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Elnökségi Jegyzőkönyv 
 
Készült: 2020. december 21-én, videókonferencia formájában megtartott elnökségi ülésről. A COVID 19 vírus 
okozta egészségügyi helyzet miatt az ülést Skype-on, videokonferencia hívásként tartottuk meg ismét. 
 
Jelen vannak: A mellékelt jelenléti íven megjelölt személyek, 17 fő. Szavazati joggal 10 fő.   1. sz. melléklet 
 
Törökné Kaufmann Zsuzsanna: Megállapítja, hogy a videókonferencia ülés határozatképes. Köszönti a jelenlévőket. 

Köszönti az új vezetőséget. Megköszöni az elmúlt években kapott segítséget, tájékoztat az elnöki 

beszámolójából. Ismerteti a meghívóban lévő napirendi pontokat. 2. sz. melléklet. A jelenlévők elektronikusan előre 

megkapták az egyes napirendi pontokhoz tartozó anyagokat is.  

 
Az elnökség 10 fő igen szavazattal a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadja.  
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Béres Margit: Felvázolja jelenlegi helyzet kilátástalanságát, a munkaszerződésekkel, gazdasági – műszaki terület 
helyzetével kapcsolatosan. Az információk folyamatosan változnak.  
 
Imre Tímea: Megköszöni a bizalmat a jelölt elnöknek választásra. Tájékoztat a kórháza helyzetéről. Az EGVE-vel 
kapcsolatosan is fontosnak tartja, hogy foglalkozzunk majd.   
 

1. Tisztviselő választásról tájékoztató  

Béres Margit: Sikeres volt, ahhoz képest, hogy az utolsó pillanatban tartottuk meg. Jogilak kivitelezhető volt, más 
formában nem lehetett megtartani a járványhelyzet szigorításai miatt. Nagy Istvánnak köszönjük az informatikai 
segítséget.  
 
2. Honlap 
Béres Margit: A honlapot frissítjük. Dr. Ari Lajos örökös elnökségi tag, ezért van a tisztviselők listáján. Az 
önéletrajzok egységesítése szükséges, egy egyszerű fél oldalas bemutatkozás, kifejezetten szakmai területre az 
egységes kép miatt. Ne europassos legyen. Úgy jelenjen meg, hogy Hány sor, mi a végzettsége, mit csinált, most 
mit tölt be, milyen funkciókat lát el. Mindenkiről ugyan az az adat legyen megadva. Minden fontos cikk, infó, ami 
felkerül, azokról kör emailt kap a tagság.  A bejelentkezési problémát is megoldjuk. 
 
Az elnökség 10 fő igen szavazattal a honlappal kapcsolatos újítást egyhangúlag elfogadja.  
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3. Az új jogállási törvény 

Béres Margit: Kéri, hogy ha vannak elképzelések munkaszerződés szempontjából, hogy mik azok a létfontosságú 

elemek, amiknek benne kell lennie, akkor azokat juttassák el az elnökök email címére. Ebből megpróbálnak 

összeállítani, egy olyan szerződés tervezetet, amit el tudnak juttatni az új országos főigazgatóhoz, hogy a mi 

érveink is tudjanak szerepelni a felsorolt lista között. 

Nikliné G. Edina: A kirendeltségeknél is hasonló a feladat és a megoldás.  

Nagy István: Javasolja, kezdeményezzünk egy beszélgetést az új igazgatóval. 

Béres Margit: Ígéri, hogy telefonon kér időpontot látogatásra Jenei úrtól. 

Kiss Ilona Andrea: A törvénnyel, végrehajtási rendelettel kapcsolatban kérdéseket, észrevételeket nem gondolunk 

megfogalmazni, összegyűjteni? 

Béres Margit: De igen, nem csak a munkaszerződéssel kapcsolatban, hanem kérdések halmazéval. 

Kertész Márta: A humánpolitikusoknak szóló konferenciába bekapcsolódott bárki? Mert ott elhangzott a 

nyitóbeszédben, hogy van még olyan kormányrendelet, ami nem jelent meg. Az új jogviszonyból eredő 

munkáltatói jogok ledelegálása hogyan fog történni, azt egy szabályzatban fogják megszabni, ami később születik 

meg. Tehát mind a jövőre vonatkozik. 

Béres Margit: A probléma az, hogy fáziskésésben vagyunk. Minden fel van függesztve. Aki dec.31-ig kapta meg a 

megbízását, annak kérdés, hogy hogyan lesz tovább. És erre sincs válasz, megoldás. Hogyan tovább, akinek 

menedzser szerződése van. 
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Molnár Attila: Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy mi az, ami jogilag nem tisztázott, nincs a helyén.  

Törökné K. Zsuzsanna: Mindenféle jelzést, kérdést küldjetek emailben.  

Imre Tímea: Javasolja, hogy ne csak a vezetőséget, hanem az egész tagságot kérdezzük meg. 

Budánovics Noémi: Határidőt is ki kéne tűzni. A régióvezetőkhöz beérkező információkat is lehetne továbbítani. 

Béres Margit: Ha ezen a héten megkapjuk a kérdéseket, akkor összeálltjuk, és még ezen héten bejelentkezik Jenei 

úrhoz, hogy mikor tud minket fogadni. Ha kész az anyag, akkor azt körbe küldené a vezetőségnek 

véleményezésre, és Jenei úrnak is.  

 
Az elnökség 10 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, hogy az új jogállású törvénnyel kapcsolatosan és a munkaszerződéssel 
kapcsolatosan a javaslatokat és kérdéseiket eljuttatják az elnök asszony emailcímére. 
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Béres Margit: Úgy tudja, hogy lesz konszolidáció, a szokásos október 31-ei szállító állomány alapján. Mindenre 

teljes mértékben hatása lesz az új főigazgatónak. Az EGVE-ben minden évben munkatervet kell készítenünk. Az 

első közös találkozónk február közepére tervezzük.  

 Varsányi Attila: A februári időpont annyira távoli, hogy javasolja minden kijövő jogszabály után is tarthatunk 

skype-os konferenciát.  

 

Dr. Töreki-Vörös Ibolya: Központosított közbeszerzéssel kapcsolatosan megosztja gondolatait. Az oktatásban sem 

működik.  

Kertész Márta: Az oktatás gazdálkodásának átszervezése Jenei tanácsadóinak feladat volt. Ezt vegyük figyelembe 

majd a kritika megfogalmazásánál. 

Molnár Attila: Ne feledkezzünk meg a holding rendszer javaslatról sem.  

 

4. EAHM 

Molnár Attila: A nemzetközi bizottság azt a döntést hozta, hogy a 2021-re halasztott kongresszust 2022-re 

tovább küldi. 2022. március első napjaira kerülne át. Ebben az esetben a jelentkezési periódus 2021 második fele, 

mikor mindenki pontosan látja, hogy utazhat.  

 
Az elnökség 10 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, hogy az EAHM kongresszus 2022. márciusában kerüljön 
megrendezésre. 
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Béres Margit: A következő összevont ülésünk 2021. február közepén esedékes. Az ülést bezárja, megköszöni a 

részvételt.  

 

k.m.f 
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