
Kedves Tagtársaim! 

 

A 2020. március 26-án készített tájékoztatóban jeleztem, hogy amint több információnk lesz ebben a 

helyzetben az egyesületi tevékenységről, a rendezvények sorsáról és elsősorban a Közgyűlés 

megtartásáról, akkor küldök újabb tájékoztatót. 

2020. április 30-án megtartottuk az ebben az évben esedékes harmadik elnökségi ülésünket, 

hasonlóan a március 19-i üléshez, ismét videókonferencia beszélgetés keretében. Az elnökségi ülés 

jegyzőkönyve és a rögzített határozatok az EGVE honlapján már olvashatók. Elnökségünk nevében 

a legfontosabb témákról az alábbiakban tájékoztatok minden kedves Tagtársat: 

• A Tavaszi Közgyűlésünk a COVID-19 járvány miatt a hagyományos módon nem tartható 

meg. A Kormány 102/2020. (IV.10.) rendelete megteremtette a jogi alapját annak, hogy a 

Közgyűlésünk legfontosabb feladatát, a 2019. évről szóló beszámoló és a 2020. évi 

költségvetés elfogadását, valamint az Alapszabály módosítási javaslatot az Egyesület tagsága 

elektronikus szavazással megtehesse. Az Elnökség és a Választmány mindhárom 

dokumentumot és annak mellékleteit, az Elnökségi ülés keretében megtárgyalta és elfogadta. 

A Felügyelő Bizottság előzetesen ellenőrízte mind a Beszámolót, mind pedig a Költségvetést 

és elfogadó javaslattal terjesztette az Elnökség és Választmány elé. Az Alapszabályunkban 

módosítanunk kellett az elavult kifejezéseket, hozzá kellett igazítanunk a szabályozást a 

gyakorlathoz, valamint ki kellett azt egészítenünk az elektronikus szavazás lehetőségével. 

Jogász segítségével a módosítások elkészültek, az Elnökség és Választmány tagjai átolvasták, 

észrevételezték és az Elnökségi ülésen nyílt szavazással elfogadtuk. 

• A Közgyűlésre szánt dokumentumokat az Egyesület tagjai részére elektronikusan eljuttatjuk 

a határidő megjelölésével. Elektronikusan kérjük majd a szavaztokat. A szavazás módjáról 

az anyagok elektronikus kiküldésével egyidejűleg adunk tájékoztatást. 

• Az Elnöki beszámolóban részletes tájékoztató található az őszi EAHM szervezéséről, a 

szervező bizottsági ülésekről és a döntésekről. A járvány helyzet miatt az EAHM kongresszus 

2021-re történő halasztására tett javaslatot a Szervező Bizottság. A javaslatot a Nemzetközi 

Szövetség elé terjesztettük jóváhagyásra. A jóváhagyás megérkezett, így tájékoztatni tudunk 

mindenkit arról, hogy az EAHM kongresszus új időpontja 2021.szeptember 29- október 

1, helyszíne változatlanul Budapest, Marriott Hotel. A szakmai program várhatóan 

kiegészül a  CIVID-19 járvány eseményeivel, tapasztalataival. A kongresszus hivatalos 

honlapján a www.eahm-budapest2021.hu címen láthatjátok és követhetitek az aktuális 

információkat. 

• Az őszi konferenciánkon lett volna esedékes Egyesületünkben a tisztújítás, melyet eredetileg 

az EAHM konferencia miatt, 2021-re terveztünk halasztani. Erről többek között a 2019. évi 

MEN konferencia keretében zajló Közgyűlésen is tartottunk tájékoztatót. Tekintettel arra, 

hogy az EAHM konferencia 2021-ben kerül megrendezésre, így elhárult az akadály a 

tisztújítás idei megtartása elől. Vezetőségi ülésünkön tárgyaltunk arról, hogy ha a járvány 

veszély elmúlik és nyár végén, vagy ősz elején lesz rá lehetőség, akkor megtartjuk a tisztújító 

Közgyűlést, remélhetően egészségesen, személyes részvétellel. 

• A honlapunkat www.egve.hu folyamatosan frissítjük, feltöltünk miden jegyzőkönyvet, 

határozatot és a konfrenciával kapcsolatos minden változást. Továbbra is örömmel fogadjuk 

az észrevételeket és javaslatokat. 

• Felhívom figyelmeteket az EGVE honlapon található fórumra, melyet az EGVE tagjai 

használhatnak. A fórum lehetőséget ad konzultálni az aktuális kérdésekben és megosztani 

azokat az információkat, melyek hasznosak lehetnek ebben a szokatlan és mindannyiunk 

számára nehéz időszakban. 

 

Elnökségünk nevében mindenkinek jó egészséget és kitartást kívánva küldöm üdvözletemet! 

 

Törökné Kaufmann Zsuzsanna 

EGVE elnök 
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