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Összevont Elnökségi-Választmányi Jegyzőkönyv 
 
 
Készült: 2016. március 10-én, az EGVE irodában, Budapesten megtartott összevont elnökségi-választmányi 
ülésről. 
 
Jelen vannak a mellékelt jelenléti íven aláírt személyek, 16 fő.    1. sz. melléklet 
 
Molnár Attila: Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Köszönti a jelenlévőket. Ismerteti a meghívóban lévő 

napirendi pontokat. 2. sz. melléklet.  

A jelenlévő 16 fő a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadja.  
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Tájékoztató 

Molnár Attila: Volt szerencséje megismerkedni az ÁEEK új főigazgatójával. Pozitív benyomásai vannak. 

Együttműködési szándékát kinyilvánította. Azt kérte, hogy a kancellária rendszerre vonatkozóan néhány gondolatot 

fogalmazzon meg neki, melyet megtett és a jelenlévők is megkapták elektronikusan. Tájékoztat ennek lényegéről 

röviden. A teljes terjedelmet elküldi újra minden tisztségviselőnek.  

 

1. Közgyűlések, konferenciák előkészítése 

Molnár Attila: A tavaszi konferencia időpontja május 20-21, Balatonfüred. Alakul a szakmai program, és lesz 

közgyűlés is. Este lesz zene, tánc. A részvételi díj várhatóan maximum 30.000 Ft. Hamarosan nyilvánosságra kerül a 

honlapon. Törökné Kaufmann Zsuzsa és Kókay András szervezik. Nem lesz képzés.  

 

Dr. Ari Lajos: Tájékoztat az októberi konferencia szervezéséről. 3.sz. melléklet. A programról is tájékoztat. Tisztújítás 

lesz a Közgyűlésen. 

 

2. Alapszabály módosítás véglegesítése 

Molnár Attila: Felmerült, hogy igazítani, korszerűsíteni szükséges az Alapszabályt a régiók működéséhez. Javasolja, 

hogy várjuk meg a kancellária rendszer kiforrását. Az Alapszabály módosítást odázzuk el, amíg ki ne derül, hogy 

hogyan működik ez a jövőben. 

 

 A jelenlévő 16 fő egyhangúlag elfogadja, hogy az Alapszabályt most októberben nem szükséges módosítani. 
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3. 2016. évben az ÁEEK által bevezetésre került kontrolling által felmerült problémák megbeszélése 

Béres Margit: A két szoftveres céggel beszélt, akik ezeket a kórházakban élesben fogják alkalmazni. Sok dolog nem 

világos benne. Informatikai háttérrel vannak gondok. Nem naprakészek a programok, pedig április 1-től élesben 

kellene működniük. A Computrend programmal is ugyan ez a probléma, hogy nem tudja lekezelni az adott 

problémát. Tájékoztat az adott problémákról. A felhasználásokat és kimutatásokat nem biztos, hogy az első időkben 

korrektül lehet majd jelenteni, feldolgozni. Nem pontos adatokat fog szolgáltatni. A számviteli részen még mindig 

meg vannak a gyerekbetegségek, és attól tart, hogy a kontrollinggal kapcsolatosan is lesznek hibák. Javasolja, hogy az 

EGVE folytasson tárgyalásokat Istvánovszki Krisztinával, hogy megy be egy adathalmaz, melyet értékeljenek, és ne 

teljesen valós adatokra számítsanak, és ne ez alapján értékeljék a kórházakat, mert biztosan lesz olyan intézmény, 

mely addigra még le se könyvel.  

 

Czakó Imre: Az ÁSZ nyilatkozatát követően minden adatszolgáltatásnál meg fogja jegyezni, hogy ez és ez a 

módszertani probléma mögötte van, melyre megkérte a kollegákat, hogy dolgozzák ki. Az első lépés, hogy ezt meg 

kellene beszélni Itsvánovszki Krisztináékkal, mert így a felügyeleti szert is tudjuk védeni. Az erőviszonyok sem 

megfelelőek. A kontrolling adatok kapcsán pedig javasolja, hogy írjon az EGVE egy levelet arról, hogy ezek az első 

időszakban kimenő adatainkért nem tudjuk vállalni a teljes szakmai felelősséget, mert az idén kaptuk meg az utolsó 

számlatükör módosítási parancsot is. Jelezni kell, hogy milyen problémákat látunk a rendszerben.  
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A jelenlévő 16 fő egyhangúlag elfogadja, hogy Béres Margit választmányi elnök asszony koordinálja a kontrolling problémákkal 
kapcsolatos levél megírását. 
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Nagy István: Technikailag kiegészíti Béres Margit észrevételeit. Az adatvédelemre figyelni kell. Javasolja, hogy a tavaszi 

konferenciára hívjuk meg a két céget és az Astar fejlesztőjét.  

 

Molnár Attila: A problémával küzdő kórházakat egy vitafórumra meg kell hívni, kérdés, hogy ki ajánl fel helyet a 

problémák megbeszélésére.  

 

Szabó Mihály: A probléma a programozóval van, vagy azzal, aki megmondja, hogy mit csináljunk? Javasolja, hogy a 

döntési mechanizmusokban kellene az EGVE-nek részt venni, és jobban elfogadtatni magát. Az ÁSZ-al 

kapcsolatosan egy észrevétele van, mikor az ÁSZ elnök megállapítja azokat a dolgokat, hogy mi egy ellenőrző szerv 

feladata. Ezeket kéne a mi javunkra fordítani és bemutatni az ÁEEK-nek.  

 

4. Egyéb aktuális kérdések megvitatása – FEB, EB, Elnökségi-Választmányi munkatervek jóváhagyása  

Molnár Attila: A munkaterveket 4. sz. melléklet. mindenki előre megkapta. 

 

A jelenlévő 16 fő egyhangúlag elfogadja a FEB, EB, és Elnökségi-Választmányi munkaterveket 
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5. ÁSZ megállapítások – IMEDIA - megbeszélés 

Molnár Attila: A jelenlévők előre megkapták az ehhez tartozó anyagokat. 5.6.7. sz. melléklet 

 

Czakó Imre: Súlyos problémának tartja, hogy az ÁSZ egyrészt vizsgál, másrészt nem. Nem vizsgálja a minőségi 

bérrendszert, a finanszírozást. Valóban nem szabad minősíteni egy olyan rendszert, ahol nem nézik meg, hogy milyen 

felelősséget, hogyan jönnek. Az elmozdulást kell vizsgálnia az ÁSZ-nak. 2008-hoz képest minden kórháznál van 

pozitív elmozdulás. Javasolja, hogy az EGVE vesse fel, hogy ezt hiányolja. Másik problémája, hogy így az ÁSZ nem 

megbízható mérő, ellenőrző szervezet. Nem hiteles. Így amortizáljuk a közbizalmat. A harmadik problémája az 

egészségügyi középvezetői kör, mert rossz célpont. Nemzetközi összehasonlításra van szükség, és nem 

magyarázkodásra.  

Gémesiné Lőrincz Márta: Javasolja, hogy a jelenlegi fenntartónk pozitív cikkeket jelentessen meg egészségügyi 

intézményekről. Nem a gazdálkodásról, mert hisz kevés a pénz. De pozitív esetekről beszámolhat. A baj, hogy a 

kapcsolat a médiával olyan, hogy vagy a kormánypárt vagy az ellenzék, de mindkettővel kellene kapcsolatot tartani és 

a fenntartónak kellene ezeket lekommunikálni. Másik, hogy az ÁSZ törvényre hivatkozik, ezért mi is az 

Alaptörvényre hivatkozhatunk.  

Béres Margit: Javasolja, hogy a Weborvost kell keresni ilyen pozitív cikkekkel, hogy a kórházakat más 

szempontból is lássa a közvélemény. Másik észrevétele, hogy ha az ÁSZ vizsgálja a kórházvezetést, akkor a három 

azonos erősségű törvényt is vegye figyelembe: Egészségügyi tv; Közbeszerzési tv; Áht. 

Molnár Attila: A Kovács Úr cikke alapján egy átfogó beszélgetésre tud gondolni. Az ÁEEK kommunikációs 

stratégiáját üdvözli, mert mind a Bene Zsolt, mind Zöldi Péter az EGSZ munkatársai.  

Nagy Árpád: A megjelent cikkekre reakciót kell adnunk. Mert a közvéleményt ki kell javítani.  

Molnár Attila: A HVG-ben kellene megjelentetni, hogy mi írjuk meg az interjút, beszélgetést. A Kovács féle 

cikkről fogunk beszélni. Együtt fogalmazzuk meg a válaszokat. Hirdet egy meetinget erre.  

Béres Margit: Javasolja, hogy ezt az anyagot egyeztessük a Kórházszövetséggel is.  

 
A jelenlévő 16 fő egyhangúlag elfogadja, hogy az ÁSZ megállapításokra reakcióként egy cikket jelentet meg az EGVE. 
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6. Computrend, mint EGVE támogatói partnere - döntés 

Molnár Attila: Megkereste őt a Computrend. A képzés most március 22-én lesz. De ezen kívül felajánlotta, hogy 

pártoló tag szeretne lenni, és támogatói összeget is vállal. 8.sz. melléklet 

 

A jelenlévő 16 fő egyhangúlag elfogadja a Computrend cég pártoló tagként való felvételét. 
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7. Egyebek 

Kitüntetési javaslat 

Dr. Ari Lajos: Cserháti Péter miniszteri biztos úr megkereste, hogy Kéménczy Jánosné Magdolnát, mivel nyugdíjba 

megy, amennyiben elfogadjuk, szeretné felterjeszteni kitüntetésre. 9.sz. melléklet 

 

A jelenlévő 16 fő a kitüntetésre való felterjesztést 5 igen, 6 nem és 5 tartózkodással nem fogadja el.  
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Belépési nyilatkozat 

Molnár Attila: Tájékoztat egy újabb belépőkről. 10.sz. melléklet 

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

Az időhiány miatt a következő ülésen tárgyalandó.  

Molnár Attila: Az ülést bezárja, megköszöni a részvételt. 

 

k.m.f 
 

Levezető elnök:     Jóváhagyta:     Jegyzőkönyv vezető: 
 
 
Molnár Attila    Béres Margit           Nagy Linda 


