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KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV 
 

 
Készült: 2015. október 7-én, Debrecenben megtartott közgyűlésről. 
 
Jelen vannak: A mellékelt jelenléti íven aláírt személyek, 80 fő.    1.sz. melléklet 
 
Molnár Attila: Tisztelettel köszönti a résztvevőket. Megállapítja, hogy a közgyűlés nem határozatképes, ezért az 
alapszabálynak, valamint a meghívóban közölteknek megfelelően 16.30 órára ismételten összehívja.  
 
Törökné Kaufmann Zsuzsanna: 16.30 órakor megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes. A napirendi pontok az 
EGVE honlapján találhatóak, melyről mindenki tájékozódott. Ismerteti a napirendi pontokat. 2. sz. melléklet. 
 
A jelenlévő 80 fő a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadja.  
10/2015 (X. 07.) számú Közgyűlési Határozat 
 
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítő, levezető elnök valamint jegyzőkönyvvezető személyekre. 
A jelenlévő 80 fő jegyzőkönyv hitelesítőnek Kálmánné Juhász Ilona és Béres Margit tagokat, levezető elnöknek Törökné Kaufmann 
Zsuzsannát, és jegyzőkönyvvezetőnek Nagy Lindát  egyhangúlag elfogadja.   
11/2015 (X. 07.) számú Közgyűlési Határozat 
 
1. Elnöki tájékoztató az elmúlt időszak eseményeiről 
Molnár Attila: Röviden beszámol az elmúlt időszak eseményeiről, a 2015. május és október közötti időszakról. 
Jelzi, hogy jövőre lesz tisztújítás, ahol jelölt elnököt is kell választani.  

 Utoljára májusban találkoztunk, ahol elfogadtuk az éves beszámolót. Véleménye szerint jól sikerült az a 
Közgyűlés & Találkozó, eredményes, hasznos volt. A következő évi májusi K&T helyszínére várunk még 
javaslatokat a közgyűléstől is. Az volt az elnökség és választmány álláspontja, hogy az országot járjuk körbe. 
A következő elnökségi-választmányi ülésen erről döntést fognak hozni.  

 Az egyesületi életről is tájékoztat. Az elmúlt időszakban már közös elnökségi és választmányi üléseket 
tartottak. Május óta nagy változások sajnos nem történtek. Hivatalos szinten nem került sor semmiféle 
kommunikációra. Nem hivatalos szinten az ÁEEK főigazgatójával tartottak egyeztetéseket. Erről tájékoztatja 
a jelenlévőket. (pl. MÁK bírság ügye) 

 Elindult a Gazdasági Bizottságok havi két alkalommal történő ülésezése. Ennek tapasztalatai alapján úgy 
látja, hogy sok ez a találkozás. Ezt jelezte a minisztérium és az ÁEEK felé is. Ezen a téren jogszabály 
módosítási javaslatot kell kezdeményezni, mert így nem marad idő az EGVE ügyekre, a régiósülések 
összehívására. 

 Továbbra is problémának érzi az adatszolgáltatások mennyiségét, az adatkérések minőségét. Ezen a téren is 
további egyeztetésekre van szükség. Tájékoztat, hogy Ónodi-Szűcs Zoltán nem tud a jelenlegi konferencián 
résztvenni.  

 Visszatérve az egyesületi életre, azt látja, hogy sok külső körülmény kezd nehezedni és akadályozza a normál 
egyesületi működésünket. A legnagyobb gondot továbbra is a régiók működésében látja. El kell gondolkodni, 
hogy szükséges-e az EGVE működési szabályait módosítani a kialakult körülményekhez illeszkedően. 
Javasolja, hogy a tavaszi K&T programja és gerince a kötelező penzumokon túl tartalmazza ezt a kérdés, 
hogy a régiós felosztást ne a területi térségi szervekhez, hanem megyékhez igazítsuk-e vissza.  

 Tájékoztat, hogy a MKSZ-el és a Medicina2000-el jó kapcsolatban vagyunk. Rendszeresek a személyes 
egyeztetések. Legutóbb az MKSZ elnökével közösen küldtek egy levelet az Egészségügyi Államtitkárságnak a 
gazdasági-műszaki terület béremelésével kapcsolatban. Ez a kérdés egyre tarthatatlanabb, borzasztóbb és 
egyre nehezebben kezelhető. Komoly gond még a munkaerő elszívás is.  

 A Back office témakörben sem az ÁEEK-val, sem a minisztériummal nem lehetett érdemi egyeztetést 
folytatni. Egy stratégiai szakmai anyag összeállításával talán lesz lehetőség, hogy ezeknek az átalakulási 
folyamatoknak az élére álljunk. Azt szeretné elérni, hogy legyen minél több szakmai kommunikáció és 
egyeztetés, mert anélkül nem megy. Talán ez az anyag segíti a szakmai együttgondolkodást és párbeszédet.  

Kérdés, hozzászólás van-e? Megköszöni a figyelmet. 
 
Törökné Kaufmann Zsuzsanna: Felkéri Czakó Imrét, hogy az összeállított stratégiai anyagot ismertesse. 
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2. Stratégiai anyag jóváhagyása 
Czakó Imre: Sok különböző szemszögből érkező véleményeket kellett egy dokumentumba beillesztenie. Bizonyos 
rövidítéseket és bővítéseket kellett eszközölnie. Az egészségügyi ellátó rendszer egy szegmensét képviselik a 
jelenlévők, ebből a szemszögből látják a világot. A dokumentum, 3.sz. melléklet, a legfőbb problémákat veti fel. A 
dokumentumot a jelenlévők kézhez kapták valamint a kivetítőn is olvasható. A dokumentum végig veszi azokat a 
problémákat, melyeket úgy érzünk, hogy taglalni kell. Fejezetenként végig mennek a dokumentumon, hogy kinek 
van a jelenlévők közül észrevétele, hozzáfűznivalója. Ez a dokumentum az EGVE álláspontját fogja képviselni a 
döntéshozóknál, szakmapolitikusoknál, és a lakosságnál is, majd egy átszerkesztett, érthetőbb változatban, mert a 
lakosság rosszul informált. Minden témát felvázol, elmagyaráz. Várja a javaslatokat témánként, bekezdésenként.  
 
I/1. Béres Margit: Javasolja, hogy az utolsó mondat maradjon el, vagy a sem szót illesszék be.  
      Eőry Ferenc: Véleménye szerint felelőtlenség megszavazni ezt a dokumentumot, mert ez az EGVE véleménye.  
I/2. Dr. Ari Lajos: Javasolja azt beleírni, hogy ez egy csalárd költségvetés, amit kapnak. Mindenki tudja, hogy nem 
lesz elég. A tartalom korrekt, de nem a valóságot tükrözi. Azt kell megfogalmazni, hogy a konszolidáció nem az, 
amit most csinálnak, hanem struktúraváltás, finanszírozási váltás, legalább 1 kormányzati ciklus alatt. 
      Czakó Imre: A gondolat már benne van a bekezdésben, de markánsabbra vehetjük a szöveget. 
I/3. Tomjanovich Géza: Finanszírozási teljesítmény táblázat karbantartásához javasolja a 15 évet beírni, a 9 hónap 
helyett, mert azóta nem volt karbantartva.  
I/4. - A jelenlévőknek nincs kiegészíteni valója a témához.  
I/5. Molnár Attila: A számösszegek pontosítását javasolja.  
      Dr. Ari Lajos: Javasol egy gondolatot: Nem kellene abba hagyni a megújító finanszírozást, mert azt hiszik 
majd a gazdasági szférában, akik elosztják a pénzeket, hogy a következő 20 évben nem kell rá költeni. A 
tervezésnél ezt figyelembe kell venni. Folyamatos kell legyen az infrastrukturális megújító finanszírozás.  
       Molnár Attila: Az első bekezdés utolsó sorát javasolja folytatni azzal, hogy a működtetés költségei pedig sehol 
sincsenek, nem biztosítottak.  
     Tomjanovich Géza: Egy normatív táblát javasol, hogy mely kórháznak, rendelőnek, stb. hol van elmaradása. A 
tábla kialakításával készen van, oda adja a szerkesztésnek. 
I/6. - A jelenlévőknek nincs kiegészíteni valója a témához.  
I/7. Tomjanovich Géza: A laboratóriumi költségek rendelőkre hárítása kimaradt a bekezdésből. Javasolja beletenni, 
mert tarthatatlan, hogy nem is szólunk róla. 
       Molnár Attila: A finanszírozási változások részben benne van, bár a laborköltségek így nincsenek nevesítve. A 
szatelit rendezvényen erről szó esik a mostani konferencián. Egyetért a felszólalóval, de ha beleírják a labort, 
akkor minden mást is el kell kezdeni sorolni, minden szakmát, és ezek ebbe az anyagba nem férnek bele, mert 
nem kezdhetnek részletekről beszélni. Nem szabad az anyagot felhígítani.  
      Tomjanovics Géza: Véleménye szerint a részletek a fontosak, és most erre ez lehetőség lenne. 
I/8. Dr. Ari Lajos: Az osztrák balesetbiztosítási rendszert és finanszírozást hozza példaként. Ott a nővérek 
fizetése olyan, hogy kényelmesen meg tudnak élni belőle. Mivel ez komoly probléma nálunk, ezért egy ütősebb 
mondatot javasol belefogalmazni. 
I/9.; I/10.; I/11.; II/1. - A jelenlévőknek nincs kiegészíteni valója a témához.  
II/2. Molnár Attila: Javasolja az ÁEEK-nek végiggondolni, hogy az ÁEEK rendelkezésre álló apparátusa képes-e 
ennyi intézménnyel normális kapcsolatot tartani. Működő képese-e az egy ország-egy kórház szisztéma?! 
       Dr. Vermes Tamás: A TIG-nek volna ez a szerepe. De nem segít. 
       Dr. Ari Lajos: Ez visszacsatol a finanszírozáshoz. Ha az ÁEEK a tulajdonos, akkor vállalja át azokat a 
kötelezettségeket, amik a tulajdonost terhelik vagy érje el, hogy kerüljön bele a díjtételbe. (vagyon-, 
felelősségbiztosítás, stb.) 
II/3. - A jelenlévőknek nincs kiegészíteni valója a témához. 
II/4. Molnár Attila: Fontosnak tartja hozzátenni, hogy nem lehet hálózatos rendszert felülről kialakítani, mert 
nem fog működni. Ennek alulról kell épülnie, térségi szinten. Valamint elsősorban a kórházakban meglévő, 
kihasználatlan szellemi és anyagi kapacitásokat kell kihasználni és nem feltétlenül a kiszervezésben kell 
gondolkodni.  
        Tomjanovics Géza: A különböző orvos szakmai perek büntetései etikátlanok. Nem az intézményekre kell 
ráverni ezeket. Mert így az ellátásból, a fizetésből veszik el a pénzt, azért mert egy orvos hibázott.  
II/5. - A jelenlévőknek nincs kiegészíteni valója a témához. 
III. Molnár Attila: Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatások Tere abból az adatból fog működni, amit mi 
beletöltünk. Ha nem automatikusan töltődik fel, vagy a gép elavult és nem tud rácsatlakozni, akkor ez az egész 
rendszer van veszélyben.  
      Nagy István: A gépeket most azért kapják az intézmények, hogy rá tudjanak csatlakozni. Ezek a szerverek azért 
jönnek. Az erőforrás egy részét fenn kell tartani erre a célra.  
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III/1. Tomjanovics Géza: Javasolja, hogy legyen benne, hogy állítsák vissza a négyjegyű szakmakódokat a kétjegyű 
helyett. Javasolja bevezetni az egységes kórházi cikktörzs rendszert, az egységes leltári nyilvántartást.  
        Czakó Imre: Nem kötelezheti el magát egy technikai megoldás mellett az EGVE. 
        Tomjanovics Géza: Gyakorlatilag csak egy szervezeti egység kód különbözik.  
 
Czakó Imre: A jelenlevők javaslatai alapján, és ami még most eszébe jutott az anyag kiegészítendő, a 
felelősségbiztosítással, a közbeszerzésekkel kapcsolatos problémákkal, a díjak és a rokkantsági járulék 
kérdéskörével. Illetve az elhangzott javaslatokat a szövegbe beleilleszti, és úgy fogják véglegezni. A dokumentum 
ennek megfelelően publikálható.  
Kókay András: Szerinte az anyag túl sok, hosszú. Készíteni kell egy összefoglalót.  
Czakó Imre: Ez melléklete lehet egy levélnek, amit az államtitkárnak küldünk. A lakosság felé is kell ebből 
szerkeszteni egy kivonatot. Ezeket a publikációs dolgokat az EGVE-nek meg kell oldania, hogy javítsunk az 
elfogadáson.  
Dr. Hargittai Mária: Az anyag didaktikai részéhez ad javaslatot, abban, hogy ez a közönségnek, a döntéshozóknak 
íródik. A célközönséget meg kell határozni. Ha 1,5 oldalnál többet írunk, akkor nem veszik komolyan. Az 
EGVE-nek most mégis van esélye, mert vákuum van. Színvonalasan kell megírni a döntéshozó felé a másfél 
oldalt, és a lakosság felé is. A másfél oldalban a ködösen fogalmazott problémák kezelhetetlenek. Azt javasolja, 
hogy rövid anyagot írjunk inkább, ennek stilisztikai részében segítséget vállal. Olyat kell írni, amire az új 
államtitkár ránéz, és az jut eszébe, hogy most először fellép egy szervezet, aki szeretné, hogy őt a döntéshozó 
komolyan vegye.  
Molnár Attila: Azt a döntést hoztuk, hogy ez az alapanyag. Ebből készülnek majd azok a bizonyos másfél oldalas 
levelek. De legyen egy közös szakmai álláspontunk a fő kérdésekben. A kommunikáció része lesz majd, hogy kit 
célzunk meg, kinek írjuk, hogyan írjuk. Konszenzusos alapon ennek a szakmai anyagnak a mentén készül majd. 
Tamás Éva: A kommunikációnak három iránya van. Döntéshozó vagy politika felé, szakma felé, lakosság felé 
közérthetően, ami szintén rövid kell legyen. Ehhez felajánlja a segítségét.  
 
A jelenlévő 80 fő egyhangúlag elfogadja a szerkesztéshez felajánlott segítséget Tomjanovich Géza, Dr. Hargittai Mária és Danekné 
Tamás Éva EGVE tagoktól.  
12/2015 (X. 07.) számú Közgyűlési Határozat 
 
Czakó Imre: A szerkesztőbizottsági munka most már szükséges, ezért javasolja, hogy alakuljon egy ilyen bizottság, 
hogy a kommunikációra irányuló levelet előállítsa. Megköszöni az észrevételeket, javaslatokat. 
Törökné Kaufmann Zsuzsanna: Megállapítja, hogy a jelenlévők egyhangúlag elfogadják, hogy a tárgyalt anyag legyen 
a javaslatokkal kiegészítve az alapja az elkészülendő Stratégiai anyagunknak. 
 
A jelenlévő 80 fő egyhangúlag elfogadja a javaslatokkal kiegészített Stratégiai Anyagot, mint szakmai ajánlást.  
13/2015 (X. 07.) számú Közgyűlési Határozat 
 
3.Egyebek 
Dr. Ari Lajos: Tájékoztat, hogy az EGVE megköszönti Kövesi Ervint a 90. születésnapja alkalmából. 
Ajándékként a teljes bibliográfiájának, két önéletrajzának, fényképeknek, kitüntetéseknek, stb. összefoglalóját 
kapja könyv formájában. A honlapunkra is felkerül.  
 
Törökné Kaufmann Zsuzsanna: A közgyűlést bezárja. Megköszöni a részvételt. 
 

k.m.f. 
   
A Közgyűlés levezető elnöke:   Jóváhagyta:   A jegyzőkönyvet vezette: 

 
 
 

Törökné Kaufmann Zsuzsanna    Molnár Attila            Nagy Linda 
      jelölt elnök           elnök              ügyintéző 
 

A jegyzőkönyvet hitelesítette:        A jegyzőkönyvet hitelesítette: 

  

 

    Kálmánné Juhász Ilona                                 Béres Margit 

           Elnökségi Tag                             Választmányi elnök 


