JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2013. szeptember 19-én az Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete (EGVE) Budapesti Irodájában
megtartott elnökségi ülésről.
Jelen vannak: A mellékelt jelenléti íven aláírt tagok, 13 fő 1. sz mellékletként csatolva
Molnár Attila: Megnyitja az ülést, köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Ismerteti az írásos
meghívóban kiküldött napirendi pontokat. A jelenlévő 13 fő a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadja. 2. sz. melléklet
32/2013. (IX. 19.) számú elnökségi Határozat
1. Tájékoztatás a Jelölőbizottság munkájáról
Molnár Attila: Lezajlott a jelölés folyamata. Az előző jelölési periódusok gyakorlatától eltérően sokkal több jelölés érkezett, a
tagtársak aktivitása nagyobb, mint az előző időszakban. A régióüléseken és szakmai programokon is ezt lehet érzékelni. Úgy
érzi, hogy nő a tagság aktivitása. Ismerteti a jelölések eredményét. 3. sz. melléklet Sokan kaptak jelölést. Jelölt elnöki pozícióra
két személy kapta meg a szükséges 10-nél több jelölést. Törökné Kaufmann Zsuzsanna, és Kiss Beatrix Judit. Elnökségi
tagok jelölését is ismerteti. Ők lesznek az elnökségi jelölő listán. A szavazás szabályairól is tájékoztat, majd ismerteti a
Választmányi tagoknak jelölteket. Felügyelő Bizottsági elnökre érvényes jelölést Juhász Gábor kapott. Tagságra: Kertész
Márta és Harsányi Imréné. Etikai Bizottsági elnökre érvényes jelölést Becze Ákos és Sin József kapott. Tagságra Mocsáry Pál
és Prosszer Ottó.
A szabály szerint kimentek a Jelölőbizottságtól a nyilatkozat kérő lapok. Ezek közül 26 fő elfogadta a jelölést, 2 fő nem
fogadta el (Dr. Kőszegfalvi Edit, Hegedűs Iván), és 1 fő nem nyilatkozott (Prosszer Ottó).
Javasolja, hogy a közgyűlésen a levezető elnöki feladatra Dr. Kőszegfalvi Editet kérjük fel. A jelenlévők 13 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadták. 33/2013 (IX. 19.) számú elnökségi Határozat
Az októberi közgyűlésen a jelöltelnöknek jelölt személyek bemutatkozó kis előadást tartanának a szavazás előtt. A jelenlévők
13 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadták. 34/2013 (IX. 19.) számú elnökségi Határozat
Az Alapszabály értelmében ezen a jelölt listán nem tudunk változtatni. A két választás közötti esetleges személyi változások
vonatkozásában nincsen az Alapszabályban rendelkezés. Azt javasolja, hogy erre kigondol egy kezelhető megoldást, hogyha
olyan dolog történik azt tudjuk Alapszabálynak megfelelően kezelni. A 2014. évi májusi közgyűlésen Alapszabály
módosításként lehet ezt felvezetni, hogy a nem várt és nem alapszabály szerinti periódusban bekövetkező változások
kezelésére legyen megfelelő lehetőség. Felelős Molnár Attila. Határidő 2014. május. A jelenlévők 13 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadták. 35/2013 (IX. 19.) számú elnökségi Határozat
Papp Péter: Az EGVE felpezsdülését, és a fiatalítást a Dél-Dunántúli régióban nem érzékelte.
Molnár Attila: A jelöléssel kapcsolatos problémára akkor tudunk megoldást találni, ha a körülmények is úgy alakulnak. Ha azt
látják a Dél-Dunántúliak, hogy másutt pezseg az élet, akkor talán ők is be tudnak kapcsolódni. Úgy gondolja, hogy egy
dolgot tehet, végig látogatja az összes érintett kórházat, gazdasági igazgatót és javasolja, hogy le kell velük ülni beszélgetni
személyesen.
2. Az október 2-ai közgyűlés előkészítésével kapcsolatos feladatok
Molnár Attila: Idén gépi szavazás lesz. Egy fejlettebb technikát szeretnénk alkalmazni. A jelölt elnökök bemutatkozása után
jönne a szavazás. A szavazás menetét felvázolja. Ezen kívül lesz egy elnöki beszámoló, melyben tájékoztatja a tagságot az
elmúlt eseményekről. Az írásos beszámoló elkészítése folyamatban van. A közgyűlés napirendi pontjait is ismerteti.
A jelenlévők 13 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadták a közgyűlés napirendi pontjait
valamint a szavazás menetét és szabályait. 36/2013 (IX. 19.) számú elnökségi Határozat
3. Tájékoztatás a XX. MEN előkészítéséről
Molnár Attila: Röviden összefoglalja a jelenlegi helyzetet. Közel 380 regisztrált résztvevőnk van. 18 cég jelentkezett a
kiállításra. A programfüzet véglegesítésre került, a program összeállt. A honlapra hamarosan felkerül. Tájékoztat a program
menetéről, tartalmáról. Az elhangzó előadásokból kell szerkeszteni üzenetként egy végső anyagot, ebben fontos szerepe lesz
a meghívott sajtónak. Jövőre is vállalja a Perfekt a kreditpontos képzést.
Hegedűs Iván: Javasolja, hogy a médiát bevonva a szerdai napra kell koncentrálni, hogy átjöjjön az EGVE véleménye, üzenete.
Nehezen mennek át az EGVE információi, akaratai. A sajtó jelenléte fontos és erőszakosabban kell a véleményünket
hangoztatni.
Molnár Attila: Egyetért, és pontosítja. Tudatosabb, előkészítettebb lesz ez most. Lesznek felvezető interjúk. Pénteken is
lehetőség van interjúra és beszélgetésre az ebéd során. Szintén sajnálja azt, hogy az EGVE üléseken magunk között tudjuk a

problémákat és a sajtóban ez nem jelenik meg. Ezért következetesebben kell majd eljárni. A szerdai és pénteki napra
összpontosítunk.
A jelenlévők 13 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadták az októberi konferencia
programját, a sajtó tudatosabb bevonását. 37/2013 (IX. 19.) számú elnökségi Határozat
4. Tájékoztatás a létszámfelmérés eredményéről
Molnár Attila: 125 egészségügyi intézmény válaszolt. Minden kórháztól kaptunk választ kivéve 3 intézménytől. A kapott
minta alapján a nyolc általánost végzettek, alapfokú képzettségűek aránya 40,3%. Az adatok ellenőrzése még folyik. de
körülbelül ugyanennyi a középfokú és kb. 20% a felsőfokú végzettségűek aránya. Az adatok ellenőrzése és összesítése után
hozzáférhetők lesznek a honlapon az alaptáblák.
5. Egyebek:
Béremelésekkel kapcsolatos adminisztrációk
Molnár Attila: Felvázolja a problémát: A MÁK által nyújtott szolgáltatások elégtelensége, minőségi kifogásolhatósága. A
kincstár szerinti bérszámfejtési rendszer nem jó. Az NGM nem látja a megoldás lehetőségét. Javasolja, hogy ezt a kérdéskört
élezzük ki az októberi konferencia csütörtöki napjára, ott jöjjenek a kérdések.
Adóssághelyzet
Molnár Attila: Sokszor megnyilvánultunk ezzel kapcsolatban, ennek látszatja a sajtóban is volt. Készített egy teszt összeállítást
és felmérte, hogy az adósság döntő része miből származik. Tájékoztat, hogy készült egy kormány előterjesztés, melynek
pozitívuma, hogy összefoglalta miből keletkezik újra és újra az adósságállomány. Ennek a végén volt egy javaslat: 600millió
forintig teljes körű adósság rendezés, felette meg más. Viszont ez nem ment be a kormányba. A GYEMSZI pedig minősíti a
kórházakat, a,b,c kategóriákba, itt akkor azt kell rögzíteni, hogy mi az oka az eladósodásnak. Készült egy második elemzés is,
melyben a konszolidációról esik szó és intézkedési keretrendszert határoz meg. Az erről szóló levelet szétküldi az elnökség
tagjainak.
Új belépők
Molnár Attila: A jelenlévők 13 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadták az új belépők
felvételét. 38/2013 (IX. 19.) számú elnökségi Határozat
MEN előadás
Dr. Baráth Lajos: Tájékoztatja a jelenlévőket a beköszöntő szövegének tartalmáról. Valamint javasolja egy nagy poszter
elkészítését arról a témáról, hogy „Nélkülünk nem megy!”.
Molnár Attila: Köszöni az aktív részvételt. Lezárja az ülést.
k.m.f.
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