Kedves Gazdasági Igazgató Kolléga!
Korábbi gyakorlatunknak megfelelően, ebben az évben is szeretnénk az EGVE őszi konferenciáján, a
XXIII. Magyarországi Egészségügyi Napok keretében a résztvevők számára bemutatni az
egészségügyben gazdasági- műszaki területen dolgozók munkakörülményeit, tényekkel, számokkal
alátámasztva. Ennek érdekében ismét készítettünk egy felmérő kérdőívet, amelynek kitöltésére és
visszaküldésére kérünk Benneteket.
E felmérés eredménye különösen fontos, hiszen hosszú évek eredménytelen küzdelme után június
15.-én sor került az első olyan béremeléssel összefüggő egyeztetésre, amelyen részt vettek az
Egészségügyért Felelős Államtitkárság valamint az EDDSZ és az EGVE képviselői. Ezen az egyeztetésen
döntés született arról, hogy a további béremelési tárgyalásokra az EGVE is meghívást kap, azaz az
ágazati reprezentatív szakszervezet és az Államtitkárság is hajlandóságot mutat a gazdasági- műszaki
területet érintő béremelésének megoldására.
Ehhez kellenek a felmérésben szereplő kérdésekre adott válaszok. Kollégáink mielőbb megvalósuló
béremelése érdekében kérem, hogy a felmérést szíveskedjetek az illetékes munkatársaitokkal
kitöltetni. A kitöltéshez és a kért adatok leválogatásához az Orgware Kft. minden segítséget meg tud
adni, a kért adatokat velük előzetesen egyeztettük, így a rendszerüket alkalmazó kórházak számára a
kért információk előállítása nem okoz jelentős többlet munkaterhelést.
A munkakörnyezeti adatokra vonatkozó felmérési kérdőív elérhető a

https://goo.gl/forms/FDZrUTHLCrTtVWKV2
elektronikus címen. Kérjük, hogy lehetőség szerint a végleges adattartalom egy munkamenetben
kerüljön kitöltésre. A felmérés adatait legkésőbb

2016. szeptember 25.-ig
szíveskedjetek feltölteni annak érdekében, hogy a XXIII. Magyarországi Egészségügyi Napok
keretében annak eredményeiről be tudjunk számolni a résztvevőknek és nem utolsó sorban az ágazat
illetékes vezetőinek.
A kérdőívvel kapcsolatos technikai és szakmai segítséget adó kollégák elérhetőségét a nyitó lap
tartalmazza.
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Csupán egy olyan kérdés maradt, amelyre a felmérésben nem tudunk választ kérni, de Államtitkár Úr
várja érdemi visszajelzésünket, ami érveket szolgáltat számára. Ez a kérdés az, hogy az elmúlt két
éven hány munkatárs távozott jelentősen magasabb bérért a gazdasági- műszaki területről az
államigazgatás más szervezeteihez. Erre e kérdésre email-ben várom szíves válaszotokat, a
személyiségi jogok szigorú megtartásával az egve@egve.hu címre. A válasz kérem, hogy tartalmazza
az érintett munkaköröket, a távozott dolgozók számát és azt, hogy milyen típusú államigazgatási
szervhez távoztak (pl. kormányhivatal, rendőrség, Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, stb.) E
kérdésre is a fenti időpontig bezárólag várom szíves válaszotokat!
Együttműködéseteket előre is köszönve, üdvözlettel:

Molnár Attila
elnök
Telefon: +36 1 284 76 68
FAX:
+36 1 284 76 68
Mobil: +36 30 203 00 21
E-mail: elnok@egve.hu
Honlap: www.egve.hu
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Többen jelezték a kollégák közül, hogy nehézkes a felmérés adatainak előkészítése, mivel a kérdések
csak az online felületen érhetőek el.
Szeretnénk segíteni a kitöltést azzal, hogy csatoltan megküldjük a kérdéseket összefoglalóan
tartalmazó word dokumentumot.
Bízva abban, hogy ezzel segítjük azt, hogy a felmérés adatait 2016. szeptember 25.-ig el tudjátok
készíteni.
Együttműködéseteket köszönjük!
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