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2017.01.06.-2017.03.07. 

Időrendi bontás: 

● 2017.01.10. EB ülés 

● 2017.02.07. Tisztségviselői ülés 

● 2017.02.14. Rendkívüli Küldöttgyűlési ülés 

● 2017.03.02. EB ülés 

Írásos beszámoló: 
Az elmúlt két hónap első fele viszonylag kevés tevékenységgel telt, mivel a vizsgaidőszak             

lekötötte az emberek figyelmét. Január hónapban az azt megelőző Küldöttgyűlési ülés után            

nem sokkal, 10-én volt egy Ellenőrző Bizottsági ülés, mely során megtörtént az elnök             

megválasztása hivatalosan. Az erről, illetve a még december 27. napján tartott ülésről szóló             

emlékeztetők viszonylag későn tudtak a honlapra felkerülni, bár előbbit a képviselőlistára           

határidőn belül kiküldtem, utóbbit pedig - lévén, hogy egy állásfoglalási kérés volt a témája -               

az érintettek szintén időben megkaptak, ám az iktatószám csak februárban került rájuk, az új              

iktatófelület felálltával, ezért nem voltak fellelhetőek előbb a honlapon.  

Papírmunka zajlott a beszámoló időszakában végig, főleg átadás-átvételik és titkoktartásik          

készültek a frissen megválasztott vagy leköszönt tisztségviselőkkel - a kártyák és a            

kulcsfelvételek kapcsán Pintér Kornéliával folyamatos volt az együttműködés. Jelenleg a          

papírok rendszerezve vannak, viszonylag könnyű átlátni őket, a kisebb hiányosságok - pl. a             

szombathelyi tisztségviselőnkkel még nem sikerült titoktartási nyilatkozatot aláíratni - fel          

vannak jegyezve, tehát semmi sincs elfelejtve. Nagyobb “projekt” a KÖB titoktartásik           

megirtása volt, ezt azonban nem egyedül végeztem, hanem Égerházi Bálint segítségével és            

kérésére. Emellett elkészítettem egy sablont a mentorfelelősöknek Vigh Patriciával való          

egyeztetés nyomán, hogy véletlenül se legyen támadható a felelősök hozzáférése a           

mentorjelöltek adataihoz - hasonló sablont készülök írni a leendő mentoroknak is.  
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Az EB által kezelt levelezőlistákat folyamatosan tisztítom a hirdetésektől, illetve a fél évnél             

régebbi levelek is archiválásra kerülnek a korábban felállított év-hónap rendszerbe, a           

könnyebb visszakeresés okán.  

Ezen a héten sikeresen végigolvastam az elmúlt néhány év VB emlékeztetőit, illetve a             

honlapon megtalálható összes EB emlékeztetőt, hogy viszonylag jobban képbe kerüljek a           

korábban meghozott határozatokkal kapcsolatban. Ezenkívül Választmány és a Küldöttgyűlés         

ügyrendjének frissítését, az új Alapszabályhoz való egyeztetését szorgalmaztam már, így          

elkezdtem átnézni a jelenlegi eltéréseket, viszont ez egy embernek sok lenne - ezzel a              

munkával majd egy munkacsoport felállítása után tudok továbbhaladni.  

A március 2-án tartott EB ülés két feladat köré épült: egyrészről elkészült az állásfoglalás a               

kimentések szabályozása érdekében, illetve az EB eleget tett a a tudománykommunikáció a            

természettudományban mesterszakra, a természettudományi médiakommunikáció és a       

természettudományi múzeumi kommunikáció szakirányú továbbképzési szakokra felvett       

hallgatók szakterületi beosztásának, követve az Alapszabály 7. § erre vonatkozó          

szabályozását. Az emlékeztető a beszámoló írásának időpontjára elkészült, ahogyan az          

állásfoglalás pontosan megfogalmazva és a VB számára készült szakterületi beosztás listája           

is, így amint a titkár kisasszony iktatja őket - valószínűleg hétfőn -, felkerülnek a honlapra.  

Az elmúlt időszakban egy rendkívüli Küldöttgyűlési ülésen és egy tisztségviselői ülésen           

vettem részt, Választmány nem volt. Az elkövetkező hónapoktól az EB a KÖB üléseit is              

látogatni fogja, hiszen a SZAB ülések megszűnése okán van erre kapacitás, Bálint pedig             

jelezte az EB jelenlétre vonatkozó igényét.  

Utolsó pontként az utódképzést szeretném megemlíteni: jelenleg több fővel is tárgyalok,           

ebből eggyel jövőhéten fogok leülni beszélgetni a terveiről. Nem tudom biztosan hányan            

érdeklődnek komolyabban a tisztség iránt, de bizakodó vagyok, hogy legkésőbb az alakulón            

több főre bővülhet a Bizottság, talán már korábban is.  

Budapest, 2017. március 03. 

Dohány-Juhos Nikolett 
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