
JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: 2012. január 25-én az EGVE Budapesti Irodájában megtartott elnökségi ülésről. 
 
Jelen vannak: A mellékelt jelenléti íven aláírt tagok, 12+1 fő 2.sz mellékletként csatolva 
 
Dr. Ari Lajos: Megnyitja az ülést, megállapítja, hogy az ülés határozatképes.  
A jelenlévők a napirendi pontokat elfogadják. 1. sz. melléklet 
A napirendi pontok előtt bejelentést tesz, miszerint 2012. január 1-től közhasznú szervezet 
vagyunk. 
 
1. A 27 milliárd forint többletforrás felhasználásának lehetőségei 
Dr. Ari Lajos: Röviden felvezeti a problémát. Felvázolja a változást érintő 
kormányhatározatot.  
 
Pethőné Tarnai Erzsébet: A kincstár nem utalást, hanem adatszolgáltatást vár. 
 
Dr. Ari Lajos: Folytatja gondolatmenetét. Mostani fizetési határidők, beszállítók, beszerzési 
terv értelmezhetetlen. A tartozás állományok csökkentését megkezdik ez év január 30-ával. 
Számunkra pedig az az indirekt parancs jött, hogy tegyünk számlákat az ott levő átutalt 
pénzek mögé bizonylatként. Mindent, ami december 31-én aktuális. Összegzés: Jelenleg a 
kormányrendelet lejárt számlára vonatkozik. Mindenfajta egyezkedés és kísérlete a Magyar 
Kórházszövetségnek, Medicina 2000-nek, EGVE-nek arra irányul, hogy a teljes pénzt 
megmentsük az egészségügynek, és azoknak is akiknek nem volt tartozásuk. A GYEMSZI 
levelét továbbra is várni kell. 31-ével megkezdődhetnek a kifizetések. 
 
2. Bértárgyalások alakulása 
Dr. Ari Lajos: Kincstári problémákat vázolja fel először. A Magyar Államkincstár nem 
készült fel a probléma kezelésére. Az Országos Intézetek a Magyar Államkincstárhoz 
tartoznak, aki a kiírt számfejtésért pénzt kér. 5-en nem fizetnek a bérszámfejtésért. Onkológia, 
Korányi, Rehab, Mátraháza, ORFI. Felolvas erre vonatkozóan egy hivatalos levelet. Szakértői 
véleményre hivatkozva válaszleveléből is idéz a számfejtésre vonatkozóan. A 
Kórházszövetség elnökségi üléséről származó levélből szintén felolvas, a bérszámfejtéssel 
kapcsolatos problémákról. Az első nagy probléma a központosított bérszámfejtés.  
 
Dr. Fülöp Rudolf: Elmondja tájékoztatóját, beszámol az eseményekről. Elmondja a 
véleményét.  
 
Dr. Ari Lajos: A bértárgyalások ülésén elhangzottakról tájékoztat. Elmeséli a történetet.  
Összefoglal:  
Az elnökség felhatalmazza a tárgyaláson résztvevőt, hogy mindig olybá gondolkodjunk, hogy 
a forrás megmaradjon. Tehát amellett kardoskodjunk, hogy a pénz megmaradjon. Ha 
béremelésről beszélünk, akkor mindig globálisan, valamennyi az egészségügyben dolgozót 
érinti. Jelezzük, hogy bérfedezet hiány van.  
 
Hegedűs Iván: Javasolja belefogalmazni a következőket is. A bérminimumok fedezete 
alapdíjemelés. Áfa, infláció, GYEMSZI kórházaknál levettek a bérből.  
 
Dr. Ari Lajos: Határozatot fogalmaz meg:  



Felhatalmazza az elnökség az EGVE-t képviselőket, hogy a Magyar Kórházszövetséggel 
közösen a következőket képviselje a tárgyalásokon. 1. A biztosított források maradjanak az 
egészségügyben, ne kerüljenek visszafizetésre, kerüljenek felhasználásra az 
intézményeknél. 2. A bértárgyalásoknál ragaszkodjunk ahhoz, hogy a bérrendezés ha 
elindul a teljes ágazatban valamennyi munkakörre, valamennyi dolgozórétegre terjedjen ki. 
Jelezzük, hogy a GYEMSZI átvételekor az átvett kórházaknál a bérelőirányzatokat 
nagymértékben csökkentették, ez veszélyezteti, ellehetetleníti az ellátást. Ennek 
felülvizsgálatát, ellenőrzését kérjük. 3. Az ez évi bérkötelezettségek fedezetét hiányoljuk és 
ezt csak kizárólag az alapdíj emelésével tudjuk elképzelni. Ez vonatkozik az ÁFA, infláció 
ellentételezésére.  
A jelenlévők egyhangúlag elfogadják a határozatot.  
 
3. GYEMSZI által történt átvétel tapasztalatai 
Dr. Ari Lajos: Határozat: A GYEMSZI átvételt javasolja a májusi konferencia egyik 
témájának. Felkéri Hegedűs Ivánt, hogy írja meg ennek tapasztalatait egy előadás 
formájában. Hogyan élte meg az átvételt mint nagy kórház.  
 
Hegedűs Iván a felkérést elfogadja.  
 
Dr. Baráth Lajos: Az átadás–átvételnek megfelelően a GYEMSZI létrehozott 9 
munkavédelmi bizottságot. Ebből a 7-dikben volt jelen, képviselte az EGVE-t. A 
munkabizottság tagjaként tájékoztat az eseményekről, az ott történtekről. Az intézmények 
segítését képviselte a bizottságban.  
 
Dr. Fülöp Rudolf: Felsorolja a hozzá tartozó kórházakat. Szintén beszámol a történtekről. 
Kiemel egyes eseményeket. Megjegyzi, hogy figyelmesek voltak, konkrét kérdéseket tettek 
fel. Nem ellenőrzésről, hanem átvételről volt szó. A Makói kórház értékeléséből felolvas pár 
sort.  
Ezeken a tárgyalásokon jelen voltak az önkormányzati képviselők. Erre vonatkozóan is 
megemlít egy eseményt.  
 
Dr. Ari Lajos: A két beszámoló alapján elmondja véleményét, értékelését.  
 
Dr. Baráth Lajos: Javasolja, hogy a hírlevélben legyen erről tájékoztató. Segítségnyújtás 
céljából a felkészülésre. Ezt az anyagot Dr. Ari Lajos megírja. 
Határozat: Dr. Ari Lajos tájékoztató, segítségnyújtó anyagot ír a hírlevélbe az átadás átvétel 
eseményeiről.  
A jelenlévők egyhangúlag elfogadták. 
 
Dr. Ari Lajos: Határozat: Felhatalmazást kér az elnökségtől tájékoztatást nyújtására arról, 
hogy a GYEMSZI által átvett intézmények első számú vezetőjének főigazgató és gazdasági 
igazgató státusza az alapító okirat hiányában lóg a levegőben. A hírlevélbe is belekerül.  
A jelenlévők egyhangúlag elfogadták.  
 
Hegedűs Iván: Szintén tájékoztat a történtekről, mint alanya az átadás-átvétel eseményének. 
Nagy feladatnak tekintette, nagy tömegű adatokat kellett átadnia. Egy ember kivételével 
mindenki együttműködő volt. Tulajdonos önkormányzat nem akarta kiszolgáltatni az 
adatokat.  
 
 



4. Egyebek 
Konferenciák 
Dr. Ari Lajos: A tavaszi konferencia egyik blokkja az előző három napirendi pont témáiból 
állna. Határozat: Az elnökség úgy döntött, hogy a keszthelyi tavaszi konferencia egyik 
blokkja az első ütemű átadás-átvétel tapasztalatai. Felkért előadók a szakmapolitika, 
GYEMSZI, átadók.  
Jogalkotás tapasztalatai pedig a másik téma lenne.  
A jelenlévők egyhangúlag elfogadták. 
 
Az októberi konferencia előadási blokkjait is felvázolja. Az egyik a Magyar Agy címet kapná. 
A szervezés folyamatban. A meghívandó előadókat felsorolja. Határozat: Az EGVE blokk 
témájára javaslatot kér a tagoktól a következő elnökségi ülésre.  
A jelenlévők egyhangúlag elfogadták 
 
Közhasznúság 
Dr. Ari Lajos: Felkéri Dr. Nemes Dénest, mint kívülálló jogászt, mondja el, hogy most 
hogyan állunk, mit kell átvezetnünk a szabályzatainkban, és vezessük is át.  
 
Dr. Nemes Dénes: Tájékoztat a jelenlegi helyzetünkről. A törvények alakulásáról, 
változásáról. 2012. január 1-től közhasznúak vagyunk. 2014. május 31-ig működhetünk 
változatlan feltételekkel. A kiemelt közhasznúság megszűnt. A 2011. december 31-ig 
bejegyzettek, maradhatnak 2014 május 31-ig kiemelten közhasznúak. Utána már csak a 
közhasznú jogállásuk marad.  
A gazdálkodásunknak nyilvánosnak, transzparensnek és nyereségesnek kell lennie. A 
közhasznúsági jelentést a beszámolóval együtt közzé kell tenni honlapon, bíróságnál, 
hírlevélben. Minden évben kötelező a beszámolót és a közhasznúsági jelentést letétbe 
helyezni a nyilvántartást vezető bíróságon.  
Gazdálkodási feltételekkel kapcsolatos tájékoztatót a hírlevélben közzé tesszük. Az összes 
belső szabályzatainkat ehhez hozzá kell igazítani 60 napon belül. A kettős könyvvitel 
kötelező. Az alapszabályunk már át van vezetve, rendezve van. 
A Magyar Államtól, vagy bármelyik költségvetési fiókjától akkor vagyunk jogosultak 
támogatásra, ha a közhasznú jogállás szerint kötelezettségeinknek eleget teszünk.  
A támogatás összege bárkitől érkezik is az egyesülethez közvetlen kell érkeznie. 
Az Etikai bizottság ülésein kívül minden ülés nyilvános. A nyilvánosságot a honlapunkon, 
vagy mindenki számára hozzáférhető módon úgy kell biztosítani, hogy megjelölésre kerül 
egy nap, vagy napok a héten, amikor betekinthet az iratokba és saját költségén erről 
másolatot készíthet. Az OTH-ban leírtak szerinti gyakorlat követhető.  
 
Dr. Ari Lajos: SZMSZ-t, gazdálkodási szabályzatot kell átírni. Seres György, Tóth Ilona 
könyvelő, és Dr. Nemes Dénes átnézik. Határozat: A felsorolt szabályzatokat 2012.02.20-ig 
az illetékesek elkészítik. Február 29-ei elnökségi ülésre készen lenne. A honlapunkon közzé 
kell tenni a meghívókat, dokumentumokat, adatbetekintési feltételeket.  
A jelenlévők egyhangúlag elfogadták 
 
Egészségügyi Gazdasági Szemle 
Dr. Ari Lajos: Kiadása még biztosított. De a szponzorok támogatása bizonytalan. Az egyetlen 
lap, melyet a minisztérium támogat. De egyéb támogatásra is szükség lenne. Valamint a 
címlistát is rendbe kell tenni. Erre a feladatra az EGVE ügyvezetője is felhatalmazást kap a 
Weborvos Kft. mellett.  
 



Honlap 
Dr. Ari Lajos: A honlap tervezet kiküldésre kerülhet árajánlatkérésre Nagy István, valamint 
Platthy Péter számára.  
 
Költségvetési tervezet 
Seres György: Felvázolja a 2012. évi tervezetet, melyen még pontosít a következő ülésre. 
 
Dr. Ari Lajos: Határozat: A külföldi utazás költségeihez kapcsolódóan javasolja, hogy 
lásson az EGVE is vendégül Düsseldorfból embereket. 
A jelenlévők egyhangúlag elfogadták 
 
Új tagok belépése 
Dr. Ari Lajos: Felsorolja a belépési nyilatkozatokon szereplő neveket. Belépésüket javasolja. 
Az elnökség jóváhagyja. 
 
FEB ellenőrzés tájékoztatója 
Eőry Ferenc: Javasolja, hogy legyen a következő ülésen ez napirendi pont. Az írásos anyagot 
mindenki megkapta.  
 
Dr. Ari Lajos: Az ülést lezárja, megköszöni a részvételt. 
 

k.m.f. 
 
 
 

A jegyzőkönyvet vezette:    A jegyzőkönyvet jóváhagyta: 
 
 
 

         Nagy Linda     Dr. Ari Lajos 
ügyintéző      elnök 

 


