
EB Elnök záró beszámolója.
2020.12.01-2021.05.29

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
2021.01.22 Tisztségviselői ülés
2021.02.02 Újabb konzultáció Deák Péter korábbi EB elnökkel
2021.02.06 EB ülés
2021.02.09 Küldöttgyűlés
2021.02.22 KÖB ülés
2021.02.26 EHÖK EB ülés
2021.03.24 Rendkívüli Küldöttgyűlés
2021.03.25 EHÖK EB megbeszélés
2021.04.05 EB ülés
2021.04.27 EHÖK EB ülés
2021.05.09 Választmány
2021.05.15 Rendkívüli EB ülés
2021.05.20 Választmány

Az előző beszámolóm óta eltelt időszak legnagyobb eseménye a választás volt. A választást a
Választási Bizottság bonyolította le, mi esetenként segítettünk nekik a felmerülő kérdésekben.
A választások során egyetlen alkalommal kellett közbe avatkoznunk, amikor adminisztrációs
hiba miatt a választás eredményeiről szóló határozatot semmisség kellett tennünk. Ezúton is
köszönöm a VB Elnök pontos és gyors reagálását, ennek köszönhetően a helyzetet 1.5 nap
alatt megoldottuk.

Az erről készült állásfoglalásunkat kiküldtük, a beszámoló írásakor már a honlapon is olvasható.

Eközben az EHÖK munkája is folyt, az EB elnökváltással kapcsolatos egyeztetések gyorsan
lezajlottak, onnantól a válsztásokkal kapcsolatos teendőkről volt szó, fókuszban a BDPK
választásával. Szerencsére a munk itt zökkenőmentes volt. Az EHÖK EB elmúlt félévben sok
személyi változáson esett át, kb az utóbbi 3 hétre állt be az egyensúly a feladatokban,
bizakodóan várom a további közös munkát.

Kovács Zoltán megkeresett minket, azzal, hogy következő félévtől csatlakozna a munkánkhoz.
Mi ezt örömmel fogadtuk, egyrészt a korábbi tapasztalatai miatt másrészt a jobb munkaeloszlás
miatt. Azóta vele megkezdődtek az egyeztetések, elkezdtük a tájékoztatását a feladatkörrel
kapcsolatban, reméljük, hogy csatlakozni fog a csapatunkba.



Megválasztásunk óta rengeteg tapasztalatot gyűjtöttünk az eset szintű jogértelmezésben és ,
véleményem szerint sikerült egy jól működő rutint kiépítenünk Dáviddal. Úgy érzem, hogy a
tavaszi félévre megtanultunk jól együtt dolgozni és hatékonyságunk ebből fakadóan jelentősen
megnövekedett. A járványhelyzet miatt teljesen online működtünk és igyekeztük az összes
felmerülő kérdést megválaszolni.

A következő időszakokra is bőven várnak ránk feladatok, főleg a háttér dokumentumok
rendszerezése, az EB archívum frissítése és tisztázása, hiányzó dokumentumok pótlása.
Szeretnénk a következő ciklust úgy kezdeni, hogy a Deák Péter óta eltelt időben született
anyagok a korábbiakhoz hasonló rendben legyenek eltárolva.

Ezúton szeretném megköszönni Dávid eddigi munkáját, nagyon szorgalmasan elvégezte a
rábízott  feladatokat és hasznos tanácsokkal látott el. Nagyon várom, hogy a következő
ciklusban is együtt dolgozzunk.

2021.05.29., Budapest
Juharos Eszter
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