
ELTE TTK HÖK
Ellenőrző bizottsági tag beszámolója

(2022.11.08-2023.02.28)

Időrendi bontás:
● 2022.11.22. Tisztségviselői ülés
● 2022.11.24. Választmány
● 2022.11.29. Rendkívüli Küldöttgyűlés
● 2022.12.13. Választmány
● 2022.12.16. Szervezetfejlesztési megbeszélés
● 2023.01.10. Rendkívüli Küldöttgyűlés
● 2023.01.20. Választmány
● 2023.02.22. Egyeztetés Nagy Fruzsinával és Kóczán Gergellyel
● 2023.02.24. EB ülés

Küldöttgyűlések, választmányok:
Az elmúlt időszak küldöttgyűlésein és választmányain egy kivétellel részt vettem, feladataim
elláttam. Ezzel kapcsolatban talán az egyetlen különleges esemény az új online
szavazórendszer megértése volt, hogy képesek legyünk megállapítani a szavazások
eredményét. Talán az egész bizottság nevében mondhatom, köszönjük Götz Ádám
informatikus úrnak azt a sok segítséget és türelmet amit nyújtott nekünk ebben.

Szervezetfejlesztési megbeszélés:
Itt leginkább egy téma volt ami a bizottságot érintette, mégpedig a fogadóórák tartása, mivel
alapszabályban nem meghatározott, hogy hogyan, mennyi ideig tartó fogadóórákat kell
tartani a tisztségviselőknek, így felmerült az esetleges változtatásra való igény. Több ötlet is
felmerült, de végül nem történt változtatás, így az idei félévben is hetente, két órás
időintervallummal kezdjük a fogadóórák tartását.

Ellenőrző bizottsági feladatok az elmúlt időszakban:
Természetesen az elmúlt időszakban is jegyeztük a Küldöttgyűléseken és Választmányokon
a jelenlétet, a személyi változásokról folyamatosan küldjük az értesítőket a levlistára.
Nyomon követjük és folyamatosan frissítjük a delegáltak listáját. És válaszolunk a nekünk
feltett szabályzatokkal és értelmezésekkel kapcsolatos kérdésekre.

Egyeztetés Nagy Fruzsinával és Kóczán Gergellyel:
A folyamatos online kapcsolattartás mellett, tartottunk egy másfél órás megbeszélést az EB
többi tagjával, ahol átbeszéltük az elkövetkező időszak teendőit.



Ellenőrző Bizottsági ülés:
A legutóbbi EB ülést két fontosabb dolog miatt hívtuk össze. Az első, hogy az újonnan
indított szakok esetében, mint pl a természettudomány-környezettan tanárszak, a Hallgatói
Önkormányzat alapszabálya nem rendelkezik szakterületi besorolásról, így hogy az ezen a
szakon tanuló hallgatók szavazni és esetlegesen indulni tudjanak a választáson, szükséges
a szakterületi besorolásuk. Ezzel kapcsolatban az ülésen meghallgattuk a Szacskók
véleményét, és észrevételeinket megküldük mind szóban, mind írásban a Választási
Bizottságnak.
A másik dolog a jegyzőkönyvek feltöltésének elmaradásai. Tudniillik az ebben a ciklusban
tartott küldöttgyűlések és választmányok jegyzőkönyvei közül még egy sem lett feltöltve a
honlapra, ezzel kapcsolatban meghallgattuk Nagy Fruzsinát, aki még az alakuló
Küldöttgyűlés jegyzőkönyvet írta, és Balga-Kollár Gábort, aki azóta vezeti a
jegyzőkönyveket. Az ülésen mindketten biztosítottak minket róla, hogy ezen elmaradások
rövidesen pótolva lesznek.

Lezárás:
Elkezdődik az új félév, így kérünk minden tisztségviselőt, jelölje ki mikor fogja tartani a
fogadóóráját és írja fel a ttkhok.elte.hu oldalra a megfelelő helyre.
Köszönjük.

Hegedűs Dávid
Hódmezővásárhely
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