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2022
- 2022. május 18-ai Közgyűlési meghívó
- 2022. május 18. tavaszi Közgyűlés és Találkozó regisztráció
- Pályázati kiírás Orvosigazgatói munkakör betöltésére
- Az EAHM nyilatkozata az ukrán háborúval kapcsolatosan
- Kenesei Gábor (1946-2022) | Weborvos.hu
- Konszenzus az Egészségért Kör Szakértői (KEKSZ) konferencia meghívója
- KEKSZ konferencia program
- Elhunyt Kövesi Ervin, az Egészségügyi Gazdasági Szemle és az EGVE Nemzetközi
Sajtószemle alapító főszerkesztője
- Az EAHM 29. kongresszusa a folyamatban lévő COVID-19 világjárvány miatt elmarad
- Az EAHM 29. kongresszusa a folyamatban lévő COVID-19 világjárvány miatt elmarad
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2021
- 2022. március 2-4, 29th EAHM Kongresszus és XXVIII.MEN magyar nyelvű programja
- Részmunkaidős álláshirdetések több szakterületre
- Az OKFŐ által kiküldött SzMSz módosítással kapcsolatos válasz levél az EGVE részéről
- Az OKFŐ válaszlevele a nyugdíjas szövetkezetekkel kapcsolatosan
- Az OKFŐ Humánpolitikai főigazgató-helyettes asszonynak írt levél a Nyugdíjas
Szövetkezetben alkalmazott nyugdíjas tagok egészségügyben történő foglalkoztatásával
kapcsolatban
- Elérhető a 2022-as EAHM kongresszus honlapja
- Az EGVE Közgyűlés 1. és 4. napirendjéhez kapcsolódó tájékoztató anyagok:
- Elnöki beszámoló
- EGVE új gazdasági vezetőjének javasolt személy

- Covid tájékoztató a rendezvényen részvevők számára
-

Meghívó levél az EGVE Tagok részére

- Tájékoztatás a XXVII.MEN rendezvényen részvevők számára
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- XXVII. Magyarországi Egészségügyi Napok, Siófok, 2021. október 6-8.
- Már alig öt nap… Május 26.-án kötelezővé válik az EU 2017/745 számú MDR UDI
rendeletének alkalmazása.
A rendelet alapján a gyártók kötelesek a szabályozás első körébe termékeikhez a
jogszabályban előírt egyedi azonosítót rendelni.
A gyártók több, mint 80 százaléka már ma is a GS1 globális szabványát alkalmazza.A
rendelet szerint az egyedileg, szabvány szerint azonosított termékek nyomon követése a
gyártástól, a kereskedelmi folyamatokon át, a kórházi felhasználásig az érintettek kötelesek a
nyomon követést biztosítani, egészen a betegellátásban történt felhasználásig.
Ez jelentős új feladatokat ró, mind a gyártókra, mind a forgalmazókra mind pedig az
egészségügyi intézményekre.
Az EGVE és a GS1 Magyarország Nonprofit ZRt. az elmúlt években már eredményesen
szervezte az egészségügyi GS1 szakértői képzését, amelynek következő kurzusa június 1.-én
kezdődik. Célunk, hogy minden egészségügyi intézmény, forgalmazó és gyártó rendelkezzen
legalább egy olyan szakemberrel, aki fölkészült az új szabályok alkalmazására.
Várjuk a kollégák jelentkezését, készüljünk föl közösen május 26.-ra!
További részletek:
- Az ESZJtv alkalmazásához kiadott OKFŐ utasítások:
- 1/2021 OKFŐ utasítás
- 2/2021 OKFŐ utasítás
- 3/2021 OKFŐ utasítás

- Tájékoztatás a jogviszony átalakulásáról és az egészségügyi szolgálati munkaszerződés
tervezett tartalmáról
- Elnöki tájékoztató az OKFŐ találkozóról:
(OKFŐ
pdf)
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(excel)

- OKFŐ - nek írt levél az Eszj.tv. és a hozzá kapcsolódó rendeletekkel kapcsolatban
- Államháztartási számvitelre és maradványra vonatkozó jogszabályok módosításai
- Konszolidációról és Kasszasöprésről újabb információk
- Tájékoztató az egészségügyi fekvő- és járóbeteg ellátók év végi működési támogatásáról
/ konszolidációról/ és kasszasöprésről, valamint a MÁK nyitva tartásáról
- Győzelem, politika és egészségügy

2020
- Az EGVE 2020. december 9-ei Közgyűlésén megválasztott új tisztségviselők
- Kiegészítés az Elnöki Beszámolóhoz
- Elnöki beszámoló
- Szakmai összefoglaló az új jogállási tv. kapcsán
- Egészségügyi Szolgálati Jogviszonyról szóló törvénnyel kapcsolatos EGVE állásfoglalás
- Államtitkár Asszonytól érkezett "Az EGVE által megküldött javaslatok az ÁEEK
fenntartásában álló egészségügyi intézmények részleges szerződéskötési és
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kötelezettségvállalási korlátozása kapcsán" tárgyú válasz levél
- Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár válaszlevele
- Korm. rendelet a vészhelyzet során nyújtott többletmunkájuk elismeréseként az
egészségügyi és egészségügyben dolgozókat érintő egyszeri rendkívüli juttatásról
- Tagi tájékoztató 2020.05.04.
- Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr rendkívüli juttatással kapcsolatos válaszlevele
- A miniszter úrhoz eljuttatott levél a gazdasági-műszaki területen dolgozók érdekében
- Elnöki tájékoztató a Tagság felé
- Az EGVE Észak-Magyarországi és Észak-Alföldi Összevont régió 2020. 01.09-ei ülésének
jegyzőkönyve, jelenléti íve
- EGVE Elnöki tájékoztató
- dr. Vácity József – Egri modell c. előadása
- A Magyar Orvos-képzőművész Kiállítás-sorozat felhívása
- Az EGVE Észak-Magyarországi és Észak-Alföldi Összevont régió 2020. évi első ülését a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórházban tartjuk 2020. január
9.-én 10.00 órakor
- Elérhető a 2020-as EAHM kongresszus honlapja
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- Eredményesen lezárult a GS1 Egészségügyi Szakértői képzés negyedik szakasza.
Közeledik a jogszabályon alapuló bevezetési határidő, egyre sürgetőbbé válik a termék
azonosítás és nyomon követés kötelező bevezetése az egészségügyi intézményekben.
Az EGVE és a GS1 Magyarország Zrt. közös szervezésében azzal segítjük az
intézmények munkáját ezen a területen, hogy meghirdetjük a 2020 első félévi Egészségügyi
GS1 Szakértői Képzéseinket.
A képzések kezdési időpontjai: február 4. és április 21.
Az ágazat vezetés elvárása, hogy a bevezetés időpontjáig legyen minden egészségügyi
intézményben legalább egy képzett szakember ezen a területen. Várjuk minden érdeklődő
jelentkezését!
A képzés részletei:

2019
- A Magyar Orvos-képzőművész Kiállítás-sorozat felhívása
- Az EGVE Észak-Magyarországi és Észak-Alföldi Összevont régió 2020. évi első ülését a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórházban tartjuk 2020. január
9.-én 10.00 órakor
- Elérhető a 2020-as EAHM kongresszus honlapja
- Eredményesen lezárult a GS1 Egészségügyi Szakértői képzés negyedik szakasza.
Közeledik a jogszabályon alapuló bevezetési határidő, egyre sürgetőbbé válik a termék
azonosítás és nyomon követés kötelező bevezetése az egészségügyi intézményekben.
Az EGVE és a GS1 Magyarország Zrt. közös szervezésében azzal segítjük az
intézmények munkáját ezen a területen, hogy meghirdetjük a 2020 első félévi Egészségügyi
GS1 Szakértői Képzéseinket.
A képzések kezdési időpontjai: február 4. és április 21.
Az ágazat vezetés elvárása, hogy a bevezetés időpontjáig legyen minden egészségügyi
intézményben legalább egy képzett szakember ezen a területen. Várjuk minden érdeklődő
jelentkezését!
A képzés részletei:
- XXVI.MEN (2019)
A XXVI. Magyarországi Egészségügyi Napok (Siófok, 2019. október 9-11.) publikálásra
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jóváhagyott előadásait itt érheti el
A kongresszuson készült fotók válogatását pedig a itt tekintheti meg

- Látogatás a leedsi Teaching Hospital NHS Trust kórházban
- Az Európai Bizottság június 7-én hivatalosan is bejelentette: A GS1-et, a globális szinten
vezető ellátási lánc szabványszervezetet az Európai Bizottság hivatalosan is kiválasztotta és
kihirdette UDI (Unique Device Identification – Egyedi Eszközazonosító) kibocsájtó
szervezetként.
- Államilag engedélyezett egészségügyi adatvédelmi tisztviselő (DPO) képzés 2019. június
25-26.
- EAHM felhívás
- Állásajánlatok
- A GS1 Magyarország Nonprofit Zrt. és az EGVE tisztelettel meghívja Önt a Magyar
Egészségügyi Felhasználó Csoport „Kórházi nyomonkövetés” munkacsoport soron következő
nyílt ülésére, amelyet 2019 június 6.-án tartunk Sárváron a Szent László kórházban. Témája a
betegazonosítás GS1 szabványok alkalmazásával. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. A
részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Az ülés résztvevőinek száma legfeljebb 30 fő. A
regisztráció
ITT lehetséges. Meghívó és tervezett napirendi pontok:
- XXVI.MEN (2019)
EUNAPOK kongresszusi oldala

- EGVE 2019. évi I. félévi Közgyűlése:
- Meghívó, napirend

- Módosított Szervezeti Működési Szabályzat

7 / 18

Legfontosabb hírek

Módosítás: 2022. május 30. hétfő, 06:56

- Az EGVE 2019. évi tavaszi Közgyűlés és Találkozó szakmai konferenciáját Hévízen tartja.
- Szakmai program

- Társasági program, kirándulás
- Intézménytérkép
- Galéria

- Adatkezelési, adatfeldolgozási, adatvédelmi tájékoztató

- 2019.03.28. Nyugat-Dunántúli Régiós ülés, Dr. Richter Katalin – Gyógyszeradagoló
bevezetése c. előadás

- 2019.03.28. Nyugat-Dunántúli régióülés, Tatabánya – jegyzőkönyv

- 2019.03.28. Nyugat-Dunántúli régióülés, Tatabánya – meghívó, napirend

- Március 19-én kezdődik a III. Egészségügyi GS1 Szakértő képzés
- Állásajánlatok
- Az EGVE Észak-Magyarországi és Észak-Alföldi Összevont régió 2019. évi első ülése
- Orvos-muzsikus koncert - felhívás
- Orvos-muzsikus koncert - jelentkezési lap
- XXV. MEN (2018)
- A XXV. Magyarországi Egészségügyi Napok (Siófok, 2018. október10-12.) publikálásra
jóváhagyott előadásait itt érheti el
- A kongresszuson készült fotók válogatását pedig a itt tekintheti meg
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- A Budapesti-Régió 2019. évi első ülésének meghívója, napirendi pontjai
- Orvos-muzsikus koncert felhívás

2018
- XXV. MEN (2018)
- A XXV. Magyarországi Egészségügyi Napok (Siófok, 2018. október10-12.) publikálásra
jóváhagyott előadásait itt érheti el
- A kongresszuson készült fotók válogatását pedig a itt tekintheti meg

- A Magyar Kórházszövetség és az Egészségügyi Gazdasági Vezetők nyilatkozata a
Magyar Időkben megjelent az Állami Számvevőszék elnökével folytatott interjúval
összefüggésben

- A 2018.05.24-25-én Sárváron tartott EGVE Közgyűlés & Találkozón elhangzott
előadásokat valamint készült képeket megtekinthetik az EGVE Események menüben. (belépés
szükséges)

- XXV. Magyarországi Egészségügyi Napok
- Előzetes program

-

EGVE 2018. évi tavaszi Közgyűlés és Találkozó

- Jelentkezesi lap
- Program
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- Szálloda információk
- Galéria

- 2018.04.19. Régiós ülés, Tapolca – Jegyzőkönyv, Napirend, Jelenléti ív

- Elérhető az EMVIO Szakmai Nap 2018. konferencia meghívója illetve az előzetes szakmai
programja. Főként a műszaki vezetők jövőképével kapcsolatos témakörben számítunk Önökre!

- 25 éves a Magyar Teljesítmény Arányos Egészségügyi Finanszírozási Rendszer. Az
NJSZT, a META és az EGVE közös jubileumi rendezvénye

- Az EGVE támogatásával és közreműködésével GS1 Egészségügyi szakértői képzést indít
a GS1 Magyarország Nonprofit Zrt.. A Képzés alapvető célja, hogy az Uniós előírásoknak és a
vonatkozó hazai Kormányhatározatnak megfelelően az egészségügyi ellátó rendszerben 2019
illetve 2020-ig bevezetendő egységes termék azonosítási és nyomon követési rendszer
alkalmazásba vételét támogató szakértők álljanak a magyar egészségügyi intézmények
rendelkezésére.
- 2018. február 01-én az ÁEEK által megtartott, gazdasági igazgatóknak és kontrolling
vezetőknek szóló rendezvényen elhangzott előadások
- Vancsura Katalin
- Martonosi Tamás
- Szabó Tamás
- AEEK
- Dr. Bonz Jenő
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- 2018.02.15. Régiós ülés, Kapuvár – Emlékeztető, jelenléti ív, EKR, napirend

2017
- Magyar Orvos-képzőművész Kiállítás-sorozat felhívása

- Norvég betegbiztonsági jó gyakorlatainak megismerése - HU12-0017-Action 2-2016 című
projekt
- Programja
- Sajtóközleménye magyarul
- Sajtóközleménye angolul
- Bevezető anyag Betegbiztonság az EU országaiban címmel
- Galéria

- A XXIV. Magyarországi Egészségügyi Napok (Debrecen, 2017. október 4-6.) publikálásra
jóváhagyott előadásait itt érheti el

- A kongresszuson készült fotók válogatását pedig a itt tekintheti meg

- 2017.09.14. Régiós ülés Balatonfüreden - Meghívó, Napirend

- Minden ami az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér indításával kapcsolatosan
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érdekelhet - címmel megrendezésre kerül az NJSZT - Orvos-biológiai Szakosztály következő
tudományos rendezvénye
- Meghívó
-

Program

- A XXIV. Magyarországi Egészségügyi Napok - program, információk

- Hosszantartó súlyos betegség után, 2017.05.02-án elhunyt Horváth László az
Egészségügyi Minisztérium nyugalmazott főosztályvezetője
- Az Európai Unió az orvostechnikai eszközökre és az In-vitro diagnosztikai eszközökre
vonatkozó rendeleteket fogadott, el, amelyek az eszközök egységes, szabványos és egyedi
azonosítását írja elő a tagországok számára.
-

Globális GS1 Egészségügyi Konferencia, Berlin április 4 - 6.
Az egészségügyben alkalmazott termékek egységes azonosítására vonatkozóan az
Európai Unió egységes szabályozást vezet be, amely minden tagországban kötelezően
alkalmazandó lesz. A konferencián bemutatásra kerülnek a már megvalósult kórházi- gyártóiés kereskedelmi megoldások Európából és a világ számos más országából. A részvétel a
kórházak és a döntéshozó szervezetek képviselői számára ingyenes! További részletes
információk:
-

Megjelent az EGVE nemzetközi sajtószemléjének 2017/8. száma

-

Nyugat-Dunántúli Régió 2017. évi első ülése

- Orvos-muzsikus koncert felhívás, mely non-profit módon (a résztvevők számára teljesen
térítés-mentesen), nemzetközi részvétellel kerül megrendezésre tavasszal Tokajban. Bízunk
benne, hogy részvételével megtiszteli a rendezvényt és fellépésével emeli a program
színvonalát
- A XXIII. Magyarországi Egészségügyi Napok (Debrecen, 2016. október 5-7.) publikálásra
jóváhagyott előadásait itt érheti el:
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- A kongresszuson készült fotók válogatását pedig a itt tekintheti meg:

2016
- Az EGVE 2016. október 5-ei Közgyűlésén megválasztott új tisztségviselők
- Az EGVE Tisztségviselőinek megválasztásához a jelöltek listája itt megtekinthető
- A Munkakörnyezeti felmérés határideje szeptember 25.-re módosult. A visszajelzések
alapján sok intézményben az egve.hu domain név a kártékony email címek kategóriájába
tartozik, azaz a rendszerek SPAM-ként kezelik. Kérjük a tisztelt kollégákat, hogy ezt
szíveskejenek felülvizsgálni. Csatoljuk ismét a levelet illetve a kiegészítésként küldött word
állományt
Kérdőív: is. Levél:
- Az EGVE Tisztségviselői választásának keretében ez alkalommal elektronikus úton
történik
a jelölés:
- XXIII. Magyarországi Egészségügyi Napok - meghívó és jelentkezési lap
-

Botrány Romániában. Pancsolt fertőtlenítőszerek a kórházakban

-

Eltussolt sertésinfluenza-fertőzés okozhatta két ember halálát Romániában

-

EGVE javaslat a tervezett kórházi kancellária rendszer kapcsán

- Világgazdaság III. Egészséggazdasági konferenciája Működésoptimalizáció és innováció
az egészségügyben címmel. Időpont: 2016. április 27. (szerda)
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-

A 2016.május 20-21-ei tavaszi Közgyűlés és Találkozó Jelentkezési lapja letölthető

- Az Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesületének közleménye az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár tervezett megszüntetésével kapcsolatban
-

Megjelent az EGVE nemzetközi sajtószemléjének 2016/8. száma

- Ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy az Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete
(továbbiakban: EGVE) a CompuTREND Kft (továbbiakban: CT)-vel és az Egyesített Szent
István és Szent László Kórházzal (továbbiakban: ESZSZK) együttműködve a tavaly megtartott
nagy sikerű évzárás tanfolyam után, újabb CT-EcoSTAT rendszerrel kapcsolatos tanfolyamot
szervez, ezúttal a nyitás rendezés témájában.
Meghívó és program
Jelentkezési lap

- Az EGVE szakmai munkacsoportjának összeállítása a KIRA bevezetésével kapcsolatos
problémákról és javaslatokról
-

Felhívás Egészségügyi Informatikai Vezetők és Munkatársaik részére

-

Magyar Orvos-képzőművész Kiállítás-sorozat felhívás

2015
- A XXII. Magyarországi Egészségügyi Napok (Debrecen, 2015. október 7-9.) publikálásra
jóváhagyott előadásait és a készült fotókat az "
EGVE Események" menüben tekinthetik
meg.(bejelentkezés szükséges)
-

MEDICA 2015 Düsseldorf – beszámoló

- Az Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete, a CompuTREND Kft és az Egyesített
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Szent István és Szent László Kórházzal együttműködve a kórházak részére kedvezményes
CT-EcoSTAT évzárási tanfolyamot szervez.
-

Meghívó

-

Kitüntetésben részesült EGVE tagok és gazdasági- műszaki területen dolgozó kollégák

-

Magyar Orvos-képzőművész Kiállítás-sorozat felhívás

-

2015. II. félévi Közgyűlési meghívó

-

Perfekt tájékoztató, továbbképzés 2. időpontja

-

Miként gazdálkodjunk az államháztartás új törvényi szabályozási rendszerében?

-

Jelentkezési lap

- Budapesten lesz a következő GS1 Global Healthcare Conference - A magyarországi
résztvevőknek a konferencia ingyenes Jelentkezzen most!
- Információk

- A konferencia szakmai programja

- Az EGVE levelet küldött a Magyar Államkincstár Elnökének, a kórházakat érintő MÁK
bírságok ügyében
-

Az EGVE is csatlakozik a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara felhívásához

-

Kövesi Ervin életpályájával kapcsolatos fotók
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-

Kórházi konszolidációról

2014
- Tájékoztatás a Hatékony egészségügyi honlap és -közösségi oldal készítése és
működtetése címen megrendezett országos workshopról (szerző: Nagy István)
- Az Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete és a Magyar Kórházszövetség közös
levélben fordult Dr. Zombor Gábor Államtitkár úrhoz, amelyben az állami tulajdonban lévő
egészségügyi intézmények számára központilag meghatározott költségvetési előirányzatok
elégtelenségére hívja föl a figyelmet.
- Az Európai Kórházigazgatók Szövetsége (EAHM) eHospital című folyóiratának terjesztési
stratégiája megváltozott. A jövőben csak elektronikus változatban lesz elérhető a kiadvány az
EGVE tagjai számára, hírlevél formájában (bejelentkezés szükséges).
- Az OEP tájékoztatója a finanszírozott egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi
szolgáltatók adósságának rendezésére fordítható működési támogatásának felhasználásáról
(184/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet). A tájékoztató nagyrészt tartalmazza az EGVE által
Államtitkár Úrnak fölvetett értelmezési problémák feloldását.
- Az EGVE vezetőit 2014 július 30.-án fogadta Dr. Zombor Gábor Államtitkár Úr. A
konstruktív és baráti légkörben lezajlott tárgyalásról a részleteket a honlap FÓRUM rovatában
az „Általános kérdések” topikban érhetik el az érdeklődők (bejelentkezés szükséges)
- Megjelent az évközi működési támogatásról rendelkező 184/2014. számú Kormány
rendelet a Magyar Közlöny 2014. évi 103. számában

2013
- Az EGVE létszám- és béremelés felmérésének eredménye 2013. október 4.
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- Egyesületünk a költségvetési tervezéssel, illetve a gazdasági – műszaki területen
tapasztalható elvándorlással kapcsolatosan levélben fordult az EMMI Egészségügyért Felelős
Államtitkárához. Dr. Szócska Miklós Államtitkár úr az EGVE észrevételeire és javaslataira
részletes levelében adott választ.

2012
- Az EGVE reprezentatív felmérést végzett az egészségügyi intézmények gazdaságiműszaki szolgáltatási területein tapasztalható munkaerő elvándorlásról. A felmérés eredménye
azt támasztja alá, hogy halaszthatatlan az egészségügyben - a gazdasági- műszaki területen dolgozók bérének rendezése.
A felmérés eredménye, összefoglalója itt olvasható.

- Elérhető két pályázati változat minta, amelyek ugyan szerkezetükben és logikájukban
eltérőek, de talán segítséget, vagy ötleteket adnak a második körben pályázó kollégáknak. Meg
kell azonban jegyezni, hogy ezek a példák az első körös pályázati kiírás alapján készültek, így a
második körös kiírás hozhat változásokat!
- Pályázati minta 1
- Pályázati minta 2
- Dr. Szócska Miklós Államtitkár Úr levele az adósság konszloidációról
- Dr. Török Krisztina Főigazgató Asszony levele a MÁK költségmentességről
- Dr. Cserháti Péter Helyettes Államtitkár Úr előadásának prezentációs anyaga, ami a
MKSZ egri kongresszusán hangzott el
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