Összevont Elnökségi-Választmányi Jegyzőkönyv
Készült: 2018. március 8-án, Budapesten, az Országos Onkológiai Intézetben 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. A jelenlévők elektronikusan előre megkapták napirendi
pontokhoz tartozó anyagokat, valamint a napirendi pont vázlatot, tervezetet, mely alapján tartanánk az
üléseket, hogy nyomon követhető legyen időben és témákban. 3. sz. melléklet.
A jelenlévő 16 fő a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadja.
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1. A 2018. évi tavaszi Közgyűlés és Találkozó program, előkalkuláció, jelentkezési lap
megbeszélése, jóváhagyása.
Imre Tímea: A programtervezetet megkapták, Kókay András rakta össze. Amennyiben ma jóváhagyásra
kerül, akkor a felkérések elindulhatnak. Felvázolja a programot. 4. sz. melléklet
Nagy István: Javasolja, hogy úgy alakítsuk ki a programot, hogy a vezetőség tagjai is tudják élvezni a Fürdőt.
Béres Margit: Javasolja, hogy a levezető elnök nagyon komolyan tartassa be az előadások idejét.
Nikliné Gáldonyi Edina: Javasolja, hogy 15 percesek legyenek az előadások.
Törökné Kaufmann Zsuzsanna: Javasolja, hogy húzzunk ki egy-két előadást is. Kikerül Szabó Tamás előadása,
átkerül októberre. Az EAHM előadás átkerül péntekre. A fórum ideje szűkítésre kerül.
A hotel referenssel megbeszélni, hogy a közgyűlési teremben legyen visszaszámláló óra, melyet mind az
előadók, mind a levezető elnökök látnak. Az előadókat 15 perces előadásra kell felkérni. Az előadás
anyagokat előre kell bekérni.
Béres Margit: Javasolja, hogy a portugál előadóhoz szinkrontolmácsot hívjunk meg. Angolul beszél az
előadó. A szinkrontolmács sárvári legyen.
Molnár Attila: Elkéri személyes találkozó alkalmával az előadás anyagot. A diák angolul és magyarul fognak
futni.
A jelenlévő 16 fő egyhangúlag elfogadja a módosított programot, és a szervezésre vonatkozó javaslatot. A javított program a
honlapra felkerül.
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Imre Tímea: Új táblázatot készített. 5. sz. melléklet Az új ügyvezető igazgatóval sikerült megbeszélni, hogy
idén is megkapjuk díjmentesen a plusz belépőket a fürdőbe. Különböző variációkra készültek
előkalkulációk. Javasolja, hogy idén is vállalja az EGVE a tagjainak a regisztrációs díját, és a nem EGVE
tagoknak se emelje az árat. A többi ár annyiban emelkedett, amennyivel a szálloda árai is emelkedtek.
A jelenlévő 16 fő egyhangúlag elfogadja az előkalkulációt, az EGVE tagok részvétele idén is díjmentes.
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Imre Tímea: A jelentkezési lapra a szállás díjon felüli fürdőhasználatra vonatkozó információ került bele
pótlólag, valamint a regisztrációs díjak tekintetében hozott határozatok fognak belekerülni. 6. sz. melléklet
A jelenlévő 16 fő egyhangúlag elfogadja a módosított jelentkezési lapot.
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Imre Tímea: Kérdezi, hogy a szálloda által javasolt zenekart vagy a Régió zenekart kérjük fel idén?
A jelenlévő 16 fő egyhangúlag elfogadja a 2018. évi Közgyűlés és Találkozóra a Régió Zenekar felkérését azzal az igénnyel,
hogy a zenekar úgy játszon, hogy aki nem akar táncolni, az beszélgetni is tudjon.
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2. Tájékoztató a teljesítményfinanszírozás bevezetésének 25. évfordulójára szervezett
emlékülésről.
Dr. Ari Lajos: Nagy István ötlete volt, hogy kellene egy ilyen konferenciát szervezni. Korszakalkotók
voltunk. A programról tájékoztat. A rendezvény honlapján már olvasható a program. A META és
Neumann Társaság szervezésében folyik, mindenki vállal benne részköltséget, de van két magán szponzor
is. A résztvevőknek ingyenes. Helyszíne a NEAK épülete lesz. Április 11-e az időpontja. A tájékoztató már
kiment, lehet regisztrálni. Az EGVE küldje szét a tagjainak, a MOTESZ kiküldi az orvos társaságoknak.
Törökné Kaufmann Zsuzsanna: Kérése, hogy minél többen vegyünk részt rajta.
3. Tájékoztató a GS1 megbeszélésen elhangzottakról.
Molnár Attila: Már régóta foglalkoznak ezzel a feladattal. A kialakult helyzetről tájékoztat. Megjelentek az
uniós direktívák, melyek szerint a közforgalmú gyógyszerek vonatkozásában 2019-ig be kell vezetni az
azonosítási és nyomon követési rendszert. Az orvostechnikai eszközök vonatkozásában pedig 2020-ig. Ez
vonatkozik a gyártókra, forgalmazókra, intézményekre is. A feladat, hogy 2020-ig fogadóképessé kell tenni
az összes magyar egészségügyi intézményt arra, hogy ezt az új termékazonosító és nyomon követő
szabványt alkalmazni legyen képes. Az EMMI és NGM minisztereknek október 31-ig ki kell dolgoznia egy
szakmai programot az uniós határozatok megvalósítása érdekében és forrást is meg kell határoznia.
Felvázolja a hasznát és előnyét a szabványnak. A szabványrendszer fő kulcsszava a betegbiztonság. Meg
kell határozni a munkatervet. Ebben a munkacsoportban személyesen is részt vesz. Az EGVE honlapra
felkerült a felhívás, melyben meghirdettünk egy képzést. Kéri, hogy ajánljanak, javasoljanak kollegákat a
jelenlévők erre a képzésre. A felhasználói csoport nyitott, bárki számára elérhető, 2018. március 20-án lesz
a következő ülése. Ennek témájáról tájékoztat.
Cseszkó Géza: Kiegészíti a saját tapasztalataival intézményében. Van megtakarítás, de vannak problémák is.
Nagy István: Kérdezi, hogy az eset szintű kontrollinghoz, milyen rendszert használnak. Felvázolja a saját
intézményében lévő problémát. A Computrend olyan árat adott, ami nem volt elfogadható. Bonyolultan
lehetett volna megoldani. Ha a gazdasági rendszer nem ebbe az irányba megy, akkor nem tudja kiszolgálni.
Össze kell hangolni a kettőt.
Dr. Ari Lajos: Ezt ellátás biztonságtechnikai okok miatt vezették be, mint az autóiparban. Össze kell fogni
és rá kell kényszeríteni a programozókat, hogy egy klikkelésre megoldható legyen. Kötelező szolgáltatássá
elő kell írni, aki pedig előírja, az finanszírozza meg.
Béres Margit: Ugyan ebbe a problémába ütköztek, hogy a két programozó cég, a medikai rendszer és a
gazdasági rendszer összevezetése okozott problémát. Egyetért Lajossal, hogy ezt magasabb szinten kell
elrendelni. Ha kell, akkor az ÁEEK és az EMMI adjon erre fedezetet. Ez ágazati megtakarítást
eredményez majd, ha jól vezetik be.
Nagy István: Ne várjuk meg, hogy a Kórházszövetség megelőzzön bennünket, ez a mi témánk, fogalmazzuk
meg ezzel kapcsolatban egy anyagot. Öleljük fel ezt a témát, mi kérjük a Kórházszövetség támogatását, de
ezt ne engedjük ki.
Imre Tímea: Két problémát vázol fel. Nincs az intézményben teljes wifi lefedettség, alapvető technikai
problémák vannak. Ehhez rengeteg pénz kell. Másik problémája, hogy nincs is embere rá, nincs
informatikus, aki megoldja. A programok, amiket használnak mind adatrögzítő programok. Nem ad
információt, több helyen kell lekérdezni az adatokat.
Dr. Ari Lajos: Javasolja, írjuk le, hogy ezt finanszírozza meg az állam. Egyetért Istvánnal.
Kezdeményeznünk kell, el kell mondani, hogy mi a háttér, mi a feltételrendszer, és hogy nem fog tudni
megvalósulni. Kommunikálni kell a problémát, különben nem tudnak róla.
Molnár Attila: Javasolja, hogy szedjük össze a legfontosabb gondolatokat, melyek miatt szükségesnek
tartjuk, hogy ehhez a megfelelő jogi hátteret és anyagi hátteret az állam biztosítsa. Gyorsan fogalmazzuk
meg ezt a petíciót. Ennek érdekében átküldi az ezzel kapcsolatos információkat Imre Tímeának, Nagy
Istvánnak, Béres Margitnak, Nikliné Gáldonyi Edinának.
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Dr. Ari Lajos: Kéri, hogy ne kerüljön erről ki információ a Kórházszövetség felé, állítsuk őket kész tények
elé a már kész levéllel.
Nagy István: Javasolja, hogy küldjük el a legfelső helyekre és mellette a MKSZ-nek, nehogy az legyen, hogy
az MKSZ támogatja a levelünket és saját nevében elküldi.
A jelenlévő 16 fő egyhangúlag elfogadja, hogy Nagy István, Béres Margit és Nikliné Gáldonyi Edina vállalják a GS1
szabvány bevezetésével kapcsolatos technikai problémákról szóló levél megfogalmazását. Határidő: 2018.03.19. Molnár
Attila a levél megfogalmazását segítve vállalja, hogy megküldi az ezzel kapcsolatos információkat Imre Tímeának, Nagy
Istvánnak, Béres Margitnak, Nikliné Gáldonyi Edinának.
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4. „Jó gyakorlat kialakítása” témakörben felhívás megbeszélése.
Molnár Attila: Azt kell végiggondolni intézményi szinten, hogy kinek van olyan működő gyakorlata
gazdasági-műszaki ellátás területén, ide értve például az őrzésvédelmet, mely alkalmas arra, hogy ajánljuk
más intézményeknek is alkalmazásra. Van, megcsináltuk, bevezettük, van tapasztalatunk róla. Felvetése,
hogy a belső szabályozási részeteket összeszednénk, és csinálnánk előle egy adattárat, melyet az EGVE
szakmailag jónak tart, és ezeket tudjuk ajánlani.
Imre Tímea: beszámol a régióülésen elhangzott két jó gyakorlatról.
Molnár Attila: Azt kell végiggondolnunk, hogy ezeket a tapasztalatokat valamilyen módon röviden
dokumentáljuk. A következő kérdésekre válaszolva: Mi a probléma, mi a szabályozás, milyen tapasztalatok
vannak és milyen eredményt hozott.
Nikliné Gáldonyi Edina: Javasolja, hogy célként azt fogalmazzuk meg, hogy hogyan tudjuk a kollegákat
segíteni.
Törökné Kaufmann Zsuzsanna: Várjuk a jelenlévőktől ezeket a javaslatokat.
A jelenlévő 16 fő egyhangúlag elfogadja, hogy Molnár Attila elkészíti a felhívást „Jó gyakorlat kialakítása” témakörben,
melyet körbeküldünk jóváhagyásra a vezetőségnek, utána kiküldésre kerül a tagságnak.
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5. Egyebek
GDPR
Nagy István: Az alap egészségügyi és gazdasági folyamatokra, ahol személyes adat kezelése folyik, az
alapfolyamatokat meg lehetne központilag oldani.
Törökné Kaufmann Zsuzsanna: Érkezik hozzá kórházaktól információ is és kérdés is, hogy kértetek-e már be
árajánlatot, milyen összegek jöttek? A 60 milliótól a 6 millióig adnak a cégek árajánlatokat. van aki kitöltet
egy 80 oldalas adatlapot, felméri a teljes rendszert mielőtt ajánlatot tesz. Kérdezi, hogy a jelenlévők hol
tartanak ezzel. El tudunk képzelni olyat, ha befutnak az ajánlatok, akkor egyeztessük őket?
Nagy István: Tájékoztat a múlthéten megtartott GDPR képzésen elhangzottakról. Konkrét megoldást nem
kap az ember. Arról kell gondoskodni, hogy az alap személyes adatok ne kerüljenek nyilvánosságra. Kell
egy hatásvizsgálatot elvégezni, minden olyan folyamatot, ahol adatot kezeltek, azt fel kell mérni, érdemes
alábontani. Valamint fel kell mérni az adatbázisokat, hogy melyik rendszer milyen adatot kezel és
minősíteni kell. Fontos, hogy lássák a ráutaló magatartást részetekről, hogy elkezdtétek a folyamatot. A
problémát ott látja, hogy nincs az uniós törvénynek magyar megfelelője. Címszavakban fussátok át a
törvényt.
Határozatok megvalósulásának nyomonkövetése
Törökné Kaufmann Zsuzsanna: Felhívja a figyelmet az eddig hozott határozatok megvalósulásának
elmaradásra. Kéri, hogy ne merüljön feledésbe. 7. sz. melléklet
Az EAHM portugál kongresszuson résztvevő személyekre nem érkezett javaslat, ezért a soron következő
ülésen tárgyalandó.
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A jelenlévő 16 fő egyhangúlag elfogadja, hogy az EAHM portugáli kongresszus kiutazás költségeit az EGVE állja.
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Molnár Attila: A Nemzetközi Események címmel felkerül egy menü a holnapunkra.
MKSZ konferenciára
Törökné Kaufmann Zsuzsanna: Várja a témajavaslatokat.
Dr. Ari Lajos: Javasolja az eltávolodás problémájának megbeszélését. Régebben konszenzusban
működtünk.
SRSS project
Törökné Kaufmann Zsuzsanna: Strukturális Reform Támogató Szolgálat megbeszélésére kérték a
részvételünket. Egy megbeszélés már volt, a következő március 13-án lesz.
Nikliné Gáldonyi Edina: Tájékoztat az ott elhangzottakról. Ez az uniós Európai Bizottsághoz kapcsolódó
lehetőség. Szakértői anyag elkészítését finanszírozná az EB két témában, az egynapos sebészet és
egészségügyi alapellátás. Annyi lehetőség lesz, hogy ezen szakértői anyagok alapján lehet pályázni uniós
pénzekre. Ők javasolnának nyugat európai már működő témák kidolgozását és adaptálását magyarországi
körülmények között egy általuk megadott szakértői csapattal. Az EB azt szeretné, hogy független
szakértőkkel beszélnének, amit az államtitkárság nem támogat. Az államtitkárság és ÁEEK részéről ebben
a két témában előadások hangzanak majd el 13-án.
Törökné Kaufmann Zsuzsanna: Javasolja, hogy ezen a fórumon továbbra is Edina képviselje az EGVE-t és
vegyen részt.
A jelenlévő 16 fő egyhangúlag elfogadja, hogy az SRSS soron következő tárgyalásán ismét Nikliné Gáldonyi Edina legyen
az EGVE delegáltja.
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Közbeszerzési kerekasztal megbeszélések
Törökné Kaufmann Zsuzsanna: Ezen a megbeszélésen Béres Margit vett részt. Ez folytatódik, március 20-án
lesz a következő ülése. Margónak ezen a napon egyéb elfoglaltsága van ezért egy másik munkatárs vesz
részt a megbeszélésen.
A jelenlévő 16 fő egyhangúlag elfogadja, hogy a közbeszerzési kerekasztal soron következő megbeszélésén Pikli Tátjana
legyen az EGVE delegáltja.
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Következő EGVE ülés
Törökné Kaufmann Zsuzsanna: Találkozunk május 24-én. Javasolja az ezt követő időpontnak szeptember 6át.
A jelenlévő 16 fő egyhangúlag elfogadja a soron következő EGVE ülések két időpontját, május 24 és szeptember 6.
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Gazdasági Szemle
Dr. Ari Lajos: Kapott tegnap egy anyagot a Weborvostól, egy szám előállítási költsége 52 oldalban 500ezer
Ft. Legalább 3 számot ki kéne adni ebben az évben.
Béres Margit: Az előző ülésen azt fogadtuk el, hogy csak 2 lapszám és 300 ezer Ft értékben.
A jelenlévő 16 fő egyhangúlag elfogadj az Egészségügyi Gazdasági Szemle elektronikus megjelenítését a honlapunkon, a
2018-as évben 3 alkalommal, azzal a kikötéssel, hogy egy lapszám értéke maximum bruttó 500 ezer Ft-ba kerüljön. A
honlapon zárt menüben jelenjen meg.
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Októberi MEN előzetes
Dr. Ari Lajos: Felvázolja a programot. Megmutatja a logót. Tájékoztat az előadókról, előadásokról. 32
darab 20 perces előadás van. Vár még javaslatokat emailen.
Vargáné Tarr Mária: A vacsora időpontját későinek tartja, valamint rengeteg előadás van a programban,
amiből ki kellene venni.
Imre Tímea: Aggódik, hogy a sok előadás miatt megint nem lesz idő a kiállítókat látogatni.
Béres Margit: A kiállítóktól kapott visszajelzés azt mondja, hogy meggondolják, hogy legközelebb eljönneke. Fontosnak tartja, hogy legyen rájuk időnk.
Új belépők
Törökné Kaufmann Zsuzsanna: Felsorolja az új belépőket valamint egy cégtámogatást. 8. sz. melléklet
A jelenlévő 16 fő egyhangúlag elfogadja az új belépőket.
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Ügyrend
Cseszkó Géza: Kéri a múltkor elmaradt Észak-magyarországi és Észak-Alföldi Régió Ügyrendjének
elfogadását.
A jelenlévő 16 fő egyhangúlag elfogadja az Észak-magyarországi és Észak-Alföldi Régió Ügyrendjét.
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Törökné Kaufmann Zsuzsanna: Az ülést bezárja, megköszöni a részvételt.
k.m.f
Levezető elnök:
Törökné Kaufmann Zsuzsanna

Jóváhagyó:
Béres Margit
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Jegyzőkönyv vezető:
Nagy Linda

