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Ellenőrző bizottsági tag beszámolója. 

2020.12.03-2021.02.06 

 

Időrendi bontás: 

2020.12.03 Küldöttgyűlés 

2020.12.09 EB ülés 

2020.12.16 Konzultáció  Deák Péter korábbi EB elnökkel 

2020.12.18 Tisztségviselői csapatépítő 

2020.12.18 Rendkívüli EB ülés 

2021.01.22 Tisztségviselői csapatépítő 

2021.02.05 Újabb konzultáció Deák Péter korábbi EB elnökkel 

2021.02.06 EB ülés 

2021.02.07 Konzultáció Németh Csilla KÖB delegálttal 

 

 

A munkát a december.3-i megválasztásunkkal azonnal el is kezdtük Eszterrel. Az első fontosabb 

eldöntendő kérdés az EB elnök személye volt, amiről mindketten úgy gondoltuk több információra 

van szükségünk, pontosan mennyi többlet feladattal jár a pozíció. 

Végül az alakuló ülésünkre december.9-én, elhívtuk tanácskozáson joggal Őri Bálint főszerkesztő 

urat, korábbi EB elnököt, akivel a konzultáció során arra jutottunk, hogy a kérdést elnapoljuk a Deák 

Péterrel történő konzultációk utánra. 

 

A konzultáció Petivel egészen sikeres volt, személyében egy nagyon nagy tudású, segítőkész embert 

ismerhettünk meg, a körülbelül  másfél órás beszélgetésünk alatt minden előre összegyűjtött 

kérdésünkre választ kaptunk, tájékoztatott a munkáról amit mandátuma végéig végzett. 

Megbeszéltük hogy beszélgetéseinket megpróbáljuk legalább havi rendszerességű és tenni, továbbá 

hogy a következő alkalomra gyüjtsünk passzusokat az alapszabályból, amik szerintünk javításra 

szorulnak. Továbbá megküldte nekünk azokat a dokumentumokat amik a jövendőbeli munkákhoz 

elengedhetetlenek lesznek. 

 

December.18-án részt vettem az online  tisztségviselői csapatépítésen, mely egészen jó hangulatban 

telt. Jó volt kicsit közelebbről megismerni a többieket.  

Majd közvetlen utána megtartottuk rendkívüli EB üléseket, immáron Eszterrel ketten, ahol a 

bizottság egyhangúlag őt választotta meg elnökéül, megválasztásához ezúton is gratulálok. 

 

A vizsgaidőszak alatt sem tétlenkedtem. Elkezdtem behatóbban tanulmányozni a TTK HÖK 

ügyrendjeit, Alapszabályát, párhuzamosan az EHÖK alapszabályával, listába foglalva a szerintem 

kétes részeket, amelyek átírásra, pontosításra, vagy egyértelműsítésre szorulnak. 

Reményeim szerint, rövid időn belül készek lehetünk pár praktikusabb módosítás előterjesztéséhez, 

Melyhez ezúton is  szeretném kérni a kedves képviselőket, bármi ötletük van, nyugodtan keressenek 

minket bizalommal. 



 

Időközben felmerült a bizottság jövőbeli 3 tagúvá bővítésére is a lehetőség, ugyanis sikerült találnom 

egy lelkes érdeklődőt, akinek a betanítását és bevonását a munkába fokozatosan tervezzük 

lehetőségeinkhez mérten, hogy mikorra esetlegesen beadja a pályázatát a lehető legtökéletesebben 

felkészült legyen. Személy szerint a folyamatos utánpótlás képzést azért tartom fontosnak, hogy 

többet ne fordulhasson elő, hogy a bizottság működésképtelenné váljon. 

 

Január.22-én újabb tisztségviselői csapatépítő következett, melyen szintén részt vettem. 

  

Február.5-én Pénteken folytattuk a Deák Péterrel való konzultációt, ahol az előzetesen gyűjtött 

javaslatainkat néztük át az alapszabályból, amiket szerintünk egyértelműsíteni vagy megváltoztatni 

érdemes. Illetve megkértem segítségét egy teszt összeállítására, ami a későbbiekben az ellenőrző 

bizottságba belépni szándékozó, általunk már felkészített jelentkezők végső tesztje lenne, mielőtt 

beadja pályázatát. A bizottság csak olyan jelentkező pályázatát fogja szóbeli támogatásával segíteni a 

küldöttgyűlés előtt, aki ezt a tesztet sikeresen teljesítette. 

 

Beszámolóm beadása, de még a küldöttgyűlés előtt esedékes soron következő Ellenőrző bizottsági 

ülésünk, erről bővebben most nem írnék, az erről szóló emlékeztető ki lesz küldve a tisztelt 

küldöttgyűlésnek. Illetve Németh Csillával a KÖB delegálttal lesz egy konzultációnk, ahol tájékoztat a 

minket érintő fontosabb dolgokról, illetve gyorstalpaló szerűen bevezet minket a KÖB jelenlegi 

munkájába. 

 

Köszönöm hogy elolvastad első beszámolómat, esetleges kérdésedet, szívesen várom. 

 

Hódmezővásárhely,  

2021. február 5. 

 

Hegedűs Dávid  

Ellenőrző bizottsági tag 

eb@ttkhök.elte.hu 


