KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ
Az Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesületének 2021. évi Mérleg elfogadó Közgyűlését jelen
értesítéssel
2022. május 18-án (szerda) 10.00 órára
összehívom.
Helyszín:
A személyes összejövetelű rendezvények megtartására vonatkozó tiltás feloldása és a májusban esedékes
Közgyűlés időpontja közötti idő nem volt elégséges a rendezvény megszervezésére, így a 2020. évi LVIII.
törvény 51. pontja alapján a Közgyűlés technikai megoldása elektronikus szavazással történik. A Közgyűlés
a Zoom alkalmazáson keresztül lesz elérhető.
Napirendi pontok:
1. Az elnök javaslatot tesz a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető, és a két fő jegyzőkönyv hitelesítő
személyére. A javaslat elfogadása
2. A napirendi pontok elfogadása
3. Beszámolók:
• Elnöki beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről – Béres Margit
• Gazdasági vezető beszámolója a 2021. évről – Fuchs Ádám leköszönő gazd.vez.
• Felügyelő Bizottság beszámolója az ellenőrzések tapasztalatairól – Kertész Márta
• Számviteli Beszámoló elfogadása
• Gazdasági vezető ismerteti a 2022. évi költségvetést – Kummerné Csürke Ildikó
4. Tájékoztatás a BNO-11 (ICD-11) bevezetésének nemzetközi helyzetéről - Dr. Balkányi László, PhD,
Egészségügyi Informatikai Kutató-Fejlesztő Központ
5. A dinamikus közbeszerzési rendszer bevezetése az egészségügyben - Dr. Derzsényi Attila, PhD,
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
6. A Közgyűlés bezárása
Regisztráció módja:
A tavaszi Konferenciát és benne az EGVE Közgyűlést a K&M Congress Kft szervezi, Zoom on-line
formájában. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, mely a www.egve.hu/Címlap oldalon lévő 2022.
május 18. tavaszi Közgyűlés és Találkozó hírre kattintva vagy https://egve.kmcongress.com/#helyszin linkre
kattintva lehetséges. A felületen minden információ elérhető. (program, jelentkezés, regisztráció)
A közgyűlés napján a Közgyűléshez az alábbi internetes linken keresztül kapcsolódhatnak a tagok:
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_XFlzpC0hS4mwI5jIRKo0DA
A közgyűlés megtartásának módja: kizárólag elektronikus hírközlő eszköz (Zoom alkalmazás) útján való
jelenléttel.
Határozatképtelenség esetén a megismételt Közgyűlés ugyancsak a Zoom internetes alkalmazás igénybevételével
történik. Az esetleges megismételt Közgyűlés időpontja: 2022.05.18. 10.10. A megismételt Közgyűlés a megjelentek
számára való tekintet nélkül határozatképes. Elektronikus szavazás esetén a határozatképesség szabályait úgy kell
alkalmazni, hogy eredményes az elektronikus szavazás, ha legalább annyi arra jogosult szavazott, amennyi szavazati
jogot képviselő tag jelenléte szükséges lenne a másodjára összehívott ülés tartása esetén. (tagság 15 (tizenöt) %-a) azaz
29 fő.

A Közgyűlést előkészítő dokumentumok május 12-től elérhetőek és olvashatóak a www.egve.hu oldalon a
Közgyűlés és Találkozó menüben.
Budapest, 2022. május 5.
Béres Margit sk.
elnök

