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

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV 

Készült: 2022. október 19-én, 17.00 órakor Balatonalmádin megtartott Közgyűlésről. 

Jelen vannak: A mellékelt jelenléti íven megjelölt személyek, 39 fő. 1.sz. melléklet  

 

Béres Margit: Köszönti a résztvevőket. Sokan nem tudtak eljönni, mert változtak a jogszabályok, lehetőségek, 

de megoldották más módon. Fontos, hogy az EGVE tagság képviseltesse magát, jelen legyen az egész 

egészségügyi ellátó rendszerben.  

Mindenki elolvashatta a honlapra felkerült beszámolót, napirendi pontokat. A jelenlegi létszám nem 

határozatképes. Kéri, hogy maradjon mindenki jelen, és 10 perc múlva a megismételt Közgyűlés 

időpontjában ismét jelentkezik, mikor a jelenlevők már határozatképességet fognak jelenteni a Közgyűlés 

szempontjából. 17.10 perckor bejelenti, hogy megvan a szükséges létszám, így elkezdjük a közgyűlést. 

Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezető, hitelesítő, és levezető elnök személyekre. 

 

1. A levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető, és a két fő hitelesítő elfogadása 

A Közgyűlés 39 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással levezető elnöknek Törökné Kaufmann Zsuzsanna 

leköszönő elnököt, jegyzőkönyv hitelesítőnek Nikliné Gáldonyi Edina és Nagy István tagokat, és jegyzőkönyvvezetőnek Nagy 

Lindát egyhangúlag elfogadja.  

8/2022 (X. 19.) számú Közgyűlési Határozat  

 

2. A napirendi pontok elfogadása  

Törökné Kaufmann Zsuzsanna: Megállapítja, hogy a másodjára összehívott Közgyűlés határozatképes. A 

napirendi pontok kiküldésre kerültek a meghívóval. Ismerteti a napirendi pontokat. 2. sz. melléklet. 

 

A Közgyűlés 39 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: A 2021-2022-es év se volt egyszerű számunkra. Fontos szerepe van továbbra is a gazdasági 

vezetőknek. A gazdasági helyzet változása miatt és a menekültek betegellátása kihívás volt. Olyan jellegű új 

dolog, mint a covid járvány. Jelentős strukturális változás ment végbe az egészségügyben. Létrejöttek a 

megyei irányítású kórházak, melyek irányítják a városi kórházakat. Az országos intézetek pedig a társ 

intézeteket. Új ismeretlen feladat volt, amiben nem volt tapasztalatunk. A rendszer bonyodalmait vázolja 

fel. Az EGVE életében jött a hír, hogy nem tudjuk megrendezni az EAHM konferenciát. Éveken keresztül 

készültünk rá. A mai konferenciára is neves embereket kértünk fel. A felmerült költségekről 

kompromisszumos megállapodásra törekszünk az EAHM-el. Megtartottuk a munkaterv szerinti üléseinket. 

Ezekről készült jegyzőkönyveket, határozatokat minden tag megtekintheti honlapunkon. Ezek tartalmát pár 

szóval felvázolja. A Régiók nehezen működnek. Próbáljuk úgy a feladatokat ellátni, hogy tudják, hogy létezik 

az EGVE, tesszük a feladatunkat, számíthatnak ránk, és tudják, hogy gazdasági szakemberek nélkül nem 

létezik ellátórendszer. A Düsseldorfi látogatások elmaradtak. Beszámol más szervezetek rendezvényein való 

részvételről. A novemberi Medicina konferencián képviseli személyesen az EGVE-t. A tagságot a honlapon 

keresztül tájékoztatjuk.  

 

Vargáné Tarr Mária: Hiányolja, hogy a járó beteg rendelőkről nem esik szó. Kéri abban a segítséget, hogy ha 

van lehetőség szólni az érdekükben, akkor azt tegye meg az EGVE.  

Béres Margit: Köszöni az észrevételt, oda fog figyelni erre is.  



Dr. Lehocky Péter: A struktúra átalakulással kapcsolatban veti fel aggályait.  

Béres Margit: A veszélyeit, problémáit folyamatosan jelezték a vezetés felé.  

Kliszek Ildikó: Tájékoztatást szeretne kérni arról, hogy az egészségügyben dolgozókért mit tett az EGVE 

vezetősége, hogy legyen egy ágazati béremelésük, mert évek óta nem nőttek a bérek ezen a területen és ezt 

ki kell harcolni. Az aktív állományért és a nyugdíjasok tovább foglalkoztatásáért is.  

Béres Margit: Ahol lehetséges ennek mindig hangot adtunk. Más szervezetek is felszólaltak ebben a témában 

és egységes volt a képviselete ennek. A bérezés szempontjából a Munka Törvénykönyve vonatkozik ránk. 

A nyugdíjasok ügyében az OKFŐ-vel tárgyalt. Sokszor kapta azt a választ, hogy gazdálkodja ki az intézmény 

a béreket.  

 

A Közgyűlés 39 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az Elnöki beszámolót egyhangúlag elfogadja. 
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4. Év EGVE díj átadása 

Béres Margit: Minden évben az EGVE javasol egy személyt erre a díjra. Idén Králik György számára ajánljuk 

fel. Sokat segít nekünk minden szinten, nem csak a cégén keresztül, hanem minden olyan dologban, amivel 

hozzáfordulunk, segítőkész, megoldja a problémáinkat, ott van mellettünk. Ő az az ember, aki jelenlétével 

gazdagítja tagságunkat.  

 

A Közgyűlés 39 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással egyhangúlag elfogadja és átadja az EGVE Díjat 

Králik György részére. 
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5. Egyebek 

Beszállítók részére oklevél átadása 

Béres Margit: Mással nem tudjuk ezt meghálálni. Úgy döntöttünk emléklapot adunk azok számára, aki 

számunkra bármilyen támogatást adott bármely időben és bármikor. Felsorol neveket, szervezeteket, akikre 

mindig számíthattunk akár konferenciánkon, akár belépők megszervezésében, akár anyagi támogatással, akár 

kiállítások megszervezésével és jelenlétük erősítették Egyesületünket.  

 

A Közgyűlés 39 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással egyhangúlag elfogadja és átadja az emléklapokat a 

szállítók részére. 
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Béres Margit: Jó közgyűlésünk volt, kérdeztetek, látjátok, hogy mit csinálunk, ez azt mutatja, hogy van élet 

ebben a szervezetben, nem csak elfogadtok, hanem elvártok is. Inspirál minket, Elnökséget ez, tudjuk, hogy 

számítotok ránk és nekünk meg vannak a feladataink. Köszöni a részvételt. A közgyűlést bezárja 

 

k.m.f. 

Jegyzőkönyv lezárva 18.10 órakor 

A Közgyűlés levezető elnöke:            Jóváhagyta:       A jegyzőkönyvet vezette: 

 

Törökné Kaufmann Zsuzsanna         Béres Margit                            Nagy Linda 

           leköszönő elnök              elnök                                        ügyintéző 

 

 



A jegyzőkönyvet hitelesítette:      A jegyzőkönyvet hitelesítette: 

      

Nagy István       Nikliné Gáldonyi Edina 

             elnökségi tag                     Egve tag 

 

 

Tanú:                                                                                          Tanú: 

 

neve:                                                                                           neve: 

lakóhelye:                                                                                    lakóhelye: 

személyi igazolvány száma:                                                          személyi igazolvány száma: 

 

 
 


