KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2017. október 4-én, Debrecenben megtartott közgyűlésről.
Jelen vannak: A mellékelt jelenléti íven aláírt személyek, 62 fő. 1.sz. melléklet
Törökné Kaufmann Zsuzsanna: Tisztelettel köszönti a résztvevőket. Megállapítja, hogy a közgyűlés nem
határozatképes, ezért az alapszabálynak, valamint a meghívóban közölteknek megfelelően 17.20 órára
ismételten összehívja. 17.20 órakor megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes. A napirendi pontok
kiküldésre kerültek a Meghívóval, valamint az EGVE honlapján is megtalálhatóak, melyről mindenki
tájékozódott. Ismerteti a napirendi pontokat. 2. sz. melléklet.
A jelenlévő 62 fő a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadja.

7/2017 (X. 04.) számú Közgyűlési Határozat
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítő, levezető elnök valamint jegyzőkönyvvezető személyekre.
A jelenlévő 62 fő jegyzőkönyv hitelesítőnek Lugosi Krisztina és Szlávecz Lászlóné tagokat, levezető elnöknek Molnár
Attilát, és jegyzőkönyvvezetőnek Nagy Lindát egyhangúlag elfogadja.
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1. Elnöki tájékoztató az elmúlt időszak eseményeiről
Törökné Kaufmann Zsuzsanna: 3.sz. melléklet. Röviden beszámol az elmúlt időszak eseményeiről, a 2017.
május és október közötti időszakról. A tagok részére készített egy tájékoztatót az eseményekről, melyet
még informatikai okok miatt nem sikerült még körbeküldeni. A beszámolójának témái: Vezetőségi ülések:
összevont ülést tartottunk március 9én, május 25-én. Június 20-án rendkívüli ülés volt. Augusztus 30-án
egy rendkívüli megbeszélés volt szűkebb körben. Az intézményi jó gyakorlatokról: államtitkár úr június 8án meghívott bennünket a minisztériumba, ahol felkértek minket, hogy az egészségügyi intézmények
háttérszolgáltatásait érintő egységes elveken alapuló jó gyakorlatok kidolgozásában szakmai ismeretivel
vegyen részt az EGVE, az ÁEEK koordinálása mellett. Készítettünk egy vázlat munkatervet. Az ÁEEK
kiegészítette és felállította azt a munkacsoportot, akinek a feladata lesz ennek koordinálása. Az EGVE
részéről is kell egy ilyen csapat. Kéri a tagságot, hogy aki a saját területén úgy érzi, látja, hogy a többi
vázlatpontban, bármely témában, az ő gyakorlata megfelelő, akkor a jelentkezésüket várjuk, hogy legyen
munkaanyag, amiből lehet dolgozni. A munkabéradatok gyűjtése: államtitkár úr kérése volt, hogy gyűjtsünk
ehhez adatokat. Adjunk érveket. Ehhez az Orgware nyújtott segítséget. Közbeszerzési kerekasztal: az
Orvostechnikai szövetség kezdeményezésére lett összehívva. Témája az volt, hogy gyűjtsük össze azokat
problémaköröket, mellyel szembesülünk a közbeszerzések kapcsán és megoldásokat is tegyünk mellé. Ez is
bővebben olvasható a tájékoztatóban, mely kiküldésre fog kerülni. GS1: erről folyamatosan adunk
tájékoztatót a honlapunkon. Európai kórházi menedzserek egyesülete=EAHM: előzménye, hogy az
EAHM elfogadta, hogy a 2020-ban megrendezésre kerülő konferenciájukat Budapesten az EGVE
szervezze. Ennek az előkészületeiről adtunk tájékoztatást régebben. A szervezési munkát elkezdtük, a
K&M Congress munkatársai segítségével gyűjtött adatok alapján a vezetőségünk döntött, hogy Mariot
Hotel lesz a helyszín és időpontja 2020.október 7-8-9. Düsseldorf: köszöni, hogy sok javaslat érkezett az
idei düsseldorfi delegáció tagjaira. A névsor összeállt. Együttműködés más szervekkel: külön szeretné
kiemelni a Neumann János Számítógép Tudományi Társaság tevékenységét, elsősorban Nagy István
vezetőségi tagnak köszönhetően. Személyi változás: Seres György szeretné átadni a feladatait. Köszöni a
javaslatokat, hogy Fuchs Ádámot jelöltünk. A következő napirendben bemutatkozik. A vezetőségünk az ő
tisztségét megszavazta. 2018-tól ő lesz a gazdasági vezető a feladatok átvétele után. Régiók működése: Van
egy kiválóan működő Nyugat-Dunántúli régiónk. Aktualitások: zajlanak gazdasági igazgatói pályáztatások./
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Cégkapun regisztráltunk./Nyilatkozatot teszik sajtónak. /szakmai megbeszélések keretében felvetődnek
gondolatok, melyek mindannyiunk munkájában jelen vannak napi szinten. Várjuk ehhez az érveket.
Adatszolgáltatási egyezőség. Közigazgatási egyeztetések folyamatban vannak. A véleményezésre
körbeküldött rendeleteket a vezetőség továbbítsa a szakmailag illetékeshez.
Köszöni az idei év munkáját a vezetőségnek, a tagságnak a támogatását, továbbra is várja a javaslatokat,
észrevételeket, és kéri a beszámolója elfogadását.
Dr. Vermes Tamás: Az egészségügyi intézmények rehabilitációs járulék fizetésével kapcsolatban érdeklődik.
Béres Margit: Kezdeményeztük, hogy ezt az összeget hagyják az intézménynél a működésre, de nem tudjuk,
hogy ennek milyen eredménye lesz.
Czakó Imre: Tavalyi kezdeményezés esetén a katonák megkapták a felmentést. A felhalmozás problémáját
is felveti. Ez ügyben meg kell keresni a tárcát. Az intézmények átalakításának finanszírozása tekintetében
az egy finanszírozási technika.
Nagyné László Erzsébet: A jogszabály nem csak a katonákra vonatkozik, nem is tavalyi, a belügyminisztérium
fenntartásában működő intézményekre, rendőrségre is vonatkozik. Kiszámolta, csak az egészségügyi
szakdolgozókat arányában mentesítené az egészségügyi intézményeket a rehabilitációs hozzájárulás
megfizetése alól. 80-90%-os megtérülés lenne, lehetne másra fordítani. Nem azt mondja, hogy meg kell
szüntetni, hanem ki kell bővíteni azt a mentességi kört, akik adóbevallási kötelezettségüknek eleget
tesznek, csak a megfizetés nem mindegy.
Dr. Ari Lajos: Új munkahelyeket és képzést kellene csinálni ezekből a pénzekből. Egyszerűen a társadalom
befogadó közege nem megfelelő még ehhez.
Nagy István: A közigazgatási egyeztetésre megküldött anyagokkal kapcsolatos észrevétele van. Azt gondolja,
hogy a fontosabb, izgalmasabb rendeleteket nem kapja meg az EGVE.
Molnár Attila: Államtitkár helyettes asszonynál kell ezt megreklamálni.
Dr. Polák László: A szociális hozzájáruláshoz tesz észrevételt. A kormányzati kommunikáció, akkor mikor
bevezették a 15%os minimálbér emelést 2017-re, akkor azt volt ennek fedezetét a szociális hozzájárulási
adó csökkentésére megy. Ebben az esetben nem érti, hogy hogy miért kell ezt visszatartani. Erre nem lehet
azt mondani, hogy ez volt a célja bérminimum emelésnek, hogy ez legyen a fedezte?
Béres Margit: Ebben a témában már kértünk állásfoglalást, és azt a tájékoztatást kaptuk, hogy az NGM nem
adta meg a válasz arra vonatkozóan, hogy visszakapjuk vagy nem.
Molnár Attila: Nincs további hozzászólás. Kéri, hogy kézfeltartással jelezzék az elnöki bezsámoló
elfogadását.
A jelenlévő 62 fő az Elnöki beszámolót egyhangúlag elfogadja.
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2. Tájékoztatás az EGVE gazdasági vezetőjének lemondásáról, új gazdasági vezető választásáról.
Molnár Attila: Tájékoztat Seres György lemondásáról. Felkéri Fuchs Ádámot, hogy mutatkozzon be, mint
az EGVE új gazdasági vezetője. Gyuri és Ádám együtt fognak dolgozni az éves beszámolóig. A 2018. évi
kezdést Ádám fogja már elvégezni.
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Fuchs Ádám: A szombathelyi Markusovszky Egyetemi Oktatókórház gazdasági igazgató helyettese és
pénzügyi-számviteli osztályvezetője. Megköszöni a támogatást és felkérést. 1987-ben született, felsőfokú
tanulmányait sorolja, majd 2011től dolgozott a kórházban. Kéri, hogy a feladatai ellátásához megkapja a
kellő segítséget.
Csuka Lajosné: Megköszöni a lehetőséget, hogy Ádámot ajánlhatta. A Markusovszky Kórházban már 18
éve gazdasági igazgató. A fiatal munkatársakat előnyben részesíti. Ádámot méltatja, és ajánlja bizalommal.
Rendkívül jó munkaerőnek tartja.
A jelenlévő 62 fő az EGVE új gazdasági vezetőjének Fuchs Ádám EGVE tagot egyhangúlag elfogadja.
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3. Egyebek
Törökné Kaufmann Zsuzsanna: Érkezett olyan felajánlás, hogy a HBCS Audit felajánlotta az EGVE-nek is a
szakmai támogatást. Tehát lehet őket keresni. Közérdekű információ, hogy az esti programra mindenki a
megadott időpontban érkezzen, a fellépők miatt fontos ez. Ha bárkinek kérdése, javaslata van, akkor azt
még most tegyétek meg. Utána pedig arra kér mindenkit, hogy az Észak-magyarországi és Észak-alföldi
tagok valamint a vezetőségi tagok a Közgyűlés után még maradjanak a teremben.
Dr. Ari Lajos: Kéri, hogy holnap tényleg pontosan kezdjünk. Nem csúszhatunk.
Törökné Kaufmann Zsuzsanna: A közgyűlést bezárja. Megköszöni a részvételt.
k.m.f.
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