VÁLASZTMÁNYI JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2013. október 22-én, Budapesten megtartott választmányi ülésről.
Jelen vannak a mellékelt jelenléti íven aláírt személyek, 14 fő.

1.sz. melléklet

Béres Margit: Szeretettel köszönti a résztvevőket. Bízik az új választmány jó és aktív
együttműködésében. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Ismerteti a meghívóban lévő
napirendi pontokat. 2. sz. melléklet.
A jelenlévő 14 fő a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadja.
39/2013 (X. 22.) számú Választmányi Határozat
Felkéri Dr. Ari Lajost, hogy értékelje a MEN konferenciát.
1. 2013. évi Egészségügyi Napok szakmai értékelése
Dr. Ari Lajos: A tisztségviselő választást értékeli első sorban. Mindent megfelelőnek talált, a
szavazógép is jól működött. Korrektül lezajlott, jól dokumentált szavazás volt, ahol örül, hogy
sokan voltunk jelen. A részvétel és program a következő értékelendő téma. Véleménye szerint túl
sok a konferencia, főleg ebben az időszakban. A cégeknél a csökkenést figyelmeztető jelként kell
értelmezni. Sok munkát fektettek a programba. A figyelem felhívó táblák nagyon ötletesek voltak.
Az előadások jól sikerültek, a GYEMSZI előadást viszont nem tudja értékelni. Véleménye szerint
méltatlan, ahogy az EGVE tagsághoz viszonyulnak, s ezt az egészség politika felé jelezni kell. A
kórházi gasztronómiai est is nagyon jól sikerült. Úgy gondolja, hogy jövőre is más régióból ezt
meg kellene csinálni. A Doktorok zenekar is remekelt, és a kiállítói est is jól sikerült. Már most el
kell kezdeni meggyőzni a cégeket és felhívni a figyelmet a jövő évi rendezvényünkre. A köszönő
levelek kimentek az előadók részére, és javasolja, hogy a cégek részére is ki kellene küldeni. A
konferencián létszámot a támogatókat illetően is növelni szükséges. A jelentkezési lapokat többen
bonyolultnak találják, ezért javasolja egyszerűbbé tenni őket a jövőre nézve. Összességében egy
jól sikerült konferencia volt, tanulni való mindig van.
Béres Margit: Véleményt kér a jelenlévőktől is.
Nagy István: A jövő év informatikai szempontból meghatározó lesz. Ezért javasolja, ebben az
irányba menjen az EGVE. Nagy cégek fognak megmozdulni. Véleménye szerint megérne egy
külön szekciót, az összes „nagyot” meg kéne keresni. Nagy neves cégek jönnek vissza
Magyarországra informatikusokat keresni. A másik, amire szeretné felhívni a figyelmet, a
GYEMSZI-s VIR projekt körüli információk, amely ha elkészül, azt is a jövő évi októberi
konferencián be lehetne mutatni.
2. A 2014. évi költségvetés előkészítése, javaslatok, állásfoglalás készítése
Molnár Attila: A programok és lehetőségek között visszatérne István javaslatára. A bevételi
forrásainkról szeretne beszélni. A költségvetésünknek két nagy forrása van, a tagdíj befizetések és
az őszi rendezvény nyeresége. Úgy gondolja, hogy mindenképpen itt van az ideje a tagdíj
emelésének, hiszen 3 éve nem volt emelve. Ezt a 2014. évi májusi közgyűlés dönti el, de addig
erről többször kell beszélni. Ezen kívül az a kérdés, hogy milyen egyéb bevételre tehetne szert az
egyesület. Ilyen lehetőség lehetne a különböző képzések vissza hozatala az EGVE keretébe.

Jelenleg a számviteli rend módosítása komoly téma lehet, erre rá kell készülni a képzések
tekintetében már most, mert januárban késő. Képzés konzultációs napként. A képzések részvételi
díjában az EGVE tagok kedvezményben részesülhetnek, valamint az októberi konferencia
részvételi díjában is. A másik vonal, amivel foglakozni kell, a kiadványok. Érdemes alaposabban
feldolgozni témákat jegyzet, tankönyv formájában. A harmadik vonulat a Gazdasági Szemle,
melyet nyereségessé kell tenni. A jelenlegi szerkesztő bizottság munkája segítséget igényel, mert
jelenleg nem sok energiát fordítanak rá. Ez viszont csak úgy működik, hogy a választmány és az
elnökség tagjai vállalják az irányítást, egyes feladatokat. A negyedik terület, hogy támogatókat,
cégeket is be kell vonni együttműködésre, melynek feltétele, hogy szponzorációra is szeretnénk
számítani. Szeretné elérni, hogy a támogatók megszerzése ne csak az elnök fejfájása legyen,
hanem közös feladatunk.
A tagdíj most éves szinten van megállapítva. A májusi közgyűlésre javasolja, hogy visszamenőleg
módosítsuk a tagdíjat, esetleg nem éves, hanem féléves bontásban.
Nagy István: A képzésekhez szól hozzá. A számviteli törvény változásait mennyire lehet jól
informatikailag leprogramozni. Úgy tudja, hogy az informatikai cégek gyűjtik a maguk
szempontjából az ehhez hasonló kérdéseket. Véleménye szerint az EGVE-nek ebben olyan
szerepet kellene vállalnia, hogy összegyűjti a kérdéseket, melyek a jövő évi munka szempontjából
gondot okoznak, és a megfelelő helyekre eljuttatja. Kérdése még, hogy van-e módunk pályázni,
akár továbbképzésekre, kiadványszerkesztésre. Szerinte meg kell próbálni a pályázatokat is, mert
az olyan pénz, ami bevétel lehet.
Molnár Attila: Közhasznúakként már pályázhatunk is. Valamint az adók 1%-ának felajánlását is
kérhetjük.
Béres Margit: Javasolja, hogy a honlapra kerüljön fel ez a lehetőség kis szöveg és számlaszám
feltüntetésével, valamint a tagokat is értesítsük arról, hogy az EGVE jobban meg tudjon erősödni
anyagilag és több anyaggal tudja segíteni a tagságot, hogy az 1%-ot aki tudja, részünkre ajánlja fel.
Mivel eddig nem voltunk egyesület és nem lehetett támogatni, most már ez lehetséges és nyitottá
válik, terjedjen ez az információ.
Molnár Attila: Egyetért, és javasolja, hogy az információ mellé kerüljön fel az is, hogy mit adunk
ezért cserébe. Ne csak a felajánlást kérjük.
A jelenlévők 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a honlapon történő tájékoztatást
az adók 1%-ának felajánlását illetően az EGVE részére.
40/2013 (X. 22.) számú Választmányi Határozat
Vargáné Tarr Mária: A tagdíjemelés témához szól hozzá. Úgy gondolja, ezt mindenkinek magának
kell fizetnie nem az intézményeknek. De szeretné tudni, hogy az emelés következtében vajon
hány ember fog kilépni, valamint mire költi a pénzt az EGVE? A konferenciákat is sok esetben
saját pénzükből állják a tagok, mivel egyre több intézmény nem finanszírozza a konferencián való
részvételt. El kellene dönteni, hogy az egyre több konferencia esetén kell-e az EGVE-nek kettő
egy évben. Az 1%-ról az a véleménye, hogy az adatok, számlaszám ismertében, személyesen is
beszélne a kollegáival, mert így nagyobb a ráhatás a tagok körében.
Béres Margit: Véleménye szerint a tagdíjat csak akkor tudjuk megemelni, ha mögé tudjuk tenni,
hogy mit nyújtunk cserébe. Például az oktatással kapcsolatban, valamilyen munkafüzetet adnánk
ki, melyben benne lenne, hogy jogszabályváltozásnak mi a következménye, milyen állásfoglalást

tettünk, honlapra kerülő új anyagról értesítsük a tagokat. Az oktatással kapcsolatosan elmehetünk
adókérdések felé is, államháztartással kapcsolatos változások, HBCS Audit jogszabályváltozással
kapcsolatos kivonat megjelenése, mert a jogszabály olyan hosszú, hogy nincs idő végigolvasni. A
szakmaiságra kell rámennünk ebben az esetben.
Dr. Ari Lajos: Véleménye szerint, aki befizeti 2014. év elején a tagdíjat, úgy gondolja, hogy egész
évre fizeti, ezért a féléves tagdíjemelés nem korrekt. Javasolja, hogy minden év októberi
közgyűlésén javaslatot kell tenni a következő év tagdíjára.
Béres Margit: A tagdíjat nem fizetőkre jobban ráhat a régióvezető, ezért a nem fizetők listáját a
régióvezetőknek kell elsősorban elküldeni, hogy vegyék fel a kapcsolatot a taggal.
A jelenlévők 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták, hogy a választmánynak és a
régióvezetőknek is el kell küldeni a tagdíjat nem fizetők listáját, azzal, hogy szólítsák fel őket a tagdíj
rendezésére, emellett az EGVE Iroda is kiküld egy tagdíjfizetési felszólítást.
41/2013 (X. 22.) számú Választmányi Határozat
Nagy István: Egy speciális kedvezményes kártya használatát javasolja, mely egy évre szól, rengeteg
üzletben lehet vele vásárolni, tankolni. Kérdése, hogy az EGVE nem élhetne-e ezzel? Utána kell
járni, hogy ez hogyan működik. Az egyesületi tagdíj befizetése esetén ezt a kártyát lehet ajánlani a
tagoknak.
5. 2014. évre vonatkozó rendszeres szakmai képzés kialakítása
Molnár Attila: A tagdíjért persze valamit adni is kell. A Perfektes kreditpontos képzés indul jövőre
is.
Nagy István: Javasolja a képzések sorába felvenni a közbeszerzéseket.
Vargáné Tarr Mária: A továbbképzéshez szól hozzá. Tájékoztat, hogy kollegái már elkezdték a
2014. évi felkészítést. Már bevált képzésre fognak menni jövőre is, ezért véleménye szerint az
EGVE már elkésett a jövő évi képzés meghirdetésével. A Computrend céggel állnak
kapcsolatban, az ő anyagával könyvelnek. Már elkezdődtek a jövő évre vonatkozó oktatások. Ne
kezdjünk olyanba energiát fektetni, ami már késő.
Molnár Attila: Amikor jön egy új jogszabály, annak bevezetésével kapcsolatos képzést a megfelelő
emberek csinálják meg. Nem ezt a szerepet kell átvállalnunk. Úgy gondolta, hogy olyan képzést
tervezne, amiben sok minden lehet, az informatikától kezdve a közbeszerzésen keresztül
pénzügy-számvitel is szóba jöhet, de nem a kötelező alapoknak a leadását, hanem azt, hogy jövő
évben, ha úgy alakul, ha szükség van rá, akkor ezzel kapcsolatosan egy probléma felvető, feltáró
megbeszélés, oktatást, képzést.
Dr. Ari Lajos: Az oktatással kapcsolatosan úgy gondolja, hogy a régióvezetők kérdezzék meg a
kollegáikat, hogy van-e aki már elindult egy képzésen, s hogy van-e olyan kollegája, akit elküldene
egy EGVE által szervezett olcsóbb képzésre. Az adatok ismeretében döntjük el, hogy 2014. vagy
2015. évtől szervezzük meg. Javaslata továbbá, hogy a tagok általános és nem egyedi
problémáikkal hivatalos levélben forduljanak az EGVE-hez és majd az EGVE továbbítja az ő
problémáikat. Ezért személyi a tagság.

A jelenlévők 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták, hogy a régióvezetők
informálódjanak a kollégáiktól a képzéseket illetően.
42/2013 (X. 22.) számú Választmányi Határozat
A jelenlévők 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták, hogy a tagok általános és nem
egyedi problémáikkal hivatalos levélben forduljanak az EGVE-hez.
43/2013 (X. 22.) számú Választmányi Határozat
Béres Margit: Megígéri, hogy az első munkafüzetként a kollegája segítségével az E-naplóval
kapcsolatosan egy tájékoztatót állít össze. A figyelem felhívás a cél, hogy mire és milyen
területekre kell figyelni.
A jelenlévők 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták, hogy választmányi elnök
asszony a kollegája révén a kapott képzési anyagból egy tájékoztatót készít.
44/2013 (X. 22.) számú Választmányi Határozat
Béres Margit: Kérdése, hogy ha a Perfekttel, mint akkreditált céggel kapcsolatba állunk, akkor
lehetséges-e beépíteni a Egészségügyi Gazdasági Szemlét, mint plusz kreditpontot adó szaklapot?
Meg kellene nézni, hogy mi a feltétele annak, hogy mi is a saját kiadványunkért kredit pontot
kaphassunk.
Molnár Attila: Azon dolgozik a Perfekttel együtt, hogy maga az EGVE legyen olyan akkreditált
cég, ahol az EGVE tagságért már lehet kapni kredit pontot. Ahhoz, hogy ezt elérjük, szakmai
rendezvényeket kell szervezni.
Béres Margit: Javasolja, hogy az E-napló vezetésével kapcsolatosan előadást kellene tartani az
EGVE keretein belül, mert ez a terült mindenkit fog érinteni.
Szabó Mihály: Egy fontos dolgot kell figyelembe venni a képzésekkel kapcsolatosan, hogy a
távolság időben és költségben mit jelent. Térségi, régiónkénti képzésre lenne szükség. Meg kell
osztani területekre, akkor többen részt vesznek rajta. Ezzel megerősödne a régiók szerep is.
A jelenlévők 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták, hogy régiónkénti képzésre van
szükség, az utazási nehézségek anyagi és időbeni problémájának megoldására.
45/2013 (X. 22.) számú Választmányi Határozat
Lugosi Krisztina: Tájékoztat, hogy több kollegája is azért nem fizette be a tagdíjat, mert a képzést
hiányolták mögüle, valamint hírlevelet, jogszabályfigyeléseket. A közbeszerzési oktatásokra és Enaplóra nagyon nagy igény lenne.
Béres Margit: Javasolja, hogy kérjünk fel egy közbeszerzési felelős előadót a GYEMSZI-től, hogy
mondja el mik azok a tipikus hibák, elvárások a GYEMSZI részéről, amire a közbeszerzéssel
kapcsolatosan figyelni kell a kiírás keretében, azon kívül, amit a jogszabály előír, hogy
gördülékenyebb legyen a menete.
Szabó Mihály: Ha tart is tájékoztatást, az egy jól körülhatárolt maszlag, attól nem leszünk
okosabbak.

Törökné Kaufmann Zsuzsanna: Javasolja, hogy a területi igazgatókat kell felkérni, hogy segítsenek a
konkrét intézményre vonatkozóan. Ők a GYEMSZI kihelyezett igazgatói, tehát rajtuk keresztül
kell a GYEMSZI-t meggyőzni arról, hogy mik a problémák, és kérni a segítségüket a
megoldásokhoz. Ezen kívül javasolja, hogy az intézmények fogjanak össze, vegyék fel egymással a
kapcsolatot, és segítsék egymást a fenti témákban (közbeszerzés, számvitel, stb), mert mindenhol
van olyan, ahol valamelyik terület jobban megy, amiben a másik az erősebb. A régiókon belül ezt
a munkakapcsolatot fel kell eleveníteni. Számviteles a számvitelest, műszakos a műszakost
hívhatja telefonon.
6. Választmány feladatai végrehajtásának hatékonyabbá tételéhez az adott területek
felelősének megválasztása
Molnár Attila: Mindenkinek jó az ötlete, olyan témákat vetettetek fel, amivel foglalkozni kell.
Például, hogy folyamatosan legyen jogszabálykövetés, kifejezetten gazdasági-műszaki terültre
kihegyezetten, ennek nincs akadálya, vagy pénzbe kerül, vagy valaki felvállalja és megcsinálja az
elnökség és választmány tagjai közül.
Béres Margit: Felkéri a választmányt, hogy mindenki gondolkozzon el, ki vállalná el, vagy kit
javasolna az adott területek összefogására: informatika, honlap aktualizálása, oktatás, tudományos
munkák, ápolás, rendezvényekkel kapcsolatos teendők, finanszírozás, humánpolitika, műszaki
kérdés, számvitel, stb. A témaköröket kiküldi email-ban. Így nyomon követhetőbbek, számon
kérhetőbbek lesznek a feladatok. Ahhoz hogy működjön felügyelni és dolgozni kell vele.
A jelenlévők 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták, hogy átnézik a kiküldött
munkafeladatokat, és választanak egyet, vagy javasolnak rá személyt, illetve végig gondolják, hogy mit képzelnek
mögé, hogyan lehetne végrehajtani.
46/2013 (X. 22.) számú Választmányi Határozat
Molnár Attila: Tájékoztat, hogy a GYEMSZI hivatalosan felkérte az EGVE-t, hogy az elkészülő
VIR véleményezésében, kipróbálásában vegyen részt. A szakmai füzetekkel egyetért, és ezek a
honlapra is felkerülhetnek. Szakmai anyaggal kapcsolatosan kéri, hogy mások is küldjenek anyagot
a honlapra.
Béres Margit: Menjen át a köztudatba, hogy a honlap és azon belül főleg a fórum élő, életképes.
Erre fel kell hívni a figyelmet. Fel kell hívni továbbá arra is, hogy milyen anyagok kerültek éppen
fel, hol találhatók. Ehhez az kell, hogy legalább az elnökség és a választmány tagjai használják.
A jelenlévők 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták, a honlap intenzívebb
használatának és köztudatba való beépítésének motiválását.
47/2013 (X. 22.) számú Választmányi Határozat
Béres Margit: Most azt kell megszerveznünk, hogy a Computrend tartson egyeztetéseket a
felmerült kérdésekben.
Dr. Ari Lajos: Mindenki nézze át a felelősségbiztosítási kötvényét és utána a fórumon, vagy
emailben vissza lehet jelezni a témában. A választmány megbízza Dr. Baráth Lajos jogászt, hogy
írja meg az EGVE hivatalos kérését, hogy az Elnök úr által felvetett passzus kerüljön ki a
felelősségbiztosítási kötvényekből.

A jelenlévők 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták, hogy megbízzuk Dr. Baráth
Lajos jogászt, hogy írja meg hivatalosan a kérésünket, hogy elnök úr által felvetett passzus kerüljön ki a
felelősségbiztosítási kötvényből.
48/2013 (X. 22.) számú Választmányi Határozat
Molnár Attila: A felelősök, feladatok témához szól hozzá. Véleménye szerint fontos lenne az, hogy
a fiatalok, a második vonal kapjon lehetőséget. Nem azt várjuk el a felelősöktől, hogy ők végezzék
el a munkát, hanem próbáljanak kialakítani egy csapatot maguk körül. Imre Tímea javaslatát
tolmácsolja, miszerint szakmánként telefonkönyvet kellene csinálni, hogy meglegyenek ezek a
kapcsolatok. Ez majd felkerülhet a honlapra.
Nagy István: Javasolja, hogy kössünk egy stratégiai megállapodást a GYEMSZI-vel, EMMI-vel,
hogy jövő évtől évente x alkalommal szervezünk workshop-ot, melynél szívesen figyelembe
vennénk azokat a közérdekű témákat, amelyeket javasolnak. Ennek érdekében elvállalja azt, hogy
kamerával úgy közvetíti, hogy ne kelljen vidékről felutazni, hanem otthonról nézhető. Pl. műszak,
informatika, élelmezés, VIR, bérmunkaügy, finanszírozás, várólista, közbeszerzés témák. Első
félévben és második félévben is kettő szervezését célozzuk meg.
Molnár Attila: Tájékoztat, hogy a GYEMSZI erre nyitott, partner, közreműködne. Elsősorban a
számviteli terület jöhet szóba. Akkor tud ebben továbblépni, ha segít ebben valaki. Cégek is
hajlandóak lennének workshop-okat finanszírozni. A TEVA ajánlotta fel, hogy szponzorálna egy
olyan rendezvényt, ahol a gazdasági műszaki, és szállító terület prominensei egy humán
tréningben vennének részt.
3. A Választmányi ügyrend felülvizsgálata
Béres Margit: Megnézte, hogy létezik-e ilyen. Nem kötelező, de nem árt, ha van. Készített egy
tervezetet, melyet email-ban ki fog küldeni a választmány és elnökség tagjainak. Kéri, hogy
véleményezze mindenki. Sok témában az alapszabály is rendelkezik. Egy problémát vet fel, hogy
nem tér ki az alapszabály arra, hogy egy tisztségviselő tag, pl: ha meghal, vagy ki akar lépni
valamelyik vezető testületből, stb. akkor mi a követendő. Melyik az a szerv, aki a következő
közgyűlésig kijelölheti, hogy ki lépjen a helyébe. Valamint, hogy mi az, hogy választmány, mi a
funkciója. Erre is választ kapnak, ha az ügyrend elkészül, és felkerül a honlapra. Így mindenki
tudja, hogy mit csinálunk.
A jelenlévők 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták, hogy a választmányi elnök az
elkészített ügyrendet elektronikusan szétküldi a tisztségviselőknek. Majd a honlapra is felkerül.
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4. Alapszabály módosítás előkészítése
Molnár Attila: Az alapszabály módosítása kapcsán pont ezt akarta felvetni. Ezzel kapcsolatos jogi
megoldáson el kell kezdeni gondolkodni. A jövő évi első ülésen ott lesznek a javaslatok erre
vonatkozóan. Kell rendelkezni arról, ha egy tisztségviselő kiesik, lemond, feladat ellátásában
akadályoztatva van, akkor mi a teendő. Valamint egy sajtóhibát kell még javítani benne, az
elnökség létszámát illetően. A tisztségviselőnek vannak kötelezettségei, és ha nem megfelelően
látja el a feladatát, az alapszabálynak rendelkeznie kell erről. A következő ülésre az alapszabály
módosító javaslatok álljanak össze.

A jelenlévők 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták, hogy a következő ülésre az
alapszabály módosító javaslatok álljanak össze a tisztségviselők kötelezettségeit, és nem megfelelő feladat
ellátásukat illetően.
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7. EGVE-n belüli régiók felülvizsgálata, régiók közötti átjárhatóság lehetőségének
megtárgyalása.
Molnár Attila: Megalakultak az új régiók a TESZK-ek való együttműködése érdekében. De
Budapest régió nagyon nagy területet fed le. Javasolja, hogy adjuk meg a lehetőségét annak, hogy
a régiós besorolást követően a tagok, ha úgy gondolják, akkor választhassanak, eldönthessék,
hogy melyik régióba szeretnének tartozni, hol akarnak munkát végezni. Ez csak a fővárost fogja
inkább érinteni. A Dél-Dunántúli régió ellehetetlenült. A témában erre vonatkozó tájékoztatást az
EGVE Iroda küldi ki. Aki átjelentkezik egy másik régióba, akkor az egy választási év alatt oda
tartozik. A döntése a következő tisztségviselő választásig szól. Csatolni kell azt is, hogy melyik
régiónak mi a vonzás területe, milyen határos területre mehet át a tag. (Egy besorolási térképet+a
belépésin lévő besorolást megyénként) A levelet a választmányi elnök részére jóváhagyásra el kell
juttatni, majd a tagoknak kiküldeni.
A jelenlévők 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták, hogy az EGVE iroda küldjön
ki egy levelet a tagoknak arra vonatkozóan, hogy nyilatkozzon melyik régióhoz szeretne tartozni.
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Molnár Attila: Rövid időn belül kialakul egy munkamegosztás az elnök, jelölt elnök és leköszönő
elnök között. Egy dolgot megbeszéltek már, melyről tájékoztat: amikor jön egy levél a
minisztériumból egyeztetésről, akkor azt a választmány és elnökség tagjainak valamint a
régióvezetőknek és kórházon belüli személyeknek is továbbítja, és a jelölt elnököt kérte meg,
hogy legyen ő az összefogója a beérkező véleményeknek. Azt kéri a jelenlévőktől, hogy a jelölt
elnök email címére érkezzenek a válaszok, észrevételek.
A jelenlévők 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták, hogy a jelölt elnök email címére
küldik meg a véleményezésekre adott válaszokat, észrevételeket.
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8. Egyebek
Új belépők
Molnár Attila: Belépési nyilatkozatot adott le két fő. Erről tájékoztat.
A jelenlévők 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták az új tagok felvételét.
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Béres Margit: Az ülést bezárja. Megköszöni a részvételt.
k.m.f.
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