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Deák Péter bizottsági elnök beszámolója a Küldöttgyűlés 2018. XII. 21-ei ülésére 
 

1. 2018. XII. 4.   Küldöttgyűlés. 
2. 2018. XII. 12. Bizottsági egyeztetés az ASz kari kritikáiról. 
3. 2018. XII. 13. Fogadóóra ellenőrzés (délután, 0.75). 

Legfontosabb közlendőim és restanciáim 

Sajnos tanulmányi kötelezettségeim nem tették lehetővé, hogy részt vegyek a 2018. XII. 11-ei Választmá-
nyon, de a bizottság képviseletében Kovács Dániel jelen volt. A szokatlan időpontba összehívott Küldött-
gyűlésen 2018. XII. 21-én délután nem fogok tudni megjelenni jóval korábban egyeztetett nem egyetemi 
elfoglaltságom miatt. Ez nagyon kellemetlen számomra, mert nem kívánom magára hagyni sem a Küldött-
gyűlést, sem az Ellenőrző bizottságot. 

Az Alapszabály legutóbbi Küldöttgyűlésen elfogadott módosításait Horváth Luca bemutatta a Kari ve-
zetőinek. A Kar vezetésétől kapott kritikák figyelembevételével újabb módosításokat kell végrehajtanunk, 
ezekről a bizottságban már hosszas egyeztetést folytattunk. Igen sajnálatos hibát követtem el, hogy nem 
tájékozódtam megfelelően, így nem a Küldöttgyűlés előtt terjesztettük a Kar vezetése elé a módosítási ja-
vaslatokat: ezáltal hátráltatva a módosítás elfogadását. 

A vizsgaidőszak első hetében azonban az Ellenőrző bizottság nem tud a Küldöttgyűlés szolgálatában 
állni e módosítások kidolgozására, ugyanis ez annyi időt igényel, amennyit tanulmányi kötelezettségeink mi-
att nem áll rendelkezésünkre. 

A jelzett időszakban minden fogadóórám elmaradt. Az általam ellenőrzött fogadóóra meg volt tartva. 
Nagyon sajnálom mindazon hibákat, melyeket az elmúlt Küldöttgyűlés előkészítése során elkövettem. 

Egyre jobban tapasztalom tisztviselői feladatellátásom során gyengeségeimet, hibáimat, ügyetlenségeimet 
annak ellenére, hogy a tőlem telhető legjobb munkát szeretném végezni. Bár gyengeségeim miatt helyesnek 
találnám, mivel Ellenőrző bizottságban – úgy találom – szükség van munkámra, egyelőre nem adom be le-
mondásom; mindazonáltal a bizottság és a Küldöttgyűlés soron következő ülésén – amelyen jelen tudok lenni –, 
szeretnék megbizonyosodni arról, hogy az Önkormányzat továbbra is igényt tart szolgálatomra, hibáim ellenére. 

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. Az új 
tisztségviselőket érintő és egyéb átadás-átvételi dokumentumokat a hét folyamán fogom elkészíteni és az 
érintettek rendelkezésére bocsájtani. 

Az Alapszabály módosítással kapcsolatban: Kovács Dániellel és Horváth Lucával folytatunk megbeszé-
léseket, hogy a Kar vezetésétől kapott, eddig figyelmen kívül hagyott szempontokat is figyelembe vevő mó-
dosítás kerülhessen a Szenátus elé. 

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

Budapest, 2018. XII. 17. 
 Deák Péter mp 


