
Elnöki beszámoló 

az Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesületnek tevékenységéről 

2020. évben 

 

A 2020-s év minden tekintetben rendkívüli volt, mivel számunkra ismeretlen járványügyi 

feladatokat kellett megoldanunk. Már márciusban a járványügyi szakemberek előre jelzései 

alapján, és az Európában rohamosan terjedő COVID-SARS 19 járvány azt a tendenciát vetítette 

előre, hogy bizonytalansággal teli lesz az évünk. Ezt igazolta, hogy a 2020 októberére 

Budapesten tervezett EAHM kongresszus elhalasztása mellett döntött az európai szövetség. A 

mindennapjainkban az azonnali döntések, beszerzések, feladatok, adatszolgáltatások sorozatát 

kellett teljesítenünk, és mindeközben üzemeltetnünk az intézményeinket. Bizakodással telve 

vártuk, hogy egyszer csak vége lesz ennek a rémálomnak, és újra a megszokott formában 

személyesen veszünk részt a soron következő programjainkon. Sajnos ez nem következett be, 

mivel még októberben sem lehetett vállalni a veszélyhelyzet miatt a személyes részvétellel 

megrendezendő konferenciát. Így 2020. december 9-én az Egyesület életében először olyan 

Tisztújító Közgyűlést tartottunk, amelyen a tagság elektronikus szavazással választotta meg 

tisztségviselőit. Én 2020. december 9-én vettem át Törökné Kaufmann Zsuzsannától az 

elnökséget. Egy frissen választott elnökséggel és választmánnyal kezdtem meg a munkámat. A 

2020-s évben így sok feladat nem hárult ránk a megalakuláson kívül. A rendkívüli helyzetből 

adódóan a leköszönő elnök által a tisztség átadásához készült részletes beszámoló lett a 2020-s 

év egyesületi tevékenységét bemutató beszámoló alapja. 

Szervezeti élet: 

Elnökségi és Választmányi ülések: 

2020. januári 23. Elnökségi ülés – személyes részvétellel 

• az Alapszabályunknak megfelelően megtárgyaltuk és elfogadtuk a Választmányi-, 

Elnökségi-, Egyesületi-, valamint a Régiós munkaterveket. 

• A tavaszi közgyűlés szakmai programjának előkészítése 

• Foglalkoztunk az egészségügyi intézmények alapító-okiratával kapcsolatos 

észrevételekkel. 

• Megvitattuk az intézményeink szabályozottságának ellenőrzéséről szóló ÁSZ 

ellenőrzés tapasztalatait. Terveztünk személyes egyeztetést az Állami Számvevőszék 

vezetésével ebben a témában. A járványhelyzet miatt elmaradt. 

• Előkészítettük aláírásra a 2020. szeptember 30- október 2. között tervezett EAHM-

XXVII. MEN kongresszus szervezéséről szóló, K&M Congress Kft-vel kötött 

szerződés módosítását. 

• Egyeztettük és aktualizáltuk az EAHM költségvetését, ütemtervét, programját. 

Tájékoztatót készítettünk mind a tagjaink, mind pedig az egészségügyi intézmények 

főigazgatói és gazdasági igazgatói részére, az EAHM-MEN kongresszus programjáról, 

a részvétel lehetőségéről. Fontos döntés született arról, hogy a EGVE tagok 

kongresszuson való részvétele esetén, a regisztrációs díjhoz 50%-os arányú támogatást 

nyújtson Egyesületünk. 



• Döntés született arról, hogy a tagdíjat nem fizető tagtársak nyilvántartásból való 

törlésről ne kapjon külön értesítést az érintett. A jogszabálynak megfelelően a tag nem 

kerül kizárásra az Egyesületből, csupán a tagnyilvántartásból kell törölni. Amennyiben 

a tagdíját rendezi, úgy a nyilvántartásba visszavezetésre kerül. 

• Egyesületünk Alapszabályának módosítási előkészítését is elkezdtük. Megszavaztuk, 

hogy a nyugdíjas tag választhatósági joga kerüljön be az Alapszabályba azzal a 

kitétellel, hogy tisztségre csak abban az esetben választható, ha nyilatkozik (teljes 

összegű tagdíj megfizetés mellett) a „rendes tagság” fenntartásáról. 

• Szabályozottabbá és átláthatóbbá tettük a teljesítés-igazolások formáját és 

egyeztethetőségét a könyveléssel. 

• A termék és szolgáltatás egyedi azonosítási kötelezettséggel kapcsolatos jogszabály 

változás, az ezzel kapcsolatos aktuális változását is érintettük. Foglalkozunk az 

intézményeinket adott időszakban aktuálisan érintő feladatokkal, adatszolgáltatási 

kötelezettségekkel, adóság-állomány alakulással, új jogszabályok előírásaival. 

A 2020. március 19. Elnökségi ülést - videokonferencia  

• Az EAHM kongresszus elhalasztása ügyében az európai szövetség ülésezett.  Az a 

döntés született, hogy semmiképpen nem maradhat el a konferencia, így a megrendezés 

időpontja változott 2021. évre. 

• Az EAHM-MEN kongresszus szervezésével megbízott K&M Congress Kft-vel kötött 

megállapodás módosítása aláírásra került. 

• Márciusban már egyértelművé vált, hogy a tavaszi konferenciát nem lehet megrendezni, 

viszont a 2019. évi beszámolót, valamint a 2020. évi költségvetést közgyűlés keretében 

kell elfogadni. Ekkor még vártuk a jogi útmutatást a szabályos megoldáshoz, vagyis a 

május 31-i törvényes határidő kerül módosításra, vagy lesz jogi megoldás az 

elektronikus szavazás elfogadására. Azóta, ez eldőlt és az utóbbi megoldás szerint van 

elfogadott költségvetése Egyesületünknek 2020. évre. 

• Levéllel fordultunk az Emberi Erőforrások Minisztériumához, valamint az Állami 

Egészségügyi Ellátó Központ Főigazgatójához, melyben javaslatokat és kéréseket 

fogalmaztunk meg a rendkívüli helyzet okozta körülmények között dolgozó 

munkatársak, valamint az intézményeink működőképességének fenntartása érdekében. 

Kértük többek közt az adatszolgáltatások racionális átgondolását, felfüggesztését a 

rendszeres adatszolgáltatások azon részére vonatkozóan, amely nem a pillanatnyi 

helyzet pontos felmérését szolgálja. Kértük a 2019. évi szöveges beszámoló, valamint a 

hibajavítási határidő halasztását a vészhelyzet elmúlása utáni időre. Sürgető megoldást 

kértünk és javasoltunk a finanszírozás megoldására a járvány idején. Felkészülést és 

javaslatot kértünk a dolgozók megbetegedése esetén való eljárásra az üzemeltetés és 

adminisztráció területén. A költségvetés gyors módosítási lehetőségét kértük a járvány 

miatt bekövetkező azonnali intézkedések meghozatalához. Ezeken túl még számos 

gyakorlati, technikai javaslattal éltünk, valamint felajánlottuk szakmai segítségünket a 

javaslatok pontosítása és a megoldások kidolgozása tekintetében. 

 



A 2020. április 30-i elnökségi ülés - videokonferencia  

• A Nemzetközi Szövetség engedélye mellett az EAHM kongresszus új időpontja 2021 

márciusa lett. Ismertetésre került a tervezett szakmai program, amely szinte teljesen 

készen áll. Előttünk álló feladat az előadókkal végigegyeztetni a halasztást, az előadások 

aktualizálása, és a szponzorokkal történő tárgyalások megismétlése, új támogatók 

felkutatása. 

• Eldőlt a tavaszi Közgyűlés elektronikus bonyolításának technikája és a szabályos 

szavazás menete. Elkezdtük a tagoknak kiküldendő anyagok összeállítását. Az előző évi 

beszámoló és a 2020. évi költségvetés, valamint az elnöki beszámoló, vezetőség általi 

elfogadása megtörtént. 

• Az Alapszabály módosításra tett javaslatokat véglegesítette és elfogadta a vezetőség. 

• Az Alapszabály módosításhoz kapcsolódóan a Szervezeti és Működési Szabályzat 

módosítása is megtörtént, belekerült többek közt az elektronikus szavazás lehetősége is. 

• Előkészítő javaslatok fogalmazódtak meg az őszi tisztújító Közgyűlésre vonatkozóan, 

természetesen a járványhelyzet alakulásának függvényébe. 

A 2020. augusztus 8-i elnökségi ülés - videokonferencia  

• Legfontosabb napirendi pontunk az őszi tisztújítás kérdése volt. Bizakodtunk a 

hagyományos, ha nem is konferencia, de egynapos közgyűlés lebonyolításának 

lehetőségében. Jelölő bizottság felállítása, helyszín keresése, forgatókönyv összeállítása 

volt a feladatunk. 

• Foglalkoztunk a soron következő Düsseldorf-i Medica kiállításon való részvétellel. 

Sajnos a meghívásnak nem tudtunk eleget tenni a járvány miatt. 

• Állandó napirendi pontként meghallgattuk az EAHM-MEN szervező bizottság 

beszámolóját. 

• Javaslatot tettünk és megbeszéltük a költségek csökkentésre törekedve, hogy az EGVE 

iroda költözzön kisebb helyiségbe és tárgyaljunk a bérleti díj csökkentésről. Azóta a 

költözés megtörtént, intézményen belül, kisebb irodába költöztettük, és csökkentett 

bérleti díjról irtunk 

alá új szerződést. 

2020. december 9. Tisztújító közgyűlés - Elektronikus szavazással 

• A megszokott Tisztújító Közgyűlés napi rendi pontjait elektronikus formában eljuttattuk 

a tagsághoz, így a leköszönő elnök eljuttatta 2020. évről szóló beszámolóját a 

tagsághoz.  

• Az elektronikus szavazással megrendezett választás sikeresen lezajlott 

• Megválasztásra került a következő elnök: Imre Tímea, az Elnökség, a Választmány. 

Szervezés alatt álló rendezvény 

 Az EAHM-MEN konferenciát 2021. őszén szerettük volna megtartani. Tekintettel azonban a 

COVID pandémia őszi alakulására, az Európai Egyesület a Kongresszust 2022. márciusára 



történő halasztása mellett döntött. Megkaptuk a határozatot, amely nélkülözhetetlen ahhoz, 

hogy a szállodával megkezdjük az egyeztetést. 

A Budapesti Marriott hotellel kötött szerződés tartalmazza mindazokat a feltételeket, amelyek 

lehetővé teszik, a járványra való tekintettel, az időpont módosítását. Ennek következtében az 

EGVE-t e halasztás esetében sem éri anyagi veszteség. Az új időpont kiválasztása a mi 

hatáskörünkbe tartozik. Úgy prognosztizáljuk, hogy a COVID helyzet várhatóan az év végére 

normalizálódik. Ugyanakkor nem lenne szerencsés az eredeti őszi időponthoz ragaszkodni, 

mivel a 2020.-ban elmaradt kongresszusok és egyéb szakmai rendezvények dömpingjével kell 

számolni. Ebben a helyzetben egy minél korábbi időpont kiválasztása volna célszerű, amely 

nagyobb érdeklődést és részvételt jelentene. Végül is a márciusi megrendezést fogadták el. A 

szervezési munka tovább folytatódik. A szakmai program esetében a felkért előadókkal 

egyeztetjük az új időpontot. Minden előadó kivétel nélkül tudomásul vette az időpont változást. 

A kongresszus iránti érdeklődés fenntartása érdekében azt a megoldást választottuk, hogy annak 

témájához kapcsolódóan online előadásokat szervezünk és közvetítünk, amely a Kongresszus 

honlapján elérhető. Az első ilyen rendezvény már sikeresen lezajlott, 60 online résztvevővel és 

további nagy számú érdeklődést tapasztalunk az előadással kapcsolatban, amely természetesen 

továbbra is elérhető és letölthető a Kongresszus honlapjáról. További hasonló előadásokat is 

tervezünk, amelynek szakmai előkészítése megkezdődött.  

Aktuális témák: 

Miniszterelnök úr 2020. április 3-i, az egészségügyi dolgozók egyszeri 500 ezer forintos 

juttatásáról szóló bejelentése után, azonnal levelet írtunk Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter 

úrnak. Kértük, hogy a juttatásról szóló végrehajtás során minden egészségügyben, így a 

gazdasági -, műszaki ellátás területén dolgozókra is vonatkozzon a rendelet. 

Az egészségügyi intézményekben a COVID járvány okozta finanszírozási, humán erőforrás 

biztosítási nehézségek már tavasszal rámutattak arra, hogy a vészhelyzeti ellátás mellett nem, 

vagy alig marad forrás a normál beteg ellátás biztosítására. A Magyar Orvosi Kamara közös 

közlemény kiadására hívta fel az egészségügyi szakmai szervezeteket. A közlemény kiadásához 

Egyesületünk is csatlakozott. 

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló T/131174. számú törvény megjelenését 

követően állásfoglalást fogalmaztunk meg az egészségügyi intézmények gazdasági-, műszaki 

ellátás területén dolgozók érdekében. Az állásfoglalás kialakítását követően szakmai 

összefoglaló anyagot is készítettünk, kifejtve bővebben az állásfoglalásban foglaltakat, illetve 

kiegészítve azt további, általunk fontosnak ítélt témákkal. Mindkét dokumentumot személyesen 

adtuk át az Egészségügyi Államtitkárnak, aki lehetőséget adott kifejteni a törvénnyel 

kapcsolatos észrevételeinket és a végrehajtási rendelethez tett javaslatainkat. Ismételten, 

sokadszorra is felajánlottuk szakmai segítségünket a végrehajtási rendelet és esetleges egyéb, a 

gazdasági,- műszaki dolgozókat érintő jogszabályok véleményezéséhez. 

Továbbra is meghívást kapunk és részt is veszünk az ÁEEK által bonyolított gazdasági 

igazgatói pályázati eljárás folyamatában, a pályázói meghallgatásokon. 



Leköszönő elnökünk, Molnár Attila folyamatosan tájékoztatja mind a vezetőséget, mind pedig 

a tagságot és igény szerint az egészségügyi intézmények gazdasági igazgatóit, vezetőit arról, 

hogy az EGVE és a GS1 Magyarország Nonprofit Zrt. Együttműködési Megállapodása alapján 

hosszú ideje közös projekten dolgozik az Európai Unió 2017/745 (orvostechnikai eszközök 

kötelező egyedi jelölése és nyomon követése, azaz MDR, és 2017/746 (IVR eszközök kötelező 

egyedi jelölése és nyomon követése) számú, felhatalmazáson alapuló rendeleteinek kötelező 

használatának bevezetése érdekében. A jogszabály, az MDR rendelet kötelező alkalmazásának 

határidejét a COVID járvány miatt 2021. május 26-ra módosította. 

A témával kapcsolatosan komoly eredménynek tekinthetjük, hogy a hazai implementáció 

végrehajtásában érdekelt középirányító hatóságok képviselőit meg tudtuk hívni egy szakmai 

egyeztetésre, amelyen konszenzusos megállapodást hoztunk létre az ÁEEK, az OGYÉI, a 

NEAK, az NNK között a végrehajtandó feladatokról és az egyes résztvevők intézményi 

prioritásairól. Az elkészült megállapodást az EGVE hivatalosan megküldte az EMMI 

Egészségügyért Felelős Államtitkársága részére, amelyet köszönettel vettek. A hazai 

körülmények változását lekövetve készült egy második előterjesztés is, a Belügyminisztérium 

részére. 

Ugyanakkor folytatódott 2020.-ban az EGVE és a GS1 Magyarország közös szervezésében és 

lebonyolításában az Egészségügyi GS1 Szakértői képzés, amelyet természetesen átállítottuk 

online formára. Ez a program 2021.-ben is folytatódik, hiszen eleget kívánunk tenni annak a 

szakmapolitikai elvárásnak, hogy az új szabályok alkalmazási kötelezettségének időpontjáig 

minden egészségügyi intézményben legyen legalább egy, a területet ismerő, szakember. 

Részt vettünk a szakmai társszervezetek online szervezett konferenciáin: 

• Kórházszövetség 

• Medicina 2000 

• META 

Az EGVE tagok részére elnökségünk, tagi tájékoztató formában küldött információkat az 

aktuális eseményekről. Az EGVE honlapra felkerül és olvasható az elnökségi és választmányi 

ülések jegyzőkönyve, valamint az üléseken hozott határozatokról szóló dokumentumok. 

Honlapunkon olvashatóak az állásfoglalások, szakmai összefoglalók, levelek, tájékoztatók. 

Szeretném megköszönni a leköszönő Elnök Törökné Kaufmann Zsuzsannának, az Elnökség és 

a Választmány tagjainak, valamint Molnár Attila Nemzetközi ügyekért Felelős Igazgatónak 

munkájukat, amellyel lehetővé tették, hogy alkalmazkodva a megváltozott viszonyokhoz, ilyen 

körülmények között is folyt az egyesületi élet.  Szintén szeretném köszönetemet kifejezni az 

EGVE tagságának, hogy bármilyen kéréssel fordultunk felétek mindig reagáltatok rá és 

segítettétek munkánkat. 

Az év elején még nem sejtettük, hogy a pandémia nemcsak a hétköznapi működésünk feltételeit 

zilálja szét, de az évvégi jogszabályi változások eredményeként egy teljesen új irányító 

szervezettel, és egy új struktúrát előre vetítő kórházi szerkezettel nyitjuk a 2021-s évet.  



Remélem, hogy a tagság továbbra is segíti az új vezetés munkáját, és az egyesület 

alkalmazkodva az új viszonyokhoz új erőre kapva végzi szakmai munkáját az egészségügy 

területén. 

Budapest, 2021. május 10. 

 

        Béres Margit 

            elnök 

 

  



 

  



  


