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– Hogyan látja az egészségügyben végrehajtott béremelés 
eredményét?
– örvendetes dolog, hogy az október havi kifizetéssel 
mintegy 94 ezer egészségügyi dolgozó bére jelentősen 
emelkedik. azt viszont nagyon sajnálom, 25 ezer komo-
lyan dolgozó ember ebből kimaradt.

– Ez valóban súlyos feszültségekkel járó kérdés. Kik marad-
tak ki a béremelésből?
– a kimaradtak a gazdasági-műszaki területen dolgoznak. 
szokták őket kiszolgáló személyzetnek is nevezni, de úgy 
gondolom, hogy ők nélkülözhetetlen elemei az ellátó rend-
szernek. nélkülük ugyanúgy nem működne, ahogy nem 
tudna működni orvosok vagy szakdolgozók nélkül. egyszer 
valaki „láthatatlan légiónak” nevezett minket, hiszen sem 
a betegek, sem a gyógyító személyzet nem észleli a jelenlé-
tüket, ha jól mennek a dolgok. de ha nem megy a lift, nincs 
világítás, fűtés, nem működik a konyha, vagy probléma 
akad a bérszámfejtéssel vagy az informatikával, azonnal 
kiderül, hogy milyen fontos a jelenlétük, a munkájuk.

– Mit tett az EGVE azért, hogy ők láthatóvá váljanak a 
döntéshozók számára?
– mi folyamatosan egyeztettünk a döntéshozókkal arról, 
hogy nem szabad megfeledkezni róluk. idén nyáron 
eljutottunk abba a fázisba, hogy megtörtént az előkészítő 
megbeszélés a szakszervezet, az államtitkárság, valamint 
az egVe között. Úgy álltunk föl az asztaltól, hogy az 
igényünk jogos, és ősszel folytatjuk. nagyon bízom 
benne, hogy a népszavazás után sor kerül a további meg-
beszélésre. mi azzal készülünk, hogy készítettünk egy 
nagyon komoly felmérést, a gazdasági-műszaki területen 
dolgozók munkakörülményeiről. ebben az anyagban a 

létszám, a bér és az egyéb körülmények is benne vannak, 
és erről a kongresszuson fogunk tájékoztatást adni a 
széles szakmai közvélemény számára. Reméljük, hogy ez 
elegendő muníciót fog jelenteni a kormánnyal folytatan-
dó bértárgyalások megalapozásához.

Az előzményekhez tartozik, hogy a korábbi bértárgyaláso-
kon minden érdekképviselet, még a Magyar Orvosi Kamara 
és a Szakdolgozói Kamara is kérte a döntéshozókat, hogy 
ne feledkezzenek meg a gazdasági-műszaki területeken 
dolgozó kollégáikról. Sajnálom, hogy másként alakult.
– az idén is rengeteget hallunk a kórházi, intézményi 
adósságokról. egyik hónapban győzelmi jelentés: alig 

Megnyugodhatnak a kedélyek 

szakmai kongresszus, népszavazás után. megnyugodhatnak a kedélyek. az élet megy tovább. legalább is reméljük. az egész-
ségügyben persze szokás szerint egy percre se állhatott le a betegellátás, akkor se, ha sok gond és megoldatlan kérdés 
között működnek. ezekről kérdezzük molnár attilát, az egészségügyi gazdasági Vezetők egye sületének elnökét a XXiii. 
magyarországi egészségügyi napok, az egVe kongresszusa előtt.
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emelkedett! másik hónapban gyászjelentés: 2-3 milliárd 
forinttal nőtt a lejárt szállítói tartozás állomány. mi a 
véleményük erről az egVe szakértőinek?

– Az adósság állomány növekedésben van egy szezonali-
tás, ami a kórházi működésben is tetten érhető. Pl. a nyári 
hónapok alacsonyabb intenzitású működése a költségek-
ben is megjelenik, és ez megjelenik az adósságnövekedés 
ütemében is. Mivel a finanszírozás 2 hónappal később 
követi a teljesítést, így néha meglepetésként észlelik a 
növekedést vagy csökkenést.
de nem akarom megkerülni a kérdést: egyelőre nem 
sikerült megteremteni a kiegyensúlyozott gazdálkodás 
feltételeit. azt nem tartom jó megoldásnak, hogy esetleg 
az év végén a fenntartó és az OeP segítségével kifizetjük 
az adósságokat. a jó megoldást abban látom, hogy 
pontosan mérni és ismerni kell a kórházak valóságos 
és indokolt költségeit, és a finanszírozást ehhez kell 
igazítani.

– Nem okoz ez állandó zavart, áremelkedést a beszállítói 
piacon?
– dehogynem! az adósságok okozta veszteségeket a 
szállítók, mivel ők nem bankok vagy hitelintézetek csak 
úgy tudják kezelni, hogy „beárazzák” és ez beépül az 
árakba. ez senkinek sem jó.

 -Mi a helyzet a kancellári rendszerrel? A kérdés hónapok 
óta napirenden van, de a megoldás egyelőre nem körvo-
nalazódik.
– én jó megoldásnak látom az úgynevezett kancellári 
rendszert. azt is többször elmondtam már, hogy ponto-
san azért, mert ez a világ gyakorlata. kórházak együtt-
működnek gazdaságilag, akár szervezetileg is. európában 
már mindenütt ilyen kórházcsoportok vagy holdingok 
keretében együttműködve eredményesebbek tudnak 
lenni. Ha ezt a vonalat célozza meg a kancellári rendszer, 
az mindenképpen jó irány. Hogy ez azután regionálisan 
vagy megyei méretekben szerveződik, az egy következő 
kérdés. én úgy látom, hogy a magyar társadalom, a 
közigazgatás, a politika megyei szintre rendeződik. az 
is lehet egy jó megoldás, hogy megyei szintű együtt-
működésről elindulunk, amiből úgyis tovább kell lépni, 

mert egy-egy megye az ellátás teljes spektrumát nem 
tudja biztosítani a lakosság számára. Tehát a következő 
lépés majd a megyék közötti együttműködés, a megyék 
közötti kapcsolatok kialakítása lesz. azt különösen jónak 
tartanám, ha az új működési struktúrát alulról építkezve 
hoznánk létre.

– A nyár elején megtörtént a korábban külön csatornán 
folyósított béremelések beépítése a finanszírozás rendszeré-
be, az alapdíj megemelésével. Mi erről a véleményük?
– én ezt nagyon örvendetesnek tartom, különösen 
azért, mert az egVe különféle szakmai állásfoglalá-
saiban 5 éve folyamatosan javasolja. ez a helyes, ez a 
járható út, tehát hogy a finanszírozás egy csatornán 
működjön. azt az elemét is pozitívnak tartom, hogy 
így a menedzsmentnek egy pici mozgástere kelet-
kezett a béremelések elosztásában. ezzel orvosolni 
lehet azokat a bérfeszültségeket, amelyeket a felülről 
diktált béremelés indokolatlanul okozott az egyes 
dolgozók között.

– Milyen hatása lesz az egyesület életére a kongresszus 
keretében zajló közgyűlésnek?
 -mérföldkőhöz érkezett az egészségügyi gazdasági Ve-
zetők egyesülete. alapvetően azért, mert számos meg-
határozó jelentőségű kollégánk elérte a nyugdíjkorha-
tárt, és így távoznak a vállat tisztségeikből. Helyükre 
új tisztségviselőket választunk. a közgyűlés keretében 
adom át az elnöki posztot Törökné kaufmann zsuzsa 
kolléganőmnek. munkájához erőt, türelmet, kitartást 
kívánok, amelyet előző elnökként minden erőmmel és 
tudásommal segíteni fogok. egyik fontos feladatom 
lesz a továbbiakban az egVe képviselete az európai 
kórházigazgatók egyesületében, annak megválasztott 
vezetőségi tagjaként. Bízom abban, hogy a közgyűlési 
választás egyben fiatalítást jelent az egVe vezetése 
számára. Várhatóan megfelelő tapasztalatokkal és 
végzettséggel rendelkező fiatalabb kollégák kerülnek 
be a vezetésbe, és velük sokkal eredményesebben és 
hatékonyabban fogjuk végezni a feladatainkat, ami 
elsősorban a gazdasági – műszaki területen dolgozók 
érdekeinek képviseletét jelenti.

Dr. Szepesi András
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ElnökSég

leköszönő elnök

mOlnáR aTTila
Tel.: (30) 20-30-021 
E-mail: molat55@gmail.com

Jogi szakokleveles közgazdász, egészségügyi menedzser, 
mérlegképes könyvelő, rendszerszervező. 
Tanulmányait a Pénzügyi és számviteli Főiskolán, a marx 
károly közgazdaságtudományi egyetemen, illetve az elTe 
Jogi karán végezte. Jelenleg a zala megyei kórház gazdasági 
igazgatója. korábban gazdasági igazgatóként a XV. kerületi 
szakrendelőben, a Csepeli Weiss manfréd kórházban és az 
Országos Baleseti és sürgősségi intézetben dolgozott. nyolc 
éven keresztül az Országos egészségbiztosítási Pénztár 
Finanszírozási Főosztályának főosztályvezető-helyettese 

volt, majd a zala megyei kórház gazdasági igazgatójaként 
tevékenykedett. 2012 óta az egVe elnöke.

Elnök

TöRökné kauFmann zsuzsanna
Állami Szívkórház,  
8230 Balatonfüred, Gyógy tér 2.  
Tel.: (87)584-513 
e-mail: torokne@elso.bfkor.hu

képesített könyvelő, üzemgazdász, adótanácsadó, mérlegké-
pes könyvelő, regisztrált könyvvizsgáló, egészségügyi minő-
ségmenedzser, egészségügyi minőségi auditor, egészségügyi 
szakközgazdász. 
Tanulmányait a Pénzügyi és számviteli Főiskola Pénzügyi 
szakának költségvetési szakágazatán, valamint a nyugat 
magyarországi egyetem közgazdaságtudományi karán 
végezte. Jelenleg az állami szívkórház gazdasági igazgatója. 

Új tisztségviselőink

az egészségügyi gazdasági Vezetők egyesülete a XXiii. magyarországi egészségügyi napokon megtartott közgyűlésén 
– jelölő lista alapján – új tisztségviselőkről döntött.
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korábban az állami szívkórház pénzügyi, számviteli osztá-
lyán könyvelő, majd pénzügyi előadó volt, később pénzügyi 
osztályvezetőként, mb. gazdasági igazgatóként és pénzügyi 
osztályvezetőként dolgozott.

Jelölt elnök

BéRes maRgiT
Országos Onkológiai Intézet 
1122 Budapest, Ráth Gy. u. 7-9., 
Tel.: (1) 224-8691 
E-mail: beresmargo@gmail.com

üzem- és közgazdász (államháztartás szakon), egészségügyi 
szakmenedzser, regisztrált mérlegképes könyvelő a számvitel 
minden területén (államháztartás, vállalkozás és iFRs).
Tanulmányait a Pénzügyi- és számviteli Főiskolán, a marx 
károly közgazdasági Tudományegyetem államháztartási 
szakon és a szent istván egyetem gazdaság- és társadalom-
tudomány karán végezte. a közgazdaságtan és a számvitel 
számos területét megismerte munkája során. dolgozott 
közgazdasági elemzőként, főkönyvelőként, gazdasági igazga-
tóként, szaktanácsadóként külföldi gazdasági társaságnál és 
hosszú éven keresztül a saját könyvviteli szolgáltatást végző 
társasága ügyvezetőjeként a verseny szférában. az egész-
ségügyben 12 éve dolgozik. 2004-től Országos Pszichiátriai 

és neurológiai intézetbe pénzügyi- és számviteli osztály-
vezetőjeként. 2007-től az Országos Onkológiai intézetben 
közgazdasági osztályvezető, 2008-tól az Országos Onkológiai 
intézet gazdasági igazgatója. Több szakmai társaság tagja. az 
egVe Választmány elnöke, a magyar egészségügyi menedzser 
klub elnökségi tagja.

Elnökségi tagok

BOBál isTVán
Toldy Ferenc Nonprofit Közhasznú Kft.,  
2700 Cegléd, Törteli út 1–3.  
Tel.: (53)310-551, e-mail: bobal.istvan@toldykorhaz.hu

Okleveles közgazdász, pénzügyi szakközgazdász, egészség-
ügyi menedzser, jogi szakokleveles közgazdász.
Jelenleg a Toldy Ferenc kórház-Rendelőintézet gazdasági 
igazgatója. korábban a Toldy Ferenc kórház-Rendelőintézet 
főigazgatójaként dolgozott.
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Cseszkó géza
Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet 
3300 Eger, Széchenyi u. 27-29. 
Tel.: (20) 343-3242 
E-mail: geza@mfkh.hu

diplomás ápoló, egészségügyi menedzser – msc05, majd 
egészségügyi szakmenedzser – msc12/a (mesterképzés).
Tanulmányait a dOTe egészségügyi Főiskolán, és a sOTe 
egészségügyi menedzserképző központban végezte. 1987 
óta a markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet dol-
gozója, 2008-tól, mint kontrolling csoportvezető. Jelenlegi 
beosztását megelőzően 16 évig a Pszichiátriai-addiktológiai 
osztály, majd 2004-től a kontrolling csoport munkatársa volt. 
2014 óta az egVe tagja. 

kálmánné JuHász ilOna
Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet 
1097 Budapest, Nagyvárad tér 1. 
Tel.: (1) 455-5705 vagy (1) 455-5704 
E-mail: kalmanne.ji@eszszk.hu

üzemgazdász, közgazdász, egészségügyi menedzser.
Tanulmányait a Pénzügyi-számviteli Főiskolán, a Budapesti 
közgazdaságtudományi egyetemen, valamint a Budapesti 
Corvinus egyetemen végezte. Jelenleg az egyesített szent 
istván és szent lászló kórház-Rendelőintézet gazdasági 
igazgatója. korábban előadó, majd főelőadóként dolgozott 
a Fővárosi egészségügyi szervezési, Tervezési és információs 
központban; a Fővárosi Tanács VB egészségügyi Főosztályán, 
ahol később mb. közgazdasági osztályvezető lett. az Országos 
Társadalombiztosítási Főigazgatóság egészségügyi Finanszí-
rozási Főosztályán volt főmunkatárs; a Fővárosi önkormány-
zat uzsoki utcai kórházban gazdasági igazgató; az Országos 
egészségbiztosítási Pénztárnál közgazdasági főigazgató 
helyettes. 1992-től tagja az egészségügyi gazdasági Vezetők 
egyesületének, 1996-tól a magyar egészségügyi menedzser 
klubnak. 
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nagy isTVán
Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet 
Tel: (70) 38-20-253 
E-mail: nagy.istvan@kardio.hu

a kandó kálmán Villamosipari műszaki Főiskolán végzett, 
mint villamos üzemmérnök, majd számítástechnikai 
szakmérnöki képesítést és informatikai biztonsági rendszerek 
auditori végzettséget szerzett. az egVe Választmányának 
tagja az informatikai munkacsoport vezetője. a neumann 
János számítógép-tudományi Társaság Orvos-biológiai 
szakosztály alelnöke. 1999 óta a gottsegen györgy Országos 
kardiológiai intézet informatikai osztály vezetője. az ime lap 
szerkesztőbizottságának a tagja több mint 10 éve. a jelenleg 
folyó ágazati egészségügyi informatikai fejlesztések kapcsán 
évek óta szakértőként tevékenykedett, részt vesz az eeszT 
megalkotásában és megvalósításában.

TamiCs gyuláné
Pest Megyei Flór Ferenc Kórház 
2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1. 
Tel: (28) 507-720 
E-mail: tamics@florhosp.hu

a Pénzügyi és számviteli Főiskola elvégzése után 1978-tól 
dolgozom az egészségügy különböző területein. 20 évig a 
Fővárosi önkormányzat egészségügyet irányító (fő)osztályain 
gazdasági vezetőként a fővárosi kórházak irányítási, felügye-
leti feladatainak ellátását végeztem. 2001-től dolgozom 
jelenlegi munkahelyemen a Pest megyei Flór Ferenc kórház-
ban, 2013. januárjától gazdasági igazgatói munkakörben. 
Rendelkezem egészségügyi menedzserképző, biztosítás 
szakközgazdász és mérlegképes könyvelői végzettséggel.
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VaRgáné TaRR máRia
Vecsési Egészségügyi Szolgálat 
2220 Vecsés, Telepi út 68. 
Tel.: (30)2221-980 
E-mail: tarrmarcsi@gmail.com

közgazdász, mérlegképes könyvelő.
Tanulmányait a gazdasági Főiskola, pénzügyi és számviteli 
karán, valamint a Corvinus egyetem keretein belül végezte 
az egészségügyi menedzsment szakközgazdász szakon, 
dobogókőn. közel 20 éve dolgozik gazdasági igazgatóként. 
Jelenleg a Vecsési egészségügyi szolgálatnál.

VálASztMány

Választmányi elnök

nikliné gáldOnyi edina
Magyar Honvédség Egészségügyi Központ 
1134 Budapest Róbert Károly krt.44-46. 
Tel.: (70) 450-7060 
E-mail: edina@nikli.hu

Rendszerszervező üzemmérnök, kontroller, egészségügyi 
menedzsment szakértő, mérnök-közgazdász.
Pályája elején a Csepel művek tervező mérnöke, 1985-1994 
között folyamatirányítási rendszerszervező. 1994-2002 között 
termelésirányítási rendszerterveket készít, 2002-2003-ban 
a máV kórház és központi Rendelőintézet informatikai 
osztályvezető helyettese, 2003-2012 között a Jahn Ferenc 
dél-pesti kórház és Rendelőintézet kontrolling osztályvezető-
je, majd stratégiai igazgatója. 2012. – 2014 között a magyar 
Honvédség egészségügyi központ egészségbiztosítási és 
kontrolling osztályvezetője, 2014-15-ben a gyemszi uniós 
Project iroda kontrolling és Finanszírozási munkacsoport ve-
zetője, 2015-től a magyar Honvédség egészségügyi központ 
gazdasági igazgatója.
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Választmányi tagok

dR. aRi laJOs 
1163 Budapest, Vulkán u. 43. 
Tel.: (30) 94-49-046 
E-mail: dr.ari.lajos@gmail.com

közgazdász, egészségügyi szakközgazdász.
Tanulmányait a Budapesti műszaki egyetem Vegyészmérnöki 
karán végezte, ahol gyógyszermérnöki diplomát szerzett. 
ausztriában, az egészségügyi menedzserképző iskolában 
hat szemesztert végzett el. 1983–2012 között az Országos 
Orvosi Rehabilitációs intézet gazdasági igazgatója, két évig 
megbízott főigazgatója, jelenleg nyugdíjas. az egVe alapító 
tagja, kezdetben alelnök, több mint egy évtizedig elnök volt. 
szakmai munkája elismeréseként Vass imre életműdíjat 
kapott. nemzetközi minősítésű sportbíró, a nemzetközi 
motorcsónak szövetség volt megfigyelő ellenőre, Forma–1 
motorcsónak versenyigazgatói licenc birtokosa. a magyar 
Paralimpiai Bizottság elnökségi tagja.

Czakó imRe 
Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház 
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3. 
Tel.: (20) 942-3015 
E-mail: czihun@gmail.com

szabolcs-szatmár-Bereg megyében kerültem először 
kapcsolatba az egészségüggyel. itt születtem ugyanis a nyír-
egyházi kórházban, és itt végeztem általános és középiskolai 
tanulmányaimat, majd Budapesten folytattam a tanulást a 
kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskolán.
a kereskedelemben kezdtem el dolgozni, majd kereske-
delmi szakközépiskolában tanítottam, eközben szereztem 
közgazdász-tanári diplomát. a rendszerváltás előtt a Fóti 
gyermekvárosban nevelősködtem, majd újból tanítani 
kezdtem Budapesten. 
innen kerültem a szociális és egészségügyi minisztériumba, 
ahol és jogutódjaiban valamint egy rövid ideig a Pénzügy-
minisztériumban 1990 és 2007 között gyermekvédelmi, 
társadalompolitikai modellezési, jogalkotási, pénzügyi terve-
zési és szervezési valamint pénzügyi és felügyeleti ellenőrzési 
feladatokat láttam el. itt szereztem meg a felsőfokú minő-
ségbiztosítási és az egészségügyi menedzser szakközgazdászi 
végzettséget, valamint pénzügyi ellenőrzési és egészségügyi 
finanszírozási területen publikáltam a Trendvonalak az 
egészségügyben szakkönyv sorozat keretében.
az uniós csatlakozás előkészítése során a pénzügyi ellenőrzési 
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fejezet szakmai irányítójaként dolgoztam, illetve intézmény-
vezetői, gazdaságvezetői feladatokat láttam el minisztérium 
központi intézeteiben. minisztériumi pályafutásom utolsó 
éveiben felügyeleti ellenőrzést irányítottam.
a 2007-től 2010-ig terjedő időszakban tanácsadóként 
illetve önkormányzati biztosként kórházi válságkezeléssel 
foglalkoztam, valamint egy kerületi önkormányzatnál belső 
ellenőrzési vezetői feladatokat láttam el.
a 2010-es évtől egy rövid kitérőt tettem. az Országos nyug-
díjbiztosítási Főigazgatóság szakmai ellenőrzési vezetőjeként 
dolgoztam. itt részt vettem a nyugdíjrendszer korszerűsítési 
munkálataiban, melynek során kialakítottuk a nyugdíj 
megállapítás és folyósítás korszerű informatikai alapjait, 
valamint én felügyeltem a megyei hálózat kormányhivata-
lokba történő integrálását.
e projekt befejezését követően pályáztam a Fejér megyei 
szent györgy egyetemi Oktató kórház gazdasági igazgatói 
posztjára, melyet 2013 óta töltök be. érdeklődési területeim: 
elsősorban az egészségügy. de költségvetési pénzügyek, 
informatika szakterületeken is szívesen vállaltam és vállalok 
oktatási tevékenységet.

imRe Tímea
Szent László Kórház 
9600 Sárvár, Rákóczi u. 30. 
Tel:: (30) 523-007 
E-mail: gazdig@korhazsarvar.hu

számvitel szakközgazdász, egészségügyi menedzser, állam-
háztartási és vállalkozási mérlegképes könyvelői képesítéssel 
is rendelkező közgazdász.
egyetemi végzettséget a miskolci egyetemen, majd szak-
közgazdász végzettséget a Pénzügyi és számviteli Főiskola 
számvitel szakán szerzett. 21 éves munkatapasztalata során 
több mint 15 évet felsővezetőként, 3 évet pedig középveze-
tőként dolgozott. Felsővezetői munkái során 11 évet töltött 
egészségügyi intézmények gazdasági igazgatói munkaköré-
ben, és ezen kívül még közel egy évet dolgozott egészség-
ügyhöz kapcsolódó, gyógyturisztikai területen. előnynek 
értékeli a mindennapos munkájában, hogy nemcsak 
költségvetési intézményekben, hanem ipari, kereskedelmi, 
tanácsadói területeken, piaci körülmények között működő 
társaságokban is szerzett szakmai gyakorlatot. 2008. június 
01-től a sárvári szent lászló kórház gazdasági igazgatója. 
közel 10 éve az egVe tagja, 2013. szeptembere óta az egVe 
ny-d-i régiójának vezetője.
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dR. kis RóBeRT  
Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 
1106 Budapest, Maglódi út 89-91. 
E-mail: kis.robert@bajcsy.hu

dr. kis Róbert okleveles közgazdász, egészségügyi menedzser 
és mérlegképes könyvelő. közgazdaságtanból 2013-ban tu-
dományos fokozatot szerzett. angol és francia nyelven beszél. 
első egyetemi tanulmányai után kis kitérővel az egészségügyi 
szférában helyezkedett el, melyben megtalálta a szakmai 
érdeklődésének megfelelő kihívásokat. az egészségügyben 
töltött 17 év alatt dolgozott önkormányzati, fenntartói, 
finanszírozói és intézményi oldalon az ország különböző 
területén. kezdetektől vezetőként dolgozva tapasztalatot 
szerzett gazdasági vezetői, cégvezetői, kontrolling, válság-
menedzsment és projektvezetési területeken is. elkötelezett 
híve a fejlődésnek és a folyamatos tanulásnak, ezt magával 
szemben és munkatársaitól is megköveteli. 2 gyermek bol-
dog édesapja, jelenleg a Bajcsy-zsilinszky kórház gazdasági 
igazgatója Budapesten. 

lugOsi kRiszTina
Vaszary Kolos Kórház 
2500 Esztergom, Petőfi S. u. 26–28. 
Tel.: (30) 303-6570 
e-mail: kriszti.lugosi@freemail.hu

közgazdász.
Tanulmányait az általános Vállalkozási Főiskolán végezte. 
Jelenleg a Vaszary kolos kórház, (esztergom) gazdasági igaz-
gatója. korábban a Vaszary kolos kórházban kontrollerként, 
majd döntés-előkészítő és kontrolling osztályvezetőként 
dolgozott.
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szaBó miHály
Tel: (30) 635-6059 
E-mail: szmihaly@pandy.hu

üzemgazdász, okleveles közgazdász, közbeszerzési szakta-
nácsadó, mérlegképes könyvelő. Tanulmányait a széchenyi 
istván Főiskolán, a miskolci egyetem gazdaságtudományi 
karán és a nemzeti közszolgálat egyetemen végezte. 1995 
óta dolgozik az egészségügyben. 6 évig a Békés megyei 
Pándy kálmán kórház jogelődjének pénzügyi-számviteli osz-
tályvezetője, majd gazdasági igazgató helyettese. 2006-tól 
2016.03.31-ig az intézmény gazdasági igazgatója. Jelenleg a 
Békés megyei központi kórház stratégiai Projekt irodájának 
vezetője. az egVe dél-alföldi régió vezetője. 

dR. VeRmes Tamás
Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet 
8420 Zirc, József A. u. 17–19., 
Tel.: (88)593-600 
E-mail: igazgato@zirckorhaz.hu

Tanulmányait a Pécsi Orvostudományi egyetem általános 
Orvostudományi karán végezte. 1983-1995 között a győri 
Petz aladár megyei Oktató kórház Baleseti-sebészeti osztá-
lyán dolgozott. 1987-ben általános sebészetből, 1990-ben 
traumatológiából, 1995-ben kézsebészetből szakvizsgázott. 
1995 augusztusától a mosonmagyaróvári karolina kórház- 
Rendelőintézetben megszervezi az önálló baleseti-sebészeti 
ellátást, vezeti az osztályt. 2005-ben egészségügyi-szakme-
nedzseri másod diplomát szerez a semmelweis egyetemen. 
2006 november és 2012 november között a karolina kórház-
Rendelőintézet főigazgató főorvosa, mellette kézsebészeti te-
vékenységet végez. 2013 szeptember 1-jétől a zirci erzsébet 
kórház főigazgató főorvosa.
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FElügyElő BizottSág

Felügyelő Bizottság elnöke

keRTész máRTa 
Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház  
Nonprofit Kft. 
8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos sétány 1. 
Tel.: (83)501-701 
E-mail: kerteszmarta@keszthelynet.hu

1980 óta dolgozom a keszthelyi kórházban, melynek 
gazdasági igazgatói munkakörét 18 éve látom el. 2010-től 
e mellett Hévízgyógyfürdő és szent andrás Reumakórház 
gazdasági igazgatói feladataira is megbízást kaptam.
iskolai végzettségem szerint közgazdász vagyok, mely alap-
képzettséget az elmúlt években több szakirányú diplomával 
egészítettem ki. az egVe szervezetén belül eddig felügyelő 
bizottsági tagként igyekeztem szolgálni közös céljainkat.

Felügyelő Bizottsági tagok

HaRsányi imRéné 
1085 Budapest, Gyulai Pál u. 2-4. 
Tel.: (1) 235-65-41 
E-mail: harsanyi.imrene@rokus.hu

Jogi szakokleveles közgazdász, egészségügyi menedzser, 
költségvetési minősítéssel is rendelkező, regisztrált okleveles 
könyvvizsgáló, közbeszerzési referens szakképesítéssel. az 
egészségügyben 33 éve tevékenykedik, 18 éves felsővezetői 
gyakorlattal – 13 év gazdasági igazgató, öt év főigazgató. 
Jelenleg – 2010 novemberétől – a budapesti szent Rókus 
kórház és intézményeinél gazdasági igazgatóként dolgozik. 
az alakulástól egVe tag, ahol hosszú évek óta a Felügyelő 
Bizottság munkájában vesz részt. 
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OTTingeR VilmOs
XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft. 
1139 Budapest, Szegedi út 17.  
Tel: (30) 97-92-534 
E-mail: ottingervilmos@euszolg13.hu

közgazdász diplomája megszerzését követően, 1998-
2007 egy dohányforgalmazó nagykereskedelmi cég kont-
rolling vezetője. 2007 óta a Xiii. kerületi egészségügyi 
szolgálat közhasznú nonprofit kft. gazdasági igazgatója.

EtikAi BizottSág

Etikai bizottság elnöke

BeCze ákOs 
2013 Pomáz, Dózsa György u. 32. 
Tel.: (26) 325-072; (30) 949-1844 
e-mail: becze.akos@t-online.hu

egészségügyi menedzser, okleveles közgazda, agrármér-
nök, mezőgazdasági technikus.
Tanulmányait a keszthelyi agrártudományi Főiskolán, 
a marx károly közgazdaságtudományi egyetemen, 
valamint a Budapesti közgazdaságtudományi és 
államigazgatási egyetemen végezte. Jelenleg nyugdíjas. 
1968-1969 között a nagyhörcsögi állami gazdaságban 
agronómusként, 1969–1984 között az Országos mező-
gazdasági Fajtakísérleti intézet, Jászsági Fajtakísérleti 
állomásán állomásvezetőként, 1984–1989 között a 
mezőgazdasági és élelmezésügyi minisztérium, költség-
vetési Főosztályán főelőadóként dolgozott. 1989–2001 
között a munkatherápiás intézetben, Pomázon, (a gálfi 
Béla kht. jogelődje) gazdasági igazgató-helyettes, 
gazdasági igazgató, mb. igazgató, valamint igazgató volt. 
2001–2011 között a gálfi Béla gyógyító és Rehabilitációs 
közhasznú nonprofit kft. ügyvezetője volt. 2008 óta 
az egVe egyesülete etikai Bizottság elnöke. 2010 óta a 
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magyar egészségügyi menedzser klub elnökségi tagja; 
2006–2010 között a Pomáz Város önkormány zata szoci-
ális és egészségügyi Bizottság tagja; 2006–2009 között 
a Pomázi zenekastély kht. ügyvezetője, (társadalmi 
megbízatás); 2002–2006 között a Pomáz Város önkor-
mányzata képviselő, szociális és egészségügyi Bizottság 
elnöke; 1997 óta a kórházigazgatók európai szövetsége, 
Pszichiátriai munkacsoport, alelnöke.

Etikai bizottsági tagok 

szláVeCz lászlóné igRi gyöngyi
Kanizsai Dorottya Kórház 
8800 Nagykanizsa, Szekeres József u. 2-8. 
Tel.: (93) 502-091 
E-mail: titkarsag@nkkorhaz.hu

üzemgazdász diplomával, egészségügyi menedzseri és 
adótanácsadói oklevelekkel, valamint felsőfokú költségvetési 
szakképesítéssel és közigazgatási szakvizsgával rendelkezem.
az államháztartás területén 1985 óta dolgozom vezetőként. 
a 31 éves időszakban az önkormányzati- és a központi 
költségvetési szervek gazdálkodásában lehetőségem volt az 
átfogó szakmai ismeretek megszerzésére. Jelenleg a nagy-
kanizsai kanizsai dorottya kórház gazdasági igazgatójaként 
dolgozom.

PROsszeR OTTó
2861 Bakonysárkány, Vasútsor 5. 
Tel.: (30) 9897-265 
e-mail: oprosszer@gmail.com

közgazda, egészségügyi menedzser, egészségügyi biztosítási 
szakközgazdász.
Tanulmányait a Budapesti közgazdaságtudományi egyetemen, 
valamint a BCe közgazdasági Továbbképző intézetben végezte. 
Jelenleg a soproni erzsébet Oktató kórház és Rehabilitációs 
intézet humánpolitikai szaktanácsadója. korábban gazdasági 
igazgatóként dolgozott a kisbéri kórházban, valamint a Fejér 
megyei szent györgy kórházban. később a VezTa szol Bt. ügy-
vezető igazgatója, majd a soproni Rehabilitációs gyógyintézet 
főigazgató helyettese, gazdasági igazgatója volt. 1996 óta a 
Bakonyvidéke Takarékszövetkezet társadalmi megbízatású 
elnöke. munkáját Pro sanitate díjjal ismerték el.



  


