
JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: 2012. szeptember 12-én az Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete (EGVE) 
Budapesti Irodájában megtartott összevont elnökségi-választmányi ülésről. 
 
Jelen vannak: A mellékelt jelenléti íven aláírt tagok, 15 fő. 1. sz mellékletként 
 
Hegedűs Iván: Megnyitja az ülést, köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes. 
Ismerteti az írásos meghívóban kiküldött napirendi pontokat. A jelenlévő 15 fő a napirendi pontokat 
egyhangúlag elfogadja. 2. sz. melléklet 
20/2012 számú összevont elnökségi-választmányi Határozat 
 
6. Elnöki Beszámoló 
 
Dr. Ari Lajos: Kéri, hogy az elnöki beszámoló legyen az első napirendi pont.  A jelenlévők 
megkapták a beszámolót, melyet átolvasnak. 3. sz. melléklet. 
 
Nagy Árpád: Az elnöki beszámoló 6. és 13. bekezdéséhez szól hozzá. (A 62 éves korhatárra 
vonatkozó államtitkári válaszlevél, valamint a teljes ágazatban dolgozóknál, az egészségügyben 
dolgozókat kell megemlíteni) 
 
Dr. Ari Lajos: Elfogadja a pontosítást. A közgyűlésen szóban fogja kiegészíteni az írásos 
beszámolónak ezen pontjait is.  
 
A jelenlévő 15 fő az Elnöki beszámolót egyhangúlag elfogadja.  
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5. Kórházak adóssághelyzetének áttekintése 
 
Hegedűs Iván: Elnöki beszámolóhoz kapcsolódóan kérdezi, hogy a konszolidációs maradvány 
pénzek felhasználásával kapcsolatos tárgyalásokon kialakult valami eredmény? 
 
Dr. Ari Lajos: Tájékoztat a tárgyaláson elhangzottakról. Remélhetőleg az 50%-át automatikusan 
megkapják az intézetek, a többi felosztásra kerül. Adóssághelyzetről is tájékoztatást tart.  
 
Hegedűs Iván: Javasolja, hogy legyen ebben a témában állásfoglalásunk. 
 
Határozat: Az elnökség és választmány együttesen úgy döntött, támogatják azt a 
javaslatot, hogy az adósságfelmérés fogalmi pozíciói hajszálpontosan legyenek 
definiálva, beleértve az önkormányzatokkal kapcsolatos pénzforgalmat is. Valamint a 
kiértékelésbe vonják be a Magyar Kórházszövetség és az EGVE szakértőit a 
Minisztérium és a GYEMSZI illetékesei.  
A jelenlévő 15 fő az állásfoglalást egyhangúlag elfogadja.  
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1. GYEMSZI működés tapasztalatai 
 
Hegedűs Iván: Reméli, hogy kiforrja magát a rendszer, és szabályos közbeszerzést lehet majd 
lebonyolítani. Bürokratikus rendszernek tartja. A GYEMSZI működésében 3 féle rendszer van, 
erről tájékoztat. Valamint, hogy elírták a dokumentumokat, nem bejáratott az apparátus, 
közbeszerzéssel sok baj van, beruházási, felújítási keretet nem kaptunk.  



Eőry Ferenc: Javasolja, hogy jelezni kéne a bérproblémát, az alacsony bérek tekintetében, nehogy 
tömegesen legyen alacsonyabb a bér.  
 
Dr. Ari Lajos: Ígéretet tesz erre.  
 
Hegedűs Iván: Bizakodjunk, hogy ebben az évben beáll a GYEMSZI működési rendszer és jövőre 
jó lesz.  
 
Prosszer Ottó: Az ellenőrzésekkel nincs baj, csak az ellenőrzés késésével. Fél éves késések vannak. 
Javasolja, hogy erre hívja fel az EGVE a figyelmet. 
 
Demes Istvánné: Jelzi, hogy az éves mérlegnél és év végi feladatoknál ez még súlyosabb problémát 
okoz.  
 
Határozat: Az EGVE elnöksége és választmánya felhatalmazza a jelölt elnököt és az 
elnököt arra, hogy jelezzék a GYEMSZI felé a vagyongazdálkodással kapcsolatos 
problémákat beleértve a havária eseteit is, tekintettel az éves zárási feladatokra, a 
beruházásokra. Emiatt kérni kell a döntéshozatalok felgyorsítását.  
A jelenlévő 15 fő a határozatot egyhangúlag elfogadja.  
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Hegedűs Iván: Vagyonnal kapcsolatos kérdést tesz fel, tulajdonos és vagyonkezelő tekintetében.  
 
A vitában nem lett egyetértés ezért határozat született. 
 
Hegedűs Iván: Jeleznünk kell, hogy szíveskedjenek pontosítani, mert a kórházak között nincs 
teljesen tisztázva, hogy a vagyonkezelői jog kinél van. 
 
Határozat: Az EGVE elnöksége és választmánya döntése alapján a jelölt elnök és az 
elnök feladatot kapott arra, hogy a vagyongazdálkodással kapcsolatos problémákat a 
GYEMSZI-vel tisztázzák.  
A jelenlévő 15 fő a határozatot egyhangúlag elfogadja.  
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Dombos Jenő: Információs csatorna problémáját veti fel. 
 
2. Düsseldorfi látogatás megbeszélése 
 
Dr. Ari Lajos: Düsseldorfba változatlanul megkaptuk a meghívást. Becze Ákos szervezi az utazást. 
Molnár Attilával elkészítettek egy utas lista javaslatot, egyeztetve az utas jelöltekkel, melyet 
felolvas. Jelzi, hogy a német vendéglátók jövő tavasszal el tudnak jönni, és ketten előadást is 
tartanának. Ezt elkezdenénk szervezni. A lista alapján Becze Ákos elkezdheti szervezni az utazást 
Nagy Linda pedig a repülőjegy megrendelést. 
 
Az utas listát és a repülőjegy rendelést a jelenlévő 15 fő egyhangúlag elfogadja. 
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3. Gazdasági igazgatói pályázatok tapasztalatai 
 
Hegedűs Iván: Szeretné, ha egyenlőnek kezelnék a gazdasági igazgatót és főigazgatót. Valamint 
hogy legalább a listát tegyék közzé, ne egymást kérdezzék az emberek. A GYEMSZI a 
behívásokat indokolja meg. Felháborítja, hogy a pályázónak a pályázati anyagát se kapja meg a 
bizottság.  
 
Dr. Ari Lajos: Török Krisztina és Cserháti Péter részére eljuttat egy összefoglaló elemzést, 
véleményt a pályáztatásokról. Valamint ír egy javaslatot a menedzserképzéssel kapcsolatos 
problémák átgondolására.  
 
Dombos Jenő: Az újonnan kinevezett kollegákkal ki veszi fel a kapcsolatot? 
 
Dr. Ari Lajos: Molnár Attila és Demes Istvánné felvették velük a kapcsolatot és meghívást kaptak 
a soron következő összevont régiós ülésre és az októberi konferenciára.  
 
4. Októberi konferencia előkészületeinek megbeszélése 
 
Dr. Ari Lajos: Tájékoztat a jelentkezésekről. A pályáztatás problémája megnehezítette a 
jelentkezők határozottságát. A részvételi díj kedvezmény felajánlása rásegített a jelentkezésekre. 
Több a jelentkező, mint korábban.  
 
Nagy Árpád: Környezetében felmerült, hogy az esti rendezvényt valamint vacsorát nagyon 
drágának találják. És ezzel egyetért.  
 
Dr. Ari Lajos: A bevételből élünk. Jövőre új szervezésben indul a konferencia. A cégek 
jelentkezését is felsorolja. Kiállítás szervezéséről is tájékoztat. Felsorolja a három napos 
programot. 4. sz. melléklet.  Enterprise cég ajándékot ajánlott fel sorsolásra.  
 
Hegedűs Iván: Javasolja, hogy ha akarjuk, hogy többen jöjjenek, fiatalabb korosztály is jöjjön, akkor 
lejjebb kell vinni az árakat. Egy több napos konferencia alkalmas, hogy megismerjék egymást a 
kollegák, információhoz jut, csapatépítésre van lehetősége. Szükséges, hogy az árak alacsonyabbak 
legyenek.  
 
Határozat: 2013. évben alacsonyabb árakon szerveződik a MEN. 
A jelenlévő 15 fő a határozatot egyhangúlag elfogadja.  
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5. Kórházak adóssághelyzetének áttekintése 
 
Hegedűs Iván: A napirendi pont már felmerült, most folytatjuk.  
 
Dr. Ari Lajos: Tájékoztat a Magyar Kórházszövetség elnökségi ülésén elhangzottakról.  
 
Demes Istvánné: Az ügyelet kapcsán felmerült problémát szeretné jelezni. Az ügyeletből kieső időt 
is fizeti az intézmény a fix fizetés mellé. Valamint, hogy a le nem dolgozott munkaidő beszámít-e 
a szolgálati időbe?  
 
Hegedűs Iván: A kecskeméti kórház megcsinálta a beosztást, felterjesztette, de még nem hagyták 
jóvá. Véleménye szerint nincs működő szabályos ügyeleti rendszer. Jelzi, hogy ez nagy probléma. 
Azt kell kitűzni célul, amit reális esély van teljesíteni. Javasolja, hogy le kell ülni ezt újból 



átbeszélni az EGVE-nek és MKSZ-nek a Minisztériummal, és a GYEMSZI-vel. Jogszerűtlen 
rendszer működik. A bér és az ügyeleti szolgálat ugyanolyan súlyos probléma.  
 
7. Egyebek 
 
~Dr. Baráth Lajos: Úgy véli a fix díjak nincsenek rendezve. (infláció, közüzemi díjak, alapdíjak). Az 
EGVE szükségesnek tartja, hogy a 2013. évi költségvetésben foglalkozzanak ezzel a kérdéssel a 
minisztériumban. 
 
Hegedűs Iván: Felterjesztjük, jelezzük a problémát.  
 
Határozat: Az EGVE elnöksége és választmánya döntése alapján Államtitkár úrnak 
levélben megfogalmazza, hogy a hátralévő költségvetési tárgyalásoknál figyelembe véve a 
lehetséges parlamenti eszközöket érjék el, hogy a térítési alapdíjak (fekvő, járó, krónikus) 
növekedjenek tekintettel az elmúlt időszak gazdasági változásaira. (kötelező 
béremelések, infláció,..) 
A jelenlévő 15 fő a határozatot egyhangúlag elfogadja.  
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~Dombos Jenő: Megemlíti, hogy a struktúra váltás hogyan érintette a pásztói kórházat. 
 
Demes Istvánné: Jelzi, hogy fontos lenne bemérni ezeket a megváltozott struktúrájú intézményeket, 
hogy milyen költségen tudnak működni.  
 
~Dr. Ari Lajos: Írásos visszaigazolást kapott, hogy Szócska Miklós jön a kongresszusra, és 
Cserháti Péter úrat is meghívtuk. Az OEP főigazgató asszonyt szintén meghívta az EGVE, 
Molnár Attila intézi.  
 
~Dr. Ari Lajos: 17 személy szeretne EGVE tag lenni. Felsorolja a neveket. 
A jelenlévők egyhangúlag támogatják a felvételüket. 
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~Dr. Ari Lajos: Nagy Linda ügyintéző kérése, hogy szeretne továbbtanulni, mérlegképes 
könyvelői szakon, ehhez az EGVE anyagi támogatását kéri. Javasolja, hogy 90%-os 
költségviselést vállaljon az EGVE.  
 
Nagy Árpád: Ellenzi és alacsonyabb, 50 %-os költségviselést javasol.  
 
Pethőné Tarnai Erzsébet: Tanulmányi szerződés megkötését és 100%-os költségviselést javasol. 
 
A jelenlévők, 13 fő igen szavazattal 1 tartózkodással és 1 ellenszavazattal elfogadják a 100%-os EGVE 
költségviselést, azzal a feltétellel, hogy az ügyintézővel Tanulmányi szerződést köt az EGVE. 
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Dr. Ari Lajos: Lezárja az ülést, megköszöni a részvételt. 
 

k.m.f 
A jegyzőkönyvet vezette: 

 
 

Nagy Linda 



 


