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Elnökség 2O2a. évi munkaterve és az ülések ütemterve

Feladatok, amelyek minden alkalomma! megbeszélésre kerülnek:

_

-

Megbeszélés, egyeztetés, javaslatok a kőrházak adósságállományának
kezelésére.
Jogszabály előzetesek véleményezésénekáttekintése, amennyiben az
érinti a gazdasági vezetők feladatait.
Kőzgyűlések, konferenciák elökészítése,majd azok értékelése.
Alapszabály, illetve szabályzatok módosításával kapcsolatos esteleges
véle mé nyezés va gy mód osítási javaslat összeá ítása.
az AEEK által bevezetésre került, kerüló, tervezett rendszerekkel
ka pcsolatos, fel merü lt problémá k m egbeszélése.
Az EU szabályozásnak megfelelő termék azonosítási és nyomon követési
szabványok bevezetésével kapcsolatos feladatok áttekintése.
Adat§yűjtésekkel kapcsolatos feladatok megbeszélése.
Egyéb aktuális kérdések megvitatása,
ll

A tervezett megbeszéIések időpontja és témája:

2O2O.január 23.
Tervezett témák:
r Kapcsolatfelvétel a MOK új elnökével, egyeztető megbeszélés.
o 2O2O. évi rnunkatervek elfogadása.
. 2O2O, óvi költsógvetés előkészítése.
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EAHM kongresszus szervezésímunkáinak me§beszélése, annak
tervezett költsógvetése.
Tavaszi közgyűlés és konferencia szakmai programjának egyeztetése.
E§yéb aktuális kérdések megvitatása.

2O2O. március 5.
Tervezett témák:
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Előző évi konszolidáció értókelése. struktúra átalakítás illetve javílás

érdekében tett i ntézkedések értékelése.
Esetszintű adat gyűjtéssel kapcsolatos feladatok megbeszélése.
közgyű|ések, konferenciák áttekintése 2o2a.évre, tavaszi rendezvény
szervezése.
Az EGVE Alapszabályának és Szervezeti Működési Szabályzatának
mód osításá ra tett javas atok egyeztetése, e ó készítésea Közgyű lésre.
!
Evzárással, beszámolókkal kapcsolatos kérdések.
Egyéb aktuális kérdések megvitatása.
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2O2O. május 21-22.

Tervezett témák:
közgyúlés és
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konferencia.
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2OL9. évi beszámoló, 2O2O. évi költségvetés e|őkészítésea

Közgyűlésre.
Aktuális szakmapolitikai kérdésekmegbeszélése.
Ré§iók működésével kapcsolatos észrevételek megbeszélése.
Egyéb aktuális kérdésekmegvitatása.

2O2O. augusztus 6.

Tervezett témák:
A tavaszi konferencia értékelése,
Az EAHM és az októberi MEN konferencia szervezése.
Düsseldorfi konferencia megbeszélése.
Egvéb aktuális kérdésekmegvitatása.
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2O2O. szeptember 30- október 2.

EAHM és MEN konferencia

2a2a. december 10.
Tervezett témák:
Az októberi EAHM és MEN konferencia értékelése.
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Adósság állomány kezelésével,struktúra áta]akítással, finanszírozási
rendszer változással kapcsolatos kérdésekmegbeszélése.
2O2O. év értékelése.
Egyéb aktuális kérdésekmegvitatása.

Budapest, 2O2O. január. 07.
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