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ELNÖKSÉG 

 

ELNÖKSÉGE MUNKATERV 

2021. év 

A 2021. év során a megrendezésre kerülő elnökségi ülések várhatóan online lesznek, mivel a 

járványügyi helyzet nem teszi lehetővé a személyes találkozót. 

 

Az elnökségi üléseken rendszeresen érintett témák:  

- aktuális kormányrendeletekkel, törvényekkel kapcsolatosan felmerült problémák 

megbeszélése 

- egészségügyi intézmények adósságállományának kezelésére javaslatok, egyeztetések 

- gazdasági vezetők feladatait érintő jogszabályok, kormányrendeletek előkészítéséhez 

adott véleményezések áttekintése, javaslattétel 

- OKFŐ által bevezetésre került, vagy kerülő rendszerekkel, eljárásrendekkel, 

utasításokkal kapcsolatosan felmerült problémák megbeszélése 

- adatszolgáltatások, jelentések tapasztalatainak áttekintése 

- alapszabály módosításával kapcsolatosan felmerült aktuális javaslatok  

- finanszírozás változással kapcsolatos kérdések egyeztetése 

- közgyűlések, konferenciák előkészítése, majd azok értékelése 

- EGVE bizottságok által felterjesztett javaslatok, problémák megbeszélése 

- egyéb aktuális kérdések megvitatása 

 

A tervezett megbeszélések időpontjai, témái: 

2021. január 25. 

- Döntés hozatal a 2021. évben tervezett konferenciák megrendezésével kapcsolatosan 

- 2021. májusi tavaszi konferencia, mérleg elfogadó Közgyűlés - Hévíz, online vagy 

személyes részvétel 

- 2021. október MEN – Siófok a konferencia időtartama 3 napos, vagy csökkentsük 2 

naposra? Megrendezés formája? 

- Az őszi konferencia színhelye (Siófok-Azúr Hotel) már le van foglalva - döntés 

szükséges: lemondjuk, vagy marad az időpont és a személyes részvétel? 

- EAHM – XXIX – MEN konferencia időpont változás az európai bizottság döntése alapján 

– 2022. március 2-5.  

- honlap fejlesztés lehetőségeinek megvitatása 

 



2021. február 16. 

- munkatervek elfogadása 

- ESZJ tv. és vhr. problémák további egyeztetése 

- a konszolidáció és a kasszamaradvány hatása az intézmények gazdálkodására 

- KEF problémák megvitatása 

- TVK szezonalitás alkalmazás hiányának várható negatív hatásainak megvitatása 

- egyéb aktuális kérdések megvitatása 

 

2021. március 16. 

- ESZJ alkalmazás gyakorlati tapasztalatainak egyeztetése, megoldatlan problémák 

összegyűjtése 

- személyes közreműködői szerződésekkel, KATA-s vállalkozásokkal kapcsolatos új 

szabályozások problémái 

- a fekvőbeteg ellátóknál bevezetett struktúra változás gyakorlati tapasztalatai a 

megyei-városi, és az országos-társintézmények esetében 

- évzárással, beszámolókkal kapcsolatos tapasztalatok megbeszélése 

- egyéb aktuális kérdések megvitatása 

 

2021. május 11. 

- májusi videó konferencia szervezésének áttekintése, véglegesítése  

- régiók beszámolóinak áttekintése 

- 2020. évi beszámoló és a 2021. évi költségvetés áttekintése, véleményezése 

- 2022. márciusi EAHM kongresszus előkészítő munkáinak egyeztetése 

- októberi MEN konferencia előkészítése során felmerült problémák megvitatása 

- egyéb aktuális kérdések megvitatása 

 

2021. augusztus 26. 

- tavaszi konferencia értékelése 

- esetlegesen megrendezésre kerülő Düsseldorfi konferencia megbeszélése 

- októberi konferencia szervezéséről beszámoló, egyeztetések 

- 2022. márciusi EAHM kongresszus előkészítő munkáinak folytatása, szervezése 

- egyéb aktuális kérdések megvitatása 

 

 

2021. szeptember 14. 

- MEN konferencia szervezéséről beszámoló,  

- 2022. évi EAHM konferencia előkészületeiről beszámoló 



- egyéb aktuális kérdések megvitatása 

 

2021. december 14. 

- októberi konferencia értékelése 

- esetleges Düsseldorfi konferencia megbeszélése 

- év végi problémák áttekintése: adósságállomány kezelése, finanszírozás változásainak 

hatása 

- 2022. márciusi EAHM kongresszus végső munkáinak egyeztetése 

- egyéb aktuális kérdések megvitatása 

 

 

Budapest, 2021. január  

 

 

Béres Margit 

               elnök 


