JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2011. március 3-án az EGVE Budapesti irodájában megtartott választmányi ülésről.
Jelen vannak: A mellékelt jelenléti íven aláírt tagok, 13 fő
Hegedüs Iván: Üdvözli a megjelenteket. A napirendi pontok előre kiküldésre kerültek.
Jelenlévők a napirendi pontokat elfogadják.

1. Közgyűlések, konferenciák előkészítése
Tavaszi konferencia
Dr. Ari Lajos: Tájékoztat a helyszínről, az időpontról. Keszthely, Hotel Helikon, 2011.
május 12-13. Megemlíti, hogy olcsóbb a szervezés, mint tavaly. Felhívja a figyelmet, hogy
az elbírálásokat május 18-ig kell leadni. Felsorolja a programokat: Közgyűlés, melyen szó
esik a költségvetésről, és az októberi konferencia előkészítéséről, valamint az alapszabály
megtárgyalásáról; jelzi, hogy a jövőre nézve majd egy jelölőbizottságot is létre kell hozni. Az
egészségügyi és szociális területek átfedésével kapcsolatos előadás is lesz. Szó lenne a
biztosítási helyzetről az egészségügyben. Lennének EGVE előadások régiós szinten, és 2-3
cégelőadás. (Sín József: felelősségbiztosítás, Dombos Jenő: vagyonbiztosítás, Harsányi Imre:
Szolnoki tűz, és oltás másodkára)
A jelenlévők egyhangúlag elfogadják a tavaszi konferencia programját.
Dombos Jenő: A vagyonbiztosítással kapcsolatos problémát jelez. Kérdésként veti fel, hogy a
tulajdonosnak mi a feladata a vagyonbiztosítás terén.
Dr. Ari Lajos: Javasolja, hogy az EGVE idén is támogassa a tagok konferencián történő
részvételét, a tavalyi összeg mértékben 7500 forinttal.
Ezt követően az étkezés és szállás költségeit beszélik meg.
Határozat: A svédasztal helyett menüsort javasolnak, mely olcsóbbá teszi az étkezést, vagy
az árakról ismét tárgyalni kell a szállodával.
A jelenlévők egyhangúlag elfogadják a javaslatot.
Októberi konferencia
Dr. Ari Lajos: Balatonfüred, 2011. október 5-6-7. a program tervezet: Felsorolja Gazda
István előadása; Jávor András előadása; Ellenőrzés szerepe az egészségügyi intézetekben;
illetve régiós előadások.
A jelenlévők egyhangúlag elfogadják az októberi konferencia programját.
Dr. Ari Lajos: Azt javasolja, hogy bővítsük ki az EGVE tagságot. A szociális helyettes
államtitkár úrral ez irányban egyeztetni kell. Becze Ákos működtet szociális intézményt, így
megkéri, hogy segítsen ebben informálódni, előkészülni.
Hegedüs Iván: Úgy gondolja, hogy foglalkozzunk vele, készüljünk fel, de ennél mélyebben ne
menjünk bele.
A jelenlévők egyhangúlag elfogadták.

2. Alapszabály tervezetünk áttekintése
Hegedüs Iván: A közhasznúságra vonatkozó alapszabály módosítást mindenki megkapta
elektronikusan, átolvasta, rendben találta. A zölddel szedett rész nem változtatható. Ebben a
formában visszük a közgyűlés elé. A jelenlévők egyhangúlag elfogadták.

3. Állásfoglalás a Semmelweis Tervről és az egyéb, utóbbi időben történt
eseményekről
Hegedüs Iván: Említi a Magyar Kórházszövetség állásfoglalását. Javasolja, hogy az EGVE
a Kórházszövetség állásfoglalásához csatlakozzon.
Papp Péter: Javasolja, hogy a mai választmányi ülésről adjunk tájékoztatást, hogy állást
foglaltunk a következő témákban. Az egyik az igazgatói pályázatokról, a másik az EMKI
adattáblák kitöltésére vonatkozóan a tartalom kiegészítve, határidő módosítva. Mondjuk el
róla a véleményünket.
Hegedüs Iván: Az adattáblák határidejét kéne hangsúlyozni, azt módosítani kell. S ezt az
EGVE-nek jelezni kell.
Dr. Ari Lajos: Javaslata egyben határozat: Kitöltjük határidőre, de felhívjuk a figyelmet, hogy
a határidő problémás. Azt nem javasolja, hogy azt kérjük, hogy adjanak határidő módosítást.
A választmány elnökét bízzuk meg ennek megfogalmazásával.
Molnár Attila: Felajánlja, hogy az EGVE észrevételeiről, s a tárgyalt témával kapcsolatban
beszámol a következő project vezetőségi tárgyaláson, és jelzi a határidő problémát.

4. Egyebek
Dr. Ari Lajos: Kompenzációs témával kapcsolatos levelet olvas fel, mely belekerül a
hírlevélbe is.
Eőry Ferenc: Felhívja a figyelmet, hogy a központi bérszámfejtések nem működnek jól, s ezt
is jelezni kell az illetékesek felé. Továbbá jelzi, hogy ki lehet lépni, s ezt is tudatosítani kell.
Dr. Ari Lajos:
 Egy napos határidőre kap meg jogszabályokat véleményezni.
 Háziorvosokkal kapcsolatos témában fejti ki véleményét.
 Tájékoztat, hogy a Mediprint kiadó nem adja ki a Gazdasági Szemlét. Elmondja,
hogy pénzünkbe nem kerül, csak más lesz a kiadó, valamint javasolja, hogy
elektronikusan is jelenjen meg, legyen elérhető. A támogatást megadják.



Európai Uniótól felkérést kapott, hogy írjon egy ország tanulmányt
Magyarországról, a magyar egészségüggyel fókuszban, melyhez egy EGVE
bemutatkozást is csatolt. Elkészült, fordításra ment. A honlapunkra, és a
Gazdasági Szemlébe is belekerül.

Hegedüs Iván: Lezárja az ülést, megköszöni a részvételt.
k.m.f.
A jegyzőkönyvet vezette:
Nagy Linda

