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Deák Péter bizottsági elnök beszámolója a Küldöttgyűlés 2020.III. 3-ei ülésére 
 

1. 2020. II. 11. Egyeztetés Csonka Diánával. 
2. 2020. II. 21. Bizottsági egyeztetés. 
3. 2020. II. 24. Részvétel a Kari Ösztöndíjbizottság ülésén. 
4. 2020. II. 24. Egyeztetés Csonka Diánával. 
5. 2020. II. 24. Egyeztetés Silling Biankával. 
6. 2020. II. 26.  Egyeztetés Szabó Tamással. 

A legutóbbi beszámolóm óta eltelt időszak 

Legutóbbi beszámolóm óta kevés idő telt el, ezért igyekszem rövid lenni. 
Az NMHH-nál újra kell kérvényeznünk a Tétékás Nyúz esetén bekövetkezett személyi változások be-

jegyzését, mivel a változásbejegyzés folyamata – hiánypótlás elmulasztása miatt – eredménytelenül zárult 
le. A megfelelő iratokat igyekszem személyesen összegyűjteni.  

Az EHÖK Küldöttgyűlése Szabó Tamás – volt ÁJK HÖK elnök – személyében megválasztotta az EHÖK 
Ellenőrző Bizottság új, tapasztalt elnökét, mivel Vigh Patricia megbízatása – az Egyetemen folytatott tanulmánya-
inak befejezésével – megszűnt. Szabó Tamással folytatott igen eredményes személyes egyeztetésem alapján arra 
számítok, hogy talán együtt tudunk majd működni az EHÖK Ellenőrző Bizottságának munkájában. Tamás az 
egyeztetés során új szempontokkal is szolgált a kari Ellenőrző bizottság további működéséhez. Úgy találtuk, hogy 
a TTK HÖK-nek folytatnia kell honlapjának megújítására tett lépéseit. 

Hétfőn, 24-én reggel – állandó meghívottként – részt vettem a TTK KÖB rendkívüli ülésén, mivel már koráb-
ban megkeresett engem a bizottság az SzMSz egyik szakaszának értelmezési problémáival. A kérdéssel megkeres-
tük telefonon a Hallgatói Pénzügyek osztályának osztályvezetőjét. Bár jelenleg minden rendben van, a továbbiak-
ban konzultálni fogok az ELTE SZÖB vezetőjével és a hallgatói ügyek rektori biztosával. 

A kari Könyvtári bizottság tagjaként továbbra is aggasztónak találom, hogy de facto be is fejeződött a könyvtá-
rak fizikailag is látható átszervezése, melyekről a bizottság tagjaként semmilyen értesítést nem kaptam; a bizottság 
igen hosszú ideje nem ülésezett. Bár ígértem legutóbbi beszámolómban, saját hibámból eddig még nem sikerült 
fölvenni a kapcsolatot a bizottság elnökével. 

Nagy Fruzsina érdeklődött az Ellenőrző bizottság munkája iránt. Örömmel fogadtam érdeklődét. Telefonon 
érintkeztünk; jeleztem számára, hogy e tisztség összeférhetetlen a küldöttgyűlési (pót)tagsággal, valamint, hogy 
milyen módon képzelem el képzését pályázatának leadását megelőzően. 

Kétszer egyeztettem Csonka Diánával a TTK DÖK idei választásainak technikai kérdéseit illetően. Örülök, 
hogy segíthettem a tisztújító kari DÖK választások gördülékenyebben megszervezésében. 

Tovább fennálló restanciám, hogy nem hirdettem meg még mindig a fogadóórám időpontját. Egyetlen ment-
ségem, hogy ennek ellenére mindenki el tudott érni személyesen, telefonon vagy e-mailben, aki megkeresett. 

 

Kedves Olvasó, kérlek, oszd meg velem véleményed a munkámról! Köszönöm. 

Budapest, 2020. II. 29. 

 
 Deák Péter mp 


