
JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: 2012. február 29-én az EGVE Budapesti Irodájában megtartott összevont elnökségi-
választmányi ülésről. 
 
Jelen vannak: A mellékelt jelenléti íven aláírt tagok, 18 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 
A napirendi pontok előtt bejelentést tesz, miszerint 2012. január 1-től közhasznú szervezet vagyunk. 
 
Molnár Attila: Ügyrendi javaslatot vezet elő, miszerint egy napirendi pont lezárásakor 5-6 kerek 
mondatban foglalja össze a jegyzőkönyv számára az előadó azt, amit az adott napirendi ponttal 
kapcsolatban a jegyzőkönyvben rögzíteni szükséges.  
A jelenlévők egyhangúlag elfogadják a javaslatot. 
 
1. Bérrendezés az egészségügyben 
Dr. Ari Lajos: A bértárgyalásokon elhangzottakról tájékoztat.  
 
Molnár Attila: Szintén tájékoztat a béremeléssel kapcsolatos megbeszélésről. 
 
Kókay András: Javasolja, hogy az EGVE azt kérje, hogy beépülő támogatásként jelenjen meg ez a 
béremelés. 
 
Molnár Attila: Elmondja, hogy az EGVE ezt kérte, majd tájékoztat a Magyar Kórházszövetség elnökségi 
ülésén elmondottakról.  
 
Dr. Ari Lajos: Pillanatnyilag nincs eszközünk a béremelésre. 
 
Kókay András: A béremelés és a minimálbér kompenzáció nem ugyan az és nem beépülő támogatás.  
 
Dr. Fülöp Rudolf: Szakértő csapat összeállítását, műhely munkát javasol az adminisztratív feladatokra. 
Véleménye szerint szükség van a tehetséges, közgazdász, műszakis, jogász, stb. fiatalokra, hogy a 
versenyszférával konkurálni tudjunk.  
 
Papp Péter: Javasolja, hogy a kapott pénz épüljön be a teljesítménybe, és ezt most kapjuk meg. A 
bérfejlesztésnél maradjunk, szigorúan ezzel foglalkozzunk.  
 
Hegedűs Iván: Javaslata, hogy a Magyar Kórházszövetség állásfoglalásához kéne csatlakozni.  
 
Molnár Attila: Elmondja a Kórházszövetség álláspontját. Személyes konzultációt kezdeményeznek Szócska 
Miklós úrral, a béremeléssel kapcsolatosan. Más témákban, mint például kincstár, bérelőirányzat csökkentés, 
stb., súlyos problémákat látnak. A mi állásfoglalásunk megy el a Kórházszövetségbe.  
 
Demes Istvánné: Van-e információja az EGVE-nek, hogy milyen átalakítások lesznek? Fontos, hogy 
működőképes struktúra legyen, bármilyen átalakítás után.  
 
Dr. Ari Lajos: A hírlevelet a következőképpen kívánja felépíteni: belekerül az a levél, melyben jeleztük a 
tárcának, mint szakmai irányítónak a problémaköröket. Hogy a különböző szintű bérmozgásoknak nincsenek 
meg a fedezetei, struktúraváltás, közbeszerzés, stb. E mögé kerülne az az állásfoglalás, amiről itt szó volt. 
Hogy csak úgy tudjuk elképzelni a béremelést, hogy a struktúrába bele kell, hogy épüljön, az egészségügy 
valamennyi dolgozóját kell, hogy érintse, megfogalmazott életpályamodell mentén legkésőbb mikor a Kjt. 
éltbe lép. Ennél többet nem tudunk tenni, s a háttérben meg el kell kezdeni a tárgyalásokat. Nagy a válság, a 
teljes rendszer mindenegyes elemét feszíti, a forrást nem látjuk biztosítva, állami szinten sem, nem tartjuk 
elfogadhatónak, hogy olyan sarokszámokat diktáljanak, melyek teljesíthetetlenek.  
 
Dr. Fülöp Rudolf: Tájékoztat a pénzvisszavonásokról. A 27 milliárd második üteméről.  



 
Dombos Jenő: Teljes előkalkulációhoz kapcsolódó javaslata, hogy mutassák meg, egyes területeknek abból a 
forrásból, ebben a struktúrában mit lehet csinálni.  
 
Kókay András: Ellenzi a javaslatot, a megfogalmazást.  
 
Sin József: Véleménye, hogy nem lehet csak kérni, és követelni. Azt gondolja, hogy azt is hozzá kell tenni a 
levélben, hogy a pénzt a hatékonyság javítási akcióra fordítjuk.  
 
Dr. Ari Lajos: Összefoglal: A megteendő lépéseket közösen az EGVE, Kórházszövetség, Medicina 2000 
megtesszük. Egységes a véleményünk. Rendszerbeépítetten, egységesen minden dolgozónak legyen 
béremelés, életpályamodellel. A döntéshozó, a finanszírozás megalkotója vegye figyelembe azokat a 
kötelezettségeket, amiket ránk adott. 
Határozat: Az EGVE összevont elnökségi-választmányi ülésén megvitatta a bérrendezés és átalakulással 
kapcsolatos első tapasztalatokat. A következővel hatalmazza fel az elnökséget: A társ érdekvédelmi 
szervezetek vezetőivel közösen mindent kövessen el, az alábbiak mentén.  
Beépülő finanszírozás, kötelezettségek ellentételezése forrásoldalról szektor semlegesen, szakmapolitikai 
priorálást ésszerű mértékig elfogadva, végső határidő július 1-e a Kjt. illetve az Mt. életbelépése.  
A jelenlévők egyhangúlag elfogadják. 
 
2. Májusi EGVE tanácskozás 
Dr. Ari Lajos: Tájékoztat a 2012. május 10-11-ei konferenciáról. 3 blokkot javasol. Felvázolja: 1. blokkban a 
közgyűlés lenne, ahol el kell fogadni a költségvetési beszámolót, szokásos tájékoztatásokat.  
2. blokk egy jogi blokk lenne, amit Kőszegfalvi Edit segítségével szerveznénk meg. Témák: Munka 
törvénykönyve, ágazati törvénykezés, Magyar Államkincstárral kapcsolatos problémák, bérekkel kapcsolatos 
jogszabályi hátterek, minimumfeltételek.  
3. blokkban a GYEMSZI problémákról beszélnénk. Témák: az átvétel tapasztalatai, beruházások, 
közbeszerzések. Ennek megszervezését Molnár Attila és Ari Lajos vállalja.  
Helyszín: Keszthely. Szervező: Mádai és Társai Kft. Előkalkuláció elkészült. Véleménye szerint 
egyszemélyben nem tudunk egy konferenciát leszervezni.  
Határozat: Elindult a szervezése a Május 10-11-én, közgyűléssel egybekötött konferenciának. A 3 blokk 
témáját, és szervezését a jelenlévők elfogadták. A keszthelyi konferencia megszervezéséről külön 
szerződés készüljön. Az idén az októberi konferenciát támogassuk a tagok részére. Úgy szervezzék meg a 
májusi konferenciát, hogy nullszaldós legyen, kiegészítést nem adunk. A szponzori támogatások közvetlen 
az EGVE-hez kell érkezzenek.  
Jelenlévők egyhangúlag elfogadják.  
 
Molnár Attila: Javasolja, hogy az októberi konferencia után újra pályáztassuk meg a konferenciaszervező 
cégeket, hogy jó ajánlatokat kapjunk.  
 
Juhász Gábor: Megemlíti, hogy egy májusi konferencia nagyságrendű rendezvényt maga a szálloda is 
megszervez, nem kell külön rendezvényszervező. 
 
3. Állami kórházak vezetőinek pályáztatása 
Hegedűs Iván: Javasolja, hogy legyen egy egységes minta a szerződésekről.  
 
Dr. Ari Lajos: Dr. Kőszegfalvi Edittel közösen megkeresné Török Krisztinát, hogy tegye lehetővé, hogy 
segíthessük a pályázat kiírását, és egységes struktúrájú szerződések legyenek.  
 
Kókay András: Javasolja, hogy a pályázat meghallgatásánál és a bírálóbizottságban érdekképviseleti 
testületként vegyen részt az EGVE.  
 
Dr. Fülöp Rudolf: A pályáztatásokkal kapcsolatosan tájékoztat.  
 
Dr. Budaházy Emil: A bírálóbizottsági tagságtól óvja a többieket, mert kellemetlen szituációk adódhatnak. 
 



Határozat: Az ülés felhatalmazza az EGVE elnökét, hogy a gazdasági igazgatói pályázatok elbírálásához 
delegáljon egy tagot.  
Jelenlévők egyhangúlag elfogadják. 
 
4. „GYEMSZI” kórházak „BV” beszerzései 
Hegedűs Iván: Közbeszerzéssel kapcsolatos problémákat veti fel. Eőry Ferenc anyagát említi hozzá. 3. sz. 
melléklet. Azt javasolja az állásfoglalásba írni, hogy természetesen azonosulni tudunk a központi állami 
akarattal, legyenek kihasználva a börtönben foglalkoztatottak. De törekedni kell arra, hogy az áraikat 
közelítsék a szabad piaci árakhoz.  
 
Kókay András: Ha olcsóbban adja, azt a szolgáltatást a BV akkor el tudjuk fogadni. Jogszabály módosítást 
javasol.  
 
Határozat: Az EGVE elnökségének és választmányának az az állásfoglalása, hogy örömmel vesszük, hogy 
a büntetés-végrehajtás segíti és biztosítani tudja az egészségügyi intézmények ellátását. Azonban 
határozottan javasoljuk, hogy ha lehetőség van rá a szabályozást módosítsák úgy, hogy lehetőség szerint a 
piaci árakat ne haladják meg az ajánlati árak, mivel egyébként is igen leterhelt költségvetésből nincs már 
forrása az intézményeknek erre.  
Jelenlévők egyhangúlag elfogadják. 
 
Nagy Árpád: Uniós értékhatár feletti beszerzés kérdését veti fel.  
 
Kókay András: Inhaus beszerzést említi, és kifejti. 
 
Hegedűs Iván: Koherencia zavar van, a minisztériumok nem kommunikálnak egymással.  
 
Kókay András: A következő ülésre felajánlja, hogy tud helyet biztosítani. Jelenlévők egyhangúlag 
elfogadják. 
 
5. Egyebek 
Hegedűs Iván: Az ügyeleti szabályozással kapcsolatos anyagot ad közre, melyet elektronikusan az elnökségi 
és választmányi tagokhoz el kell juttatni.  
 
Dr. Fülöp Rudolf: Az adminisztráció növekedéséről szóló tájékoztató anyagot körbeküldi elektronikusan. 
 
Dr. Budaházy Emil: Felhívja a figyelmet a gyógyszerbeszerzés problémáira.  
 
Seres György: Elkészíti a számszaki és szöveges költségvetési beszámolót az elkészült mérleg alapján. A 
mérleget elektronikusan megkapják a jelenlévők.  
 
Molnár Attila: Konszolidációs terv készítési kötelezettségre hívja fel a figyelmet. Valamint a honlappal 
kapcsolatos fejleményeket, megkésett ajánlatok áttekintése után, a következő alkalommal vezetné elő.  
 
Hegedűs Iván: Lezárja az ülést, megköszöni a részvételt. 
 

k.m.f. 
A jegyzőkönyvet vezette: 

 
Nagy Linda 


