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megoldhatatlanná fejleszthető, 

ha eleget töprengünk rajta”
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inknak megfelelően Prof. Dr. Kovács Árpád úr a költségvetési tanács elnöke ismerteti a 

makrogazdaság és az egészségügy kapcsolatát. 

Természetesen a napi gondjaink, bajaink, sikereink és kudarcaink is szerepelni fognak a 

három nap programjában. A teljesség igénye nélkül: az elmúlt időszakban sok problé-

ma volt a közbeszerzések területén és folyamatosan ellenőrzések zajlottak, zajlanak az 

ellátó rendszerben, nem kis feszültséget okozva. Ezért örülünk, hogy a Közbeszerzési 

Döntőbizottság magas rangú képviselője elvállalta, hogy előadást tart a konferencián. 

Az ő előadását a Corvinus Egyetem docensének előadása vezeti fel. A ”Jó gyakorlatok” 

blokkban utánajárunk annak, mitől van vagy mitől nincs, mitől lehet egy-egy intézmény-

nek adóssága.

Választ keresünk arra is, hogy ha minden szabályt, törvényt, előírást betartunk, akkor 

mi történik, történhet a betegellátás során. Jó egymástól tanulni, így lehetőség nyílik 

arra is, hogy reflektáljunk az ÁSZ elnökének üzenetére. Nagy súlyú, az egész rendszer-

re kiterjedő változtatásokról kapunk tájékoztatást az informatikai blokkban. Valamennyi 

blokkban a vendég szakértőkön kívül, kollégáink is tartanak előadást. 

Rendkívül érdekesnek ígérkezik a MH Egészségügyi Központ vezető orvosainak elő-

adása a tömeges sérültek ellátásával kapcsolatos feladatokról. Különlegesnek ígérkezik 

a pénteki program is. Bemutatkozik az Országos Gyógyintézetek Szövetsége, humán-

politikáról díjnyertes előadást hallhatunk, majd egy bécsi vendégprofesszor ismerteti, 

mi újság a sógoroknál ezen a területen. Jávor András államtitkár úr átfogó előadásában 

bemutatja a teljesítményarányos finanszírozás negyedszázados történetét, és vázolja a 

hogyan tovább lehetőségeit.

Kedves Kolléganők, 

Kollégák, Barátaink!

Huszonötödik alkalommal találkozunk a Magyarországi Egészségügyi Napok rendez-

vény sorozata alkalmából, sokak kérésének megfelelve, a Balaton partján, Siófokon.

Az elmúlt évek konferenciáinak tapasztalatát, vendégeink, tagtársaink jelzéseit, kérése-

it elemezve, megőrizve az értékeket néhány dolgon változtattunk. Kevesebb előadást 

szervezve több vitára, eszmecserére, a kiállítók meglátogatására nyílik lehetőség.

Az egyes tudományos blokkokat úgy szerveztük, hogy ne legyen átfedés. Nincs pár-

huzamos szekció, egymáshoz illeszkedő témákat dolgozunk fel, ismertetnek előadóink. 

Reményeink szerint az előadások után kellő idő jut a diszkusszióra. A konferencia struk-

túrája lehetőséget nyújt arra, hogy egy-egy szakterület specialistái is részt vehessenek: 

közbeszerezési szakemberek, informatikusok, ellenőrzéssel foglakozók, humánpolitiku-

sok, kontrollerek… Várjuk is őket!

Úgy gondoljuk, hogy a program, a helyszín módot ad tárgyalásokra, ismeretek 

bővítésére, kapcsolatteremtésre és kikapcsolódásra is. Ez csak a résztvevőkön múlik.

Széchenyi Istvánt idézve ”Tőlünk függ minden, csak akarjuk. Rontani könnyebb, mint 

építeni”. Mi úgy gondoljuk, hogy a résztvevők is építeni szeretnének.

A három nap programja az elmúlt konferenciák struktúráját követi: az első napon tudo-

mány történi, orvostörténeti előadások mutatják be, hogy a háború, a pusztítás, a szen-

vedés milyen fejlődést generált az egészségügyben. A második napon, hagyománya-

Mottó: Bármely egyszerű probléma 
megoldhatatlanná fejleszthető, 

ha eleget töprengünk rajta 
Woody Allen
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A szervezési okok miatt két részre bontott szakmapolitikai fórumon első kézből kap-

hatunk a következő időszakban várható változásokról, feladatokról, egyrészről az EÜ 

államtitkárság felső vezetőitől, másrészről az ÁEEK és a NEAK vezetőitől.

Reméljük, visszautalva a mottónkra, hogy töprengéseink nem megoldhatatlanná, ha-

nem megoldhatóvá fejlesztik a problémáinkat. Mindenkit szeretettel várunk!

Végig kell gondolnunk a hogyan tovább kérdését is, erre figyelmeztet a mottó: beszélni, 

elemezni, gondolkodni, de hatékonyan!

 Dr. Ari Lajos Molnár Attila Törökné Béres Margit
 a Szervező Bizottság Leköszönő elnök Kaufmann Zsuzsanna Jelölt elnök
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Beckman
hirdetés

RÉSZLETES TUDOMÁNYOS PROGRAM
Kérjük, hogy pontos megjelenésükkel tiszteljék meg az előadókat!

Köszönjük!

2018. október 10. szerda
14:00-14:20 Ünnepélyes megnyitó
 Üléselnök: Béres Margit, Törökné Kaufmann Zsuzsanna
 Hamvas Péter, Siófok alpolgármestere köszöntője
14:20-16:45 Nyitó plenáris ülés, 100 évvel az I. világháború vége és a spanyol-

nátha-járvány kezdete után
 Üléselnök: Dr. Ari Lajos, Becze Ákos
 Prof. Dr. Gazda István: Mit adtak a háborúk a magyar 
 egészségügynek
 Prof. Lugosi József: A hadsereg egészségügye a Nagy Háborúban 

(1914-1918)
 Dr. Sós Csaba PhD: Mivel járul hozzá a parasport a sérültek rehabili-

tációjához? 
 Legeza György: Tolókocsiban? A kerekesszékes sportolásról
16:20-17:00 Szünet és előkészület a közgyűlésre
17:00-18:30 Az EGVE Közgyűlése
20:00-24:00 Vacsora és zenés program

2018. október 11. csütörtök

9:00-10:30 Plenáris ülés
 Üléselnök: Imre Tímea, Molnár Attila
 Dr. Kovács Árpád: A makrogazdaság, a költségvetés (államháztar-

tás) és az egészségügyi finanszírozás összefüggései
 Dr. Szlávik János: Járványok a XXI. században - mi fog minket meg-

ölni?
 Dr. Antal Gabriella: Kórház higiéné másképpen - management szem-

pontok
10:30-10:45 Szünet
10:45-12:15 Informatika
 Üléselnök: Dr. Horváth Lajos, Nagy István
 A GDPR az egészségügy mindennapjaiban is jelen lesz. Oszlassuk el 

a hamis mítoszokat és koncentráljunk a valós feladatokra!
 Nagy István: Beszéljünk az adatvédelmi incidensről
 Dr. Tündik Henrietta: Az egészségügyi szolgáltatók legfontosabb kö-

telezettségei az új adatvédelmi rendelet tükrében
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 ifj. Bakallár Sándor: Béradatok controlling szemléletű feldolgozása
 Dr. Tamás László: Quo vadis Petz Kórház? Jó gyakorlatok. Jó gya-

korlatok?
 Üléselnök: Kálmánné Juhász Ilona, Lugosi Krisztina
 Dr. Dávid Gyula: Uniós fejlesztések és a pénzügyi egyensúly fenntart-

hatósága
 Dr. Flóris István: A baleseti sebészeti ellátás finanszírozásának vál-

tozása a HBCs rendszer bevezetését követően és ennek hatása a 
Péterfy Kórház adósság állományára: értékelés és javaslatok

 Szakács Anasztázia - Dr. Vermes Tamás: Támogatjuk, türjük, tiltjuk? 
Avagy az egynapos sebészet kihasználásának segítése vagy korlá-
tozása a cél?

 Becze Ákos: Képek, morfondírozások az egészségügyről…
20:00- 24:00 Vacsora és disco

2018. október 12. péntek
9:00-10:30 Plenáris ülés
 Üléselnök: Dr. Ari Lajos, Becze Ákos
 Dr. Cserháti Péter: Az Országos Gyógyintézetek Szövetsége intézmé-

nyeinek szerepe és tevékenysége a magyar egészségügyben
 Gróf Kinga: Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet Szent Piroska-

díjas pályázatának bemutatása
 Prof. Anton Pohl: Gondoljuk újra a kórházat: humánpolitika, problé-

mák, megoldások az osztrák (bécsi) egészségügyi ellátó rendszer-
ben

10:20-11:20 Szakmapolitikai Fórum I. rész - az EMMI felsővezetőivel
 Üléselnök: Béres Margit, Törökné Kaufmann Zsuzsanna
11:20-11:35 Szünet
11:35-11:45 Törökné Kaufmann Zsuzsanna: A csütörtöki viták összefoglalása
11:45-12:15 Dr. Jávor András: 25 éves a Magyar Teljesítmény Arányos Egészség-

ügyi Finanszírozási Rendszer
 Üléselnök: Juhász László, Molnár Attila
12:15-13:00 Szakmapolitikai Fórum II. rész - a középirányító szervek vezetőivel
 Üléselnök: Béres Margit, Törökné Kaufmann Zsuzsanna
13:00-13:30 Tombola
13:30-13:45 Zárszó

 Új közlekedési szabályok az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási 
Térben. 

 Dr. Horváth Lajos: Milyen újdonságokra számíthatunk? 
 A GS1 szabványrendszer számos módon segíti az egészségügyi ellá-

tási lánc szereplőit.
 Vatai Krisztina: ”Itt a fogó?” - ”Melyik fogó?”  
 Krázli Zoltán: Tudjuk, hol a beteg? Milyen ellátást kapott? És ez meny-

nyibe került nekünk? – Nemzetközi és hazai betegbiztonsági fejlesz-
tések

 Dokumentumkezelési szolgáltatások
 Osgyán Gábor: Teljes körű dokumentumkezelési szolgáltatások - a 

PFM Zrt. szponzorált előadása
12:15-13:30 Ebédszünet
13:30-13:55 A tömeges sérült ellátással kapcsolatos feladatok és a gyakorla-

tok tapasztalatai
 Üléselnök: Vargáné Tarr Mária, Dr. Vermes Tamás
 Dr. Muzsay Ildikó - Dr. Várhelyi Levente: Felkészülés tömeges sérültel-

látásra: gyakorlat a MH Egészségügyi Központban
14:00-15:15 Ellenőrzés
 Üléselnök: Cseszkó Géza, Tamics Gyuláné
 Mészáros István: Munkavédelmi ellenőrzések
 Dr. Kovács Attila: Kórházi munkavédelem az ÁNTSZ szemével
 Dr. Badacsonyi Szabolcs: Bezzegkórház - hogyan lehettünk öt év 

alatt referencia intézmény?
 Konzultáció Dr. Kiss Károly és Dr. Balkay Attila főellenőrökkel az átfo-

gó ellenőrzésekről
15:10-16:15 Közbeszerzés
 Üléselnök: Kertész Márta, Dr. Kis Róbert
 Dr. Tátrai Tünde: Közbeszerzés az egészségügyben, avagy ellátási 

zavarok és zavaros ellátás
 Dr. Puskás Sándor a Közbeszerzési Tanács elnöke: A közbeszerzések 

ellenőrzése
 Dr. Nagy Kamilla: Kézfertőtlenítő szerek központosított közbeszerzé-

se - sikertörténet?!
 Megbeszélés
16:15-16:30 Szünet
16:30-18:00 EGVE blokk
 Üléselnök: Bobál István, Imre Tímea
 Dr. Kovács Attila: A főnix újjászületése - a régi-új ÁNTSZ feladatai
 Rásky László: Új etikai és támogatási elvek az orvostechnikai iparban
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ELŐADÓK - ÖSSZEFOGLALÓK

Nyitó Plenáris Ülés

Prof. Dr. Gazda István 
Tudománytörténész, a történelemtudomány kandidá-
tusa, a Magyar Tudománytörténeti Intézet igazgatója. 
Megalakulásától kezdve tagja az MTA Tudomány- és 
Technikatörténeti Komplex Bizottságának, tanított a 
Budapesti Műszaki Egyetemen és az ELTE-n. Számos 
tudománytörténeti kötetet és sorozatot szerkesztett, 
több sikeres tv- és rádiósorozat közreműködője. Egye-
temi doktori disszertációját a régi magyar tudóstársasá-
gok történeti forrásairól készítette. 
1994-ben Szabó Árpád akadémikussal együtt létrehoz-
ta a Magyar Tudománytörténeti Intézetet, amelyhez 
a szakma jó néhány jeles képviselője kapcsolódott, s 

amelynek alapítása óta igazgatója.
Az Akadémia Tudomány- és Technikatörténeti Komplex bizottsága mellett részt vesz 
a Művelődéstörténeti Bizottság és az Orvostörténeti Szakbizottság munkájában is, 
emellett alelnöke a Jedlik Ányos Társaságnak és elnöke a Szily Kálmán Alapítványnak, 
alelnöke a Magyar Orvostörténelmi Társaságnak, valamint kuratóriumi tagja a Magyar 
Örökség Díjat negyedévente odaítélő bizottságnak.

Első világháborús kéziratos katonaorvosi jelentésekből
Az I. világháborúhoz köthető magyar orvosi emlékekből fennmaradt egy értékes kézira-
tos anyag, amelyben több orvos is beszámolt tapasztalatairól. Köztük említendő Dr. Ba-
racs Gyula törzsorvos, aki a szegedi 5. népfelkelő gyalogezred keretéhez vonult be, aztán 
Dr. Barcs Géza ezredorvos, aki 1917-ben Bukovinában az orosz fronton teljesített harctéri 
szolgálatot. Dr. Bartók József törzsorvos a 32. honvéd gyalogezrednek volt orvosfőnöke 
1914–15-ben, s írta meg erről a jelentését. Dr. Benczúr Gyula egyetemi magántanár, ezred-
orvos, az Országos Hadigondozó Hivatal Beszterczebányai Különleges Gyógyintézeté-
nek volt vezető főorvosa, 1919 után ő lett Budapesten a Szent Gellért Gyógyfürdő vezető 
orvosa. Czakó László főtörzsorvos, aki Lembergben és környékén szolgált. Dr. Fadgyas 
Gyula ezredorvos, aki a M. kir. 31-ik honv. gyalogezred II. zászlóaljának orvosfőnöke volt. 
Koronka Béla főtörzsorvos a gyulai m. kir. 3. honvéd gyalogezredről számolt be. Dr. Laufer 
Lipót cs. és kir. ezredorvos a Cs. és kir. 60. gyalogezred egészségügyi ellátásáról őrzött 
meg adatokat. Dr. Majunka Egon a 40. honvédhadosztály orvosfőnöke, t. ezredorvosa volt. 
Dr. Marikovszky György ezredorvos, a 37. menetzászlóalj, majd a 11 h.gy. a 3. zászlóaljának 
orvosfőnöke, továbbá Dr. Morelli Gusztáv m. k. népfelkelő ezredorvos, később a fogászat 
neves orvostudósa. Sok más mellett az ő visszaemlékezéseiket idéznénk fel.

Prof. Dr. Lugosi József

Szakmai életút
1969 érettségi, Zrínyi Miklós Gimnázium,  
  Zalaegerszeg
1969-73 Kossuth Lajos Katonai Főiskola  
  páncélos parancsnoki szak
1973 Páncélos tiszt-kollégiumi nevelőtanár- 
   általános iskolai pedagógia tanár 
1973-1984 Hadtörténeti Múzeum fegyvergyűjtemény  
  vezetője
1975-1978 József Attila Tudományegyetem 
  történelem szakos hallgatója

1985-1994 gyűjteményi osztályvezető helyettes
1985-1994 igazgatóhelyettes, gyűjteményi osztályvezető
1991 egyetemi doktor 
1992 a hadtudomány kandidátusa /
1997 PhD átminősítés
1994-2001 a Hadtörténeti Múzeum főigazgatója, Hadtörténeti Intézet és Múze-

um főigazgató helyettese
2001-  a Hadtörténeti Múzeum igazgatója, Hadtörténeti Intézet és Múzeum 

főigazgató helyettese
Katonai életút 
1973 hadnagy
1977 főhadnagy
1982 százados
1986 őrnagy
1990 alezredes
1995 ezredes

Legmagasabb kitüntetések
Magyar Köztársasági Érdemrend középkereszt
Lengyel Köztársasági Érdemrend középkereszt
Magyar Köztársasági Érdemrend kiskereszt
Zrínyi Miklós díj
Móra Ferenc díj

A hadsereg egészségügye a Nagy Háborúban (1914-1918)
Az első világháború merőben új feladatok elé állította a hadviselő felek egészségügyi 
szolgálatát.
Az egészségügyi szolgálat előkészületei a háború előtt használt fegyverek által okozott 
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sérülési eshetőségeket vették alapul, ezért egy rövid időre tervezett háború számítása-
iba nagy hiba csúszott be, mert a korszerű harceszközök pusztító hatásuk következté-
ben a mérleg et a halálozási és súlyos sérültek %-a felé billentették.
A korábbi háborúkhoz képest többszörösére nőtt a gyalogsági és tüzérségi fegyve-
rek tűzereje, amely hatalmas mértékben növelte a halottak és a sebesültek számát. A 
háború folyamán megjelenő repülőgép-, gáz és lángszóró támadások ellen is nagyon 
nehezen tudtak védekezni.
A hadvezetés a hátországban tömegesen szervezte meg a hadikórházakat (lakóháza-
kat, iskolákat, kolostorokat alakítottak át a súlyosan sebesültek ápolására).
A fegyverek pusztító hatása ellen felvonult a kor orvostudománya is, annak érdekében, 
hogy a katonákat ért sebesüléseket minél tökéletesebben, minél rövidebb idő alatt meg-
gyógyíthassák és őket mielőbb ismét harcképessé tehessék. Ennek a célnak érdekében 
felhasználták a kor tudományának minden vívmányát. (steril kötszerek, gépkocsiba sze-
relt Röntgen készülékek, bakteriológiai laboratóriumok, használható művégtagok, stb.)
A hadsereg közegészségi szervezetei a katonák körében megállították a pusztító járvá-
nyokat, megfigyelőkórházak telepítésével védték őket a kiütéses tífusz ellen, védőoltás-
sal megszüntették a kolerát.
A háborúban a hadmérnökök újabb és újabb gyilkoló- és azt elősegítő eszközt állítottak 
a a hadseregek szolgálatába.
Az egyre hatásosabb tömegpusztító fegyverek rendszeresítésével egy időben az or-
vostudománynak és a rokonszakoknak is lépést kellett tartani, hogy a katonák súlyos 
sebesüléseit minél rövidebb idő alatt helyreállítsák.
A Hadtörténelmi Levéltár első világháborús dokumentumaiból megállapítható, hogy a 
császári és királyi hadsereg és a magyar honvédség orvosi kara és segédszemélyzete a 
Nagy Háborúban emberfeletti és sikeres munkát végzett.
Az egészségügyben mindenki ott volt a helyén, mindenki teljesítette a kötelességét.
A hadi sebészek rövid időn belül harcképessé gyógyították a súlyos sebesülteket. Mun-
kaképessé tették a katonarokkantakat.
A belgyógyász orvosok megállították a pusztító járványokat
A megfigyelő kórházak eredményesen küzdöttek a kiütéses tífusz ellen, védőoltásokkal 
megszüntették a kolerát, és könnyű betegséggé változtatták a tífuszt.
A katonai szemorvosok számtalan szemsérültnek adták vissza a látását.
A hadvezetés a háború egészségügyi borzalmainak kiküszöbölésére és a gyógyításra 
komoly szervezetet tartott fent.
Előadásomban dokumentumokkal és képekkel szeretném e tényeket igazolni:
Bemutatom:
- az elsősegélyhelyeket
- a kutyákat a hadiegészségügy szolgálatában
- a mozgó intézeteket:
- a hadosztály egészségügyi intézeteket
- a tábori kórházakat

- a mozgó tartalék kórházakat
- a tábori gyengélkedőházakat
- a betegnyugvó állomásokat
- az utazó intézeteket:
- a kórházvonatokat és hajókat
- az egészségügyi vonatokat és hajókat
- az állandó intézeteket (a békében is fennálló, valamint a mozgósítás után felállított 
kórházakat)
- az önkéntes betegápolást (magyar és osztrák vöröskeresztet, a német és máltai lo-
vagrendet, a városok, községek és a magánosok létesítette kórházakat)
A bemutatott levéltári dokumentumok, fényképek bizonyítják, hogy az egészségügyi 
szolgálatot irányító orvosok, az egészségügyi segédszemélyzet céltudatos és önfelál-
dozó munkássága révén, amit a csapatoknál és az egészségügyi intézeteknél kifejtettek 
a működő seregtestek utánpótlásuk 70 %-át felgyógyult sebesültek és betegek töme-
géből nyerték.

Dr. Sós Csaba 

Tanulmányok 
1976-1979 úszó szakedző (Magyar Testnevelési  
  Főiskola, Budapest) 
1980-1986 általános orvos doktor (Semmelweis  
  Orvostudományi Egyetem, Budapest) 
1998 PhD hallgató, SEB 
2004 PhD fokozat megszerzése 

Tanári és kutatói kinevezések 
1990 címzetes egyetemi docens 
1992 tudományos munkatárs 
1999 egyetemi adjunktus 
2004 egyetemi docens 
2008 tanszékvezető 

Edzői kinevezések 
1982-1984 úszó szakedző (Budapesti Spartacus) 
1985 úszó szakedző, vezető edző (FTC, Budapest) 
1989-1990 edzőbizottság elnöke (Magyar Úszó Szövetség) 
1996 mesteredző 
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Oktatói gyakorlat és tapasztalat:
Úszás Az úszó versenyzők felkészítése vízben és szárazon, szakosztályi munka 
Élettan Élettan gyakorlatok 
Edzéselmélet Az úszás terhelés elmélete 

A fenti témakörökben 1987 óta tartok előadásokat és vezetek gyakorlatokat a 
Magyar Testnevelési Egyetem, majd a Semmelweis Egyetem Budapest, Sport és 
Testneveléstudományi Karán nappali és levelező tanári és edzői szakon, valamint hazai 
és külföldi továbbképzéseken. 

Mivel járul hozzá a parasport a sérültek rehabilitációjához?

A rehabilitáció egy multidiszciplináris terület, team munkát igényel. Az úszás, mivel víz-
ben történik, kitüntetett helyet foglal el ebben a folyamatban. Megjelent a szárazföldi 
felkészítés is, természetesen figyelembe véve a fogyatékukból származó korlátokat.

PLENÁRIS ÜLÉS

Dr. Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács elnöke

Dr. Kovács Árpád a Budapesti Műszaki Egyetem (1971) 
elvégzését követően autópálya tervezőként, majd a 
Közlekedési Minisztérium munkatársaként helyezkedett 
el. Szakmérnöki oklevelet 1977-ben szerzett, egyete-
mi, műszaki doktorrá 1979-benavatják. A kormányza-
ti ellenőrzésként működő Központi Népi Ellenőrzési 
Bizottságnál gazdasági szakértő, később főosztály-
vezető lett (1979-1989). 1989-benaz USA Számvevő-
székénél tanult. 1990-tőlaz újra életre hívott Magyar 
Állami Számvevőszék főcsoportfőnöke, majd szak-
igazgatója, közben1993-ban az EU Bizottság Pénzügyi 

Főigazgatóságángyakornok.1996-ban az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő szerve-
zet igazgatóságának az elnökévé nevezték ki. E funkciójából választotta 1997 év vé-
gén az Országgyűlés az Állami Számvevőszék elnökévé, mely feladatkört 2009 végéig 
töltötte be. Munkájához kapcsolódóan előbb a számvevőszékek világszervezete – az 
INTOSAI – Kormányzó Tanácsa alelnöke, majd 2004 – 2007 között elnöke. 2010-től 
2012-ig ismét a vagyonkezelésben dolgozott, az Aranykor Nyugdíj és Egészségpénz-
tár elnöke, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. igazgatóságának tagja, az Magyar 
Villamosművek Zrt. illetve a budapesti közlekedési valamint a városüzemeltetési hol-
dingok felügyelőbizottságainak elnöke. 2012-ben a Költségvetési Tanács Elnökévé ne-
vezték ki.1990-tőltöbb egyetem, főiskola meghívott oktatója. Gazdaságtudományi te-
rületen 2001-ben PhD fokozatot szerez, majd 2003-ban habilitál. 2009-től a Szegedi 
Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karának professzora. Kutatásainak témája az 
államháztartás működése, ellenőrzése. Számos gazdaságtudományi könyv szerzője, 
társzerzője, fejezetírója, szerkesztője, lektora. Mintegy kétszázötven cikkét közöltek a 
gazdasági szakfolyóiratok. 2002-től a Magyar Közgazdasági Társaság alelnöke, majd 
2008-tól elnöke.
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Dr. Szlávik János

Egyetem és munkahelyek
1980-1986  Semmelweis Orvostudományi Egyetem,  
  Budapest
1986 - Szent László Kórház (jelenleg Dél- 
  pesti Centrumkórház – Országos  
  Hematológiai és Infektológiai Intézet)
1986-1990  1. Fertőző és Trópusi Belosztály
1990- Immunológiai Osztály 
  (III. Fertőző Belosztály)
2000- Központi Felnőtt Ambulancia vezetője
2010- Betegfelvételi Osztály vezetője

2015-2016 III. Infektológiai Osztály osztályvezető főorvosa
2016.04.01.  Infektológiai Osztály osztályvezető főorvosa

Szakvizsgák
1992 Belgyógyászat 
1994   Fertőző betegségek 
1997   Trópusi betegségek 

Tudományos munka
1986 –  Fertőző és trópusi betegségek
 HIV/AIDS betegek klinikai ellátása
1989 - Bronchoscopia, BAL
1991 - Multi-center klinikai vizsgálatok (55 Fázis I-III) a HIV/AIDS, HCV és más 

fertőző betegségek témakörben

Egyetemi és posztgraduális oktatás
Trópusi betegségek oktatása orvostanhallgatók számára
Posztgraduális szakorvosképzés a HIV/AIDS és trópusi betegségek témakörben
Orvostanhallgatók, eü szakdolgozók, állatorvostan hallgatók továbbképzése és szá-
mos felvilágosító előadás

Társasági és civil tagság
Magyar Infektológiai és Klinikai Mikrobiológiai Társaság tag - 1986
STD Társaság alelnöke - 2011
Magyar-Nigériai Üzleti Tanács alelnöke – 2011
PLUSS Alapítvány kuratóriumi elnök – 1992
Egészséges Ifjúságért Alapítvány kurátor – 2011
Pozitív Élet Alapítvány kurátor - 2017

Közlemények, tankönyvek, szerkesztői munka, előadások
Száznál több nemzetközi és hazai első- és többszerzős közlemény, tankönyv és  
könyvfejezet, poszter fertőző, trópusi és HIV/AIDS betegség témakörében.
Impact faktor: 49.95
 Több, mint ötszáz előadás hazai és nemzetközi konferenciákon, tudományos  gyűlé-
seken, egészségügyi felvilágosító rendezvényeken.

Járványok a XXI. században - mi fog minket megölni? Az emberiség jövőjét veszé-
lyeztető vírusbetegségek

Az infektológia eddigi legnagyobb vívmánya fekete himlő teljes eradikációja volt Föl-
dünk valamennyi országából. A fejlett világnak az oltásellenes mozgalmak megerősö-
désével a klasszikus fertőző gyermekbetegségek kihívásaival is szembe kell nézni, mint 
például a legújabb európai kanyarójárványok. De lehetséges-e más, veszélyes vírusos 
megbetegedések visszaszorítása, mint a SARS, a MERS, a ZIKA vagy a chikungunya és 
dengue láz és jelent-e veszélyt az emberiségre a madárinfluenza kórokozójának eset-
leges mutációja? A nemrégiben lezajlott afrikai EBOLA járvány számtalan tanulsággal 
szolgált egy esetleges világméretű epidémia megelőzésével, ellenőrzésével és meg-
szüntetésével kapcsolatban.
Az Ebola vírusa évezredek óta megtalálható Közép-Afrika denevérpopulációjában, de 
a fertőzési lánc többnyire megszakad a különböző erdei emlősállatoknál. Az 1990-es 
évek óta Afrikában a gorillák és csimpánzok egyharmadát pusztította el a vírus. Kiterjedt 
járvány akkor alakul ki, amikor állatkontaktus révén az emberek is megfertőződnek, bár 
a vírus csak a már tünetekkel rendelkező betegek vérével és testváladékaival terjed. A 
törzsi szokások és az alapvető egészségügyi ismeretek hiánya miatt néhány száz fertő-
zöttet érintő epidémiát eddig 23 alkalommal jelentettek, de a legújabb járvány 28 ezer 
megbetegedést és 11 ezer halálesetet okozott.
Az Ebola vírus okozta human megbetegedések és a terjedés molekuláris mechaniz-
musairól jelenleg rendkívül kevés ismerettel rendelkezünk, ezért igen nehéz egy igazán 
hatékony védőoltás kidolgozása is. Mindazonáltal a jelenlegi járvány felgyorsította az 
emberiség jövőjét veszélyeztető fertőzések elleni oltóanyagok és vírusellenes gyógy-
szerek klinikai kutatását, így világszerte több, reményt keltő molekulákkal is folynak már 
humán kísérletek.
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Dr. Antal Gabriella

főigazgató 
Tüdőgyógyintézet Törökbálint

Iskolai végzettségek
Orvostudományi Egyetem
Egészségügyi menedzser
Jogi szakokleveles orvos
Egészségbiztosítási szakértő

Szakmai képesítések
Klinikai laboratóriumi szakvizsgálatok  
szakvizsga

Minőségügyi ellenőr
Mediátor
Eddigi munkahelyek
Kisvárdai Felső-Szabolcsi Kórház osztályvezető
Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház főigazgató
Marcali Kórház-Rendelőintézet főigazgató
Tüdőgyógyintézet Törökbálint főigazgató, jelenleg

9 éve a Magyar Kórházszövetség elnökségének tagja
Egészségügyi intézményben eltöltött szolgálati idő: 40 év
Ebből felső-vezetőként: 16 év

Kórházhigiene – főigazgatói szemmel

Kézhigiene, kórházi fertőzések, antibiotikum felhasználás – olyan témák, melyek évtize-
dek óta elmaradhatatlan elemei a szakmai értekezleteknek, szakmai konferenciáknak, 
s mely témákkal – sajnos – csak egy szűk szakember gárda szólítható meg. Mára ez a 
problémakör eszkalálódott, és olyan tartalmakkal bővült, mely élénk figyelmet tudhat 
magáénak nemcsak szakmai, hanem vezetői szinten, s nem maradhat többé az intéz-
mény falain belül.  Az intézményvezető hatásköre a probléma komplex kezelése, de 
a megoldásban nem nélkülözheti a tulajdonosi, döntéshozói támogató környezetet. A 
lakosság ”felnőtt”, a betegeknek joguk van a tájékozott beleegyezéshez, de nagyon 
óvatosan kell bánni az információk átadásánál.  Az előadásban a problémakör komp-
lexitását szeretném bemutatni, mellyel a vezetés szembesül, kezdve a beszerzések, 
közbeszerzések rugalmatlanságával, a forráshiánnyal, folytatva saját ”keresztünkkel”, 
az egymással sem mindig etikus magatartással, a media súlyával és végül, talán a legna-
gyobb problémával, a humánerőforrás krízissel.

INFORMATIKA

Nagy István
Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet

A Kandó Kármán Villamosipari Műszaki Főiskolán végzett, 
mint villamos üzemmérnök, majd számítástechnikai 
szakmérnöki képesítést szerzett. Emellett IT biztonsági 
auditor és GDPR manager diplomával is rendelkezik. 1997-
1999-ig a Világbanki Kórházinformatikai Programiroda 
projektmenedzsere volt, az Országos Korányi TBC 
és Pulmonulógiai Intézetben. 1999 óta a Gottsegen 
György Országos Kardiológiai Intézet informatikai 
osztályvezetője. Részt vett az elektronikus adatcsere 
szabványcsalád elkészítésében (MSZ22800). Az ágazati 

egészségügyi fejlesztések kapcsán az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér 
(EESZT) rendszer megvalósításában meghatározó szerepet töltött be. A Neumann 
János Számítógéptudományi Társaság, Orvos-biológiai szakosztályának alelnöke. Az 
Interdiszciplináris Magyar Egészségügy (IME) című szaklap szerkesztő bizottságában 
dolgozik 15 éve, mint alapító tag. Az EGVE elnökségének a tagja.
2018 óta a Szakmai Kollégium Menedzsment, Egészséggazdaságtan, Egészségügyi 
Informatikai és Minőségügyi Tanács és Tagozat tagja.

Dr. Tündik Henrietta
Fő szakterület
egészségügyi jog, orvosi kártérítési ügyek
Munka tapasztalatok
2005-2007 Magyar Honvédség Légvédelmi 
Rakétadandár, jogásztiszt
2006-2007 Budapest 32. Őr-, és díszezred.  
  jogásztiszt (ov.h.)
2007-2012 MH Honvédkórház, jogászfőtiszt (ov.h.)
2012 -2013 Dr. Tóth Mária Éva Ügyvédi Iroda,  
  alkalmazott ügyvéd
2013- Tündik Ügyvédi Iroda, alapító ügyvéd

Tanulmányok
1999-2005 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog-, és Államtudományi Kar
2009-2011 Szent István Egyetem, egészségügyi gazdálkodási és stratégia 
specialista
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2011-2012 Eötvös Lóránd Tudományegyetem, egészségügyi szakjogász 
2013-2015 Pázmány Péter Katolikus Egyetem, gazdasági büntetőjogi szakjogász 
2018 - Eötvös Lóránd Tudományegyetem: adatvédelmi és adatbiztonsági 
szakjogász 

Dr. Horváth Lajos
Budai Irgalmasrendi Kórház

Belgyógyász, kardiológus, MBA diplomát szerzett a 
BMGE-n menedzsment, illetve a pénzügyi-gazdasági 
szakterületen. Több kórházi információs rendszer beve-
zetésében vett részt projektvezetőként, így a 90-es évek 
végén a világbanki finanszírozású KTI Program beruházá-
sát irányította az Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai 
Intézetben és egyik vezetője volt a Budai Irgalmasrendi 
Kórház alapításának. Több egészségügyi informatikai 
K+F programot vezetett, számos hazai kutatásban és az 
Európai Unió keretprogramjaiban részt vett, főként az 

internetes technológiákra épülő adatkommunikáció, az egészségügyi internet/intranet 
alkalmazások, az adattárházak és a vezetői információs rendszerek területén, eHealth 
témában rendszeresen publikál. A hazai egészségügyi adatkommunikációs szabvány 
egyik kidolgozója. Tagja a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Orvos-
biológiai Szekció vezetőségének.  Az IME tudományos folyóirat Informatikai Rovatának 
szerkesztőbizottsági tagja. 
A jelenleg folyó ágazati egészségügyi informatikai fejlesztések kapcsán évek óta szak-
értőként tevékenykedik, az EESZT megalkotásában és megvalósításában meghatározó 
egészségügyi szakértői szerepet tölt be.
A Szakmai Kollégium Menedzsment, Egészséggazdaságtan,  Egészségügyi Informatikai 
és Minőségügyi Tanács és Tagozat tagja.
Jelenleg a Budai Irgalmasrendi Kórházban stratégiai igazgatóként dolgozik.

Vatai Krisztina,
üzletfejlesztési igazgató, GS1 Magyarország  
Nonprofit Zrt.

A Kodolányi János Főiskolán szerzett közgazdász diplo-
mát vállalkozásmenedzsment szakon 2014-ben. Nemzet-
közi szakmai képzések keretében 2011-2015 között GS1 
Adatminőségi Keretrendszer és GS1 Nyomonkövetési 
tréningeken vett részt, 2014-ben GS1 Globális Akkredi-
tált Nyomonkövetési Auditor, majd 2015-ben GS1 Globá-
lis Akkreditált Nyomonkövetési Tréner.
1985-1993 között külkereskedelmi területen dolgozott, 
majd 1994-ben csatlakozott a GS1 Magyarország jog-

elődjéhez. Szakterülete az elektronikus adatkommunikációs és a nyomon követési szab-
ványok, valamint az adatminőség-biztosítás. Általános témakörei ezek fejlesztése, illetve 
hazai alkalmazásba vételük támogatása. Mind nemzetközi fejlesztési projektekben, mind 
hazai ipari és hatósági együttműködésekben támogatja a GS1 globális szabványainak 
bevezetését. Jelenleg kiemelt területe a GS1 Magyarország adatkommunikációs szol-
gáltatásainak hazai bevezetése, illetve a Nemzeti Élelmiszer Nyomonkövetési Platform 
munkájának szervezése, valamint részvétel és irányítás a szakmai célkitűzések elérésé-
ben.

”Itt a fogó?” – ”Melyik fogó?”

Milyen módon tudnánk segíteni a szakmai anyagok és az eszközök beszerzését, pontos 
nyilvántartását és intézményi nyomon követését? Milyen adatot és hogyan tároljunk 
egy eszközről? Hogyan tudnánk megtakarítást realizálni? És miért csinálja ezt minden 
intézmény másként? Hogyan működik mindez más országban? Milyen megoldást kínál 
minderre a GS1 szabvány? Az előadásban ezen kérdésekre keressük a választ.
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Krázli Zoltán

A Budapesti Műszaki Egyetemen szerzett mérnöki dip-
lomát 1999-ben, majd ezt követően egy évig főiskolai 
tanársegédként tevékenykedett. Ezt követően a BME 
Közlekedési tudomány PhD programban vett részt. 
2005-ben elvégezte a BME MBA képzés Minőség- és 
termelésmenedzsment valamint Pénzügyi és gazdasági 
szakirányát. Szakmai pályára lépve 2005-től dolgozik a 
GS1 Magyarországnál, jelenleg implementációs igazga-
tóként. Szakterülete az azonosítást és a nyomon köve-
tést lehetővé tevő azonosító számok képzése, valamint 
az őket megjelenítő vonalkódok felépítése és alkalma-

zása volt az ellátási lánc szereplőinél ágazattól függetlenül. Több publikáció szerzője, 
melyből legjelentősebb a Nyomon követés globális szabványokkal című szakkönyv, ahol 
társszerkesztőként is tevékenykedett. Több nyertes pályázat készítője. Kidolgozta a 
GS1 szabványok hazai alkalmazását segítő szolgáltató cégek szakmai platformját. Éve-
kig a munkálkodott a lineáris vonalkódok mellett a 2 dimenziós kódok hazai megismer-
tetésén és alkalmazásba vételén. Az elmúlt 3 évben fő tevékenysége a GS1 szabvá-
nyok egészségügyi szerkorban történő bevezetése, a gyártók felkészítése az új Európai 
Uniós előírások teljesítésére, illetve kórházi betegbiztonsági és hatékonyabb működést 
segítő megoldások elterjesztése.

Tudjuk, hol a beteg? Milyen ellátást kapott? És ez mennyibe került nekünk? – 
Nemzetközi és hazai betegbiztonsági fejlesztések

A betegbiztonság növelés és hatékonyabb működés megteremtése egyre 
növekvő elvárás a betegellátó intézmények részére. Ebben kínál megoldást a GS1 
szabványrendszer, amely azonosítás, vonalkód- vagy RFID jelölési megoldásaival, 
folyamat alapú nyomon követési szabványával lehetővé teszi az adatok gyűjtését, 
és ezáltal a nyomon követhetőség megteremtését. A nemzetközi esetpéldák nagy 
segítséget tudnak adni a hazai fejlesztések megalapozásához, amelyet már hazai 
példák is tudnak segíteni.

Osgyán Gábor
Üzletág igazgató
PFM Zrt.

Teljes körű dokumentumkezelési szolgáltatások

Előadásunk tartalma a dokumentumkezelési megoldások bemutatása a magyar 
egészségügy részére. Előadásunk kitér a mindennapi munkafolyamatok során keletkező 
dokumentumok, (betegakták, zárójelentések, belső működés során keletkezett iratok, 
pénzügyi iratok, számlák, szerződések, levelezések stb.) kezelésére, rendezésére, 
digitalizálására. Az egészségügyi intézmények részére teljeskörű szolgáltatást nyújtunk 
az egyes iratok keletkezésétől kezdve, a rendezésen és tároláson át a dokumentumok 
megsemmisítéséig. Bemutatjuk, hogy milyen kihívásokkal kell szembenézniük az 
egészségügyi szervezeteknek a dokumentumkezelés terén és egyben a megoldási 
javaslatokat is prezentáljuk. Kitérünk a GDPR által teremtett egészségügyet érintő 
helyzetre is.
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A TÖMEGES SÉRÜLT ELLÁTÁSSAL KAPCSOLATOS 
FELADATOK ÉS A GYAKORLATOK TAPASZTALATAI

Dr. Muzsay Ildikó

Végzettség
1979-1983 Révai Miklós Gimnázium, Győr
1983-1988 Semmelweis Orvostudományi Egyetem  
  Fogorvos Tudományi Kar, fogorvos 
2005 Összhaderőnemi egészségügyi tervező 
  törzstiszti alaptanfolyam, NATO School
  Oberammergau, Németország
2008 Belső auditor (MSZ EN ISO 9001:2001, 
  MEES 1.0)
2011 Szent István Egyetem, egészségügyi
  gazdálkodási és stratégiai specialista

     (egészségügyi szakmenedzser)
2015 Felülvizsgáló (GYEMSZI/ÁEEK, betegellátás biztonsága, akkreditáció) 

Szakképesítés
1991 Fog-és szájbetegségek szakorvosa 
1996 Társadalomorvostan szakorvosa 
2006 Honvédorvostan-katasztrófaorvostan szakorvosa 
2008 Egészségbiztosítástan szakorvosa

Szakmai tapasztalat
1988-1996 MH Kilián György Repülőtiszti Főiskola, fogorvos, segélyhelyparancsnok 
1996-2005 HM HVK Egészségügyi Csoportfőnökség, Gyógyító Osztály, kiemelt 

gyógyító főorvos 
2005-2006 MH Egészségügyi Parancsnokság, Gyógyító Főnökség, kiemelt főtiszt 
2007 MH Honvéd Egészségügyi Központ Előkészítő Törzs, Műveleti és 

Gyógyító osztály, kiemelt főtiszt (ov.h.) 
2007 MH Honvéd Egészségügyi Központ, kiemelt főtiszt
2007-2011 Állami Egészségügyi Központ, (HM ÁEK, Honvédkórház-ÁEK), 

Tervezési és Szervezési Osztály, osztályvezető
2011-2013 MH Honvédkórház, Tervezési és Szervezési Osztály, osztályvezető
2013-2016 MH Egészségügyi Központ Honvédkórház Egészségügyi Szervezési 

Osztály, osztályvezető
2013 MH Honvédkórház Verőcei Betegotthon mb. intézetvezető (eredeti 

beosztás mellett)

2015 GYEMSZI/ÁEEK, TÁMOP-6.2.5.-B/1-2014 (Minőségfejlesztés 
egységes irányvonalai) vezető felülvizsgáló

2016 MH Egészségügyi Központ Honvédkórház Egészségügyi Szervezési 
Intézet, igazgató

Szakmai tudományos társasági tagság
Magyar Fogorvosok Egyesülete
Magyar Katonai- és Katasztrófaorvostani Társaság
Magyar Élet- és Egészségbiztosítási orvostani Társaság
Magyar Betegbiztonsági Társaság

Egyéb tisztségek
2003-tól MH Katonanői Bizottság tagja, 2005-től titkára
2012-től BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Humán Szolgálat Ta-

nácsadó  Testület tag
2013-tól Országos szakfelügyelő főorvos honvédorvostan-katasztrófaorvos-

tan szakterületen
2013-tól Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldött, jelölőbizottság 

elnöke
2015 Katasztrófa-medicina ellátás szakmai irányelv fejlesztőcsoport EMMI 

ÁT által felkért tag
2015-tól Országos Honvédorvostan Szakképzési Grémiumba honvédelmi mi-

niszter által kijelölt tag

Dr. Várhelyi Levente

Orvosi diplomát 1992-ben a SOTE Általános Orvosi Ka-
rán szerzett. 1992-től folyamatosan a Központi Honvéd-
kórház Baleseti Sebészeti Osztályán dolgozik, 2000-ől 
adjunktusként, majd 2007-től főorvosként. 1997-ben 
ortopédiából, 1999-ben baleseti sebészetből, 2001-ben 
kézsebészetből szerzett szakképesítést. Orvostanhall-
gatóként 1991-92-ben Svédországban és Olaszország-
ban traumatológiai, 1999-ben orvosként Izraelben kéz-
sebészeti szakgyakorlaton vett részt. 
2001. márciusában az USA Légereje által tartott ”Lead-
ership Program in Regional Disaster Response and 

Trauma System Management” programban vett részt, melyben a későbbiekben elő-
adóként szerepelt. 1998-ban az SFOR tagjaként Bosznia-Hercegovinában, 2006-07-ben 
a KFOR tagjaként Koszovóban majd 2008-09-ben, 2009-10-ben, 2010-11-ben és 2012-
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13-ban az ISAF tagjaként Afganisztánban teljesített szolgálatot. 2011-ben az észak-afga-
nisztáni Mazar e Sharif német katonai kórház klinikai igazgatója volt. 2017-től a Magyar 
Honvédség Fősebésze. 
1998-tól részt vesz a posztgraduális szakorvosképzésben illetve traumatológiát tanít a 
Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán. A NATO Katonaegészségügyi 
Kiválósági Központ nemzetközi képzésein oktatóként szerepel. Rendszeresen részt 
vesz hazai és külföldi szakmai kongresszusokon. 2010-ben a Zrínyi Miklós Nemzetvé-
delmi Egyetemen PhD fokozatot szerzett. Tagja az Ambriose Paré International Military 
Medical Forum szervezetnek. Angolul és olaszul beszél, az előbbiből középfokú nyelv-
vizsgával rendelkezik. Tudományos közleményeinek száma 87.

Felkészülés tömeges sérültellátásra: gyakorlat a MH Egészségügyi Központban
Célkitűzés
Napjainkban az Európában is érezhető és fokozódó terrorfenyegetettség szükségessé 
teszi a tömeges sérültellátási elvek felfrissítését és az ilyen típusú ellátásra való elméleti 
és gyakorlati felkészülést. Célunk, hogy kórházunkban és más egészségügyi intézetben 
ez minél szélesebb körben megvalósuljon.
Anyag és módszer
A kórházi katasztrófaterv jórészt az afganisztáni hadszíntéren szerzett tapasztalatokon 
alapul, ahol Role 3 szintű tábori kórházban számos alkalommal valós helyzetben vég-
zett tömeges sérültellátás történt. A fenti intézményben rendszeresen folytak gyakor-
latok, melyek célja a tömeges sérültellátás gyakoroltatása, a sérültellátás koordinálása 
és a damage control típusú beavatkozások mielőbbi elvégzése. Az itt szerzett tapasz-
talatokat a magyarországi körülményekre adaptálva alkotjuk meg a kórházi tömeges 
sérültellátási tervet, melyet a kórház állományával begyakoroltattunk, felkészülve egy 
esetleges valós helyzetre. A terv tartalmazza a sérültosztályozás rendjét, az egyes el-
látó pontok működését illetve azt, hogy beosztáshoz vagy névhez kötötten kik, melyik 
helyen vesznek részt a sérültellátásban. Az ehhez szükséges egészségügyi anyagok 
mozgósítása szintén a terv részét képezi.
Eredmények
A MH Egészségügyi Központ-Honvédkórház Egészségügyi Válsághelyzeti Terve kiala-
kítása kialakításra került, mely alapján 2017.11.07-én az OMSZ, a Rendőrség és a Polgári 
Védelem - Tűzoltóság részvételével tömeges sérültellátási gyakorlat került lebonyolítás-
ra. A gyakorlaton a Kórház részéről 30 osztály mintegy 500 dolgozója vett részt.
Következtetés
A terv alapján rendszeresen végzett tömeges sérültellátási gyakorlatok teszik lehetővé 
azt, hogy a sérültellátás bármely időpontban maximális hatásfokkal működhessen eset-
leges valós helyzetekben. Szükséges, hogy az egyes kórházak tömeges sérültellátási 
tervei összehangolásra kerüljenek. Mindezek koordinálása és szervezése túlmutat az 
egyes egészségügyi ellátó egységek keretein, állami feladat.

ELLENŐRZÉSEK

Mészáros István
igazgató
Semmelweis Egyetem Biztonságtechnikai Igazgatóság
Főbb tevékenységek
Az igazgatóság működtetése, az Egyetem 
biztonságtechnikai, biztonságszervezési folyamatainak 
felügyelete, szakfeladatainak operatív irányítása, 
végrehajtása, stratégiai tervezése. Ezen belül: 
vagyonvédelem, munkavédelem, polgári védelem, 
környezetvédelem irányítása, szervezése, oktatása 
a Semmelweis Egyetem teljes területén, illetve 
munkavállalói, hallgatói vonatkozásában. 
11 klinika vonatkozásában biztonsági összekötői 

feladatok ellátása. 
Együttműködés az informatikai szakterülettel
Az Igazgatóság Készenléti Szolgálata munkájának összehangolása és irányítása, az 
ügyeletesek folyamatos képzése, továbbképzése. 

Korábbi munkahelyek
(2009-2011) Vagyonvédelmi vállalkozások

Tanulmányok
2016 biztonsági összekötő (létfontosságú rendszerelemek vonatkozásában) 

- Hungária Veszélyesáru Mérnöki Iroda
2015. óta folyamatban rendészeti igazgatásszervező – biztonsági szakirány, 

magánnyomozó és elektronikus információbiztonság specializáció - 
NKE Rendészettudományi Kar

2004-2008 biztonságtechnikai mérnök - BMF Bánki Donát Gépész és 
Biztonságtechnikai Mérnöki Kar

1998-2003 érettségi, ipari elektronikai technikus - Bolyai János Műszaki 
Szakközépiskola

Munkavédelmi ellenőrzések
 ”Tűz ellen a papír véd a legjobban” (ismeretlen)
A Nemzetgazdasági Minisztérium által meghirdetett ellenőrzési tervek alapján végzett 
célellenőrzésekkel a budapesti egészségügyi intézmények az elmúlt időszakban csak 
elvétve találkozhattak, pedig több alkalommal, kifejezetten az egészségügyi területhez 
tartozó célellenőrzések kerültek elrendelésre (pl.: rákkeltő anyagokkal kapcsolatos 
kockázatok).
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Ez a tény (a hatósági ellenőrzések minimalizálása) és általában ez egyéb munkavédelmi 
hatósági ellenőrzések/kivizsgálások során tapasztalt segítőkész hozzáállás azt mutatja 
számomra, hogy mindenki tisztában van az egészségügyi ágazat ”képességeivel” és 
nem gördít ”felesleges” akadályokat a rendszer működése elé.
Ennek egyrészt örülhetnénk a csökkenő – legalábbis nem növekvő – munkateher 
okán, másrészt aggodalomra ad okot, hiszen egyes munkavédelmi hiányosságok, azok 
kezelésének hiánya, a hibás gyakorlatok és az ebből adódó mentalitás, hozzáállás 
kezelésének hiánya akár rövid, akár hosszútávon komoly működésfolytonossági 
kockázatokat okozhat. Legalább akkorát, mint a helyes beavatkozás...
A hatósági ellenőrzések során az elsődlegesen vizsgált terület az ”adminisztráció”, a 
kockázatértékelések megléte és abban a kockázatok feltárása, a feladatok és felelősségek 
meghatározása a munkaköri leírásban, szabályzatokban, munkautasításokban. Ez 
egyrészt természetes, egyértelmű alapja minden kivizsgálásnak, azonban ennek elő- és 
utóélete, már nem kap ekkora hangsúlyt, így pl.:

• Ki végezhet kockázatértékelést (szakember rendelkezésre áll-e és hogyan?);
• A jogszabály hány darab, milyen típusú, milyen ismétlődésű 

kockázatértékeléseket követel egy egészségügyi területen;
• Ennek milyen forrásigénye van;
• Mi a kockázatértékelés célja: a kockázatok feltárása, majd azok csökkentése;
• A kockázatok csökkentésének az adott infrastrukturális és humánerőforrás-

kapacitás állapotok mellett mi az ára.
Fenti kérdések megválaszolása nélkül a kockázatok feltárása mellett, azok csökkentése 
is az adminisztratív intézkedések fázisában marad.
Fontos kockázatcsökkentő elem az egészségügyi intézmények infrastruktúrájának 
fejlesztése, felújítása (persze később ugyanilyen fontos lesz az új állapot fenntartása!!!), 
azonban az Egészséges Budapest Program, illetve a Semmelweis XXI. program 
előszobájában érdemes az alábbi kérdéseket – az eddigi pár budapesti és jelentős vidéki 
fejlesztési tapasztalatok tekintetében – tisztázni elsősorban az adott egészségügyi 
intézmény berkein belül, de a Hatósággal is. Pl.:

• Hogyan válik el az építési terület a betegellátó területtől;
• Tekintettel arra, hogy az építési terület munkavédelmi jellemzői hatással 

vannak a munkavégzés hatókörében tartózkodókra (tehát a betegekre, eü. 
személyzetre), fontos a ”jó szerződés”, az építési területen zajló folyamatok 
ismeretének, ellenőrizhetőségének, ellenőrzésének, az esetlegesen 
veszélyeztető folyamatok leállíttatásának lehetősége az eü. intézmény 
szakemberei által;

• Az egészségügyi intézmény/saját projektszervezet kapacitása munkavédelmi 
szakemberek területén (saját állomány/kiszervezett, a feladatellátás minősége, 
szakmai felügyeletük!?);

• A Hatóság reakcióideje a bejelentésekre (a tapasztalat alapján nem arányos a 
veszélyeztetés mértékével).

Mindkét témakörben (bár valamelyest egymás függvényei), meg kell találni az 
adminisztratív és gyakorlati intézkedések egyensúlyát, melyhez elengedhetetlen a 
hatóság által történő problémafeltárás is, a problémák kimondása és a közös fellépés 
az erőforrásbiztosítás érdekében.

Dr. Kovács Attila
1955. december 4-én született Berettyóújfaluban. Orvosi 
diplomáját 1982-ben, Debrecenben szerezte. Szakvizs-
gát patológiából és megelőző orvostan és népegész-
ségtan szakágból tett. Az Oxford Brookes University 
School of Business - Omegaglen menedzseri diplomát 
szerzett, melynek honosítása után, 2000-ben felsőfokú 
szakmenedzser lett.
Közel tíz évnyi kórházi gyakorlat után 1991-től 1997-ig 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye tisztifőorvosa, 1997-től 
helyettes országos tisztifőorvos. A hazai egészségügyi 
minőségbiztosítás egyik alapítója, hosszú ideig az Ma-
gyarországi Szövetség az Egészségügy Minőségének 

és Gazdaságosságának Fejlesztésére szervezet elnöke, az Európai Minőségügyi Szer-
vezet Magyar Nemzeti Bizottság Egészségügyi Szakbizottságának elnöke.
Az egészségügyi minőségbiztosítás és egészségügyi technológiák elemzése, a köz-
igazgatási, egészségügyi / népegészségügyi információs rendszerek, valamint projekt-
menedzsment terén széleskörű tapasztalattal rendelkezik, nagy államigazgatási vezetői 
és alkalmazási gyakorlat jellemzi. Neve szorosan kapcsolódik számos népegészségügy-
gyel kapcsolatos programhoz. Ezek közül kiemelendő prosztatarák szűrés egészség-
ügyi technológia elemzése, a szervezett, célzott emlő-, méhnyak- és vastagbélszűrési 
programok szervezése és irányítása. ”Az ÁNTSZ megújítása” Világbanki programot és 
több PHARE programot irányított.
1997-ben a Népjóléti Minisztérium Pro Sanitate díjat, az EOQ MNB-től Minőségért díjat 
kapott. Az országos tisztifőorvostól 2001-ben az Elismerő oklevelet, 2003-ban a ”Nép-
egészségügyért” emlékplakettet vehette át.
2008. február 29-én az egészségügyi igazgatásban végzett kiemelkedő tevékenysége 
elismeréseként a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést adomá-
nyozta számára a Magyar Köztársaság Elnöke.
2018-tól az országos tisztifőorvosi feladatokat ellátó főosztályvezető
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Dr. Badacsonyi Szabolcs
1972-ben született Budapesten, általános orvosi dip-
lomáját a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen 
szerezte. Csecsemő- és gyermekgyógyász, gyermek-
gasztroenterológus szakorvos, emellett a Szegedi 
Tuodmányegyetem Gazdaságtudományi Karán szer-
zett egészségügyi menedzser másoddiplomát. 1997-
től dolgozott a Budai Gyermekkórházban gyermekor-
vosként, majd minőségirányítási vezetőként. 2005-től, 
a Kórház kht-vá alakulásától ügyvezető igazgatóként 
irányította az intézményt 2007 végéig, amikor a Szent 
Margit Kórházzal együtt a gyermekkórházat is integ-
rálták a Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített 

Kórházakba. 2008-tól 2012 októberéig az integrált intézmény telephelyekért felelős 
főigazgató-helyettese, átmeneti időszakokra megbízott főigazgatója illetve orvos igaz-
gatója volt. 2010-ben Tarlós Istvántól felkérést kapott a Szent Margit Kórház kiválásá-
nak előkészítésére, melyre 2012-ben került sor a budapesti kórházak állami tulajdonba 
vételével párhuzamosan, 2012 októberétől a Szent Margit Kórház főigazgatója. Tagja 
a Magyar Gyermek-gasztroenterológiai Társaságnak, a Magyar Kórházszövetségnek, 
valamint az Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesületének. 2016-ban Budapestért 
emlékéremben részesült. Nős, négy gyermek édesapja.

”Bezzeg Kórház” – avagy hogyan lehetünk öt év alatt referencia intézmény?

A Szent Margit Kórház 2013-ban vált ismét önálló intézménnyé. Az elmúlt öt esztendő-
ben - folyamatosan stabil gazdálkodás mellett - érdemi fejlesztések valósultak meg. Elő-
adásomban be szeretném mutatni, milyen eszközökkel és ”jó gyakorlatokkal” sikerült 
ezt megvalósítani és elérni azt, hogy a 2018 szeptemberében elinduló kórházi átvilágítá-
sok egyik referencia intézménye lehet a Szent Margit Kórház.
Intézményünk működésének stratégiai alapjai: a hatékonyság, a bevételnövelés, az elé-
gedettség és a minőség. Ezen pilléreket támogatják azok a tevékenységek, melyeket jó 
gyakorlatokként részletesebben is ismertetek az előadásban. 
A pénzügyi-gazdálkodási egyensúly fenntartásában, vagyis a rendelkezésünkre álló 
erőforrások eredményes, hatékony elosztása és felhasználása érdekében vezettük be 
és működtetjük öt éve a kétszintű keretgazdálkodás rendszerét, de ezt a célt támogatja 
a három ajánlatkéréssel történő beszerzések gyakorlata is. 
A NEAK finanszírozótól való függőség mérsékléséhez elengedhetetlen feladat minden 
intézmény számára új, bevételteremtő lehetőségek felkutatása, a várható bevétel fel-
mérése - megvalósítása, majd folyamatos visszacsatolással a nyomon követése. Konk-
rét példák és technikák bemutatásával szeretném illusztrálni, hogy e tekintetben igenis 

van mozgásterük a kórházaknak, legyen szó helyiség hasznosításról, más intézmények 
részére végzett közreműködői tevékenységről, beléptető és parkolási rendszer beve-
zetéséről vagy éppen a közforgalmú patika fejlesztéséről. Fontos kiemelni, hogy ezek 
a fejlesztések nem csak a bevétel növelését szolgálják, hanem ezzel egyidejűleg növel-
hetik az erőforrások hatékony felhasználását, vagy éppen a dolgozói és/vagy beteg-
elégedettséget is.
A stabil és hosszú távon is fenntartható működés, minőségi betegellátás megőrzésé-
hez a külső (beteg) és belső (dolgozói) elégedettség egyaránt elengedhetetlen. Elő-
adásomban bemutatok sikeres civil kampányokat éppúgy, mint a belső kommunikációt 
támogató technikákat vagy a dolgozói és betegélelmezés minőségi átalakítását, illetve 
érdekeltségi rendszer bevezetését. 
Működésünk negyedik, talán legfontosabb pillére az ellátás minősége. Ennek megőr-
zése, fejlesztése szempontjából ma már a legnagyobb kihívást a megfelelő humánerő-
forrás biztosítása jelenti. Ezért is indítottuk útjára Képzési Központunkat, illetve kezdtük 
meg orvosaink – elsősorban a rezidens és szakorvos kollégák – belső képzését is. Emel-
lett hangsúlyt helyezünk új orvosi eljárások bevezetésére is, melyek közül kiemelendő 
az otthoni hemodialízis kezelés magyarországi elindítása a Szent Margit Kórház keretein 
belül.
Összességében elmondhatjuk, hogy világos jövőképpel, egységes vezetéssel, 
következetes munkával és folyamatos szervezetfejlesztéssel igenis van lehetősége a 
kórházaknak, hogy a változó környezeti feltételek és erőforrás problémák mellett is saját 
kezükbe vegyék sorsuk irányítását. Nincsenek mindenhol bevethető ”csodaszerek”, 
ugyanakkor az intézmények együttműködése, a bevált technikák megosztása mind 
több kórház számára megteremtheti az esélyét, hogy javítani tudjanak jelenlegi 
helyzetükön és megtalálják helyüket az egészségügyi ellátórendszerben.
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KÖZBESZERZÉS

Dr. Tátrai Tünde 
egyetemi docens, 
Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi 
Kar Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék 

Felsőfokú végzettségek
1995-2001 Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar 
1991-1997 Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem,
  Termelésmenedzsement és Logisztika 
Tudományos fokozatok, címek
2008 PhD Budapesti Corvinus Egyetem 

Korábbi és jelenlegi munkahelyek, munkakörök és beosztások
2008-2009 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Üzleti Tudomá-

nyok Intézet, Üzleti Jogi Tanszék, tudományos munkatárs 
2002-2007 Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati Informatikai és Társadalmi Kapcso-

latok Hivatala, Elektronikuskormányzat Központ, jogi és közbeszerzési 
tanácsos, IDA E-közbeszerzési Munkacsoport - Hivatalos képviselő 

2001-2002 Miniszterelnöki Hivatal Informatikai Kormánybiztosság, Szabályozási 
Főcsoport, jogszabályelőkészítő, koordinátor 

1998-2001 Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati Stratégiai Elemző Központ, Gaz-
dasági Kutatások Főosztálya, gazdasági elemző 

Fontosabb oktatott tárgyak, témakörök 
Közbeszerzés, Közbeszerzési jog, Fenntartható közbeszerzés, Elektronikus beszerzés, Informatikai jog, 
Gazdasági jog, Értékteremtő folyamatok informatikai támogatása, E-SCM, Tevékenységmenedzsment 

Jelenlegi kutatási témák
Fenntartható közbeszerzés, Kis és középvállalkozások szerepvállalása a közbeszerzésben, 
Közbeszerzési etikai kérdései, Központosított közbeszerzés, Elektronikus beszerzés, Közös 
közbeszerzés 

Szakértői tevékenység
2004- Közbeszerzés tanácsadás hazai és nemzetközi projektekben 

Közbeszerzés az egészségügyben, avagy ellátási zavarok és zavaros ellátás
Az előadásban érintett témák:
Központosítás vs. Egyedi megoldások
Az elektronikus közbeszerzés hatása

Dr. Nagy Kamilla
SZTE SZAKK Kórházhigiénés osztály

Szakképzettség
Közegészségtan –járványtan szakorvos (1984)
Egészségügyi menedzser (1996)
Egészségügyi Közgazdasági Szakokleveles orvos 
(1997.) 
Megelőző Orvostan – Népegészségtan szakorvos 
(2004)
Tisztségek, szakmai tudományos társasági tagság
Kórházhigiéne szakterületen a Délalföldi régióban szak-
felügyelő főorvos

Magyar Infekciókontroll Társaság elnökhelyettese
Magyar Kórházszövetség Infekciókontroll szakbizottságának tagja 
IME - Interdiszciplináris Magyar Egészségügy tudományos folyóirat Szerkesztőbizottsá-
ga Tanácsadó Testületének tagja 
EGVE tag
Magyar Egészségügyi Menedzser Klub tag
Kórházhigiéne, infekciókontroll tevékenység szakterületen nyilvántartott szakértő
Szakmai elismerések
Losonczy György Előadói Díj a Magyar Infekciókontroll Társaságtól (2002)
Nil Nocere Emlékérem a Magyar Kórházszövetség elnökségétől ”A magyar kórházhigiéne 
területén nyújtott munkáért” (2003)
Év Előadója II. Helyezés IME (2015)
Év Előadója v. HElyEzÉs IME (2016)
KLINIKAI KÖZPONT MINŐSÉGÉÉRT DíJ SZTE KLINIKAI KÖZPONT ELNÖKÉTŐL (2017)

KÉZFERTŐTLENíTŐ SZEREK KÖZPONTOSíTOTT KÖZBESZERZÉSE 
- SIKERTÖRTÉNET?!

A nosocomiális infekciók prevenciójának legfőbb alappillére a desinfectio, a fertőtlenítés.
Az aszepszis szabálya szerint minden felületnek, ami a betegek nyitott szövetével, nyál-
kahártyájával, testüregével érintkezik, annak sterilnek kell lennie, és minden felületet, 
ami a betegek ép bőrével érintkezik, fertőtleníteni kell.
A betegellátó helyeken tehát mindennek, ami nem steril, fertőtlenítettnek kell lennie. 
Ez folyamatos kézfertőtlenítést, eszköz- és műszerfertőtlenítést (még a sterilizálandó 
műszerek esetében is van előfertőtlenítés), fertőtlenítő takarítást, fertőtlenítő mosást és 
fertőtlenítő mosogatást jelent.
A fertőtlenítéshez felhasználandó vegyszerek közül csak a kézhigiéne vegyszer igénye 
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országos szinten évente önmagában közel 1 milliárd ft-os beszerzést igényel.
A kézfertőtlenítés azt jelenti, hogy egy ember vegyszert kényszerül dörzsölni a saját 
bőrébe (nagy odafigyeléssel, hogy a kezének minden cm-ére jusson elég szer) naponta 
több tíz alkalommal.
Ennek a - bőrbe (önkéntesen?) Bedörzsölendő - vegyszernek a kiválasztása a kocká-
zatbecslés szempontjából is kritikus kérdés, mert a bekerülési költsége nagyságrendje 
miatt ”közbeszerzési kérdés”, a rohamosan terjedő bakteriális rezisztencia miatt higi-
énés szakmai kérdés, sőt a speciális felhasználási terület miatt még személyiségi jog” 
kérdése is lehet.
Szerző, a gyakorló kórházhigiénikus szemüvegén át nézve összegzi, hogy a témában 
először 2018-ban lefolytatott központosított közbeszerzési eljárás során teljesültek-e 
azok a szakmai elvárások, melyek érvényesítése nélkülözhetetlen az infekciókontroll 
céljának, azaz a betegbiztonságnak az eléréséhez, ugyanakkor teljesül-e a kézhigiénés 
compliance javítását garantáló dolgozói egészségvédelem is.

EGVE BLOKK

Rásky László
Orvostechnikai Szövetség

Új etikai és támogatási elvek az orvostechnikai 
iparban
Etikai munkacsoport – Alapelvek 
Közös etikai munkacsoportot hozott létre három 
orvostechnológiai ágazati érdekképviselet, az Egész-
ségügyi Technológia és Orvostechnikai Szállítók Egye-
sülete (ETOSZ), a Magyar Diagnosztikum Gyártók és 
Forgalmazók Tudományos, Ismeretterjesztő és Érdek-
védelmi Egyesülete (HIVDA) és az Orvostechnikai Szö-
vetség (OSZ). 

A munkacsoport létrehozásának célja, hogy mielőbb általános alkalmazásra kerüljön 
Magyarországon az iparág európai szervezetének (MedTech Europe) az az etikai alap-
elve, mely szerint az iparági szereplők nem támogathatják közvetlenül az egészségügyi 
szakemberek részvételét a meghatározott egészségügyi rendezvényeken. Ez az alap-
elv a direkt szponzoráció tilalma. 
A direkt szponzoráció tilalmának az a lényege, hogy a vállalatok nem határozhatják meg 
illetve nem befolyásolhatják egy adott egészségügyi szakember kiválasztását harmadik fél 
által szervezett egészségügyi rendezvényeken való részvételre. Nem intézhetik vagy fizet-
hetik közvetlenül az egészségügyi szakember utazását, szállását valamint regisztrációját, és 
nem téríthetik meg ezek költségeit harmadik fél által szervezett rendezvényeken. 
E szabály alól kivételt jelentenek az egészségügyi szakemberek képzését és betanítását 
célzó rendezvények. 
Az ilyen rendezvényekre a következő fontos és egységes szabályok vonatkoznak: 

•	 a cégek nem szervezhetnek olyan rendezvényt, amely szociális, sport- és/vagy 
szabadidős tevékenységgel vagy egyéb szórakozási formával kapcsolatos, va-
lamint nem is támogathatnak harmadik fél által szervezett ilyen eseményeket;

•	 a rendezvényeken a szórakoztató résznek az oktatási részen kívül kell esnie, és 
azt az egészségügyi szakembereknek külön kell fizetniük;

•	 a szórakozás nem dominálhat a rendezvényen, nem zavarhatja a program 
általános tudományos tartalmát, és nem eshet egybe a tudományos ülések 
időpontjával. A szórakozás nem lehet a harmadik fél által szervezett rendez-
vény fő vonzereje;

•	 a tagvállalat által szervezett vagy támogatott rendezvény földrajzi helye és he-
lyszíne nem lehet az esemény fő vonzereje. 

A három szervezet korábban is elkötelezett volt az általuk képviselt iparágakban te-
vékenykedő cégek transzparens, a jogszabályoknak és a szervezetek etikai elveinek 
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megfelelő működése mellett. A mostani együttműködésük célja, hogy a leírt alap-
elvek mihamarabb és általános érvénnyel alkalmazásra kerüljenek Magyarországon. 
Ennek érdekében a munkacsoport tájékoztató tevékenységet fog végezni nemcsak 
az iparági szereplők, hanem az egészségpolitika az orvosszakmai szervezetek és a 
konferenciaszervezők körében is.
A munkacsoport ezenkívül ajánlásokat fog megfogalmazni az etikai alapelvek alkalma-
zására valamint a kérdéses esetek kezelésére.

ifj. Bakallár Sándor
ügyvezető
BSoft Kft.

Béradatok controlling szemléletű feldolgozása
A BSoft Kft. -mint az ÁEEK fenntartásában lévő és egyéb egészségügyi intézmények 
kontrolling rendszerének, illetve a kontrolling adatszolgáltatások központi ellenőrző 
és elemző rendszerének szállítója-, rendszeresen találkozunk azzal a problémával, 
hogy a kontrolling rendszerekben megjelenő, a főkönyvi rendszerekből származó bér 
költséghelyi allokációja számos kívánni valót hagy maga után.
Az orvos és szakdolgozói bérek emelkedése folytán a bérek aránya egyre nagyobb 
részt tesz ki az összköltségből. Ha a bérek költséghelyi allokációja helytelen, akkor a 
kontrolling csak nehezen, pontatlanul tudja korrigálni. Arra a kérdésre is nehéz válaszolni, 
hogy mennyi az orvosok, szakdolgozók bérköltsége.
A fentiek miatt fejlesztettünk ki egy olyan kontrolling szemléletű bérfeldolgozó és 
bérfelosztó rendszert, amivel transzparenssé válnak a béradatok.

Dr. Tamás László János
főigazgató
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház

Tanulmányok 
1998 diplomás egészségügyi menedzser SOTE, EMK 
Budapest
1987 érsebészeti szakvizsga SOTE, Budapest
1984 általános sebészeti szakvizsga SOTE, Budapest
1980 orvos doktori diploma SOTE, Budapest

Szakmai tapasztalat
2010-től jelenleg is főigazgató főorvos, Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr 
2002-től érsebész osztályvezető főorvos, minőségbiztosítási igazgatóhelyettes, szer-
vezési igazgató helyettese, 

1994-től osztályvezető helyettes
1980. október 01. - Petz Aladár Megyei Oktató Kórház

Az intézmény menedzsmentjébe, az Intézményi Vezetői Testületbe 1995-ben kerültem 
be. A főigazgató főorvostól a minőségbiztosítás területére kaptam megbízást, minő-
ségügyi rendszer kiépítésére, mint minőségbiztosítási igazgató helyettes. Az elmúlt évti-
zedben kiépítettem a minőségmenedzsment intézményi rendszerét (Minőségbiztosítási 
Osztály, Minőségbiztosítási Tanács, Infekciókontrol Bizottság), a kórház tevékenységét 
átfogó minőségügyi rendszert (ellátási standardokon alapuló QS).
1997-től e feladat mellett szervezési igazgatói kompetenciába tartozó feladatokkal is meg-
bízott a főigazgató főorvos, így szakmai szempontból felügyeltem a kontrollingot is. A napi 
vezetői tevékenység mellett számos projektet vezettem, vagy képviseltem az intézményt: In-
fekciókontrol projekt (1997), Világbank - EüM Kórházi Informatika (2000), Világbank - EüM Re-
gionális Egészségügyi Fejlesztés (2001), Nyugat-Dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács 
alapítása, működtetés (2003-tól), Kórház rekonstrukció I., I-2., II. és III. ütem címzett támoga-
tásból (2003, 2004, 2005), Úniós forrásból megvalósult TIOP, TÁMOP, KEOP, EFOP projektek
Az Intézmény főigazgató főorvosától 2003-ban kaptam a kórház szervezési igazgató-
helyettesi megbízását.
Az intézményvezető által adható legmagasabb kitüntetésben 2005-ben részesültem: 
Dr. Bugovics Elemér főigazgató főorvos a ”Nyári László Nívó-Díj”-at nyújtotta át szakmai 
munkám elismeréseként.
2011-től a Széchenyi Egyetem címzetes egyetemi docensének neveztek ki. 
2012-től a Szakmai kollégium és Menedzsment és Egészség-gazdaságtan Tanácsának tagja vagyok.
2015-től Magyar Érsebész Társaság-,
2016-tól a Magyar Kórház Szövetség elnökségi tagja
2017-től az EMMI Szakmai Kollégium Érsebészeti és Angiológiai Tanácsának tagja vagyok.

”Quo vadis Petz Kórház? Jó gyakorlatok. Jó gyakorlatok?”

Az egészségügyi szakellátó intézmények, kórházak alapfeladata a professzionális – 
szakszerű, korszerű, magas minőségű és biztonságos betegellátás. Az intézményi me-
nedzsment feladata az ehhez szükséges strukturális (tárgyi és személyi) feltételek meg-
teremtése, a szakmai és gazdálkodási integritás és az intézményen belüli egyensúly 
biztosítása. Szerző előadásában bemutatja egy regionális vezető kórház, egy szakma-
ilag komplex ellátást nyújtó intézmény: a Petz Kórház gazdálkodását jellemző adatait, 
tízéves ciklust tekintve. Elemzi és értékeli az adatokat, keresve a választ arra a kérdésre, 
hogy lehet-e, és milyen kompromisszumok árán költségvetési egyensúlyt teremteni? Mi 
okozta korábban a Petz Kórház jelentős adósságállományát, milyen hatással volt erre 
a menedzsment tevékenysége, és milyen befolyással a konszolidációs intézkedések, 
a finanszírozási szabályok változásai? Milyen valós lehetősége van a gazdálkodó szer-
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vezetnek a vagyongazdálkodás terén? Mekkora az intézményi menedzsment mozgás-
tere? Szerző prezentálja, hogy a Petz Kórház hogyan jutott el egy abszolút deficites 
állapotból, 6-7 év működési stabilitás állapotába, és az elmúlt másfél év költségvetési 
egyensúlyba. Bemutatja, hogy hol és mekkora szerepe, mozgástere van az intézmény-
vezetésnek az alapfeladatok ellátásához szükséges feltételek megteremtésében, és a 
közpénzekért felelős gazdálkodó szervezet szabályozott és szabályos működtetésé-
ben. Egyben megjelöli azokat a területeket, ahol a menedzsmentnek nincs közvetlen 
operatív beavatkozási lehetősége, viszont lényeges hatással vannak az intézmények 
költségvetési helyzetére.

  Dr. Dávid Gyula
főigazgató
Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház

Tanulmányok
1990 Általános orvos -  SOTE
1996 Belgyógyász szakvizsga - SOTE
1999 Gastroenterológus szakvizsga - SOTE
2004 Egészségügyi szakmenedzser diploma  
 – SOTE EMKK
Munkahely  
1991-től Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház

Tevékenység a belgyógyászati és gastroenterológiai alapszakmák mellett 
a belgyógyászati osztály szubintenzív részlegén 18 év folyamatos tevékenység (5 éven 
át részlegvezetőként) jellemzően a belgyógyászati, gastroenterológiai, nephrológiai és 
haematológia súlyos esetek ellátásával;
1991-től  folyamatos részvétel a Bel.Felvételi/Sürgősségi Osztály napi  
  tevékenységében  (2004-2011 közötti megszakítással);
2000-2006 a kórház minőségügyi vezetőjeként a minőségbiztosítási rendszerek  
  sikeres felépítése, auditálása, fenntartása;
2009-2016 a Kórház orvosigazgatója
2012-2016 megbízott osztályvezető az SBO-n
2016-2018 a Kórház megbízott főigazgatója
2018-tól  a Kórház kinevezett főigazgatója

Dr. Flóris István
Ph.D, sebész, traumatológus, ortopéd szakorvos

1984-ben végzett a Semmelweis Orvostudományi 
Egyetemen. 1984-től 1990-ig a Körmendi Batthyány-
Strattmann Kórház Sebészeti osztályán dolgozott. 
1990-tól napjainkig az Országos Traumatológiai 
Intézetben, ill. a 2007. évi összevonást követően a 
Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatoló-
giai Intézetben dolgozik.
2004 óta osztályvezető főorvos. 2006-2007-ben az Or-
szágos Traumatológiai Intézet főigazgató-helyettese volt. 

2010-től a Baleseti Központ intézetvezető-helyettes főorvosa, 2017. január 1-től orvos-
igazgató-helyettes, 2018. február 1-től a Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Trau-
matológiai Intézet főigazgató-helyettese, orvosigazgatója.
2015-ben védte meg doktori értekezését a Semmelweis Egyetem Doktori Iskolájában. 
Értekezésének címe: Csípőízület körüli törések rögzítésének kísérletes és klinikai elem-
zése.
2016-ban szerezte másoddiplomáját a Nyugat-Magyarországi Egyetem Közgazdaság-
tudományi Karán Egészségügyi Menedzser szakon. Diplomadolgozatának címe: A sür-
gősségi baleseti ellátás finanszírozása és szervezése a közép-magyarországi térségben.
Az ÁEEK szakértőjeként részt vesz az Egészséges Budapest Program Dél-Pesti Centru-
mának orvos szakmai tervezésében. A Magyar Traumatológus Társaság főtitkára 2013 
óta, az Egészségügyi Szakmai Kollégium Traumatológiai és Kézsebész Tanácsának tag-
ja, az EMMI traumatológiai és kézsebész szakfelügyelő főorvosa.

A baleseti sebészeti ellátás finanszírozásának változása a HBCs rendszer bevezeté-
sét követően és ennek hatása a Péterfy Kórház adósság állományára: értékelés és 
javaslatok

A teljesítmény alapú finanszírozás bevezetését követően az elmúlt két évtizedben a 
baleseti ellátás finanszírozása, reálértékben, a teljesítmény-volumen korlát, ill. egyéb for-
ráskivonást eredményező intézkedések következtében folyamatosan csökken.
További nem finanszírozott költségek a korszerű technológiák, gyógyszerek, diagnosz-
tikai és új terápiás eljárások bevezetése, az innováció, az infrastruktúra megújítása, az 
amortizáció ellentételezése, a folytatódó humán erőforrás krízis, a szabályozói terhek 
növekedése.
A Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet adósságállománya 
az elmúlt évek konszolidációja és a betegellátást nem veszélyeztető belső intézkedések 
ellenére évről-évre újratermelődik.
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Előadásunkban összefoglaljuk a finanszírozás csökkenésének okait és javaslatot te-
szünk a sürgősségi baleseti ellátás finanszírozásának módosítására, valamint a 2017-es 
év finanszírozási és betegforgalmi adatait elemezve ismertetjük kórházunk adósságál-
lományának növekedésének okait a sürgősségi baleseti ellátás finanszírozásának szem-
pontjából, a menedzsment lehetőségeit és korlátait az adósságállomány csökkentésé-
nek megvalósításában.

Szakács Anasztázia
Tanulmányok
2016-2018 Pécsi Tudományegyetem Egészségtu-
dományi Kar, Egészségügyi menedzser mesterszak - 
Egészségügyi menedzser msc.
2010-2014 Pécsi Tudományegyetem Egészségtu-
dományi Főiskolai Kar, Egészségügyi szervező szak, 
egészségbiztosítás szakirány
1990-1994 Bródy Imre Gimnázium és Egészségügyi 
Szakközépiskola
Szakmai tapasztalat
2015-jelenleg is Zirci Erzsébet Kórház – Rendelő-
intézet / Finanszírozási és adatvédelmi főmunkatárs

1994-2014 Magyar Imre Kórház - belgyógyászat / felnőtt szakápoló
Főbb feladatok
•	 Finanszírozási jelentések elkészítése, egyéb havi és negyedéves adatszolgáltatá-

sok küldése
•	 Közreműködői- és megbízási szerződések kezelése, kapcsolattartás a vállalkozó 

orvosokkal, teljesítések leigazolása
•	 Intézményi várólista, regiszterek vezetése
•	 Kimutatások, statisztikák készítése, kontrolling
•	 ÁEEK és egyéb szervekkel kapcsolattartás
•	 Jogszabály változások nyomon követése, érintettek tájékoztatása
•	 EESzT és GDPR bevezetésében közreműködés

Dr. Vermes Tamás 
1983-ban szerzett általános orvosi diplomát a Pécsi 
Orvostudományi Egyetem Általonos Orvostudományi 
Karán. 
1983-1995 között A győri Petz Aladár Megyei Oktató 
Kórház Baleseti-sebészeti Osztályán dolgozik. 
1987-ben általános sebészetből, 1990-ben traumatoló-
giából, 1995-ben kézsebészetből szakvizsgázik. 
1995. augusztusától a mosonmagyaróvári Karolina Kór-
ház- Rendelőintézetben megszervezi az önálló baleseti-
sebészeti ellátást, vezeti az osztályt.
2005-ben egészségügyi-szakmenedzseri másod diplo-
mát szerez a Semmelweis Egyetemen. 

2006. novembertől -2012.novemberig a Karolina Kórház-Rendelőintézet főigazgató 
főorvosa, mellette kézsebészeti tevékenységet végez. 
2013 szeptember 1.-től a Zirci Erzsébet Kórház főigazgató főorvosa.

”Támogatjuk, tűrjük vagy tiltjuk?”, avagy az egynapos sebészet kihasználtságá-
nak segítése vagy korlátozása a cél?

Magyarországon az egynapos sebészet megjelenése, elterjedése jelentős mértékben 
átírta a hazai fekvőbeteg szakellátás struktúráját, eddigi gyakorlatát. A betegeknek min-
denképp, de vajon az intézményeknek is megéri ennek az ellátási formának a preferá-
lása?
A Zirci Erzsébet Kórház - Rendelőintézetben működő három szakma (nőgyógyászat, 
sebészet és traumatológia) által végzett egynapos beavatkozásokat vizsgáltuk eset-
szám, kapacitáskihasználtság, illetve eset összetétel szempontjából.
Az intézmény egyre magasabb költség igényű beavatkozásokat végez, évről-évre 
emelkedő esetszámmal. Öt szakmára (kézsebészet, traumatológia-ortopédia, általános 
sebészet, nőgyógyászat és érsebészet) jellemző legnagyobb számban végzett műtétre 
végeztünk esetszintű fedezet- és eredményszámítást azzal a céllal, hogy megtudjuk, 
vajon a finanszírozás pozitív fedezetet nyújt-e a műtétek elvégzésére.
Mik az esélyei a fejlődés területén egy kis kórháznak? A továbblépés lehetőségeit keres-
sük, melynek sajnálatos módon úgy tűnik, gátat szab az egészségpolitika.
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Becze Ákos
Iskolai végzettség, képzettség
1997-1998 Budapesti Közgazdaságtudományi  
  és Államigazgatási Egyetem,  
  egészségügyi menedzser
1973-1979 Marx Károly Közgazdaságtudományi 
  Egyetem, okleveles közgazda, 
1962-1966 Keszthelyi Agrártudományi Főiskola, 
  agrármérnök, 
1958-1962 Tessedik Sámuel Mezőgazdasági 
  Technikum, Szarvas, mezőgazdasági 
  technikus.

Munkahelyek és betöltött munkakörök
1989-2011 Gálfi Béla Gyógyító és Rehabilitációs Közhasznú Korlátolt Felelősségű 

Társaság (Munkatherápiás Intézet Pomáz) Igazgató helyettes, igaz-
gató, ügyvezető igazgató. 

1984-1989 Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium, főelőadó, 
1969-1984 Országos Mezőgazdasági Fajtakísérleti Intézet, Jászsági Fajtakísérleti 

Állomás, állomásvezető. 
1968-1969 Nagyhörcsögi Állami Gazdaság, agronómus, 
1967-1968 Luther Márton Egyetem, Halle (NDK), asszisztens, 
1966-1967 Szombathelyi Állami Gazdaság, gyakornok. 

Egyéb tevékenységek, megbízások
1997-2011 Kórházigazgatók Európai Szövetsége, Pszichiátriai Munkacsoport, 

tag, alelnök.
2006-2008 Pomázi Zenekastély KHT, ügyvezető 
2008-  Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete, Etikai Bizottság, elnök, 
2010-2014 Magyar Egészségügyi Menedzser Klub, elnökségi tag, 
2002-2006 ÖK képviselő, Pomáz, 
2002-2010 Egészségügyi és Szociális Bizottság Pomáz, elnök, tag

Képek, morfondírozások az egészségügyről.....

Iratrendezés közben bukkantam néhány kép másolatára, amelyeket a Gálfi Béla Non-
profit Kft jogelődje, a Munkatherápiás Intézet Pomáz betegei alkottak a 70-es, 80-as 
években a művészetterápiás foglakoztatások, vagy az időközönként megrendezett al-
kotótáborokban. A képeken az alkotók -- elme és alkoholbetegek -- élményeiket, gon-
dolataikat, problémáikat próbálták kifejezni.

Kézbe véve a képeket merült fel az a gondolat, hogy ezeket a képeket nézegetve, vajon 
mi juthat eszébe egy mai kórházi menedzsernek?
Mindennapi problémák?
- alulfinanszírozottság,
- eszközhiány,
- munkaerőhiány,
- túlszabályozottság,
- ellenőrzés,
- kiútkeresés, stb?
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PLENÁRIS ÜLÉS

Dr. Cserháti Péter

1963. június 3-án Pécsett született. 1982-ben kezdte meg 
általános orvosi tanulmányait a Semmelweis Orvostudo-
mányi Egyetemen, 1988-ban ”summa cum laude” minő-
sítéssel fejezte be orvosegyetemi tanulmányait.  
1988-2007 között az OBSI munkatársa volt. 1994-ben 
általános sebészetből, 1996-ban baleseti sebészetből 
szerzett szakképesítést.  
1990-1995 között részt vett a Lundi Egyetem (Svédor-
szág) Ortopédiai Klinikája által meghirdetett ”Multicenter 
Hip Fracture Study”-ban.   
2004-ben egészségügyi szakmenedzser másoddiplo-

mát szerzett. 2005-ben ”summa cum laude” minősítéssel védte meg a Semmelweis 
Egyetem Doktori Iskolájában ”A mediális combnyaktörés osteosynthesisének fejlesz-
tése ismételt, prospektív, nemzetközi epidemiológiai felmérések révén” c. doktori érte-
kezését.  
2006-2007-ben kirendelés keretében szakvizsga gyakorlati idejét töltötte az Országos 
Orvosi Rehabilitációs Intézetben (OORI). 2008-ban mozgásszervi rehabilitációs szakor-
vosi vizsgát tett.  
2008. január 1-től dolgozott az OORI-ban, előbb a Szeptikus és Tbc-s Mozgásszervi 
Rehabilitációs Osztályon, majd 2009. január 1-től a Gerincvelősérültek Rehabilitációs 
Osztályán, főorvosi beosztásban. 2008. júniustól 2010. júniusig az OORI Tudományos 
Bizottságának elnöke volt.  
2010. június 7–2013. október 31. között előbb a Nemzeti Erőforrás Minisztérium (NEFMI) 
majd az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) egészségpolitikáért felelős helyettes 
államtitkára volt, 2013. november 1-től pedig jelenleg is miniszteri biztosa.  
2013. november 1-től az OORI megbízott, 2014. június 1-től jelenleg is kinevezett főigaz-
gatója.  
2015. június 1-től a Pécsi Tudományegyetem adjunktusa, az Orvosi Rehabilitáció és Fizi-
kális Medicina önálló Tanszék mb. vezetője.  
Az Egészséges Budapest Program vezetője.
Összesen 145 előadás illetve poszter előadója vagy társzerzője volt hazai fórumokon, 
valamint nemzetközi konferenciákon Több hazai és nemzetközi kutatási projektben 
dolgozott. Különösen büszke arra, hogy Manninger és Fekete professzorokkal könyvet 
jelentethetett meg, amelyet több nyelven is kiadtak.

Gróf Kinga
ápolási igazgató
Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet

Tanulmányok
1998 POTE diplomás ápoló
2001 A változás vezetése–A kórházi közép- 
  vezető bővülő szerepe (Project HOPE) 
2002 PTE egyetemi okleveles ápoló
2008 SE egészségügyi szakmenedzser
2015 BELLA program- tanácsadói,  
  felülvizsgálói képzés

Szakmai tapasztalat
1999-2008 ORFI osztályvezető ápoló
2008-2013 OORI osztályvezető ápoló
2014-2015 OORI ápolásfejlesztő
2015- OORI ápolási igazgató

Oktatás, tudományos munka:
1998 POTE EFK TDK diplomás ápoló szekció I. hely
1999 OTDK Népegészségügyi Szekció III. hely
2002 Diplomás Ápolók IV. Országos Találkozóján ”Az ápoláskutatás helyze-

te a publikációk tükrében” címmel előadás (egyetemi diplomamunka), 
díjazás kiemelkedő előadásért

2008-2010 Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet, Tudományos Bizottsági tagság
2014-2015 Betegellátók akkreditációja a biztonságos betegellátásért program (BEL-

LA)- oktatói, tanácsadói tevékenység kockázatkezelés témakörben 

Az OORI Szent Piroska-díjas pályázatának bemutatása
Szent Piroska ápolásfejlesztési díj, és ami mögötte van…..

A Magyar Kórházszövetség 4 elismerést hozott létre, melyek kiosztására első alkalommal a XXX. 
jubileumi kongresszusán került sor. Az ápolásszervezési díj, pályázattal elnyerhető elismerés, 
melyet ebben az évben az ápolók életpályáját, munkakörülményeit, munkáját pozitívan 
befolyásoló intézkedések bemutatásáért az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet nyert el.
Előadásomban bemutatom kórházunkban az elmúlt időszakban megvalósított 
intézkedéseket, fejlesztéseket melyek érintik a szakmai, rekreációs lehetőségeket, a 
dolgozók támogatását, munkájának elismerését és egyéb támogatási formáját. 
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Intézetünk bízik abban, hogy a jelenleg kialakult jelentős munkaerőhiányt, a meghozott 
intézkedésekkel pozitívan tudja befolyásolni az egészségügyi és gazdasági területen 
egyaránt. A díj elnyerése további inspirációt jelent számunkra, hogy az elődeink által 
elkezdett munkát a jövőben is folytassuk.

Prof. Anton Pohl

Professzor, diplomás egészségügyi közgazdász, 
kórházmenedzser.
Számos funkciója közül néhány:
 a Wilhelminenspital (Bécs) gazdasági igazgatója  

 21 éven át
 a bécsi kórházszövetség központi beszerzési  

 szervének vezetője
 a bécsi kórházmenedzserek munkaközös- 

 ségének elnöke
 az osztrák kórházmenedzserek elnöki 

 konferenciájának alelnöke
 számtalan szervezést javító projekt vezetője
 a bécsi orvostudományi egyetem és a salzburgi egyetem oktatója

Gondoljuk újra a kórházat: humánpolitika, problémák, megoldások az osztrák (bécsi) 
egészségügyi ellátó rendszerben 

A kórház üzemeletetés egyik legnagyobb kihívása az emberi erőforrás. A minőség és 
a betegek jólétének fenntartásához a legfontosabb elvárás a megfelelő személyzeti 
ellátottság és a személyzet megelégedettsége.
A kórházban a problémák egyrészről abból fakadnak, hogy nincs elegendő képzett 
egészségügyi munkaerő, másrészről a törvényi előírásokból, mint pl. az orvosok mun-
kaidejét szabályozó törvény, vagy az osztrák legfelső bíróság ítélete, amellyel belenyúl 
a kórházak szervezési feladataiba.
A nagypolitika is gyakran sok problémát okoz nekünk. Például, a mindig újabb kórházre-
formok, miközben az azt megelőző soha nem lett végigvive
Bécsben jóváhagyásra került a Kórházkoncepció 2030, amelynek során teljesítmény 
koncentráció történik, amely egyrészről minőségjavító, másrészről üzemgazdasági elő-
nyöket hoz, és kis kórházak bezárásához vezet.
Témák: humánpolitika, megoldások az osztrák (bécsi) egészségügyben.

25 ÉVES A MAGYAR TELJESíTMÉNY ARÁNYOS 
EGÉSZSÉGÜGYI FINANSZíROZÁSI RENDSZER

Dr. Jávor András

Végzettség
általános orvos (SOTE, 1972) 
belgyógyász szakorvos (Orvostovábbképző Intézet, 1977)
társadalomorvostan szakorvos (Orvostovábbképző 
Intézet, 1981)
Szakmai életrajz
1972-1990 a szekszárdi Balassa János Kórház, 
belgyógyásza, később a Dokumentációs és Információs 
Központ vezető-főorvosa;  
1986-1990 az Egészségügyi Minisztérium (majd 
Szociális és Egészségügyi Minisztérium) Gyógyító Ellátás 

Információs Központjának (GYÓGYINFOK) igazgatója; az első hazai 
gasztroenterológiai szakértő rendszer (GAIA) fejlesztésének vezető 
orvos-szakértője; a hazai egészségügy teljesítmény-alapú finanszírozása 
kidolgozásának vezetője (a munkát utódja, Bordás István folytatta). 

1990-1994  Népjóléti Minisztérium, közigazgatási államtitkár. A hazai egészségügy 
(a fekvőbeteg szakellátásban máig működő) teljesítmény-alapú 
finanszírozás jogi szabályozásának kidolgozója, majd 1993-ban a teljes 
körű bevezetés irányítását végző állami vezető. 

1994-1998  egészségügyi szervezés, egészségügyi informatika nemzetközi konzulens.
1999-2010 Semmelweis Orvostudományi Egyetem (SOTE), Egészségügyi 

Informatikai Fejlesztő és Továbbképző Intézet, igazgató.
2001-2003  Népegészségügyi Program, országos programigazgató.
2010-2012 Nemzeti Erőforrás Minisztérium, közigazgatási államtitkár.
2012-2017 Magyar Kormánytisztviselői Kar, elnök.

Szakmai testületekben való részvétel
1979-1990 az Egészségügyi Minisztérium Számítástechnikai Alkalmazási Bizottság 

(SZAB) tagja; 
2001-2004 az Egészségügyi Informatikai Szakmai Kollégium elnöke; 
2010-ig a Magyar Telemedicina és eHealth Társaság elnöke.

Díjak, kitüntetések
Neumann-díj (1986), Magyar Érdemrend középkeresztje (1994), Batthyány Lajos-
díj (2012), Magyra Felsőoktatásért Emlékplakett (2014), MAGYAR ÉRDEMREND 
középkeresztje a csillaggal polgári tagozata (2017).
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TÁMOGATÓ CÉGEK

Allegro Kft.
Az Allegro Kft. 1990 áprilisában alakult orvosi műszerek, kórházi anyagok és eszközök 
forgalmazására szakosodott cégként. Vállalatunk tucatnyi orvosi műszertechnikai világ-
cég kizárólagos magyarországi képviselője.

Cím : 1045 Budapest, Berlini utca 47-49.
Telefon : 1/350-2107
Telefax : 1/329-1854
E-mail : info@allegro.hu
Honlap : www.allegro.hu

Anamed Kft.
Az ANAMED Kft. fő feladatának tekinti, hogy a magyar egészségügy munkáját világ-
színvonalú készülékek forgalmazásával és a készülékek biztonságos üzemeltetéséhez 
szükséges szervizszolgáltatásokkal biztosítsa. Az ANAMED Kft. kiemelt figyelmet fordít 
arra, hogy partnereivel hosszú távú szakmai partnerkapcsolatot alakítson ki és ápoljon.

Cím : 1144 Budapest, Kõszeg utca 29.
Telefon : 1/220-9236
Telefax : 1/221-5531
E-mail : posta@anamed.hu
Honlap : www.anamed.hu

Asseco Central Europe Magyarország Zrt. 
Egészségügyi megoldások – GlobeNet üzletág 
Egészségügyi informatikai megoldások kiváló minőségben, színvonalas szakmai funkci-
onalitásokkal, megbízható, rugalmas hozzáállással, versenyképes árakon.

Cím : 1138 Budapest, Váci út 144-150.
Telefon : 1/354-1690
Telefax : 1/269-1519
E-mail : info@globenet.hu
Honlap : www.globenet.hu; www.asseco.hu

Beckman Coulter Magyarország Kft.
A magyar labordiagnosztikai piac egyik meghatározó szereplője, mely laboratóriumi be-
rendezések, reagensek és automatizált rendszerek forgalmazását, szervizelését végzi 
orvosdiagnosztikai és mikrobiológiai laboratóriumok számára.

Cím : 1038 Budapest, Papírgyár utca 58-59.
Telefon : 1/250-9330
Telefax : 1/250-9339
E-mail : info.hu@beckman.com
Honlap : www.beckmancoulter.com

Béker-Soft Informatika Kft.
Integrált egészségügyi szoftverrendszerek fejlesztése és üzemeltetése.
Komplex rendszerintegráció, projektvezetés.

Cím : 1184 Budapest, Hengersor utca 73.
Telefon : 1/292-1023
Telefax : 1/292-2123
E-mail : support@bsi.hu
Honlap : www.bsi.hu

BIOTRONIK Hungária Kft. 
A BIOTRONIK Hungária Kft. a szívritmus-szabályozás, az elektrofiziológia és az érrend-
szeri beavatkozások területén innovatív orvostechnológiai megoldásokat nyújtó globá-
lis vállalkozás direkt képviselete.

Cím : 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 11-12. Hegyvidék Bevásárlóköz-
pont

Telefon : 1/326-4941
Fax : 1/326-4945
Honlap : www.biotronik.com

BSoft Informatikai Kft.
A BSoft Kft. magyar tulajdonú vállalkozás, amely piacvezető az egészségügyi döntés-
támogató rendszerek szállításában. A cég 1994 óta fejleszt kontrolling, finanszírozás és 
teljesítmény elemzési, valamint vezetői információs rendszereket az egészségügyi in-
tézmények, továbbá az ÁEEK részére.
A KVIK rendszer referenciái között megtalálhatóak a magyarországi egyetemek, me-
gyei, országos és városi intézmények valamint önálló rendelőintézetek is.

Cím : 1022 Budapest, Mák utca 5.
Telefon : 1/250 1016, 1/387-2048
Telefax : 1/700-4639
E-mail : bsoft@bsoft.hu
Honlap : www.bsoft.hu
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CompuTREND Zrt.
A CompuTREND Zrt. az egészségügyi intézmények vezető pénzügyi, számviteli, anyag-
gazdálkodási, élelmezési, kontrolling és vezetői információs rendszer szállítója

Cím : 1119 Budapest, Fehérvári út 84/A.
Telefon : 1/353-9650
E-mail : ajanlat@computrend.hu
Honlap : www.computrend.hu

CSL Behring Kft. 
A CSL Behring globális vezető szerepet tölt be a plazmafehérjéket hasznosító biológiai 
gyógyszer iparág terén. Súlyos és ritka betegségek kezelésére szolgáló gyógyszerek 
kutatásával, fejlesztésével és gyártásával foglalkozunk.
Hazai nagykereskedelmi tevékenységünket 2018 augusztusában kezdtük meg. 

Cím : 1123 Budapest, Alkotás út 53. MOM Park D/4. 
Telefon : 1/213-4295
Fax : 1/213-4298
Honlap : www.cslbehring.com

Diagnosticum Zrt.
A Diagnosticum Zrt legfőbb törekvése és célja, hogy szakmailag magas színvonalat 
képviselő berendezésekkel, reagensekkel és szolgáltatásokkal járuljon hozzá a minőségi 
egészségügyi ellátáshoz.

Cím : 1047 Budapest, Attila utca 126.
Telefon : 1/380-4500
Telefax : 1/369-4383
E-mail : mail@diagnosticum.hu
Honlap : www.diagnosticum.hu

Diagon Kft.
Labordiagnosztika széles palettáját lefedő termékcsoport kínálat: saját gyártású hema-
tológiai és koagulációs készülékpark reagensekkel és kontrollokkal, POCT diagnosztika, 
kémia, immunkémia, allergia, vizeletdiagnosztika, mikrobiológia, PCR termékek

Cím : 1047 Budapest, Baross utca 48-52.
Telefon : 1/369-6500
Telefax : 1/369-6301
E-mail : diagon@diagon.com
Honlap : www.diagon.com

DPK Kft.
Orvosi műszerek és eszközök forgalmazása, szervizelése.

Cím : 1181 Budapest, Madách Imre utca 19.
Telefon : 1/290-3041
Telefax : 1/290-3041
E-mail : dpk@dpk.hu
Honlap : www.dpk.hu

Euromedic International Kft.
Az EUROMEDIC cégcsoport direkt értékesítéssel és egyedi kórházi készletgazdálkodási 
rendszeren keresztül látja el a kórházakat gyógyszerekkel és kórházi eszközökkel. A 
cég 2018-ban elkezdte a közforgalmú patikák kiszolgálását is.

Cím : 1051 Budapest, Dorottya utca 1.
Telefon : 1/815-3100
Telefax : 1/815-3121
E-mail : info@euromedic-hungary.com
Honlap : www.euromedic-hungary.com

Greiner Bio-One Hungary Kft.
Preanalitikai rendszer, biztonsági vérvételi eszközök, labortechnikai eszközök, eHealt 
software (GeT a biztonságos betegazonosítástól az eredmények feladóhelyre történő 
visszaérkezéséig) gyártása és forgalmazása.

Cím : 9200 Mosonmagyaróvár, Fertősor 7.
Telefon : 96/213-088
Telefax : 96/213-198
Honlap : www.gbo.com

Hartmann-Rico Hungária Kft.
A HARTMANN cég 200 éve van jelen az egészségügy számos területén. Széles termék-
választékával és innovatív vevőközpontú megoldásaival hosszú távú, szoros partneri 
viszonyon alapuló együttműködésre törekszik az egészségügyi intézményekkel.

Cím : 2051 Biatorbágy, Paul Hartmann utca 8.
Telefon : 23/530-900
Telefax : 23/530-905
Honlap : www.hartmann.hu
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Hospitaly Kft.
EESZT-hez csatlakozni képes medikai rendszereket fejlesztő cég.

Cím : 1143 Budapest, Szobránc utca 29.
Telefon : 1/222-5479
Telefax : 1/469-0700
E-mail : palit@hospitaly.hu
Honlap : www.hospitaly.hu

Klimex Medical Egészségügyi Fővállalkozó és Bonyolító Kft.
 Nővérhívó- és ágysáv rendszerek
 Pneumatikus csőposta rendszerek
 Gyógyászati gázrendszerek

tervezése, kivitelezése, karbantartása.

Cím : 2112 Veresegyház, Gerbera utca 11.
Telefon : 28/526-507
Telefax : 28/361-152
E-mail : klimexmedical@klimexmedical.hu
Honlap : www.klimexmedical.hu

Kozmomed Kft.
A Kozmomed Kft. 1996 óta nyújt országszerte széleskörű szakmai szolgáltatást ügyfelei 
részére, az alábbi területeken kifejtve tevékenységét: orvosi készülékek szervizelése 
és karbantartása, kötelező időszakos felülvizsgálat, valamint az orvosi készülékek for-
galmazása. Cégünk elkötelezett abban, hogy ügyfelei személyre szabott igényeinek fi-
gyelembe vételével, széles spektrumú szakmai színvonalon lássa el teendőit a társaság 
profiljába illeszkedő szolgáltatások terén. 

Cím : 1027 Budapest, Medve utca 34-40.
E.mail : info@kozmomed.hu
Honlap : www.kozmomed.hu

Linde Gáz Magyarország Zrt.
A Linde Healthcare a világ egyik vezető orvosi gázgyártó vállalata. 
A gyógyászati gázok, orvosi eszközök, szolgáltatások és a klinikai ellátás egyesítésével 
a betegek igényeinek leginkább megfelelő megoldásokat kínál.

Cím : 1097 Budapest, Illatos út 11/a
Telefon : 1/347-4736
Fax : 1/347-4790

E-mail : hc.info@linde.com
Honlap : www.linde-healthcare.hu

Masterprint Jelöléstechnika Kft.
A 2007-ben alapított Masterprint Kft. Magyarország egyik meghatározó és vezető je-
löléstechnikai cége. Európa-szerte eddig 18 országban értékesítettünk különböző rend-
szereket és berendezéseket. A legnevesebb gyártók jelöléstechnikai berendezéseit 
forgalmazzuk, melyek a legújabb technológiák alkalmazása mellett a legmagasabb mi-
nőséget képviselik. Emellett saját fejlesztéseinkkel, termékvonalainkkal és szerializációs 
megoldásainkkal évek óta jelen vagyunk a legnagyobb lokális, illetve globális gyógy-
szergyáraknál is.

Cím : 2454 Iváncsa, Kilencedi út 6.
Telefon : 1/203-8599 
E-mail : info@masterprint.hu 
Honlap : www.masterprint.eu

Medifair Kft.
A Medifair Kft olyan nagytudású, megbízhatóan működő, nagypontosságú műszerek 
értékesít kedvező áron, melyek a betegellátás biztonságát szolgálják, a kórházi informa-
tikai rendszerhez kapcsolhatók és üzemeltetésük gazdaságos. Kereskedelmi tevékeny-
ségünkhöz szorosan kapcsolódik az általunk értékesített termékek garancia időn belüli 
és azon túli szerviz ellátása is.

Cím : 1223 Budapest, Szabadkai utca 12.
Telefon : 1/362-6246
Telefax : 1/362-0285
E-mail : info@medifair.hu
Honlap : www.medifair.hu; www.intubalas.hu; www.betegmozgatas.hu

Medirex Zrt.
Multinacionális egészségügyi gyártók magyarországi kereskedelmi és szerviz képvise-
lete, többek között olyan neves cégeknek, mint Hologic, Pentax, Mindray, Edan, Natus, 
BD, Stryker.

Cím : 1142 Budapest, Szatmár utca 46/A
Telefon : 1/444-4400
Telefax : 1/444-4401
E-mail : info@medirex.hu
Honlap : www.medirex.hu
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PFM Zrt.
Dokumentumkezelés felsőfokon
Ügyfeleink igényeinek teljeskörű kiszolgálása érdekében fő szolgáltatásunk a 
dokumentumok tárolása mellett vállaljuk partnereink iratanyagainak kezelését, valamint 
az iratokból történő igény szerinti adatszolgáltatást.

Cím : M1 Üzleti Park Páty – Prologis Park
Telefon : 20/287 4701
   30/ 200 6271
Honlap : ugyfelszolgalat@pfm.hu

Premed Pharma Kft.
A Premed Pharma tevékenységének fókuszában az ember és annak egészsége áll. Cé-
lunk, hogy ügyfeleink legjobb választásai legyünk a korszerű egészségügyi termékek és 
szolgáltatások személyre szóló értékesítésében.

Cím : 2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Telefon : 23/889 700 / 182
Fax : 23/889 710
Honlap : www.premedpharma.hu

Roche (Magyarország) Kft.
A Roche minden évben jelentős összegeket fordít a diagnosztikai eszközök fejlesztésé-
re. Termékeink és szolgáltatásaink hozzájárulnak a betegségek megelőzéséhez, diag-
nosztizálásához és kezeléséhez, a vállalat-csoport számos fontos területen járul hozzá 
az emberek egészségének és életminőségének javításához.

Cím : 2040 Budaörs, Edison utca 1.
Telefon : 23/446-800
Telefax : 23/446-890
Honlap : www.roche.hu

Siemens Healthcare Kft.
A Siemens Healthineers magyarországi tevékenységét a Siemens Healthcare Kft. látja 
el. Szerte a világon naponta mintegy 5 millió páciens élvezheti azokat az előnyöket, me-
lyeket innovatív technológiáink és szolgáltatásaink kínálnak a diagnosztikai és terápiás 
képalkotás, a laboratóriumi diagnosztika és a molekuláris gyógyászat területén, ideért-
ve a digitális egészségügyi és vállalati szolgáltatásokat is.  Cégünk több mint 170 év ta-
pasztalatával, valamint világszerte 18.000 szabadalommal az egészségügyi technológia 
vezető vállalata. 75 országban több mint 48.000 elhivatott munkatársunk továbbra is az 
új módszerek bevezetése és az egészségügy jövőjének formálása érdekében dolgozik.

Cím : 1143 Budapest, Gizella út 51-57.
Telefon : 1/471-1901
Honlap : www.healthcare.siemens.hu

Steelco Hungary Kft.
Endoszkóp tisztító-fertőtlenítő, műszermosogató, ágytálmosó, gőzsterilizáló, H2O ste-
rilizáló, formaldehyd sterilizáló és nagykonyhai berendezések forgalmazása, telepítése, 
karbantartása szervizelése és javítása.

Cím : 1116 Budapest, Temesvár utca 19-21.
Telefon : 1/371-0257
Telefax : 1/371-0258
E-mail : steelco@t-online.hu

Ultragel Hungary 2000 Kft.

”Más Dimenzióban az Egészségügyben”
Mottónk nem véletlen. Aki ismer bennünket annak azért, aki nem, annak ezért lesz érde-
kes megismerkedni velünk! Sablonok és frázisok helyett, beszélgessünk...

Cím : 1023 Budapest, Bécsi út 4.
Telefon : 30/350-2927
Telefax : 1/278-3055
E-mail : balazs@ultragel.hu
Honlap : www.ultragel.hu

Vatner Kft.
A 100%-ban magyar tulajdonú Vatner Kft megalapítása óta szoros együttműködésre tö-
rekszik a hazai egészségügyi intézményekkel. Főbb tevékenységi területeink: Medicor 
kéziműszerek kizárólagos magyarországi képviselte  B Braun Aesculap endoszkópos 
termékek képviselete  Kéziműszer jelölő és nyomkövető rendszer működtetése  In-
tegrált Szerviz Management  Facility Management  Orvostechnikai eszközök értéke-
sítése, javítása, karbantartása és biztonságtechnikai felülvizsgálatok elvégzése  Mobil 
CT / Szűrőállomások bérbeadása és működtetése 
Vatner Medical ”Tapasztalat és Megbízhatóság 1999 óta”

Cím : 1095 Budapest, Ipar u. 5/V.
E-mail : info@vatner.hu
Honlap : www.vatner.hu
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TÁRSASÁGI PROGRAMOK

2018. október 10. szerda, 20:00 óra

Az ATARU TAIKO EGYÜTTES műsora a vacsora előtt

A vacsora utáni tánczenét a Régió Együttes adja.

2018. október 11. csütörtök, 20:00 óra

BALATONI VACSORA

Büfévacsora, amelyet a Hotel Azúr szakácsi készítenek.
Az este folyamán kiállítóink meglepetés finomságokkal készülnek.

A vacsora után zene és tánc DJ Radnaival.
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FONTOS INFORMÁCIÓK

A kongresszus időpontja: 2018. október 10-12.

Helyszíne: Hotel Azúr 
 8600 Siófok, Erkel Ferenc u. 2/c
 www.hotelazur.hu

Szervező Bizottság
Elnök: Törökné Kaufmann Zsuzsanna 
Tagok: Dr. Ari Lajos
 Béres Margit
 Molnár Attila

A Szervező Bizottság címe
Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete
1204 Budapest, Köves utca 1.
Telefon: 1/284-7668, Fax: 1/284-7668
E-mail: egve@egve.hu
Honlap: www.egve.hu

A kongresszusi szervező iroda címe
K&M Congress Kft.
1064 Budapest, Podmaniczky utca 75.
Telefon: 1/301-2000, Fax: 1/301-2001
E-mail: info@kmcongress.com
Honlap: www.kmcongress.com

A kongresszus hivatalos honlapjai
www.egve.hu és eunapok.kmcongress.com

REGISZTRÁCIÓS DíJAK

Részvételi díj típusok
EGVE tag aki 2018. május 31-ig az Egyesületbe tagként  

belépett és tagdíját rendezte
Egészségügyi dolgozó egészségügyi közintézmény dolgozója,  

 nem EGVE tag;

Nyugdíjas Magyarországon nyugellátásban, vagy azt helyette-
sítő kompenzációban részesülő személy;

Támogató cégképviselő azon cég dolgozója, akinek cége támogatója a 
kongresszusnak;

Cégképviselő aki bármilyen egyéb cég nevében vesz részt a kong-
resszuson, illetve, aki a fenti kategóriák egyikébe 
sem sorolható;

Részvételi díjak

3 napra
Korai

2018. július 
31-ig

Kedvezményes
2018. szeptember 

16-ig

Helyszíni
2018. szeptember 16. után

EGVE tag
2018-ben 50%-os kedvez-
ménnyel

16 400 Ft
8 200 Ft

17 800 Ft
8 900 Ft

21 600 Ft
10 800 Ft

Egészségügyi dolgozó 24 400 Ft 26 200 Ft 31 400 Ft

Nyugdíjas EGVE tag
2018-ben 100%-os kedvez-
ménnyel

8 200 Ft
0 Ft

Nyugdíjas egészségügyi 
dolgozó 12 200 Ft

Cégképviselő 36 900 Ft 39 800 Ft 43 000 Ft

Támogató cégképviselő 16 600 Ft 19 100 Ft 21 600 Ft

1 napra
Korai

2018. július 
31-ig

Kedvezményes
2018. szeptember 

16-ig

Helyszíni
2018. szeptember 16. után

EGVE tag
2018-ban 50%-os kedvez-
ménnyel

9 600 Ft
4 800 Ft

12 600 Ft
6 300 Ft

15 900 Ft
7 950 Ft

Egészségügyi dolgozó 12 700 Ft 15 900 Ft 19 100 Ft

Nyugdíjas EGVE tag
2018-ban 100%-os kedvez-
ménnyel

4 800 Ft
0 Ft

Nyugdíjas egészségügyi 
dolgozó 6 400 Ft

Cégképviselő 9 600 Ft 12 600 Ft 15 900 Ft

A fenti díjak 21,26% ÁFA-t tartalmaznak.
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A háromnapos részvételi díj a következőket tartalmazza:
•	 a tudományos programok és a kiállítás látogatása
•	 kongresszusi táska a programfüzettel
•	 vonalkódos névkitűző

Az egynapos részvételi díj a következőket tartalmazza:
•	 tudományos programok és a kiállítás látogatása az adott napon
•	 kongresszusi táska a programfüzettel
•	 vonalkódos névkitűző

A kongresszusi részvételi díjak adóköteles természetbeni juttatást nem tartalmaznak.

A kongresszus tudományos és társasági programjai csak a kongresszusi névkitűzővel 
látogathatók!

Akkreditáció
A kongresszus szakmai programjának akkreditációja  folyamatban van.

Tombola
A hagyományos tombolát számítógéppel sorsoljuk a jelenlévő résztvevők közül.
A tombola fődíjainak kisorsolásában azok vehetnek részt, akik a kongresszusi táskában 
található igazolásgyűjtő lapon legalább tíz kiállítótól szereztek aláírást. 
A játékban a cégek képviselői nem vesznek részt.

Parkolás
A Hotel Azúr parkolójában, valamint a környező utcákban.

Érkezés, elutazás, csomagszoba
Kérjük, ellenőrizze a szálláskártyán, hogy szállodai szobáját mikor tudja elfoglalni, és 
mikor kell elhagynia azt. A szállodák csomagszobát biztosítanak az érkező és elutazó 
vendégek számára.

Étkezés
Büféebéd  5 000 Ft/fő/nap
Tematikus gasztronómiai est 10 800 Ft/fő
Kiállítói est  10 800 Ft/fő
(Az árak tartalmazzák a 4,76% ÁFA-t és a 3,85% turizmusfejlesztési hozzájárulást.)

Lemondás
A lemondást írásban kérjük benyújtani a kongresszusi szervezőiroda címére, legkésőbb 
2018. augusztus 10-ig. 2018. augusztus 10. után lemondást nem tudunk elfogadni.

A korábbi befizetések visszatérítése: 2018. augusztus 10-ig beérkezett lemondás ese-
tében a befizetett díjak 80%-a. 2018. augusztus 10. után a befizetett díjakból visszatérí-
tésre nincs lehetőség.

Az utólagos számlamódosítás díja 1 000 Ft +ÁFA
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Betegágy melletti diagnosztika
Komplex megoldás

cobas b123 

IT 1000

cobas Liat cobas b101 

Urisys 1100

Accu-Chek® Inform II 

cobas h232 

Kémia

CoaguChek® Pro II
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siemens-healthineers.com
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