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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 - 

Horváth Gergely Felügyelő Bizottsági tag - 

Kucseráné Baranyi Katalin 06 Tagozatot képviselő elnökségi tag x 

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

Nagy Attila 04 Tagozatot képviselő elnökségi tag - 

Plavecz Lívia Etikai Bizottsági tag x 

Rácz Viktor Etikai Bizottság Elnöke - 

Rising Károlyné 02 Tagozatot képviselő elnökségi tag x 

Szász-Fejér István Felügyelő Bizottság Elnöke x 

Nyáriné Tuboly Zsuzsa Felügyelő Bizottsági tag x 

Spiczmüller Szabolcs 21 Tagozatot képviselő elnökségi tag - 

 

 

Napirendi pontok: 

1/a Áremelési eljárásból kimaradt termékek finanszírozásának, áremelési kérelmek 

térítésmentességének megvitatása  

1/b Áremeléssel érintett termékkörökben az áremelés mértékének szűkössége és a FIX támogatású 

termékek helyzete 

2. FESZ őszi Kongresszusának előkészítése 

Dr. Margitai Barnabás, elnök köszöntötte az elnökségi tagokat.   

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

 

FESZ őszi Kongresszusának előkészítése 

Róka László - az őszi kongresszus programtervezetét hamarosan össze kell állítani, viszont az elnökség 

tagjaitól várja az előadás javaslatokat az előadók elérhetőségével. A Kongresszus javasolt címe:  

FESZ2022 – Hypertonia – Stroke – GYSE.  2011-ben volt hasonló tematikájú kongresszus, ahol a 

diabétesz szövődményeiről, illetve a diabétesz sebkezeléséről Kozma-Jung Andrea beszélt. Ekkor Róth 

Éva gyógypedikűrös is tartott előadást. Kozma Jung Andrea most szeptember végén külföldön 

tartózkodik, de Róth Éva elfogadta a jelenlegi felkérésünket. Váradi Péter a Prémium 

Egészségpénztár, illetve a Pénztárszövetség vezetője is tart előadást. Kardiológiai betegség 



témakörben Bernáth-Lukács Zsuzsa tart előadást, ő a SzívSN egyesület elnöke a Szívsebészeti Klinika 

munkatársa. 

Dr. Margitai Barnabás javasolta Mátics Katalin, az USZOSZ vezetőjének felkérését, aki az idősellátással 

kapcsolatos uniós pályázatok eredményeit mutatja be.  

 

1.a - 1.b napirendi pontok 

Róka László - április 8-i, 3 milliárd forintos támogatás emelés keretében ötven sorozatgyártású 

eszközcsoport kapott jelentős mennyiségű támogatást, de a FESZ eredetileg további 40 termékkör 

támogatásának emelésére tett javaslatot, (1.a.) amelyeknek a beszerzési árai jelentős mértékben 

emelkedtek. Az áremeléssel érintett termékkörökben több eszköz árrése is kedvezőtlen maradt. 

Javasolta, hogy az áremelés mértékének szűkössége és a csoportokban fix támogatással rendelhető 

eszközök helyzetét az 1/b napirendi pont alatt vitassák meg a résztvevők. Ezekkel az a probléma, hogy 

azok a termékek, amelyek fix támogatásúak voltak az áremelési eljárás előtt, az áremelési eljárás miatt 

jelenleg alacsonyabb támogatást kapnak, mint a referencia áras termékek és ez a 

helyettesíthetőségükre is kihat. 

 

A FIX támogatású termékek esetében a beteg ugyanannyit fizet, mert az áremelés előtt ezért a fix árú 

termékeknél hiába emelte meg a forgalombahozó a termékét a csoportban maximált árra, a 

támogatása kevesebb lett, mivel a beteg korábban több térítési díjat fizetett. Ez probléma, - ha fix 

támogatású terméket ír fel az orvos, azt nem lehet helyettesíteni a referencia árú a beteg számára 

kedvezőbb díjú termékkel, mert a 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet 14. § (2.a) alapján az összeg nem 

haladhatja meg a helyettesítés esetén az orvos által eredetileg rendelt támogatási összeget. Tehát 

hiába akarja egy referencia árú termékre helyettesíteni a viszonteladó az eszközt, ezt a jogszabály 

alapján nem teheti meg. 

 

Róka László beszámolt az elnökségi tagoknak, hogy 4 FESZ tagvállalat (?) nem adott be áremelési 

kérelmet (Consolatio Kft., Fotruna International Kft., MED-PLAN Bt., Rehab-Centrum Kft.). Viszont van 

további 11 cég (Aime Kft., Korzet Kft., Ortetika Kft., Ortoprofil-Centrum Kft., Rehab Medica Kft., Rehab-

Észak Kft., Rehab-Kelet Kft., Salix-Med Kft., TAAN vagyonkezelő Kft., Tisza Ortofém Kft.) akik adtak be 

áremelési kérelmet annak ellenére, hogy nem szerepelnek a Minősített Szállító-i jegyzékben. Ezeket 

a kérelmeket befogadta a NEAK annak ellenére, hogy a törvény egyértelműen kimondja, hogy nem 

fogadhatta volna el a Minősített Szállítójegyzékben nem szereplő cégek áremelési kérelmét. 

 

Dr. Margitai Barnabás - azokat a termékeket, melyek ára problémás volt, már 1 évvel ezelőtt jelezte 

a FESZ. Ezt a listát most frissítjük, és ismételten elküldjük az érintett döntéshozóknak.  A FESZ 

javasolja, hogy ingyenesen adhassanak be a cégek áremelési kérelmeket. 

 

Róka László beszámolt az elnökségi tagoknak, hogy várhatóan az év végéig nem módosulnak azok az 

árak, amiket most az eseti áremeléssel elfogadtak. Egyelőre nincs döntés arról, hogy a jövő évi 

fixesítési eljárás alapján milyen módon fog változni a támogatás. Vannak olyan termékek, amiknek 

nem változott a beszerzési ára a tavaly novemberi, PM-nek készített kalkuláció óta, több terméknél 

viszont igen. Az árrésük az áremelés ellenére is olyan alacsony, hogy a viszonteladó partnerek nem 

képesek ezeket gazdaságosan forgalmazni. 

 

dr. Margitai Barnabás megkérte az elnökségi tagokat, hogy mondják el a tapasztalatukat a kialakult 

helyezettel kapcsolatban. Volt el forgalomba hozók, nagykereskedők részéről áremelés április 8 után?  



 

Nyáriné Tuboly Zsuzsa – folyamatosan emelkednek az árak, vannak olyan termékek továbbra is, amik 

még mindig nem beszerezhetőek sem a nagykereskedőtől, sem közvetlenül az importőrtől. A 

járókeretek helyzete rendeződött, a katéterek és pelenkák nem változtak ott továbbra is nagy gond 

van. A deréköveknél elvitték az árrést (Medi), az általános termékeknél elfogadható. Kérdés az, hogy 

ez meddig marad és mennyit fognak emelkedni. Több termék ára rendeződött, viszont néhány rollátor 

továbbra sem beszerezhető a hazai piacon.  

 

Dogossy Péter – hasonló a helyzet, mint amit Zsuzsa elmondott. A pelenkákra visszatérve az az 5 %-os 

árrés nagyon kevés. Rollátor volt, csak nem úgy hívták, hogy 4852 hanem rollátorként így a cég azt 

mondta meg lehet venni, de nem TB finanszírozott. Van olyan cég, aki hetente 2-szer küldi az emelt 

árakat tartalmazó árlistát sőt, van olyan, akinél csak rendeléskor a honlapján kereshető az aktuális 

viszonteladói ár, mert árlistát sem küld.  

 

Plavecz Lívia – egyetért Zsuzsával és Péterrel, tapasztalata megegyezik velük 

 

Róka László - a FESZ részére elküldött árlisták alapján tudjuk aktualizálni a továbbra is támogatásra 

szoruló termékek listáját. 

 

Mezei Zoltán – az árréssel kapcsolatban két probléma van. Régóta szó volt arról, hogy meg kellene 

határozni az árréseket de ennek több ellenzője is van mert a forgalom függvényében eltérőek a 

beszerzési árak. Annak ellenére, hogy nincsenek jó árrések, vannak olyan helyek, ahol az orvos a 

fiókból még mindig kiadja a terméket úgy, hogy nem kell térítési díjat fizetnie a betegnek. A másik 

dolog pedig, hogy folyamatos áremelés van valaki naponta valaki hetente jelenti be az új árakat. 

Bizonyos termékek, aminek április 8-án rendezve lett az ára, már a 2. áremelés is megtörtént, hiszen 

az alapanyag árak és a szállítási költségek is folyamatosan emelkedtek. Vannak olyan termékek, ahol 

megemelték a termékek árát majdnem 45%-kal és gyakorlatilag a 45%-kal drágábban eladott 

terméken forintosan ugyan annyi az árrés, mint az áremelés előtt.  

 

dr. Margitai Barnabás - milyen megoldást tud javasolni a FESZ a felvetett anomáliák kapcsán? 

 

Rising Károlyné – Az egész helyzet ahogy a NEAK hozzááll méltatlan a szakmához. Elkeserítő a 

helyzet, mert a betegek ellátatlanok, hol ilyen, hol olyan oknál fogva. Vannak olyan termékek, mint 

pl. a pelenka vagy a katéter, amit havi szinten megvesz a beteg azokról a termékekről nem vesz 

tudomást a NEAK. 

 

dr. Margitai Barnabás - vannak olyan termékek úgy, mint a pelenka, sztóma, tesztcsík és a kötszerek 

egyrésze amely termékeknek jelentős a forgalma és jelentős költségvetési ráfordítást igényel a 

támogatásuk is. Ezeknek a termékeknek, ha emelkedik a támogatásuk akkor ez valószínűleg a 

kiskereskedők helyzetét is javítja, mivel ezeknek legnagyobb a forgalmuk. A többi terméknek az 

áremelési igénye csupán 10 %-a ezen 4 nagy termékkör áremelési kérelméhez viszonyítva. Ha ezeket 

betették volna az ár rendezésbe, akkor a támogatás mértéke nem 3 milliárd forint lett volna, hanem 

6-8 milliárd forintnál állt volna meg, hasonló mértékű támogatási elvek mellett. 

 

A támogatási rendszer ellentmondásai mellett a tagvállalatok működésnek újra gondolását is 

felvetheti az Elnökség a Közgyűlésen. Hogyan lehetne azt megoldani, hogy több kliens menjen be a 

GYSE szaküzletekbe? Milyen kommunikációs stratégiát válasszon a FESZ. Életképes lehet-e, egy a 

gyógyszerészi gondozási programhoz hasonló kezdeményezés? A GYSE szaküzletek is mérjék meg a 



betegek vérnyomását, testsúlyát, magasságát, testtömeg indexét. A FESZ 3 kreatív stúdiótól kért 

árajánlatot erre a kampányra, de még nem érkezett be minden árajánlat. Az Influence Media és a VM 

Komm Kft elküldte az árajánlatát, amit mellékletként megkap mindenki.  

 

Nyáriné Tuboly Zsuzsa – mindenképpen lépni kell, valamilyen formában össze kell fogni. 

 

Dogossy Péter – kellene valamit csinálni, de nehéz összefogni olyanokkal, akik begyűjtik a recepteket 

közvetlenül az orvosoktól. Javasolta, hogy az elnökségi ülésen bemutatott anyagok legyenek feltöltve 

a gyogyasz.hu-ra, ahol mindenki meg tudná nézni. 

 

dr. Margitai Barnabás a technikai részletét végig kell gondolni, hogy milyen formában oldható meg, 

hogy felkerüljenek a dokumentumok a jelszóval védett felületre és csak a jogosultsággal rendelkezők 

olvashassák azokat. 

 

Következő ülés időpontja: 2022.07.13. 
A Közgyűlés időpontja: 2022.05. 25. 

k.m.f.       
jkv. vezető Kópis Henrietta; jóváhagyta Dr. Margitai Barnabás 

 

 

 

Elfogadott feladatok Felelős Határidő 

Kongresszus programtervezet összeállítása  Róka L. 2022.05.13. 

Elnökségi jegyzőkönyvek, dokumentumok aloldal feltöltése Kópis H. 2022.05.13. 

FESZ áremelési kérelmek javaslatcsomag és 3. sz melléklet dr. Margitai B. 
Róka L.  

2022.05.25. 

NOR regisztrációhoz szükséges további listák bekérése Róka L 2022.05.25. 

Kongresszusi előadók felkérésének előkészítése Róka L 2022.06.15. 

 


