
Elnöki beszámoló 

az Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesületének 
tevékenységéről 

2019. október 9. 

Szervezet élet 

 

Összevont Elnökségi- Választmányi ülések és Közgyűlések: 

• 2018. december 6. 

• 2019. január 15. 

• 2019. március 20. 

• 2019. május 23. Vezetőségi ülés és Közgyűlés 

• 2019. június 25. Rendkívüli elnökségi ülés 

• 2019. augusztus 8.  

• 2019. október 9. Közgyűlés 

• 2019. december 5. Tervezett 

 

Régiós értekezletek 2019. évben: 

• Nyugat-Dunántúli Régió:    2019. március 28      Tatabánya 
        2019. szept.19          Zirc 
 

• Észak-Magyarországi és Észak-Alföldi Régió: 2019. február 13       Mezőtúr 

 

• Közép-Magyarországi Régió:   Vezető választás 2019. január 7          Budapest 
        Régiós ülés  2019. március 20      Budapest 
        2019. szept. 23         Cegléd 
 
Az elnökség és a választmány az értekezleteket és üléseket az elfogadott munkatervek 
alapján megtartotta, illetve kibővült egy rendkívüli elnökségi üléssel, melyet június 25-re 
hívtunk össze. A jegyzőkönyvek és határozatok az EGVE honlapján megtalálhatók.  
 
A régiós értekezletek jegyzőkönyvét, valamint a tájékoztatót a régió munkájáról a régió 
vezetők elkészítették és megküldték az elnökség számára. 
 
Alkalomszerűen, ha szükség volt rá, Tagi tájékoztató formájában e-mailen küldtünk körbe 
információt. 
 
 
Szervezés alatt álló rendezvények 
  

• Medicina Kiállítás és Konferencia  Düsseldorf  2019. november 18-21. 

• EGVE Közgyűlés és Konferencia  Hévíz  2020. május 21-22. 

• MEN és EAHM összevont Konferencia  Budapest 2020. szept.30-okt.2. 
 
 
Medicina Kiállítás és Konferencia: 
A düsseldorfi Medicina Kiállítás és Egészségügyi Szakmai Napra utazók névsora a 
javaslatok alapján véglegessé vált. Az utazás szervezése elkezdődött. A szállásról, a 
kiállítási belépőkről és várhatóan a tömegközlekedésről is a meghívó partnerünk a 



Kórházigazgatók Németországi Szövetsége gondoskodik, ahogyan tette ezt az elmúlt 
években mindig.  
A programról és a szervezésről Becze Ákos folyamatosan tájékoztatja a résztvevőket.  
Az eddig megszokott kötelező programok kibővülnek a szeptember 20-án megrendezésre 
kerülő EAHM Workshop-pal, melyen a delegáció tagjainak illik majd teljes létszámmal részt 
venni. A szervező bizottságunk elnöke részt vesz az EAHM Board ülésén, valamint lesz egy 
ülés, melyen a jövő évi konferenciánk szakmai programját kell elfogadtatni. 
 
EGVE Közgyűlés és Konferencia: 
A jövő évi tavaszi közgyűlésünk és konferenciánk helyszíne ismét Hévíz lesz. Köszönet érte 
a Dr. Kvarda Attilának, a hévízi kórház főigazgatójának és Kertész Márta gazdasági 
igazgatónak. Ezúton is mindannyiunk nevében köszönjük az idei rendkívül jól szervezett és 
szakmai programjában is színvonalas rendezvényt. Hasonlóan az elmúlt évi sárvári 
rendezvényekhez, Hévízen is nagyon jól érezhettük magunkat és köszönjük, hogy helyet 
biztosítanak a jövő évi konferenciánknak is. Időpont: 2020. május 21-22. 
 
A tavaszi beszámolómban tájékoztattam a Közgyűlés résztvevőit arról, hogy előre kell 
hoznunk októberről a választásunkat, mivel az EAHM rendezvény miatt nem tudjuk 
lebonyolítani a tisztújítást. Ez a terv annyiban módosult, hogy nem előrehozzuk, hanem 
elhalasztjuk a választást a 2021. évi tavaszi közgyűlésünkre. Ezúton szeretném tájékoztatni 
a Közgyűlésünk résztvevőit, hogy a 2019. június 25-ére összehívott rendkívüli elnökségi 
ülésünkön a választmány egyetértése mellett, az elnökségünk döntött a tisztújítás 
halasztásáról. Ennek fő indoka az volt, hogy a jelenlegi vezetőség vállalta fel a jövő évi 
EAHM konferencia megszervezésével járó felelősséget, így nem lenne etikus a tavasszal 
megválasztott új vezetésre hárítani az ezzel járó feladatokat és kötelezettségeket. Jogásszal 
is véleményeztettük ezt a kérdést, aki tájékoztatott bennünket arról, hogy jogilag nem lenne 
semmilyen akadály, hiszen az egyesületekben nem az elnökség vállal kötelezettséget, 
hanem az egyesület, melyet az elnökség képvisel. Ennek ellenére, mivel az EAHM 
szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos, mind anyagi, mind erkölcsi felelősség a 
jelenlegi vezetőséget terheli, úgy döntöttünk, hogy 2021 tavaszára halasztjuk a tisztújítást. 
Erről szóló határozat száma: 34/2019 (VI.25.). 
  
MEN és EAHM összevont Konferencia: 
A legnagyobb előttünk álló feladat tehát a 2020. szeptember 30. és október 2. között 
megrendezésre kerülő MEN és EAHM Konferencia. 
Erről a tavaszi konferenciánkon is részletesen beszámolt Molnár Attila, a szervező 
bizottságunk elnöke. Hévízen vendégünk volt Freddy Iamants úr, aki a ghenti konferenciáról 
tartott előzetes tájékoztatást. Azóta a konferencia lezajlott . A részletekről, illetve a mi jövő 
évi rendezvényünk szervezéséről Molnár Attila tájékoztatja a Közgyűlés résztvevőit. 
Az EGVE honlapján elérhető a 2020-as EAHM kongresszus honlapja, azon belül többek 
között látható az a kisfilm is, amelyet a ghenti konferenciára kellett elkészíteni és ott 
bemutatásra i került. 
 
 
A tavaszi Közgyűlésünk óta eltelt időszak aktuális témái 
 

• Szeretném tájékoztatni tagjainkat, hogy az EGVE Felügyelő Bizottsága felhívta a 
vezetőség figyelmét több olyan feladatra, témára, amely azt szolgálja, hogy 
szabályszerűbbé tegyük a működésünket. Ilyen téma például, hogy időszerű  lenne 
az Alapszabályunk megújítása. Elavult kifejezéseket, régi gyakorlatokat tartalmaz, 
melyek a valóságban nem eszerint zajlanak, tehát a gyakorlathoz kell igazítanunk a 
szabályzatot. Ezt a munkát elkezdtük és szeretnénk, ha tavaszra a közgyűlés elé 
kerülhetne a módosítási javaslat.  



• A Bizottság fontosnak tartotta felhívni a figyelmünket arra is, hogy az EAHM 
szervezése és lebonyolítása minden eddiginél nagyobb volumenű lesz, nem csak 
résztvevő számban, de költségeit tekintve is, ezért fontos, hogy kerüljön be pénzügyi 
kontroll a gazdálkodásunkkal kapcsolatos szabályzatunkba. Természetesen ezzel is 
maximálisan egyetértett a vezetőség. 
 

• Szintén a FEB hívta fel a figyelmünket a tagnyilvántartásunk aktualizálásának 
fontosságára. Az ügyintézőnk előkészíti a tagnyilvántartási listákat, átnézzük,és 
szükség esetén nyilatkozat kérést küldünk ki tagjainknak, hogy élő aktuális 
nyilvántartásunk legyen. Ezzel kapcsolatban mindenki megértését kérem. 
 

• A gazdasági igazgatói pályáztatásoknál továbbra is kapunk felkérést az ÁEEK-tól a  
meghallgatásokon való részvételre, amelyen minden alkalommal részt veszünk. 
 

• Az EMMI szervezésében  június 20-án lezajlott egy szakmai egyeztetés, melynek 
témája a "Közfinanszírozott ellátás és a magánellátás szétválasztása" volt. 
Képviseltük Egyesületünket a megbeszélésen, emlékeztetőt az ott elhangzottakról 
még nem kaptunk, az egyeztetés folytatását bejelentették. 
 

• Meghívást kaptunk idén is az Országos Járóbeteg Szakellátási konferencia 
keretében zajló egészségpolitikai blokkban való részvételre, ahol Egyesületünket 
Vargáné Tarr Mária elnökségi tagunk képviselte. 
 

• Szeptember 18-án részt vettünk az Ápolási Igazgatók Egyesületének Konferenciája 
keretében szervezett Kerekasztal beszélgetésen. Egyesületünket Béres Margó, 
Molnár Andrea, Bobál István és Törökné Zsuzsa képviselte. 
 

• A GS1 Szakértői képzésről és annak fontosságáról minden fórumon szólunk, 
közeledik a termék azonosításra és nyomon követésre vonatkozó bevezetési 
határidő. Az EGVE honlapján megtalálhatóak az aktuális információk. A legközelebbi 
Szakértői képzés október 22-én indul. 
 

• Az IME folyóirat legújabb számába a beköszöntő megírására kaptunk lehetőséget, a 
beköszöntőt Béres Margó és Dr. Ari Lajos készítette el. 
 

• A Medicina Évkönyvbe felkérésre elkészítettem a cikket, amelyről tavasszal már 
tettem említést. Az évkönyv novemberben fog megjelenni. 
 

Köszönet 

Köszönöm tagságunk támogatását, az észrevételeket és a segítő szándékú tanácsokat. 
Elnöktársaimnak és a vezetőségnek az üléseken való aktív részvételt, külön köszönetet 
szeretnék mondani a régió vezetőknek és tagoknak, hogy újraélesztették a régiók 
működését. Bízom benne, hogy a Dél- Alföldi régiót is sikerül újraszervezni. 

Kérem a 2019. évi elnöki beszámoló elfogadását! 

 

 

Budapest, 2019. október 9.     Törökné Kaufmann Zsuzsanna 

         EGVE elnök 


