
Bevezető:  

A 2018. május 24-ei Sárvári Közgyűlésünk óta eltelt rövid 5 hónap eseményeiről szeretnék 

beszámolni.  

A tavaszi közgyűlésünk és találkozónk alkalmával lehetőségünk nyílt megismerni az ÁEEK új 

főigazgatóját Dr. Gondos Miklóst. A választások miatt a korábbi államtitkár és ÁEEK főigazgató már 

nem jöhetett, az újak pedig még nem voltak hivatalban. Természetesen a hivatalos beiktatás után 

mind az Államtitkár Asszonyt, mind pedig az ÁEEK főigazgatóját az EGVE nevében kértem, hogy 

fogadja Elnökségünket.  

Az Államtitkár Asszonnyal való találkozás témáiról és a beszélgetésről tagi tájékoztatás formájában 

2018. július 16-án minden EGVE tag részére küldtem levelet. 

 

Szervezeti élet:  

 

• Az elfogadott Munkaterv alapján megtartottuk az Összevont Elnökségi és Választmányi  

üléseinket, a legutóbbi szeptember 6-án volt, erről külön tagi tájékoztatót nem írtam, mivel 

jelen beszámoló tartalmazza a témaköröket a részletes jegyzőkönyv pedig a honlapon 

olvasható.   

 

• Választmányi Elnökünk új munkahelye az Egészségügyért Felelős Államtitkárság lett. 

Vezetőségi ülés keretében elfogadtuk, hogy azokon a megjelenéseken, amelyek 

összeférhetetlenek a munkájával, ott az EGVE képviseletében nem vesz részt, delegált 

választmányi tag fogja helyettesíteni. Egyéb tevékenységét Egyesületünkben változatlanul 

ellátja. A határozat tárban olvasható az erről szóló döntés.  

 

• A Közép-Magyarországi régió tevékenységét újra kell szerveznünk. Több Közép-

Magyarországi kórház gazdasági igazgatója tagja az EGVE vezetőségének, így kértem őket és 

ígéretet is tettek, hogy újjá alakulnak. Hasonló szervezésre kérjük a Dél-Alföldi régióban 

dolgozó tagtársainkat is. 

 

• Nagy Árpád tagtársunk, volt vezetőségi tagunk jelezte, hogy nyugdíjba vonul, a jövőben ilyen 

minőségben fogja támogatni és erősíteni Egyesületünket. Döntését megértem, nagyon jó 

egészséget kívánunk, várjuk rendezvényeinken és számítunk segítő támogatására az 

Egyesületi életben.  

 

Összevont Elnökségi-Választmányi ülés 2018. szeptember 6. 

 

• Egyik fő témája ülésünknek az Állami Számvevőszék elnökével készült interjú és annak 

visszhangja volt. A Magyar Kórházszövetség és az EGVE közös nyilatkozatát a Honlapon 

megtaláljátok, de minden EGVE tagunknak elküldtük.  

 

• Az Egészségügyi Gazdasági Szemle finanszírozásával kapcsolatban Államtitkár Asszonnyal 

megbeszélést folytattunk és írásos összefoglaló átadása is megtörtént. Ennek folytatásaként 



Prof.Dr. Fábián Attila kabinetfőnök kereste meg írásban Egyesületünket kérve az elképzelést, 

a költségvetést és az elektronikus kiadás lehetőségének terveit. Az eddigiekhez képest ez 

komoly előrelépés a témában. Dr. Szepesi András és Zöldi Péter által összeállított szakmai 

anyagot az Elnökség átnézte, véleményezte. Folyamatban van az anyagok egyeztetése a 

Kabinetfőnökkel. 

 

Aktuális rendezvények: 

 

• A Magyar Ápolási Igazgatók Egyesülete szeptember 11-13-án tartotta konferenciáját, 

melynek keretében kerekasztal beszélgetésre hívták az ápolási igazgatókat, gazdasági 

igazgatókat. Egyesületünket 4 fővel képviseltük: Kertész Márta, Cseszkó Géza, Molnár Attila 

és Törökné Kaufmann Zsuzsa. Az esemény visszhangja pozitív  volt, szeretnék ha ez elindítana 

egy olyan folyamatot, melynek következményeként folyamatos párbeszéd alakulna ki, akár 

kibővítve a főigazgatókkal is.  

 

• A Járóbeteg Szakellátási Konferencián Molnár Attila képviselte Egyesületünket, és fejtette ki 

véleményét az Elnökség által felvetett témákról. 

 

• Az EAHM konferencia idén Portugáliában volt szeptember 26-28-ig, 11 fő vett részt 

Egyesületünkből, színvonalas és tartalmas rendezvénynek lehettünk részesei. 2020-ban 

Magyarország illetve Egyesületünk kerül sorra a rendezésben. Tapasztalatokat gyűjtöttünk és 

kapcsolatokat kerestünk. Szeretném ha a résztvevők készítenének egy összeállítást, melyet 

elnökségi ülésen értékelünk és természetesen a Honlapon is megjelenítünk.  

 

• Düsseldorfban november 12-15 között kerül sorra a Medicina kiállítás és Konferencia, melyre 

az előző évek megszokott módján várják Egyesületünk részvételét. Szeptember 25-ét tűztük 

ki határidőnek a jelentkezés tekintetében. Önkéntes jelentkező nem volt. Kérem a 

Régióvezetőket tegyenek javaslatot munkatársainkra. Fontos lenne mihamarabb tisztázni a 

résztvevők névsorát, hogy repülőjegyet elfogadható áron tudjunk foglalni.  

 

Egyéb témák, melyekkel az év folyamán foglalkoztunk: 

 

• Szociális hozzájárulási adó megtakarítás befizetési kötelezettségének elszámolása.  

Első körben azért kilincseltünk, hogy ne kelljen visszafizetni, utána azt nyomoztuk, hogy 

szabályosan hogyan könyvelhető. Állásfoglalást kértünk az ÁEEK-től, Saldo-tól, sokat 

konzultáltunk egymással is a témában.  

 

• A 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 172/A. §-a szerinti adatszolgáltatás, a pénzügyi 

előrejelzés és teljesítés közötti eltérésről, melynek abszolút értéken számított összege nem 

lehet nagyobb 3 %-nál. E témában már korábban is több fordulóban zajlottak egyeztetések, 

az új vezetés felé ismét jeleztük, a lehetetlen elvárást.  

 



• Gazdasági, - műszaki ellátásban dolgozók elmaradt béremelése ügyében folyamatosan 

levelezünk, felszólalunk.  

 

• Konzultációs témánk a nyugdíjasok továbbfoglalkoztatásának kérdése, hangot adtunk annak 

a véleményünknek, hogy méltánytalan a megkülönböztetés a gazdasági,- és műszaki 

ellátásban dolgozók tekintetében.  

 

• Az Egészségügyért Felelős Államtitkárság és a GS1 Magyarország közötti Együttműködési 

megállapodás alapján elindultak a szakértői képzések, melyben az EGVE szakmailag 

közreműködik, célja a szabvány bevezetésének támogatása. A GS1 egészségügyi szakértő 

képzésre folyamatosan lehet jelentkezni. A soron következő képzés jelentkezési határideje 

2018. október 15-e, és 18-án indul a tanfolyam.  

• A GDPR-ral kapcsolatos feladatokról sokat beszélgettünk és egyeztettünk, minden 

értekezletünkön téma volt. Köszönetet kell mondanunk Nagy Istvánnak, hogy folyamatosan 

informált bennünket a tudnivalókról, felhívta figyelmünket az előírásokra és gyakorlati 

segítséget is nyújtott illetve nyújt folyamatosan, ha igényeljük. 

• Nagyon sok telefonos, személyes és írásos megbeszélést folytattunk a minimálbér emelés 

fedezetének hiányáról. 

• A Magyar Államkincstár illetményszámfejtő helyei levélben hívták fel a figyelmet, hogy 

ezentúl nem számfejthető a távollét idejére eső illetménykiegészítés. Végül ez úgy oldódott 

meg, hogy az intézmények saját hatáskörű döntése alapján egy új jogcím bevezetésével, 

vállalhatják a kifizetést illetve a számfejtés engedélyezését.  

• Részt vettünk álláspályázati meghallgatásokon.  

• Készítettünk szakmai ajánlást pályázathoz.  

• Idén is felkérést kaptunk cikk írására a Medicina évkönyvbe, illetve beköszöntő megírására 

kaptunk felkérést az IME októberi folyóiratába.  

 

 

 

 

 

 

 

 


