztségviselői ülés, Választmányi ülés. 
7. 2018. XI. 12.  ASz módosítási javalatok megbeszélés. 
8. 2018. XI. 14. EHÖK Küldöttgyűlés. 
9. 2018. XI. 24.  Könyvtári bizottság egyeztetés. 
10. 2018. XI. 27.  Tisztségviselői ülés, Választmányi ülés. 

Legfontosabb közlendőim 

Sikerült aktualizálnom a Delegáltak és a Küldöttgyűlés névsorát a honlapon. Elnézést kérek a csúszásért, 
nem tudtam, hogy ez rám tartozik, de szerencsére Horváth Luca finoman figyelmeztetett. 

Sikerült elérni, hogy a honlapon a tisztségviselők fül alatt friss információk legyen fönn és mindenkiről 
legyen kinn kép. Elnézést kérek azoktól, akiknek kellemetlenséget okoztam folyamatos emlékeztetőimmel. 

Az első ASz megbeszélés eredménytelenül zárult, mert nem jött el senki. A másodikon már többen vol-
tunk, köszönöm annak a maroknyi embernek, aki eljött (szándékosan nem írom meg neveiket, hogy ne 
hozzam szégyenbe azokat, akik más feladataik miatt nem tudtak eljönni, pedig szerettek volna).  

Köszönöm azoknak, akik írásban segítettek javaslataikkal; és azoknak, akik legalább érdeklődést mutattak 
e kérdésben. Köszönöm Kovács Dániel munkáját, aki oroszlánrészt vállalt a bizottság ASz és VM ügyrend 
módosítás előkészítési munkájában. Szeretném kiemelni Horváth Luca, Józsa Kornél munkáját az 1. sz. 
melléklet javaslatával kapcsolatban, és Pozsár-Szentmiklóssy Zoltán segítségét, amennyiben jelzéseimre min-
denkor volt szíves válaszolni. 

Folyamatban lévő ügyek 

Május óta próbálok segíteni az egykori és jelenlegi tisztségviselőknek az átadás-átvételi iratok elkészítésében. 
Erőfeszítéseim ellenére a leköszöntek közül többen a mai napig nem írták alá a dokumentumokat. 

Sajnos nem tudtam megoldani, hogy a Kalóczkai János megválasztása előtti ülések hiányzó emlékeztetői 

elkészüljenek, de keresem a mihamarabbi megoldást.   Jánossal megválasztása óta igyekszünk az emlékezte-
tők készítését tökéletesíteni, hiszen elődjétől felkészítést nem kaphatott: hálás vagyok, amiért ilyen lelkiis-
meretesen végzi munkáját! Örvendek, hogy a Választmány emlékeztetői az előző Küldöttgyűlés óta hiány-
talanul elkészültek. 

Kari Könyvtári bizottság 

Mint az Önkormányzat delegáltja, tájékoztatom az a Küldöttgyűlést, hogy a Könyvtári bizottság írásos 
egyeztetést folytatott a Kari Könyvtár SzMSz-ának módosításáról, mely annak aktualizálását foglalja 
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magában (nyitva tartás, fénymásolási díjszabás), valamint rendelkezik az állomány apasztásának lehetséges 
módjairól. A Könyvtári bizottság támogatta a módosítási javaslatokat.  
A Könyvtár vezetésének szándékában áll, hogy nyilvános könyvtár lehessen a TTK Kari könyvtár, az új 
küldetésnyilatkozatot már ennek szellemiségében alkották meg.  

 

Restanciák 

Az utóbbi időben nem tartottam elég fogadóórát és csak hektikusan tartottam ellenőrzést is (örvendtem, 
hogy az Önkormányzat ügyeit intézve gyakran botlottam a fogadóóráikat tartó tisztségviselőkbe a 0.75-ben). 
Ezt részint tanulmányi okokra vezethető vissza és szégyenlem magam. Mindössze annyi mentséget tudok 
fölhozni, hogy sok személyes egyeztetésen vettem részt, amely nincs fölsorolva az időrendi bontásban. 
Nincs tudomásom arról, hogy valaki nem ért volna el e hibám miatt, ami legalább némi vígasz a számomra. 

 

Kedves Olvasó, kérlek, ha a Küldöttgyűlésen jársz, oszd meg velem véleményed a munkámról! Kérem azo-
kat, akik nem tudják egyértelműen elfogadni beszámolóm a Küldöttgyűlésen, fogalmazzanak meg számomra 
építő kritikát – akár anonim módon – hogy jobban tudjam folytatni munkámat. Köszönöm! 

Budapest, 2018. XI. 30. 

 Deák Péter mp 


