Elnökségi Jegyzőkönyv
Készült: 2014. június 19-én, a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórházban, Budapesten megtartott elnökségi ülésről.
Jelen vannak a mellékelt jelenléti íven aláírt személyek, 18 fő. 1. sz. melléklet
Molnár Attila: Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Köszönti a jelenlévőket. Ismerteti a meghívóban lévő napirendi
pontokat. 2. sz. melléklet.
A jelenlévő 18 fő a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadja.
38/2014 (VI.19.) számú Elnökségi Határozat
1.EGVE-Medicina2000 együttműködés áttekintése
Molnár Attila: Tájékoztat, hogy van három olyan az egészségügyben működő szakmai szervezet (Medicina2000,
Kórházszövetség és EGVE), melyeknek a stratégiai együttműködése hosszútávon fontos, hogy erősítsük egymást.
Fontosnak tartja, hogy induljon el egy operatív napi folyamatos kapcsolattartás, elnökségi szinten is. A
kapcsolatrendszer szervezeti szintű megjelenését preferálja. Bemutatja a Medicina 2000 vezetőségét. Dr. Lehoczky
Péter, Dr. Polák László meghívott vendégek.
Dr. Lehoczky Péter: Tájékoztat a régóta fennálló kapcsolatról. Fontosnak tartja, az újonnan megjelenő
szakmapolitikusokkal olyan kapcsolat kialakítását, ami tud segíteni a helyzetünkön. Ez akkor hatékony, ha együtt
gondolkodunk és lépünk. A járó-beteg ellátás területén tevékenykedik. Tájékoztat a Medicina2000 összetételéről.
Tervük között van a járó-betegoldalon egy szakértői munka kialakítása. A gazdaságkutatásban is próbálnak előrébb
lépni. Ebben az EGVE szakemberinek segítségét kéri. Ki kell találni közösen, hogy a rendelkezésre álló pénzt, hogyan
tudnánk felhasználni. Kéri az EGVE elnökét, hogy ajánljon az EGVE-től egy személyt, akivel lehet tartani direktben a
kapcsolatot. Egy szűkebb csapat megfelelő szakmai érdekkel alátámasztva tudna lépni együtt. Még a MKSZ-t is meg kell
győzni erről.
Dr. Polák László: Bemutatkozik, felvázolja életpályáját. Az egészségügyet régóta ismeri kívülről, belülről. A fejlesztési
források fenntartásának kérdését fontosnak tartja. A finanszírozás megváltoztatása, a HBCS forint értékének emelése is
kiemelt terület. Ezen terülteken az együttműködést támogatja. Egyetértenek az EGVE állásfoglalásával. Meggyőződése,
hogy egy jól működő műszaki-gazdasági osztály nélkül képtelen lenne egyetlenegy egészségügyi intézmény is dolgozni.
Fontosnak tartja, hogy közösen együtt kell az egészségpolitika felé eljuttatni az üzeneteket a béremeléssel kapcsolatban.
Egyetértenek továbbá abban, hogy nagyobb önállóságot kell adni az intézmények vezetőinek. Zombor Gábor
egészségpolitikáért felelős államtitkár nyilatkozata alapján bízik benne, hogy előrelép ez a helyzet is.
Molnár Attila: Komoly problémának tartja a kórházak menedzsmentjének kiskorúsítását. Az alapkérdésekben egyetértést
lát a két szervezet, EGVE és Medicina között. A járó-beteg szakellátási problémák megoldásának is érvényesülnie kell.
A kis-szakrendelők és humánerőforrás területén együtt kellene kialakítani egy stratégiát és álláspontot. Véleménye
szerint itt van az ideje annak, hogy kezdeményezzük közösen és alakítsunk ki óradíjbér megállapodást. Legalább térségi
szinten legyen valamifajta ajánlás. Meg kell adni, hogy az elfogadható óradíj egy adott szakma esetében mennyi, így van
az intézményi menedzsmentnek tárgyalási alapja. Ezen érdemes közösen gondolkodnunk.
Dr. Lehoczky Péter: Javasolja ennek megfelelően megnézni az ajánlott magán-orvosi díjtételt. Valamint ehhez még kell a
MKSZ is.
Papp Péter: Nem ért egyet a felvetéssel. Véleménye szerint a bérkérdésbe beleszállni nem lenne szabad, mert rosszul
jönne ki belőle az EGVE.
Czakó Imre: Véleménye szerint keresleti piac van jelenleg orvos humánerőforrás tekintetében. Az egészségügyi
ellátórendszer jelen fejlődési szakaszában nekünk azt kell forszírozni, hogy legyen benchmark, mikor is mindenki ismeri
a másik adatát. Legyen információ arról, hogy a piacon milyen árak vannak. Ezt az információs bázist a fenntartótól
lehetne megszerezni.
Dr. Ari Lajos: Véleménye szerint az egész rendszert egyszerre kell javítani. A béreket közvetlenül nem szabad javasolni.
A teljes rendszert átfogó, tisztességes díjtételemelést kell javasolni.
Szabó Mihály: Véleménye szerint a finanszírozás rendbetétele lenne a megoldás. A kapacitás elosztását kellene
felülvizsgálni szerinte.

Czakó Imre: Van egy korlátlan kereslet az egészségügy irányában. Ehhez képest mit és mennyit jelöl ki az
egészségpolitika, mint ellátandó feladatot. Ennek van egy stabil eszköz állománya. Ezekben az ügyekben kell szólni,
hogy az államtitkár úrral partnerek tudjunk lenni. Fontos viszont, hogy az uniós országok számunkra elszívó hatással
ártanak, ezt szakmai munkával és megfelelő bérezéssel lehet kivédeni. Ebben a három témában kéne álláspontot
kialakítani, továbbfejleszteni az üzenetünket, mert úgy látja, hogy az egészségpolitika fejlesztési útjai még nem teljesen
tiszták.
Molnár Attila: A Medicina2000 és EGVE közötti együttműködésre visszatérve, javasolja, hogy minden olyan kérdésben,
ami gazdasági témájú, tehát a szakismeretünk, hozzáértésünk, tapasztalatunk szükséges, abban mi rendelkezésre tudunk
állni. A szakmai munkacsoportokban (melyet ma hozunk létre) ez tud működni. Továbbképzésben lépnünk kell. Az
EGVE szeretne ebben az évben térítéses alapon, a Ptk változására alapozva, ezen a területen képzést indítani.
A rendezvények közeli időpontja feszültséget okozhat. Hosszú távon érdemes ezen a kérdésen is elgondolkodni.
A jelenlévők közül, akik járó-beteg ellátásban otthon vannak, azok rendelkezésre állnak a saját tapasztalatukkal. (Papp
Péter, Juhász Gábor, Nagy Árpád)
A jelenlévők 14 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták, az EGVE elnökének javaslatát a
Medicina2000-el való együttműködésre. 39/2014 (VI.19.) számú Elnökségi Határozat
2. XXI. MEN előkészítése
Molnár Attila: Az EGVE 25. évfordulóján fogjuk tartani, mely eseményt kicsit megpróbálnak belecsempészni. Az új
kongresszusszervező cég által készített anyagok már készen állnak. Az előzetes tájékoztató kéziratát és ütemtervet körbe
küldjük elektronikusan.
Dr. Ari Lajos: Tájékoztatást ad a rendezvény jelenlegi állásáról. Időpontja: 2014. október 8-10, Debrecen. Felvázolja a
programot. Párhuzamos előadások, valamint a 25 éves évforduló is megjelenik. Az időbeosztás még nincs kész. Az
összes szálloda le van foglalva. A szatelit konferencia a több kiállító miatt van, valamit így tematikusan mindent össze
lehet fogni. Nagy formátumban összeállt a konferencia. Szeretnénk, ha a polgármesteri hivatal támogatná a
konferenciát.
Molnár Attila: Kéri a jelenlevőktől, hogy a rendezvényt hirdessék szóban. A szervező cég kommunikációja mivel
aktívabb ezért a rendezvényig több levelet, információt kapnak a tisztségviselők. Az Egve blokkban szeretné, ha Egve
tagok tartanának előadás, kapcsolódva azokhoz a területekhez, amik a programban szerepelnek. Legalább négy Egve tag
által adott előadást vár el.
A jelenlévők 14 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták, az EGVE elnökének javaslatát a 2014.
októberi konferencián az EGVE blokkban legalább 4 EGVE előadás tartására vonatkozóan. 40/2014 (VI.19.) számú
Elnökségi Határozat
3. Az egészségügyi ágazat vezetésével való kapcsolat értékelése
Molnár Attila: Az államtitkár véleményét lehet tudni, a lehetőségeket viszont nem. Megpróbáljuk összeszedni azokat a
kérdéseket, ami a kinevezés utáni beszélgetéshez szükséges. Fontosnak tartjuk az elmaradt műszaki-gazdasági vonal
béremelés kérdését. Olyan szakadék keletkezet a menedzsment a szakmapolitika és a GYEMSZI között, mely
bizalmatlanságból jött létre és egyoldalú velünk szemben. Ezt a bizalmat helyre kell állítani. A következő kérdéskör,
hogy kérjük és kezdeményezzük a főigazgatók és gazdasági igazgatók szerződéseinek felülvizsgálatát. Pozitívan kell
hozzáállnunk. A véleményadásban továbbra is állunk rendelkezésre. A fenti kérdéseket gondoljuk végig tárgyalni és
szeretnénk egyeztetni. Meghívnánk az államtitkár urat a MEN rendezvényre.
Dr. Ari Lajos: Javasolja még azt a rendet visszavezetni, hogy érdemi véleményt kérjenek a jogszabályokról és megfelelő
idő álljon erre rendelkezésre.
Becze Ákos: Javasolja a kérdéskörbe felvenni a finanszírozási költségvetési díjtétel kérdést. Egy ellátási szintet emelni,
még az Egve által javasolt díjtétel mellett sem lehetne, de nem keletkezne adóság ágazati szinten.
Kókay András: Tájékoztatása szerint az új kormány konvergencia programjában szerepel az egészségügynek szánt pénz,
mely a 2020-ra a GDP 5%-a. Ettől eltérő összeget szerinte nem fognak elfogadni. A munkaköri leírásra visszatérve
pedig megemlíti, hogy egyedül a munkaköri leírásban lehet kikötni azt, amiért felelős valaki. Az intézményeknek a
GYEMSZI részére kell kiadni a munkaköri leírást. A Ptk. szerint változott a kártérítési felelőssége is a vezetőnek.
Rendezni kell ezt a kérdéskört is. Javasolja felvenni a kérdéskörök közé az alapellátás, szakellátás, kórházvezetés, és
szociális szféra szétválasztása témákat.

Molnár Attila: Felvetjük ezeket a problémákat, melyre válasz érkezik, és kialakul valamilyen párbeszéd, melyről
folyamatosan adunk tájékoztatást.
A jelenlévők 14 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták, az EGVE elnökének javaslatát az
egészségügyi ágazat vezetésével való problémafelvetésre vonatkozóan. 41/2014 (VI.19.) számú Elnökségi Határozat
4. EGVE munkacsoportok megalakítása
Molnár Attila: Három munkacsoport megalakításában beszélgettünk előzetesen, ehhez Dr. Baráth Lajos által érkezett
egy negyedik, oktatási munkacsoport javaslat. 3. sz. melléklet. A munkacsoport rendszerbe állításán, létrehozásán
gondolkodunk. Azt várja el ezektől a munkacsoportoktól, hogy próbálják meg aktivizálni a „második vonalat”, a
gyakorlatban dolgozó kollegákat bevonni a szakmai munkába. A munkacsoport vezetőjére kell bízni a szervezést. A
Finanszírozási munkacsoport vezetésére Cseszkó Géza Egve tagot javasolja. Az Informatikai munkacsoport élére Nagy
Istvánt javasolja. A Számviteli munkacsoport vezetőjének Béres Margitot javasolják a jelenlévők. A csoporton belüli
szükség szerinti létszámot a munkacsoport vezető választja meg. Az Oktatási munkacsoportot nevezzük át Képzési
munkacsoportra. Induljon el a fenti 4 munkacsoport, és szükség szerint további munkacsoportok induljanak. A vezető,
mint koordinátor működne.
A jelenlévők 18 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták, az EGVE új munkacsoportjainak
megalakítását. 42/2014 (VI.19.) számú Elnökségi Határozat
A jelenlévők 18 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták, a 4 munkacsoport létrehozását,
funkciójának és feladatkörének az Alapszabályban és Szervezeti Működési Szabályzatban való rögzítését, a nevezett
dokumentumok ennek megfelelő módosítását. 43/2014 (VI.19.) számú Elnökségi Határozat
Molnár Attila: Jelzi, hogy negatív folyamatot érzékel. A főigazgatói és gazdasági igazgatói kart mesterségesen hígítja fel a
tulajdonos képviselőinek döntési sorozata. Minden olyan intézménynél, mely megérett a „sóra”, valamilyen uniós
fejlesztés volt. Onnantól kezdve 5 évig nem nyúlhattak hozzá. Javasolja, hogy legyen az egészségügyben működő
műszaki és gazdasági vezetők számára egy 2 éves felsőfokú intézményben megszerezhető posztgraduális képzés. Ebben
a Képzési munkacsoport tudna közreműködni. A tematikát körbeküldi a jelenlevőknek véleményezésre. Ennek alapján
a szakmailag is megfelelőt a főiskola dolgozza ki. A képzések többsége gyakorlati képzés kell legyen.
Kókay András: A Közgazdasági Egyetem erre nyitott.
Papp Péter: A Pécsi Egyetem részéről is nyitottak. Az összes egyetemet meg kellene versenyeztetni, hogy találják ki ennek
a technikáját. Kérdés, hogy ki fizeti a révészt, és az egyetem hogyan tudja ezt befogadni, milyen végzettséget ad?
5. Számviteli helyzet
Törökné Kaufmann Zsuzsanna: A Fórumon is közzé tette az ezzel kapcsolatos bérfeladás kérdéseket. Észrevételei a
következők: A program fogadóképes lenne. A kinyomtatott és az elektronikus felület nem egyezik. A Kincstárnál
érdemben nem jutott előbbre. A könyvelés azért elindul, bár zökkenéssel, nehézségekkel. Az alapokkal van baj, a
program kezelés intézményi oldalról való hibáját is felfedezte. Amennyiben előrébb jut az ügyben, közzé teszi az
információt a honlapunkon. A könyvelési rendszerrel is problémák vannak. Így felelősen gazdálkodni nem lehet. A
bérfeladás beolvasását látja a legnagyobb problémának. Az összes modulon végig ment, és úgy véli, mindegyiket meg
lehet csinálni. A programot végeredményben jónak találja, csak az alapoknak kell tökéletesnek lenni hozzá. Ha a
kötelezettség vállalásnál és előirányzatnál mindent helyesen jelölünk be és minden rovatot jól bekattintunk, akkor a
többi már automatizmus most már. Csak ezt még nem tudják a munkatársak.
Imre Tímea: Tájékoztat a Computrendes-Régiós megbeszélésről. A Computrend nyitott arra, hogy a továbbiakban régiós
szinten csinálja az oktatásokat, mert ezt hasznosnak találták ők is. A Régióvezetőknek ír egy levelet ezzel kapcsolatban,
hogy ezzel érdemes lenne élni. Másrészről javasolja, hogy a Computrend az elektronikus felületeken jelezhetné
figyelemfelhívó, felugró ablakban a lényeges pontokat, amiket el kéne mondania, ill., hogy kattintson-e rá az ember.
Törökné Kaufmann Zsuzsanna: Ott látja a hibát, hogy nem gondol mindenre az a programozó, aki ott ül a Computrendnél
x éve és ismeri a programot. Javasolná, hogy a verzióváltásokat ne csak a honlapján tegye közzé a Computrend, hanem
a programban is jelezze, legyen egy jelzés erre, hogy az automatikus letöltés megtörtént.
Imre Tímea: Javasolja, hogy a most létrehozott számviteli munkacsoport feladataként meghatározhatjuk, hogy a
könyveléssel kapcsolatos problémákra, igényekre, ajánlást dolgozzon ki.

A jelenlévők 18 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták, hogy a Számviteli munkacsoport
feladataként határozzuk meg a könyveléssel kapcsolatos problémákra, igényekre való ajánlás kidolgozását.
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6. A tavaszi konferencia értékelése, az elszámolás elfogadása
Kókay András: Tájékoztat a rendezvény kimeneteléről, résztvevői létszámról, bevételekről, kiadásokról. 60 főre lett
tervezve, 105 fő vett részt. Nullszaldóra terveztük és 671.545 forint az eredmény. A résztvevő Egve tagok
statisztikájáról is tájékoztat. 4. sz. melléklet. A saját szervezésre való tekintettel sikeresnek mondható, elég sokan jöttek.
Megköszöni az ügyvezető közreműködését.
Papp Péter: Kiegészíti azzal, hogy a 2013. decemberi ülés ingyenes mivolta a konferenciának köszönhető kedvezmény
volt. Valamint az összeget még javítja az esetlegesen befolyó támogató cég ajánlása. A szállodai számla szerint az étkezés
és italfogyasztás összege után adókötelesek vagyunk.
Dr. Vermes Tamás: Észrevételét jelzi, a helyszínnel kapcsolatosan pozitív benyomása volt. Kitűnő rendezvény volt
véleménye szerint.
Czakó Imre: Mivel az ellátórendszer szét van szórva az országban, ezért körbe kell járnunk egymást, és így nem lehet
probléma egy konferencia helyszíne, ha az távol esik egy adott intézménynek, személynek.
Molnár Attila: Összefoglalóan jónak minősíti a rendezvényt. Apró hiányosságokra hívja fel a figyelmet. Megköszöni a
munkát a szervezőknek. Tájékoztat arról, hogy a Harkányi Gyógyfürdőkórház szándéknyilatkozatot küldött az EGVEnek, hogy a 2015. évi májusi konferencia helyszínét szeretné biztosítani. 5. sz. melléklet. A választ erre elnök úr megírta.
A jelenlévők 18 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták, a 2014. májusi konferencia elszámolását.
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Seres György: A régióktól kéri, hogy küldjék meg, hogy az önkénteseket milyen területen foglalkoztatják, mert azt bele kell
venni a szabályzatba.
Juhász Gábor: Észrevételt tesz az októberi közgyűlés meghívójával kapcsolatban. Felhívja a figyelmet, hogy az új Ptk.
szerint át kell nézni az időpontokat, mert lehet, hogy nincs összhangban a meghirdetett időpont határozatképtelenség
esetén.
7. Egyebek
KEHI
Molnár Attila: Beszámol a KEHI vezetőjével történt beszélgetésről. Konszolidációs pénzek elszámolásával kapcsolatos
kérdéskörről tájékoztat, valamint hogy egyes szolgáltatók hamarabb fizettek, mint ahogy megkapták a pénzt. Kassza
söprés és konszolidációs pénz összefüggését megvizsgálják, és javaslatot tesznek. Ez egy módszertani probléma. Az
ellenőrzést megelőzően megbeszélik a módszertant a jövőre nézve. Az előirányzat problémát és a számviteli kérdést is
érintették. Az októberi konferenciára a KEHI vezetősége is eljön.
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