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Elnökségi és Választmányi ülések 2019. október és 2020. május közötti időszakban: 

 

• 2019. december 4. Elnökségi ülés, Budapest  

• 2020. január 23. Elnökségi ülés , Budapest 

• 2020. március 19. Elnökségi ülés, Videó hívással 

• 2020. április 30. Elnökségi ülés, Videó hívással 

• 2020. május Tervezett Elektronikus Közgyűlés 

 

Régiós értekezletek 2020. ban: 

 

• Észak-Magyarországi és Észak-Alföldi Régió: 2020. Január 9. Nyíregyháza 

 

• Nyugat-Dunántúli Régió:    2020. március 5-re, Komlóra 
tervezett ülés elmaradt, megtartását elhalasztottuk őszre. 

 
Az értekezleteket és üléseket az elfogadott munkatervek alapján megtartottuk, annyi 
változtatással, hogy a járvány miatt, márciustól videóhívás segítségével üléseztünk. A 
jegyzőkönyvek és határozatok az EGVE honlapján megtalálhatók. 
Alkalomszerűen, ha szükség volt rá, Tagi tájékoztató formájában e-mailen küldtünk körbe 
információt. 
 
 
Szervezés alatt álló rendezvények 
  
A Covid-19 miatt kialakult helyzetben a konferenciák és rendezvények megtartása 
ellehetetlenült, ezért a tavaszi konferenciát nem tartjuk meg. A Közgyűlést a legfontosabb 
napirendi pontok tekintetében, elektronikusan bonyolítjuk le. 
Az őszre tervezett nemzetközi EAHM konferenciát egy évvel elhalasztjuk. 
 
EAHM szervezéséről, a szervező bizottsági ülésekről, döntésekről: 
 
Az őszre tervezett nemzetközi konferencia előkészítése az előre meghatározott tervek szerint 
folyik. Elkészült és véglegesített a szakmai program, amely minden érintett által pozítivan 
minősített, mind a szakmai tartalmát, mind pedig az előadókat tekintve. a szakmai programot 
az EAHM tudományos szakbizottsága és az EAHM elnöksége is elfogadta. Kiemelték, hogy a 
program olyan új szakmai elemeket és innovációs bejelentéseket is tartalmaz, amely méltán 
fogja kivívni a szakma elismerését. Soha korábban senki nem szervezett rektori találkozót egy 
szakmai kongresszus keretein belül. Ez szintén egyedi újdonság lesz. 
Tekintettel arra, hogy az EAHM 2021-re nem tervezett Kongresszust, így lehetőségünk nyílott 
az egy éves halasztásra. E kérdésben elsősorban a Kongresszus Szervező Bizottsága hozott 



elvi döntést, amelyet az EAHM vezetősége is maximálisan támogatott. Mind a potenciális 
résztvevők, mind az EAHM vezetősége, mind a szponzorok és nem utolsó sorban az előadók 
üdvözölték a halasztás tényét. Minden partnerünk már visszaigazolta, hogy az új időpontban 
is kész részt venni a kongresszuson, mint előadó, mint résztvevő mint szponzor. Meg kell 
jegyezni, hogy az egy éves halasztás a szponzorok szempontjából kifejezetten előnyös, hiszen 
a nagy cégek jelentős forrásokat emésztettek föl ebben az évben a járvány elleni küzdelemre 
és jövőre jobb pozícióban lesznek. 
Nem hagyhatjuk figyelmen kívül a realitásokat. Ennek megfelelően a szakmai program ki fog 
egészülni a COVID-19 járvány tapasztalatainak összegzésével. Ezek az új előadások a 
korábban meghirdetett tematikába épülnek majd be. Jelentős mértékben erősödni fog az 
innovációs blokk, mert a járvány erőteljes lökést adott a fejlesztéseknek, mind az 
orvostechnikai eszközök, mind pedig a gyógyszeripar területén. Nagy örömünkre szolgál, hogy 
az előzetes információk szerint több magyar innováció is bemutatásra kerülhet. 

 
Medica kiállítás és rendezvény: 
 
Jelen információnk szerint a MEDICA 2020 kiállítás és szakmai rendezvénysorozat november 
hónapban megtartásra kerül. Német barátaink már a szokásos szállást is lefoglalták 
számunkra. Ennek megfelelően kell készülnünk, várjuk a tagtársak javaslatait a résztvevőkre. 
 
 
Az őszi Közgyűlésünk óta eltelt időszak aktuális témái 
 

• Rendhagyó módon zajlott az előző évi konszolidáció, az egészségügyi intézmények és 
az egészségügyi beszállítók egyaránt szokatlanul nehéz körülmények mellett voltak 
kénytelenek megoldani a betegellátás feltételeinek biztosítását. Az Orvostechnikai 
Szövetség decemberben sajtótájékoztatót szervezett annak érdekében, hogy minél 
hamarabb legyen megoldás a kórházi adósságállomány megszüntetésére, az 
újratermelődés megállítására. A sajtótájékoztatóra az EGVE is kapott meghívást és 
aktívan részt is vettünk a rendezvényen. 

• A Covid-19 járvány kirobbanásakor összeállítottunk egy levelet az Államtitkár 
Asszonynak címezve, de másolatban az ÁEEK Főigazgatójának is eljuttatva, melyben 
megfogalmaztuk azokat az általunk akkor legfontosabbnak ítélt témákat, melyek 
könnyíthetnének a járvány idején, az egészségügyi intézmények gazdasági- műszaki 
területen dolgozó kollégák terhein. A levél megtalálható a honlapunkon. 

• Az Emberi Erőforrások Miniszteréhez levélben fordultunk azért, hogy a Miniszterelnök 
által bejelentett, egészségügyi dolgozóknak ígért 500 000,- Ft-os egyszeri támogatás, 
megillesse a gazdasági- műszaki területen helytálló munkatársakat is. A levél is és a 
Miniszter Úrtól érkezett válasz is megtalálható a honlapunkon. 

• Tartjuk a kapcsolatot az Egészségügyi Műszaki Szakemberek Szövetségével amely 
egyik legfontosabb célkitűzése, hogy az egészségügy műszaki területén lévő szakmai 
továbbképzési űr betöltésre kerüljön. Az Óbudai Egyetemen már előző évben 
sikeresen elindított Orvostechnikai szakmérnök képzés zajlik és folytatódik, lehetőség 
van Klinikai mérnök és Orvostechnikai mérnök képzéshez csatlakozni. Az EGVE 
részére eljuttatott információkat megosztottuk tagjainkkal közvetlenül is és a honlapon 
keresztül is. 

• Folytatódott az EGVE és a GS1 Magyarország együttműködése: 

A szakmai együttműködés keretében, az Egészségügyért Felelős Államtitkársággal 
kötött Együttműködési megállapodásban foglaltaknak megfelelően folytatódik az 



Egészségügyi GS1 Szakértő képzés. Eddig hat képzési ciklus zárult le. Örömmel 
tájékoztathatjuk a Tagságot arról, hogy egyre több EGVE tag szerepel a képzést 
sikeresen teljesítők névsorában. 

Az Uniós rendelkezés értelmében az orvostechnikai eszközök egyedi azonosítását és 
nyomon követését előíró rendelet ez év május 26.-án lépne hatályba. Fönnáll a 
lehetősége annak, hogy ez az időpont is tolódik a COVID-19 járvány következtében, 
de a bevezetésre, ha későbbi időpontban is, mindenképpen sor kerül. Annyi előnyünk 
származhat ebből, hogy több idő lesz a felkészülésre. 

Az EGVE kezdeményezésére az érintett középirányító szervezetek (OGYÉI, NNK, 
ÁEK, NEAK) egy szakmai egyeztetést indítottak még az elmúlt év második felében. 
Ennek az egyeztetésnek az volt a célja, hogy összefoglaljuk közösen azokat a 
prioritásokat, feladatokat, amelyeket figyelembe kell venni az új szabályozás 
magyarországi bevezetése kapcsán. A szakmai egyeztetés ez év januárjában zárult le, 
amelynek eredményeként elkészült egy konszenzuson alapuló szakmai anyag, 
amelyet az EGVE, mint kezdeményező küldött meg az Egészségügyért Felelős 
Államtitkár számára. Nyilvánvalóan a COVID-19 járvány e területen is sok mindent 
felülírt. Ugyanakkor rávilágított arra is, hogy az intézményi nyilvántartások 
egységesítése és a GS1 szabványokon alapuló egyéb azonosítási és nyomon követési 
lehetőségek alkalmazása jelentős mértékben könnyíthette volna az intézményeket 
terhelő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítését és a központi irányítás számára 
is releváns és napra kész információk állhattak volna rendelkezésre. 

Az EGVE Elnöksége és Választmánya nevében köszönöm a segítő munkát, 
mindenkinek jó egészséget kívánok! 

 

 

Budapest, 2020.május     Törökné Kaufmann Zsuzsanna 

         EGVE elnök 


