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KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV 

Készült: 2019. október 9-én, Siófokon megtartott közgyűlésről. 

Jelen vannak: A mellékelt jelenléti íven aláírt személyek, 48 fő. 1.sz. melléklet 

Molnár Attila: Tisztelettel köszönti a résztvevőket. Megállapítja, hogy a közgyűlés nem határozatképes, 

ezért az alapszabálynak, valamint a meghívóban közölteknek megfelelően 17.10 órára ismételten 

összehívja. 17.10 órakor megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes. Külön köszönti az első sorban ülő 

alapító atyákat. Megkéri Flór Ferenc urat közülük, hogy fáradjon fel az elnöki asztalhoz ülésezni. Bejelenti, 

hogy Törökné Kaufmann Zsuzsanna elnökünk egészségügyi problémák miatt nem tud most itt lenni, de 

Béres Margit jelölt elnök helyettesíti őt ma. A napirendi pontok kiküldésre kerültek a Meghívóval, valamint 

az EGVE honlapján is megtalálhatóak, melyről mindenki tájékozódott. Ismerteti a napirendi pontokat. 2. 

sz. melléklet.  

A jelenlévő 48 fő a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadja. 
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Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítő, levezető elnök valamint jegyzőkönyvvezető személyekre. 

A jelenlévő 48 fő jegyzőkönyv hitelesítőnek Nikliné Gáldonyi Edina és Bobál István tagokat, levezető elnöknek Molnár 

Attilát, és jegyzőkönyvvezetőnek Nagy Lindát egyhangúlag elfogadja. 
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1. Elnöki beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről 

Béres Margit: 3.sz. melléklet. Tájékoztat mindenkit, hogy Törökné Kaufmann Zsuzsanna elkészítette a 

beszámolót, mely a kivetítőn olvasható, és melyet most ő ad tájékoztatásul tolmácsolva Zsuzsa szavait. Az 

elnöki beszámoló témái, tartalma: Szervezeti élet: megtartott ülések, régiós értekezletek. Szervezés alatt álló 

rendezvények: Düsseldorfi Medica, EAHM. Tájékoztat benne az elnökségi döntésről (34/2019 (VI.25)) a 

tisztújítás 2021. májusra való elhalasztásáról. Aktuális témák: Alapszabály módosítást tervezünk, 

tagnyilvántartás aktualizálásához kapcsolódó nyilatkozat küldés, gazdasági igazgatói pályáztatásokon való 

részvétel, EMMI szervezésben szakmai egyeztetések, konferenciákon való részvétel, GS1 szakértői képzés, 

IME folyóirat és Medicina Évkönyv. 

 

A jelenlévő 48 fő az Elnöki beszámolót, azon belül a tisztújítás elhalasztását 2021. májusára és az Alapszabály 

módosítás tervét egyhangúlag elfogadja. 
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2. Beszámoló az EGVE nemzetközi tevékenységeiről 

Molnár Attila: Az EAHM – EGVE szakmai programjáról fog tájékoztatást tartani. A szervezet ülést tartott 

Budapesten, melynek témája, hogy 2020. évben az EGVE rendezheti az európai kongresszust. A helyszínt 

és szakmai programokat ismertettük. Az idei Ghenti kongresszus befejezését követően tudott csak 

elindulni a promóciós anyag. Az EAHM közgyűlésen született néhány döntés: módosították az 

alapszabályt, bevezettük a csatlakozó tagországok fogalmát. Bővíteni kell a tagságot a fiatalokkal. Az 

EAHM-nek is hasonló célja van. Új tagszervezetek felvételére került sor Spanyolország és Franciaország 

tekintetében. Új tag Olaszország is. Több országgal is tárgyalások indulnak. Az éves pénzügyi terv is 

elfogadásra került. Így a tagdíjrendszer is változott. 2700 euro lesz az éve tagdíj Magyarország számára. A 

budapesti kongresszus támogatót is megemlíti. Az EAHM képzési programot indít európai kórház 

menedzserek számára. Természetesen az EGVE tagság számára is. Tájékoztat továbbá a Ghenti 

kongresszus résztvevőiről, a kiutazókról, körülményekről. Ghentben invitálta a jelenlévőket a 

magyarországi rendezvényre. Az ott készült fotók a kivetítőn láthatók. A kongresszus témáit is felvázolja. 

A soron következő EAHM ülés Düsseldorfban lesz novemberben. A 2020. évi EAHM kongresszus 
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programjának témáiról tájékoztat. Kéri az EGVE tagokat, hogy folyamatosan tájékozódjanak a 

honlapunkról és tájékoztassanak másokat, üzleti partnereket. Végül a promóciós film kerül levetítésre 

tájékoztatásul a jelenlévőknek. 

 

A jelenlévő 48 fő a nemzetközi tevékenységekről és konferencia szervezéséről, valamint a programról szóló beszámolót 

egyhangúlag elfogadja. 
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3. Tiszteletbeli tagságra javasolt személyek előterjesztése 

Molnár Attila: Tájékoztat, hogy az EGVE Elnöksége és Választmánya döntött arról, hogy tiszteletbeli 

tagságra javasol két EGVE tagot. Felkéri Béres Margitot, hogy adja át a díszoklevelet és emblémát Becze 

Ákosnak és Kern Ferencnek. 

 

A jelenlévő 48 fő tiszteletbeli tagnak egyhangúlag elfogadja Becze Ákost, és Kern Ferencet. 
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4. EGVE Díj átadása 

Molnár Attila: Szintén az EGVE Elnöksége és Választmánya döntött arról, hogy az EGVE Díjat ebben az 

évben Csuka Lajosné, Tamics Gyuláné és Béres Margit kapják. (EGVE díszszobor, embléma, oklevél) 

 

A jelenlévő 48 fő egyhangúlag elfogadja a 3 EGVE díjas személyt. Csuka Lajosné, Tamics Gyuláné és Béres Margit. 
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5. A körünkben megjelent régi EGVE tagok köszöntése 

Flór Ferenc: Szól pár szót a jelenlévőkhöz. Elmeséli az EGVE mozgalom történetét és az Egyesület 

megalakulását.  

Molnár Attila: További díjátadások következnek. Az EGVE alapító atyáinak emlékplakett díj átadása. Név 

szerint abc sorrendben: Alapító tagok: Dr. Ari Lajos, Flór Ferenc, Mandik Béláné (Jäger Magdolna), 

Keserű Imre, Nemes János, Raffai Sándor. Meghívottak: Dr. Baráth Lajos, Becze Ákos, Benkő József, 

Bodor Imre, Dinnyés Gyuláné, Demes Istvánné, Eőry Ferenc, Dr. Fülöp Rudolf, Harsányi Imre, Hegedüs 

Iván, Kern Ferenc, Dr. Kőszegfalvi Edit, Juhász Gábor, Nagy Árpád, Papp Péter, Pethőné Tarnai 

Erzsébet, Seres György, Sin József, Szántó Magdolna, Dr. Szepesi András, Vancsura Miklós, Vadászy 

András, Vinnai Szilárd.  

A jelenlévő tagok mind kapnak egy kis meglepetés ajándékot. 

 

A jelenlévő 48 fő egyhangúlag elfogadja az EGVE alapító atyáinak emlékplakett díjazását. 
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Molnár Attila: A közgyűlést bezárja. Megköszöni a részvételt. 

k.m.f. 

A Közgyűlés levezető elnöke:          Jóváhagyta:                       A jegyzőkönyvet vezette: 

          Molnár Attila           Béres Margit              Nagy Linda 

        leköszönő elnök            jelölt elnök                                          ügyintéző 

 

A jegyzőkönyvet hitelesítette:       A jegyzőkönyvet hitelesítette: 

        Nikliné Gáldonyi Edina                          Bobál István 

          Elnökségi tag                   Elnökségi tag 


