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A 2022.év során a megrendezésre kerülő elnökségi ülések várhatóan online 

lesznek, mivel a járványügyi helyzet valószínű nem teszi lehetővé a személyes 

találkozókat 

 

Az elnökségi üléseken rendszeresen érintendő témák: 

• aktuális OKFŐ utasítások, kormányrendeletek, törvényekkel 

kapcsolatosan elmerült kérdések, problémák megbeszélése 

• OKFŐ által bevezetésre kerülő rendszerek esetében felmerült problémák 

megvitatása 

• adatszolgáltatások, jelentések tapasztalatai 

• megyei irányító és a városi kórházak helyzetében felmerült működési 

problémák 

• közgyűlések, konferenciák elkészítése 

 

A tervezett elnökségi ülések időpontjai: 

2022. február 22. 14 óra  

• a munkatervek elfogadása  

• EAHM lemondásának az okai és pénzügyi következménye 

• Az EGVE nevének megváltoztatásának a lehetősége a tagság bővítése 

miatt 

• Döntés a 2022 évben megrendezésre kerülő konferenciákról 

• 2022.tavaszi konferencia, mérleg elfogadó közgyűlés időpontja, 

megrendezés módja 

• 2022.októberi MEN időpontja, megrendezésének módja, helyszín 

• egyéb aktuális témák 



 

2022. március 22. 14 óra 

• megyei irányító kórházak és a városi kórházak működési problémái 

• a bevezetésre került új pénzügyi rendszerek problémái /OKFŐ/ 

• Effektor rendszer bevezetésének hatása a működésre 

• átlagfinanszírozás hatása a működésre 

• 2021 évi mérleg, beszámoló áttekintése 

• 2022.éves költségvetés áttekintése 

• mérleg elfogadó tavaszi konferencia időpontjának a véglegesítése 

• egyéb aktuális témák 

 

2022. május 9. 14 óra 

• on-line és élőben történő mérleg elfogadó közgyűlés 

• előadások  

 

 

2022. június 13. 14 óra 

• tavaszi konferencia értékelése 

• MEN szervezésével kapcsolatosan felmerült problémák megvitatása, 

rendezéssel kapcsolatos döntések 

• egyebek az állandó témák közül 

• A megalakuló egészségügyi vezetéssel a kapcsolat felvétel 

 

2022.szeptember 19. 14 óra 

• MEN konferencia rendezésével kapcsolatosan beszámoló, előadások 

elfogadása, rendezéssel kapcsolatosan felmerült problémák 

• egyéb aktuális kérdések megvitatása 

 

 

 



 

2022. december 12. 14 óra 

• októberi MEN konferencia értékelése 

• tagság létszámának alakulása 

• a kórházak működési problémái 

• EGVE helyzete a megváltozott viszonyok között/ megyei irányító- városi 

kórházak/ 

• egyéb aktuális kérdések 

 

 

Budapest, 2022. február 2.  

 

 

        Béres Margit 

               elnök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


