
Kiegészítés a 2020. december 9-i elnöki beszámolóhoz 

Az alábbiakban röviden összefoglaltuk azokat az eseményeket és tevékenységeket, melyekkel az elmúlt időszakban 

foglalkoztunk. Természetesen nem teljes körű az összegzés, inkább csak azokra a történésekre fókuszál, amelyek az 

egészségügyi intézményekben a megszokott munkamenetet megváltoztatták, vagy azonnali reagálást igényeltek az 

Egyesület részéről. A részletes beszámolók minden évben elkészültek és a honlapunkon olvashatóak. 

Jelenleg napok óta azon dolgozunk, hogy a Korm.rendelet szerinti munkaszerződés tartalma lehetőleg teljes körű és 

ha lehet, valamennyire egységes legyen. Valószínűleg sok beleszólása senkinek nem lesz, a feladatot Jenei úr kapta 

meg, de ennek ellenére szeretnénk személyes találkozóhoz időpontot kapni és egyeztetni, elmondani javaslatainkat, 

érveinket. 

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló tv. tervezetét nem előzte meg semmilyen társadalmi egyeztetés, de a 

megjelenésekor a Magyar Orvosi Kamara, a Kórházszövetség mellett az EGVE is csatlakozott a közös közleményhez. 

Ezen felül saját állásfoglalást is megfogalmaztunk, majd egy szakmai anyagot készítettünk, melyeket személyesen 

vittünk Államtitkár Asszonyhoz és ismételten kértük a béremelést, annak fedezetét, költségvetésben a megjelenését, 

stb. 

Orbán Viktor Miniszterelnök Úrnak eljuttatott közös közleménynek is aláírói voltunk, melynek első, tervezett verziója 

csak az orvosok és ápolók béremelésének fedezetét kérte a 2021-es költségvetésben. Az EGVE kérésére került be a 

gazdasági-, műszaki ellátás területe is. 

Az egyszeri 500 e Ft-os juttatást is az EGVE elnökségének azonnali és hatékony közbelépésének köszönhetően 

kaphatta meg minden egészségügyben dolgozó. Eredetileg csak az egészségügyi dolgozókra vonatkozott a tervezett 

rendelet. 

A tavaszi járvány kirobbanásakor azért kilincseltünk és írtunk minden illetékesnek, hogy függesszék fel a 

teljesítményfinanszírozást a COVID idején. 

Visszafelé haladva az időben csak néhány jelentősebb dologra emlékeztetnék:  

Folyamatosan jártunk az ÁSZ „nyakára” az ellenőrzési metodika módosítása és az eredmény kommunikálása miatt. 

Arról nem tehet senki közülünk, hogy amikor jobb irányt vettek az egyeztetések és elindult az ÁEEK és az akkori 

Államtitkár Asszony segítségével az oktatás és a felkészítés, akkor új miniszter, új államtitkár következett. Nem adtuk 

fel persze ismét kezdtük a szervezkedést az egyeztetésre, de jött a járvány és el kellett napolnunk. 

A minimálbér és garantált bérminimum fedezetének bekerülése a finanszírozásba sok-sok egyeztetés és számítási 

anyag kidolgozás után végre megvalósult. Azt nem mondhatjuk, hogy az EGVE érdeme, de talán az a rengeteg 

figyelem felhívás és levelezés hozzájárult. 

A Kincstárral éveken át folyamatosan egyeztettünk és kértük a programjavításokat, az összehangolást a számfejtő és 

munkaügyi programokkal. Ami most hirtelen eszembe jut például a távolléti időre eső illetményszámfejtés 

megoldását, vagy említhetném a KIRA bevezetése kapcsán a mérhetetlen sok egyeztetést és anyagok ki és 

feldolgozását. 

Az egészségügyben működő szakmai szervezetek konferenciáin, kerekasztal fórumon, vagy előadások formájában 

minden alkalommal felszólaltunk a munkatársaink érdekében. 

Minden újonnan kinevezett miniszterhez, államtitkárhoz, főigazgatóhoz időpontot kértünk és amint kaptunk, azonnal 

mentünk és tárgyaltunk és egyeztettünk. 

Több folyóiratban, újságcikkben, rádióriportban, újságírói megkeresésben nyilatkoztunk a gazdasági,- műszaki 

területen dolgozók érdekében. 



Dolgoztunk az „intézményi jó gyakorlatok” kidolgozására felkért munkabizottságban. 

Az Orvostechnikai Szövetség által kezdeményezett, az egészségügyi közbeszerzésekről szóló kerekasztal résztvevői 

voltunk, a Miniszterelnökséggel, Nemzetgazdasági Minisztériummal, EMMI-vel, ÁEEK-kal, Közbeszerzési 

Döntőbizottsággal. Részt vettünk a probléma lista összeállításában is és a megoldási javaslatok kidolgozásában is. 

Többször, több helyen kérvényeztük, hogy az eü-i intézmények mentesüljenek a rehabilitációs hozzájárulás 

megfizetése alól, hogy a Szocho maradhasson az intézményeknél, hogy a nyugdíjas tovább foglalkoztatás 

vonatkozzon a gazdasági-, műszaki területen munkát vállalókra is, a kincstári kamatot ne kelljen megfizetni, az 

adatszolgáltatások pontatlansága miatti büntetés kiszabhatóságát, az egészségügyi intézmények tekintetében 

vegyék ki a rendeletből. 

Talán emlékszel arra a januárra, amikor arra ébredtünk, hogy a pénzügyi dolgozókat átveszik az intézményeinktől. 

Hetekig tartó egyeztetéseken kellett részt vennünk a Kórházszövetséggel együtt, hogy nyugvópontra kerüljön a 

terület. 

Hasonló neuralgikus kérdés volt a Kancellária rendszer bevezetésének terve, rengeteg munkával és álmatlan 

éjszakával. 

Említenem kellene még a kontrolling bevezetése, vagy a számviteli tv. módosítása kapcsán tett rengeteg kérelmet, 

javaslatot, egyeztetést, oktatást. 

A bérrendezés ügyében minden évben többször mentünk az aktuális államtitkárhoz. Mivel a bértárgyaláson csak a 

szakszervezetek vehetnek részt, mentünk Cser Ágnes elnök asszonyhoz is. 

Bocsánat, hogy ennyire visszamentem az időben!  

A honlapunkon a vezetőségi ülések jegyzőkönyve is megtalálható, abban részletesebben is szerepelnek, hogy mi 

mindennel is foglalkoztunk folyamatosan. Az állásfoglalások, szakmai anyagok, az elnöki beszámolók szintén 

olvashatóak a honlapon. 

Azt nem tudom megítélni, hogy mi lett volna, ha nem tesszük meg ezeket a tárgyalásokat, nem írjuk a kérelmeket, 

nem megyünk folyamatosan az éppen illetékesek nyakára, de úgy érzem még rosszabb helyzetbe került volna a 

területünk. 

Bízom benne, hogy tudtunk hasznára lenni az általunk képviselt tagságnak. Amit még fontosnak érzek hozzátenni, 

hogy mindezt a munkánk mellett, a szabad időnk terhére, „társadalmi” munkában tesszük, a munkatársak 

érdekében. Még a járvány idején is, amikor a munkahelyi gondok összecsapnak a fejünk felett, ha kell, éjszaka állítjuk 

össze az anyagokat. 

Remélem, mindannyian egészségben átvészeljük ezt a nagyon nehéz időszakot és megújulva, fiatal munkatársakkal 

kiegészülve, még lelkesebben és hatékonyabban tudunk megfelelni Egyesületünk tagságának! 

Jó egészséget kívánva, üdvözlettel: 

Törökné Zsuzsa 

 

 


