JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2011. augusztus 17-én az EGVE Budapesti Irodájában megtartott elnökségi
ülésről.
Jelen vannak: A mellékelt jelenléti íven aláírt tagok, 9 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

1. Jelöltelnök választás előkészületei
Hegedüs Iván: Tájékoztat és felhívja a figyelmet a jelölés lépéseire. Határozat: A régiókban
augusztus 30-ig össze kell gyűjteni a leendő elnökre eső javaslatokat. Ezt követően az
EGVE tagoktól beérkezett jelöléseket összesíteni kell, és számára megküldeni 2011.
szeptember 10-ig. A 2011. október 5-ei közgyűlésen lesz a választás. 5. sz. melléklet
A fenti határozatot a jelenlévők egyhangúlag elfogadják.
Seres György: Minden régióvezető ismeri a tagjait, tudja, hogy kitől jött a szavazat.

2. XVIII. MEN konferenciával kapcsolatos előkészületek
Dr. Ari Lajos:
-A Napi Gazdaságtól (Kovács Péter) kapott e-mail-t olvassa fel, s felvázolja a hozzá tartozó
történetet, majd erre reagálásként írt válaszlevelet is közli.
-Minden évben díjazza az EGVE az év emberét. Ebben az évben két ember vált ki az
egészségügyből, Nemes János, és Győri András. Azt javasolja, hogy kivételesen legyen 2 év
embere díjazva. Az EGVE embere díjat átadjuk a közgyűlésen, és lehetőséget biztosítunk,
hogy teljesen szabad témában pár szót szóljon, tartson egy kis beszédet az átadást követően.
Papp Péter: A következőképp reagál: Ezt a két embert köszöntsük, ezzel egyetért, de az
EGVE díjat tartsuk meg kollégáknak, gyakorló vagy volt korházi vezetőknek. Szántó Magdit,
vagy Tiborcz Sándort javasolja.
A jelenlévők a díjat illető emberekről vitáznak. Mindenki elmondja a véleményét az EGVE
díjazottja címet illetően.
Határozat:
Dr. Ari Lajos: Javasolja, hogy Szántó Magdit jelöljük az EGVE díjra, és felkérjük Sin
Józsefet, hogy írjon Magdiról egy laudációt, melyet Elnök úr olvasna fel. Nemes Jánosnak
és Győri Andrásnak EGVE elismerést, oklevelet adjunk át a plenáris ülésen, az EGVE
blokkban, és felkérjük, hogy tartsanak egy 10 perces előadást, üzenetet számunkra.
Papp Péter: Erre az ajándékra javasol (az oklevelen kívül) egy szilvásváradi házaspár által
készített tárgyat. (szobrot, stb.) Ennek anyagi vonzatának utána néz.
A fenti határozatot a jelenlévők egyhangúlag elfogadják.
Dr. Ari Lajos: 24 cég jelentkezett, és 220 fő jelentkező van eddig. A jelentkezők számát
sorolja fel (57 EGVE tag, 49 egészségügyi dolgozó, stb.)
A régiók mozgósítsák a jelentkezéseket.
Megjelenik egy új gyógyszercsomagoló cég.

A régiós előadások összeszervezésében Dr. Fülöp Rudolfnak Molnár Attila nyújt segítséget.
Felsorolja az előadásokat és a programot.
Határozat: Javasolja, hogy az EGVE blokkban, a régiós előadások között legyen Dr. Ari
Lajos: Új megoldások, ötletek, egyebek címmel, másik: Simon Tamás és Dr. Kőszegfalvi
Edit közös előadása a Felelősségbiztosításról, harmadik egy Nyugat-Dunántúli előadás, és
a Dél-Alföldi régió a negyedik, s még egy hely szabadon marad. A fenti határozatot a
jelenlévők egyhangúlag elfogadják.
Ha van EGVE összerakott vélemény, összeszedett problémák, akkor az röviden a
megválasztott elnök feladata előadni, Szócska Miklós előadása előtt.

3. Egyebek
2011. évi LXXXI. törvény az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról
Demes Ildikó: A 2003. évi LXXXIV. Törvény módosítása ez. Az ügyelettel kapcsolatos.
Felvet bizonyos pontokat, mint problémát és jelzi az észrevételeit. Véleménye szerint többlet
költséget jelent, és 1 hónapra előre kell ezt beosztani. A részletes leírást a jelenlévők
megkapták. 3. és 4. sz. melléklet
Szeptember elsejétől lép érvénybe.
Eőry Ferenc: javasolja, hogy a Hírlevélben jelenjen meg erről egy összefoglaló.
Dr. Ari Lajos: Határozat: Javasolja, hogy nem előadás formájában ebből a témából
felkészülne Demes Ildikó és Dr. Kőszegfalvi Edit valamint Pethő Erzsikét is be kéne vonni a
humánpolitika és egyéb vetületeivel. A péntek délelőtti blokkban erre egy pár perc erejéig
kitérnénk. És ez csatlakozna a megválasztott elnök előadásához.
Illetve javasolja, hogy a Hírlevélben tájékoztatjuk a kollegákat erről a témáról. Kéri Demes
Ildikót és Dr. Kőszegfalvi Editet, hogy egy anyagot erről állítsanak össze és küldjék meg az
iroda részére.
A másik a továbbképzéssel kapcsolatos rendeletek megjelenítése, tájékoztatása, melyről
Hegedüs Iván feladata összeállítani egy rövid anyagot, és megküldeni az iroda részére köremail-ben való továbbítás céljából.
Elszámolás, utalás
Dr. Ari Lajos: A májusi konferencia elszámolását Seres György leellenőrizte. Rendben
levőnek találta. Az elszámolás, az erről szóló hivatalos levél valamint a szerződés alapján az
EGVE utal 300.000 Ft-ot.
Honlap
Molnár Attila: Felveti a GOKI által készített honlap problémáit. Egy gyors fórumot,
tájékoztatási lehetőséget javasol.
Dr. Ari Lajos: Felkéri Molnár Attilát, hogy vegye kézbe a honlap kezelését, tegye rendbe,
gondozza ezt a problémát.
További témák az egyebek pontban:
 A közhasznúságot nem sikerült bejegyeztetni. A bíróság azokat a dolgokat kéri,
ami az új közhasznúsági tv.-ben meg fog jelenni.
 Megjelent az Árinformáció az egészségügyi intézményekben c. tájékoztató.
Elektronikus úton eljuttattuk a kollégáknak.









Államtitkár úr az ösztöndíj rendszerről eszmét szeretne cserélni az EGVE-vel.
A kollégáktól véleményt kér ezzel kapcsolatban.
A Mediprinttel a kapcsolatot lezártuk, a tatozásukat átutalták. A Gazdasági
Szemle más tudomány irányába is eltolódik, valamint jövőre elektronikusan is
megjelenik.
A Széll Kálmán Terv gyógyszer részét újra véleményezni kell. Akinek még van
észrevétele az küldje el.
A Semmelweis Tervről megírt véleményt, mely a Hírlevélbe is belekerült, fogja
ezután máshol is elmondani.
Újra meg van hívva a szokásos Düsseldorfi kiállításra 10 fő. Közben az első
európai kórházi konferencia is szervezésben van, angol nyelven. Szeretnék ha
legalább hárman erre a konferenciára is bejelentkeznénk. Egy embert vendégül
látnak, így 9 ember tud menni. Augusztus 25-ig meg kell küldeni a neveket.
Javasolja, hogy Becze Ákos német területen, Molnár Attila, Vadászy András, és
Dr. Ari Lajos angol területen ott legyen az utazók között. Régiónként (7)
kérünk, hogy javasoljanak még angolul beszélő embert az utazáshoz. Az
időpont: 2011. november 17-18-19. (cs-p-szomb) de szerdai utazással és
vasárnapi érkezéssel.
Fizetés emelés jóváhagyása Nagy Linda részére.

Összefoglalja a határozatokat:
-Hegedüs Ivánnak megküldeni a jelöléseket.
-Három díjat osztunk ki.
-XVIII. MEN konferenciára jelentkezők névsorát megkapják a régióvezetők és szorgalmazzák
a jelentkezést.
-Kovács úr levelét stilárisan pontosítva elküldjük.
-EGVE blokkba készülő előadások
-Figyelme felhívás a módosított törvényről hírlevélbe megy, Demes Ildi és Kőszegfalvi Edit
részéről.
-Hegedüs Iván körlevele, a határidőről
-Az elszámolás rendben megtörtént a májusi konferenciáról.
-Düsseldorfi utazás, két ember angol nyelv, Becze Ákos német. Még 7 nevet kérünk a
régióktól határidőre.
Eőry Ferenc, és Molnár Attila által felvetett téma: A fiatal EGVE tagok, kollégák csapatba
terelése, program nyújtása, hogy érezzék, hogy idetartoznak, és megismerjék egymást.
Dr. Ari Lajos: Lezárja az ülést, megköszöni a részvételt.
k.m.f.
A jegyzőkönyvet vezette:

Nagy Linda

