
Emlékeztető 

készült 2022. április 13-án megtartott elnökségi ülésről 

Helyszín: Gotomeeting, 1138 Budapest Váci út 184. 

 

Név Titulus Jelen van 
Dr. Margitai Barnabás Elnök x 

Róka László Főtitkár x 

Dogossy Péter Forgalmazókat képviselő elnökségi tag x 

Dr. Hagymási Miklós Forgalomba hozók képviselő elnökségi tag - 

Dr. Markovics Gyula 09 Tagozatot képviselő elnökségi tag                 - 

Hári Zita Etikai Bizottsági tag x 

Horváth Gergely Felügyelő Bizottsági tag - 

Kucseráné Baranyi Katalin 06 Tagozatot képviselő elnökségi tag x 

Mezei Zoltán 12-15-18 Tagozatot képviselő elnökségi tag - 

Nagy Attila 04 Tagozatot képviselő elnökségi tag x 

Plavecz Lívia Etikai Bizottsági tag x 

Rácz Viktor Etikai Bizottság Elnöke x 

Rising Károlyné 02 Tagozatot képviselő elnökségi tag x 

Szász-Fejér István Felügyelő Bizottság Elnöke - 

Nyáriné Tuboly Zsuzsa Felügyelő Bizottsági tag x 

Spiczmüller Szabolcs 21 Tagozatot képviselő elnökségi tag x 

 
Napirendi pontok: 

1. napirendi pont: Társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyászati segédeszközök 

egyszeri áremelési kérelme (451/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet) 

2. napirendi pont: Közgyűlés - (05.25) 

3. napirendi pont: Őszi Kongresszus: szakmai tartalom javaslat, szervezés (09.23-24.) 

4. napirendi pont: MTI közlemény - sajtókampány (tájékoztatás) 

5. napirendi pont: Éves beszámoló 

6. napirendi pont: NEAK - FESZ - Hallókészülék megbeszélés, további egyeztetések 

7. napirendi pont: NOR regisztráció 

8. napirendi pont: Egy csepp figyelem alapítvány (tájékoztatás) 

Dr. Margitai Barnabás, elnök köszöntötte a megjelent elnökségi tagokat.   

 

Dr. Margitai Barnabás ismertette a napirendi pontokat. 

Nyáriné Tuboly Zsuzsa az egyebek napirendi pontban kérte felvetni, hogy a betegeket és az orvosokat 

a FESZ széles körben tájékoztassa: Gyógyászati Segédeszközt a Gyógyászati Segédeszköz 

Szaküzletekből szerezzék be a rászorulók. 

A napirendi pontokat az elnökség elfogadta, az alábbi sorrendben tárgyalta. 

 

 



1. napirendi pont:  

Dr. Margitai Barnabás felkérte az elnökségi tagokat, mondják el a tapasztalataikat az áremeléssel 

kapcsolatban. 

Nyáriné Tuboly Zsuzsa elmondta, hogy mindenki örült az áremelésnek. Maximálisan megérti, hogy a 

nagykerek is nehéz helyzetbe kerültek a beszerzési árak fokozott mértékű növekedése miatt, de 

azzal nem ért egyet, hogy azoknál a termékeknél, ahol akár 20-30 %-os emelést is jelentett a TB 

támogatás növekedés, ott a nagykerek olyan mértékben emelték a listaárakat, hogy a 

kiskereskedőknek ismét minimális árrésük maradt. Gyakori, hogy az orvosokkal behúzatják, a termék 

nem helyettesíthető. Véleménye szerint ezt úgy kellett volna megosztani, hogy a kiskereskedőknek is 

és a nagykernek is jusson az áremelésből.  

A gyógyászati segédeszközt a gyógyászati segédeszköz szaküzletből felhívás lényege, azt kell 

kommunikálni a betegek felé, hogy miért van szükség a GYSE boltokra és ennek mi a jelentősége, 

milyen előnye származik a betegnek abból, ha gyse szaküzletben vásárol. A gyógyászati segédeszköz 

szaküzletek be tudják mutatni (az orvosoknak is), fel tudják próbálni a betegekkel a segédeszközöket, 

míg a gyse szaküzletnél nagyobb ügyfélforgalmat bonyolító patikában erre nincs mindenhol 

lehetőség. Az elmúlt hetekben, egyre többször előfordult az is, hogy a kiváltott termékeket 

visszavitték az üzletekbe azzal, hogy a gyógyászati segédeszköz bolt vegye vissza.  

Róka László beszámolt az elnökségi tagoknak a korábban elküldött hírlevélről, ami az elállásról szólt. 

Ezt a tájékoztatót a boltban ki lehet tenni.  

Rácz Viktor elmondta, hogy ő ilyen esetben azt a tájékoztatást szokta adni a betegeknek, hogy a 

GYSE bolt csak új, még nem használt termékkel foglalkozhat.  

Plavecz Lívia beszámolt az elnökségi tagoknak, hogy a betegek örültek, hogy újra lehet kapni 

rollátorokat. A listából látszik, hogy vannak olyan cégek, akik nem adtak be áremelési kérelmet. Van 

1-2 olyan termék, ahol még mindig nagyon alacsony az árrés (katéter, kompressziós harisnya).  

Dr. Margitai Barnabás elmondta, hogy a rendelet, ami kijött március végén április elején az 2 

mellékletet tartalmaz. Javasolja összeállítani a 3. számú mellékletet a rendelethez, ami a további 

alacsony vagy negatív árrésű termékeket tartalmazza. 

Plavecz Lívia elmondta, hogy az Elgo mopedekkel kapcsolatban volt néhány egyedi engedély, amit 

nem tudtak kiszolgálni, mert nem voltak mopedek, az engedélyeken még a régi ár szerepel. A NEAK-

tól azt az információt kapta, hogy aki kiadta a határozatot vele kell ezt megbeszélni.  

Kucseráné Baranyi Katalin elmondta, hogy amit Róka László küldött értelmezést, az alapján járnak el. 

A méretsorozatos termékeknél a kiszolgálás időpontját veszik alapul, az egyedi méretre készülő 

termékeknél pedig a beváltás időpontjában aktuális nettó TB árakkal számolnak el.  

Róka László elmondta, hogy Giczei Georgina is ezt javasolta. A Dr. Margitai Barnabás által javasolt  

3.számú melléklethez azonban szükség van adatokra, ezért kéri a kiskereskedőket és elnökségi 

tagokat, hogy április végéig küldjék el, azokat a termékeket, melyeknek alacsony vagy negatív az 

árrése. 

Dr. Margitai Barnabás elmondta, hogy április 27-ére kibővített elnökségi ülést javasol összehívni, 

ahol az elnökségi tagok és az általuk meghívott tagok vesznek részt, ahol megvitatásra kerülnek a 

további áremelési, TB támogatási javaslatok. 

Róka László elmondta, hogy a tervezett GYSE kampány arról szólna, hogy a segédeszköz 

forgalmazásnak és a forgalmazó szakma fontosságát hangsúlyozza. Tóth Attila elutasította a 

felkérést, hogy segítsen a médiaszolgáltatók felé készülő árajánlat összeállításában. Azt mondta, 

hogy ennek a költségét nem tudja meghatározni, de egy több hónapon keresztül tartó átfogó 

lakossági kampány finanszírozása biztosan meghaladja a FESZ lehetőségeit. Bittner Péter sem tudta 

előzetesen meghatározni a kampány összegét.  

Dr. Margitai Barnabás javasolta a kampánnyal kapcsolatban, olyan szakemberekkel kell beszélni, akik 



már végeztek ilyen szolgáltatást megbízás alapján. Javasolta az ajánlat kérést az Influence Média, a 

VM-Kmm Kft és az Egy csepp figyelem alapítványnak elküldeni. 

2. napirendi pont:  

Róka László beszámolt az elnökségi tagoknak, hogy a májusi közgyűlés után nem lesz pontszerző 

továbbképzés. A közgyűlés a 1138 Budapest Váci út 184 Konferencia teremben lesz megtartva.  

A közgyűlés időpontja: 2022.05.25. szerda 10-13:00 személyes megjelenés. 

3. napirendi pont: 

Dr. Margitai Barnabás javaslatára az őszi kongresszus címe: Stroke – Hipertónia – GYSE. A szakmai 

programok egy része a stroke-on átesett emberek rehabilitációjához és a hipertónia kezeléséhez fog 

kapcsolódni. A magas vérnyomás betegség telemedicinális mérése és a távgondozással 

összefüggésben elhangzó előadásokat is javasolta felvenni a kongresszus programjába.  

Dr. Markovics Gyula javasolta az MDR rendeletben előírt klinikai vizsgálati kötelezvény és a HTA EU 

direktíva (2021/2282 rendelet az egészségügyi technológia értékeléséről) rendelkezéseiről is 

hangozzanak el előadások a FESZ Kongresszusán. Javasolta továbbá ismételten felvetni a hiányzó 

orvos szakmai irányelvek kérdését.  GySE rendelésre vonatkozó szakmai irányelvek ISO csoportok 

szerint még nem készültek. A GYSE finanszírozásának, támogatásnak szabályozása továbbra is kérdés 

Róka László megkérte az elnökségi tagokat, hogy javasoljanak a stroke és a hipertóniával 

kapcsolatban orvosokat, akiket az őszi kongresszusra fel lehet kérni előadónak. A péntek esti 

programba hajózást tervezünk a Velencei tavon, ha lesz még benne víz. 

Hári Zita javasolta egyik előadásnak a Paralimpikonokat illetve stroke ellátásban felkérni a STEPS 

Klinikáról előadót.  

 

4. napirendi pont: 

Dr. Margitai Barnabás beszámolt az elnökségi tagoknak, hogy a FESZ MTI közleményt adott ki, mely 

felhívta a figyelmet arra, mennyire nehéz helyzetbe került a szakma. Két dolgot hangsúlyozott a 

közlemény: a 3 milliárd forint felosztásának módját, arra mire elég és mire nem, illetve a 

devizaárfolyam rendkívüli emelkedésének problémáját. A teljes kampány 100.000 forintba került. A 

FESZ Elnöke három rádió interjút adott és szerepelt az ATV Jó reggelt című műsorában, március 15-

én. 

Róka László beszámolt az elnökségi tagoknak, hogy a FESZ részt vett február elején az OSZ 

sajtótájékoztatóján.  

Dr. Margitai Barnabás elmondta, hogy beszélt a sajtótájékoztató előtt Tóth Lászlóval, aki közölte, 

hogy a 3 milliárd forintot meg fogja kapni a GYSE terület, de annak kivitelezése, kidolgozás időbe 

kerül. Az OSZ sajtókampányára mindenki olyan eszközöket vitt a kiállításra, amik már nem 

kaphatóak, vagy hamarosan el fognak tűnni a piacról. 

5. napirendi pont: 

Róka László beszámolt az elnökségi tagoknak, hogy a szakmai beszámoló már elkészült, de a 

pénzügyi beszámolóra még várni kell, húsvét után fogja a könyvelő elküldeni a mérleget. 

Az éves beszámolót április végéig megkapják az elnökségi tagok. 

6. napirendi pont: 

Spiczmüller Szabolcs beszámolt a Hallókészülék Tagozat és a NEAK között 2022.02.23-án folytatott 

megbeszélésről. A megbeszélésen szó volt az ár-indexálásról, a támogatás intenzitásának 



növeléséről. A hallókészülék technikus óradíjának az emelése részükről a fő üzenet. A NEAK részéről 

érdemi válasz nem hangzott el a felvetett problémákra.  

Dr. Margitai Barnabás elmondta az elnökségi tagoknak, hogy a megbeszélésen bemutatkozott a FESZ 

vezetése az Ártámogatási Főosztály és a GYSE Osztály vezetőinek, akik nemrégen kerültek 

kinevezésre.  

Spiczmüller Szabolcs beszámolt az elnökségi tagoknak, hogy nincs még meg a hallókészülék tagozat 

új elnökségi tag jelöltje. 

7. napirendi pont: 

Róka László beszámolt, hogy a gyogyasz.hu-ra több cég elkészült táblázata fel lett töltve 

mellékletekkel együtt. Ez az adatbázis nem alkalmas a betegek tájékoztatására.  

Dr. Margitai Barnabás tájékoztatta az elnökségi tagokat, hogy ki fog menni egy levél melyben minden 

céget megkér a Vezetőség, hogy küldjék el a NOR regisztrációhoz készített táblázatokat a FESZ 

részére. 

Megkérdezte az elnökségi tagokat is, hogyan állnak a termékek feltöltésével. 

Rácz Viktor – még nem kezdte el. 

Plavecz Lívia – a saját gyártású termékeket töltötte fel, amit kötelező volt. 

Kucseráné Baranyi Katalin – a méretsorozatos termékek bejelentését az OGYEI befogadta, az egyedi 

rendelésre gyártott termékek bejelentéséhez most fognak hozzákezdeni, a forgalmazó 

regisztrációhoz pedig folyamatosan gyűjtik az adatokat. 

Róka László elmondta, hogy az összeg maximalizálásáról szóló rendelet még nem jelent meg. 

Dr. Nagy Attila véleménye szerint a kedvezményes ÁFA kulcsot csak abban az esetben 

alkalmazhatnak a vállalkozások, ha a forgalmazói regisztrációt megtették.  A NAV(?) azt javasolta, 

hogy ezek a termékek legyenek önkéntesen regisztrálva, kötelező csak 2025 után. Véleménye szerint 

mert csak így lehet igénybe venni a kedvezményes ÁFA-t értékesítéskor. 

Róka László elmondta, hogy megkérdezte a NAV-ot erről de még nem kapott választ. 

 

8. napirendi pont: 

Dr. Margitai Barnabás beszámolt az Egy csepp figyelem alapítvánnyal folytatott megbeszélésekről. Az 

alapítvány megkereste a FESZ-t nem csak a diabétesz, hanem a hipertóniával kapcsolatban.  A FESZ 

egy ilyen kampányban részt vehet-e anélkül, hogy sérülne az a szabály miszerint a FESZ cégeket 

külön-külön a reklámkampányaik során nem, vagy csak korlátozottan támogathat. A kérdés az, hogy 

milyen kampányt tud indítani a FESZ a tagvállalatok bevonásával, ami több prevenciós területet is 

megcéloz. A kongresszuson az Egy csepp figyelem alapítvány és a Beurer előadást fog tartani. A FESZ 

üzenetének lényege, hogy nem csak patikákban lehet vérnyomást és vércukorszintet mérni, hanem a 

gyógyászati segédeszköz boltokban is.  

Nagy Attila elmondta, hogy szakmai protokollok vannak, hogyan lehet a gyógyszertárban 

vércukorszintet mérni.  

 

Dr. Margitai Barnabás megkérdezte az elnökségi tagokat arról, hogy a FESZ küldjön-e a tagságnak egy 

körlevelet azzal kapcsolatban, hogy adományoztak-e az ukrajnai menekülteknek? Az elnökségi tagok 

támogatják a körlevél elküldését. 

 
 

Következő ülés időpontja: 2022.04.27. 
k.m.f. 

jkv. vezető Kópis Henrietta; jóváhagyta Dr. Margitai Barnabás 



 

Elfogadott feladatok  Felelős Határidő 

Médiaszolgáltatóktól árajánlat kérés Róka László 2022.04.19. 

Közgyűlés összehívása Róka László 

Kópis Henrietta 

2022.04.25. 

Éves beszámoló Róka László 2022.04.27. 

Őszi Kongresszus program tervezet dr. Margitai Barnabás 

Róka László 

2022.05.25. 

Forgalomba Hozók NOR adatkérés Róka László 2022.04.30. 

Tagság megkérdezése adományozás tárgyban dr. Margitai Barnabás 2022.04.30. 

Kibővített Elnökségi Ülés Róka László 2022.05.04. 

 


