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

Elnökségi Jegyzőkönyv 
 
Készült: 2022. december 16-án, 10.00 órakor Budapesten személyesen és videókonferencia formájában 
megtartott elnökségi ülésről. Az ülést Zoom alkalmazással, és személyes jelenléttel kombinálva tartottuk meg. 
 
Jelen vannak: A mellékelt jelenléti íven megjelölt személyek, 15 fő. Szavazati joggal 8 fő.   1. sz. melléklet 
 

Az Elnökség 8 fő igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással levezető elnöknek Béres Margitot, jegyzőkönyvvezetőnek 

Nagy Lindát egyhangúlag elfogadja.  

34/2022 (XII. 16.) számú Elnökségi Határozat  

 
Béres Margit: Megállapítja, hogy az 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 8 fő igen szavazattal a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadja.  
35/2022 (XII. 16.) számú Elnökségi Határozat  

 
1.Tagság létszámának alakulása, 3. Az EGVE helyzete a megváltozott viszonyok között 

Béres Margit: Megállt a létszámcsökkenés, egyre több belépőnk van. Felvázolja az év eleji, az áprilisi és az év végi 

állapotokat. Taglétszámot és tagdíj befizetők arányát. A régiók fogalmát át kell gondolni, hogy maradjon-e az 

Alapszabályban. Írásban körbe küld egy körlevelet erre vonatkozóan, hogy mi legyen a további sorsa a régióknak. 

Mivel teret adunk továbbra is annak, hogy azok is belépjenek, akik nem vezető igazgatók, hanem pl. belső 

ellenőrök, műszaki területen dolgozók, osztályvezetők, bárki aki érdeklődik a céljaink iránt, így az Alapszabályt is 

ehhez kell igazítani. Az OKFŐ-nél felvetődött a kérdés, hogy mi a szerepe az EGVE-nek az egészségügyi ellátó 

rendszerben. Magán személyekből álló egyesület, mely az egészségügyben, egészségügyi területen dolgozók 

érdekeit képviseli.  

Az EGVE hangot tud adni azoknak a problémáknak, amit érzékel, amit jeleznek felé. Az általunk összeállított 

kérdéseket eljuttatta az OKFŐ-höz. Ennek a hatására megrendezésre került 2022.12.06-án a gazdasági igazgatói 

értekezlet, mely hasznos volt az év végi zárással kapcsolatosan. A megyei irányítású kórházak gazdasági igazgatói 

voltak jelen. Elhangzott, hogy a Kincstári zárás hogyan fog zajlani, ez élesben fog indulni januárban. A 

felkészítési idő kevés volt a kollegák számára. Ezért ő is végig ül egy ilyen kurzust, hogy tudjon segíteni.  

 
Az elnökség 8 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, hogy az OKFŐ részére beküldött levél kerüljön fel az EGVE honlapra, 
hogy lássa a tagságunk mit teszünk értük. 
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Béres Margit: Folyamatosan juttatjuk el a problémákat. Erősödni kell a szervezetünknek.  

Nagy István: Véleménye szerint meg kéne köszönni az OKFŐ-nek, hogy a levelünk pontjait napirendre vették. 

Mit szeretnénk még megtárgyalni, tehát folytassuk a levelezést. 

Béres Margit: Tájékoztat, hogy az üzemeltetéssel kapcsolatban lesznek változások 2023-ban. Az energiaköltségek 

és felmerült egyéb költségek kezelésével kapcsolatban. Pl. őrzésvédés, karbantartás, gondnokság, kertgondozás, 

stb központosítva lesznek.  

 

2. A kórházak működési problémái 

Béres Margit: A bevezetendő kötvállal kapcsolatos kérdést már érintettük. A másik az adósságállomány. A 

konszolidációról a jogszabály megjelent, melyben új elem az, hogy önrészt kell vállalni a konszolidációból. A 

Kincstár nyitva lesz 28-29-én az utalások miatt. Beruházást nem lehet fizetni és KEHI ellenőrzés alá fog kerülni 

minden tétel. Az energia árakkal kapcsolatos problémát jeleztük és le is írtuk és a megbeszélésen is szó volt róla.  

Kiss Ilona: A konszolidációs támogatás összege nem ismert, de nagy valószínűséggel nem lesznek elegek az 

adóságok finanszírozására. Sok olyan kórház lesz, akik már január 1-el adóssággal indulnak. Forrás szükséges az 

ágazatba. A benzinár emelkedések okán, sok dolgozó vidékről jár be, most olyan helyzet áll elő, hogy a 

munkavállalónak keveset tudunk téríteni.  
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Béres Margit: Erről fognak tárgyalni az OKFŐ-ben, de mint EGVE ezt is jelezzük feléjük. 

Kertész Márta: Észlelték, hogy nincs elég fedezetük, vizsgálták, hogy nem rendelkeznek átcsoportosítható 

előirányzattal, ahhoz, hogy fedezve legyen egy kötelezettségvállalás. A jelenlegi rutinba eszerint jelentjük az 

OKFŐ-nek és államtitkárságra. Alakul az az új rendszer, hogy januártól jelentik a kötelezettségvállalást, mert 

kettősfedezet vizsgálatot végeznek. Tisztázni kellene az OKFŐ-ben hogy mi az elvárás tőlünk, a kettősfedezet 

vizsgálat vagy csak az előirányzatok alapján történő jelentés? A kettős fedezet esetén ezekhez külön emberek 

kellenek.  

Béres Margit: Ez szóba került a gazdasági igazgató megbeszélésen, de nem kaptak konkrét választ rá. Erre is rá fog 

térni a levélben. Erről is szeretnénk iránymutatást kérni. 

Imre Tímea: Kiegészíti, hogy milyen formában dokimentáljuk az is legyen egységes. A kórházak névváltozásával 

kapcsolatban is lesznek problémák. Az aránytalan költség kérdése mit jelent.  

Nagy István: A piactér összeomlott. Új jelszóval lehet ismét felmenni, és a régieket is fel kell vinni, törölni, majd 

újat felvinni. 

Varsányi Attila: A névváltozással kapcsolatosan, január 1-től alapítóokirat változás van, valószínűleg az összes 

szállítónak az új névre kell kiállítani a számláját. A szállítókat értesíteni kell a névváltozásról. De értesíteni nem 

lehet, amíg nincs meg az alapítóokirat. A beszámoló készítését is érinti ezt. Erre központi állásfoglalás kell, hogy 

hogyan fogadjuk be a számlákat. Másik, hogy mit lehet tudni az informatikai számlák utalásáról?  

Imre Tímea: Csak a beszerzés tiltott. 

Fejes Éva: A DMÜ-be beadta és pár napon belül meg is jött az engedély. A kifizetést is beadta.  

 

4. Év végi adósságállomány 

Imre Tímea: A jogszabályt értelmezi és felhívja a figyelmet pár dologra: 5 naptári napra jutó finanszírozási összeg 

vizsgálata, a nulla-nulla kassza is benne van. A támogatás összeg megállapítása során két elméletet vet fel. Másik 

kérdés a kifizetési sorrend. Mikor lejárt a szállítói tartozás? Mert ezt nem határozza meg a szabály.  

Molnár Attila: A közbeszerzéssel kapcsolatos problémákat veti fel az élelmezésre vonatkozóan.  

Béres Margit: Ezt is felvetjük a levélben. 

Imre Tímea: Felvet egy témát, amit szintén lehet jelezni az OKFŐ felé. Többlet költség a rezsi mellett, hogy a 

Synlab saját szerződött kórház partnereit felkereste díjemeléssel. 

Kertész Márta: Kiszervezett élelmezésnél a partner nem tesz ajánlatot a közbeszerzésre. Iránymutatás kell az ilyen 

helyzetekre. Ez is legyen téma a levélben.  

 

5. Tájékoztatás az EAHM elszámolással kapcsolatban 

Dr. Ari Lajos: Tájékoztat az EAHM által részünkre utalt összegekről. Közbenjárása által sikerült ezt elérni. Közös 

megegyezéssel az alábbi utalások történtek. 4500 euró jogdíjat visszakaptuk. Egyéb térített költségként 1600 eurót 

kaptunk. Ennek fejében az EGVE 2022. és 2023. évben csökkentett tagdíjat fog fizetni. A pontos összeg 2700 – 

800= 1900 euró. Számla nem érkezett. Várjuk továbbá a 2022. évi 2700 eurós számla mínuszos jóváíró számláját. 

Addig egyéb utalást nem teszünk, és a módosított tagdíjat is számla ellenében utaljuk. Javasolja, hogy fizessük ki a 

tagdíjakat. 

Kertész Márta: Köszöni Lajosnak az erőfeszítéseket. Viszont tanulság, hogy ez nagyon sokba került nekünk így is. 

Javasolja megfontolni, hogy akarunk-e tagjai maradni a szervezetnek. Soron következő ülés napirendi pontja. 

Tudjuk-e élvezni tagság előnyeit, miben merül ki? Mit kapunk a tagdíjfizetésért cserébe? Az EAHM Alapszabálya 

szerint nehezebb kiszállni, mint belépni a szervezetbe. Figyeljünk arra, hogy lassú a döntéshozatalunk és az övék 

is. Ezért a 2023. év első felében már jelezni kell az EAHM felé a tagságunk 2024. évtől való megszüntetését. De 

ehhez idén már gondolkodni kell erről és a 2023. évi első ülésen határozni, dönteni. Indokolnunk kell a 

kilépésünket az EAHM felé.   

 

Az elnökség 8 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, hogy egy kör email ki fog menni a vezetőség részére, melyben kérjük, hogy 
mindenki jelezze az EAHM-ben való tagságunk megaratását vagy elvetését indoklással. Előnyét, hátrányát felvázolva. Mindenki 
írja le miért akarja, hogy kilépjünk, vagy maradjunk, okokat fejtse ki. Az EAHM tagsággal kapcsolatos döntés határideje 2023. 
március.  
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Imre Tímea: A MEN megmutatta, hogy kevesen vagyunk jelen. Látható, hogy csökkentett a létszám, aktivitás. A 

hogyan tovább esetében a fókusz arra irányuljon, hogy hogyan tudjuk az EGVE-t fenntartani, milyen formában, 
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hogyan újuljunk meg, milyen irányba menjünk, mit csináljunk. Erről beszélni kell. Nem szabad az erőnket 

megosztani. Magunkra kell fokuszálni. 

Kiss Ilona: Fontos, hogy újabb ismereteket is megszerezzünk tudományos vonalon, gazdasági területen, képezzük 

magunkat, de a hétköznapi élet nem erről szól. Hanem a túlélésre hajtunk. Az OKFŐ nyitott a véleményünkre, 

felvetéseinkre, akkor nekünk helyben az ágazat dolgaival kell erősebben foglalkozni, és a költségvetési 

kiadásainkat is eköré csoportosítani.  

Kertész Márta: A 2023. évben sem kötelező erre többet fordítani. Majd ezt követően a tagság megszűnésével is 

részt tudunk venni ezeken a programokon, nem kell ahhoz tagnak lenni.  

Dr. Ari Lajos: A szüneteltetést javasolja a kilépés helyett. 

 

6. A 2022.10.19-21. XXVIII. MEN konferencia elszámolásának elfogadása 

Béres Margit: Már megkapta az elszámolást. Megkérni az elszámolást K&M-től. Amit biztosan megkapunk az 4 

millió Ft részvételi díjak. A konferencia céges bevételeknek köszönhetően nyereséges. Gazdaságilag is jól zártuk, 

kb mint tavaly. Összesen 7 millió Ft a bevétel. Jó, hogy megrendeztük és jelen voltunk, felerősödött a szerepünk 

az OKFŐ felé is, nagyon magas színvonalú volt. Sajnos kevés volt a taglétszám. A programok nagyon jók voltak. 

A szervezésben résztvevőknek megköszöni a munkáját. A szakmapolitika napra hívottak is színvonalas 

bemutatót tartottak a maguk szervezetéről. Egységesen láttuk a problémákat és lehetőségeket. Most kell 

eldönteni, hogy a jövőévben mikor és hol szervezünk konferenciát, mert már foglalni kell helyszínt. Következő 

napirendi pont már a döntés, és előtte email a javaslatokra. 

 
Az elnökség 8 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a 2022.10.19-21. XXVIII MEN elszámolást és azt, hogy kör email 
formájában mindenki megküldi javaslatát a 2023. évi MEN helyszínre és időpontra. 2023. év első ülésén ennek döntése napirendi 
pont. 
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Imre Tímea: Azok az intézmények, akik nem fizettek és nem technikai okok miatt, itt legyünk egységesek, és 

célszerű lenne egy megerősítésként egy döntést hozni, hogy a kintlévőségek rendezése lehetséges és elvárt. 

Nagy István: A GS1 törvény életbe lépett, a kórházi vezetők felé jelezzük, hogy mi várható.  

 

7. Belépési nyilatkozatok 

Kertész Márta: Felveti, hogy a belépési nyilatkozatok nem tartalmazzák az alapszabály azon pontját, miszerint 

kijelentik, hogy a belépés feltételeivel rendelkeznek, hogy rendes tag ha egészségügyi szolgáltatókkal, 

intézményekkel, oktatással, fentartókkal jogviszonyban álló ….Alapszabály 1.1.1. pontja. 

 
Az elnökség 8 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadja az alapszabályunk céljaival legyen összhangba a gyakorlatunk és a belépési 
nyilatkozatunk. 
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Béres Margit: Vojkó Mónika felvételét elhalasztjuk, mert alapszabályban nem szerepel. 

 
Az elnökség 8 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a belépni szándékozók felvételét az EGVE tagjai közé. 
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Béres Margit: Személyes találkozásokat tervez jövő évtől, köszöni a részvételt. A közgyűlést bezárja 12.30 órakor.  

 
k.m.f 

 
Levezető elnök:          Jegyzőkönyv vezető: 

 
 

  Béres Margit                               Nagy Linda 

 

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

 


