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Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete, 1204 Budapest, Köves u. 1. 

Elnökségi Jegyzőkönyv 
 
Készült: 2021. május 11-én, videókonferencia formájában megtartott elnökségi ülésről. A COVID 19 vírus 
okozta egészségügyi helyzet miatt az ülést Zoom alkalmazással, videokonferencia hívásként tartottuk meg ismét. 
 
Jelen vannak: A mellékelt jelenléti íven megjelölt személyek, 20 fő. Szavazati joggal 9 fő.   1. sz. melléklet 
 

Az Elnökség 9 fő igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással levezető elnöknek Béres Margitot, jegyzőkönyvvezetőnek 

Nagy Lindát egyhangúlag elfogadja.  

14/2021 (V. 11.) számú Közgyűlési Határozat  

 
Béres Margit: Megállapítja, hogy a videókonferencia ülés határozatképes. Köszönti a jelenlévőket. 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.  
15/2021 (V.11.) számú Elnökségi Határozat 
 
1. 2021. május 20-i Közgyűlés és videó konferencia szervezésének, előadásainak a véglegesítése  

Béres Margit: Már 70 fő jelentkezett az előadásokra. Sok EGVE-én kívüli személy jelentkezett már. Kérdezi a 
jelenlévő előadókat, hogy mit találtak a kijelölt témában. Mivel a Computrend nem vállalta az előadást így Imre 
Tímea egyedül maradt a kijelölt témában. Javasolja, hogy felkéri a Hegedüs Mihály könyvvizsgálót, aki a 
költségvetési szerveknél van jelen, hogy ebben a blokkban legyen előadó. 
Imre Tímea: Javasolja elvinni a számviteli témát, más terület felé is, kibővíteni. 
 
Az elnökség 9 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, hogy Nikliné Gáldonyi Edina, Dr. Klemencsicsné Budánovics Noémi és 
Varga Krisztina segítenek a számviteli téma kibővítésében, segítve Imre Tímeát. A felosztást egymás között megbeszélik, hogy 
mindenki előad és Tímea csak moderátor vagy egyben tolmácsolja is a véleményeket. Béres Margit pedig felkéri Hegedüs Mihályt 
további előadónak. 
16/2021 (V.11.) számú Elnökségi Határozat 
 
Dr. Klemencsicsné Budánovics Noémi: Kivitelezés módjáról érdeklődik. Az előadások rögzítése hogyan működik. 
Sokan nem értik, hogy mit csináljanak, hogy vegyék fel, milyen háttérrel. Remélhetőleg ott lesz minden 
berendezve, és ott kell előadni.  
 
Az elnökség 9 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, hogy Béres Margit megkérdezi a szervezőket a technikai részről. És 
megszervezi, hogy aznap, május 20-án élőben törtjenek az előadások felvétele, leadása, kérdések megválaszolása. A kérdések előre 
fognak írásban, emailben beérkezni.  
17/2021 (V.11.) számú Elnökségi Határozat 
 
Tagság részére kiküldjük a tájékoztatót a szavazás módjáról.  
 
2. 2020. évi beszámolók és a 2021. évi költségvetés áttekintése, véleményezése 
Béres Margit: Kérdezi, hogy mindenki olvasta-e, alkalmasnak találják-e, hogy feltegyük a honlapra a tagság részére?  
 
Az elnökség 9 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadja az Elnöki beszámolót, Felügyelő Bizottsági beszámolót, Gazdasági vezető 
beszámolóit. 
18/2021 (V.11.) számú Elnökségi Határozat 
 
3. 2022. márciusi EAHM kongresszus előkészítő munkáinak egyeztetése 
Béres Margit: Mivel Molnár Attila nincs jelen így nem tud erről tájékoztatni. Írásban sem jutotta el a beszámolóját. 
Így a soron következő ülés napirendi pontjaként tárgyaljuk. 
Dr. Ari Lajos: Tájékoztat az előadások témájáról.  
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4. 2021. októberi MEN konferencia előkészítése során felmerült problémák megvitatása 
Béres Margit: Abba állapotunk meg Dr. Ari Lajossal, hogy megkeresik az OKFŐ-t és kérünk időpontot az 
októberi rendezvénnyel kapcsolatosan, hogy milyen blokkokkal, előadásokkal készüljünk. 
Dr. Ari Lajos: 2021. október 6-8. OKFŐ blokk nyitónap lenne. Tájékoztat az előadásokról minden napra 
lebontva.  
 
5. Alapszabály módosításának elfogadása 
Béres Margit: Nem ért egyet az alapszabály módosításaival. Így javasolja, hogy maradjon minden struktúra úgy, 
ahogy most van.. Ebben a formában folytassuk a munkánkat. 
 
Az elnökség 9 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, hogy ne kerüljön szervi struktúramódosítás az Alapszabályban. Ne 
kerüljön összevonásra az Elnökség, és Választmány. 
19/2021 (V.11.) számú Elnökségi Határozat 
 
6. Aktuális kérdések megbeszélése 
Béres Margit: Tájékoztat, hogy kapott egy levelet a Magyar Orvosi Kamarától, melyet felolvas. (nyugdíjasok 
munkaviszonya, munkaidő, nyugdíjmegállapítás) Ebben a témában szeretne konzultálni velünk EGVE-vel.  
 
Az elnökség 9 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, hogy Béres Margit, Kertész Mártával egyeztetve ír egy levelet a MOK-nak 
válaszul. 
20/2021 (V.11.) számú Elnökségi Határozat 
 
Béres Margit: A Közgyűlés után a Régiók életét át kell vizsgálni, működőképesség, létszám tekintetében. A 

Budapesti Régió a legkétségesebb, a Régióvezető nem alkalmas a Régió vezetésére. 

 

Az elnökség 9 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, hogy Dr. Ari Lajos felkeresi Dr. Kis Róbertet és érdeklődik a helyzete 
felől. Továbbá egyhangúlag elfogadják, hogy megvárják amíg Róbert felépül és utána időt hagyva számára, későbbre kerül át az új 
régióvezető választás kiírása. 
21/2021 (V.11.) számú Elnökségi Határozat 
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