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1. Bemutatkozás
Kovács Zoltán vagyok, 1998. december 17-én születtem Gyöngyösön, és ott is végeztem a
középiskoláig a tanulmányaimat. 2017-ben nyertem felvételt az ELTE TTK Fizika alapszakára,
ahol tavaly végeztem, és utána itt kezdtem meg a mesterképzést is. A küldöttgyűlésbe először
gólyaévem végén nyertem bepillantást, és azóta aktívan részt vettem az üléseken. Korábban két
ciklusban is a fizika szakterületi koordinátori tisztséget töltöttem be.

2. Motiváció
Amióta küldöttgyűlésra jártam, az ellenőrző bizottságot mindig is érdekesnek találtam. Jó volt
látni, hogy van egy csapat ember, akiknek az volt a feladata, hogy a küldöttgyűlés és az egész
hallgatói önkormányzat szabályosan működjön. Amikor úgy döntöttem hogy a szakterületi
koordinátorságot nem folytatom, elgondolkodtam, hogyan tudnám még segíteni a HÖK
munkáját. Ekkor jutott eszembe az, hogy a sok évnyi küldöttgyűlési tapasztalatom hasznos
lehetne az ellenőrző bizottságban, és eldöntöttem hogy alakuló küldöttgyűlésen megpályázom
a tisztséget.
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3. Elképzelések
Az ellenőrző bizottság feladata az alapszabály szerint az Önkormányzat munkájának
ellenőrzése. Ez szerintem egy nagyon fontos feladat, és a HÖK egészséges működésében
elengedhetetlen a szerepe. Az ellenőrző bizottság feladatkörének bővebb ismerete érdekében
megkerestem Deák Pétert, az ellenőrző bizottság korábbi elnökét, akivel részletesen
végigmentünk a szabályzatokon, és bemutatta a többi feladatkört is. Sajnos az alapszabályban
még van pár pontatlanság, és tudtommal az EHÖK alapszabály is módosulni fog, tehát
mindenképpen szükség lesz az alaposabb átnézésére. Itt az ellenőrző bizottság munkájának azt
tartom, hogy tiszta és átlátható legyen minden, ne legyenek ellentmondások egy esetleges
módosítás után.

Mivel új tagja lennék az ellenőrző bizottságnak, ezért a megválasztásom utáni időszakban
igyekeznék minél hamarabb beletanulni a tisztségbe, a nálam régebb óta tisztségben lévők
segítségével. Úgy gondolom ezzel szeptemberig végeznék, és az új tanévben már olajozott
gépezetként tud működni az ellenőrző bizottság.

4. Záró gondolatok
Jövőre már ötödik évemet fogom megkezdeni az egyetemen, ami már leírva is soknak hangzik.
Ennek ellenére nem érzem magam kifáradtnak, és a megválasztásom esetén fiatalos
lelkesedéssel tudnám végezni a feladataimat.

Szeretném megköszönni Deák Péternek a felkészítést, valamint Juharos Eszternek és Hegedűs
Dávidnak azt, hogy lelkesen fogadták amikor jeleztem pályázási szándékomat, úgy gondolom
amennyiben megválasztásra kerülünk egy jó csapatot fogunk alkotni.

Köszönöm, hogy elolvastad a pályázatomat. Ha bármi észrevételed vagy kérdésed van a
pályázatommal kapcsolatban, keress nyugodtan a kovzoltan@student.elte.hu e-mail címen.

Budapest, 2021. 05. 31.
Kovács Zoltán
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