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Napirendi pontok:
1. napirendi pont: Beszámoló az EMMI Államtitkársággal folytatott megbeszélésről GYSE árrés, árindexálás;
eRecept; NOR regisztráció tárgyban
2. napirendi pont: FESZ 2022 őszi kongresszus helyszínéről döntés
3. napirendi pont: FESZ 2022 májusi közgyűlés előkészítése
4. napirendi pont: GYSE webáruházak jogi helyzete
5. napirendi pont: Egyebek
Dr. Margitai Barnabás, elnök köszöntötte a megjelent elnökségi tagokat.
A napirendi pontokat az elnökség elfogadta, az alábbi sorrendben tárgyalta.
1. napirendi pont: Beszámoló az EMMI Államtitkársággal folytatott megbeszélésről GYSE árrés, árindexálás;
eRecept; NOR regisztráció tárgyban
Róka László - január 27-én dr. Margitai Barnabással együtt, ketten személyesen bent voltak dr. Tóth László
helyettes államtitkár úrnál az EMMI-ben, aki, már akkor jelezte, hogy minden szervezetet meghívnak február 2án egy egyeztetésre. Az ágazati megbeszélésen Bidló Judit felvezette, hogy 3 milliárd forintos nagyságrendben
hagyott jóvá többletforrást a Pénzügyminisztérium. A 3 milliárd forint egy olyan szűk termékkör támogatás
emelését biztosító számításon alapul, amit korábban az OSZ mutatott be a PM-mel történt megbeszélés során.
Abban az anyagban elsősorban az ápolási eszközök, mopedek egyrésze (csak beltéri) és a tesztcsíkok szerepeltek.
A tájékoztatón elhangzott, hogy jogtechnikai részletek kidolgozás még folyamatban van, emiatt sem a rendelet
hatályba léptetésének időpontjáról, sem az intézkedés módjának végrehajtásáról pontos tájékoztatás nem
adható. Margitai Barnabás és a HGYFOSZ képviselője a megbeszélés után kért egy újabb találkozót Dr Bidló
Judittól, ahol elsősorban a hallókészülék tagozat javaslatáról kívánnak egyeztetni.

dr. Margitai Barnabás szerint a kialakult válságos helyzetben nem kivitelezhető, hogy a teljes GYSE kassza
finanszírozását újratervezze az EMMI, elsősorban átmeneti és azonnali intézkedések várhatóak. Ezzel
kapcsolatban megkérdezte az elnökségi tagokat, hogy a 3 milliárd Ft mire elég és mire nem.
Rácz Viktor szerint a 3 milliárd Ft tűzoltás, ami a kiskereskedőnek megjelenne valós árbevétel az a kiszolgálási díj,
de ez nem változtat azon, hogy veszteséggel viszont nem fog terméket árulni.
Kucseráné Baranyi Katalin egyetért Viktorral, hogy ez a 3 milliárd Ft csak tűzoltás, 2 évvel ezelőtt ígért 2
milliárd Ft-ból sem lett semmi.
Markovics Gyula - a 3 milliárd forinttal nem kell foglalkozni, mivel a megbeszélésen semmilyen konkrétumot
nem mondtak el ezzel kapcsolatban.
Hagymási Miklós - próbáljunk meg minél több pénzt szerezni a Gyógyászati segédeszközökre. Ha tűzoltásként
adnak 3 milliárd Ft-ot, ami a korábban említett ápolást segítő és rehabilitációs eszközök árának emelésére
szánták és ez durván 3 milliárd Ft ennek nincs semmi akadálya. A két dolgot külön kell kezelni, miszerint aminek
az árát meg akarják emelni annak emeljék meg, viszont emellett dolgozni kell azon, hogy minél több termék
áremelését fogadja be a NEAK. A következő lépésként pedig az egész kasszát meg kell emelni előbb utóbb.
A NOR regisztráció sokkal több munkát és pénzt igényel, mint az előre látta a szakma. Meg kellene
fogalmazni, hogy a magyar (OGYEI) szabályozás az MDR előírásain túlmenő jogi túlkapás, ami értelmetlen
pluszmunkába kergeti a kisvállalkozó forgalmazókat és a gyógyszertárakat is. Egyrészt nagyon sok munka és idő
másrészt pedig a jelenlegi szabályozás mellett rengeteg pénz is. A jelenlegi helyzetben a FIDESZ frakcióvezetőnek
kellene elküldeni a panaszt, amiben röviden le kell írni, hogy az EU-s jogszabályt túlbuzgón teljesíti az OGYEI,
mely fölösleges munkaidő és pénz, amire a jelenleg a forgalmazóknak és gyógyszertáraknak nincs kapacitása és
forrása.
Nagy Attila - egyetért mindenkivel. Azt is meg lehetne oldani ebből a 3 milliárd Ft-ból, hogy 4000 terméknek
az áremelési javaslatát ingyen adják be a forgalomba hozó kereskedők. Ekkor nem kell kifizetni az áremelési
kérelmek díját. Össze lehet hasonlítani kiskereskedők nyereségcsökkenését 2021 és2019 között, melyet mint
támogatás kaphatnak meg a kiskereskedők az adott keretösszegig.
Plavecz Lívia szerint ezt a 3 milliárd Ft-ot meg kellene osztani. Egy részét a kiskereskedők kapják kiszolgálási
díjként, és egyetért az áremelési kérelmek megtámogatásával is. A NOR regisztrációval kapcsolatban úgy
gondolja, hogy a gyártó, vagy az első európai forgalomba hozó regisztrálja a terméket. Felesleges a további
forgalmazóknak nagy- és kiskereskedelmi szaküzleteknek is regisztrálni. A forgalomba hozót kellene regisztrálni
az OGYEI-nél, mert előírja a jogszabály, hogy az üzletben minden minden GYSE terméket ki kell szolgálni, ha nincs
készleten, akkor be kell szerezni.
Dogossy Péter úgy gondolja, hogy a 3 milliárdot azokra a termékekre kellene fordítani, ami a korábbi negatív
árrésű termékek anyagában szerepelt.
Nyáriné Tuboly Zsuzsa a kiszolgálási díjat támogatja, de egyre kevesebb a vény.
2. napirendi pont: FESZ 2022 őszi kongresszus helyszínéről döntés
dr. Margitai Barnabás elmondta az elnökségi tagoknak, hogy a Lenti Thermal Hotel Balance visszamondta a
megkeresésünket Róka László bemutatta a kongresszusi árajánlatokat. Az elnökségi tagok a Vital Hotel Nautist
szavazták meg.
Felmerült a kongresszus üzenetének a diabétesz és a szív érrendszeri betegségekhez kapcsolódó gyógyászati
segédeszköz ellátás. Legutóbb 2014-ben foglalkozott a Kongresszus ezzel a területtel. A konferencia
megszervezése során a FESZ együttműködik az Egy csepp figyelem Alapítvánnyal. Az együttműködés résztleteit a
FESZ és az Alapítvány képviselői pontosítják. Az első egyeztetésre az Elnökésgi Ülés napján került sor.
dr. Margitai Barnabás megkérte az elnökségi tagokat, hogy gondolkodjanak el, hogy mivel lehetne ösztönözni
a kongresszus résztvevőit, hogy minél többen vegyenek részt a gálavacsorán.

3. napirendi pont: FESZ 2022 májusi közgyűlés előkészítése
dr. Margitai Barnabás - legyen-e továbbképzés, ha lesz akkor milyen előadások legyenek. Az elnökségi tagok
megszavazták, hogy legyen továbbképzés. Egyebekben javaslatok, ötletek nem érkeztek, dr Margitai Barnabás
felvetette, az MDR és a NOR bevezetésének az áttekintését az OGYEI részéről. További lehetőségek a
fogyasztóvédelem, web kereskedelem, e-vény, pályázatok, támogatásokhoz kapcsolódó kérdések megvitatása,
az új kormányzati ciklus terveinek bemutatása EMMI, NEAK, ITM részéről. Mérlegelendő a költségek nagysága és
a helyszín. Lehetséges helyszínek NEAK nagyelőadó, FESZ székház.
4. napirendi pont: GYSE webáruházak jogi helyzete
Róka László elmondta az elnökségi tagoknak, hogy a webáruházak jogi helyzetéről még nem érkezett meg dr.
Szerdi Kornéltól az állásfoglalás.
Egyebek napirendi pont:
Benzinkút Covid teszt:
Róka László - 2022.02.09-én megjelent a GVH állásfoglalása, hogy sokkal olcsóbbak a termékek, ha mindenhol be
lehet szerezni. A FESZ ennek kapcsán készített egy összefoglalót a patikáknak. Hankó elnök úr elküldte a
javaslatukat miszerint, ha azt akarják, hogy a betegeknek olcsó legyen a COVID teszt akkor azt ne a
benzinkutaknál tegyék elérhetővé, hanem a kormányzat fixálja a betegek általi fizetendő árakat, és továbbra is
csak gyógyászati segédeszköz bolt vagy patika szolgálhassa ki ezeket. A FESZ nem támogatja, hogy a
benzinkutakon is lehessen Covid tesztet venni.
Kiszolgálási, illesztési idők és díjak összeállítása ISO 04 szintig:
Róka László - ez az anyag korábban már elkészült, amit ki kell egészíteni mert abban sem a diabétesz ellátás
termékei, sem a légzés rehabilitációs termékek nem szerepelnek.
dr. Margitai Barnabás 3 idősávot javasolt a kiszolgálási időnél, és arra kérte az érintett elnökségi tagokat, hogy 2
héten belül tartanak újabb megbeszélés ezzel kapcsolatban.
NEAK vényelszámolás, OKFŐ vény felírásról 2021. 11 havi adatok kérése:
Róka László - a FESZ kérte a NEAK-tól az oxigén vények elszámolásának adatait, amit a NEAK nem adott ki.
dr. Margitai Barnabás - dr. Tóth László helyettes államtitkár úrral törtét személyes megbeszélés egyik pontja a
vényfelíró szoftver volt. Február 1-től az OKFŐ Informatikai osztálya Nonprofit Kft.-ként működik, vezetője
továbbra is Szabó Bálint, a Kft tulajdonosa az EMMI. A felírói szoftverek akkreditációját, azok fejlesztését a volt
OKFŐ informatikával kell egyeztetnünk.
NOR Hírlevél:
Róka László - készül a FESZ táblázata, amit a gyogyasz.hu oldalra fel fogunk tölteni. Megkérte az elnökségi
tagokat, hogy akik még nem küldték el a saját vállalkozásuk által forgalomba hozott eszközök dokumentációit
azokat küldjék el. Azt javasolja mindenkinek, hogy mielőbb jelentsen be minimális mennyiségű terméket annak
ellenére, hogy ígéretet kaptunk a bejelentési határidő hathavi eltolására.
Kötelező jótállás, javítási munkaanyag:
Róka László - az 1 év most telt le 2022 januárban, ezért csak ezután fognak jelentkezni a problémák a nagyértékű
eszközökre, mert 1 éves jótállás korábban is volt. Jelenleg az a kormányzati álláspont, hogy nincs szükség a
rendelet módosítására, hiszen a betegek nem jeleztek javítási problémákat.
Következő ülés időpontja: 2022.
k.m.f.
jkv. vezető Kópis Henrietta; jóváhagyta Dr. Margitai Barnabás
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