
ELTE TTK HÖK
Ellenőrző Bizottsági tag

Záró beszámoló
(2021.06.04 - 2022.05.13)

Időrendi Bontás:
● 2021.06.04 Alakuló küldöttgyűlés
● 2021.06.06 Választmány
● 2021.06.25 Rendkívüli Küldöttgyűlés
● 2021.08.31 Tisztségviselői ülés
● 2021.09.07 Rendes Küldöttgyűlés
● 2021.09.17 Ellenőrző Bizottsági ülés
● 2021.10.12 Rendkívüli Küldöttgyűlés
● 2021.11.07 Tisztségviselői Csapatépítő
● 2021.11.09 Rendes Küldöttgyűlés
● 2021.11.25 Választmány
● 2021.12.07 Rendkívül Ellenőrző bizottsági ülés
● 2021.12.07 Rendes Küldöttgyűlés
● 2021.12.11 Tisztségviselői Karácsony
● 2022.02.09 Tisztségviselői ülés
● 2022.02.14 Tisztségviselői ülés
● 2022.02.15 Rendes Küldöttgyűlés
● 2022.02.22 Tisztségviselői ülés
● 2022.02.24 Választmány
● 2022.02.17 Ellenőrző Bizottsági ülés
● 2022.03.01 Választmány
● 2022.03.01 Rendkívüli Küldöttgyűlés
● 2022.03.10 Választási bizottsági ülés
● 2022.04.05 Rendes Küldöttgyűlés
● 2022.04.10 Választmány
● 2022.04.12 Választmány
● 2022.04.16-17 Ellenőrző Bizottsági ülés
● 2022.05.02 Választmány
● 2022.05.02 Megbeszélés Nagy Fruzsinával
● 2022.05.03 Megbeszélés Kóczán Gergellyel
● 2022.05.13 EB teszt



Beszámoló

Az elmúlt időszakban a bizottságnak a legfőbb tevékenysége egy határozat kiadása volt a
választásokkal kapcsolatban, emiatt 2 nap is ülésezett a bizottság, a kapcsolódó
dokumentumokat kiküldtük a megfelelő fórumokon.

Az idei ciklusban feladatainkat maradéktalanul elláttuk, a küldöttgyűléseken és
választmányokon is jelen voltunk, a jelenléti íveket elkészítettem. A felmerülő kérdésekre
minden alkalommal próbáltunk a lehető legjobb tudásunk szerint válaszolni, ezzel
kapcsolatban idén is megragadnám az alkalmat hogy biztassak mindenkit, bármilyen
kérdése van, keresse a bizottságot bizalommal az eb@ttkhok.elte.hu email címen.

Az előző pályázataimban fontos pont volt az utánpótlásképzés kérdése, ezen törekvéseink
sikeresek voltak ugyanis 2 új érdeklődő is megkeresett minket, nekik a felkészítésük
elkezdődött, záró küldöttgyűlés előtt az EB teszt megírásán is túl lesznek, bár szóban.

Az előző pontból következik hogy a bizottság a továbbiakban nem a jelenlegi felállásban fog
működni tovább, a jelenlegi tagok közül csak én indulok újra a tisztségért. Ezúton szeretném
megköszönni Juharos Eszternek a másfél éves közös munkát és Kovács Zoltánnak is az
elmúlt 10 hónapot! Kívánok mindkettőjüknek sikereket a továbbiakban!

Továbbá köszönöm a képviselőknek és a tisztségviselőknek a lelkiismeretes munkát!

Bármilyen kérdésetek van! Várom bizalommal!

Hegedűs Dávid
Ellenőrző bizottsági tag
eb@ttkhok.elte.hu

Hódmezővásárhely
2022.05.10
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