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Deák Péter bizottsági elnök beszámolója a Küldöttgyűlés 2019. VI. 4-ei ülésére 
 

1. 2019. IV. 29.   Bizottsági egyeztetés a HKR módosítási tervezetről. 
2. 2019. IV. 30.   Küldöttgyűlés. 

A legutóbbi beszámolóm óta eltelt időszak 

A legutóbbi Küldöttgyűlés óta a bizottság kevés feladatot látott el. 
Május 31-én kihirdettem a Választmány aktuális levélszavazásának eredményét. 
Kovács Dániellel informálisan többször is egyeztettünk ebben az időszakban. Bizottsági ülés összehí-

vását nem találtam indokoltnak. 
A bizottság üléseiről készült január 13-ai és február 4-ei jegyzőkönyvek még mindig nem kerültek föl a 

honlapra. A további csúszás oka elhúzódó, rossz egészségi állapotom, amely megakadályozza, hogy ellás-
sam teendőimet a bizottságban és bemenjek a campusra.  

Elnézést kérek beszámolóm késedelmes elkészítéséért, melynek indoka szintén rossz egészségi állapotom. 
A Szabó Áron által kidolgozott elektronikus szavazási rendszer az április 30-ai Küldöttgyűlés alkalmá-

val ismét nagyon jól és megbízhatóan működött. Bízom benne, hogy az új mandátuméveben az új infor-
matikus keze alatt is ilyen eredménnyel használhatja majd a bizottság a szavazások meggyorsítására. 

Megválasztásom óta eltelt önkormányzati ciklus 

1. 2018. V. 10 – 11.  Az alakuló Küldöttgyűlés megválasztott a bizottság tagjává. 
2. 2018. X. 5.  Ellenőrző Bizottság rendes ülése, mely óta a bizottság elnöki tisztét  

 ellátom. 
3. 2018. V. 31.  Tisztségviselői ülés. 
4. 2018. VI. 4.  EHÖK EB ülés. 
5. 2018. VI. 8.  Választmányi ülés. 
6. 2018. VI. 15. EHÖK Küldöttgyűlés. 
7. 2018. VII. 6.  Rendkívüli Küldöttgyűlés. 

8. 2018. VIII. 3.  Tisztviselői nap, Bodajk (részvétel: 10.10 – 20.39 között). 
9. 2018. IX. 12.  Vigh Patríciát helyettesítettem a Rekrutációs Egyeztető Bizottság ülésén. 
10. 2018. IX. 14.  Tisztségviselői ülés. 
11. 2018. IX. 20.  EHÖK EB ülés. Zárthelyi dolgozat miatt nem tudtam személyesen  

 megjelenni, Kovács Dánielt küldtem magam helyett. 

12. 2018. IX. 22.  Bevonó nap (részvétel: 10.15 – 14.00 között). 
13. 2018. VI. 15.  EHÖK Küldöttgyűlés. 

14. 2018. X. 2. Fogadóóra-ellenőrzés (Dél) (18.00 – 19.00). 

15. 2018. X. 2.  Fogadóóra-ellenőrzés (Észak) (15.30 – 16.00). 
16. 2018. X. 2.  Tisztségviselői ülés. 

17. 2018. X. 3. 10 – 11.  Fogadóóra. 

18. 2018. X. 3. Fogadóóra-ellenőrzés (Észak) (12.00 – 13.00). 
19. 2018. X. 5.  Ellenőrző bizottság rendes ülése. 

20. 2018. X. 9 – 10.   Küldöttgyűlés. 
21. 2018. X. 16.  Ellenőrző bizottság rendes ülése, állásfoglalás Lukács Károly kérelmére.  
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22. 2018. X. 16. Tisztségviselői ülés, Választmányi ülés. 

23. 2018. X. 24. 10 –12. Fogadóóra. 
24. 2018. XI. 5.  ASz módosítási javaslatok megbeszélés. 
25. 2018. XI. 6.  Tisztségviselői ülés, Választmányi ülés. 
26. 2018. XI. 12.  ASz módosítási javaslatok megbeszélés. 
27. 2018. XI. 14. EHÖK Küldöttgyűlés. 
28. 2018. XI. 24.  Könyvtári bizottsági egyeztetés. 
29. 2018. XI. 27.  Tisztségviselői ülés, Választmányi ülés. 
30. 2018. XII. 4.   Küldöttgyűlés. 
31. 2018. XII. 12. Bizottsági egyeztetés az ASz kari kritikáiról. 
32. 2018. XII. 13. Fogadóóra-ellenőrzés (délután, 0.75). 
33. 2018. XII. 20.   EHÖK Küldöttgyűlés. 
34. 2019. I. 10. Részvétel a KÖB ülésén.  
35. 2019. I. 13. Ellenőrző bizottság rendes ülése. 
36. 2019. II. 4. Ellenőrző bizottság rendes ülése. 
37. 2019. II. 12. Ellenőrző bizottság rendes ülése. 
38. 2019. III. 5.   Rendkívüli Küldöttgyűlés. 
39. 2019. III. 25. Tisztségviselői ülés. 
40. 2019. IV. 15. Választmány. 
41. 2019. IV. 29.   Bizottsági egyeztetés az HKR módosítási tervezetről. 
42. 2019. IV. 30.   Küldöttgyűlés. 

 

A jelenlegi ciklusban töltöttem be először tisztséget az Önkormányzatban, sőt, tulajdonképp az Önkor-
mányzat munkájában is csak 2018 decembere óta vettem részt, így nem sorolom magam a tapasztalt tiszt-
ségviselők közé, így az időrendi bontásom is elég kezdetleges. 

Mindenek előtt a legnagyobb örömmel jelzem, Kovács Dánielnek – akinek ezúton is szeretném kife-
jezni hálámat kiváló munkájáért – köszönhetően idén meg tudott valósulni a csapatmunka a bizottságban, 
megtörve a több éve tartó kínos szégyent. Ezt már önmagában is eredménynek tartom, jóllehet, nem a 
magam érdeme. 

Szeretnék reflektálni a pályázatomban fölvetett terveimre. Négy apróságnak tűnő, de energiaigényes öt-
lettel jelentkeztem az alakuló küldöttgyűlési ülésen bemutatott pályázatomban, melyek közül egy sem való-
sult meg. Ez önmagában ugyan kudarc számomra, mert hasznosnak tartottam és tartom most is az új tiszt-
ségviselők hatékony munkáját segítő vademecumok, FAQ-s és egy határozattár elkészítését, a fogadóórák 
szabályozását, az iratkezelés átláthatóvá tételét. Sajnos, be kellett látnom, hogy a bizottság rutinfeladatainak 
elvégzése is leköti az Egyetem mellett a hallgatói közéletbeli feladataimra fennmaradó időm. Sajnálom, és 
készséggel fogadom a Tisztelt Küldöttgyűlés elmarasztalását. 

A bizottság ebben a ciklusban igyekezett segíteni a tisztújítás során szükséges átadás-átvételi dokumen-
tumok elkészítésében. Minden személyes igyekezetem ellenére a mai napig az Önkormányzat több egykori 
tisztviselője nem írta alá a kérdéses dokumentumokat. 

A bizottság a ciklusban valamennyi (nyolc) küldöttgyűlési és (hat) választmányi, valamint egy választási 
bizottsági ülésen segítette az Önkormányzat munkáját, ezen kívül egy KÖB ülésen is részt vett. Az Ellenőr-
ző bizottság hat rendes ülést tartott, melyeken két állásfoglalást hozott a ciklusban, segédkezett az Alapsza-
bály módosításának előkészítésében. A bizottság elnökeként egy EHÖK Ellenőrző bizottsági ülésen vettem 
részt – egyen pedig Kovács Dániel helyettesített –, és négy EHÖK Küldöttgyűlésen képviseltem az EHÖK 
Ellenőrző Bizottságot. 

Összegzésképpen megállapíthatom, hogy mind az általam vezetett bizottság, mind a magam munkája 
hagy kívánni valót maga után: emlékezetesek a Küldöttgyűléseken okozott késedelmek, a meg nem tartott 
fogadóórák, a kezdő tisztségviselők tapasztalatlanságából eredő hibák. Mindezekért vállalom a felelősséget, 
egyúttal a kérem a Tisztelt Küldöttgyűlés bocsánatát. 

Kitekintés 

Amennyiben lehetőségem nyílik rá, a következő alakuló küldöttgyűlési ülésen ismét szeretnék pályázni az 
ellenőrző bizottsági tag tisztségre.  

Szeretném, ha a leköszönő tisztségviselőkkel a nyáron sikerülne valamit megvalósítani a vademecumok-
ból, FAQs-ból, mert úgy tűnik, a következő önkormányzati ciklusban is sok új tisztségviselőnk lesz. 
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Bízom benne, hogy egészségi állapotom és tanulmányi kötelezettségem hamarosan engedi, hogy féléves 
restanciám, a hiányzó bizottsági ülések emlékeztetői fölkerüljenek az Önkormányzat honlapjára. 

Igyekszem személyesen megjelenni a nemzeti összetartozás napjának estéjére összehívott záró küldött-
gyűlési ülésen, ahol szeretnék megfelelni jelen beszámolómat illető kérésekre. 

 
 
 

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

Budapest, 2019. VI. 2. 

 
 Deák Péter mp 


