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A tavaszi közgyűlésen elhangzott elnöki beszámolóban a 

2016. évi történéseken túl összefoglaltam a 2017. év 

májusig zajló eseményeket is (kontrolling rendszer, 

pénzügyi dolgozók átvételével kapcsolatos események, 

bérrendezés elmaradása kapcsán történt egyeztetések,…), 

így ezeket nem ismétlem, inkább az azóta történtekről 

számolok be. 

Tagtársaink részére, ismét készítettünk egy rövid 

összefoglalót, melyet e-mailben mindenkinek elküldtünk. 

 



VEZETŐSÉGI ÜLÉSEK 

2017-ben is összevont Elnökségi-Választmányi üléseket 

tartottunk: 

Március 9-én és május 25-én az éves munkatervnek 

megfelelően, június 20-án rendkívüli értekezletet hívtunk 

össze az un. „Intézményi jó gyakorlatok” kidolgozása miatt, 

majd augusztus 30-án újabb rendkívüli megbeszélésre 

került sor, szűkebb körben. Fő témája a béremelési javaslat 

kidolgozásához szükséges adatgyűjtés volt, de érintettünk 

néhány aktuális témát is, melyben döntenünk kellett. 

Minden napirendi pontról és döntésről írásban tájékoztattuk 

az elnökség és választmány tagjait. 

 



INTÉZMÉNYI „JÓ GYAKORLATOK” KIALAKÍTÁSA 

Dr Ónodi-Szücs Zoltán egészségügyi államtitkár 2017. június 8-án 

megbeszélésre hívta Egyesületünk elnökeit. A megbeszélésen az 

államtitkáron kívül jelen volt Mészáros János, Ladányi Márta, 

Németh László, Molnár Attila és Törökné Kaufmann Zsuzsanna. 

Államtitkár úr nyomatékosan felkérte az EGVE-t az egészségügyi 

szolgáltatók háttérszolgáltatásait érintő, egységes elveken alapuló jó 

gyakorlatának kialakításában való aktív részvételre, az ÁEEK 

koordinálása és részvétele mellett. A feladat munkatervét és vázlatát 

június végéig kellett kidolgozni. A munkatervet elkészítettük, az 

ÁEEK javaslatai alapján kiegészítettük. Következő feladat egy 

koordináló munkacsoport felállítása volt. Tagjai ÁEEK részéről: Dr. 

Muzsik Béla, Nemes András, Dr. Boncz Jenő, Szabó Tamás István, 

Répás Csabáné, EGVE részéről: Béres Margit, Gémesiné Lőrincz 

Márta, Imre Tímea, Molnár Attila, Nikliné Gáldonyi Edina, Törökné 

Kaufmann Zsuzsanna.  



INTÉZMÉNYI „JÓ GYAKORLATOK” KIALAKÍTÁSA 

A munkatervben szereplő feladatok sorrendje egyben az 

ÁEEK javaslata szerinti fontossági sorrendet is jelöli, tehát 

az első feladat az Őrzés-védelem (portaszolgálat, 

biztonsági őrzés) területére vonatkozó jó gyakorlat 

kidolgozása lesz. A szűk munkacsoport a témáktól függően 

bővíthető, sőt bővíteni kell azokkal a munkatársakkal, akik 

adott témában a legtájékozottabbak. Kérjük tehát mindenki 

aktív részvételét, javaslatait a feladat végrehajtása során. 

Aki a saját területét ismerve úgy ítéli meg, hogy adott 

témában az ő gyakorlata jól szabályozott, jól működik, 

(ellenőrzések kapcsán megfelelőnek bizonyult, betegek 

elégedettségét elérte,..) kérjük és várjuk jelentkezését és 

segítő munkáját. 

 



 

Tavaszi közgyűlésünk alkalmával államtitkár úr javaslatot 

és adatokat kért tőlünk ahhoz, hogy a gazdasági-műszaki 

területen dolgozó munkatársak béremelése érdekében 

tudjon tárgyalásokat kezdeményezni. Ennek okán kértük az 

Orgware Kft-t, hogy az adatgyűjtésben legyen 

segítségünkre. Az ÁEEK főigazgatóját, az intézmények 

főigazgatóit és gazdasági igazgatóit tájékoztattuk az 

adatgyűjtésről, kértük az engedélyüket és támogatásukat. 

Nagy István kollégánk vállalta, hogy a beérkező adatokat 

összesíti és segített prezentálható formába önteni. 
 

MUNKABÉR ADTOK GYŰJTÉSE 



KÖZBESZERZÉSI KEREKASZTAL 

Az Orvostechnikai Szövetség kerekasztal beszélgetést 

kezdeményezett az egészségügyi közbeszerzésekről a 

Magyar Kormány és az államigazgatás illetékes szerveivel, 

Miniszterelnökség, Nemzetgazdasági Minisztérium, Emberi 

Erőforrások Minisztériuma, Állami Egészségügyi Ellátó 

Központ, Közbeszerzési Döntő Bizottság. A kerekasztal 

rendezvény június 8-án volt. Az EGVE részéről Béres 

Margit vett részt a megbeszélésen. A nyár folyamán közös 

gondolkodással és munkával a Szövetség összeállította a 

problémák listáját és megoldási javaslatokkal kiegészítve 

nyújtotta be. 



GS1 

Honlapunkon tájékozódhattatok arról, hogy az Európai Unió fontos 

jogszabályokat fogadott el az egészségügyi termékek és orvostechnikai 

eszközök egységes azonosítási- és nyomon követési rendszerének 

bevezetéséről. Az EGVE immár két éve vesz részt a magyarországi 

bevezetést előkészítő munkacsoportban. Nyár végén került sor egy 

egyeztetésre a GS1 Magyarország vezetői és az Egészségügyért felelős 

Államtitkár között, amelyre meghívást kapott az e témában EGVE 

képviseletét ellátó leköszönő elnök is. A megbeszélés azzal zárult, hogy 

bár az uniós rendeletek által megszabott határidő 2019 -2020, célszerű a 

most folyó illetve induló, fejlesztésekben már figyelembe venni a hatályos 

szabályozást. Az egységes szabványon alapuló termék azonosítási- és 

nyomon követési rendszer fokozatos bevezetését meg kell kezdeni. Ennek 

érdekében a GS1 Magyarország az év második felében akkreditációs 

képzést indít, amelynek keretében szakembereket készítenek fel arra, 

hogy megfelelő szakmai támogatást tudjanak nyújtani az egészségügyi 

intézmények számára. 



EAHM 

Korábban tájékoztatást adtunk arról, hogy 2020-ra az EGVE nyerte el 

az Európai Kórházi Menedzserek Egyesülete (EAHM) éves 

kongresszusának szervezési jogát. Az előkészítő munka 

megkezdődött. Az előkészítés, a szervezés és a lebonyolítás komoly 

szakmai gyakorlattal rendelkező szervező céget igényel. A munkát a 

K&M Congress Kft. munkatársai megkezdték, ők rendelkeznek 

megfelelő szakmai tapasztalatokkal, referenciával, közreműködésüket 

az EAHM elnöksége is megfelelőnek ítélte. Előbbiek okán fontosnak 

tarjuk és javasoljuk a velük jelenleg fennálló és 2018.-ban lejáró, 

kongresszus-szervezésre irányuló szerződés meghosszabbítását 

2020.-ig. A 2020-ban megrendezésre kerülő EAHM konferencia 

helyszínéről és időpontjáról már dönteni kellett, az összehasonlító 

adatok alapján a budapesti Marriott Hotelre került a választás, 

időpontja 2020. október 7-8-9-e lesz. Az EGVE konferencia az európai 

rendezvényen belül, annak keretében kerül majd megrendezésre. 

 



DÜSSELDORF 

Tagságunk aktív részvételének köszönhetően sok 

javaslatot kaptunk a düsseldorfi delegáció és utas lista 

kialakításához. 10+1 fő utazhat. Összesítettük a 

neveket és megkérdeztük a jelölteket a részvételről. 

Sajnos sokan vannak, akik nem tudnak az utazáson 

részt venni. De a 10 fős utas lista kialakult. A 

delegációval együtt utazik Molnár Attila leköszönő 

elnökünk, aki – mint az EAHM elnökségi tagja – 

hivatalos nemzetközi rendezvényeken (IMPO 

konferencia, Európai Kórházi Nap) illetve az EAHM 

elnökségi ülésén és közgyűlésén vesz részt. 

  
 



EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS SZERVEZETEKKEL 

 Magyar Kórház Szövetség 

 Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetség 

 Neumann János Számítógép-tudományi Társaság 

Orvos-biológiai Szakosztály 

 Hatósági GS1 Egészségügyi Felhasználói Csoport 

 Medicina 2000 Járóbeteg Szakellátási Szövetség 

 Egészségügyi Orvostechnológiai Szállítók 

Egyesülete 

 
 

 

 
 



SZEMÉLYI VÁLTOZÁS 

Seres György gazdasági vezetőnk a tavaszi 

közgyűlésünkön bejelentette, hogy szeretné a tisztséget 

valakinek átadni, keressünk fiatal kollégát, aki vállalja az 

egyesület gazdasági feladatait. Köszönjük a javaslatot, 

mely Fuchs Ádám jelölését jelentette. Ő a szombathelyi 

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház gazdasági 

igazgató helyettese. Ádám a jelölést elfogadta, 

egyesületünk vezetősége megszavazta, így a feladatok 

átvétele után, 2018-tól ő lesz a gazdasági vezetőnk.  

 



Továbbra is kiválóan működik a Nyugat-Dunántúli régiónk, 

melyhez csatlakoztak a Dél-Dunántúli régió tagjai is. Az 

Alapszabálynak megfelelően a Régióvezető tájékoztatta 

Elnökségünket a régióban végzett munkáról. 

Sajnos a többi régiónkat továbbra is passzivitás 

jellemezte. Örömmel fogadtuk, hogy az Észak-

Magyarországi régió megújul, Cseszkó Géza tagtársunk 

vállalja a újra szervezést. A Közép-Magyarországi 

régiónak jelenleg megbízott vezetője van Czakó Imre 

tagtársunk személyében, aki szintén vállalta, hogy 

összehívja a tagokat és ők is újra szervezik a régiót. 
 

RÉGIÓK MŰKÖDÉSE  



AKTUALITÁSOK 

 A nyár folyamán is és jelenleg is zajlanak gazdasági igazgatói 

pályáztatások, főleg olyan helyeken, ahol ezt az intézmény 

kérte, vagy eddig betöltetlen volt az állás, illetve megbízással 

látta el a feladatát a vezető. Az ÁEEK minden alkalommal 

lehetőséget biztosít az EGVE számára, hogy a pályázati 

anyagot megismerjük és a meghallgatáson képviseljük 

Egyesületünket. 

 Jogszabályi kötelezettség okán Egyesületünket is regisztrálni 

kellett a Cégkapun, megtörtént. 

 A korábbiakhoz hasonlóan kérnek tőlünk nyilatkozatokat, 

újságcikket, közleményt. Amennyiben lehetőséget kaptunk rá, 

előre kértük a kérdéseket és a megjelentetni kívánt 

nyilatkozatokat az elnökök egyeztették. (Medical Online, IME, 

Medicina Top) 



AKTUALITÁSOK 

 Mind a nyilatkozatok kapcsán, mind pedig szakmai 

megbeszélések keretében az alábbi témákkal foglalkoztunk: 

― Egészségügyi intézmények mentesüljenek a rehabilitációs járulék 

megfizetése alól.                     

― Szociális hozzájárulási adó maradhasson az intézményeknél. 

― A nyugdíjas tovább foglalkoztatás lehetősége terjedjen ki az 

egészségügy egész területére. 

― Kincstári kamatok megfizetése alól kapjon mentességet az 

egészségügyi ellátás területe. 

― Az adatszolgáltatások egyezősége kapcsán ismét büntetés 

kiszabását írja elő jogszabály, melyet az egészségügyben 

lehetetlen betartani. 224/ 2017.(VIII.11.) Korm.rend.; 

368/2011.(XII.31.) Korm.rend. ÁEEK/008478-001/2017. 

ikt.sz.tájékoztatás. 

 



KÖZIGAZGATÁSI EGYEZTETÉS  

Folyamatosan kap az EGVE jogszabálytervezetet 

véleményezésre, melyet körbe küldünk a vezetőségi 

tagok részére. A régióvezetők természetesen 

továbbíthatják a tagok felé a tervezeteket, minél több 

szakmailag hozzáértő olvassa át ezeket, annál több 

észrevétel érkezhet. A gyakorlat továbbra is az, hogy 

néhány (kb. 4 fő) vezetőségi tagunktól kapunk csupán 

visszajelzést. Természetesen sok esetben formális a 

véleménykérés, mert a téma nem a mi szakterületünkkel 

kapcsolatos.  Köszönet azoknak a kollégáknak, akik 

veszik a fáradságot és átolvassák és jelzik az 

észrevételeket. 



KÖSZÖNET 

Köszönöm tagságunk támogatását, az észrevételeket 

és a segítő szándékú tanácsokat. Elnöktársaimnak és 

a vezetőségnek az üléseken való aktív részvételt és a 

sok teljesített munkát. 

Kérem a 2017. évi beszámoló elfogadását! 

 

2017. október 4.   

       

Törökné Kaufmann Zsuzsanna 

elnök 


