
1 
 

 

 

 

 

 

 

Pályázat 
Ellenőrző bizottsági tag 

betöltésére 

 

 

 

Kóczán Gergely  

2022.05.09. 
 

 

 

 

 

 



2 
 

 

Bemutatkozás: 

Kóczán Gergely vagyok, 2002-ben születtem Sopron városában. Innen két éve, 

az egyetemi tanulmányaim kezdetekor költöztem fel a fővárosba. 

Tanulmányaimat általános iskola 4. osztályáig német nemzetiségű iskolában, 

majd 5.-től a soproni Berzsenyi Dániel Gimnáziumban végeztem és itt is tettem 

le az érettségit 2020-ban. A középiskolás évek alatt sikerült még megcsinálnom 

egy középszintű nyelvvizsgát német nyelvből. Tanulmányaimat két éve kezdtem 

az ELTE falai között, amikor sikeres felvételt nyertem földrajz-történelem 

osztatlan tanári képzésre. A Hallgatói Önkormányzat munkája sem áll tőlem 

távol, mivel tavaly novembere óta én töltöttem be az Ösztöndíjakért felelős 

bizottsági tag pozícióját. 

Tapasztalataim: 

Mivel több, mint fél évig aktívan jelen voltam az ösztöndíjak, valamint a bírálások 

folyamatában, így már előző munkám során is szembejöttek velem jogi szövegek 

és hivatalos dokumentumok egyaránt. Úgy gondolom ezek jó alapot adnak 

számomra az Ellenőrző bizottsági tag feladatainak ellátásához és a pozícióhoz 

tartozó jogi szövegek mélyebb elemzéséhez. Mivel az egyik szakom a 

történelem, így ehhez kapcsolódóan sem áll távol tőlem a hosszú, néha 

érthetetlennek tűnő szövegek elemzése, szerintem az ott szerzett tudásomat is 

hasznosítani tudom majd munkám során. Az elmúlt időszakban a felkészülésem 

alatt megkerestem Juharos Esztert az Ellenőrző Bizottság elnökét, aki elnöki 

feladatairól és az EHÖK-ben végzett munkájáról adott részletes képet számomra. 

Valamint természetesen Kovács Zoltán és Hegedűs Dávid jelenlegi Ellenőrző 

bizottsági tagokkal is egyeztettem. Továbbá megkerestem Deák Péter volt EB 

elnököt, akivel a hét folyamán fogok találkozni, azért, hogy részletesen átnézzük 

a TTK HÖK Alapszabályát és az ügyrendeket. 

Motivációim: 

Az előző pozíciómnak köszönhetően bekerültem az Önkormányzat működésébe 

és jó volt látni a sok lelkes tisztségviselőt, valamint képviselő tagokat. Én is 

éreztem magamban ezt a lelkesedést, ám nem fogok újra indulni 

ösztöndíjasként. Azonban mindenképpen szerettem volna tovább segíteni a 

HÖK-t és azon belül a Küldöttgyűlés munkáját, így új pozíciók után néztem. A 

tapasztalatoknál említett okok miatt gyorsan az EB pozíció került a középpontba. 
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Sajnos a tisztséggel járó feladatok homályosan voltak csak a fejemben, de idővel 

és sok segítségnek köszönhetően egyre tisztább képet kaptam és egyre jobban 

meg is szerettem ezt a pozíciót. 

Elképzelések: 

Esetleges megválasztásom után az alapszabályra és az ügyrendekre támaszkodva 

szeretném nyomon követni a TTK HÖK munkáját, valamint remélem, hogy 

tudásommal sok ember munkáját segíteni tudom majd a HÖK-ben. Úgy érzem, 

hogy mivel a következő időszaktól teljesen új elnök és elnökhelyettes lesz, 

valamint a képviselők is elég nagy számban kicserélődnek fontos, hogy számukra 

a leendő pozíciómhoz tartozó tudásommal, mindig segítő kéz lehessek. Végül de 

nem utolsó sorban, pedig megválasztásom esetén tervezem feltölteni az 

Ellenőrző Bizottsághoz tartozó adminisztrációs hiányosságokat is. 

Záró gondolatok: 

A pályázatom végén szeretném megköszönni még egyszer a jelenlegi Ellenőrző 

bizottsági tagoknak a sok-sok segítségét, valamint a felkészítést. Végül pedig 

Jeges Viktor elnök és sokak mások támogató szavait. 

Köszönöm, hogy eljutottál idáig a pályázatom olvasásában. Ha úgy érzed 

kérdésed lenne irányomba, akkor keress bizalommal a 

koczan.gergely@gmail.com email címen elérsz. Remélem minél előbb 

elkezdhetjük a közös munkát. 

 

Kóczán Gergely 

Budapest, 2022.05.09. 
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