
 

 

 

 

 

Az EGVE Budapesti Irodájában  

2012. február 29-én megtartott 

összevont elnökségi-választmányi ülésen hozott 

határozatok 
 

Ügyrendi javaslat, 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.  

 

1.Bérrendezés az egészségügyben 

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.  

 

2. Májusi EGVE tanácskozás 
Elindult a szervezése a Május 10-11-én, közgyűléssel egybekötött konferenciának.  

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. A 3 blokk témáját, és 

szervezését a jelenlévők elfogadták. 

Helyszín: Keszthely. Szervező: Mádai és Társai Kft. Előkalkuláció elkészült. Egyszemélyben nem 

tudunk egy konferenciát leszervezni.  

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.  

 

3. Állami kórházak vezetőinek pályáztatása 
Az ülés felhatalmazza az EGVE elnökét, hogy a gazdasági igazgatói pályázatok elbírálásához 

delegáljon egy tagot.  

 

4. „GYEMSZI” kórházak „BV” beszerzései 
Az EGVE elnökségének és választmányának 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.  

 

5. Egyebek 
A következő ülésre Kókay András felajánlja, hogy tud helyet biztosítani. Jelenlévők egyhangúlag 

elfogadják. 

 


