
ELTE TTK HÖK 

Ellenőrző Bizottság elnökének beszámolója 

(2022. 11. 08. – 2023. 02. 28.) 

 

Időrendi bontás: 

• 2022. 11. 29. Rendkívüli Küldöttgyűlés 

• 2023. 01. 10. Rendkívüli Küldöttgyűlés 

• 2023. 02. 22. Egyeztetés Hegedűs Dáviddal és Kóczán Gergellyel 

• 2023. 02. 24. EB ülés 

 

Kifejtés: 

Talán kifejezhetném úgy magamat, hogy az elmúlt időszak nem volt mozgalmas látszólag, 

azonban ez korántsem igaz. Egyrészről a rutinszerű, rendszeresen felmerülő feladataimat 

elláttam, mégpedig:  

1. küldöttgyűléseken részt veszek és a bizottság többi tagjával ellátjuk az adminisztratív 

jellegű és az ellenőrző feladatokat (mandátumellenőrzés, az ülés összehívása 

szabályosságának megállapítása, a felmerülő problémákra választalálás a 

szabályzataink alapján); 

2. folyamatosan nyomon követem, hogy milyen megkeresések érkeznek hozzánk, milyen 

személyi változások történnek a HÖK-ben (az utóbbi időben, ahogy ti is láthattátok, 

elég sok), mely feladatoknak és eseményeknek nézünk elébe bizottsági szinten; 

3. mindezekről tájékoztatom minden esetben a bizottság többi tagját, illetve ezzel együtt 

irányítom is a munkát, például a feladatok kiosztását végzem, számon kérem az 

elkészültüket, és természetesen én is részt vállalok a megoldásukban, ha úgy érzem, 

hogy az adminisztratív tevékenységek közül egyszerre sok hárul a fiúkra; 

4. a legfőbb feladatom (idő tekintetében), hogy egyeztetek a többi tisztségviselővel, tehát 

amennyiben megkeresnek minket ad hoc jellegű problémával, akkor én kommunikálok 

velük és tanácsot adok, hogy mi lehet a megoldás a problémára, illetve válaszolok a 

felmerülő kérdésekre, bár az elmúlt időszakban Hegedűs Dávid például egyeztetett 

Józsa Kornéllal, melyről kaptam tájékoztatást. 

Másrészről ami szerintem nagyon jól működött a bizottságban az utóbbi időben, az a 

kommunikáció volt: mindenki tudta, hogy mit kell csinálni, sokat pörgött a chatünk a munkával 

kapcsolatban, és egymás kérdéseire hamar válaszoltunk, valaki mindig rendelkezésre állt 

hármunk közül. Illetve külön köszönöm azt Dávidnak és Gergelynek, hogy zokszó nélkül 

elvállalták a hirtelen jött feladatokat, melyeket hatékonyan és gyorsan elvégeztek, illetve azt is, 

hogy mindig bevállalják a Választmányok ellenőrzését, igyekszem, hogy egyszer végre én is 

eljuthassak oda. 

Götz Ádámmal egyeztettem sokat az utóbbi időben a szavazórendszerünkről, az eredményét a 

legutóbbi Küldöttgyűlésen láthattátok, a segítségével teljesen szabályos szavazásokat tudunk 

lefolytatni, a régi hiányosságok pótlásra kerültek. Még fogok egyeztetni vele a jelenlegi 

Küldöttgyűlés előtt, hogy megbizonyosodjam, hogy minden rendben van-e azóta is. Kicsit talán 



bonyolultnak és hosszabbnak tűnnek a szavazások a régi onlinehoz képest, ezen még 

megpróbálunk változtatni, mivel az IIG tudomásom szerint azóta is váratja Ádámot a válasszal, 

pedig lehet, hogy kiderülne, hogy a régi szavazófelületet is át lehetne alakítani szabályos 

működésűre. Nagyon köszönöm Ádámnak a sok belefektetett energiát. 

Fritz Petrával egyeztettem még a delegálások kapcsán, mivel frissíteni kellett a listánkat ezzel 

kapcsolatban a lemondások miatt, a friss listát elküldtem neki. 

A pénteki EB ülésünkön Szolnoki Fanni, Polónyi Richárd, Józsa Kornél és Balga Gábor is részt 

vett tanácskozási joggal. Első napirendi pontunk alapján tájékoztattuk Józsa Kornélt, a 

Választási Bizottság elnökét arról, hogy probléma merülhet fel a választások szabályosságával 

kapcsolatban, mivel az idén újonnan indult természettudomány-környezettan osztatlan 

tanárszak (Z-szak) nincs besorolva Alapszabály szerint szakterületbe, illetve a rövidciklusú 

tanárszakos mesterképzések sem voltak. A kérdés triviális, hiszen tanárszak lévén a 

Tanárképzési szakterülethez tartoznak, azonban a jelenlévő szacskók is megerősítettek ebben. 

A Választási Bizottság foglalkozik a továbbiakban a kérdéssel, Alapszabály-módosító 

javaslatot fognak benyújtani a Küldöttgyűlésre. A második napirendi pont a jegyzőkönyvek 

helyzete volt. Hegedűs Dávid jelezte, hogy problémás, hogy az alakuló Küldöttgyűlés óta 

nincsenek feltöltve a jegyzőkönyvek, ez nem szabályos, mivel 2 hét a feltöltési határidő az adott 

ülés után az Alapszabály szerint. Az EB felszólított engem (mint volt jegyzőkönyvvezetőt) és 

Balga Gábort (mint jelenlegi jegyzőkönyvvezetőt – elnöki megbízottként), hogy sürgősen 

pótóljuk az elmaradást. Ezúton elnézést szeretnék kérni a rendkívül problémás és kínos eset 

miatt, nem mentegetőznék, hibáztam ezzel kapcsolatban. Elkezdtem bepótolni az 

elmaradásaimat, így a részemről 3 elmaradt küldöttgyűlési és az 1 elmaradt választmányi 

jegyzőkönyv közül már csak a Záró Küldöttgyűlés jegyzőkönyvét kell befejeznem. Amint az is 

megvan, iktatásra kerülnek és feltöltöm őket a honlapra, illetve ekkor már Balga Gábor felé is 

tudom továbbítani az utolsó határozatszámot mint jegyzőkönyvvezetői örökségemet. A 

harmadik napirendi pontban (Egyebek) Hegedűs Dávid jelezte, hogy az archivált 

mapparendszerünket elkezdte rendbe tenni (amit rendszeresen használunk, már rendbe van 

téve, szintén főképp általa), bár ez hosszú folyamat lesz. 

Ha kérdésetek vagy problémátok van, keressetek az alábbi elérhetőségemen! 

Kelt: Budapest, 2023. 02. 25. 

Nagy Fruzsina Réka 

Ellenőrző Bizottság elnöke 

eb@ttkhok.elte.hu 

06/70 779-8989 
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