
 

                     TÁJÉKOZTATÓ 4. - 2020.04.17.  

Tisztelt FESZ Tagok, Kedves Kollégák,!      

A Kormány járványügyi intézkedései kapcsán tájékoztatjuk Tagvállalatainkat és a gyógyászati 
segédeszköz forgalmazó szaküzleteket a FESZ Elnöksége által, április 6-17 között tett lépésekről. 
Összefoglaljuk az egyes intézkedések kapcsán felmerült legfontosabb tudnivalókat. 

A FESZ MTI közleményt jelentett meg a Tagvállalatai helyzetéről április 16-án, a várt, de elmaradt 
Kormányzati Intézkedésekről. Az kis és közepes egészségipari és az egészségügyi szolgáltató 
vállalatok (KKV) egységesen kimaradtak a gazdaságilag támogatott vállalkozások köréből jelzésünk, 
tiltakozásunk ellenére. 

1.  A három együttműködő Szövetség (FESZ - ETOSZ - OSZ) vezetői videokonferenciára kaptak 
meghívást, miután kezdeményeztük a személyes találkozót Dr. Horváth Ildikóval az Egészségügyért 
felelős Államtitkárral. 

A Számára megküldött javaslatainkat a 2. sz. Tájékoztatónkban (03.30.) foglaltuk össze a Tagságnak. 
A levél a Szövetség weboldalán és facebook oldalán olvasható teljes terjedelmében regisztrált 
tagjaink számára. Felülvizsgálva a korábbi javaslatainkat, azokat 3 pontban részben módosítottuk, 
részben kiegészítettük az alábbiak szerint: 

 Javasoljuk, hogy a rendszeres eszközhasználók vényfelírása megvalósulhasson távkonzultáció 

során. Szükségesnek tartjuk engedélyezni, hogy a konzultációt és a felírást követően a felíró 

orvos a vényt az eszköz használójának kérése alapján vagy az eszköz használó vagy az általa 

megjelölt forgalmazó címére postázhassa. Az eszköz kiszolgáltatásának ily módon történő 

megvalósításához szükséges a házhozszállítás korlátozásának a veszélyhelyzet idejére történő 

feloldása. 

 Javasoljuk, hogy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 2020. május 1-jei hatállyal oly módon 

hirdesse ki a társadalombiztosítási támogatással rendelhető és kiszolgálható gyógyászati 

segédeszközök teljes körének érvényes listáját, hogy abban a meghatározott termékcsoportok 

esetében a közfinanszírozás alapját képező nettó áraknál a jelenleg hatályos árak 1,1-szeres 

szorzatát alkalmazza. 

 Kérjük, hogy a Kormány módosítsa a Gazdaságvédelmi Akcióterv végrehajtása érdekében a 

Járványügyi Alap feltöltését szolgáló kiskereskedelmi adóról szóló 109/2020. (IV. 14.) 

Kormányrendeletet, annak 1. §-a 1. pontjának d) alpontja ne vonatkozzon a gyógyászati 

termékek kiskereskedelmére. 

2.  Az MTI-hez eljutott közleményünk eddig az alábbi helyeken jelent meg: 

 ots.mti.hu:  
A Forgalmazók az Egészségért közleménye - 2020.04.16 16:17.11 
 

 https://www.penzcentrum.hu/vasarlas/egeszsegugyi-szolgaltatok-kerik-az-allam-segitseget-roluk-
megfeledkeztek-a-jarvany-miatt.1093166.html  
Pénzcentrum.hu: Egészségügyi szolgáltatók kérik az állam segítségét: róluk megfeledkeztek a 
járvány miatt 

http://ots.mti.hu/
https://www.penzcentrum.hu/vasarlas/egeszsegugyi-szolgaltatok-kerik-az-allam-segitseget-roluk-megfeledkeztek-a-jarvany-miatt.1093166.html
https://www.penzcentrum.hu/vasarlas/egeszsegugyi-szolgaltatok-kerik-az-allam-segitseget-roluk-megfeledkeztek-a-jarvany-miatt.1093166.html


 
 https://nepszava.hu/3074764_osszeomlik-a-gyogyaszati-segedeszkoz-ellatas-ha-nem-segit-a-

kormany   
Népszava.hu: Összeomlik a gyógyászati segédeszköz-ellátás, ha nem segít a kormány 
 

 http://medicalonline.hu/cikk/mentoov_nelkul_az_egeszsegugyi_szolgaltato_vallalkozasok  
Medical Online: Mentőöv nélkül az egészségügyi szolgáltató vállalkozások 
 

 https://weborvos.hu/hirek/az-egeszsegugyi-vallalkozasok-tobbsegenek-nem-dobtak-mentoovet-
258754   
Weborvos.hu: Az egészségügyi vállalkozások többségének nem dobtak mentőövet 
 
https://24.hu/fn/gazdasag/2020/04/17/koronavirus-gyogyaszati-segedeszkoz-egeszsegugy/  

 24.hu: Összeomlik a gyógyászati segédeszköz-ellátás, ha a kormány nem segít 

A következő közleményünk az ellátás zavaraival, a bezárt gyse-boltokkal, a recept felírás 
nehézségeivel, anomáliáival foglalkozik. A már elkészül MTI cikk tervezett megjelenése a következő 
hét közepe, mely függ az Államtitkárral Asszonnyal történő egyezetetésünk kimenetelétől is. 

3. Online pénztárgépek üzemeltetőinek kötelező bankkártya elfogadás. A Kormányinfón és más 
média megjelenésekben elhangzott közlés szerint (2021.01.01-től az on-line pénztárgépek 
üzemeltetőinek biztosítani kell a bankkártyás fizetést a vásárlók részére. Erről a mai napig megjelent 
jogszabályokban nem találtunk rendelkezést, ezért levélben fordultunk a NAV Tájékoztatási 
Főosztályához, hogy elhallás történt vagy valóban előkészület alatt van ilyen intézkedés? A NAV 
válaszáról tájékoztatjuk tagjainkat. 

 A Forgalmazók az Egészségért Szövetség 2020. május 21-én 14.00 órától a Nemzeti Egészség-
biztosítási Alapkezelő 1139 Budapest Váci út 73/A alatti előadótermébe szervezett 
tájékoztatóján a veszélyhelyzet alatt elrendelt korlátozások miatt a személyes részvétel nem 
lehetséges.  Tekintettel arra, hogy az ÁFA Törvény (2007. évi CXXVII. törvény 10. melléklet) 
július 1-től hatályba lépő rendelkezéseit mely alapján minden számláról un. „összesítő 
jelentést” kell küldeni a NAV felé (kivétel a magánszemélyek részére történő forgalmazás) a 
jogalkotó még nem módosította. Szövetségünk kezdeményezte, hogy amennyiben a 2020. 
július 1. napjától kötelező adatszolgáltatási előírás hatályba lép, az adatszolgáltatás 
tartalmáról és módjáról video konferencián (webinárium) tájékoztassa a NAV rendezvényre 
regisztrált résztvevőket. 

 Tekintettel arra, hogy az MDR rendelet 2020 május 26-i bevezetésének elhalasztásáról az 
Európai Parlament még nem döntött, (várhatóan május elején szavaz az EP az Európai 
Bizottság  javaslatáról) felkészültünk arra is, hogy felkérésünk alapján az az MDR 
alkalmazásának részleteiről és kifejezetten a közvetlen lakossági kiszolgálást végző 
forgalmazók (patikák és gyógyászati segédeszköz szaküzletek), 14. és 25. cikk alapján 
kötelező feladatairól is video konferencián tájékoztassuk a rendezvény regisztrált résztvevőit. 

 A magánorvosi rendeléseken nyújtott ellátásokról történő kötelező EESZT adatszolgáltatás 
2020 június 1-i határideje sem lett módosítva, (39/2016. EMMI rendelet 22. § (5a) bekezdés). 
Amennyiben nem módosítja az EMMI a június 1-i határidőt, a 2020. június 1. napjától 
kötelező adatszolgáltatás tartalmáról és módjáról is a május 21-i webináriumon adnak 
tájékoztatást az EESZT szakértői.  
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4.  Előző hírlevelünkben beszámoltunk arról, hogy a gyse e-vény bevezetéséről sem az 
egészségpolitika sem a NEAK nem tett le csupán technikai problémáik adódtak. Az EESZT 
tájékoztatta a vényíró és vény elszámoló programok szállítóit, hogy dr Kasler Miklós Miniszter úr 
jóváhagyta az EMMI rendelet módosítását mely alapján a kialakult járványügyi vészhelyzetben 
bizonyos gyógyászati segédeszközök elektronikus vényen történő rendelését és kiadását biztosítják, 
várhatóan 2020. április 30-tól.  Az e-vényen rendelhető segédeszközök körét a gyógyszerekkel együtt 
a www.neak.gov.hu/pupha oldalon teszi közzé a NEAK. A gyógyszertörzsek között, külön 
megjelöléssel közölt segédeszközök e-vényen történő rendelése esetén a vény  beváltása kizárólag 
gyógyszertárakban lesz lehetséges.  Az e-vényen nem rendelhető egyéb, társadalombiztosítási 
támogatással rendelkező GYSE-k továbbra is csak papír alapon rendelhetők. Javasoljuk, hogy a gyse 
forgalmazó szaküzletek szakdolgozói tájékoztassák betegeiket és ügyfeleiket, hogy tapasztalataik 
alapján milyen segédeszköz termékek beszerzése korlátozott a patikákban. A kezelőorvosoknak 
továbbra is lehetősége van hagyományos (papír alapú) vényen rendelni az eszközt a betegek 
részére amit a gyse szaküzlet ki tud szolgálni. E-vényen történő gyse rendelés esetén a vényt az 
orvosnak vissza KELL VONNI HOGY PAPÍR ALAPON ÚJRA MEG TUJDJA RENDELNI. Gyógyszervény 
esetében van lehetősége a felírt er-vény visszavonására a gyógyszert rendelő orvosnak és tekintettel 
arra, hogy kvázi a gyógyszertörzsbe teszik be az e-vényen rendelhető gyse cikktörzset ezért 
valószínűsítjük hogy ez a lehetőség adott marad a gyse e-vényekre is. 

5.  Az Innovációs és Technológiai Minisztérium az elmúlt időszakban kiemelt területként kezelte az 
egészségipart. E törekvés egyik fő eredménye Magyarország első átfogó Egészségipari Stratégiájának 
a megalkotása. Minisztérium célja továbbra is az, hogy a hazai egészségipari gyártókat fejlessze, 
növekedésüket segítse. A FESZ munkatársai részt vettek az ITM-be 2020.04.08-án összehívott 
megbeszélésen melyen György László Gazdaságstratégiáért és Szabályozásért Felelős Államtitkár Úr 
arról tájékoztatott, hogy fel kívánják mérni a szövetségek körében, hogy a jelen hírlevél 
mellékleteként elküldött táblázatban található eszközök, közül melyek azok, amelyeket 
tagvállalataik Magyarországon gyártanak, illetve képesek lennének gyártani. 

A kitöltött táblázatokat a FESZ tagjai 2020. április 20-ig küldjék vissza a FESZ 
forgalmazok@gyogyasz.hu címére.  

A javaslataink kapcsán tett intézkedésekről és további javaslatainkról folyamatosan tájékoztatjuk a 
Tagságot. Várjuk észrevételitek, javaslataitokat. 

Vigyázzon Mindenki Magára, a Szeretteire, az Alkalmazottjaira, a Betegeire, az Ügyfeleire, Egymásra! 

Elnökség nevében,  

 

Margitai Barnabás sk     Róka László sk   
          elnök               főtitkár    
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