Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete, 1204 Budapest, Köves u. 1.

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2021. október 6-án, 16.30 órakor Siófokon megtartott közgyűlésről.
Jelen vannak: A mellékelt jelenléti íven megjelölt személyek, 51 fő. 1.sz. melléklet
1. A levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető, és a két fő hitelesítő elfogadása
Béres Margit: Tisztelettel köszönti a résztvevőket. Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítő, levezető elnök
valamint jegyzőkönyvvezető személyekre.
A Közgyűlés 51 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással levezető elnöknek Törökné Kaufmann Zsuzsannát,
jegyzőkönyv hitelesítőnek Szentgyörgyi Zoltánné és Dr. Horváth Lajos tagokat, és jegyzőkönyvvezetőnek Nagy Lindát
egyhangúlag elfogadja.
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2. A napirendi pontok elfogadása
Törökné Kaufmann Zsuzsanna: Megállapítja, hogy a közgyűlés nem határozatképes, ezért az alapszabálynak,
valamint a meghívóban közölteknek megfelelően 16.40 órára ismételten összehívja. 16.40 órakor
megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes. Megnyitja a közgyűlést. A napirendi pontok kiküldésre
kerültek a Meghívóval, valamint az EGVE honlapján is megtalálhatóak, melyről mindenki tájékozódott.
Ismerteti a napirendi pontokat. 2. sz. melléklet.
A Közgyűlés 51 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadja.
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3. Elnöki beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről
Béres Margit: 3.sz. melléklet. A beszámolója már fent van az EGVE honlapján, de szóban is el szeretné
mondani, amit erről az időszakról szeretne közölni. A pandémia okozta helyzetről összefoglalva beszél.
Online formában tartottuk minden ülésünket. Tavaly decemberben megtörtént a tisztújító közgyűlésünk.
Idén májusban a mérleg elfogadó közgyűlés is online volt. A struktúra átalakítás is megrázta az
egészségügyben a gazdasági-műszaki területet, erről is tájékoztat. Az átállásokról, változásokról összefoglalva
tájékoztat. Az EGVE szervezeti életéről is beszámol, a vezetőségi ülések időpontjáról. A régiók működése
nem volt elvárható ebben a helyzetben. Szervezés alatt álló rendezvények: Medicina kiállítás Düsseldorfba.
Költség takarékossági szempontból csak 4 fő megy ki, egybekötve az EAHM Board ülésével. 2022. 03. 2-4.
lesz megrendezve az EGVE-EAHM kongresszusa. Ennek jelenlegi szervezési helyzetéről beszámolt. A
2021. május óta eltelt időszak eseményei: A Felügyelő Bizottság javaslatait folyamatosan figyelembe véve
végezzünk a munkánkat. Új tagokat szeretnénk invitálni. A MKSZ konferenciája megrendezésre került, ahol
részt vettünk és jeleztük a problémáinkat. A Járóbeteg konferenciára is volt felkérésünk, ahol szintén az
elnök vett részt. A GS1 szakértői képzés továbbfolytatódik. A bevezetése folyamatban van. Meg kell
erősíteni a gazdasági igazgatók szerepét az egészségügyben. Az összevonásokkal kapcsolatos jövő kérdését
is felveti. A nehézségekhez kíván mindenkinek egészséget és kitartást.
Nagy István: Véleménye szerint a tisztségviselői szavazástól a szervezet sorsa függött. A társszervezetek pedig
nem tudták ezt az online aktivitást felmutatni.
A Közgyűlés 51 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az Elnöki beszámolót egyhangúlag elfogadja.
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4. Beszámoló az EGVE nemzetközi tevékenységeiről
Molnár Attila: Reméljük, hogy a körülmények lehetővé teszik a rendezvény megtartását. A külföldi résztvevők
pozitívan reagálnak, a jelentkezések érkeznek folyamatosan. Az országokat rá kell beszélni, hogy nagyobb
létszámban jelentkezzenek. A németországi társzervezet teljes vezérkarát is várhatjuk. A portugálok, belgák,
olaszok, spanyolok már visszaigazoltak. A szomszédos országokat is szeretnénk bevonni. Az előkészítéssel
rendben vagyunk. Előadások tekintetében még nem igazoltak vissza, de egyértelmű hogy vállalni fogják.
Bővítettük a jelenlétünket az EAHM munkájában. Megalakult az Európai Szövetség Informatikai
Munkabizottsága, melynek vezetésére dr. Horváth Lajos kapott felkérést. Bízik benne, hogy a magyar EGVE
egyre nagyobb teret kap az európai uniós ügyek kezelésében, elismerve a munkánkat és az EGVE
teljesítményét. Aktualizáltuk a promóciós filmünket. Kéri, hogy a fiatalabb kollégákat hozzák el az európai
kongresszusra, ők tudnak majd kapcsolatokat teremteni, így szívesebben lesznek EGVE tagok.
Beszámol továbbá az Európai Uniós rendelet végrehajtásával kapcsolatos feladatokról, azaz a GS1-ről.
A Közgyűlés 51 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a nemzetközi konferenciáról szóló beszámolót
egyhangúlag elfogadja.
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5. EGVE Díj átadása
Imre Tímea: 4. sz. melléklet. A pandémia miatt nem voltak személyes találkozásaink, ennek okán az EGVE
vezetősége több személyre adta le voksát. Őket szeretnénk most köszönteni és szólítja őket egyesével. Béres
Margit átadja a díjakat. (Szobor, oklevél, arany embléma érem.)
A Közgyűlés 51 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással egyhangúlag elfogadja az 5 EGVE díjas személyt.
Törökné Kaufmann Zsuzsanna, Nagy István, Sin József, Molnár Attila, Vargáné Tarr Mária.
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6. Az EGVE új gazdasági vezetőjének bemutatása
Törökné Kaufmann Zsuzsanna: Tájékoztat, hogy új gazdasági vezetőt kellett találnunk, mert az előző
bejelentette, hogy lemond a tisztségéről. Felkéri a jelöltet, hogy mutassa be önmagát, tevékenységét. 5.sz.
melléklet
Kummerné Csürke Ildikó: Szakmai végzettségeit felsorolja, melyet a honlapon is olvashatott a közgyűlés.
Szakmai tapasztalatairól is beszámol. Elmondja, hogy megtiszteltető, hogy az egyesület munkáját segítheti,
és tudását, tapasztalatait hasznosíthatja. Számára egy ilyen szervezetben lenni megtisztelő.
A Közgyűlés 51 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással egyhangúlag elfogadja Kummerné Csürke Ildikót az
EGVE új gazdasági vezetőjének.
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7. Hozzászólások
Nagy István: Véleménye szerint az OKFŐ felé jelezni kell a kis kórházak mindennapos gondjaival kapcsolatos
észrevételeket.
Varsányi Attila: Mindenképpen kaptunk egy lehetőséget, hogy elektronikus formában de tegyük fel a
kérdéseinket. Javasolja, hogy megyei, városi intézmény oldaláról vázoljuk fel, milyen problémákat vet fel az
átalakulás, és ezáltal tudjuk talán irányítani a sorsunkat. Az EAHM konferenciával kapcsolatosan kérdése,
hogy kapnak-e kedvezményt a saját dolgozóink?
Molnár Attila: Nehéz kérdés, de meg fogják találni ennek a módját. Az előző témára visszatérve, Tóbiás
Tamásnak egy dolgot felvetett, hogy szép dolog hogy csinálnak iránymutatást és szabályzatokat, de szervezés
módszertani segédleteket is ki kell alakítaniuk.

Dr. Ari Lajos: Az EAHM-el kapcsolatban 3 szponzort tud említeni. Hozzájuk próbál most kapcsolatot
teremteni. Üzenetként mondja, hogy lesz egy kiegészítő párhuzamos konferencia, ami nagyon érdekes
témájú lesz. Zöldenergia címmel.
Béres Margit: A közgyűlést bezárja. Megköszöni a részvételt.
k.m.f.
Jegyzőkönyv lezárva 18.05 órakor
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