Összevont Elnökségi-Választmányi Jegyzőkönyv
Készült: 2015. szeptember 24-én, az EGVE irodában, Budapesten megtartott összevont elnökségi-választmányi
ülésről.
Jelen vannak a mellékelt jelenléti íven aláírt személyek, 16 fő. 1. sz. melléklet
Molnár Attila: Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Köszönti a jelenlévőket. Ismerteti a meghívóban lévő
napirendi pontokat. 2. sz. melléklet.
A jelenlévő 16 fő a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadja.
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1. 2015. októberi MEN előkészítése
Molnár Attila: A honlapon minden információ megtalálható. Összeállt a szakmai program. Készül a végleges
programfüzet. Jó szakmai, tudományos programot sikerült összeállítani. Tájékoztat a program tartalmáról. Az utolsó
nap vége még nem látszik. Segítséget kér a jelenlévőktől, hogy közvetítsenek kérdéseket, amit a jövő héten megküld
az ÁEEK részére. Felkérést kaptunk, hogy az ÁEEK projekt (TÁMOP 6.2.5.B) egyik részében közreműködjünk.
Számviteli jogszabály módosítási javaslatokat kell megfogalmazni. Azt kéri, hogy a javaslatokat juttassa el mindenki
Béres Margit részére. Az összes kiállítási terült elkelt. A regisztráltak száma közelíti a 400-at. A Magyar
Kórházszövetség lemondott Debrecenről. A helyszínen a termek programja megváltozik, máshol lesz a közgyűlés,
stb. A Közgyűlésen a Stratégiai anyagról és a GS1 rendszerről is lesz előadás. Október végén lesz egy Uniós
konferencia, ahol a GS1 tájékoztat, hogy a többi európai országban hogyan működik ez az egészségügyben. A
gasztronómiai estről is tájékoztat. A Közgyűlés témái: beszámoló az elmúlt időszakról, Stratégia anyag, melyet úgy
kell ma lezárni, hogy egy a közgyűlés által jóváhagyott szakmai ajánlat legyen.
Czakó Imre: Javasolja, hogy az utólag jelentkező személyek jelentkezését rugalmasan tegye lehetővé a
rendezvényszerező. A helyszíni befizetés gyors legyen, a számlára ne várjanak sokat.
2. 2015. májusi Közgyűlés & Találkozó elszámolásának elfogadása, a 2016. évi K&T rendezvény
szervezésének előkészítése
Nagy Linda: Az elszámolást előre megküldte elektronikusan a rendezvényt követő 30 napon belül a FEB részére
valamint az ülés meghívójával a jelenlévőknek. 3.sz. melléklet. Tájékoztat, hogy az elmúlt 7 év óta ez volt a legolcsóbb
konferencia, és a legnagyobb eredménnyel zárult.
A jelenlévő 16 fő a 2015. évi Közgyűlés & Találkozó elszámolását egyhangúlag elfogadja.
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Molnár Attila: Kérdés, hogy mi legyen jövőre. Egy vagy két napos, és hol legyen. Véleményeket vár.
Czakó Imre, Kálmánné Juhász Ilona: Egy éjszakás, két napos rendezvényt szeretnének, péntek-szombati napra. Egy
munkanapot vegyen igénybe. A helyszín javaslat, hogy járjuk az országot. Dr. Vermes Tamásnak van kontaktja a
Döbröntei szállodához.
Molnár Attila: Kéri, hogy a helyszínre küldjön mindenki javaslatokat az ügyintézőnek elektronikusan. Debrecenben
beszélnek róla. Menjen körbe mindenkinek, hogy lássa mindenki és tudjon rá reagálni.
A jelenlévő 16 fő a 2016. évi Közgyűlés & Találkozó vidéki helyszínét (Miskolc, Egerszalók, Visegrád, Döbrönte, Ganna), és
időpontját (május 13-14., péntek-szombat) egyhangúlag elfogadja. A helyszín javaslatokat elektronikusan kell megküldeni a jelenlévők
és az ügyintéző részére.
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3. Stratégiai anyag megvitatása
Czakó Imre: A Stratégia anyag elektronikusan szétküldésre került. 4. sz. melléklet. Rövidségére törekedett. Így a szakmai
vélemény hozzáadására is marad tér. A következő napokban várja a véleményeket írásban, és egy utolsó szerkesztés
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és lektorálás szükséges majd még, mely közösségi feladat kell legyen. Figyelembe vette, hogy EGVE szemmel legyen
szerkesztve. Tájékoztat az összeállított anyag tartalmáról. Segítséget, kritikát vár.
Törökné Kaufmann Zsuzsanna: A vis maior metodikájáról tájékoztat.
Czakó Imre: Átláthatatlannak találja az elszámolás módját.
Nagy István: Fontos, hogy kinek készül ez az anyag.
Dr. Vermes Tamás: A lakossághoz fontos lenne eljuttatni. Csak akkor lehet nyomást gyakorolni a politikára, ha a
választó polgárokat világosítod fel először.
Eőry Ferenc: Egyetért, de akkor másképp kell fogalmazni, hogy érthető legyen a lakosság számára.
Molnár Attila: Az anyag megjelenik a szaksajtóban ezt követően a sajtó utóéletében nyilatkozni kell és el lehet
mondani közérthetően.
Becze Ákos: Javasolja, hogy a lakosság és sajtó felé egy cikksorozatot kell eljuttatni. Mert ennyi problémát
közérthetően leírni nem emészthető egyben. A nép nyelvén kell fogalmazni. A probléma felvetéseket javaslatokkal
kell kiegészíteni.
Béres Margit: Kivonatos formát javasol leegyszerűsítve.
Czakó Imre: A Közgyűlésre most ezt a szakmai nyelven történő fogalmazást kell vinni, majd utána megtörténik az
átszerkesztés.
Gémesiné Lőrincz Márta: Javasolja megküldeni az Államtitkárnak, Varga Mihálynak, az Egészségügyi Miniszternek, és
Rogán Antalnak. Valamint javasolja, hogy egy olyan közérthető, külsejében is olyan anyag legyen, amelyből a házi
orvosok is tájékoztatni tudják a betegeket. A Facebook-on is javasolja, hogy adjuk ki az anyagot közérthető nyelven.
Czakó Imre: Jó ötletnek tartja, de akkor meg kell állapodni, hogy ki az aki ezt kezeli, mert ott azonnal kell reagálni, egy
mindennapi elfoglaltság lenne.
Törökné K. Zsuzsanna: Nem javasolja, mert a hozzászólások elferdítik az üzenetet. Nem intelligensen használják
egyesek. Egyszerű, hozzá nem értők véleményétől tart. Elvész a szakmai lényeg.
Az anyag megvitatása, bírálata történik a jelenlévők között stiláris és tartalmai észrevételek tekintetében. Milyen témakör kerüljön még
bele az anyagba, mi maradjon ki.
Molnár Attila: Javasolja, hogy október 1-ig mindenki a szövegszerű javaslatát küldje meg Czakó Imre részére. Le kell
zárni elsején, és 6-án estére egy kész anyagot kell összeállítani.
A Stratégiai anyag véglegesítésében való közreműködést a jelenlévők elektronikusan vállalják. Czakó Imre 5-én mindenkinek megküldi
egy utolsó észrevételre. A jelenlévő 16 fő egyhangúlag elfogadja.
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4. Tájékoztatás a Párizsban tartott EAHM elnökségi üléséről
Molnár Attila: Két témáról számol be. 1.Szakmai megközelítések világosan beszélnek arról, hogy a kórházirányítás, a
kórházban végzendő nem orvosi munka is szakismeretet, szaktudást igényel. Az EU-ban vannak olyan speciális
képzések, melyek egészségügyi intézmények kezelésére szakosítják a hallgatót, adják meg a képzettséget. 2. Az
Európai Szövetség fontosnak tartja a Kommunikációs irányról való beszélgetést. Probléma az, hogy az igénybevevő,
lakosság nincs tisztában az egészségügyi ellátás helyzetével, gondjaival. Javaslat, hogy ebben az irányban készítsünk
elő egy aktív kommunikációt. Bemutattak néhány európai modellt és gyakorlatot. Nekünk is abba az irányba kellene
elmozdulni, hogy ÁEEK-n belül, támogatni kell a térségi, szakmai, saját döntésű együttműködéseket. A többi téma a
szokásos volt (költségvetés, beszámolók).
5. Aktualitások
Államkincstár
Molnár Attila: Az elmúlt időszak eseményeiről tájékoztat. Legfontosabb ügy, hogy felkeresték a Magyar Államkincstár
elnökhelyettesét, Tavaszi Zsoltot. Az EGVE-t képviselte Béres Margit, Imre Tímea, Törökné Kaufmann Zsuzsanna,
Kalina Gabriella. Tájékoztat a beszélgetés tartalmáról. A Kincstárnak nincs fogalma, hogyan működik az
egészségügy, nem tudják, hogy más, mint az államigazgatás. A beszélgetés arról szólt, hogy megpróbálták
elmagyarázni, hogy az ÁHT általános szabályai miért nem tudnak az egészségügyben működni, és milyen gondok és
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problémák vannak. Az alapvető gond, hogy a jogszabály rögzíti, hogy mi a teendője a Kincstárnak, és egy mondatba
lehet kapaszkodni, mely arról szól, hogy „…nem a saját hibájából…”. Ezt a Kincstár úgy értelmezi, hogy a saját hiba,
ha a Kincstár ront el valamit. Fellebbezés esetén átértelmezik a saját hiba fogalmát.
Sikerült beszélnie Ónodi-Szűcs Zoltánnal, és kérte, hogy járjon el a minisztériumban és támogassa az EGVE kérését,
hogy a kéthetenkénti megyei ülés helyett a havi egy elegendő. A kórházi problémák összefoglalását Imre Tímea
megírta. A jogszabály módosítás akkor történik meg, ha lesz ebben kompetens személy.
Computrend
Béres Margit: Elmondja a véleményét erről a problémáról. A program használatának megmutatásáért, megtanulásáért
való fizetést nem tartja korrektnek. Nem kellene fizetni ezért külön, hiszen amúgy is fizetünk a szolgáltatásaiért.
Dr. Baráth Lajos: Javasolja, hogy a térség nevében ír egy levelet az említett problémákról, megoldási javaslatokról,
melyet az elnök és választmányi elnök ír majd alá.
A jelenlévő 16 fő egyhangúlag elfogadja.
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6. Egyebek
Tagfelvétel
Molnár Attila: Felsorolja a belépni szándékozókat. Tájékoztat a belépési nyilatkozatok tartalmából.
A jelenlévő 16 fő a belépni szándékozókat egyhangúlag elfogadja.
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Végzés
Molnár Attila: Tájékoztat, hogy a 2014. októberben kezdeményezett Alapszabály módosítást, a 2015. évi májusi
Közgyűlésen jóváhagyott hiánypótlásokkal a Fővárosi Törvényszék bejegyezte, erről a Végzés megérkezett. 5.sz.
melléklet

Régiók
Molnár Attila: Olyan nagy a terhelés és a kéthetenkénti Gazdasági Bizottsági ülés a regionális munkát ellehetetleníti.
Fontos, hogy a jogalkotót rávegyük, hogy a kéthetes ütemezést változtassa meg.
Imre Tímea: Azért vetette fel a problémát, mert képtelen megszervezni a régiós ülést így. Nincs így téma és idő.
Molnár Attila: Úgy látszik, hogy kiüresedik a régiós tevékenység, ami nagyon nagy baj, tenni kell ellene valamit.
Eőry Ferenc: A régiós ülések baráti és kollegiális beszélgetésekre is adnak lehetőséget.
Czakó Imre: Javasolja, hogy lehetne megyésedni is akár, nem szükséges az ÁEEK-hoz igazodni.
Molnár Attila: Javasolja, hogy gondolkozzunk el azon, hogy az EGVE szervezete, struktúrája, hogyan tud alakulni a
megváltozó körülményekhez. A tavaszi kongresszus egyik témája ez lehetne. Így a jövő évi MEN kongresszuson nem
csak a választás bonyolódik majd le, hanem a régiós átszervezés is.
A jelenlévő 16 fő a jogszabály módosítás kezdeményezését, valamint az EGVE strukturális felépítésére vonatkozó ötletbörzét a 2016.
évi K&T-re egyhangúlag elfogadja.
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Díj
Nagy István: Javasolja, hogy alakítsunk egy szakmai díjat, egy szakmai elismerés lenne az adott ember éves munkája
alapján. Egy szóbeli meghallgatás után lehet kiadni a díjat. Ez egy pályázati díj lenne.
Molnár Attila: Az EGVE Év Embere díj mellett ez működhet. Javasolja, hogy egy kisebb közösség delegálja az illetőt.
A díj átadása után előadást kell tartania az általa megválasztott témában, ezért lesz szakmai a díj.
Dr. Vermes Tamás: Lehet akár egy életút is. A jelölés nagyon nehéz, ezért tartja jobbnak a pályáztatást. Fontos egy
elbírálási feltételrendszer kidolgozása, transzparens is kell, hogy legyen az odaítélés.
Czakó Imre: Javasolja, hogy dolgozzuk ki egy olyan szakmai díj odaítélésének rendjét, melyet a 2015 évi MEN
kongresszuson elfogadunk. Most ősszel már el kell fogadni, és akkor működhet jövőre. A jelölés rendje, elbírálás
rendje, stb kidolgozásával Nagy Istvánt bízzák meg.
Molnár Attila: A javaslatokat Nagy Istvánnak kell megküldeni, aki kidolgozza a választás rendjét.
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A jelenlévő 16 fő egyhangúlag elfogadja.
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Határozatok megvalósulásának nyomonkövetése
Az időhiány miatt a következő ülésen tárgyalandó. 6.sz. melléklet
Molnár Attila: Az ülést bezárja, megköszöni a részvételt.
k.m.f
Levezető elnök:

Jegyzőkönyv vezető:

Molnár Attila

Nagy Linda
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