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A 2020-s évben kezdődött és a 2021. évben folytatódott a COVID-SARS 19 

járvány miatti rendkívüli helyzet. A kórházi ellátórendszer minden tekintetben 

próbált alkalmazkodni a kialakult helyzethez. Tettük a dolgunkat a lehetőségek 

adta keretek között. A járvány alatt teljesen megváltozott az életünk. A személyes 

kapcsolattartás megszűnt, minden online formában zajlott. Ez a forma részben 

kényelmesebb, mert kevesebb időt vesz igénybe és gyorsabb a kapcsolatfelvétel, 

viszont rontja az emberi kapcsolatokat, leszűkíti a szakmai eszmecsere 

lehetőségét. Ennek következtében a szakmai együttműködés is más minőséget 

kapott, és ez erősen érződik az egyesületi életünkben is. 

A hosszú ideje jól működő régiós rendszer sajnos a fenti okok miatt szinte 

teljesen eltűnt a szervezet életéből! Amíg aktívan működtek, remek közösségek 

alakultak ki. A régiók éves tervek alapján működtek, így tervezhető volt, hogy 

mikor melyik kórház látja vendégül a régió tagjait. Mindenki megismerhette a 

környezetében lévő más városokban lévő egészégügyi intézmény életét, 

problémáit, sikereit. Segítséget tudtak nyújtani egymásnak, szakmailag 

támaszkodhattak a kollégák véleményére, tapasztalatára, és baráti kapcsolatok is 

létrejöttek. Ezek mind segítették, erősítették az EGVE tagok kapcsolatait és 

munkáját az adott térségben. Lehetőségük volt egységesen jelezni a kialakult 

körülményekről a szakmai véleményüket, javaslatokat tehettek az elnökségnek a 

felmerült kérdésekben, ezzel is segítve az elnökség munkáját. Az EGVE az évek 

során elérte azt a célkitűzését, hogy a régiók egy erős szakmai bázist 

képviseljenek. A jelentősen megváltozott körülmények sajnos ennek nem tettek 

jót. A személyes kapcsolatok, találkozók hiánya erősen bomlasztja a régiók 

tevékenyégét. Célunk, hogy újra motivált, egymásra támaszkodó gazdasági 

vezetők által megerősödő régiók jöjjenek létre ismét, és a tagság újra érezze, hogy 

egy ilyen közösség mennyi mindent tud adni a tagok mindennapi munkájában. 

2021 második felében kezdett visszatérni a korábbi életünk, ha nem is olyan 

formában, mint korábban, de már személyes részvétellel sikerült megrendeznünk 

a szokásos MEN konferenciát. A rendezvény október 3-5. között zajlott 

Siófokon. Ez az éves találkozónk, szakmai konferenciánk eddig mindig nagyon 

közkedvelt és sikeres volt a tagságunk és a szállítók körében is. A helyszín és az 

októberi időpont ugyanaz volt, mint előző években, de sajnos tagjaink a 

megváltozott viszonyok miatt nem olyan létszámban jelentek meg, mint régen. 

Ennek több oka is volt. Nem volt biztos, hogy októberben nem lesz-e még egy 



járvány hullám, így nem tudtak előre tervezni. Mindenki tartott a járvány 

személyes hatásától is a konferencia nagy létszáma miatt, mivel a rendezvények 

zárt térben zajlottak. A pandémia alatt az egészségügyben dolgozók hihetetlen 

ismeretekre tettek szert a járvány higiéniás előírásának betartásában, melyekből 

merítve és ezekre felkészülve nagyon körültekintően szerveztük a konferenciát, 

és mindent megtettünk, hogy megfelelően biztonságos környezetet alakítsunk ki. 

Nagyon sok akadályt kellett leküzdenie a szervezőknek, de sikerült ismét a 

szakmai programot úgy összeállítani, hogy az előadók nagyon színvonalas 

előadásokat tartottak, és az OKFŐ is képviseltette magát, bár ez az utolsó percig 

bizonytalan volt. Az OKFŐ gazdasági igazgatóságának jelenléte nagyon fontos 

volt számunkra, hiszen a résztvevő tagok és látogatók is örömmel tapasztalták, 

hogy a megjelent képviselők naprakész információkat osztottak meg velünk és 

nyitottak voltak a felvetett problémáinkra. Felajánlották segítségüket, és létrejött 

egy interaktív kapcsolat a fenntartóval. A konferencián újra találkozhattak 

egymással a kiállítók és a gazdasági vezetők. A személyes találkozások, a szakmai 

viták, a kötetlen beszélgetések ismét a régi konferenciák hangulatát idézték. 

Ugyanezt erősítette a két este tartott zenés összejövetel, ami már felszabadult 

hangulatban, jó kedvvel fűszerezve oldotta a járvány okozta feszültségeket. 

Összefoglalva egy nagyon színvonalas konferenciát sikerült megrendezni, és 

remélhetőleg a 2022. október 19-21. között megrendezésre kerülő MEN 

konferencián, ami Balatonalmádiban kerül megrendezésre, már több tagunk lesz 

jelen, így erősítve a gazdasági vezetők szerepét a rendszerben. 

Elnökség és a Választmány munkájának rövid bemutatása 

Az ülések megtartása online formában történt.  

2021. januári 25.  

• Kiderült, hogy a 2021. évi tavaszi közgyűlést csak online formájában 

tudjuk megrendezni. Döntés született a szakmai programok előkészítéséről. 

• Dönteni kellett az elnökségnek, hogy megrendezzük-e az őszi MEN 

konferenciát személyes jelenléttel, mert a megrendezés helye előre le volt 

foglalva Siófokon. A konferencia időtartamáról /2 vagy 3 nap/ később 

döntött az elnökség.  

• Folyamatos bizonytalanság volt az EAHM részéről is, hogy az általunk 

Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi konferencia időpontja mi 

legyen.  

2021. február 16. 

• Döntés született a 2021. évi munkatervek elfogadásáról  



• A soron következő ülésre halasztotta az elnökség az Eszj tv. és ennek a 

végrehajtási rendelettel kapcsolatosan felmerült problémák megvitatását. 

Megállapodás született arról, hogy addig az elnökség tagjai összegyűjtik a 

felmerült kérdéseket. 

• Az elnökség javasolta az Alapszabály módosítását, hogy egy helyen egy 

időben tudjon az Elnökség és a Választmány is ülésezni. Ennek jogi 

feltételeit még egyeztetni kellett.  

• Az átlagfinanszírozás várhatóan a vészhelyzet végéig fog tartani. A 

későbbiekben bevezetendő finanszírozási forma hatását még nem tudjuk és 

azt sem, hogy az az adósságállomány alakulására hogyan fog hatni. 

• A tavaszi közgyűlés lebonyolításával megbízta az elnökség a K&M 

Congress Kft-t. Időpontja 2021.05.20. 

• A régiók helyzetét tekintettük át. A legnagyobb régió a budapesti, de adott 

időszakban nem aktivizálták magukat. Cél a régió tagjainak a munkáját 

aktívabbá tenni. 

• A Nyugat-Dunántúli régió Ügyrendjét módosítani kellett, hogy a régió 

vezetését Imre Tímea vihesse tovább. Ezt az elnökség elfogadta. 

• A Nemzetközi Sajtószemle fenntartásáról is döntést kellett hozni. 

2021. március 16. 

• A személyes közreműködői szerződések problémáját és a KATA 

szerződéseknél felmerülő 3 milliós korlát bevezetésének a hatását beszélte 

meg a vezetőség.  

• A fekvőbeteg ellátóknál bevezetésre kerülő struktúra változás várható 

következményeit próbálta felmérni az elnökség. Jelentősen átalakítja a 

működési rendet a megyei irányító és a városi kórházak esetében az új 

jogszabály. Veszélybe kerül a városi kórházak önállósága, így az itt 

dolgozó gazdasági igazgatók munkája. 

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

Kft-vel kötött megállapodás módosítása aláírásra került. A konferencia 

szervezése tovább folytatódott. 

2021. május 11.  

• Az elnökség elfogadta az elnöki beszámolót, Felügyelő Bizottsági 

beszámolót, Gazdasági vezető beszámolóját.  

• A tavaszi Közgyűlés beszámolóinak elfogadása a tagság által elektronikus 

módon történt. A napirendek szerinti beszámolók élő formában kerültek 

ismertetésre egy stúdióban. Az előadások egy része videófelvételről, egy 



része élő közvetítéssel történt. A közgyűlésre bekapcsolódni zoomon 

keresztül lehetett. 

• Az elnökség végül is úgy döntött, hogy ne kerüljön a szervezeti 

struktúramódosítás az Alapszabályba, így nem kerül összevonásra az 

Elnökség és a Választmány. 

• A MOK küldött egy levelet a nyugdíjasok foglalkoztatásával 

kapcsolatosan, amiben kikérték az EGVE véleményét.  

2021. szeptember 14. 

• A májusi Közgyűlés tapasztalatait beszélte meg a vezetőség. A konferencia 

több érdeklődött vonzott, hogy részben élő adás volt és részben videóra 

felvett előadások is voltak. A honlapon megtalálhatók az előadások. 

• Legfontosabb napirendi pontunk az őszi MEN megrendezésének feltétel 

rendszere és a programok fixálása volt. Az OKFŐ részvétele még 

bizonytalan volt ekkor, pedig nagyon fontos a tagság számára a jelenlétük. 

• A Düsseldorf-i Medica kiállításon az EGVE részéről minimális 4 fővel 

terveztük képviselni az EGVE-t. Részvételünk a 2022.évi EAHM 

konferencia megrendezése miatt lett volna fontos. 

• Állandó napirendi pontként meghallgattuk az EAHM-MEN szervező 

bizottság beszámolóját, mind a szervezésről, mint a költségek alakulásáról. 

A kalkulációk alapján 300 fő részvétele esetén lesz nyereséges a 

konferencia. Kellett egy újságot megjelentetni és új promóciós filmet is  

készíteni, hogy az érdeklődést fenn tudjuk tartani nemzetközi szinten. A 

bemutatkozó film felkerült a honlapra. 

•  A régiók helyzete ismét napirendre került, mert kilátástalannak látszik, 

hogy ebben a veszélyhelyzetben és a struktúra változás következtében 

változna a helyzet. A városi kórházak gazdasági igazgatóinak és a 

munkatársainak a helyzete egyre bizonytalanabb. Ez is akadályozza az 

egyesületi munkánkat 

• A EGVE vezetőségében változás áll be, mert a gazdasági vezető a tavaszi 

közgyűlésen lemondott, így helyette másikat kell választanunk. 

• Az elnök az őszi konferenciára javaslatot kért kitüntetésekkel 

kapcsolatosan. 

  



2021. december 14. 

• A XXVII. MEN konferencia értékelése megtörtént. Sok kedvezőtlen 

tényező befolyásolta a megrendezést, sok esetben promt döntésekkel kellett 

megoldani a kialakult helyzetet. Az előző konferenciákhoz képest 

kevesebben voltak, de szakmai színvonala és a hangulata a járvány mentes 

időszak hangulatát idézte, melyet a  visszajelzések is bizonyítottak. 

• Az EAHM konferenciával kapcsolatosan részben pozitívan alakultak a 

tervezett dolgok, pl: az Innovációs Minisztérium támogatja az egyetemek 

részvételét a konferencián. Az ötödik covid hullám negatív hatásaként a 

jelentkezések lelassultak és a szponzorok is féltek, hogy a járvány miatt 

nem kerül megrendezésre a konferencia. 

• 2021. decemberétől a megyei irányító kórházak és az országos intézetek 

feladata lett, hogy az irányításuk alá került városi kórházak és 

társgyógyintézetek gazdasági irányítását végezzék.  A struktúra 

változásban résztvevő kórházak és intézmények feladata és felelősség 

rendszere átalakult. Ez a változás jelentősen befolyásolja az EGVE 

tagjainak életét. 

 

Az EAHM konferencia helyzetének összefoglalása 

Az Egyesületünk 2017 óta készült arra, hogy megrendezze másodszor a kórház 

vezetők nemzetközi konferenciáját. Ebben láttuk, hogy megerősíthető az EGVE 

szakmailag mind hazánkban, mind nemzetközileg. Sajnos, a pandémia miatt 

folyamatosan időpont változtatásokat kellett a EAHM vezetőségének 

végrehajtani a megrendezés időpontja tekintetében. A legutolsó időpontnak 2022. 

március elejét jelölték meg. Így a 2021. év a programok aktualizálásával, 

átszervezésével, és minden olyan aprólékos munkával telt, ami egy nemzetközi 

konferencia megszervezésével jár.  

Az EGVE és a GS1 szabvány kapcsolata 

Az EGVE és a GS1 Magyarország Nonprofit Zrt. együttműködési megállapodása 

alapján hosszú ideje közös projekten dolgozik az Európai Unió 2017/745. 

határozata alapján az orvostechnikai eszközök kötelező egyedi jelölése és nyomon 

követésének bevezetésével kapcsolatban. 

Ugyanakkor folytatódott az EGVE és a GS1 Magyarország közös szervezésében 

és lebonyolításában az Egészségügyi GS1 szakértői képzés online formában. Ez 

a program 2021-ben is folytatódott. 



Új irányítási struktúra bevezetése 

Új feladat is hárult a megyei irányító kórházak és az országos intézetre 2021, 

decemberétől. A jogszabály alapján az irányításuk alá kerültek a városi kórházak 

és társgyógyintézetek gazdasági irányítása, úgy, hogy a kontroll mellett az 

irányított kórházak működésének zavartalanságáért a megyei irányító kórház 

vezetői a felelősök. Ez egy újabb kihívás azoknak a gazdasági igazgatóknak és a 

gazdasági- műszaki területen irányításuk alatt dolgozó kollégáknak, akik ezt a 

feladatot megkapták. A városi kórházak gazdasági igazgatói és munkatársainak, 

pedig a bizonytalanság ideje jött el az életükbe. Szakmai és emberi szinten minden 

szinten próbára teszi ez az új döntési rendszer a benne résztvevőket, mind irányító, 

mind irányított esetében. 

Egyebek 

Részt vettünk a szakmai társszervezetek szervezett konferenciáin: 

• Kórházszövetség 

• Medicina 2000 

• META 

Az EGVE tagok részére elnökségünk, tagi tájékoztató formában küldött 

információkat az aktuális eseményekről. Az EGVE honlapra továbbra is 

folyamatosan felkerülnek és olvashatóak az elnökségi és választmányi ülések 

jegyzőkönyve, valamint az üléseken hozott határozatokról szóló dokumentumok.  

A rendkívüli helyzet sem akadályozta meg, hogy a szervezetünk a célkitűzésének 

megfelelően végezze munkáját, még akkor sem, ha a körülmények nem éppen 

ideálisak hozzá. 

Budapest, 2022. május 10. 

Béres Margit 

            elnök 


