JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2013. augusztus 1-én az Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete (EGVE) Budapesti Irodájában
megtartott elnökségi ülésről.
Jelen vannak: A mellékelt jelenléti íven aláírt tagok, 12 fő 1. sz mellékletként csatolva
Molnár Attila: Megnyitja az ülést, köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Ismerteti az
elektronikus meghívóban kiküldött napirendi pontokat. A jelenlévő 12 fő a napirendi pontokat egyhangúlag
elfogadja. 2. sz. melléklet 26/2013 számú elnökségi Határozat
1. Létszámfelmérés a gazdasági-műszaki területen
Molnár Attila: Béremeléssel kapcsolatosan tájékoztat. Folyamatos egyeztetések zajlanak az ágazatvezetéssel,
pénzügyminisztériummal, képviselőkkel. Szükségesnek tartja a minden intézményre kiterjedő adatgyűjtést. Az
adatszolgáltatás lényege, lekérdezés jellegű lenne. Felvette a kapcsolatot Klárik Györggyel (Orgware), aki a kórházak
90%-ának nyújtja a szolgáltatásukat, használják a kórházak a szoftvereiket. Javasolja, hogy a későbbiekben ebből
célszerű lenne rendszert csinálni. Megemlíti a www.abacom/egve felületet, ahol visszaírásra kerülnek a kórházi
adatok. Az ülést követően kerül kiküldésre a levél, melyben kérjük az intézményeket az önkéntes adatszolgáltatásra
augusztus 31-ig. A feldolgozott eredmény alapján kezdeményezzük az Egészségügyért Felelős Államtitkárság aktuális
vezetőjével a tárgyalást.
A jelenlegi helyzetet tragikusnak tartja, véleménye szerint az elvándorlást meg kell akadályozni, mely a nyolc
általánost végzettek körében jelentősen megnőtt. Az információkat nem csak az ágazat vezetése számára, hanem a
miniszterelnök és az országgyűlési képviselők számára is publikussá fogjuk tenni.
Papp Péter: Szócska Miklós válaszlevelével kapcsolatos privát információt oszt meg, valamint a kincstár által vezetett
számlák esetét vázolja fel: A kincstár nem fizet kamatot, az intézmény fizet kezelési költséget. Számításai szerint ez az
összeg a kórházakat illeti meg.
Molnár Attila: Az ötletet jónak tarja a kincstári költségeket illetően, de a kincstár nem fizet kamatot. Egyetért azzal,
hogy ez legalább részlegesen fedezetet nyújtott volna a veszteségekre, és ez olyan saját bevétele volt az
egészségügynek, mellyel viszonylag szabadon tudott rendelkezni.
Dr. Baráth Lajos: Javasolja a személyes beszélgetést és tisztázást államtitkár úrral.
Molnár Attila: Egyetért, ennek érdekében készül a felmérés, hogy ne vita legyen a megbeszélésből. Az augusztus 31-ét
követően feldolgozásra került adatok után kezdődhet a személyes tárgyalás.
Szabó Mihály: A kincstári számlavezetés hátrányai szemmel láthatók a kereskedelmi bankokhoz képest. Drágább és
nincs is kamatbevétele. Javasolja, hogy emlékeztetni kellene Szócska Miklóst az annak idején tett ígéretére, hogy ezzel
kapcsolatosan lépéseket tesz.
Másik: a dolgozók írják a petíciókat a pénztárba történő kifizetésre, mert a bérük nagy része elmegy a banki terhekre,
plusz adó és illeték terheli őket.
Molnár Attila: Javasolja, hogy az EGVE készíthetne egy anyagot, mint egy ajánlást a kórházak gazdasági igazgatói
számára. A műhely munka irányítására Sin Józsefet javasolja. Feladata: összeszedni az anyagokat, konzultálni,
tájékoztatást adni az érdeklődőnek, az összegyűjtött anyagokat biztosítani számukra.

Sin József a felkérést elfogadja. A jelenlévő 12 fő egyhangúlag támogatja a javaslatot. 27/2013
számú elnökségi Határozat
2. Kórházak adósságállománya
Molnár Attila: A jelenlévők megkapták a tájékoztató levelet. 3. sz. melléklet. Ennek előzményeit vázolja fel. Véleménye
szerint ahhoz, hogy ezt az adóssághelyzetet megoldjuk, külső forrásra van szükség. Az EGVE álláspontjának ebben a
kérdéskörben a következőket javasolja, és kéri, hogy a kommunikációt egyetértés esetén ebbe az irányba vigye
mindenki.
1. Teljes körű adósságrendezés külső forrásból
2. A díjtételeket 180eFt-ra, ill a járó és krónikus díjtételek hasonló arányú módosítása szükséges.
3. Ha mindez megtörtént, akkor ki lehet adni a „kilövési” engedélyt.
Dr. Ari Lajos: Javasol egy 4. pontot is: Elfogadható nagyságrendű felújítási alap kerüljön bele a GYEMSZI kasszájába.

Szabó Mihály: A késedelmi kamatok kérdését veti fel. Véleménye szerint ágazati szinten kéne ezt kezelni.
Molnár Attila: Javít az állásfoglaláson, kiegészíti, pontosítja (infláció követés és értékállóság biztosítása, valamint
Tulajdonosi kötelezettségek tervezhető forrásának biztosítása). A jelenlévő 12 fő igen szavazattal egyhangúlag
elfogadja az EGVE állásfoglalását. 28/2013 számú elnökségi Határozat
3. Tájékoztató a régiós alakuló ülésekről
Molnár Attila: Az alap koncepció, hogy alkalmazkodunk a térségi ellátás rendszeréhez, de ez anomáliákat szült. A
működés fenntartása érdekében ezen változtatni kell. A régiós tagok nyilatkozhatnak, hogy melyik régióban
szeretnének dolgozni, melyik régióba szeretnének tartozni. Tájékoztat az egyes régiók üléséről, megválasztott
régióvezetőjüket is bemutatja.
Észak-Magyarország: Durda Ágnes
Nyugat-Dunántúl: Sin József továbbra is, amíg a folyamat le nem zajlik.
Dél-Dunántúl: kompromisszumos megoldásként Papp Péter még elvállalja a régió irányítását.
Budapesti régió: Juhászné Kálmán Ilona, itt van a legnagyobb probléma a régió méretét illetően.
Dél-Alföld: Szabó Mihály
Észak-Alföld: Harsányi Imre marad a 7. ével befejeződő választásig.
A TESZK megnevezése TIG= Területi Igazgatóság névre változott.
A régió helyett a térség kifejezés átvezetése lenne hivatalos az alapszabályunkon.
Eőry Ferenc: A módosítási javaslatot nem tartja szükségesnek.
A jelenlévő 12 fő egyhangúlag elfogadja javaslatot, nem változtatunk az alapszabály szövegén e
tekintetben, marad a „régió” szó használata. 29/2013 számú elnökségi Határozat
4. Az őszi választások előkészítése
Molnár Attila: Azért fontos, hogy a régiók álljanak fel, mert a jelölőbizottság akkor elkezdheti munkáját. Technikai
kérdésekben kell most dönteni: hogyan történjen a jelölés.
A választás alapjait a régiókra bízzuk, a tekintetben hogy próbáljanak meg konszenzust kialakítani a jelölésben.
Jelölt elnököt, Elnökséget, Választmányt, Felügyelő Bizottságot, Etikai Bizottságot választunk; legalább 10 jelölésre
van szükség, hogy egy személy a jelöltek között szerepeljen.
A jelöléshez szükséges jelölőlapot és tájékoztató levelet postán küldjük meg a tagoknak, az ehhez szükséges taglistát
és alapszabályt a honlapunkon a megfelelő menüpontban megtalálják.
A jelöléseket szeptember 10-ig meg kell tenni, 10. és 15-e között a jelölőbizottság feldolgozza, októberben pedig
megtörténik a választás a közgyűlésen.
Eőry Ferenc: Felhívja az új régióvezetők figyelmét, hogy a régióvezetők automatikusan tagjai a választmánynak, az
elnökségi ülésekre pedig csak meghívót kapnak.
Molnár Attila: Felolvassa az alapszabály ide vonatkozó részét.
Dr. Ari Lajos: A jelölőlap hitelesített lap, sorszám, EGVE bélyegző és elnöki aláírás is szerepel rajta.
5. Egyebek
Új tagok
Molnár Attila: Felolvassa az új belépőket. A jelenlévő 12 fő egyhangúlag elfogadja a felvételüket, 30/2013 számú
elnökségi Határozat
MEN
Dr. Ari Lajos: Tájékoztat a XX. Magyarországi Egészségügyi Napok konferencia szervezéséről, előzetes programjáról.
A német partnerek lemondták, az osztrák partnerek viszont elvállalták az előadást.
Molnár Attila: A konferencia esti programjáról, a gasztronómiai estről tájékoztat. Javasolja a jelentkezési határidő
meghosszabbítását augusztus 15-ig. A jelenlévő 12 fő egyhangúlag elfogadja a MEN-re való jelentkezési
határidő meghosszabbítását augusztus 15-ig. 31/2013 számú elnökségi Határozat
A Balatonfüredi támogatás tanulmány készítésének ellenértékeként fog befolyni az EGVE-hez. Lehetséges témák:
Balatonfüred, régió, turizmus, egészségügy, egészségfejlesztési terv.
Farkas Gyula festőművészről tájékoztat, aki esetlegesen kiállíthatna a konferencián. Az év embere címre is
javaslatokat kell tenni.
Az OORI új gazdasági igazgatójával való egyeztetés során rendelkezésre áll az Egészségügyi Gazdasági Szemle
működéséhez szükséges forrás. Javasolja, hogy kampányolják a jelenlévők, hogy legyenek előfizetői az újságnak.

Dr. Ari Lajos: Javasolja, hogy szavazógépek és szavazórendszer működtetéséhez kérjünk be ajánlatokat.
Durda Ágnes: Katasztrófavédelemi tervük civil katasztrófára nincs felkészülve. Kérdése: ha részt vesz katasztrófa
védelmen, akkor erre a katasztrófavédelmi alapból anyagi juttatást nem kaphatnának-e utólag?
Molnár Attila: Ennek utána kell nézni, a felvetés jó. Megpróbáljuk felvenni a kapcsolatot a katasztrófavédelemmel.
Köszöni az aktív részvételt. Lezárja az ülést.
k.m.f.
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