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Iparági érdekképviselet – az egészségügy szolgálatában 
Az Egészségügyi Technológia és Orvostechnikai Szállítók Egyesülete (a továbbiakban: 
ETOSZ) a Fővárosi Törvényszék által 01-02-0015036-os nyilvántartási számon 
bejegyzett társadalmi szervezet, melynek fő célja az egészségügyi technológiai iparág 
érdekeinek képviselete. 

Az Alapszabály értelmében az ETOSZ kezdeményezi, koordinálja, szervezi az 
összehangolt fellépést mindazon kérdésekben, amelyek a tagok érdekeinek érvényre 
juttatása körében felmerülnek, az alábbiak szerint: 

 a szakmai érdekek képviselete hatóságként működő szervezeteknél; 
 szakmai etikai normatívák kialakítása, az ágazat kívánalmai szerint; 
 az ágazati érdekek képviselete a kormányzatnál és a társadalombiztosításnál; 
 ágazati szintű nemzetközi szakmai képviselet; 
 az ágazat általános érdekeit segítő információs és prognosztikai rendszerek 

működtetése; 
 szakmai iparjogvédelmi és szabványosítási feladatok koordinálása; 
 a tömegkommunikáció irányában általános és egyedi kapcsolattartás; 
 környezetvédelmi szakmai kérdések képviselete; 
 új termékek és innovatív technológiák rendszeres támogatási listára 

kerülésének kezdeményezése; 
 a szakmával közösen kidolgozandó költséghatékonysági protokollok kialakítása; 
 a gyógyító intézményekben használt orvostechnikai eszközök átlátható és 

szakmai eljárásrendeken alapuló befogadási rendszerének szorgalmazása; 
 a közbeszerzési jogszabályok véleményezése és a szakmai specifikumok 

képviselete; 
 folyamatos és hosszú távú együttműködés és kapcsolattartás az illetékes 

hatóságokkal, érdekképviseleti szervekkel és a nemzetközi szakmai 
szervezetekkel; 

 a képalkotó diagnosztikai, telemedikai és információtechnológiai gyártók és 
forgalmazók tevékenységét befolyásoló állami és európai uniós szabályok és 
feltételek folyamatos monitorozása, tárgyalások kezdeményezése a gyártók 
számára nem kedvező jogszabályi környezetről; 

 beteginformáltsági szint emelése a meglévő civil szervezetekkel 
(betegszervezetekkel) az ágazat kívánalmai szerint.  

 

Az ETOSZ céljai a fenntartható egészségügyi ellátórendszer megteremtése érdekében: 

1. Az innovatív terápiák, eljárások és technológiák befogadásának és széleskörű 
elérésének támogatása 

2. Többletforrások becsatornázása az ellátórendszerbe 
(Legyen lehetőség a szabadon vállalt, egyedi igényekre reflektáló egyéni hozzájárulásra is) 

3. Etikus üzleti és szabályozási környezet kialakítása  
(Kötelezettségek teljesítése, hatósági eszközrendszer helyes alkalmazása) 

4. Szemléletváltás: kölcsönösen egymásra utalt, egységes egészségipari megközelítés, 
általános egészségtudatosság (beteg-edukáció) fejlesztése 
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Az ETOSZ tevékenysége 

Az ETOSZ nagy hangsúlyt helyez a 
transzparens egyesületi működésre, melynek 
kereteit az Alapszabály határozza meg: a 
szervezet legfőbb döntéshozó szerve a 
Közgyűlés, ahol minden egyesületi tag 
azonos jogokkal bír, így az ETOSZ életében 
fontos kérdésekben minden esetben 
közösségi döntés születhet. A szervezet 
operatív szintű irányítását – a kizárólagos 
közgyűlési hatáskörébe nem tartozó 
kérdésekben – az Elnökség látja el, míg az 
egyesületet harmadik személyekkel szemben 
az Elnök képviseli. 

Az ETOSZ szakmai munkáját a közgyűlés, az 
elnökség és az elnök iránymutatása és 
ellenőrzése mellett az igazgató irányítja, 
akinek ebbéli feladata és felelőssége az 
ETOSZ szerveinek munkáját előkészíteni, 
döntéseit végrehajtani. 

Az ETOSZ egyes szakterületekre fókuszáló szakmai tevékenyégének formálói a 
szekciók: ezen fórumok keretében kerülnek napirendre azon ágazati kérdések, melyek 
vonatkozásában az ETOSZ mint érdekképviseleti szervezet kifejti véleményét, illetve 
megfogalmazza konkrét szakmai javaslatait. 2017-ben az ETOSZ keretein belül 4 
szekció működött: a sebészeti szekció, a szervpótló kezelések szekciója, a 
diagnosztikai és egészségügyi infokommunikációs szekció, valamint a gyógyászati 
segédeszköz szekció. 

Az egyesületi tevékenység felett az ETOSZ Felügyelő Szerve gyakorolja a 
jogszabályban foglalt felügyeleti jogokat, míg a tagvállalatok és az iparág üzleti 
magatartása kapcsán felmerülő etikai kérdések kapcsán az Etikai Bizottság illetékes. 

Az ETOSZ az AmCham Hungary, valamint a European Coordination Committee of the 
Radiological, Electromedical and Healthcare IT Industry (COCIR) tagja, és szoros 
együttműködésben működik más iparági érdekképviseleti szervezetekkel, kamarákkal. 

Az egyesületet 11 vállalat alapította, 2017 végén az ETOSZ tagvállalatainak száma 27 
volt.  

  

Az ETOSZ tisztségviselői 2017-ben 
Csató András, elnök 
Berkes Attila, alelnök 
Kassai Zoltán, alelnök, szekcióvezető 
Gyarmati János, elnökségi tag 
Németh Mihály, elnökségi tag (2017. 
augusztus 31-ig) 
Bende Richárd, elnökségi tag (2017. 
december 13-tól) 
Kulifai Gábor, szekcióvezető  
Petrovszki István, a Felügyelő szerv tagja 
Szolnoky Miklós, a Felügyelő szerv tagja 
Simon Andrea, a Felügyelő szerv tagja 
(2017. április 10-ig) 
Markovics Gyula, a Felügyelő szerv tagja 
(2017. április 18-tól) 
Jancsó Mária, az Etikai Bizottság tagja 
Muraközy Csaba, az Etikai Bizottság tagja 
Svébis Mihály, az Etikai Bizottság tagja 
Holchacker Péter, igazgató (2017. július 31-
ig) 
Rádai Tamás, igazgató (2017. október 7-től) 
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Érdekérvényesítő tevékenység 

Az Egészségügyi Technológia és 
Orvostechnikai Szállítók Egyesülete 
működésének immáron hagyományos 
jellemzője, hogy tagvállalatai aktívan 
vesznek részt az egyesületi-szakmai 
közéletben. Így 2017-ben is az egyesületi 
tagok aktivitása volt az ETOSZ 
hatékonyságának kulcsa: ennek 
következtében az ágazatot és a 
tagvállalatokat valóban érdeklő kérdések, 
szakmai változások kerülhettek az 
egyesületi tevékenység fókuszába.  

A téma aktualitására és közérdeklődésre számot tartó jelentőségére tekintettel az 
ETOSZ sikeres egyesületi workshopot rendezett a tagvállalatok számára a digitális 
egészségügyi „infrastruktúra”, az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér 
indulásával kapcsolatos elvi és gyakorlati kérdések közös elemzése és megvitatására. 

2017-ben az ETOSZ két rendes közgyűlést tartott, emellett az Elnökség és a Szekciók 
is több alkalommal össze tudtak ülni megtárgyalni és eldönteni a felmerülő szakmai 
javaslatokat. Ennek eredményeképpen az ETOSZ számos alkalommal fordulhatott 
konkrét szakmai felvetésekkel az ágazati-szakpolitikai döntéshozókhoz és egyéb 
tisztviselőkhöz.  

Az ETOSZ fő feladata, hogy a rendelkezésre álló eszközökkel ágazati szintű 
kérdésekben kezdeményezze, illetve támogassa a célkitűzéseivel összhangban álló 
közpolitikai döntéseket. Ennek érdekében az ETOSZ 2017-ben – számos nehezítő 
körülmény ellenére – aktív érdekérvényesítő tevékenységet végzett. Szerteágazó 
szakmai tevékenységéből kiemelendők az alábbi részterületek:  
 

1. A beszállítói kintlévőségek rendezésére irányuló fellépés  

2017 végére – az egészségügyi intézmények megint jelentős mértékűvé duzzadt, 
mintegy 47 milliárd forintra rúgó tartozásállománya következtében – ismét olyan 
helyzet alakult ki, ami rendkívül hátrányosan érintette a beszállítókat. 

Az ETOSZ egyes szervei folyamatosan nyomon követték a helyzet alakulását, és az 
Elnökség, valamint a szekciók iránymutatása alapján az ETOSZ folyamatosan 
fellépett a helyzet mihamarabbi rendezése érdekében: számos formális és 
informális döntéshozói egyeztetésen került napirendre a kérdés. Többek közt az 
ETOSZ aktív fellépésének köszönhetően végül 2017 novemberében a kormány 
rendeleti úton döntött egy 49 milliárd forint összegű konszolidáció végrehajtásáról.  

 

Az ETOSZ az előre lefektetett stratégiája 

mentén konstruktív partnerként, 

pártpolitikai kérdésektől függetlenül a 

mindenkori kormányzati és egyéb 

ágazati szereplőkkel együttműködve 

látja el feladatait. 
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Forrás: Magyar Államkincstár, ETOSZ, az adatok milliárd forintban értendők 

A konszolidáció eredményeként az adósságállomány 2017 végére jelentősen 
csökkent, ugyanakkor a konszolidációt követően is fennmaradt egy számottevőnek 
mondható beszállítói kintlévőség-állomány (késedelmi kamatok nélkül is mintegy 
15 milliárd forint értékben).  

Másrészt a folyó finanszírozás keretében megvalósuló változások kizárólag az 
egészségügyi-ágazati bérfejlesztéshez szükséges fedezetet biztosították a 
szolgáltatók számára, így az E. Alap gyógyító megelőző kasszájának jelentős 
nominális bővülése ellenére sem látszik a dologi költségek teljes körének pénzügyi 
fedezete, ami előrevetíti az adósságállomány újbóli újratermelődését.1 

2. Az egészségügyi közbeszerzések anomáliáihoz és jó gyakorlataihoz 
kapcsolódó szakmai kommunikáció 

Köztudomású, hogy a közbeszerzések kiemelkedő piacbefolyásoló hatással bírnak 
az orvostechnikai eszközök és egészségügyi technológiák piacára. A 
partnerszervezetek együttműködésében rejlő fokozott érdekérvényesítési 
potenciált felismerve az ETOSZ a Magyar Kórházszövetséggel, az Egészségügyi 
Gazdasági Vezetők Egyesületével és az Orvostechnikai Szövetséggel közösen 
fordult az orvostechnikai közbeszerzések szabályozási, lebonyolítási és ellenőrzési 
feladatait ellátó állami stakeholderekhez (Miniszterelnökség, Emberi Erőforrások 
Minisztériuma, Állami Egészségügyi Ellátó Központ).  

Az így létrejövő közbeszerzési kerekasztalnál „terítékre” kerültek azok a 
legfontosabb problémák, amelyek a kórházak és a beszállítók helyzetét egyaránt 
nehezítik. A négy nem-kormányzati szervezet az együttműködést folytatva közös 

                                                           
1 Ezt azóta a 2018-ban nyilvánosságra kerülő államkincstári adatok is megerősítették: a konszolidációt követő 
hónapokban a kórházi adósságállomány újra a korábbihoz hasonló, havi 3 milliárd forintot meghaladó ütemben 
nőtt. 
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problématérképpel és konkrét megoldási javaslatokkal fordult az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma Egészségügyi Államtitkárságához.2 

Az egészségügyi közbeszerzések vonatkozásában a beszállítók 2017-ben is azt 
tapasztalták, hogy a gyakorlatban továbbra is csak szigetszerűen valósul meg a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény érték alapú közbeszerzésre 
vonatkozó elvi főszabálya. Az ETOSZ ezért 2017-ben is folytatta a korábban 
megkezdett erőfeszítéseit a kérdés fókuszba állítása érdekében, számos 
alkalommal fordult a döntéshozókhoz, illetve a szakmai nyilvánosság irányába, 
hogy felhívja a figyelmet az érték alapú közbeszerzés elvi és gyakorlati 
jelentőségére. E megszólalások közül kiemelendő a hazai ellátórendszer egyik 
legnagyobb presztízsű rendezvénye, a Magyar Kórházszövetség éves 
kongresszusa, ahol az ETOSZ az anomáliákra is rávilágítva, ugyanakkor konstruktív 
hangnemben hívta fel a figyelmet az egészségügyi közbeszerzések jó 
gyakorlataira. 

 

3. Transzparencia és etikus üzleti környezet fejlesztése 

Egyesületünk tagvállalatainak már az ETOSZ létrehozása óta alapvető célja az 
etikus és átlátható üzleti viszonyok érvényre juttatása a tágabb értelemben vett 
egészségügyi ellátórendszerben. Az ETOSZ 2017-ben is következetesen tartotta 
magát ebbéli célkitűzéseihez.  

A tagvállalatok elkötelezettségét mutatja, hogy az európai szinten egységesedő 
iparági normák hazai implementálása érdekében kiegészítették az ETOSZ Etikai 
Kódexét. Ennek keretében a tagvállalatok vállalták, hogy az egészségügyi 
szakemberek képzésére, konferenciákon való részvételük elősegítésére adott 
támogatásokról az összeférhetetlen helyzetek kiszűrése érdekében tájékoztatják 
az adott szakemberek munkáltatóját, illetve felettesét. Ezen felül a tagvállalatok 
azt is vállalták, hogy az egészségügyi szakemberek, alapítványok, egészségügyi 
intézmények számára nyújtott támogatásaik összegét évente bárki számára 
hozzárférhető módon közzéteszik. 

2017 novemberében az ETOSZ, valamint a Magyar Diagnosztikum Gyártók és 
Forgalmazók Tudományos, Ismeretterjesztő és Érdekvédelmi Egyesülete (HIVDA) 
és az Orvostechnikai Szövetség közös munkamegbeszélést tartott az 
orvostechnikai iparág meghatározó európai szervezetei (MedTech Europe, COCIR) 
által kialakított új etikai elvárások magyarországi érvényesítése érdekében. A 
munkamegbeszélésen a három hazai érdekképviselet javaslatot tett egy közös 
etikai munkacsoport létrehozására. 

  

                                                           
2 A 2017-ben létrehozott közbeszerzési kerekasztal működése a 2018. évben is folytatódott. 
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Az ETOSZ gazdálkodása 
Az ETOSZ felelős gazdálkodás mellett stabilan és biztonságosan működhetett 2017-
ben is: a tagvállalatok elvárásának megfelelően kizárólag az egyesületi célokra 
fókuszálva végezte a tevékenységét, amit kizárólag a tagi befizetésekből 
finanszírozott. 

Egyszerűsített mérleg 

Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) 
helyesbítései 

Tárgyév 

1. A. Befektetett eszközök (2.-4. sorok) 0      413    

2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK       

3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK     413    

4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK       

5. B. Forgóeszközök (6.-9. sorok) 8 912      18 312    

6. I. KÉSZLETEK       

7. II. KÖVETELÉSEK 3 670      460    

8. III. ÉRTÉKPAPÍROK       

9. IV. PÉNZESZKÖZÖK 5 242      17 852    

10. C. Aktív időbeli elhatárolások 7      6    

11. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+ 5. sor) 8 919      18 731    

12. D. Saját tőke (13.-18. sorok) 7 049      17 834    

13. I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE       

14. II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY 4 263      7 049    

15. III. LEKÖTÖTT TARTALÉK     0    

16. IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK       

17. VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉG- 2 786      10 785    

 BŐL (közhasznú tevékenységből)    

18. VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL       

19. E. Céltartalék 0      0    

20. F. Kötelezettségek (21.-23. sorok) 1 850      877    

21. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK       

22. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK       

23. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 1 850      877    

25. G. Passzív időbeli elhatárolások 20      20    

26. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (12.+19.+20.+25. sor) 8 919      18 731    
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Egyszerűsített beszámoló eredménykimutatása 

Tétel megnevezése 
Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen 

Előző év Előző év(ek) 
értékhelyesbítése Tárgyév Előző év Előző év(ek) 

értékhelyesbítése Tárgyév Előző év Előző év(ek) 
értékhelyesbítése Tárgyév 

Értékesítés nettó árbevétele                                                               

Aktivált saját teljesítmények 
értéke                                                               

Egyéb bevételek                  1                                                                  1    

Pénzügyi műveletek bevételei           10                   2                     10                              2    

Rendkívüli bevételek                                                                           

Tagdíjak     26 036           34 077              26 036                      34 077    

A. Összes bevétel      26 046           34 080                          26 046                      34 080    

Agyagjellegű ráfordítások      3 164             8 366                3 164                        8 366    

Személyi jellegű ráfordítások     20 078           14 868              20 078                      14 868    

Értékcsökkenési leírás                39                                                    39    

Egyéb ráfordítások             1                   2                       1                              2    

Pénzügyi műveletek ráfordításai           17                 20                     17                            20    

Rendkívüli ráfordítások                                                               

B. Összes ráfordítás     23 260           23 295                          23 260                      23 295    

C. Adózás előtti eredmény (A-B)      2 786           10 785                            2 786                      10 785    

I. Adófizetési kötelezettség                                                               

D. Jóváhagyott osztalék                                                               

E. Tárgyévi eredmény (C-I-D)      2 786           10 785                            2 786                      10 785    
 

Megjegyzés: A jelentős összegű tárgyévi eredmény hátterében döntően az elhúzódó igazgató-váltási folyamat áll, melynek során több hónapig nem volt betöltve az igazgatói 
tisztség. E körülmény hatására a 2017. évben egyes kiadások a tervezetthez képest alacsonyabb összegben merültek fel. A csökkenés döntően a személyi jellegű 
ráfordításokban, kisebb részben pedig a szakmai célt szolgáló anyagi jellegű kiadások területén jelentkezett. A fentiek következménye egy számottevő egyszeri megtakarítás, 
amely a tárgyévi eredményt növeli. 
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