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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, amely az innovatív orvostechnikai eszközök és 
egészségügyi technológiák hazai gyártóinak és forgalmazóinak érdekeit képviseli. 
Az ETOSZ jogi-etikai szempontból compliant kommunikációs felületet képez a piaci 
szereplők között, továbbá hatékony eszköz a kormányzati szereplőkkel történő 
transzparens kapcsolattartásra és érdekérvényesítésre is. 

 

 

 

 

 

 

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 stratégiai céljai: 

1. Az innovatív, világszínvonalú egészségügyi technológiák magyarországi 
elterjedésének elősegítése. 

2. Olyan üzleti környezet létrejötte, amelyben az orvostechnikai beszállítói 
piac mérete növekszik, az üzleti kockázatok és költségek csökkennek. 

3. Etikus piaci és szabályozási környezet kialakítása, az egészségügyi 
ellátórendszer szereplői etikus és transzparens működésének 
elősegítése. 
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Az ETOSZ szervezete 

Az ETOSZ nagy hangsúlyt helyez a 
transzparens egyesületi működésre, 
melynek kereteit az Alapszabály határozza meg: 
a szervezet legfőbb döntéshozó szerve a 
Közgyűlés, ahol az egyesület tagsága azonos 
jogokkal bír. A szervezet operatív szintű 
irányítását – a kizárólagos közgyűlési 
hatáskörébe nem tartozó kérdésekben – az 
Elnökség látja el, míg az egyesületet harmadik 
személyekkel szemben az Elnök és az Alelnökök 
képviselik. 

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. 2018-ban az ETOSZ keretein belül 
4 szekció működött: a diagnosztikai és egészségügyi infokommunikációs szekció, a 
sebészeti szekció, a szervpótló kezelések szekciója, 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 szervezetként az AmCham Hungary, valamint a European Coordination 
Committee of the Radiological, Electromedical and Healthcare IT Industry (COCIR) 
tagja, továbbá 2018. decemberben pártoló tagként csatlakozott a PRIMUS 
Magánegészségügyi Szolgáltatók Egyesületéhez. Emellett az ETOSZ szoros 
együttműködésben működik más iparági érdekképviseleti szervezetekkel, kamarákkal.  

Az egyesületet 11 vállalat alapította, a rendes tagjainak száma 2018 végén 26 volt, 
továbbá 2018. decemberben pártoló tagként csatlakozott az ETOSZ-hoz a PRIMUS 
Magánegészségügyi Szolgáltatók Egyesülete.  

  

Az ETOSZ tisztségviselői 2018-ban 

Csató András elnök 
Berkes Attila alelnök 
Kassai Zoltán alelnök, szekcióvezető 
Gyarmati János elnökségi tag 
Bende Richárd elnökségi tag (2018. 
június 7-ig) 
Kaszás Zoltán elnökségi tag (2018. 
augusztus 1-től) 
Kulifai Gábor szekcióvezető  
Oroszné Vincze Rita szekcióvezető 
Petrovszki István a Felügyelő szerv tagja 
Szolnoky Miklós a Felügyelő szerv tagja 
Markovics Gyula a Felügyelő szerv tagja 
(2018. december 5-től elnöke) 
Jancsó Mária az Etikai Bizottság tagja 
Muraközy Csaba az Etikai Bizottság tagja 
Svébis Mihály az Etikai Bizottság tagja 
Rádai Tamás igazgató  
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Érdekérvényesítő tevékenység 

Az ETOSZ az érdekképviseleti munka során konstruktív együttműködésre 
törekszik az egészségpolitikai és gazdaságpolitikai döntéshozókkal, ágazati 
igazgatási szervekkel és egyéb szakmai szervezetekkel. 

Céljai elérése érdekében az ETOSZ az alábbi fő eszközöket alkalmazza: 

 közvetlen érdekérvényesítés (kormányzati/hatósági kapcsolatépítés, személyes 
találkozók, írásbeli javaslatok, pozíciós papírok) 

 szövetségépítés szakmai társszervezetekkel, betegszervezetekkel 

 külső szakmai kommunikáció (szakmai konferenciák, betegedukációs fórumok, 
szakkiállítások) 

 belső szakmai kommunikáció (szekciók, workshopok, direkt tagvállalati 
tanácsadás). 

Érdekérvényesítő tevékenységünk során a partnereink felé megfogalmazott szakmai 
javaslatainkat minden esetben a közös hosszú távú érdekeinkre építjük: 

 Direkt költségmegtakarítás – az innovatív orvostechnikai 
eszközök/technológiák használatával magasabb szintű egészségnyereség 
érhető el, ami az ellátórendszer számára közvetlen költségvetési megtakarítást 
jelent a kevesebb kórházi beutalás, rövidebb kórházi tartózkodás és kevesebb 
kórházi újrafelvétel miatt. 

 A gazdaság versenyképessége – a világszínvonalú diagnosztikai és terápiás 
eszközök/ technológiák alkalmazásával csökken az elkerülhető halálozások 
száma és az elveszített életévek mennyisége, ezáltal nő a munkaképes 
népesség létszáma és az általuk munkában töltött időtartam. 

 Egészségügyi munkaerő megtartása és fejlesztése – az ellátórendszer 
munkaerőhiánya önmagában béremeléssel nem orvosolható, az innovatív 
beszállítók által szolgáltatott korszerű eszközpark/technológiai környezet és a 
beszállítók által támogatott szakmai képzések javítják a munkavállalók 
produktivitását, fejlesztik kompetenciájukat és – a szakmai sikerélményeken 
keresztül – erősítik lojalitásukat. 

 Betegek, orvosok és szakdolgozók biztonsága – az innovatív orvostechnikai 
eszközök/technológiák alkalmazása csökkenti a kórházi fertőzések, egyéb 
szövődmények és műhibák gyakoriságát. 

 Innováció – az egészségipari innováció csak a mindennapi gyakorlatban már 
megismert innováció meghaladásával érhet el sikert. Ezért a hazai 
egészségipart élénkítő belföldi innováció feltételezi a felülmúlni kívánt 
világszínvonalú termékek rutinszerű kórházi alkalmazását. 

 Digitális egészségügy – az egyre bővülő egészségügyi adatvagyon korszerű „big 
data” módszerekkel történő elemzése lehetővé teszi a terápiás alternatívák 
eredményességi/hatékonysági mutatóinak összehasonlítását, és ezáltal a 
szolgáltatás minőségének javítását. 
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Az Egészségügyi Technológia és 
Orvostechnikai Szállítók Egyesülete 
működésének immáron hagyományos 
jellemzője, hogy tagvállalatai aktívan 
vesznek részt az egyesületi-szakmai 
közéletben. 2018-ban 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 workshopokat rendezett a tagvállalatok számára az 
EU új adatvédelmi rezsimjével (GDPR), az orvostechnikai közbeszerzések hazai 
joggyakorlatával, valamint az orvosi ellátás során a betegeket érő ionizációs sugárzás 
optimizációjával kapcsolatos elvi és gyakorlati kérdések közös megvitatására. 

2018-ban az ETOSZ közgyűlése két ülést és egy írásbeli szavazást tartott, emellett az 
elnökség és a szekciók is több alkalommal összeültek megtárgyalni és eldönteni a 
felmerülő szakmai kezdeményezéseket. Ennek eredményeképpen az ETOSZ számos 
alkalommal fordulhatott konkrét szakmai felvetésekkel az ágazati-szakpolitikai 
döntéshozókhoz.  

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 2018-ban aktív érdekérvényesítő 
tevékenységet végzett. Szerteágazó szakmai tevékenységéből kiemelendők az alábbi 
részterületek:  
 

1. Egészségügyi közbeszerzések elvi és gyakorlati kérdései 

Köztudomású, hogy a közbeszerzések kiemelkedő szerepet töltenek be az 
orvostechnikai eszközök és egészségügyi technológiák piacán. A hazai 
egészségügyi ellátórendszer infrastrukturális fejlesztéseire a korábbi években 
döntően európai uniós forrásból került sor. Az EU támogatások elveiből fakadóan 
az építészeti és orvostechnikai fejlesztések a vidéki kórházakra és szakrendelőkre 
koncentrálódtak, melynek következtében jelentős lemaradás alakult ki a fővárosi 
és Pest megyei egészségügyi ellátórendszer hátrányára. 

Ezt a helyzet kívánta orvosolni a kormányzat az Egészséges Budapest 
Programmal (EBP), amely többszázmilliárd forint nagyságrendű hazai 
költségvetési forrást irányoz elő a közép-magyarországi régió egészségügyi 
infrastrukturális fejlesztéseire. Az EBP keretében 2018-ban jelentek meg az ETOSZ 
tagvállalatok üzleti tevékenységét érintő első közbeszerzési kiírások, nevezetesen 
19 nagyértékű képalkotó diagnosztikai és sugárterápiás berendezések tárgyában, 
mintegy 4 Mrd Ft összértékben. Az ETOSZ folyamatosan figyelemmel kísérte az 

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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EBP-vel kapcsolatos fejleményeket, érdemi szakmai párbeszédet alakított ki a 
Program irányítóival, melynek keretében több alkalommal élt jelzéssel a beszállítói 
verseny fokozása érdekében.  

Az EBP konkrét tendereivel kapcsolatos aktivitás mellett az ETOSZ 2018-ban is 
fellépett a közbeszerzések szabályozási környezetének fejlesztése 
érdekében. Ennek jegyében az ETOSZ egyebek mellett részt vett az ágazati 
partnerszervezetek, valamint az orvostechnikai közbeszerzések szabályozási, 
lebonyolítási és ellenőrzési feladatait ellátó állami stakeholderek 
(Miniszterelnökség, Emberi Erőforrások Minisztériuma, Állami Egészségügyi Ellátó 
Központ) által létrehozott orvostechnikai közbeszerzési kerekasztal munkájában. 
Az egyeztetések során az ETOSZ és partnerszervezetei konkrét megoldási 
javaslatokat fogalmaztak meg az állami döntéshozók felé. 

 

2. A beszállítói kintlévőségek rendezésére irányuló fellépés  

2018 végére – az egészségügyi intézmények jelentős mértékűvé duzzadt, mintegy 
54 milliárd forintra rúgó tartozásállománya következtében – ismét olyan helyzet 
alakult ki, ami rendkívül hátrányosan érintette a beszállítókat. 

Az ETOSZ folyamatosan nyomon követte a helyzet alakulását, és a méltatlan 
helyzet rendezése rendezése érdekében kitartóan lobbizott mind az 
egészségpolitikai, mind a pénzügypolitikai döntéshozóknál. Többek közt az 
ETOSZ aktív fellépésének köszönhetően végül 2018 év végén a kormány 55 milliárd 
forint összegű részleges konszolidáció végrehajtásáról döntött.  

 

 
Forrás: Magyar Államkincstár, ETOSZ 
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A konszolidáció eredményeként az adósságállomány 2018 december végére 
jelentősen csökkent, ugyanakkor a konszolidációt követően is fennmaradt egy 
számottevőnek mondható beszállítói kintlévőség-állomány (mintegy 15 milliárd 
forint).  

Ugyanakkor az ellátórendszer finanszírozása vonatkozásában 2018-ban 
bekövetkezett kedvező fejlemények – az E. Alap gyógyító-megelőző kasszájának 
növekedése – kizárólag az egészségügyi ágazati bérfejlesztéshez szükséges 
fedezetet biztosították az intézmények számára. Nem történt érdemi változás 
a dologi költségek pénzügyi fedezetét érintően, ami a beszállítói 
kintlevőségek újratermelődését vetíti előre.1 

3. Transzparencia és etikus üzleti környezet fejlesztése 

Tagvállalatainknak már az ETOSZ létrehozása óta kiemelt célja az etikus és 
átlátható üzleti viszonyok érvényre juttatása a tágabb értelemben vett 
egészségügyi ellátórendszerben.  

A tagvállalatok elkötelezettségét mutatja, hogy 2018. folyamán az ETOSZ teljes 
mértékben harmonizálta Etikai Kódexét a legmagasabb etikai elvárásokat 
megtestesítő európai iparági kódexekkel. Ennek keretében a tagvállalatok 
2018-tól kezdődően bárki számára hozzáférhető módon közzéteszik az 
egészségügyi szakemberek és egészségügyi intézmények számára nyújtott 
támogatásaik összegét. Ezen túlmenően az összeférhetetlen helyzetek elkerülése 
érdekében 2018-ban az ETOSZ az Etikai Kódexébe foglalta az ún. közvetlen 
támogatások tilalmát, ennek következtében az ETOSZ tagvállalatai közvetlenül 
nem nyújthatnak támogatást egészségügyi szakemberek és állami tisztségviselők 
számára egészségügyi konferenciákon és egyéb szakmai rendezvényeken történő 
részvételük céljából. 

2018-ban az ágazati etikai együttműködés erősítésében is jelentős 
előrehaladás történt. Az ETOSZ, valamint a Magyar Diagnosztikum Gyártók és 
Forgalmazók Tudományos, Ismeretterjesztő és Érdekvédelmi Egyesülete (HIVDA) 
és az Orvostechnikai Szövetség közös etikai munkacsoportot hozott létre az 
orvostechnikai iparág új etikai elvárásainak általános érvényesítése érdekében. Az 
orvostechnikai érdekképviseletek etikai munkacsoportja a tisztességes piaci 
magatartást illetően felmerülő kérdésekben közös állásfoglalások kibocsátásával 
segíti a szektor vállalatainak etikus működését. 

  

                                                           
1 Ezt azóta a 2019-es tapasztalatok is megerősítették: a konszolidációt követő hónapokban a kórházi adósság-
állomány az előző évit meghaladó ütemben nőtt. 
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Az ETOSZ gazdálkodása 
Az ETOSZ felelős gazdálkodás mellett 2018-ban is stabilan és biztonságosan 
működhetett: 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) 413  264 

2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK    

3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 413  264 

4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK    

5. B. Forgóeszközök (6.-9. sorok) 18 312  21 502 

6. I. KÉSZLETEK    

7. II. KÖVETELÉSEK 460  1 041 

8. III. ÉRTÉKPAPÍROK    

9. IV. PÉNZESZKÖZÖK 17 852  20 461 

10. C. Aktív időbeli elhatárolások 6  0 

11. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+ 5. sor) 18 731  21 766 

12. D. Saját tőke (13.-18. sorok) 17 834  19 500 

13. I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE    

14. II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY 7 049  17 834 

15. III. LEKÖTÖTT TARTALÉK   0 

16. IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK    

17. VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉG- 10 785  1 666 
 BŐL (közhasznú tevékenységből)    

18. VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL    

19. E. Céltartalék 0  0 

20. F. Kötelezettségek (21.-23. sorok) 877  2 246 

21. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK    

22. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK    

23. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 877  2 246 

25. G. Passzív időbeli elhatárolások 20  20 

26. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (12.+19.+20.+25. sor) 18 731  21 766 
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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      1  1 

Pénzügyi műveletek bevételei 2          2   

Rendkívüli bevételek          

Tagdíjak 34 077  27 115    34 077  27 115 

A. Összes bevétel  34 080  27 116    34 080  27 116 

Agyagjellegű ráfordítások 8 366   5 683       8 366  5 683 

Személyi jellegű ráfordítások 14 868   19 602       14 868  19 602 

Értékcsökkenési leírás 39   149       39  149 

Egyéb ráfordítások 2   10       2  10 

Pénzügyi műveletek ráfordításai 20   6       20  6 

Rendkívüli ráfordítások                

B. Összes ráfordítás 23 295   25 450    23 295  25 450 

C. Adózás előtti eredmény (A-B) 10 785   1 666    10 785  1 666 

I. Adófizetési kötelezettség               

D. Jóváhagyott osztalék               

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

1 666 
   

10 785 
 

1 666 
 

Megjegyzés: 2017-hez képest a tagdíjbevétel csökkenés alapvető oka, hogy a normál tagdíjbevételen felüli, konkrét projekthez kapcsolódó tagdíjkiegészítés 
2017-ben közel 6 millió Ft volt, 2018-ban pedig 1.5 millió Ft. A kiadási oldalon a legjelentősebb változás szintén egyszeri jellegű: 2017-ben az igazgatóváltás 
miatt több mint 2 hónapig betöltetlen volt az igazgatói tisztség, ezért a személyi jellegű ráfordítások jelentősen elmaradtak a szokásos szinttől. 2018-ban a 
személyi jellegű ráfordítások mértéke visszaállt a szokásos nagyságrendre. 2017 tehát a fenti két tényező miatt pénzügyi szempontból rendhagyó év volt. 
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