Elnöki beszámoló
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1. Összevont Elnökségi - Választmányi ülések:
•
•
•
•
•

2018. Január 11.
2018. Március 8.
2018. Május 24.
2018. Szeptember 6.
2018. December 6.

(decemberről áthozott)

(tervezett időpont)
(tervezett időpont)

Első ülésünk január 11-én, Székesfehérváron volt, ahol meghívott vendégeink voltak az ÁEEK részéről, Dr.
Szabó Tamás, Dr. Balkay Attila és Dr. Kiss Károly urak, akik három témában adtak tájékoztatást:
✓ Közzétételi ellenőrzésről (célja, tárgya, eredménye).
✓ Az utóellenőrzések rendje, szerepe, helye a kórházak életében.
✓ BVOP-s beszerzésekkel kapcsolatos ellenőrzések.
Kértük az ÁEEK munkatársait, hogy egy következő alkalommal a kötelezettségvállalás és utalványozás
rendjéről tartsanak számunkra tájékoztató előadást. Erre az októberi konferenciánk keretében kerül majd
sor.
A tavaszi rendezvényünkön a gazdasági- műszaki ellátás területére vonatkozó nyugdíj melletti
továbbfoglalkoztatás lehetőségeiről és szabályairól hallhatunk előadást.
Megbeszéltük a 2018. évi munkaterveket:
✓ EGVE munkaterve
✓ Elnökség és választmány munkaterve
✓ Etikai Bizottság munkaterve
✓ Felügyelő Bizottság munkaterve
✓ Nyugat-Dunántúli Régió munkaterve
✓ Észak-Magyarországi és Észak-Alföldi összevont Régió megalakulási terve (január 29-én volt az
alakuló ülés).
Elfogadtuk a konferencia szervező, K&M Congress beszámolóját és elszámolását a 2017. évi őszi
rendezvényről. A tagságunktól és a résztvevőktől érkezett jobbító szándékú észrevételeket és kéréseket
átbeszéltük a szervezőkkel, hogy a következő rendezvény szervezésekor ezeket figyelembe tudjuk venni.
Az EAHM 2020. évi kongresszussal kapcsolatos feladat volt a magyar részről történő szervezéshez a K&M
Congress szerződésének 2020-ig történő meghosszabbítása, illetve a magyar szervezőbizottság kiválasztása.
Döntöttünk arról, hogy a portugál szervező bizottság elnökét a tavaszi rendezvényünkön vendégül látjuk,
tekintettel arra, hogy az idei EAHM szervezője Portugália.
Elfogadtuk a felkérést, hogy vegyünk részt a NJSZT és a META kezdeményezésével tervezett " 25 éves HBCS"
konferencia szervezésében.
Döntöttünk arról, hogy a Gazdasági Szemléhez összegyűlt cikkekből két példányszám megjelenését
támogatjuk. Tovább folytatjuk a tárgyalásokat annak érdekében, hogy a folyóirat finanszírozását az
Államtitkárság vállalja fel.

Tárgyaltunk arról, hogy az EGVE kérjen fel egy külsős céget arra, hogy helyzetelemző és kommunikáció
tekintetében segítse Egyesületünket ismertebbé és vonzóbbá tenni a fiatal munkatársak számára, illetve
ehhez kapcsolódóan a Honlap és a Facebook használatának előnyeit, hátrányait, az abban rejlő
lehetőségeket segítsen hasznunkra fordítani.
A GS1 szabvánnyal kapcsolatos szakértői képzés elindult, melynek keretében az egészségügyben jártas és
vezetői tapasztalatokkal rendelkező szakemberek számára a szabvánnyal kapcsolatos alapismeretek
átadása történik.
Második ülésünk március 8-án, Budapesten volt, ahol megbeszéltük és elfogadtuk a tavaszi konferencia
programját, előkalkulációját, jelentkezési lapját és egyéb ezzel kapcsolatos feladatokat.
Megbeszéltük és elfogadtuk " a teljesítményfinanszírozás bevezetésének 25. évfordulójára szervezett
emlékülés programját, időpontját, a feladatokat.
Ismét foglalkoztunk a GS1 szabvánnyal kapcsolatos szakértői képzés indulásával. Megbeszéltük, hogy a
bevezetéssel kapcsolatban felmerülő problémákat, kérdéseket összegyűjtjük és továbbítjuk az ÁEEK és az
Államtitkárság részére.
A "Jó gyakorlatok kialakítása" téma átmeneti szüneteltetését kérte az Államtitkárság, azonban saját
döntésünk alapján dolgozhatunk az ajánlások előkészítésén. Ennek jegyében döntöttünk róla, hogy felhívást
fogalmazunk meg arról, hogy akinél jól szabályozott módon, jól működő gyakorlat van, azt ajánljuk más
intézménynek is bevezetésre.
Tájékozódtunk a GDPR képzésen elhangzottakról, illetve arról hogy milyen feladatokkal is kell szembenéznie
kórházainknak ahhoz, hogy az előírásoknak megfeleljünk.
Felkérésre részt vettünk a Strukturális Reform Támogató Szolgálat megbeszélésén, az ott elhangzottak
alapján szakértői anyag elkészítése várható az egynapos sebészet és az alapellátás témakörben. Várhatóan
folyamatos lesz a megbeszélés ebben a témakörben.
Az Orvostechnikai Szövetség által koordinált közbeszerzési kerekasztal megbeszélések is folyamatosan
zajlanak, melyen szintén részt veszünk.
Az októberi MEN szakmai programjának előkészítése zajlik, a logót elfogadtuk, ismét átbeszéltük a technikai
javaslatokat.
Fontos ügyrendi feladatnak tettünk eleget, elfogadtuk az újonnan megalakult Észak-Magyarországi és
Észak-Alföldi Régió Ügyrendjét.

2. Személyi változások
• Lemondott tisztségéről Czakó Imre, választmányi tagunk. Alapszabályunk értelmében
felkértük a tisztség betöltésére, a választáson szavazat számok tekintetében soron
következő Juhász Lászlót, aki a felkérést elfogadta.
• Az őszi közgyűlésen bemutatkozott Fuchs Ádám, aki azóta Seres Györgytől átvette a
gazdasági vezetői feladatokat. Seres Györgynek nagyon köszönjük az eddigi tevékenységét
és a segítségét a feladatkör átadása kapcsán.
• Felmondta a szerződését az Egyesület könyvelésével megbízott cég. A felmondás június 30án lép hatályba, addig gondoskodnunk kell új könyvelőről.

3. Régiók működése
Örömmel üdvözöltük az újraszervezett Észak-Magyarországi és Észak-Alföldi összevont régió
megalakulását és Cseszkó Géza régióvezetővé választását. Sok sikert, hasznos és örömteli régiós
üléseket és közös szakmai munkát kívánunk a régiónak.
A Közép-Magyarországi és Dél-Alföldi Régióban dolgozó tagtársainkat is hasonló aktivitásra
ösztönözzük.
Továbbra is kiváló munkát végez a Nyugat-Dunántúli Régiónk, laza kapcsolatban a Dél- Dunántúli
tagtársainkkal.
4. Határozatok nyomon követése
Az összevont Elnökségi és Választmányi üléseken hozott határozatok végrehajtásában vannak
elmaradásaink, azonban minden ülésen állandó napirendi feladat a határozatok nyomon követése,
a kitűzött határidők aktualizálása.
5. Rendezvények
• Nagy érdeklődés közepette, április 11-én lezajlott a 25 éves magyar teljesítmény alapú
egészségügyi finanszírozási rendszerről szóló rendezvény, melyet a Neumann János
Számítógép-tudományi Társaság Orvos-biológiai Szakosztálya, a Magyar Egészséggazdaságtani Társaság és az EGVE szervezett. A rendezvény lezárásaként egy közös
állásfoglalás megfogalmazására került sor, melynek célja az új egészségügyi kormányzat
megszólítása.
• Lezajlott az MKSZ jubileumi kongresszusa áprilisban, melyen több tagtársunk is vállalt
előadást, szereplést. Köszönjük a felkészülést és gratulálunk a sikeres előadóknak.
• Készülünk az őszi konferenciánkra, október 10-12-e között rendezzük meg a 25. Magyar
Egészségügyi Napokat, Siófokon a Hotel Azúrban. A szakmai programok mentora Ari Lajos,
aki minden ülésünkön beszámol róla, hogy hol tart a szervezés, szoros kapcsolatot tart a
rendezvényszervezőkkel és a kiállítókkal is.
• Idén Portugália kapta meg az EAHM konferencia szervezési jogát, rendezvényükön az EGVE
is képviseltetheti magát. Ez fontos azért is, mivel 2020-ban mi rendezzük Budapesten az
Európai konferenciát. Ennek következménye az is, hogy meghívtuk az EAHMKórházvezetők Európai Egyesületének portugál képviselőjét a tavaszi rendezvényünkre.
6. Egyebek
• Gazdasági és műszaki területen dolgozók béremelése nem valósult meg, saját intézményi
hatáskörben kellene megoldanunk a bérfeszültségeket, ami forráshiány miatt szinte
lehetetlen.
• A szociális hozzájárulási adó kérdésével sokat foglalkoztunk, az ÁEEK, az Államtitkárság
tárgyalásokat folytatott a Nemzetgazdasági Minisztériummal, sajnos nem tudták elérni,
hogy az intézményeknél maradjon ez a forrás. Legutóbb az MKSZ kongresszusán
elhangzott, hogy valamilyen egyéb forrásbevonás segítségével próbálják visszapótolni ezt a
pénzt.
• Kezdeményeznünk kell ismét azoknak a jogszabályoknak a módosítását, amelyek
könnyíthetnék a gazdálkodást:
✓ Rehabilitációs hozzájárulás, a 2011. évi CXCI tv. alól kaphatnának mentességet az
egészségügyi intézmények.
✓ Nyugdíjasok továbbfoglalkoztatási lehetősége terjedjen ki az egészségügy egész
területére. 1700/2012.(XII.29.) Korm.határozat.

✓ Kincstári kamatok megfizetése alól mentesüljenek az egészségügyi intézmények:
o az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. tv.
o a pénzügyi tranzakciós illetékekről szóló 2012.évi CXVI. tv.
o a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. tv.
o a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009.(VIII.6.) MNB
rendelet.
✓ Adatszolgáltatások egyezősége kapcsán kirótt büntetések 224/2017.(VIII.11.) Korm.
rendelet; 368/2011..(XII.31.) Korm. rendelet; ÁEEK (008478-001/2017.).
✓ Beszerzési tilalom 1982/2013.(XII.31.) Korm. határozat alól mentesüljenek az
egészségügyi intézmények.

Köszönöm tagtársaink aktivitását és a vezetőségi tagok segítő munkáját.
Elnöktársaim nevében kérem a beszámoló elfogadását.

Budapest, 2018. május 24.
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