
JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: 2011. június 28-án a Honvéd Kórház, ÁEK-ban megtartott választmányi ülésről. 
 
Jelen vannak: A mellékelt jelenléti íven aláírt tagok, 14 fő 

 
Hegedüs Iván: Üdvözli a megjelenteket. A napirendi pontok előre kiküldésre kerültek. 
Jelenlévők a napirendi pontokat elfogadják. 
 
A napirendi pontok előtt Dr. Ari Lajos a gazdasági igazgatói pályázatokkal kapcsolatosan 
tájékoztat.  
 
1. A 2011. május 12-13-ai tavaszi konferencia értékelése 
Dr. Ari Lajos: 120 résztvevő volt. Röviden tájékoztat, értékeli az előadásokat, mint pl. LAM 
és biztosítás. A LAM a következő, őszi konferenciára is szerződik az EGVE-vel. A téma az 
egészségügyi gazdaságtan lenne. A közgyűlés lezajlott. A közhasznúságról a végzés 
megérkezett. A bírónő 30 napon belüli közgyűlést rendelt el. Ezen kívül a közhasznúságra 
vonatkozó szabályok is változnak. Dr. Nemes Dénes levelét olvassa fel tájékoztatólag.  
Határozat: Javasolja, hogy a jogászok (Dr. Kőszegfalvi Edit és Dr. Nemes Dénes) 
konzultáljanak egymással. A jelenlévők egyhangúlag elfogadják.  
 
A tavaszi konferencia 300 ezer forintba került az EGVE-nek.  
 
Hegedüs Iván: Az elszámolás részleteit mindenki megkapta. Az elfogadásban a 
választmánynak kell döntenie. Azzal a feltétellel, hogy Seres György a helyszíni 
dokumentumok ellenőrzését is elvégzi. 
Határozat: Amennyiben Seres György nem talál eltérést, ami akadályozná az összeg 
elfogadását, akkor a választmány elfogadja az elszámolást. A jelenlévők egyhangúlag 
elfogadják.  
 
2. A 2011. október 5-7-ei konferencia előkészítéséről szóló beszámoló 
Dr. Ari Lajos: Elkészült az első értesítő. A programot egyeztettük. A polgármester minden 
támogatást megadott. Az árszintben igyekszünk a tavalyi színvonalat nyújtani. A programban 
történt apró változásokat említi. Az októberi közgyűlés egyik napirendi pontja a jelöltelnök 
választás. Ehhez jelölőbizottságot kell létrehoznunk. 
Az előző elnökségi ülésen megállapodtunk, hogy az EGVE blokk gazdája Dr. Fülöp Rudolf 
lesz.  
 
Hegedüs Iván: A jelölőbizottság összeállítása a választmány feladata. Ki kell jelölnünk egy 3 
tagú bizottságot. A jelölőbizottság tagjainak Dr. Kőszegfalvi Editet, Hegedüs Ivánt, Becze 
Ákost egyhangúlag elfogadták.  
 
Dr. Ari Lajos: Folytatja a konferencia programjának felsorolását.  
 
Dr. Budaházy Emil: Az informatikai témához szól hozzá. Javasolja az előadó felkérés 
„lebegtetését”.  
 
Nagy Árpád: A fentieket példázza, egy konkrét esetet említ. (Új irányítási rendszer kiépítése, 
melyhez egy vezetői irányítási rendszer kapcsolódna) Azt javasolja, hogy ne kapkodjunk 



ezzel, ne menjenek olyan gyorsan előre a dolgok, mert nem tudni, hogy mi lesz a 
későbbiekben.  
 
Dr. Ari Lajos: Folytatja a programtervezetet. Valamint a leendő szponzorokat sorolja. 
A tagdíjfizetésről pár szó: kéri a régióvezetőket, hogy a nem fizetők listája alapján 
szorgalmazzák a befizetéseket és az új tagokat.  
 
3. Semmelweis Tervvel kapcsolatos feladatok áttekintése, értékelés 
Hegedüs Iván: Felkéri Dr Ari Lajost, hogy mondja el mi a visszajelzés, mi fog megvalósulni? 
 
Dr. Ari Lajos: A véleményünk belekerült a Hírlevélbe. A 2011/3. számban a legújabb 
véleményezés. Gyakorlatilag a Széll Kálmán Terv felül ír mindent.  
 
Hegedüs Iván: A szeptemberi következő lépésről tudunk valamit?  
 
Dr. Ari Lajos: A térségi szervezés az elindult.  
 
Nagy Árpád: Kifejti véleményét ezzel kapcsolatosan. -Ment a Semmelweis terv egy 
elképzelés mentén. Mellette ment a Gazdasági Minisztériumnak a fejlesztése, elképzelése, a 
Széll Kálmán Terv. S a kettő sehol nem találkozott. S közben rájöttek, hogy a Semmelweis 
Terv mellett nem lehet teljesíteni a Széll K. Tervet. A Széll K. Terv nem tudja finanszírozni a 
fejlesztéseket. Magyarázatként saját példát említ.  
 
Dr. Budaházy Emil: Szintén kifejti véleményét, saját példázattal.  
 
Papp Péter: Hozzá teszi, hogy ugyan ez a fejetlenség van a rezidensképzésben is. Egy példát 
említ hozzá. 
 
Hegedüs Iván: Levonja a következtetést: nem látni, hogy milyen döntés lesz szeptember 1-től.  
 
4. Megbeszélés a kórházak adóssághelyzetéről 
Hegedüs Iván: Az eltelt 3 hónap óta van-e már újabb fejlemény. Tudunk-e már valamit? 
 
Dr. Ari Lajos: A feltett kérdésre válaszol, kifejti az adóssághelyzet témát.  
 
Hegedüs Iván: Javasolja, hogy mozgassák meg a témát, a kérdéseket a csatornákon, pl 
szaklapokban.  
 
Papp Péter: Javasolja, hogy megfordítani és helyére rakni kell ezt a helyzetet. Egy példával 
élve kifejti véleményét. Sok pénz van az egészségügybe, csak rosszul oszlik el.  
 
Dr. Ari Lajos: Szintén említ egy példát, Bécsi Kórház Szövetség. Majd a balesetbiztosítási 
rendszer szükségességét fejti ki.  
 
Nagy Árpád: Az EGVE blokkba javasolja a szállítók képviseletét.  
 
Pethő Erzsébet: A büntető törvénykönyv módosítása során felmerült a költségvetési csalás 
fogalma. Kérdezi, hogy hogyan értelmezik ezt a jelenlévők pl. az OEP bevétel esetén.  
 
Választ kap, de továbbra is a költségvetési törvény értelmezéséről vitáznak.  



 
Hegedüs Iván: Összefoglalja az adósságállománnyal kapcsolatos helyzetet. Javasolja, hogy 
elég erőteljesen fel kéne emelnünk a hangunkat. Dr. Ari Lajos eljár a Magyar 
Kórházszövetségnél. Fogalmak tisztázása, pl Összes szállítói tartozás.  
 
Becze Ákos: Megemlíti a Nonprofit Kft. finanszírozási hiányát minisztériumi bontásban.  
 
Dombos Jenő: Javasolja a dátum szerinti bontást. 
 
Hegedüs Iván: Véleménye szerint csak dátum szerint nem lehet. Elfedné a valóságos 
helyzetet.  
 
Dombos Jenő: Megmagyarázza a gondolatát. Közgazdasági számvitel szerint.  
 
Sin József: Egyetért Jenővel, abban, hogy a vevőállományra nézve jó lenne.  
 
Dr. Ari Lajos: Határozatba foglalja a teendőket: A Magyar Kórházszövetséggel közösen 
informálódunk az adósságállományról. Az összehasonlíthatóságot biztosítva igazodnunk 
kell a dátumokhoz. Az interpretálást is közösen végezzük. Aggályaink vannak a Széll 
Kálmán Tervvel kapcsolatban.  
 
Eőry Ferenc: A várólista előjegyzésről fejti ki véleményét.  
 
5. Egyebek 
Dr. Ari Lajos: Összefoglalja az elmondottakat: Soronkívüliség; Gyógyszerszállítás; ügyelet; 
szakdolgozó-képzés megszervezése a munkahelyeken egységes tematika alapján; Düsseldorfi 
meghívó, 10 embert vendégül látnak, ennek szervezését legközelebb el kell kezdeni; a 
Gazdasági Szemlét bejegyezték; gázmotor ügy.  
 
Molnár Attila: A fiatalok, új EGVE tagok számára is elfogadható programokat javasol 
megszervezni.  
 
Kókay András: Tájékoztatás nyújt a változásokról. Valamint a Honvéd Kórház gazdasági 
helyzetéről. Felmerül az ellátási régió témakör is.  
 
Hegedüs Iván: Lezárja az ülést, megköszöni a részvételt. 
 

k.m.f. 
A jegyzőkönyvet vezette: 

 
Nagy Linda 

 
 


