Összevont Elnökségi-Választmányi Jegyzőkönyv
Készült: 2015. március 5-én, az Országos Onkológiai Intézetben, Budapesten megtartott összevont elnökségiválasztmányi ülésről.
Jelen vannak a mellékelt jelenléti íven aláírt személyek, 18 fő. 1. sz. melléklet
Molnár Attila: Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Köszönti a jelenlévőket. Ismerteti a meghívóban lévő
napirendi pontokat. 2. sz. melléklet.
Czakó Imre: Javasolja, hogy a Beszámoló legyen külön napirend, és ne az Egyebeken belül tárgyalják.
A jelenlévő 18 fő a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadja.
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7.Egyebek
Tájékoztatás
Molnár Attila: Tájékoztat a Zala Megyei Kórházból való eljöveteléről. Közös megegyezéssel távozott a kórházból. A
helyi politika érezhető, beavatkozik a kórházak életébe, működésébe.
1. Az EGVE és az Elnökség 2015. évi Munkatervének jóváhagyása
Molnár Attila: Az egyesület és az elnökség munkatervét (3.-4.sz. melléklet) valamint a választmányi munkatervet
(5.sz.melléklet) a jelenlévők átolvasásra megkapták. Javasolja, hogy ezentúl az elnökségi és választmányi ülések mind
összevontak legyenek. Az egyesületi munkaterv a közgyűlés elé megy majd tájékoztatásul.
A jelenlévő 18 fő egyhangúlag elfogadja az egyesületi, az elnökségi és a választmányi munkatervet, valamint az összevont ülésekre tett
javaslatot. Alapszabály szerint így összesen 6 összevont ülésre kerül majd sor évente.
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Béres Margit: Az Alapszabály módosítása is szükséges lesz emiatt.

2. Állásfoglalás a gazdasági-műszaki terület béremeléséről
Molnár Attila: Az érzékelhető, hogy a béremelés témakör a következő időszak legharcosabb nyílhegye lesz a
kormányzattal szembeni csatározásokban. A Magyar Kórházszövetséggel egyeztetve készült egy javaslat, mely
tartalmazta azt a bértáblát, ami a gazdasági-műszaki területre lenne alkalmas. Ezt elküldték, semmi nem történt.
Jelenleg érdemben a béremelés nem téma, hanem csak a szlogenek szintjén marad meg. Ezzel dobálózik az
államtitkár is. Javasolja, hogy az elkövetkezendő néhány héten belül amennyiben felhatalmazást kap a jelenlévőktől,
akkor megkeresi az összes érdekképviseleti szerv vezetőségét (MKSZ, Medicina2000, MESZK, MOK, Magyar
Rezidensek Szövetsége) és egy megfelelő tárgyaló delegációval beszél velük, kikényszerítve az ő közös
állásfoglalásukat, véleményüket, arra vonatkozóan, hogy fontos és szükségesnek tartja minden szervezet a gazdaságiműszaki terület béremelését. A két oldalas szakmai anyag (6.sz. melléklet) tartalmazza az EGVE kommunikációjának az
alapját, ami a mostani szétzilált helyzetben fontosnak látszik.
Béres Margit: Ezzel kapcsolatosan mértékletességre hívja fel a figyelmet. Véleménye szerint ahol meghirdették
életpálya modellként azt, hogy a gazdasági-műszaki területet kiszervezik, nem biztos, hogy jó, ha teljes kard kihúzva
megyünk szembe.
Czakó Imre: Javasolja, hogy ne a bérért induljunk harcba, hanem hogy ezen a területen legyen fenntartói álláspont.
Eőry Ferenc: Véleménye szerint a közalkalmazotti bértáblával kell csinálni valamit.
Dr. Ari Lajos: Vannak tevékenységek, amik kiszervezhetők, de ez nem az a terület.
Pethőné Tarnai Erzsébet: Összegzi a lényeget: Közalkalmazotti bért akarunk a gazdasági-műszaki ágazatnak.
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A jelenlévő 18 fő egyhangúlag elfogadja és támogatja az összes érdekképviseleti szervvel történő közös állásfoglalást, ehhez megadja a
felhatalmazást elnök úrnak, hogy kezdeményezze a tárgyalást.
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3. Struktúraváltással kapcsolatos információk
Molnár Attila: Tájékoztat, hogy az OEP dolgozik valamilyen kormány előterjesztésen. Ennek tartalmát nem tudni.
Valamilyen kapacitás „varázslatban” vannak benne, mely véleménye szerint nem old meg semmit. Ezzel kapcsolatos
az a két oldalas anyag, melyet a jelenlévők megkaptak áttekintésre. 6.sz. melléklet. Úgy gondolja, hogy ez a képviselendő
álláspont. Olyan projektre van szükség, ami 6-8 hónap alatt végrehajtható és lefuttatható. Véleménye szerint
egyértelmű az az álláspont, hogy nem a közvetlen üzemeltetés és a gazdasági-műszaki terült környékén kell keresni a
problémát. Mert létszámban, bérarányban nem meghatározó a rendszer egészéhez viszonyítva. Véleménye szerint a
legtöbbet a finanszírozási szabályokon belül lehet fogni. Ma pazarló finanszírozási szabály rendszer működik, mely
sok olyan pénzt enged be a rendszerbe, amely mögött nincs valós betegellátási tevékenység.
Dr. Ari Lajos: Javasolja, hogy óvatosabban fogalmazzon az EGVE az előterjesztett szakmai anyagban.
Molnár Attila: Javasolja, hogy a két oldalas szakmai anyagot körbe küldi elektronikusan a jelenlévők között
véleményezésre. Az egységes szerkezet után kerül jóváhagyásra.
4. Az egységes egészségügyi számlarend bevezetésével kapcsolatos tájékoztatás
Béres Margit: Tájékoztat, hogy 2016-ban biztosan új lesz a számlakeret, az EU-s standard-ek miatt. Összegzi a
problémákat: Az egységes jelenlegi számlarenddel gondok vannak, mert vannak benne olyan 6-os és 7-es
számlaosztályok, melyeket 6-osba kell könyvelni, 7-es helyett. Külön gondot jelent, a program nem alkalmas rá, nem
hoz át adatokat. Az első negyedéves mérlegjelentést le kell adni hamarosan és még a számlakeretet két nappal ez előtt
módosították. A kontrollinghoz kapcsolódó számlakeretként indult. Végül kötelezővé tették az egész ágazatban.
Vannak gyerekbetegségei, látszanak benne a problémák. A tavalyi problémákat már idénre figyelembe vették. Másik
nagy problémája, hogy az ÁFA-t nem tudja kezelni ez a rendszer. Véleménye szerint letisztultabb lett a 2015. évi
számlarend, de maradtak benne hibák a 6-os számlaosztályt illetően. Nem váltak valóra azok az ész érvek, amelyeket
a gyakorlati szakemberek mondtak el ebben a témában.
6. 2014. évi számviteli beszámoló
Czakó Imre: Javasolja, hogy szedjék össze a problémákat és jelezzék egy levélben. Ezek közül például a március 9-ei
határidő az egyik probléma.
Béres Margit: Akinek adósságállománya van, az abból adódhatott, hogy nincs előirányzata. Tehát előirányzat nélküli
beszámoló a következő probléma. Felsorolják a további problémákat: dátum probléma; gazdasági események
megtörténte szerint készült beszámolót nem lehet lezárni; alapvető problémák a Computrenddel, (nem áll
rendelkezésre, hibásan teljesít, önkényesen dupláz); egyeztető listák nem működnek, vagy nehezen kezelhető;
bérfeladás; szállító-vevő állomány kezelése; egy nappal előbb jött meg a tájékoztatás, hogy hogyan kell könyvelni. A
bevételek és dologi, valamint a bérköltségek szemben állása nem reális. A behajthatatlan követeléseket, és késedelmi
kamatot nem kezeli a rendszer.
Dr. Ari Lajos: Javasolja, hogy az összeszedett problémákról szóló levelet az MKSZ-el együttesen kell aláírni és úgy
kell megküldeni.
A jelenlévő 18 fő egyhangúlag elfogadja, hogy Béres Margit összefoglalja a számviteli beszámoló elkészítésével kapcsolatos problémákat,
melyet megküld elektronikusan a jelenlévőknek véleményezésre.
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5. Tájékoztatás a tavaszi Közgyűlés és találkozó előkészületeiről
Molnár Attila: Tájékoztat a programról. A májusi közgyűlés és szakmai találkozónak egyik meghatározó pontja a
kontrolling rendszerrel kapcsolatos kérdés. Lesz 14-i nap összevont ülés. 15-ei nap a szakmai program még
képlékeny. Akit szeretnénk meghívni az az ÁEEK, OEP, Államtitkárság képviselői, NGM. A meghívó elküldésével
még várnak.
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A jelenlévő 18 fő egyhangúlag elfogadja, hogy a szakmai programot Elnök úr készíti elő és szervezi, Kókay András közreműködésével.
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Becze Ákos: Az anyagokat mindenki megkapta előzőleg. Május 14-15. az időpont. Tájékoztat, hogy a jelentkezési lap
hogyan lett összeállítva, az azon szereplő díjak hogyan jöttek ki. Harkányban lenne a szállás és előadások, Villányban
az esti program. A szervezési költségek regisztrációs díjként jelennek meg.
A jelenlévő 18 fő egyhangúlag elfogadja a program tervezetet, Általános Információkat, a regisztráció díjas Jelentkezési lapot és
Előkalkulációt.
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7. Egyebek
Munkatervek
Molnár Attila: A Felügyelő Bizottság, az Etikai Bizottság valamint a Dél-Alföldi régió éves munkatervét előzőleg
megkapták a jelenlévők.
A jelenlévő 18 fő egyhangúlag elfogadja a FEB, az EB és a Dél-Alföldi régió munkatervét.
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Tagfelvétel
Molnár Attila: Egy új belépni szándékozó van. Tájékoztat a belépési nyilatkozat tartalmából.
A jelenlévő 18 fő az új belépő felvételét egyhangúlag elfogadja.
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MEN
Molnár Attila: Az októberi konferencia jelszava, szlogenje, hogy Dicsőséges múlt, és sejtelmes jövő. Október 7-8-9.
Mottó: „Minél messzebbre mész hátra, annál messzebbre látsz előre.”- Churchill.
Megköszöni a részvételt, lezárja az ülést.
k.m.f
Jegyzőkönyvet jóváhagyta:

Jegyzőkönyvet vezette:

Molnár Attila

Nagy Linda

Béres Margit
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