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December 3-ai megválasztásunkkal kezdődött ez az időszak, amikor is Dáviddal egyeztettünk a 
terveinkről, feladatok felosztásáról és a további lépésekről. Az első égető kérdés az EB elnök 
megválasztása volt. Nem éreztük azt, hogy elég információnk van a feladatkörről ahhoz, hogy 
felelősségteljes döntést hozzunk.. Az alakuló űlésünknek ez állt a fő fókuszában, így 
tanácskozási joggal Őri Bálintot is meghívtuk rá. 
 
Fontosnak tartottuk, hogy konzultáljunk Deák Petivel, mint előző EB elnökkel, akivel egy hosszú 
meeting keretében ellátott minket minden információval, jótanáccsal és dokumentummal, amire 
szükségünk lehet a mandátumunk sikeres betöltéséhez. Szóba jött az elnök pozíciója, az EB 
feladatköreinek részletezése valamint a fontosabb dokumentumok és kérdések átbeszélése. 
Ezúton is köszönjük a rengeteg segítséget. A továbbiakban tervben van a rendszeres 
konzultáció vele kérdéses ügyek megvitatására. 
 
A december 18-ai rendkívüli ülésen immáron minden információval ellátva jelentkeztem az 
elnöki pozícióra, amit az EB egyöntetűleg el is fogadott. Innen vette kezdetét a szervezettebb 
munka, Dávid az alapszabályt és az ügyrendeket kezde el átnézni, míg én a tisztségviselők által 
felmerülő kérdésekre adtam válaszokat. Ezalatt az EHÖK-nél magasabb szintű 
rendelkezésekkel ismerkedtem meg jobban.  
 
Január közepén ki lett küldve a Küldöttgyűlésnek a két űlés elékeztetője (még egy kicsit bele 
kellett szoknunk a wokrflow-ba, remélem a jövőben ilyen késés nem lesz), valamint felvettem a 
kapcsolatot Trencsányi Viviennel, tájékoztattam az EB megalakulásáról, valamint arról, hogy én 
lettem az elnök. Amint kapok választ, az EHÖK EB-ben is elkezdem a munkát. 
 
Január 22-én a tisztségviselői ülés volt, amin szintén részt vettünk Dáviddal. 
 
Január végén szóba került, hogy egy harmadik taggal is bővülhet az EB, akivel Dávid fel is vette 
a kapcsolatot. Múlt héten közös meeting keretében és is megismerkedtem a jelölttel, akinek 
igyekszünk minden fontos információt átadni, hogy minél előbb pályáázhasson az EB-be. 
Jelenleg is folyamatban van a képzése. 
 



Február első hetén konzultáltunk Deák Petivel, a kérdések érkeznek, mi igyekszünk legjobb 
tudásunk szerint megválaszolni mindent. A következő időszak fókuszában számomra az 
EHÖK-ös munka megkezdése, valamint az eddigi szabályzatok mélyreható tanulmányozása 
lesz. 
 
Február 6-án EB ülés keretein belül szóba került a SZAB intézményének visszahozásának 
tervezete, tanácskozási joggal részt vett Lőrincz Péter és Kovács Zoltán. Megvitattuk továbbá 
az Alapszabály kérdéses részeit és esetleges változtatások tervezetét. 
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