Tisztelt Főigazgató/Gazdasági Igazgató!
Ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy az Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete
(továbbiakban: EGVE) a CompuTREND Kft (továbbiakban: CT)-vel és az Egyesített Szent
István és Szent László Kórházzal (továbbiakban: ESZSZK) együttműködve a kórházak
részére kedvezményes CT-EcoSTAT évzárási tanfolyamot szervez.
A kórházak részére megtartásra kerülő tanfolyam tematikájában megegyezik, a CT által
szervezett, és ügyfélkapuján meghirdetett „2015 Évzárás – 2016 Évnyitás” című
tanfolyammal, azonban mivel a szervezést az EGVE, a helyszínt pedig az ESZSZK
biztosítja, így a tanfolyamon a kórházak lényegesen kedvezőbb díjon tudnak részt venni. Az
EGVE és a CT ezáltal is igyekszik segítséget nyújtani a nehéz gazdasági helyzetben lévő
kórházaknak, és bízunk abban, hogy az intézmények a csökkentett díj által több kollégájukat
tudják elküldeni a tanfolyamra, így a gazdasági év zárása gördülékenyebben tud
megvalósulni.

A 2015 Évzárás – 2016 Évnyitás előadás két fő témája:
1. A CT-EcoSTAT rendszer 2015-ös zárással kapcsolatos teendőinek bemutatása. Az

előadók, felhívják a figyelmet a lehetséges problémákra és buktatókra, illetve
bemutatásra kerül a zárás folyamatának 2015-ös módosulása.
2. A CT-EcoSTAT rendszer 2016-os nyitásával kapcsolatos teendők bemutatása.

A tavalyi – első 4/2013-as Kormányrendelet szerint történt – évzárás, tapasztalatai alapján,
az idei évzárásra, a CT a CT-EcoSTAT zárás-nyitási folyamatait jelentősen módosította a
gördülékenyebb zárás érdekében. Az új zárási folyamat olyan módon került kialakításra,
hogy az a 4/2013-as kormányrendelet által meghatározott elvárásokkal teljes mértékben
összhangban legyen, és hogy a felhasználóktól a kormányrendeletben meghatározott
elvárásokat kikényszerítse, a folyamatok maximális segítése mellett.
Az évzárásban bekövetkezett jelentős változások miatt minden egyes intézmény
részére kiemelten ajánljuk az előadáson való részvételt.

Az évzárás, évnyitás változásával kapcsolatos dokumentációkat, a korábbiakban
megszokottak szerint a CT minden felhasználója számára díjmentesen biztosítja
ügyfélkapuján keresztül.

Az előadás során lehetőséget biztosítunk, hogy hallgatók feltegyék az évzárással-évnyitással
kapcsolatos kérdéseiket.

Részvételi díj: 7.000 Ft + ÁFA / fő
Előadások
Dátum
December 14.

Hétfő 10:00 – 17:00
December 15.

Kedd 10:00 – 17:00

Helyszín
Egyesített Szent István és Szent László Kórház
Szent László Kórház telephely
Budapest, Albert Flórián u. 5-7.
Díszterem – 19-es épület
Egyesített Szent István és Szent László Kórház
Szent László Kórház telephely
Budapest, Albert Flórián u. 5-7.
Díszterem – 19-es épület

Létszám
100

100

Regisztráció
Amennyiben részt kíván venni az előadáson, kérjük, hogy jelen levelünk mellékleteként
küldött jelentkezési lapot kitöltve küldje a egve@egve.hu e-mail címre. Kórházanként
elegendő egy jelentkezési lap kitöltése, azonban kérjük, hogy a kórház részről az előadáson
résztvevő kollégák számát, és nevüket adják meg.
Fontos: Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az egyes oktatási alkalmakon csak korlátozott
létszám részvételét tudjuk biztosítani, ezért javasoljuk, hogy jelentkezésüket mihamarabb
tegyék meg. Túljelentkezés esetén, legnagyobb sajnálatunkra, azért, hogy minél több
intézmény képviseltethesse magát a rendezvényen, elképzelhető, hogy kénytelenek leszünk
az egy intézménytől jelentkezett hallgatók számát korlátozni. Megértésüket köszönjük!
Az előadás díja nem tartalmaz étkezési ellátást.
Fontos: Számos intézmény már leadta a CT által a Lurdy házban megtartásra kerülő
előadásra a regisztrációját. Amennyiben az Ön intézménye is leadta jelentkezését, de a
levelünkben meghirdetett kedvezményes előadáson kívánnak részt venni, abban az esetben
kérjük, hogy a Lurdy házban megtartásra kerülő előadásról CT ügyfélkapuján keresztül
jelentkezzenek le. Amennyiben a CT előadásáról nem jelentkeznek le, de az előadáson nem
vesznek részt, akkor a cég az előadás díjának számlázásától nem tud eltekinteni.
A CT minden kórházi regisztrálónak figyelmeztetést fog küldeni, a kedvezményes tanfolyam
lehetőségéről.

Előadás helyszíne:
Budapest, Albert Flórián u. 5-7.
Díszterem – 19-es épület

Parkolás
Az előadásra érkezők az ESZSZK területén díjmentesen tudnak parkolni. Kérjük, hogy
amennyiben autóval érkeznek az előadásra, a gépjármű rendszámát, a jelentkezési lapon
tüntessék fel. Az előre nem lejelentett gépjárművek ingyenes parkolását, a kórház nem tudja
biztosítani.

