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Elnökségi Jegyzőkönyv 
 
Készült: 2021. január 25-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, 15 fő. Szavazati joggal 9 fő.   1. sz. melléklet 
 
Béres Margit: Megállapítja, hogy a videókonferencia ülés határozatképes. Köszönti a jelenlévőket. Köszönti a 

K&M Congress Kft-től érkezett két fő meghívottat. Ismerteti a meghívóban lévő napirendi pontokat. 2. sz. 

melléklet. A jelenlévők elektronikusan előre megkapták az egyes napirendi pontokhoz tartozó anyagokat is.  

 
Az elnökség 9 fő igen szavazattal a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadja.  
1/2021 (I.25.) számú Elnökségi Határozat 
 
 
1. 2021. évi tavaszi konferencia  

Béres Margit: A Covid helyzet nem csendesedik. A tagság felé jelezni, hogy milyen döntést hozott az Elnökség és 
Választmány.  
Kertész Márta: Véleménye szerint bevállalni egy foglalást most május hónapra kockázatos. Nem javasolja a 
személyes konferenciát. 
Béres Margit: Egyetért. Az elnökség és választmány úgy határozott, hogy nem rendezzük meg személyes 
találkozóként a tavaszi konferenciát, mert bizonytalan a kimenetele, és nem vállaljuk se anyagilag se egyéb 
szervezés szempontjából Egy videós konferenciát tervezünk a mérleg elfogadás miatt. Ennek informatikai, 
technikai módjának, kivitelezésének még utána kell járni. Fontos, hogy az előadások is leadhatók, megtekinthetők 
legyenek. Ennek témája következő ülés napirendje. 
 
Az elnökség 9 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, hogy 2021-ben videós konferencia formájában kerül megrendezésre a 
2021.tavaszi Közgyűlés és Találkozó.  
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2. 2021. évi őszi XXVII. MEN konferencia 
Béres Margit: A rendezvényszervező cég megkereste, hogy döntenünk kell. Október elején lesz a MEN, tartják 
nekünk a helyet. Készült egy kimutatás, 15-12,5 millió között lenne a bevételi skála ha megrendezzük. A 
lemondás kötbérmentesen az Azúrnál 06.08-ig lehetséges. Ha megtartjuk, el kell kezdeni a szervezést, hány napos 
legyen, előadók kik legyenek. Kéri a véleményeket. A tagsággal rég találkoztunk ezért egy személyes szakmai 
találkozó jó lenne.  
Molnár Attila: Véleménye szerint októberben már lesz lehetőség a személyes találkozóra. A személyes találkozást 
preferálja legalább az országos főigazgatósággal. A szponzorok között válogatnunk kell, mert akikre számítunk a 
tavaszi európai konferenciára azokat most tehermentesíteni kell.  
Steiner János: Kétlépéses a biztosíték a konferencia megtartására vonatkozóan. Lemondási határidő 06.08. Másik 
lehetőség, hogy kinyit a rendszer és mégis központi akarat lefékezi, megtiltja a konferencia megtartását akkor a 
vis major helyezt lép életbe. Ekkor nem szenved el az EGVE sem anyagi veszteséget. A konferencia maga 
fontos, mert a cégek számára egy űrt tölt be. Megszakadt a kommunikáció, fontos ezt fenntartani. Szakmai 
véleménye, hogy meg kell tartani a konferenciát. Igény lesz a cégeknek hogy megmutassák magukat.  
 
Az elnökség 9 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, hogy 2021-ben megrendezésre kerül a 2021.őszi XXVII. MEN 
konferencia. Hogy hány napos lesz arról később is tudunk dönteni. A szervezést elkezdi a rendezvényszervező K&M Congress Kft. 
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3. 2022. évi tavaszi EAHM konferencia 

 
Az elnökség 9 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, hogy 2022.03.04-ben kerül megrendezésre a 29. EAHM 
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4. Munkatervek  

Béres Margit: Tájékoztat, hogy készülőben vannak a munkatervek a soron következő ülésen kerül bemutatásra, 

elfogadásra. A következő összevont ülésünk márciusban esedékes. Az ülést bezárja, megköszöni a részvételt.  

 

k.m.f 
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