
JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: 2012. június 21-én az Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete (EGVE) Budapesti 
Irodájában megtartott elnökségi ülésről. 
 
Jelen vannak: A mellékelt jelenléti íven aláírt tagok, 10 fő 1. sz mellékletként csatolva 
 
Dr. Ari Lajos: Megnyitja az ülést, köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes. Ismerteti az írásos meghívóban kiküldött napirendi pontokat. A jelenlévő 10 fő a 
napirendi pontokat egyhangúlag elfogadja. 2. sz. melléklet 10/2012 számú elnökségi 
Határozat 
 
1. Az igazgatói pályázatok értékelése 
Dr. Ari Lajos: Felkéri Pethőné Tarnai Erzsébetet, hogy mondja el észrevételeit, beszámolóját. 
Majd Becze Ákos írásban megküldött beszámolóját egészítené ki. Elmondja, hogy a GYEMSZI 
levélben megköszönte az EGVE részvételét.  
 
Pethőné Tarnai Erzsébet: A pályázatok értékelését 3 bizottság végezte, melyből az egyes számú 
bizottságban volt bíráló bizottsági tag. Beszámol a tapasztalatairól, tájékoztat az eseményről, 
értékelésről. 
 
Dr. Ari Lajos: Tájékoztat, hogy Nagy Árpád és Becze Ákos írásban küldte meg az elnökségi tagok 
részére a beszámolóját a pályázatok értékelésével kapcsolatban, bíráló bizottsági tagként. 3. sz. 
mellékletek. Felolvas belőle, végül, saját tapasztalatairól számol be, mint bíráló bizottsági tag. A 
bizottságok összevetett tapasztalatiról is tájékoztat. Javaslata, bizottságokkal egybevetve az, hogy 
kéne valami erősebb szűrő, az alkalmatlanok szelektálására. Előfeltételeket kell szabni. A jövőre 
nézve az a javaslat hangzott el, hogy a pályázat író köteles legyen megoldani feladatokat előre, pl. 
egy excel táblában adatokat feltűntetve, milyen következtetéseket vonna le. A gyakorlati 
rendszerrel kapcsolatos ismereteket kellene szűrni.  
 
Pethőné Tarnai Erzsébet: Hozzáteszi, hogy egy időben volt a főigazgatói és gazdasági igazgatói 
pályáztatás, s ez is problémaként merült fel. Lényeges dolog egy kórházban, hogy a főigazgató és 
gazdasági igazgató együtt tudjon dolgozni.  
 
Demes Istvánné: Javasolja, hogy az EGVE kérje, hogy a főigazgatói pályázatok elbírálása legyen 
előbb.  
 
Molnár Attila: Megjegyzi, hogy ebbe a pályázati periódusba, amit meghirdettek, a két külön álló 
pályázati forduló is belefért volna. Nem kell kilencven nap, mert harminc nap alatt is megoldható 
a meghallgatás és az értékelés, mert felkészült pályázókra kell építeni az eljárást. 
 
Papp Péter: A főigazgatói választásokhoz és az esélyegyenlőség témájához szól hozzá. Véleménye 
szerint egy fiatal, tapasztalatlan főigazgatónak ne legyen beleszólása a gazdasági igazgatói 
pályázatok elbírálásához. Valamint a korrekt és tisztességes elbíráláshoz szerinte nincs szükség 
táblázatos megoldásra. Megmagyarázza észrevételeit a saját Dél-Dunántúli régiójának 
tapasztalataiból.  
 
Dr. Ari Lajos: Véleménye szerint nincs ellentmondás aközött, amit Papp Péter és amit a bizottság 
mond. A meghallgatásokon nem érzékeltünk politikai nyomást. Valamint megmagyarázza az 
esélyegyenlőségre vonatkozó táblázatot. Lényege, hogy ugyanolyan adatbázisból dolgozzanak a 
pályázók.  



 
Dombos Jenő: A főigazgatói és gazdasági igazgatói viszonyokra mond példát a pásztói kórházban 
saját esetét említve. Saját tapasztalatairól tájékoztat.  
 
Molnár Attila: A téma lezárásaként javasolja, hogy a fórumon haladjon tovább. Ahol kifejthető és 
véleményezhető Eőry Ferenc javaslata (Felkéri Ferencet, hogy indítsa el a témát a fórumon) és az 
egészségügyi gazdasági menedzserképzés témája.  
 
Dr. Ari Lajos: Határozatot diktál: Az EGVE szükségét látja annak, hogy a gyakornokképzés 
hasonlóan a rezidensképzéshez az egészségügyi-gazdasági-műszaki területen is induljon 
meg. A honlapon induljon el ennek megvitatása. Javaslatot a viták és a teljes pályázati 
ciklus lefutása után teszünk a jogalkotónak. A jelenlévők a fenti határozatot egyhangúlag 
elfogadják.       11/2012 számú elnökségi Határozat 
 
4.Egyebek (napi témák) 
Közszolgálat nyugdíjba menése 
Dr. Ari Lajos: Javasolja, hogy kellene egy állásfoglalást tenni az államtitkár Úrhoz. Az 
Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete támogatja államtitkárúrnak azt a 
törekvését, hogy a közszolgálat alá tartozó 62 éves kötelező nyugdíjba menés alól az 
egészségügy teljes szegmense mentességet élvezzen, mert ennek hiányában a teljes 
rendszer mindenszintű összeomlása prognosztizálható.  
A jelenlévő 10 fő egyhangúlag elfogadja az állásfoglalást.  
Határozat: Az EGVE az alábbi állásfoglalást eljuttatja az EMMI államtitkárához. A 
jelenlévők a fenti határozatot egyhangúlag elfogadják. 12/2012 számú elnökségi 
Határozat 
 
43-as Korm. r. módosításának véleményezése 
Dr. Ari Lajos: Az EGVE vélemény belekerül a hírlevélbe. A két szakértő véleményével tekintsék 
egységesnek. Dr. Kőszegfalvi Edit a munkaügyi szabályokról írt, Dr. Ari Lajos a finanszírozással 
kapcsolatban, Molnár Attila a finanszírozást érintő kérdésekkel kapcsolatosan fogalmazta meg 
véleményét. Mindannyian idéznek írásaikból.  
 
Dr. Ari Lajos: Határozat: Az EGVE elnöksége felhatalmazza azokat, akik a következő 
időszakban ebben a témakörben érdekegyeztetésre, tárgyalásra meghívót kaptak, hogy 
fejtsék ki véleményüket, miszerint a rendszer ilyen feltételek mellett nem működőképes, 
és újra kell tárgyalni.  A jelenlévők a fenti határozatot egyhangúlag elfogadják.  

13/2012 számú elnökségi Határozat 
 
Hálapénz 
Pethőné Tarnai Erzsébet: Felveti a kérdést, hogy a kórház igazgatók nyilatkozzanak-e a hálapénz 
elfogadásáról, vagy ne…. 
 
Dr. Ari Lajos: Határozat: Javasolja, hogy az EGVE elnöksége hatalmazza fel Dr. 
Kőszegfalvi Editet arra, hogy a GYEMSZI-nek írjon ez ügyben egy levelet, melyben kérje 
a szabály pontos értelmezését. Kitérve arra, hogy a nem pénzbeli juttatás minek minősül.  
 
Eőry Ferenc: Véleménye szerint ne tegyünk fel olyan kérdést, ami rendeletértelmezésnek minősül. 
Javasolja, hogy azt kérdezzük meg, hogy a főigazgatónak milyen kötelessége van a hálapénzzel 
kapcsolatban.  
 



A jelenlévők a fenti határozatot egyhangúlag elfogadják. 14/2012 számú elnökségi 
Határozat 
 
3. Honlappal kapcsolatos tapasztalatok 
Molnár Attila: Inspirál a fórum használatára. Tartalmi észrevételeket várjuk. A honlap 
szolgáltatásai között szerepel: álláshirdetések, melyhez várunk anyagot (allashirdetes@egve.hu), az 
EGVE és Régiós eseményekről az emlekek@egve.hu címre várunk anyagot, valamint felvetés, 
hogy a jogszabályváltozásokkal kapcsolatosan elemző, értelmező tevékenységet vállalna az OEP 
volt jogi főosztály vezetője. 
 
Dr. Ari Lajos: Javasolja, hogy a Hírlevelet célszerű csak elektronikus úton kiadni. A következő 
alkalommal ezt tárgyalják meg. A napi információk a honlapra kerülnek. Ezzel nyomdaköltséget 
spórolnánk meg.  
 
2. Kongresszusaink 
Dr. Ari Lajos: A májusi keszthelyi konferencia végelszámolását a jelenlévők megkapták. 4.sz. 
melléklet. Az előkalkuláció alapján ezt már elfogadtuk. Tájékoztatásul annyit, hogy majdnem 800ezer 
forint tiszta nyereség szerepel az elszámolásban, ami két részből tevődik össze. Bevétel és kiadás 
közötti különbözet, és az EGVE-hez érkezett támogatások együttes összege.  
Határozat: Javasolja, hogy az EGVE elnöksége fogadja el a keszthelyi konferencia 
végelszámolását úgy, hogy Seres György gazdasági vezető a szokott módon a 
rendezvényszervező cégnél leellenőrzi. Amennyiben az összeg helyes rögtön utalhassák. 
A jelenlévők egyhangúlag elfogadják.   15/2012 számú elnökségi Határozat 
 
Az ajkai régiós ülésen az ottani szálloda igazgatója ajánlatott tett, hogy a jövő évi májusi 
konferenciát ott tartsuk. Határozat: Az elnökség még ebben az évben tájékozódik a 
Tapolcai Szálloda helyszínéről, és év végéig dönt. A jelenlévők egyhangúlag elfogadják. 

16/2012 számú elnökségi Határozat 
 
Az ez évi takarékosság jegyében felmerült, hogy az októberi konferencián a díszvacsorát és a 
fogadást is sátorban tartanánk és elmaradna az Anna Grand Hotel. A megküldött előzetes 
programban jelzett Anna Grand Hotel ezt követően módosul, erről levél útján tájékoztatja a 
rendezvényszervező a jelentkezőket. A jelenlévők egyhangúlag elfogadják. 17/2012 számú 
elnökségi Határozat 
 
Dr. Fülöp Rudolf: Javasolja, hogy mielőtt a kongresszusi rendezvények étlapjai összeállnának, át kell 
nézni jóváhagyás előtt. Az elmúlt években voltak e tekintetben rossz tapasztalataink. Határozat: 
Az elnökség tagjaiból páran leutaznak az étlap ellenőrzésre, és jóváhagyásra. A jelenlévők 
egyhangúlag elfogadják.    18/2012 számú elnökségi Határozat 
 
Dr. Ari Lajos: Az októberi konferencia programja összeállt, ezt vázolja fel. Az első értesítést a 
napokban kapják meg Egyesületünk tagjai.  
 
Fülöp Rudolf: Javasolja, hogy a régiós előadásokban szerepeljenek a következő témák: kincstár, 
kötöttségek, jogszabályok módosítása, stb. valamint meghívni ezzel kapcsolatosan előadókat.  
 
Határozat: Molnár Attila és Dr. Ari Lajos megtárgyalják, majd felkérik az illetékes 
régióvezetőt, hogy tartson előadást a neki szánt témában. A jelenlévők egyhangúlag 
elfogadják.       19/2012 számú elnökségi Határozat 
 
Dr. Ari Lajos: Bezárja az ülést, megköszöni a részvételt. 



 
k.m.f 

A jegyzőkönyvet vezette: 
Nagy Linda 


