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Időrendi bontás:
2020.12.01 Küldöttgyűlés
2020.12.09 EB ülés
2020.12.16 Konzultáció Deák Péter korábbi EB elnökkel
2020.12.18 Rendkívüli EB ülés
2020.12.18 Tisztségviselői csapatépítő
2021.01.22 Tisztségviselői csapatépítő
2021.02.02 Újabb konzultáció Deák Péter korábbi EB elnökkel
2021.02.06 EB ülés
2021.02.09 Küldöttgyűlés
2021.02.22 KÖB ülés
2021.02.25 Választmány
2021.02.24 Rendkívüli KÖB ülés
2021.03.24 Rendkívüli Küldöttgyűlés
2021.03.25 Választmány
2021.04.05 EB ülés
2021.04.29 Választmány
2021.05.09 Választmány
2021.05.14 Konzultáció a Választási bizottság elnökével
2021.05.15 Rendkívüli EB ülés
2021.05.16 Választmány
2021.05.20 Választmány

Az előző küldöttgyűlés óta lezajlottak a választások a 21/22-es ciklusra. Itt egy apróbb
dolgunk volt csak, ugyanis a VB által előzetesen megállapított eredmény egy számítási
hiba miatt nem volt pontos. A hiba észrevétele után konzultáltunk a VB elnökével,
rendkívüli EB ülésen határozatot hoztunk, amivel köteleztük a Választási Bizottságot az
eredmény újbóli megállapítására. Ez rendben lezajlott. Ezúton is szeretném
megköszönni a Választási Bizottság gyors korrigálását.

Előző beszámolómban már említettem, hogy a jövőben tervbe van véve a bizottság
esetleges 3. fővel való bővítése. Ebben az ügyben elkezdtem egy EB teszt
összeállítását, amivel végül sikeresen kész lettem. Szeretném köszönetem kifejezni
Nagy Fruzsina Réka jegyzőkönyves és Őri Bálint főszerkesztő Úrnak a nyújtott
segítséget.
2021.05.30-án fogunk konzultálni a jelentkezővel a harmadik EB tag helyre, majd
terveim szerint hétfőn reggel a teszt szóbeli kikérdezésére is sor fog kerülni.

Ezen felül a munkám abban merült ki, hogy az összes Küldöttgyűlésen és
Választmányon ott voltam, felügyelve a szabályos működést, és segítve ezzel Esztert is,
aki a kutatásai miatt sajnos nálam kevesebb szabadidővel rendelkezik. Továbbá
folyamatosan rendelkezésére álltunk mindenkinek, aki bármilyen kérdéssel fordult



hozzánk. Bár a tapasztalat azt mutatja, hogy a legtöbb megkeresés a véleményünkkel
kapcsolatban privátban érkezik, ezúton szeretnék mindenkit bíztatni az
eb@ttkhok.elte.hu cím használatára, tudom hogy ez talán az azonnali válaszunk kárára
megy, de így bizonyosan nem fog elkallódni, vagy elfelejtődni a kérdésük, és bizonyosan
választ fogunk adni rá.

A továbbiakban szeretnék kitérni az egész éves munkánk értékelésére, reflektálásra.
Az első pár hónap leginkább az ismerkedéssel szólt, magával a rendszerrel, hogy
azokat a szabályzatokat, amiket betanultunk, rutint szerezzünk az alkalmazásukban.
Többször konzultáltunk Deák Péter korábbi EB elnökkel, aki mindenben a segítségünkre
volt.
Megbeszéltük a feladatok szétosztását, így én elvállaltam a levelező rendszerünk
kezelését, és hogy folyamatosan biztosítva legyen az EB jelenlét minden ülésen ahol
szükséges. Eszter foglalkozott az EHÖK EB dolgaival, a hozzánk felmerülő kérdéseket,
és az üléseink emlékeztetőit pedig közösen, egymást váltva írtuk meg.
Folyamatosan tartottuk a kapcsolatot a Szacskókkal, a Választási bizottság elnökével,
részt vettünk KÖB üléseken hogy jobban bele tudjunk látni az ottani munka menetébe,
továbbá egyetlen egy Választmány/Küldöttgyűlés vagy tisztségviselői ülés se volt ahol
nem lett volna az EB minimum egy tagja.

Véleményem szerint a közös munka gördülékenyen ment, mindketten próbáltuk a tőlünk
telhető legjobban végezni a munkánkat. Ezúton köszönöm az összes képviselőnek hogy
türelmesek voltak velünk és megköszönni főleg az első pár hétben nyújtott segítségét
Józsa Kornélnak, és Őri Bálintnak hogy minden kérdésünkre maradéktalanul tudtak
válaszolni. Továbbá Hambuch Mátyás elnökhelyettes úrnak szüntelen támogatását.

A következő ciklusban amennyiben újra elnyerjük a küldöttgyűlés bizalmát, rengeteg
dolog fog ránk várni, többek között várunk egy új EHÖK alapszabályt, amihez várhatóan
hozzá kell majd igazítani a TTK HÖK alapszabályát, továbbá szeretném fizikálisan
rendszerezni az elmúlt évek dokumentumait, különös tekintettel az elmúlt évek
átadás-átvételi dokumentumaira. Továbbá kiemelt figyelmet szeretnék fordítani az
utánpótlás képzésünk fontosságára, hiszen előre láthatóan a következő ciklus végén, a
jelenlegi 3 EB pályázóból, két pályázó jogviszonya meg fog szűnni.

Továbbá szeretném itt megragadni az alkalmat hogy megköszönjem a kedves
képviselőknek hogy ilyen szorgalommal jártak az idei évben a küldöttgyűlésekre,
véleményem szerint ilyen magas részvétel az üléseken talán sosem volt. Jó
szokásotokat kérlek tartsátok meg a jelenléti alkalmakkor is.
Mindenkinek köszönöm az éves munkáját. Amennyiben bárkinek bármi kérdése lenne,
keressetek minket bizalommal.
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