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Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete, 1204 Budapest, Köves u. 1. 

Elnökségi Jegyzőkönyv 
 
Készült: 2021. december 14-én, videókonferencia formájában megtartott elnökségi ülésről. Az ülést Zoom 
alkalmazással, videokonferencia hívásként tartottuk meg. 
 
Jelen vannak: A mellékelt jelenléti íven megjelölt személyek, 14 fő. Szavazati joggal 5 fő.   1. sz. melléklet 
 

Az Elnökség 5 fő igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással levezető elnöknek Béres Margitot, jegyzőkönyvvezetőnek 

Nagy Lindát egyhangúlag elfogadja.  

32/2021 (XII. 14.) számú Közgyűlési Határozat  

 
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 5 fő igen szavazattal a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadja.  
33/2021 (XII.14.) számú Elnökségi Határozat 
 
1. 2021. októberi XXVII.MEN konferencia értékelése 
Béres Margit: Egy pár szóban elmondja a saját tapasztalatit. Meg volt a minimum 300 fő jelenléte. Az eredmény 
még nincs meg. Visszajelzések alapján elmondható, hogy a jelenlévőknek tetszett, jó előadások, jó hangulat. 
Sikerült a külsős OKFŐ-sök jelenléte. Már érkeztek visszajelzések, hogy mi voltunk az egyetlenek, akik a covid 
áldozatairól megemlékeztünk. Az informatikai blokkban és első napon ott volt az OKFŐ, ez sokat jelentett. Az 
utolsó napi program módosult. Nem volt rossz visszhangja annak a délelőttnek sem.  Várja a további 
véleményeket. 
Molnár Attila: Véleménye szerint megmutattuk, hogy vagyunk, olyan szakmai stábként, akiket nem lehet leírni, és 
van jövőnk. 
A konferenciával kapcsolatos összegzés: jónak minősíthetjük, jó visszhangot kaptunk, jók voltak az előadások, 
hősiesen álltuk a kihívásokat. 
 
2. Megyei irányítás- városi kórházak helyzete, felmerülő problémák 
Béres Margit: A megyei irányításúak kemény igénybevételnek vannak kitéve. Véleménye szerint nem tudja, hogyan 
lehet ezt jól csinálni. Igyekszünk tartani a lépéseket. Gondjai például, hogy december eleje elmúlt és nincs 
megoldva az átutalás, nincsenek megoldva alapvető dolgok, amik a működéshez szükségesek, nem lehet utalni 
bért se, adatszolgáltatásokhoz a kérdőíveket át kell nézni, stb.  
Császár László: Tapasztalata, hogy itt Veszprém megyénél a felsővezetőkön kívül, nem sokan tudtak a az 
átalakulásról, folyamatokról. Működik minden úgy, mint eddig, de a kommunikáció se felfelé, se lefelé nem 
működik. A Tapolcai kórházban is hasonló a helyzet, de mindenki el van havazva a saját problémájával, és nincs 
felkészülve a megye arra, hogy van 4 kórháza, melynek problémáit meg kell oldani. A pénzügyi helyzetet nézve 
szintén nehézkes a helyzet. Az első etapon, a helyzetjelentésen túlvannak, de hogy a gyakorlatban hogyan fog 
működni az kérdéses, de döcögős a helyzet. 
Béres Margit: További problémákat vet fel. Működni kell a kórházaknak év végén is, maradványokat meg kell 
tudni határozni, és most a szolgálati viszonnyal kapcsolatos jelentést is módosítani fogják. Ami még a helyzetet 
nehezíti, hogy beindul az új kötelezettségvállalási rendszer, és a giro is új rendszerre áll át.  
Varga Krisztina: A 664-es ha már változni fog, kérdés, hogy az elvek változnak benne, vagy a kifizetések.  
Béres Margit: Az elvek változnak, hogy kik tartoznak a szolgálati viszony alá, és hogyan kell számolni őket. Nem a 
kifizetés módja és milyensége. Rossz hír abból a szempontból, hogy újra kell számolni mindent, felül kell 
vizsgálni.  
Császár László: Év végi plusz pénzek, konszolidáció lesz-e? 
Béres Margit: Konszolidáció lesz tudomása szerint.  
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3. Átlagfinanszírozás, adósságállomány 
Béres Margit: Véleménye szerint az átlagfinanszírozás abból a szempontból jó, hogy kapunk bevételt. Mert jelenleg 
a teljesítményfinanszírozás nem működne. Nincs eszköz a főigazgatók kezébe, amivel motiválni tudnák az 
orvosokat. 
Dr. Klemencsicsné Budánovics Noémi: Jelentősen visszaesett a teljesítmény már a szeptemberi időszakban is. Az 
átlagfinanszírozás segít abban, hogy nincsenek finanszírozási gondok, tudjuk tartani magunkat. A betegek felöl 
egyre több konfliktus helyzet van.   
 
4. 2022. márciusi EAHM kongresszus végső munkáinak egyeztetése 
Molnár Attila: Küzdünk. Nagy az elvárás, nagy az érdeklődés a konferencia kapcsán. Szponzorok is többen 
jelentkeznek, sok a hazai szponzor. Az innovációs minisztérium támogatják az egyetemek részvételét ezen a 
kongresszuson. Azok a régi partnereink, akik az EAHM partnerei is, velük sikerült az elmúlt 1 hónapon belül 
személyesen tárgyalni. Azt látjuk, hogy az a  résztvevői létszám, amire számítottunk, meg lesz, a szponzori 
támogatás áthelyeződik a hazai szponzorok irányába a nemzetköziek felöl, de az az elképzelés és költségvetési 
terv, ami jóváhagyásra került, az teljesülni fog. Sok bizonytalanság van benne. Sokan gondolkodnak még, a 
coviddal kapcsolatban sok a bizonytalanság. Ezzel szemben nem tudunk mit tenni. Kásler miniszter úr elvállalta a 
fővédnöki pozíciót. Arra készülünk, hogy összeállítunk egy szakmai anyagot, cikkek, hozzászólások, tájékoztatók, 
hogy miért érdemes Magyarországra jönni egy ilyen konferenciára. Hogy csődülnének az emberek az kérdéses. A 
nullszaldó biztosan teljesülni fog.  
Béres Margit: Az egész szervező bizottságnak nagy kihívás, hogy megszervezzük, ahogy ezt elvárják tőlünk. A 
honlapon van egy magyar nyelvű program. Kedvezményes részvételi díjat alakítottunk ki. Bízik abban, hogy a 
tagok közül sokan lesznek jelen. Szinkrontolmács jelenléte is megoldott.  
Molnár Attila: A programban látni, hogy potenciális Nobel-díjas előadók (Roska Botond, Karikó Katalin), akik 
meg fognak jelenni. Ne felejtkezzünk el arról, hogy olyan magyar egészségügyi rendszerből származunk, mely 
felsőoktatási rendszer számtalan olyan koponyát adott a világ tudományainak, amire büszkék lehetünk.  
 
5. Egyéb aktuális kérdések megvitatása 
Császár László: Kéri, hogy ha olyan információhoz jut, ami a fenti témákban érintettünk, akkor kéri, hogy ossza 
meg velünk még a megjelenése előtt. Hogy több időnk legyen reagálni a dologra. 
Béres Margit: Percenként változnak a dolgok. Felgyorsultak az események, de ígéri, hogy ha olyan információhoz 
jut, ami segíti a munkáját a jelenlévőknek, akkor azt megosztja velük.  
A közgyűlést bezárja. Megköszöni a részvételt. Kellemes Ünnepeket kíván mindenkinek. 
 
 

k.m.f 
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