ÖNÉLETRAJZ
Név: Dr. László Imre
Születési hely, idő: Hajdúböszörmény 1946. November 13.
Cím (csak település): Budapest
Állampolgársága(i): magyar

Jelenlegi munkahelye: nyugdíjas

Korábbi munkahelyei, tapasztalatai, beosztásai:
1972-1983 honvédorvos. Ezred, hadosztály, hadtest egészségügyi szolgálat vez.
1983-1995 Honvédelmi Minisztérium Egészségügyi Szolgálatfőnökség. Szervezési
osztályvezető, szolgálatfőnök helyettes. (Az Öbölháborúban kiküldésre kerülő magyar
csoportot én terveztem meg és irányítottam kiképzésüket.)
1995-2001. Magyar Honvédség Központi Honvédkórház főigazgató.
2001-2011. Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház főigazgató.
Tanulmányai, iskolai végzettségei:
Orvostudományi Egyetem – Debrecen 1972.
Közgazdaságtudományi Egyetem Egészségügyi Menedzser- 1998.
Közgazdaságtudományi Egyetem Egészsségügyi Biztosítási szak – 2008.
Társadalomorvostani szakorvos – 1980.
Katona- és katasztrófaorvostani szakorvos – 1992.
Kirov Katonaorvosi Akadémia – 1979 – Leningraád (Szentpétervár)
Anyanyelve: magyar
Idegen nyelvtudása: orosz középfok
Eddigi társadalmi, politikai tevékenységei, valamint a DK sikeréért folytatott munkája:
1. Sport:
- Magyar Súlyemelő Szövetség keretorvos (1989-1992), szövetség elnöke (19922002).
- Európai Súlyemelő Szövetség Orvosbizottsági tag (1990-1993), elnökségi tag (19931999), alelnök (1999-2008)
- Nemzetközi Súlyemelő Szövetség Orvosbizottsági tag (1990-2002)
- Magyar Olimpiai Bizottsági tag (1990 – 2002)
2. Párttagság: MSZMP 1969-től, DK 2015-től.
3. DK Egészségügyi Kabinet vezetése 2015-től. Nagyszámú TV és rádióinterjú, lakossági
fórumok és konferenciák szervezése előadásokkal.

Kommunikációs és szervezési készségei, tapasztalata: életem során, különböző színteken vezetői
beosztásokat töltöttem be. Munkám alapvetően és meghatározóan szervezéssel volt
kapcsolatos. Ezek a munkakörök mindenkor megkövetelték azt, hogy a kommunikációs
készségemet fejlesszem, előadásokat tartsak.
A vezetés-irányítás területe nem
képzelhető el az alapvető kommunikációs készsége megléte nélkül.

Egyéb megjegyzendő:
Szakmai munkám és sporttevékenységem elismeréseként több elismerésben részseültem, melyek
közül a legfontosabb a Pro Urbe Budapest díj (2005), a Köztársasági Elnök Lovagkereszt Díj (2206)
és a Nagy Imre Érdemrend (2008).

A politikai tisztséggel kapcsolatos elképzelése (max. 500 karakter)
Ma a felmérések szerint az embereket leginkább az egészségügy helyzete, az ellátással kapcsolatos
problémák izgatják. Pontosan ezért rendkívül fontos, hogy a pártunk által megfogalmazottak
(program, közlemények, különböző fórumokon történő megnyílvánulások) pontosan
lekövessék a valós történéseket. Fontosnak tartom, hogy olyan program fogalmazódjon
meg a DK részéről, amely egyaránt találkozik a az emberek elvárásaival és az egészségügyi
szakma véleményével.

