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Elnökségi Jegyzőkönyv 
 
Készült: 2021. február 16-án, videókonferencia formájában megtartott elnökségi ülésről. A COVID 19 vírus 
okozta egészségügyi helyzet miatt az ülést Zoom-on, videokonferencia hívásként tartottuk meg ismét. 
 
Jelen vannak: A mellékelt jelenléti íven megjelölt személyek, 12 fő. Szavazati joggal 7 fő.   1. sz. melléklet 
 
Béres Margit: Megállapítja, hogy a videókonferencia ülés határozatképes. Köszönti a jelenlévőket. Ismerteti a 

meghívóban lévő napirendi pontokat. 2. sz. melléklet. A jelenlévők elektronikusan előre megkapták az egyes 

napirendi pontokhoz tartozó anyagokat is.  

 
Az elnökség 7 fő igen szavazattal a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadja.  
5/2021 (II.16.) számú Elnökségi Határozat 
 
1. EGVE munkatervek elfogadása  

Béres Margit: Mindenki elolvasta a munkaterveket. A Választmányi is Elnökségi ülések egyidőben és helyen 
történő megtartása érdekében az alapszabály ennek megfelelően fog módosításra kerülni. Addig is tudunk úgy 
működni, hogy időben korábban kezdődhet a Választmányi ülés, majd később az elnökségi ülés, de egy azon 
helyen.  
 
Az elnökség 7 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadja az EGVE Munkaterveket.  
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2. Az ESZJ tv. és végrehajtási rendelet (vhr.) problémák további egyeztetése 
Béres Margit: Erről rengeteget beszéltünk, írtunk is. A jelenlévők a gazdasági-műszaki területen lévők 
foglalkoztatásával kapcsolatban felmerülő kérdéseket, problémákat vitatják, egyezettik.  
Imre Tímea: A helyzettel kapcsolatban, amiben problémát lát, az a megbízási jogviszony.  
Császár László: A belső ellenőrökkel kapcsolatban veti fel a foglalkoztatásának helyzetét, főállású foglalkoztatott 
helyett, megbízási szerződéssel.  
Béres Margit: Egyetért, és ide sorolná az informatikusok alkalmazását is. Kérdése, hogy feszegessük ezt a témát, 
vagy a meglévő szerződéseket vigyük tovább. Várjunk márciusig, hogy milyen kormányrendeletek jelennek meg. 
 
Az elnökség 7 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, hogy a soron következő ülésre újra napirendre tűzzük ezt a témát, 
amennyiben addig nem oldódik meg a helyzet „magától”. Addig is a felmerülő kérdéseket küldje meg minden vezetőségi tag Elnök 
Asszony részére. 
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3.Az adósságállomány kezelése és a pillanatnyi helyzet, 4. KEF problémák megvitatása 
Béres Margit: A gazdasági vezető feladatit érintő jogszabályok nem jelentek meg. Ezért most nincs miről 
beszélnünk. Van-e valakinek frissen kinevezése, megbízása? Nem tudni mennyiért, milyen feltételekkel, hogyan 
leszünk alkalmazva.  
Imre Tímea: OKFŐ munkaszerződés mintával kapcsolatban az alapbéren felüli juttatások esetében a pótlékok 
ebbe a munkaszerződésbe be kell nevesítve kerüljön vagy csak véleménye szerint hivatkozni kell a jogszabályra.  
Béres Margit: Saját intézményében részéről, a gazdasági-műszaki területen kompenzációt hajtott végre. Markáns az 
orvosok béremelése, ezért a főigazgatójával egyeztetve minimális béremelést ad a dolgozóinak, hogy érezzék, 
hogy oda tartoznak sok év után, és ezt ki fogják gazdálkodni.  
 
5. Adatszolgáltatások, jelentések, tapasztalatok áttekintése 
Béres Margit: Véleménye az, hogy rövid idő alatt, gyorsan, hibátlanul, határidőre kifogás nélkül kell teljesíteni 
mindent mindenkinek.  
Varsányi Attila: Egyetért. Nonszensznek tartja, hogy nem tudnak úgy ütemezni, hogy ne egymásra menjenek a 
feladatok tömegével. 
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6. Alapszabály módosításával kapcsolatos felmerült javaslatok 
Béres Margit: Elsődleges javaslat, hogy a Választmány és Elnökség összevonása a legfontosabb. A Választmányi is 
Elnökségi ülések egyidőben és helyen történő megtartása érdekében az alapszabály ennek megfelelően fog 
módosításra kerülni. 
 
Az elnökség 7 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadja az Alapszabály módosításának előkészítését, és a Közgyűlés elé terjesztését. 
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7. Finanszírozással kapcsolatos problémák 
Béres Margit: Átlagfinanszírozás fog menni egy fél évig a kórházak esetében. Utána egy új finanszírozási formát 
fognak felvenni. Ezzel kapcsolatos információkat várja. 
Dr. Budanovics Noémi: Úgy tudja a vészhelyzet megszűnése után elvileg a KEF lesz.  
 
8. A Közgyűlések, konferenciák előkészítése 
2021. évi tavaszi konferencia 
Béres Margit: A Zoom előfizetése megtörtént az EGVE részéről. Így a tavaszi konferenciát is meg tudjuk tartani 
ezen keresztül. A K&M Congress Kft. megvette ezt a programot, hogy 100 főnél több személyt is lehessen 
fogadni, és átszámlázza az EGVE részére. Körülbelül 50ezer Ft-ba került.  
A tavaszi videó konferencia megtartásának feladataival a K&M-et bízzuk meg. Küldtek egy ajánlatot erre 
vonatkozóan. A 2021. május 20-ai elektronikus EGVE Közgyűlést a K&M Congress Kft. rendezvény szervező 
fogja lebonyolítani, megszervezni, 400.000 Ft összegért. Az EGVE tagok regisztrációs díját mi határozzuk meg. 
Felvázolja a témákat. 20 perces előadásokra gondolt, előre felvett formában. A programvázlatot körbeküldi a 
vezetőség részére. 
 
Az elnökség 7 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadja az EGVE-K&M szerződést a 2021.05.20-ai Zoom által történő 
EGVE Közgyűlés és konferencia megtartásáról.  
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2021. évi őszi konferencia 
Béres Margit: Tájékoztat, hogy Dr. Ari Lajossal egyeztetett. Felvázolja ennek programját is. OKFŐ részéről ezen a 
konferencián adjanak elő, az első napon. Harmata Tamás pszichológus a pillanatnyi helyzetet elemzi az 
egészségügyi dolgozók esetében. Ugyan ilyen felmérése van az ELTE-nek az egészségügyi dolgozók mentális 
helyzetéről. Kérdezi, hogy induljunk-e el ezzel a kérdőívvel.  
A jelenlévők támogatják a kérdőív kiküldését a gazdasági-műszaki dolgozóknak. Szakdolgozói témát is javasol 
Varsányi Attila. A programvázlatot körbeküldi a vezetőség részére. 
 
9. Régióvezetők megválasztása 
Béres Margit: Tájékoztat, hogy az Észak-Magyarországi régió új régióvezetője Dr. Molnár Andrea. A Budapesti 
Régióban Dr. Kis Róbertet választották meg újra. Ezzel kapcsolatosan kifejti a véleményét. Javasolja, hogy 
amennyiben nem aktivizálódik a régiója szükséges a visszahívása és új régióvezető választás kiírása. Ennek az 
Alapszabályban lévő jogi megoldására utána kell olvasni.   
 
Az elnökség 7 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a Budapesti Régió aktivitásának megfigyelését, későbbiekben az új 
régióvezető megválasztását.  
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Béres Margit: A Nyugat-Dunántúli régióban szintén új választást kell kiírni, mert Kertész Mártát választották, aki 
összeférhetetlenség miatt nem lehet régióvezető. 
Törökné K. Zsuzsanna: A régiós ügyrend megengedi, hogy meghosszabbítsuk a jelenlegi régióvezető mandátumát 
egyszer. Javasolja, hogy az ügyrendet módosítsuk, hogy többször is lehessen ezzel élni. Majd később újra lehet 
indítani a régióvezető választást.  
Imre Tímea: Amennyiben ő vinné tovább a régiót az az Alapszabállyal nem lenne ellentétes de az Ügyrenddel igen, 
mert aszerint egy alkalommal hosszabbítható meg a régióvezető mandátuma. Így szintén az a javaslata, hogy az 
Ügyrend a II.9. pontjában az „egy alkalommal meghosszabbítható” kifejezésből az „egy” szót kihúzva 
módosítandó.  
 
Az elnökség 7 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a Nyugat-Dunántúli Régió Ügyrendjének módosítását.  
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Imre Tímea: Javasolja, hogy ismét váljon szét a Nyugati régió a Dél-Alföld és Dél-Dunántúli régióra. 

Kezdeményezni kell a régiók ismételt felállását.  

Béres Margit: Ír egy köszöntőt az új régióvezetőknek, mely felkerül a honlapra is. 

 

10. A Nemzetközi Sajtószemle 

Az elnökség 7 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a Nemzetközi Sajtószemle folytatását.  
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11. KKIGR 

Dr. Budánovics Noémi: Tájékoztat a rendszer problémájáról. A témát a jelenlévők átbeszélik.  

 

k.m.f 
 

Jegyzőkönyv hitelesítő:     Jegyzőkönyv vezető: 
 
 

         Béres Margit                     Nagy Linda 


