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„Hogy mennyire volt ez veszélyes, nem tudom; nem nagyon. Elvileg az volt, viszont nem léteztek 

elvek, viszont így bárminek bármi lehetett a következménye, elvileg, viszont ez éppen egy nagyon 

is gyakorlatias világ kezdett lenni, viszont a gyakorlatot, ha nem igazgatták is, de fenyegették az 

elvek, gyakorlatilag.” – Esterházy Péter, Harmonia Cælestis 

Tapasztalatok 

A kari szabályzatokból Deák Péternél tett sikeres vizsgát követően az előző kormányzati ciklus 

során 2018 októberétől kezdve töltöttem be az ellenőrző bizottsági tag szerepét. Ennek 

folyományaként megismerkedtem az EHÖK valamint a TTK HÖK Alapszabályával, és utóbbinak a 

legutolsó módosításában is tevékenyen részt vállaltam, illetve végigkövettem a HKR-ét. Ezen kívül 

némi jártasságra tettem szert a TTK HÖK felépítését, a Küldöttgyűlés, a Választmány és a 

bizottságok működését illetően. Hivatali időm folyamán a küldöttgyűlési üléseken kivétel nélkül, 

a Választmány ülésein néhány kivétellel részt vettem. Egy alkalommal helyettesítettem Deák Pétert 

az EHÖK EB ülésén is. 

Célok, elképzelések 

Az Ellenőrző bizottság feladat alapvetően az, hogy biztosítsa a mottóban megjelölt állapot 

elkerülését, és nagyon örülnék, ha ez ügyben folytathatnám a megkezdett munkát, illetve még 

jobban akkor, ha mindezt Deák Péterrel (is) közösen tehetnénk. Az ellenőrző bizottsági tagságot 

jellege miatt olyan területnek gondolom, ahol a megszerzett tapasztalat különösen nagy súllyal esik 

latba. Ezzel együtt, sőt éppen ezért fontos volna a bizottságot a jövőben lehetőség szerint három 

tagúvá bővíteni, utóbbi ugyanis a munkát még hatékonyabbá és a bizottság kompetenciájának két 

ciklusváltás közti megtartását egyszerűbbé tenné. 

Bár az Alapszabály viszonylag frissen és éppen általam is felügyelve esett át módosításokon, 

minthogy az Ellenőrző bizottság rendszeresen ezzel foglalkozik, újabb és újabb pontosító, 

egyértelműsítést szolgáló ötletek merülnek fel. Az ilyen, főleg szövegi természetű változtatásokkal 

kényelmesebben kezelhetővé, konzekvensebbé lehetne tenni az Alapszabályt a következő 

módosítás során. 

A mindennapokat illetően a legkurrensebb probléma talán a fogadóórák rendszere, amit a 

Deák Péter pályázatában foglaltakkal egyetértve én is alakítandónak tartok megfelelő átgondolás után. 

Összefoglalás 

Az ellenőrző bizottság tagjaként szeretnék továbbra is hozzájárulni az ELTE TTK HÖK szabályos 

működéséhez, biztosítani hozzá a stabil hátteret. Abban bízom, hogy az ehhez kapcsolódó 

munkában fejlődni is tudok, és fentiekhez kérem sajátom mellé a Tisztelt Alakuló 

Küldöttgyűlés bizalmát. 
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