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

Elnökségi Jegyzőkönyv 
 
Készült: 2022. szeptember 19-én, 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.  

26/2022 (IX. 19.) 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. Mindenkit szeretettel köszönt.  
 
Az elnökség 10 fő igen szavazattal a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadja.  
27/2022 (IX. 19.) számú Elnökségi Határozat  

 
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) 
Dr. Budánovics Noémi: Arra volt kíváncsi, és afelől érdeklődött másoknál, hogyan alakul a rezsi kérdés, infláció 
kérdés, köt.vál, jelentési kötelezettség. Ezek tapasztalatai, hogyan alakul, mit lehet tenni. Vegyesek a tapasztalatok. 
Erről tud néhány szóban tájékoztatni. Ami miatt ezt felvetette, mivel mindenkinél más, ahol az integráció 
megvalósult mindenhol másképp kezelik pl. az áram vásárlás. Az új ár 200 körüli lesz. Az év végi kifizetéseknél, 
ez hogyan alakul. Érdemes lenne erre felkészülni, tudatni a szervekkel, hogy ez probléma lesz az intézményeknek. 
Az infláció pedig mindenhol változó, szintén nagy gondot okoz. Pl. papír áru díja, szállítási költség.  
Imre Tímea: Kérdése az elnökhöz, hogy tud-e információt a rezsi támogatás, valamiféle kompenzáció 
lehetőségéről. 
Béres Margit: Voltak felmérések a vállalati kiadásokkal kapcsolatban. Volt egy felsőkorlátos pénzösszeg, amit a PM 
kiosztott. Az elosztási elveket nem tudja. Nincs információja arról, hogy ennek fedezetét biztosítanák, inkább 
arról tud beszámolni, hogy lehet, hogy központilag fogják az energia számlákat kifizetni. Ez nem konkrétum, 
csak hallomás. Hasonló típusú az a körlevél, hogy a belső ellenőrzés tekintetében a megyei irányító szerv és az alá 
tartozó társ jogi intézetek, vagy városi kórházak esetében a belső ellenőrzést ki fogja ellátni és milyen 
formátumban. Ez is egyfajta központosítás.  
Imre Tímea: Nálunk van egy költségvetési felügyelő, aki másokkal is egyeztet. Kiderült, hogy az OKFŐ 
információt se kapott bizonyos témákról.  
Dr. Budánovics Noémi: Külön várja, hogy kérjenek adatszolgáltatást tőlük, mint nem állami intézménytől.   
 
2. Tájékoztatás a megalakuló egészségügyi vezetéssel való kapcsolatfelvételről 
Béres Margit: Az OKFŐ-nek írt levelet a MEN-el kapcsolatosan. Felkértük a MEN védnökségi szerepére is. Nem 
kapott még választ semmire.  
 
3. Az EAHM elszámolás lezárása 
Béres Margit: Van egy EGVE-K&M szerződés az EAHM szervezésére vonatkozóan. Van hozzá egy elszámolás 
rend, melyet jóváhagyott a Felügyelő Bizottság és a Gazdasági vezető.  
Kertész Márta: A megbeszélés eredménye az volt, hogy az eddigiek során felszámított költségekből, amit nekünk ki 
kellett volna fizetni a K&M-nek, abból ők 1 millió Ft-ot elengedte vis major okok miatt. Ezt a módosítást kell az 
elnöknek aláírnia, és utána mi az elszámolásban szereplő összeget kell csak kifizessük feléjük.  
 

Az Elnökség 10 fő igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással egyhangúlag elfogadja az elmaradt EAHM kongresszus 

szervezési költségeinek rendezését az elszámolás alapján az EGVE és K&M között. 

28/2022 (IX. 19.) számú Elnökségi Határozat  
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4. Molnár Attila közbenjárása és tájékoztatása az intézkedéséről a 2022. évi EAHM éves tagdíj, 
korábban kifizetett jogdíjból történő levonása ügyével kapcsolatban.  
Béres Margit: Tájékoztat arról, hogy Dr. Ari Lajos tudott beszélni az EAHM vezetőségével a költségeinket illetően.  
Dr. Ari Lajos: Beszélt a pénztárossal, aki támogatja az elképzelésünket, hogy a teljes pénzügyi kockázatát az 
EGVE vállalja. A lemondást az EAHM mondta ki. Így a jogdíj visszajár részünkre. A második részt nem kérik. 
Tagok szeretnénk maradni, és tagdíjat is fizettünk, így két évig 1900 euro alá csökkentség a tagdíjunkat. A héten 
találkoznak ezt megbeszélni az elnökök. Szóban elfogadták, még írásbeli elnökségi döntésre várunk. A kifizetés a 
tagság feltétele. A két tagdíj csökkentési összeg térül még meg.  
Kertész Márta: Úgy véli, hogy egy alacsonyabb tagdíj megszabása számunkra nem haszon. Az EAHM nem ad 
nekünk semmit, így érdemes eldönteni, hogy akarunk-e tagok maradni.  
Kummerné Csürke Ildikó: Készüljön egy szöveges beszámoló, és elszámolás, mert ez lesz az alapja az átutalt, 
hozzánk megérkezett összegnek.  
 

Az Elnökség 10 fő igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással egyhangúlag elfogadja, hogy Dr. Ari Lajos 

közbenjárásával visszautalásra kerül az EGVE részére a 4500 euró jogdíj és a valamennyi költségtérítés, valamint a következő 

két évben csökkentett összegű tagdíjat kapunk. 

29/2022 (IX. 19.) számú Elnökségi Határozat  

 
5. A 2022.10.19-21. XXVIII. MEN konferencia rendezésével kapcsolatos tájékoztatás, előadások, 
programok elfogadása, rendezéssel kapcsolatosan felmerült problémák 
Béres Margit: A konferencia rendezésével kapcsolatosan vannak még pontok, amik még kétségesek. Az előadók le 
vannak fixálva. Jenei, OKFŐ nem jelzett még vissza. NEAK vállalta az előadást. Az előzetes programot 
mindenki megkapta előre tájékoztatólag. A második napi programokra mindenki meg van, kivéve Szabó Tamást. 
Surján Orsolya nem jelzett még vissza. Szállás rendben van. Az összes társszervezet elfogadta a meghívásunkat. 
A Kórház Szövetség még nem jelzett vissza.  
Dr. Ari Lajos: A kiállítók mind meg lesznek. A régiek mind ott lesznek. Lesz kiállítói est.  
Bobál István: Osztályvezetőket, munkatársait vitte éveken keresztül a konferenciára, de sajnos most ez nem így 
lesz. Azért mert ahhoz, hogy Megyei irányító kórház gazdasági igazgató helyetteseként elmenjen egy 
kongresszusra, meg kell keresse a városi kórház főigazgatóját, mert ő fogja fizetni a végén a számlát, mely a 
megyei irányító kórház nevére érkezik. Amivel probléma van, az az egész rendszer, ami sokkal bonyolultabb lett.  
Kiss Ilona: Vannak olyan gazdasági igazgatók, akik saját pénzből fizetik a jelentkezésüket. 
Imre Tímea: A levezető elnökök esetében ellenőrizni kell, hogy jönnek-e a rendezvényre. 
 

Az Elnökség 10 fő igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással egyhangúlag elfogadja a XXVIII.MEN programot 
és tájékoztatást a szervezésről 
30/2022 (IX. 19.) számú Elnökségi Határozat  

 
6. EGVE Díjra jelölt személyek elfogadása 
Béres Margit: Javaslatokat kér szeptember 26-ig.  
Dr. Ari Lajos: Králik Györgyöt javasolja, és az Orgware támogató céget.  
 
Az Elnökség 10 fő igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással egyhangúlag elfogadja, hogy megküldik javaslatukat az 
EGVE díjra javasolt személyről szeptember 26-ig. 
31/2022 (IX. 19.) számú Elnökségi Határozat  

 
7. Árajánlatok az EGVE Díj szobrokra 
Béres Margit: Támogatja azt a javaslatot, hogy 2022. évben egy főt szavazzunk meg a díjra. Így marad még egy 
szobor 2023. évre. Szobor rendelés 2023. évben esedékes, hogy legyen 2024-ben. 
 
Az Elnökség 10 fő igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással egyhangúlag elfogadja, hogy 2023. év végén rendelünk 
EGVE szobrokat. 
32/2022 (IX. 19.) számú Elnökségi Határozat  
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8. Egyéb aktuális kérdések 
Béres Margit: Kaptunk a Belügyminisztériumtól, az egészségügyi finanszírozásért felelős államtitkártól egy pályázat 
értékelő fejlesztési programmal kapcsolatos társadalmi megkeresést. Átküldi a vezetőség részére. Nézzük meg, 
hogy mit tudunk tenni ehhez mint EGVE. Ez EU-s elvárás, azért kéne megcsinálni, ha már megkerestek minket. 
Törökné Kaufmann Zsuzsanna: Járó konferenciáról szeretne hallani és kéri Imre Tímeát, hogy pár szóban 
tájékoztasson, mert ő képviselte az EGVE ott. 
 Imre Tímea: Kiss Zsolt előadásán volt. Délelőtti programon egy állásfoglalás hangzott el helyzetértékeléssel 
együtt. A fenntartók közül is jó lett volna ha ott van valaki. Kiss Zsolt beszélt hosszabban, a kérdésekre 
válaszolva. Szóba kerültek az infláció és energia áremelések. Téma volt az orvosok motivációs tényezője. NEAK 
előadás érdekes volt. Teljesítmény finanszírozás 2023-tól várható.  
 
9. Új belépők 
Az Elnökség 10 fő igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással egyhangúlag elfogadja, az újonnan belépő tagokat. 
33/2022 (IX. 19.) számú Elnökségi Határozat  

 
 
Béres Margit: A közgyűlést bezárja 15.30 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: 

 


