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A kezdetek
Az Egészségügyi Technológia és Orvostechnikai
Szállítók Egyesülete (a továbbiakban: ETOSZ)
megalapításának szándéka az alapító tagok 2012.
szeptember 19-én megtartott találkozója
alkalmával került először napirendre.
Az egyesület bejegyzésére irányuló eljárás során
azonban a Törvényszék néhány pontosításra kérte
fel az alapítókat, így a 2012. december 12-én
megtartott megismételt alapító taggyűlést
követően az Egyesületet 2013. március 8. napjával
a Fővárosi Törvényszék 15.036-os nyilvántartási
számon jogerősen bejegyezte.

Az ETOSZ célja

1.

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

2. Magánforrások 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

Az ETOSZ által felvállalt feladatok
Az Alapszabály értelmében az ETOSZ kezdeményezi, koordinálja, szervezi az összehangolt fellépést
mindazon kérdésekben, amelyek a tagok érdekének 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;
beteg informáltsági szint emelése a meglévő civil szervezetekkel (betegszervezetekkel) az
ágazat kívánalmai szerint.
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Az ETOSZ 2014-es tevékenysége
Az Egészségügyi Technológia és Orvostechnikai Szállítók Egyesülete 2014-ben is aktív egyesületi élettel
büszkélkedhet. Az Egyesület célkitűzéseinek megvalósítását szolgáló szakmai lépések megvalósítása,
így különösen, de nem kizárólagosan
(i.) az innovatív terápiák, eljárások és technológiák befogadásának és széleskörű elérésének
támogatása,
(ii.) a többletforrások ellátórendszerbe történő becsatornázása,
(iii.)az etikus üzleti és szabályozási környezet kialakítása , továbbá
(iv.) a kölcsönösen egymásra utalt, egységes egészségipari megközelítés, általános
egészségtudatosság és beteg-edukáció fejlesztése
érdekében az egyesületi tagok rendszeresen együttműködtek.
Az egyesületet 2012 decemberében 11 vállalat alapította,
2014-re azonban a tagvállalatok száma megduplázódott.1
Az ETOSZ működésének kereteit az Alapszabály határozza
meg: ennek értelmében a legfőbb döntéshozó szerv a
Közgyűlés, a közgyűlések között a közgyűlés nem
kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben az Elnökség
dönt, az egyesületet harmadik személyekkel szemben
pedig az Elnök képviseli.
Az ETOSZ operatív munkáját az igazgató irányítja, akinek
egyben feladata és felelőssége az ETOSZ szerveinek
munkáját előkészíteni, döntéseit végrehajtani.

Az ETOSZ tisztségviselői 2014-ben
Csató András, elnök
Kaló-Vaskó Erzsébet, alelnök (megbízatása
megszűnt 2014. december 9-én)
Kassai Zoltán, alelnök (2013. június 30-napjától),
a Mozgásszervi sebészeti szekció vezetője

Berkes Attila, elnökségi tag
Sarkadi Károly, elnökségi tag, az In vivo
diagnosztikai szekció vezetője
Erőss György, elnökségi tag
Kulifai Gábor, a Szervpótló kezelések
szekciójának vezetője
Szolnoky Miklós, a Felügyelő szerv tagja
Simon Andrea, a Felügyelő szerv tagja
Petrovszki István, a Felügyelő szerv tagja
Holchacker Péter, igazgató

Az ETOSZ keretében zajló szakmai tevékenységet az egyes
szekciók szervezik és irányítják. 2014-ben az ETOSZ
keretein belül 3 szekció működött: a mozgásszervi
sebészeti szekció, a szervpótló kezelések szekciója, valamint az In vivo diagnosztikai szekció.

Az egyesületi tevékenység felett az ETOSZ Felügyelő Szerve gyakorolja a jogszabályban foglalt
felügyeleti jogokat.
Az ETOSZ az AmCham Hungary, Healthcare Comittee tagja.

2 taggyűlés
10 elnökségi ülés
11 szekcióülés
16 egyéb rendezvény

2014-ben is az egyesületi tagok átlagon felüli aktivitása volt az ETOSZ
hatékonyságának kulcsa: ennek következtében az ágazatot és a tagvállalatokat
valóban érdeklő kérdések, szakmai változások kerülhettek az egyesületi
tevékenység fókuszába.

Az Elnökség 10 alkalommal ült össze megvitatni és eldönteni a felmerülő szakmai javaslatokat, illetve
a tagvállalatok egyes szekciói 11 ülést tartottak. Ennek eredményeképpen az ETOSZ számos
alkalommal fordulhatott konkrét szakmai felvetésekkel az ágazati-szakpolitikai döntéshozókhoz és
egyéb tisztviselőkhöz.

1

2014-ben lezárult a Johnson&Johnson és a Depuy Synthes globális összeolvadása, melynek magyarországi következményeként a Synthes
Medical Kft önálló jogalanyisága is megszűnt, amivel párhuzamosan megszűnt a társaság ETOSZ tagsága is.
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Mindezek mellett két alkalommal sikeres exkluzív egyesületi workshopot is megrendezhetett az ETOSZ:
az egyiket az Országos Egészségbiztosítási Pénztár illetékes vezetőivel a technológiabefogadások
kérdésében, míg másikat a Gazdasági Versenyhivatal szakmai vezetőivel a szektort érintő versenyjogi
kérdésekről.
Érdekérvényesítő tevékenység
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 2014-ben – függetlenül a
választási
év
szükségszerű
kormányzati
passzivitásától – rendkívül aktív érdekérvényesítő
tevékenységet végzett.

1.

Az ETOSZ ez irányú szerepfelfogása az Alapszabály
szellemiségének megfelelően egyértelmű:
Konstruktív partnerként, pártpolitikai kérdésektől
függetlenül a mindenkori kormányzati és egyéb
ágazati szereplőkkel együttműködve az előre
lefektetett stratégiája mentén látja el tevékenyégét.

A beszállítók kintlévőségeinek rendezésére irányuló javaslatok és egyeztetések
Sajnálatos módon az egészségügyi kormányzat 2014-ben sem tett érdemi lépéseket a
rendkívüli módon felhalmozódó kórházi adósságállomány rendezésére. Az ETOSZ ezért az év
folyamán számtalan alkalommal jelezte formális és informális csatornákon keresztül a helyzet
tarthatatlanságát, amivel párhuzamosan több alkalommal konkrét megoldási lehetőséget is
felvetített a kormányzati döntéshozóknak: ezek során az ETOSZ markánsan kitartott a teljes
konszolidáció és a késedelmi kamatok megfizetésének szükségessége mellett.

A MAGYAR KÖZFINANSZÍROZOTT EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZER TARTOZÁSÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA (millió Ft)
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2. Jövőnk záloga: a fenntartható egészségügy
2014-ben Magyarországon három választást is tartottak: ezek mindegyike lehetőséget nyújtott
arra is, hogy az egészségügy stratégiai jelentőségű kérdései is napirendre kerüljenek. Ezt
elősegítendő, az ETOSZ 2014 májusában megfogalmazta és nyilvánosságra hozta a Jövőnk
záloga: a fenntartható egészségügy című közpolitikai vitairatát.

A fenntarthatóság megteremtése
Az ETOSZ 6 pontja
Kiindulópont:
Az egészségügy
nemzetstratégiai
jelentősége

Minden előremutató lépés előfeltétele, hogy az egészségügy újra a felelős
társadalmi és kormányzati gondolkodás előterébe kerüljön. Az egészségügy
nemzetstratégiai jelentőségének – súlyának megfelelő kormányzati figyelemmel és
szereppel történő – fókuszba állítása, illetve stabil és kiszámítható jövőképének
transzparens kialakítása tovább nem halogatható.
A fenntartható egészségügyi rendszer kiegyensúlyozottsága ugyanis közvetve
jelentős mértékben támogatja Magyarország teljesítőképességét. A munkából
keveset hiányzó, illetve gyorsan visszatérő munkaerő és az egészséges társadalom a
nemzet gyarapodásának alapvető feltétele.

Legyen az egészségügy a kormányzat fő stratégiai partnere!
1.

Az egészségügyi ellátórendszer számára elérhető források bővítése
Az egészségügy finanszírozása a valós helyzethez igazodjon, és a közfinanszírozott ellátások mellett
adjon teret a szabadon vállalt, egyedi igényekre reflektáló egyéni hozzájárulásnak is.

2.

Intézményrendszer adósságállományának azonnali konszolidációja
Induljon tiszta lappal az ellátórendszer.

3.

Az ellátórendszer hatékonyságának erősítése
A kiadáscsökkentés gondolatát váltsa fel az érdemi hatékonyságjavítás.

4.

Az egészségügyi ellátások színvonalának megőrzése, szakmai kapacitások átfogó bővítése
Európai színvonalú ellátást a magyar betegeknek is.

5.

Az egészségügyi ipar nemzetgazdasági jelentőségének elismerése és támogatása
Az egészség érték. Legyen a nemzetgazdaság számára is az.

6.

Érdemi szemléletváltás – minden szinten
Lépjünk végre túl az évtizedes beidegződéseken.

3. Közbeszerzési anomáliák rendezésére irányuló javaslatok
2014-re az ellátórendszer nagy része állami fenntartásba került, így a vagyonkezelői
jogosultságok egy kézben történő összefogása lehetővé tette a központi közbeszerzések
új rendszerének megteremtését, ami azonban számos kívánnivalót hagyott maga
mögött. Az ETOSZ ezzel kapcsolatban több javaslattal élt az adminisztratív terhek
csökkentésére és a visszaélésszerű kiírásokra irányulóan.
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4. Az ágazati beszerzési stratégia előkészítésében való részvétel
Az ellátórendszer állami irányításának kiterjesztésével párhuzamosan a 2010-2014-es
szakpolitikai ciklus kiemelt célja volt az egészségügyi beszerzések racionalizálása. Ennek
kapcsán megtörténtek az első központosított közbeszerzések, majd

5. Etikus üzleti környezet fejlesztése
Kiemelt jelentőségű volt a hazai egészségügyi technológiai szektor életében, hogy az ETOSZ
2014 május 20-án tartott Közgyűlése elfogadta „Az Egészségügyi Technológia és
Orvostechnikai Szállítók Egyesületének és tagvállalatainak etikus üzleti magatartására
vonatkozó szabályok (ETIKAI KÓDEX)” című dokumentumot. A minden korábbinál szigorúbb,
önszabályozó normák elfogadása mellett az ETOSZ hitet tett az abban foglaltak nyílt vállalása
mellett is: azon tagvállalatai számára, akik az új etikai normákat magukra nézve kötelezősnek
fogadták el, lehetővé tette az Etikus Egészségügyi Beszállító védjegy és logó használatát.

6. Egyéb javaslatok
A fentieken túlmenően az ETOSZ 2014-es tevékenysége során figyelmet fordított a beragadó
EU-s pénzek technológiai beszerzésekre történő felhasználásának támogatására, valamint a
nemzetközi kapcsolatok felvételére is. ez utóbbi eredményeként az egyesület 2014 decemberi
közgyűlése egyhangúlag megszavazta, hogy az ETOSZ csatlakozzon a European Coordination
Committee of the Radiological, Electromedical and Healthcare IT Industry (COCIR) nemzetközi
szervezetéhez.
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Az ETOSZ gazdálkodása
Az ETOSZ felelős gazdálkodás mellett stabilan és biztonságosan működhetett az alakulás évében: az
alapítók elvárásának megfelelően kizárólag az egyesületi célokra fókuszálva végezte a tevékenységét,
amit kizárólag a tagdíjakból finanszírozott.
Egyszerűsített mérleg
Sorszám

A tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek)
helyesbítései

Tárgyév

a

b

c

d

e

1.

A. Befektetett eszközök (2-4. sorok)

0

0

2.

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

3.

II. TÁRGYÉVI ESZKÖZÖK

4.

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

5.

Forgóeszközök (6-9. sorok)

4537

2 861

6.

I. KÉSZLETEK

7.

II. KÖVETELÉSEK

200

200

8.

III. ÉRTÉKPAPÍROK

9.

IV. PÉNZESZKÖZÖK

4337

2 661

10.

C. Aktív időbeli elhatárolások

11.

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+5.+10. sor)

4537

2 948

12.

D. Saját tőke (14-19. sorok)

325

145

13.

I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE

14.

II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY

325

325

15.

III. LEKÖTÖTT TARTALÉK

16.

IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

17.

V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL

18.

VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL

19.

E. Céltartalékok

20.

F. Kötelezettségek (21-23. sorok)

21.

I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK

22.

II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

23.

II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

24.

G. Passzív időbeli elhatárolások

25.

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN

-180

0

0

4185

2 783

4185

2 783

27

20

4537

2948
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Egyszerűsített beszámoló eredménykimutatása
Alaptevékenység

Tétel megnevezése

Vállalkozási tevékenység

Összesen

Előző év

Előző év(ek)
értékhelyesbítése

Tárgyév

Előző év

Előző év(ek)
értékhelyesbítése

Tárgyév

Előző év

Előző év(ek)
értékhelyesbítése

Tárgyév

c

d

e

f

g

h

i

j

k

Értékesítés nettó árbevétele
Aktivált saját teljesítmények értéke
Egyéb bevételek, támogatások
Pénzügyi műveletek bevételei

1

1

29

27

29

27

Tagdíjak

20670

20629

20670

20629

Összes bevétel

20699

20657

20699

20657

Anyag jellegű ráfordítások

7738

2149

7738

2149

Személyi jellegű ráfordítások

12636

18688

12636

18688

20374

20837

20374

20837

325

-180

325

-180

325

-180

325

-180

Rendkívüli bevételek

Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Pénzügyi műveletek ráfordításai
Rendkívüli ráfordítások
Összes ráfordítás
Adózás előtti eredmény (A-B)
Adófizetési kötlezettség
Tárgyévi eredmény
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