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

Elnökségi Jegyzőkönyv 
 
Készült: 2022. június 13-án, 14.00 órakor videókonferencia formájában megtartott elnökségi ülésről. Az ülést 
Zoom alkalmazással, videokonferencia hívásként tartottuk meg. 
 
Jelen vannak: A mellékelt jelenléti íven megjelölt személyek, 16 fő. Szavazati joggal 10 fő.   1. sz. melléklet 
 

Az Elnökség 10 fő igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással levezető elnöknek Béres Margitot, jegyzőkönyvvezetőnek 

Nagy Lindát egyhangúlag elfogadja.  

20/2022 (VI. 13.) számú Elnökségi Határozat  

 
Béres Margit: Megállapítja, hogy a videókonferencia ülés határozatképes. Ismerteti a meghívóban lévő napirendi 
pontokat. 2. sz. melléklet. A jelenlévők elektronikusan előre megkapták az egyes napirendi pontokhoz tartozó 
anyagokat is. A szabadságolások miatt online tartjuk az ülést. Mindenkit szeretettel köszönt.  
 
Az elnökség 10 fő igen szavazattal a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadja.  
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1. Megyei irányító kórházak és a városi kórházak működési problémái, struktúra tagolódás gyakorlati 
tapasztalatainak egyeztetése (megyei irányító kórházak, városi kórházak, ezek gazdasági működésre 
kiható változásai) 
Béres Margit: Már egyszer felvetettük ezt a témát és napoltuk jelen ülésre. A probléma az, hogy megválasztották az 
új egészségpolitikai vezetést, és a teljesen új gárda nem állt még fel. Megemlíti, hogy sokan voltunk a 
Kórházszövetségen, megjelent a Jenei úr és az új államtitkár úr is. Az előadások jók voltak. Itt kiderült, hogy az 
átalagfinanszírozás nem tartható, fokozatosan fognak visszatérni a teljesítmény finanszírozásra. A járó és utána a 
fekvővel kezdik. A tapasztalatok alapján az jelent meg a kórházaknál, hogy nincs kezükben motivációs eszköz az 
orvosok felé. A TVK szerkezeti változásait jelentették be. A gazdasági-műszaki területen dolgozók költségeit 
beépítik, kódkarbantartást is ígértek. Amit az OKFŐ-nél elkezdtek, azt szeretnék folytatni országos szinten is. A 
kihasználtság szempontjából a magán ellátásba be kéne vonni a műtőket is. Szeptemberig nagy változások nem 
lesznek. 
Dr. Töreki-Vörös Ibolya: A belügyminisztérium általános elveit megfogalmazó értekezlet várható. Ettől nem 

várhatjuk, hogy érdemi információt kapunk, hogy mi hogyan lesz. Államtitkár úr szerint nagy valószínűséggel 

Jenei úr összehívja a gazdasági igazgatókat a nyári szünet előtt, ha az a stratégia körvonalazódik. 

Béres Margit: Volt egy olyan kitétel, hogy több pénz nincs a rendszerben és szeretnék megállítani az 

adósságállományt. De ez fel fog ugrani. Azoknál a kórházaknál, ahol nagyobb volt az adósságállomány már most, 

ott tételesen le kellett vezetni, hogy miből áll az adósságállomány, a Kincstár felé. A megyei és városi irányítási 

problémákat kezdjük el összegyűjteni vagy ezt is toljuk el? 

Az Elnökség 8 fő igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 0 tartózkodással elfogadja és úgy határoz, hogy a megyei irányító kórházak 

és a városi kórházak működési problémái témájával most nem foglalkoznak, mert lesznek még olyan változások, amik ezt 

felülírják. Ezért megvárják a szeptembert a téma tárgyalásával. 
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2. Átlagfinanszírozás hatása a működésre 

Béres Margit: Tájékoztat Kiss Zsolt által elmondottakról. Érdekesek voltak a számok, mert általában az 

áltagfinanszírozáshoz képest 60 %-on teljesítenek a kórházak, de van olyan krónikus kórház, ami 38%-on teljesít. 

Pár szakterület volt, ami alulról érinti az átlagfinanszírozást. A legtöbb kórház jól járt igazából. Ami probléma 

volt, hogy az ellátás romlott, a betegek különböző panaszokkal jöttek, és nincs teljesítmény a finanszírozás 

mögött. Ennek okát elkezdték elemezni.  

Becze Ákos: Felvázol még egy problémát, volt kórházának példájával, hogy orvos és ápoló hiány van, és ezt kell 

feltölteni.  
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3. Tavaszi konferencia értékelése 

Béres Margit: Véleménye szerint jól sikerült. Jó, hogy ezt az online formát választottuk. Imre Tímea jól vitte a 

moderátori szerepet. A két előadás jól sikerült. Az előadók jól és közérthetően magyaráztak, jól adtak elő. A 

dinamikus közbeszerzéssel kapcsolatosan felkértük az előadót, hogy az októberi konferencián is mondja el a 

lehetőségeket. Az előadó, Derzsenyi Attila rutinos ebben a témában. Októberben személyesen is lehet vele 

konzultálni. A másik előadó azt ígérte, hogy tart egy mesterséges intelligenciával kapcsolatos előadást.  

Az új gazdasági vezetőnk, Kummerné Csürke Ildikó most mutatkozott meg először a 2022. évi költségvetéssel.  

Imre Tímea: Egy jobbító szándékú észrevétele van. Kevesekhez jutott el a kör email a konferenciáról. A levelező 

rendszerünket kell ellenőrizni. Olvasási visszaigazolással kell kiküldeni a leveleket.  

 

Az Elnökség 10 fő igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással egyhangúlag elfogadja a 2022.05.18-ai tavaszi 

Közgyűlés és Találkozó elszámolását. 
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4. MEN szervezésével kapcsolatosan felmerült problémák megvitatása, rendezéssel kapcsolatos 

döntések 

Béres Margit: Majdnem 95%-ban kész a program, fent van a honlapunkon. A felügyeleti szervekkel kapcsolatos 

előadások maradtak még ki belőle. A szerevező munkát Dr. Ari Lajos készíti. Vannak előadások, amik még 

egyeztetés alatt vannak. Kéri, hogy a beszállítókat tájékoztassa mindenki, hogy lesz EGVE MEN konferencia 

Balatonalmádiban. Reméljük, hogy a megyei irányítású kórházak elengedik erre a konferenciára a dolgozóikat.  

Dr. Ari Lajos: Felvázolja a 3 nap menetét, programját. 

Nagy István: Javasolja a humán területtel kapcsolatos blokkot is felvenni.  

 

Az Elnökség 10 fő igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással egyhangúlag elfogadja a 2022.10.19-21. XXVIII. 

MEN programját, szervezésével kapcsolatos tájékoztatást és tényeket, és egyéb felvetett témákat a programba. 
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5. A megalakuló egészségügyi vezetéssel a kapcsolatfelvétel 

Béres Margit: Jelzi, hogy levelet ír Jenei úrnak, hogy szeretne elmenni hozzá az EGVE vezetése egy beszélgetésre. 

Valamint Takács Péternek felé is ugyan ezt jelezte személyesen. A gondod ott látja, hogy nehéz a helyzet, a nyarat 

nem adják időpontnak. Valószínű ősszel nyílik lehetőség a tárgyalásra. Amint tud konkrétumokat értesíti a 

vezetőséget erről.  

 

6. Egyéb aktuális kérdések megvitatása 

Kongresszusok 

Imre Tímea: Tájékoztat, hogy május végén az Orvosi Kamara tartotta az első kongresszusát, és ő volt jelen. Jó 

témák voltak. Az orvosok egymással szembeni megnyilvánulásai érdekesek voltak a teljesítmény tekintetében, 

etikai kódex-el kapcsolatban. A fiatalabbak másképp látnak kérdéseket szakmán belül is. Volt előadás, ami 

foglalkozott az orvosok nyugdíjas létével. Kincses Gyula jelezte, hogy kérné a segítségünket, hogy az önkétes 

munkavégzést hogyan lehetne elismerté tenni. Mi, gazdasági igazgatók milyen adatokat tudunk adni ebben a 

témában. Erről majd beszéljünk, ha jön egy hivatalos felkérés tőlük, hogy mit szeretnének. NEAK részéről nem 

volt senki. Magán egészségügyi intézmények voltak jelen inkább. Hasznos és jó konferencia volt. 

Béres Margit: Kórház Szövetség is megkeresett minket műtéti szettek összeírásával, igényével kapcsolatban. 

Fontos, hogy a beszállítók, hogy tudnak olyan műtéti szetteket összeállítani, ami megfelel a szakmának. Az 

Ápolási Igazgatók Konferenciáján is jelen voltunk, nagyléptékű volt, 30 éves volt az egyesületük, politika részéről 

is voltak, államtitkárság részéről is. Itt még jobban kidomborodott az erősforrás hiány. 

 

Új belépők 

Béres Margit: 4 új belépő tagunk van, felsorolja őket név szerint, tájékoztat az adatlapjukról.  

 

Az Elnökség 10 fő igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással egyhangúlag elfogadja az új belépőket. 
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Béres Margit: A közgyűlést bezárja 15.12 órakor. Megköszöni a részvételt. 
 
 

k.m.f 
 

Levezető elnök:          Jegyzőkönyv vezető: 
 
 

  Béres Margit                               Nagy Linda 

 

Tanú:                                                                                          Tanú: 
 
neve:                                                                                           neve: 
lakóhelye:                                                                                    lakóhelye: 
személyi igazolvány száma:                                                         személyi igazolvány száma: 

 


