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Összevont Elnökségi-Választmányi Jegyzőkönyv 
 
 
Készült: 2017. március 9-én, Budapesten, a Magyar Honvédség Egészségügyi Központban 
megtartott összevont elnökségi-választmányi ülésről. 
 
Jelen vannak a mellékelt jelenléti íven aláírt személyek, 16 fő.    1. sz. melléklet 
 
Törökné Kaufmann Zsuzsanna: Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Köszönti a jelenlévőket. Ismerteti a 

meghívóban lévő napirendi pontokat. 2. sz. melléklet. Egy napirendi pont vázlatot, tervezetet osztottunk ki a 

jelenlévőknek azért, hogy ha használható és konstruktív, akkor a jövőben ilyen tervezet alapján tartanánk 

az üléseket, hogy nyomon követhető legyen, és ne folyunk el időben a témákban. Ez az első vázlat, ha 

beválik és elfogadják a jelenlévők, akkor elektronikusan előre megküldjük.  3.sz. melléklet. 

A jelenlévő 16 fő a napirendi pontokat és a vázlattervet egyhangúlag elfogadja.  
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1. A MÁK-nál 2017. február 23-án lezajlott megbeszélésen elhangzottak ismertetése. 

Törökné Kaufmann Zsuzsanna: A Kincstár kért minket, hogy menjük el egy bemutatkozó beszélgetésre. Béres 

Margittal és Molnár Attilával vettünk részt. Miszlai József és Lengyel Ferencné fogadott minket. 

Bemutatkoztak, elmondták a feladataikat, melyeket a Kincstárban végeznek. Attila az EGVE-t mutatta be. 

Majd a problémafelvetések következtek: a beszámoló időszakában az új számviteli táblák, a bérkiegészítés 

elszámolásánál, akinek nincs Orgware-e, az küzd vele. A 8as űrlapra vonatkozóan elmondták, hogy lehet 

kérni. A többi kérdésben elmondta Lengyelné, hogy a Kincstár honlapon található segédletek között 

megjelenítik a 2016. évet. Az üzenőn közzé teszik teszt formájában. Május elején egyeztetnek az Orgware-

el. Erre tettek ígéretet. Kértük azt is, hogy legyen jobbfajta kommunikációs tájékoztatás azoknak a 

dolgozóknak, akik ezekkel a kincstári területekkel dolgoznak. Tavaly ez egy „kisokosnak” indult, de 

tömény és hosszú lett. Így a dolgozóknak ez kezelhetetlen. Ígéretet kaptunk, hogy szétszedik kisebb 

témákra és segédletek, füzetek készülnek. Az oktatást vetettük fel még, hogy a változásokról ne csak a 

MÁK honlapon olvashassunk, hanem kapjunk róla közvetlenül értesítést, másrészt, ha olyan horderejű, 

akkor oktatásokat is kérdezzenek meg. A tavaszi konferenciánkra meghívtuk őket. Gyűjtsük a 

kérdéseinket. Felmerült még a HENYIR. Erről Nagy István fog tájékoztatni.  

Nagy István: Ez egy új formája az OTH-nak. Az adatok fogadásával van probléma. Március 15-ével 

indulna a HENYIR.  Az OTH-nak kell a HENYIR fejlesztőjével szerződést kötni, hogy azokat a 

módosításokat, amiket jogosan mond, meg tudja a rendszerük csinálni. 

 

2. Beszámoló a Ny- és K-Dunántúli összevont régiós értekezleten ÁSZ és Felügyeleti 

ellenőrzésről szóló előadások tapasztalatairól. 

Törökné Kaufmann Zsuzsanna: Egy régiós értekezlet volt 2017. február 16-án. Az ellenőrzés volt a téma, akik 

átestek ilyen ellenőrzésen azok hoztak nagyon jó prezentációt erről. A felügyelet részéről Szabó Tamás 

volt jelen, aki felhívta a figyelmet egyes részletekre.  

Imre Tímea: A régiós ülésről szóló jegyzőkönyv és a két előadás már a honlapon olvasható volt. Az 

egyik egy ÁEEK vizsgálat volt. Eőry Ferenc erről készült anyaga nagyon jól leírja és összefoglalja ezt. Az 

ÁEEK ezt a fajta ellenőrzését próbálja az intézmények részére megfogalmazni és olyan észrevételeket 

tenni, amit a jövőben jó lenne, ha beépítenénk. Kiemel néhány észrevételt az előadásból, valamint az 

ellenőrzésről.  

Czakó Imre: Javasolja, hogy egy olyan anyagot készítsen az EGVE ezzel kapcsolatosan, amivel 

segíti a kórházi kollegákat.  

Imre Tímea: A következő téma a kockázat elemzés volt. Az aláíró titulusa szerepeljen. Az 

előirányzatok módosításról elrendelő okiratot kell készíteni. Utalványozó és ellenjegyzőnek szerepelnie kell 

rajta. Letétek nyilvántartása. Előlegekkel kapcsolatos észrevételek. Az ÁSZ-os ellenőrzésről, amit 
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kiemelten kell említeni, az, hogy a tanúsítványok feltöltésénél figyelni kell. Tájékoztat egyéb észrevételekről 

is. Szabó Tamás felajánlotta, hogy megkeresésre segít.  

Molnár Attila: Javasolja, hogy ezeket az észrevételeket és tapasztalatokat, és hasonló napi operatív 

munkában hasznos információkat, melyek folyamatosan gyűlnek össze az ülésekre, nagyon röviden, 

emészthető formában, figyelemfelhívásként fel lehetne tenni a honlapunkra a Szakmai tájékoztató füzetek 

menübe. „Mi az, amit egy ellenőrzés során tudnod kell, amire oda kell figyelni.”címmel.  

 

A jelenlévő 16 fő a javaslatot egyhangúlag elfogadja, és megegyezik, hogy Eőry Ferenc előadását átnézve, és szerkesztve azt, 

ide elhelyezhető. Imre Tímea vállalja, hogy az ellenőrzésekről készített összefoglalót pontokba szedi és felkerülhet az 

EGVE honlapra.  
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3. Tavaszi konferencia szervezése 

Törökné Kaufmann Zsuzsanna: Időpont május 25-26. Sárvár. felkérések előkészítés alatt vannak, de 

polgármesteré már kiment, ő vissza is igazolt. Kókay András írja a felkéréseket, melyet átnézve, átírva 

kimehetnek. Technikai szervezését Imre Tímea végzi. A díjtételek még nem kerültek összeállításra. 

Felmerült egy javaslat közben, hogy a kalkuláció után mibe kerülne ez önköltségi áron, vállalja-e az EGVE, 

hogy az EGVE tagoknak legyen ingyenes a Közgyűlés és Találkozó 2017.ben. 

A jelenlévők megvitatják a felvetéseket, ötleteket. Végül a következő határozat születik. 

 

A jelenlévő 16 fő egyhangúlag elfogadja, hogy az EGVE tagok részére kedvezményesen hirdeti meg az EGVE a 2017-es 

Közgyűlés és Találkozót. A kedvezmény az ingyenes regisztrációs díj csak az EGVE tagok részére, amennyiben 2017. 

május 1-ig beadja a jelentkezését és befizeti az EGVE tagdíjat. Ezt belekerül a jelentkezési lapba, ami kimegy majd. A 

jelentkezési lap jóváhagyása elektronikusan fog történni. 
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4. Őszi konferencia szervezése 

Dr. Ari Lajos: A program címre kér javaslatot. Beköszöntő készül, felkérések kimennek. Felvázolja az 

előadás címeket, tartalmat és a programot. Két díszvendég van meghívva. Kéri, hogy javasoljunk előadás 

témákat. Megvitatják az előadás felvetéseket.  

Béres Margit: Javasolja előadónak Orosz Évát a gazdasági blokkba meghívni. Valamint javasolja a 

betegbiztonság témát is.   

Törökné Kaufmann Zsuzsanna: Kéri, hogy akinek van még javaslata, küldje meg elektronikusan Dr. 

Ari Lajos részére.   

Dr. Ari Lajos: A 2018. évi MEN konferencia helyszínére adott javaslatokat kivetítőn tekinthetjük 

meg. Siófok, Hotel Azúr és Balatonfüred, Hotel Füred összehasonlítása. 5. sz. melléklet. 

 

A jelenlévő 16 fő egyhangúlag elfogadja a 2018. évi MEN helyszínéül Siófokot, és a Hotel Azúr ajánlatát. 
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5. Európai Szövetség elnökségi ülése 

Molnár Attila: Tájékoztat, hogy április 27-én lesz az Európai Szövetségnek az elnökségi ülése, melyen részt 

fog venni. Ez az ülés mondja ki a végső szót a 2020-as pályázatunk vonatkozásában, hogy megkapjuk-e az 

Európai konferencia rendezési jogát. Fontosnak tartja a betegbiztonságot, mely sok szempontból jön elő 

itt is. A másik téma a kórházak működtetésének korszerűsítése. Ezekről lesz ott előadás. Erről majd 

tájékoztat. A rendezvény Bazelben lesz. 
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6. Tájékoztatás pénzügyi dolgozók átvételéről 

Törökné Kaufmann Zsuzsanna: A témáról hivatalos információnk nincs. A jelenlévők betekintést nyerhettek 

egy előterjesztésbe. Tömören tájékoztat: jún.1. a határideje, a pénzügyi dolgozókat átveszi az ÁEEK, az 

egészségügyi törvényen kívül mást nem módosítanak, stb. Tájékoztat a második és harmadik verzióról is. 

Semmi megkeresés és hivatalos információ erről nincs.  

 

7. Zárás és költségvetés 

Béres Margit: Téma a költségvetés, beszámoló, határidő. Elmondja a véleményét a tervezéssel, 

adatszolgáltatásokkal kapcsolatban.   

 
8. Egyéb aktuális témák 

8)Tájékoztató 

Törökné Kaufmann Zsuzsanna: A hatvani kórház megküldött egy levelet, melyben az EGVE vezetőségi tagjai 

megszólítattak, így a jelenlévők is nyomtatásban olvashatják. 4.sz. melléklet. 

 

1)EMMI megbeszélés 

Molnár Attila: Tájékoztat, hogy az EMMI-ben indult egy új munkacsoport, melyben benne van a 

Kórházszövetség, EGVE, Járóbeteg szakellátás, NEAK, Minisztérium. A téma a járóbeteg szakellátás 

finanszírozás korszerűsítése.  

 

3)4)Betegbiztonság 

Molnár Attila: GS1 rendszer bevezetése. Tavaly megjelent egy uniós rendelet, mely előírta a gyógyszerek 

tekintetében az egységes európai szabványon alapuló termék megjelenítést. Egészségügyi termékkörnek 

nevezzük ezt. Ennek a rendszernek a lényegéről tájékoztat. 3.sz. melléklet, 8.) Egyebek napirend, 1,3,4 pontok. 

 
5)7)Törökné Kaufmann Zsuzsanna: Kéri, hogy mivel találkozunk Cser Ágnessel, ha van valakinek hozzáfűzni 
valója, küldje meg az információt elektronikusan számára, és ugyan ez a kérése, hogy a Kórházszövetség 
kongresszusán felkérést kaptunk egy rövid előadásra, kerekasztali beszélgetésre, ehhez is várunk ötletet, 
javaslatot, kérdést, információkat.  
 
11) Törökné Kaufmann Zsuzsanna: A tervezett összevont ülések dátuma szerint június 8-án lesz a soron 
következő érdemi ülés, de előtte a beszámoló közgyűlés elé terjesztése miatt május 25-én is ülésezünk.  
 
Törökné Kaufmann Zsuzsanna: Azokat a gondolatokat, amik az Egyebek napirendben felsorolásra kerültek (2, 
9, 10, 12) és nem jutott rá idő, ha bárkinek bármi kérdése, hozzáfűzni valója lenne, elektronikusan küldje 
meg az egve@egve.hu-ra. A gondolatokat, javaslatokat ebbe a táblába írva hozzátok, mint a 3.sz. melléklet, 
hogy a következő ülésen görgethető legyen.  
 

6) CT oktatás  

Vargáné Tarr Mária: A CT-nek eddig email-ben tehettünk fel kérdéseket. Csak egy kérdést tehettünk fel, 

mert több kérdés esetén is csak egyre kaptunk választ. Mostantól viszont a CT dönti el, hogy melyek azok 

a kérdések, feladatok, amikért ő pénzt kér. Mikor ad hoc probléma, kérdés merül fel, akkor a CT majd fog 

küldeni először egy árajánlatot. Kérdezi, hogy beszélt-e a CT és EGVE, hogy mely kérdésekért kell fizetni. 

A feltett kérdésekre a választ szeretné megkapni. 

Törökné Kaufmann Zsuzsanna: Jelzi, hogy Horváth Tamás eljön a tavaszi konferenciára, ahol ezeket 

meg lehet tőle személyesen kérdezni. Mondja el egységesen, hogy a képzés ára mit tartalmaz, mit nem. 

Megteszi, hogy addig is arra rákérdez, hogy a feltett kérdésekre a választ mikor kapják meg az illetők. 

Imre Tímea: A CT-vel egy másik problémáról is beszélni kell. Vállalat irányítási rendszerre lenne 

szüksége és a CT semmit nem hajlandó csinálni. A vezetők dolga akkor működne jól, ha a folyamatokat 

szabályozná, és nem a könyveléssel kapcsolatos dolgokat. Valamint az informatikához kapcsolódó 
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fejlesztési igényekről is beszélni kéne a CT-vel. Véleménye szerint a fejlesztési igényeket ne a CT 

fogalmazza meg, hanem a felhasználó. 

Törökné Kaufmann Zsuzsanna: Kéri, hogy akinek ilyen jellegű CT-s problémája van, az küldje meg 

Nagy István részére, és akkor ő tud egyeztetni a CT-vel.  

Imre Tímea: Még egy felvetése van az oktatással kapcsolatban. Egy vagy két napos legyen-e, valamit 

a helyzettel kezdeni kell. 6.sz.melléklet. A másik, hogy azt, hogy hogyan tudjuk a programot használni, arról 

kapunk oktatást, de azt, hogy a saját embereink továbbképzését szakmailag hogyan oldom, arra senki nem 

oktatja őket és ezt hiányolja. Ebbe az irányba is el kell menni az NGM-ben. Tehát nem mérlegképes 

továbbképzésre, nem CT-s továbbképzésre, hanem jogszabályi, szakmai tudásra vonatkozó képzésre is 

szükség lenne.  

Czakó Imre: Javasolja, hogy az EGVE szervezze meg ezt a fajta képzést.  

Törökné Kaufmann Zsuzsanna: Kéri, hogy ilyen, és ezzel kapcsolatos témát, a következő ülésre úgy 

tűzzük napirendre, hogy konkrét javaslatokat hozzatok, hogy milyen témában szeretnénk a dolgozóinkat 

képezni, és utána megnézzük, hogy van-e erre lehetőség. 

 

A jelenlévő 16 fő egyhangúlag elfogadja, a könyveléssel kapcsolatos szakmai, jogszabályi továbbképzésekre vonatkozó 

javaslatokat a soron következő ülésen tárgyalják.   
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Vargáné Tarr Mária: Kéri, hogy szánjunk időt az ülésekre, ne siessünk legalább aznap. Napirendi pontok 

utáni beszélgetésekre is jusson idő. Javasolja továbbá a következő ülésre napirendnek a nővérek, 

asszisztensek felsőfokú oktatása témát, ami egy egyetemi félév, pénz, stb. fel kell erre készülni, ahogy a 

jogszabály is alakul, erről beszélni kell.  

 

Új belépők 

Törökné Kaufmann Zsuzsanna: Felsorolja az új belépőket. 7. sz. melléklet 

A jelenlévő 16 fő egyhangúlag elfogadja az új belépőket. 
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Határozatok megvalósulásának nyomonkövetése 

Az időhiány miatt a következő ülésen tárgyalandó. Ezen kívül, ami elmaradt a kitárgyalás alól, az átkerül a 

soron következő ülés napirendi pontjai közé.  

 

Czakó Imre: Soron következő ülésre meghívja a vezetőséget Székesfehérvárra.  

 

Törökné Kaufmann Zsuzsanna: Az ülést bezárja, megköszöni a részvételt.  

 

k.m.f 
 

Levezető elnök:     Jóváhagyta:    Jegyzőkönyv vezető: 
 
 

Törökné Kaufmann Zsuzsanna        Molnár Attila   Nagy Linda 

 

 


