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Elnökségi Jegyzőkönyv 
 
Készült: 2021. március 16-án, videókonferencia formájában megtartott elnökségi ülésről. A COVID 19 vírus 
okozta egészségügyi helyzet miatt az ülést Zoom-on, videokonferencia hívásként tartottuk meg ismét. 
 
Jelen vannak: A mellékelt jelenléti íven megjelölt személyek, 19 fő. Szavazati joggal 8 fő.   1. sz. melléklet 
 
Béres Margit: Megállapítja, hogy a videókonferencia ülés határozatképes. Köszönti a jelenlévőket. Ismerteti a 

meghívóban lévő napirendi pontokat. 2. sz. melléklet. A jelenlévők elektronikusan előre megkapták az egyes 

napirendi pontokhoz tartozó anyagokat is.  

 
Az elnökség 8 fő igen szavazattal a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadja.  
13/2021 (III.16.) számú Elnökségi Határozat 
 
1. ESZJ alkalmazás gyakorlati tapasztalatinak egyeztetése, megoldatlan problémák összegyűjtése, 

megvitatása  

Béres Margit: Tájékoztat, hogy túl vagyunk az első megpróbáltatásokon az ESZJ alkalmazásával kapcsolatban. 
Nem volt jogszabályváltozás az utóbbi időben, ami ennyi problémát okozott volna. Erre nem lehetett felkészülni, 
vannak még megoldatlan problémák. Kérdezi a jelenlévőket, hogy van-e olyan probléma még, amire nem találták 
meg a megoldást, mert akkor közösen írunk levelet az OKFŐ-nek, hogy ezekre szeretnénk választ kapni. 
 
2. Személyes közreműködői szerződésekkel, KATA-s vállalkozásokkal kapcsolatos új szabályozások 
problémái 
Béres Margit: A megbízásidíjjal kapcsolatosan megtaláltátok-e azt a jogszabályváltozást, melyben közreműködői 
szerződés keretében lehet alkalmazni a jogászokat, az informatikusokat, illetve akik fel voltak sorolva a 
mellékletben. 528-as jogszabályt módosították, és abba rakták bele a változást. Közreműködői szerződés 
keretében lehet megoldani, és nem kell felmondani ezeknek a dolgozóknak. Ha van még olyan jogszabály 
változásm amiről nem tudunk, akkor kéri, hogy Dr. Tündik Henrietta erről értesítsen mindenkit, hogy 
tájékozottabbak legyünk. Kérjük, hogy írja össze a módosításokat.  
Nikliné G. Edina: Uniós projektes szerződésekkel mit csináltok, ahol ki van kötve, hogy megbízási szerződés 
keretében lehet alkalmazni a dolgozókat? Az irányító hatóságtól nem kaptak erre vonatkozó állásfoglalást. 
Béres Margit: Meg kell jönni az ide vonatkozó jogszabálynak, mert ez nem közreműködői szolgáltatás. 
Császár László: Érdeklődik, hogy mindenkinek meg van-e a gazdasági igazgatói szerződése, mert ő még nem kapta 
meg ezidáig? 
Béres Margit: A társintézeteknél megkapták. Úgy gondolja, hogy ez megyei probléma. 
Kertész Márta: Felveti a bérezési besorolási fogalmak és összegek problémáit. 
Béres Margit: Annyit tud ígérni, hogy beszél Berei Ildikóval, mert ő felelős a humánpolitikáért. 
 
Dr. Budánovics Noémi: Tájékoztat a KATA-sokra vonatkozó 3 milliós értékhatárra vonatkozóan. A törvényben van 
egy olyan bekezdés, ami senkire nem vonatkozik. Az új információkat küldi majd mindenkinek. 
 
 
3. A fekvőbeteg ellátóknál bevezetett struktúra változás gyakorlati tapasztalatai a megyei-városi, az 
országos-társintézmények esetében 
Struktúra tagolódás gyakorlati tapasztalatainak egyeztetése (összevonások, beolvadások, stb. gyakorlati 
tapasztalatai, ezek gazdasági működésre kiható változásai) 
Béres Margit: Eddig is tapasztalatokról beszéltünk, de kérdezi, hogy van-e más tapasztalata a jelenlévőknek 
intézményeikben, vagy a mellettük lévő más intézményekben lévő problémákról, pl adatszolgáltatás. Ki hogyan 
látja, mennyi plusz feladat hárul rájuk emiatt.  
Imre Tímea: Városi kórházként, lejött már a városi-megyei kórház rend. Tudomásul veszik és csinálják, de 
probléma, sokkal több adminisztrációval jár.  
Dr. Molnár Andrea: Megerősíti, hogy többletmunka, amire nincs erőforrásuk. Már koordinálni is nehéz. Az 
adatszolgáltatás lekerült egy szinttel, ahol nincs rá apparátus. Ezt a problémát véleménye szerint jelezni kell. 
Bobál István: Itt most a városi kórház létezéséről van szó. Tehát ki tud arról a menetrendről, időpontokról, ami 
jogkörökről, működésről szól. Mi lesz a sorsa a városi kórházaknak, és így a gazdasági igazgatóknak? 
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4. TÉK-kel kapcsolatos várható problémák egyeztetése, ezekre való felkészülés 
Dr. Budánovics Noémi: A Tervezett Éves Keret még nem aktuális. Fel van függesztve a válság helyzetben. Ebben 
az évben sem fog változni valószínűleg. 
 
5. Évzárással, beszámolókkal kapcsolatos tapasztalatok megbeszélése 
Béres Margit: Véleménye szerint nem volt problémás évzárás most. 
 
6. EGVE konferenciák áttekintése 2021. évre, 2021. évi tavaszi konferencia 
Béres Margit: A 2021. 05. 20-ai elektronikus tavaszi Közgyűlés tekintetében Varsányi Attila javaslata figyelembe 
lett véve. Eszerint két rész lesz: Közgyűlés napirendjeivel és az előadások. Felvázolja a programot is. Kb 4 órás 
lenne. Ez 9.00-kor kezdődne. Kb 40-45 perces Közgyűlés és utána az előadások. Regisztráció ingyenes. Kérdések 
a közgyűlés alatt írásban érkeznek az előadóhoz.  
Molnár Attila: Két meghívó kell. Külön az EGVE tagoknak Közgyűlési meghívó és mindenki másnak a teljes 
előadásokkal a konferenciára. 
Dr. Ari Lajos: Így lesz, igen. Az első bejelentkezés csak a tagoknak. És 15 perccel később megjelenik a második 
bejelentkezési lehetőség minden jelentkezőknek. A moderátorokhoz érkeznek be a kérdések.  
 
Béres Margit: 2021. októberi konferencia borítóját módosítani fogjuk. Ezt majd ha elkészül, körbe küldjük 
mindenkinek.  
 
7. 2022. márciusi EAHM kongresszus előkészítő munkáinak egyeztetése 
Molnár Attila: Az időpont nem változott, marad a 2022. március. Folyamatosan készülünk, szakmai program 
rendben van. Ebben az évben már többen jelentkezzenek, ezt szeretnénk elérni, ezért kedvezményt biztosítunk. 
A szponzorok támogatnak minket.  
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