
Közgyűlési jegyzőkönyv  

 

Készült: 2022.05.25. 

Helyszín: 1138 Budapest Váci út 184. Konferencia terem 

 

Dr. Margitai Barnabás, a Szövetség elnöke köszöntötte a jelenlévőket. 

Napirend előtt: A FESZ elnöke megállapította, hogy 16 fő jelent meg a 9:30-ra összehívott közgyűlésen, 

a 10-kor kezdődő megismételt közgyűlés a résztvevők létszámától függetlenül határozatképes. A 

jelenlévők egyhangúan elfogadták a következő napirendi pontokat, a levezető elnök, jegyzőkönyv 

vezető, jegyzőkönyv hitelesítő személyeket. 

Napirendi pontok:  

1. Szakmai Beszámoló - Elnök 

2. Pénzügyi beszámoló   - Főtitkár 

3. 21-es Hallókészülék Tagozatot képviselő elnökségi tag választás 

4. Egyebek 

Levezető elnök: Dr. Margitai Barnabás 

Jegyzőkönyvvezető: Kópis Henrietta 

Jegyzőkönyv hitelesítők: Nagy Attila és Szász-Fejér István 

 

1. napirendi pont: Szakmai beszámoló 

 

dr. Margitai Barnabás ismertette a szakmai beszámoló pontjait: 

 Elnökségi ülések 

 Találkozók, egyeztetések 

 Oktatás – képzés 

 NOR 

 eGYSE 

 Kritikus árrésű termékek 

 Külső környezet 

 Stratégiai programok 

 Célok – irányok – javaslatok 

 FESZ XXI. kongresszus 

Elnökség tagjai:  

Elnök: dr. Margitai Barnabás 

02 tagozat: Rising Károlyné 

04 tagozat: Nagy Attila 

06 tagozat: Kucseráné Baranyi Katalin 

09 tagozat: dr. Markovics Gyula 

12 tagozat: Mezei Zoltán 



21 tagozat: Spiczmüller Szabolcs – Vaszi Tibor 

KK. tagozat: Dogossy Péter 

NK. tagozat: dr. Hagymási Miklós 

FB tagok: Horváth Gergely, Nyáriné Tuboly Zsuzsanna, Szász-Fejér István 

EB tagok: Rácz Viktor, Plavecz Lívia, Hári Zita 

Dr. Margitai Barnabás beszámolt arról, hogy a Szövetségnek jelenleg 130 tagja van. A tavalyi évben 5 

új tag csatlakozott a FESZ tagságához: LBT Kft. FKI Nonprofit Kft., Zala Fizió Kft., Salus-

Orthopedtechnika Kft.,  és a Lohmann&Rauscher Hungary Kft, ugyanakkor 10 tag vállalat távozott: A 

Juvans MED Kft., Happy Business Services Zrt., Ortetika Kft., Gyógyerő Medics Kft. ,OMSZÖV Medic 

Kft., Orto-Ex Kft., Pharma Patent Kft., Jurókermed Kft., Medical Group Kft.,  és a Remissio Kft.  

A tavalyi évben két új tagozatot hozott létre a FESZ, az Innovatív termékek tagozatát és a MDR 

felkészülést támogató tagozatot. Az új tagozatokban érdemi munka az elmúlt egy évben nem történt. 

Etikai Bizottsághoz egy megkeresés érkezett, a Felügyelő Bizottság jóváhagyta a 2021 évi pénzügyi 

beszámolót. A Fogyasztóvédelmi Szakértői Bizottsághoz 1 panaszt tárgyalt.  

A 2021. szeptemberi közgyűlés óta eltelt időszakban 5 elnökségi ülés volt a jelen közgyűlésig. Elkészült 

a 2021. évi beszámoló, amit a felügyelő bizottság jóváhagyott. A beszámolót a tagság a Közgyűlési 

meghívóval együtt kapta meg.  

A gyógyászati segédeszköz forgalmazói képzésen 2021-ben 2 csoportot indítottunk, melyre összesen 

77 fő iratkozott be, a 76 képzésben résztvevő sikeresen levizsgázott. 2022-ben egy csoport indult 38 

fős létszámmal. A tanfolyami jelenleg is tart. Az előző években a PTE - ETK emeltszintű ápoló képzésébe 

a FESZ delegált 5 oktatót. Ebben az évben közreműködésük adminisztratív okok miatt meghiúsult. 

 

A Szövetség sajtó megjelenései közül kiemelendő a 2022. március 10-én kiadott MTI közlemény: A 

gyógyszergazdaságossági törvény módosítását kérik a kormánytól a gyógyászati segédeszköz-

forgalmazók, úgy vélik ugyanis, hogy az euró drágulása és a garantált bérminimum emelése miatt a 

jelenlegi segédeszköztámogatási rendszer fenntarthatatlan - közölte a Forgalmazók az Egészségért 

Szövetség”. 

A sajtó megjelenések mellett a hatóságokat 2021-22-ben 24 esetben kereste meg levélben a 

Szövetség, 8 alkalommal fordult az EMMI, 3-3 alkalommal a NEAK-hoz és az OKFŐ illetékeseihez. 

Kiemelendő a Szövetség, a Társszervezetek és Magyar Gyógyszerészeti Kamara együttes állásfoglalása 

a NOR kapcsán: „a 4/2009 EüM rendelettel előírt forgalmazói regisztráció́ alapján létrejövő ̋

orvostechnikai eszköz adatbázis alkalmatlan arra, hogy a lakosság vagy a hatóság részére naprakész 

információkat nyújtson arra vonatkozóan, hogy melyik gazdasági szereplő ̋ milyen orvostechnikai 

eszközt forgalmaz. A NOR adatbázis működésképtelenségének oka a kezelhetetlen szintű 

adatszennyeződés”. Javasolt az EUDAMED-ből származó́ gyártói adatok OGYÉI által üzemeltetett 

online Regiszterbe való átemelése. A Regiszterben a belföldi forgalmazók és a patikák, gyógyászati 

segédeszköz forgalmazó́ szaküzletek jelöljék meg, mely terméket, gyógyászati segédeszközt 

forgalmazzák vagy tartják készleten. Javasolt a rendelet 2022.08.25- i határidővel történő hatályon 

kívül helyezése. 

Dr Takács Péter az új egészségügyért felelős államtitkár. A FESZ államtitkár úrnak címzett levelét 

előzetesen az elnökségi tagoknak küldi el véleményezésre. 

A 2022 májusi beszerzési árak alapján elkészült a negatív árrésű termékekről szóló dokumentum. A 

közfinanszírozott ár és a jelen beszerzési árak mellett garantált, minimum 20%-os kisker árrés a kritikus 



árrésű sorozatgyártott eszközök esetén további 3,8 Mrd támogatás emelést feltételez a kiskereskedői 

oldalon. A mindenkori gyártói, szállítói áremeléseknek és a közfin ár változásának együtt kell mozognia 

garantált árrés esetén. Ezt csak az árindexálás bevezetése biztosíthatja. Az árindexálás nélkül a 

kiskereskedelmi egységek működése már középtávon sem biztosítható. A mindenkori kompenzálás 

hozzájuk nem ér el. Ezt történt a jelenlegi 3 Mrd Ft támogatás kapcsán is. A gyártók, forgalomba hozók 

emeltek az áraikon. A kiskereskedelemi árrés változása elmaradt a remélttől. 

1389 sor változott a 113/2022 Korm. rendelet alapján elrendelt áremelési eljárásban április 8-án. 

Összesen 480 db sorozatgyártású és 989 db egyedi gyártású termék ára változott. A rendelet alapján 

a minősített szállítójegyzékben nem szereplő 10 cégtől 113 db kérelmet fogadott be a NEAK. Ez a 

céges szállítók áremelési kérelmeinek közel a negyede. Újabb javaslat készült a kialakult helyzet 

megoldására. A FESZ javasolja az árak rendezését, a minimum árrés meghatározását, az árak 

indexálását. 

A kiskereskedő tagok kezdeményezték, hogy a FESZ indítson média kampányt a segédeszköz 

forgalmazó szaküzletek ismertségének javítása érdekében. Az „Egy Csepp Figyelem Alapítvány” -nyal 

történt egyeztetések ennek érdekében történtek, azonban a felmerült kérdések indokolttá tették az 

Etikai Bizottság bevonását a kérdések megválaszolásába, a FESZ álláspontjának kialakításába. A 

tárgyalt kérdéseket és válaszokat a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 

A Gyógyászati segédeszköz kampányhoz 2 cégtől kért a FESZ árajánlatot, az Influence Media Kft-től és 

a VM.komm Kommunikációs Tanácsadó Iroda Kft-től. Mindkét cég ajánlata kis, közepe és nagy 

csomagokból áll. Az ajánlatok összehasonlításának alapjául az egységnyi idő alatti elérhető személyek 

számát és költségét tekintjük. Amennyiben a kampány első szakasz sikeresnek bizonyul, azt folytatja 

a FESZ. Az első szakasz költsége az elhangzott javaslatok alapján nem haladná meg az 5 M Ft-ot. 

 

A PR kampány mellett felmerülő további költségek: NEAK adatok vásárlása 500.000 Ft, PTE-ETK 

oktatók tiszteletdíja 200.000 Ft, FESZ Kongresszus 1 millió Ft, felkért kongresszusi előadók 200.000 Ft. 

 

A FESZ 2022-23. évi céljaiként került meghatározásra áremelések kezdeményezése, TB támogatás 

felülvizsgálata, minimum árrés meghatározása, árindexálás bevezetése, a vonatkozó szakmai 

irányelvek megjelenítése és az önálló szakmai tagozat elfogadtatása. Továbbá a szolgáltató GYSE 

szaküzletek hálózatának létrehozása, kapcsolódó kommunikációs stratégia elfogadása. Ez utóbbiról a 

közgyűlés résztvevői eltérően nyilatkoztak. 

 

Hagymási Miklós – az nem kérdés, hogy erre szükség van. Két kérdés van, van-e a Szövetségnek pénze 

erre és mennyi? A tagság mennyire fogja komolyan gondolni a kampányt? Korábban volt már 

vérnyomásmérő kampány, ami több részből állt, utána volt egy vércukorszintmérő kampány, arra már 

sokkal kevesebb kiskereskedő jelentkezett. A kiskereskedők hány százaléka szeretne ebben részt 

venni? Azt el kell érni, hogy a kiskereskedők minél nagyobb számban vegyenek részt. Ők akkor fognak 

ebben részt venni, ha úgy érzik nekik jó. Nagyon fontos, hogy mielőtt elkezdődik a kampány a 

kiskereket kell megkérdezni, hogy szeretnének-e aktívan részt venni benne?  

Dogossy Péter – a legfontosabb kérdés az, hogy a kiskereskedőknek milyen haszna lenne ebből?  Most 

átterelődött a forgalom a patikákba, de attól, hogy a gyógyászati segédeszköz boltokban ingyenes lesz 

a vérnyomás mérés, még nem biztos, hogy be fog menni a beteg.  

Nyáriné Tuboly Zsuzsanna – szükség van a kampányra, mert tudatosítani kell az emberekben, hogy mi 

a gyógyászati segédeszköz. Nem az a lényeg, hogy a kampány ideje alatt a gyse szaküzletek vérnyomást 

mérnek, hanem hogy miért van szüksége a lakosságnak a GYSE szaküzleti hálózatra és milyen 



szolgáltatásokat kaphatnak ott az ügyfelek? A vérnyomásmérés során lehet erről is beszéni kell a 

páciensekkel. 

Plavecz Lívia – az orvosokban is tudatosítani kellene, hogy léteznek a GYSE boltok. Nagyon sokan 

depóznak. 

Kucseráné Baranyi Katalin – a szakmának fel kell nőnie ahhoz, hogy marketing tevékenységet 

végezzen. Mi az a szolgáltatás, ami miatt bemegy a boltba a beteg és utána jobban fogja érezni magát? 

Milyen életminőség javulást tud a GYSE szaküzlet felmutatni, ha a beteg bemegy a boltba? Fogalmuk 

sincs az embereknek, hogy milyen termékek vannak egy gyse szaküzletben, ott mi mindent lehet kapni. 

Szász-Fejér István – mindenképpen szükség van egy ilyen kampányra, a szakmára ráférne marketing 

szempontból. Jó ötlet, hogy a FESZ tagok telephelyein Egészségpontok legyenek kialakítva. Az 

egészségpontok mellett a dolgozók folyamatos képzése is fontos. Szükség lenne eladástechnika és 

szakmai képzésekre is 

Jóbai Zsolt – szó van a marketing támogatásról, eladás technikáról, de miért, hogyha a TB támogatott 

árak olyanok amilyenek akkor az eladásoknak a hány %-a készpénzes. Arról beszélünk, hogy 

készpénzes egészségpontok létrehozása utána el kell hanyagolni a TB támogatott termékeket. Ha most 

arról beszélünk, hogy a FESZ szeretne árkorrekciót meg árak rendezését és befogadásmechanizmus 

revíziót, akkor ilyen irányban kellene elmozdulni. 

Görgényi Emília – a kampány tartalma a lényeg, a vérnyomásmérés helyett lehetne inkább talpbetét 

szűrést csinálni. 

dr. Fazakas Kinga – talpbetétszűrés, illetve a testtömegindex mérés jó ötlet.  

Nagy Attila – az elmúlt 20 évben a döntéshozókat célozta a szövetség eredmény nélkül, most próbál a 

kampányban a lakosságra koncentrálni, mely jó irány. 

Dr Margitai Barnabás – A GYSE szaküzletek nem vényköteles forgalmának a növelését reméljük a 

kampány révén. 

A FESZ elnökének szakmai beszámolóját a résztvevők egyhangú döntéssel elfogadták. 

A közgyűlés egyhangúan felhatalmazta az Elnökséget, hogy a PR kampánnyal kapcsolatos tartalmi és 

költségeket érintő kérdésekben döntsön.   

 

2. napirendi pont: Pénzügyi beszámoló 

 

Róka László – a Szövetség 2020 szeptemberi közgyűlése a COVID 19. veszélyhelyzeti intézkedések 

miatt elmaradt, 2021 évi költségvetési tervet nem határozott meg a tagság. 

A Szövetség tagdíj bevételei emelkedtek. A 2013 évben meghatározott tagdíj sávok változatlanok, a 

tagvállalatok árbevétele után fizetett tagdíj mértéke emelkedett. Tagdíj revízió, 2014-2021 évről 

áthúzódó követelések, behajthatatlan követelések leírása 3.445.230 Ft. 2021-ben a tagdíjak bevétele 

15.479.666 Ft volt. 

2021 július 9-től már az új képzési rendszerben akkreditált tanfolyamok időben rövidebb, szakmai 

tartalomban változatlan formában történő szervezése miatt az oktatási bevételek jelentős mértékben 

emelkedtek. A 2020 év végén utoljára indított OKJ szerinti képzés 2021 évi vizsgái és az új képzési 

rendelet alapján lefolytatott további vizsgák miatt, korábban soha nem tapasztalt mértékű 93 fős 

vizsgázói létszám. 2021-ben az oktatás bevétele 20.851.000 Ft volt. 



A COVID-19 veszélyhelyzet alatt a 2020 tavaszi és őszi konferenciák után a 2021 májusi online 

konferencia sem eredményezett bevételt. A 2021 szeptember 24-26 között Kecskeméten 

megrendezett FESZ XX. Kongresszuson 12 Kiállító és 186 személy vett részt. A konferencia bevétele 

4.600.229 Ft volt. Egyéb bevétel 61.242 Ft, ami a 2021 évi egyéb bevételek a Minőségügyi Kézikönyv 

és Adatkezelési Szabályzat után fizetett eseti díjakból és az 1%-os SZJA felajánlásból származik. 

A bevétel összesen 40.993.037 Ft. 

Költségek: anyagköltség 480.321 Ft, bankköltség 279.690 Ft, iroda és terembérlet költség 1.786.761 

Ft, Kongresszusi költség 2.213.630 Ft, posta telefon internet könyvelő és reklám költség 1.048.425 Ft, 

bérköltség + járulékok + mb oktat + utktg + repi költésg 17.010.312 Ft, vállalkozó oktatók + vizsgadíj 

4.581.202 Ft, egyéb ráfordítások 5.517.512 Ft, értékcsökkenése leírás (+IPA) 546.262 Ft. A költségek 

összesen 33.464.115 Ft. 

Főbb tevékenységek eredménye:  

Kongresszus bevétel    4.600.229 Ft  -  kiadás     2.213.630 Ft  -  eredmény  2.386.599 Ft. 

Oktatás bevétel    20.851.000 Ft  -  kiadás  15.132.198 Ft  -  eredmény  5.718.802 Ft. 

Teljes bevétel     40.993.037 Ft  -  kiadás  33.464.115 Ft  -  eredmény  7.528.922 Ft. 

 

A Felügyelő Bizottság a Pénzügyi beszámolót 2022. május 18-án jóváhagyta, melyet a résztvevők 

egyhangúlag elfogadták. 

A közgyűlésen résztvevők egyhangúan döntöttek és felhatalmazzák az elnökségi tagokat, hogy a 

segédeszköz forgalmazó szaküzletek ismertségét javító média kampányhoz bekért árajánlatok közül a 

kedvezőbb ajánlatot kiválasszák, az első szakasz esetén maximum 5 millió forint erejéig. A kampány 

ütemezését több lépcsőben határozta meg a közgyűlés. 

 

3. napirendi pont: 21-es tagozat tisztújítás 

 

21 Tagozatot képviselő elnökségi tag – Vaszi Tibor 12 igen, 0 nem szavazattal. 

 

4. napirendi pont: Egyebek 

 

A napirendi ponthoz hozzászólás és észrevétel nem érkezett. Az elnök megköszönte a részvételt és 

lezárta a közgyűlést. 

 

Budapest 2022.05.25. 

Jegyzőkönyvvezető:  Kópis Henrietta   ……………………………………. 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők:  Nagy Attila  ……………………………………. 

 

 Szász-Fejér István   ……………………………………. 


