
Elnökségi jegyzőkönyv

Helyszín:1135 Budapest, Nyírő Gyula Kórház, OPAI  Bp. XIII.Jász utca 14.I.emelet 

Időpont: 2016. 11. 28. 10 óra
                2016. 11. 28. 10.30 

Jelen vannak:
Szabó Tünde
Berkes Gabriella
Veres Erzsébet
Ilonkay Katalin
Péterné Molnár Gizella
Zöld Veronika
Horváthné Mészáros Gabriella

Jegyzőkönyv vezető: Horváthné Mészáros Gabreilla

Jegyzőkönyv hitelesítők: Szabó Tünde
                                         Ilonkay Katalin

Témák:

1. Új tag jelentkezésének vizsgálata:
Rendes tagnak jelentkezett Egyesületünkbe Szabóné Takács Judit a sümegi Csolnoky Ferenc 
Kórház szociális munkása. Az elnökség a jelentkezését elfogadta, felvételét a következő közgyűlés 
elé terjesztjük. E-mail címét felvesszük a levelezőlistára.

2. Tagtoborzás kérdése
Régiók szervezése kapcsán újra felmerült, hogy tagtoborzó kör e-mailt lehetne írni az ápolási 
igazgatóknak. Problémát jelent, hogy az adatállományt frissíteni kellene.

3. Bíróság:
Mindhárom bíróság előtt lévő ügyünk( közhasznúság, alapszabály módosítás, elnök- és cím 
változás) haladt előre. Pné M. Gizi telefonos megbeszélés során ígéretet kapott rá, hogy hamarosan 
mindegyik ügyünk lezárul.

4. Régiók helyzete
Továbbra is nehézkes megszólítani a kollégákat. Az idő-, a pénz- és a motiváció hiánya egyaránt 
megnehezíti a régiós közös munkát. Elhangzott, hogy az a tapasztalat, hogy a kollégák mindent 
kapni szeretnének és semmit sem adnának érte. A rengeteg régiós erőfeszítésnek szinte alig van 
eredménye. 
Az elnökség továbbra is biztatja a vidéken dolgozó kollégákat, hogy legalább a lakóhelyükhöz 
közel eső legközelebbi kollégával vegyék fel a kapcsolatot. 

5. Kapcsolatfelvétel
Veres Erzsébet személyesen vette fel a kapcsolatot Talyigás Katalinnal az időseket érintő 
szakápolási otthonok ügyében, de a megbeszélés a kevés információ miatt nem volt eredményes. 
Nagy a bizonytalanság ebben a témában továbbra is felsőbb vezetői szinten is. Jelenleg az az 
információnk van, hogy félreteszik ezt a kezdeményezést.
MACSGYOE vezetője türelmet kért elfoglaltságai miatt.



 6.Tiszteletbeli tag 
Nagy Mariannt tiszteletbeli tagunknak javasolta Zöld Veronika. Az elnökség ezt egyhangúlag 
elfogadta. 

7. Merre tart az egyesület?
Vendégünk volt két kolléganő Kerékné Nagy Erzsébet ( egyesületi tagunk- ESZSZK )és Torda Kata
(OOI) kórházi szociális munkások, akik a regisztrációs helyzetünk és a továbbképzésünk ügyében 
levelezést kezdeményeztek az EMMI felé. Szívesen vennék az Egyesületünk segítségét, 
véleményét, szakmai támogatását az ügy további menetében. Ehhez azonban nekünk is meg kell 
fogalmaznunk azt, hogy melyik irányba indulunk el. Szociális terület vagy az egészségügy? (Az ő 
álláspontjuk az, hogy a szakmánk szerint a szociális területhez tartozunk.)

A jelenlévő elnökségi tagok a szociális irányt tartják elfogadhatónak. 
Felmerült a kérdés, a tagság mit akar? Kérdezzük-e meg egyenként a tagokat, vagy ebben a 
kérdésben az elnökség dönt. Korábbi közgyűlésen már szavaztunk erről ( lásd 2013.04. hó. 
Közgyűlés jegyzőkönyv), így a döntésünk az, hogy e-mailben tájékoztatjuk a tagságot a munkánk 
fő irányvonaláról. 

    

Sopron, 2017.01. 25. 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 
         Szabó Tünde                     Ilonkay Katalin

EÜDSZM elnökség
 


