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„Ami segít az embereknek, az segít az üzletnek” Leo Burnett 1935-ben 
ezzel a meggyőződéssel indította el saját reklámügynökségét. 

Számunkra ez a szlogen iránymutatást ad, bármilyen feltételek alakulnak 
is ki körülöttünk az egészségügyben, mi a betegek érdekeiért a 
lehetőségeinkből a maximumot hozzuk, mint gazdasági szakemberek, és 
biztosítjuk számukra a betegellátás feltételeit.  

 

Ezt bizonyítja a 2021-s és a 2022-s év, amely ismét próbára tette a 
tudásunkat és a probléma megoldó képességünket.  

A COVID-SARS 19 járvány miatti rendkívüli helyzetet követte a 
nemzetközi politikai rendszert teljesen megváltoztató ukrán-orosz 
háború, amely egy újabb eddig ismeretlen feladatot rótt ránk a 
menekültek ellátását.  

Mind eközben az ellátó rendszer intézményei is markáns szervezeti 
átalakuláson mentek keresztül, ami alapjaiban megrengette az eddigi 
működési formát és más feltétel rendszerbe sorolta a betegellátó 
egységeket. 

Létrejöttek a megyei irányító intézmények és a gazdasági irányítás 
tekintetében az alájuk rendelt városi kórházak, illetve az országos 
gyógyintézetek, illetve a társgyógyintézetek. Ezzel egy újabb ismeretlen 
feladatot kellett megoldani az intézmények vezetőinek, különös tekintettel 
a gazdasági szerszervezeteknek.  

Ez a struktúra váltás teljesen más dimenzióba helyezte az intézményi 
vezetők felelősségét, illetve egy alá-felé rendeltségi viszony alakult 
ki az intézmények gazdálkodását irányítói között.  

Részben nagyobb felelősséget adott az irányító intézmények 
főigazgatóinak és a gazdasági igazgatóinak, másrészt egyúttal 
leszűkítette a városi kórházak és tárgyógyintézetek gazdálkodási 
feltételeit. Ennek következtében a szakmai együttműködés is más 
minőséget kapott a gazdasági területen. Ez erősen érződik az egyesületi 
életünkben is, mivel a gazdálkodás vezetői között egy speciális 
átrendeződés keletkezett. 

A struktúra váltás következtében előállt helyzetek megoldásával birkózva 
érte az EGVE szervező bizottságát az a váratlan tény, hogy a jó pár éve 
szervezés alatt álló EAHM nemzetközi konferenciát nem tudjuk 



megrendezni 2022. március elején, ami egyben a Magyar Egészégügyi 
Napokat is magában foglalta volna. 

A döntés oka, a járvány okozta bizonytalanság a nemzetközi egészségügy 
területén, illetve a járvány megelőzésére bevezetett megelőző szigorító 
intézkedések az egészségügyi konferenciák megrendezésének feltételeit 
korlátozó miniszteri utasítás Magyarországon. A végső szót a nemzetközi 
kórház szövetség elnöksége mondta ki, mérlegelve azt, hogy minimálisra 
kell csökkenteni a rendezvény elmaradásából keletkező veszteséget. 

Az EGVE szervező bizottsága rengeteg munkát fektetett a 
megrendezés előkészületeibe, minden nemzetközi elvárásnak 
megfeleltünk, és nagyon színvonalas előadók tették volna, 
nemzetközi színvonalúvá a konferenciát. Jelenleg zajlanak a 
tárgyalások a nemzetközi elnökséggel, hogy a rendezés előkészületeinél 
felmerült költségeket milyen arányban fogja viselni az EAHM, illetve az 
EGVE.  

Így azonnal szervezni kezdtük a Magyarországi Egészségügyi Napokat. 

 

Az Elnökség és a Választmány munkájának rövid bemutatása: 

 

Az elnökségi ülések a járvány alatt megszokottá vált online formában 
zajlottak, melynek oka a struktúra váltást követő megnövekedett feladatok 
miatti időhiány.  

Elnökségi ülések időpontjai: 

   2022.02.22. 

   2022.03.22. 

2022.05.18. (2021.évi mérleg elfogadó közgyűlés) 

   2022.06.13. 

   2022.09.19. 

Az elnökség és a választmány az értekezleteket és üléseket az elfogadott 
munkatervek alapján tartotta meg. 

 

2022.február 22. 

• 2021.évi XXVII.MEN konferencia elszámolása, a még nem 
rendezett tételek behajtása  

• A 2022. márciusi EAHM konferencia lemondásának az okai és 
pénzügyi következménye az egyesületünkre. Az elnökség 
áttekintette azokat a tételeket, amelyeket a vis major miatt 
megtérítésre javasol az EAHM részéről. A tárgyalásokkal Molnár 
Attilát bíztuk meg.  



• A 2022. évi munkatervek elfogadása - elnökségi, választmányi, 
etikai bizottsági, felügyelő bizottsági. Kisebb kiegészítéssel 
elfogadásra került. 

• a taglétszám csökkenése miatt napirendre került, hogy bővítsük a 
tagfelvétel lehetőségét  

• elfogadásra került az Etikai Bizottság jelentése a tagdíj fizetési 
fegyelem vizsgálatáról. 

• döntés született arról, hogy májusban mérleg elfogadó közgyűlést 
kell rendeznünk. A megrendezés módja ismét online formában 
történik. Októberben, pedig meg kell szervezni a MEN napokat 
személyes jelenléttel. Az időpont és az időtartam is elfogadásra 
került. 

 

2022. március 22. 

• megszavaztuk, hogy az EAHM-ben a Végrehajtó Bizottságban 
Molnár Attila képviselje az EGVE-t, hogy fajsúlyosabban tudjuk 
érvényesíteni érdekeinket a költség megosztási tárgyalásokon 

• az elnökség megtárgyalta a struktúra változás következtében 
kialakult helyzetet, különösen a megyei irányítású kórházaknál, 
illetve a vidéki kórházaknál jelentkező többlet feladatokból adódó 
rendezetlen helyzetet. Megegyeztünk, hogy összegyűjtve a 
problémákat eljuttatjuk az OKFŐ - hoz 

• a bevezetésre kerülő KPER rendszer várható problémáit fel kell 
mérni a tagság körében 

• a bevezetett Effektor rendszer kialakult problémáit is megvitattuk 

• az átlagfinanszírozási rendszer a kórházak jelentős részének 
előnyös, viszont a menedzsmentnek nincs eszköz a kezében a 
teljesítmények növelésére erről is konzultáltunk 

• megtárgyalásra került a 2022.évi költségvetés, a 2021.évi 
számviteli beszámoló. A vezetőség tagjai különféle javaslatokat 
tettek a költségek csökkentése érdekében. 

•  döntés születetett, hogy a taglétszám bővítése érdekében 
szeretettel várjuk a műszakiak, az informatikusok és a belső 
ellenőrök jelentkezését is tagjaink közé, hiszen ők is a gazdasági 
terület oszlopos tagjai  

 

2022. május 18. – mérleg elfogadó közgyűlés 

 

• a tavaszi mérlegelfogadó közgyűlés is online formában került 
megrendezésre, úgy, mint tavaly. Az élő közvetítés interaktívabbá 
tette a beszámolókat és az előadásokat. 



• a beszámolók élő formában kerültek ismertetésre  

• elektronikus szavazáskeretében elfogadásra kerültek a beszámolók 
a tagság részéről 

• az előadások témáira és az előadóira pozitív visszajelzések 
érkeztek az elnökséghez 

 

2022. június 13.  

• a szervezeti átalakulás következtében fellépő problémákat nem 
tudjuk jelezni az illetékeseknek, amíg az új egészségügyi vezetés  
szervezete ki nem alakul 

• a MKSZ konferenciájáról számolt be az elnök - átlagfinanszírozás 
problémái, adósságállomány alakulása 

• átlagfinanszírozás tapasztalatait ismertette a NEAK főigazgatója a 
Kórházszövetség konferenciáján 

• a tavaszi konferencia megrendezését értékelte az elnökség 

• a MEN szervezése folyamán felmerült problémákat vitattuk meg  

• Imre Tímea beszámolt az I. MOK Konferenciáról 

 

2022. szeptember 19. 

• megtárgyaltuk az energia áremelkedés következtében előállt 
pénzügyi bizonytalanságot, adósságállomány növekedéseinek okait 

• napirendi pont lett az EAHM-el való elszámolás, nemzetközi tagdíj 
fizetés kérdése 

• a MEN konferencia szervezésének a problémáit beszéltük meg, 
előzetes program elfogadásra került 

• a 2022.évi EGVE díjra történő jelölések elektronikus formában 
történtek meg 

• egyebek keretében Imre Tímea beszámolt a járóbeteg konferencián 
történtekről 

 

A megtartott vezetői értekezletek összes jegyzőkönyve megtalálható a 
honlapunkon, és az ott született határozatok is nyilvánosak. 

A régiók működését, életét erősen korlátozta kórházakat érintő 
szerkezeti változás, így nem került sor régiós ülésekre. 

 

Az elmaradt rendezvények: 

• Medicina Kiállítás és Konferencia Düsseldorf 2021. november  

A Németországban rendszeresen megrendezésre kerülő Medicina 
Kiállításra és azzal párhuzamosan megtartott Német Kórház 



Szövetség közgyűlését 2021 évben nem rendezték meg személyes 
jelenléttel. Így a német szövetség sem kezdeményezett meghívást 
a szervezetünk felé. 

2022-ben a megváltozott körülmények miatt a vezetőség biztos, 
hogy nem vesz részt ezen a konferencián. 

 

• MEN és EAHM összevont Konferencia Budapest 

  2022. 03. 02 - 04.   

   

 

A tavaszi Közgyűlésünk óta eltelt időszak aktuális témái:  

 

• A 2022.évi tavaszi konferencia megrendezésével kapcsolatosan 
már korábban született egy elnökségi határozat, hogy amikor 
rendezzük az EAHM konferenciát, és akkor tartjuk az EGVE aktuális 
konferenciáját is. A helyzet változása miatt 2022. október 19-21 
közötti időszakra került a Magyarországi Egészségügyi Napok 
megrendezése.  

• április 30-án felkérést kapott az EGVE, hogy MOK Akadémia egyik 
napján egész napos előadás (8 órás) keretében gazdasági 
gazdálkodási témában tartsunk előadást, ezt a feladatot Imre Tímea 
vállalt. Nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk az előadás 
szakmaiságát illetően! 

• Május 19-én képviseltem a tagságot az Ápolási igazgatók 
konferenciáján Balatonfüreden. 

• Május 27-én Imre Tímea jelölt elnökünk képviselte a tagságot A 
Magyar Orvosi Kamara I. Kongresszusán. 

• Június 1-3 között a Magyar Kórházszövetség konferenciáján a 
kerekasztal beszélgetésen képviseljem az EGVE tagságot, amelyen 
kértem, hogy a gazdasági igazgatóknak is legyen fenntartói által 
szervezett értekezletük ne csak a főigazgatóknak. Örömmel 
tapasztaltam, hogy a szeptember 7-re a gazdasági igazgatókat is 
meghívták az OKFŐ által tartandó fenntartói tájékoztatóra. 

• Szeptember 8-án képviseltem az EGVE tagságát a MESZK által 
szervezett konferenciájukon. 

• Szeptember 14-án Imre Tímea képviselte az EGVE-t a XXIV. 
Országos Járóbeteg Szakellátási konferenciáján Balatonfüreden 
szervezett kerekasztal beszélgetésen.    

• A november 17-én a Medicina Fórum szervezésében 
megrendezésre kerülő 45. Medicina konferencián képviselem az 



EGVE-t, és egyben a megjelenő Medicina évkönyven megjelenik a 
cikk, amelyet felkérésükre írtam. 

• A GS1 Szakértői képzésről és annak fontosságáról minden fórumon 
szólunk.  

• A tagságot több formában, folyamatosan tájékoztatjuk az aktuális 
eseményekről. Minden jelentősebb esemény, szakmai anyag, 
levelezés felkerül a honlapra és kör email kertében felhívjuk tagok 
figyelmét az új információkra, változásokra.  

 

A tavalyi konferencián is elmondtam, hogy EGVE - t az alapítók anno 

részben azért hozták létre, hogy legyen egy szervezet a gazdasági- 

műszaki szakemberek számára, ahol az egészségügyben felmerülő 

problémákat meg lehessen vitatni, véleményt lehessen alkotni, és 

egységesen lehessen képviselni a tagság véleményét a megfelelő 

fórumokon. 

Úgy gondolom, hogy a megváltozott működési feltételek, a pillanatnyi 
nemzetközi politikai helyzet adta lehetőségek között egyre nehezebb az 
EGVE alapelveit képviselni, illetve érvényesíteni.  

Továbbra is mindent megtesz az elnökség és a választmány, hogy tagjai 
úgy érezzék, hogy ez a szakmai szervezet képviseli őket. A megvalósult 
és tervezett ágazati-szervezeti változások komoly bizonytalanságot, 
ezáltal pszichés terhelést jelentettek/jelentenek nemcsak a kollégáinknak, 
de a szervezetünknek is.  

Az EGVE elnöksége továbbra is eltökélten végzi munkáját az alapítók által 
ránk hagyományozott célok és feladatok érdekében.  

  

Köszönöm mindenkinek, hogy megtisztelte közgyűlésünket és a 
mindennapokban, pedig, hogy problémáikkal és véleményükkel 
felkeresték szervezetünket.  

 

Befejezésül Carl Jungot idézném: 

 

 „Az élet legnagyobb és legfontosabb problémái megoldhatatlanok. 
Nem megoldani, túlélni kell őket” 

 

2022.október 19. 

        Béres Margit 

             elnök 


