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Jelenlévők: 

Laborexpert Kft. /Dr. Schuman Ádám, elnök 

Diagnosticum Zrt. / Dr. Péterfy Ferenc, társelnök 

Roche Hungary Kft. / Dr. Hodossy Tamás Lajos, társelnök 

Biotest Hungaria Kft. / Dr. Karabélyos Csaba, elnökségi tag 

Beckman Coulter Kft. / Dr. Bezzegh Attila, elnökségi tag 

Biomedica Hungaria Kft. / Tóth Károly, felügyelőbizottsági tag 

Siemens Healthcare Kft. / Varga József Ákos, felügyelőbizottsági tag 

HIVDA / Dr. Krámer Mihály, tanácsadó 

HIVDA / Dr. Széles László, jogi képviselő 

HIVDA / Lepsényi Ildikó, könyvelő 

HIVDA / Voith András, webmester 

Laborexpert Kft. / Kulcsár Zsófia, jegyzőkönyv vezető 

 

Témák: 

- MEDTECH szervezeti átalakulás, MEDTECH WEEK 2017 

- LTO migráció 

- IVD reguláció 

- Etikai kódex 

- HIVDA felügyelőbizottság feladatai 

- HIVDA belső ügyek: adminisztráció, pénzügyek, jogi ügyek, könyvelés, HIVDA titkárság, 
arculat, weblap 

 

 



1. Felügyelőbizottság létrehozása 
- Széles László részletezi a törvényi előírásait erre vonatkozóan (szükséges, ha a tagok 

többsége nem magánszemély), felügyelőbizottsági ülésen szükséges elnököt 
választani, ügyrendet készíteni; feladata az elnökség éves beszámolójának áttekintése, 
ennek elfogadására javaslat tétel 

- A HIVDA változásbejegyzési kérelmére jelenleg nem jött még válasz a bíróságról. 
- Tóth Károly elvállalta a felügyelőbizottsági ülés megszervezését; határidő február 

vége. Ügyrend és felügyelőbizottsági ülés előkészítésében segítséget nyújt Dr. Széles 
László. 
 

2. Dr. Péterfy Ferenc elmondta, megjött a válasz az Egészségügyért felelős 
államtitkárságról, melyben a javasolt stratégiai partnerségi együttműködési 
megállapodásra nyitottak. Ez lehetőséget adhat az új reguláció hazai adaptálása, új 
jogszabályok előkészítésében való véleménynyilvánításra. A szerződés 
előkészítésének koordinálását Dr. Péterfy Ferenc vállalta. 
 

3. HIVDA adminisztráció, belső ügyek 
- A HIVDA eddigi dokumentációi a Diagnosticumnál maradnak 
- 2016-os év lezárását az eddigi könyvelő végzi el 
- 2017-től Lepsényi Ildikó / Multikontír Kft (1195 Budapest, Nagysándor József u. 2. 

fszt. 1.) végzi a HIVDA könyvelését.  
e-mail: ildiko.lepsenyi@multikontir.hu  
telefon: 30-900-3717 
Ildikó elmondása szerint nagyjából havi 10.000 Ft költséggel jár majd a tevékenysége, 
ami elfogadható az elnökségnek, így erről pontosabb ajánlatot illetve 
szerződéstervezetet hamarosan küld a HIVDA elnökség részére.  

- A HIVDA bankszámláját jelenleg Péterfy Ferenc kezeli. Az egyesület bírósági 
változásbejegyzését követően az elnök és a társelnökök kapnak önálló rendelkezési 
jogot. 

- Molnár Árpád átadja a készpénzes nyilvántartást Kulcsár Zsófiának január hónapban. 
A pénztár nyilvántartás szerinti egyenlege jelenleg: 6098 Ft 

- Kulcsár Zsófia végzi majd a HIVDA adminisztratív teendőit. 
 

4. Honlap, megjelenés 
- A hivda.hu honlap tartalmi és arculat frissítése – új alapszabály, elnökségi tagok 

listája, felügyelőbizottsági tagok listája, előadásanyagok, etikai kódex angol és magyar 
nyelven, tagok listájának frissítése, Dr. Krámer Mihály előadás anyagai (MLDT) 
Felelős: Kulcsár Zsófia, Voith András 

- A honlap tartalmára vonatkozóan javaslatot tehetnek a tagok, az elnökség körlevelet 
küld erről, ennek határideje február közepe. Felelős: Kulcsár Zsófia 

- A honlap új megjelenését, új levélfejléc, e-mail címek valamint névjegykártyák 
tervezését, intézését illetve frissítéseket Voith András / Promotica Bt. végzi. „Member 
of MedTech Europe” felkerül a honlapra, névjegyekre, fejlécre. Névjegyekből 
fejenként 50 db készül majd. 



e-mail: mail@promotica.hu  
telefon: 0630 228 58 85 

- HIVDA névjegy minden elnökségi tag részére, valamint Krámer Mihálynak készül 
- „név”@hivda.hu e-mail cím készül a felügyelőbizottsági illetve elnökségi tagok 

számára, valamint Krámer Mihálynak 
- Az államtitkársági kommunikációban is a hivda@hivda.hu e-mail cím lesz 

használatban. 
- A hivda@hivda.hu e-mail címre érkező levelet az elnökségi tagok valamint Krámer 

Mihály olvashatja majd. 
- LTO.hu és medtecheurope.org oldalak elérhetősége felkerül a hivda.hu-ra 

 
5. MedTech Europe, szakmai információk 
- Az elnökség felkéri Dr. Krámer Mihályt a MedTech felől jövő, illetve egyéb szakmai 

információk feldolgozására, felügyeletére, a HIVDA szakmai konferenciákon való 
képviseletére, illetve esetleges konkrét projektek lebonyolítására, melyet február 
közepétől tud elvállalni. A napi hírlevelek követését valamint időszakos, max. két 
hetenkénti összefoglalását, a hasznos információk kiszűrését is február közepétől fogja 
végezni. Ezeket hírlevél formájában küldjük a tagságnak. 

- Dr. Krámer Mihályt az elnökség hat hónapra megbízza szakértői, tanácsadói feladatok 
ellátására, melyről a szerződéstervezetet, illetve a technikai részleteket megküldi majd 
a HIVDA elnökség részére. 

- A hírlevél rendszer változásáról körlevél megy a tagságnak. Felelős: Kulcsár Zsófia 
- A MedTech Europe szervezeti felépítéséről, működéséről, a tagság kötelezettségeiről 

és előnyeiről a HIVDA tagok számára tájékoztató anyagot állít össze az elnökség. 
Ennek tükrében, a HIVDA, mint MedTech tag szerepéről és feladatairól, illetve 
egyesületünk általános pozícionálásáról szintén egységes álláspontot alakít ki az 
elnökség.  Felelős: Schuman Ádám 
 

6. Etikai kódex 
- A MedTech Europe által kiadott etikai kódex magyar fordítása elkészült. Köszönet 

érte Hodossy Lajos elnök úrnak. 
- A magyar fordítást minden tag meg fogja kapni és január végéig lesz lehetőség ennek 

ellenőrzésére, visszajelzések küldésére. Ezután a magyar illetve angol nyelvű verzió is 
felkerül majd a honlapra. 

- Az Elnökség véleménye szerint az Államtitkársági együttműködés keretébe az etikai 
kódex kérdését is célszerű beemelni. 
 

7. Egyesületek közötti kommunikáció 
- Az Orvostechnikai Eszközök Gyártóinak és Forgalmazóinak Szövetségével való 

kapcsolatfelvételben Hodossy Tamás Lajos nyújt segítséget. 
- Az Egészségügyi Technológia és Orvostechnikai Szállítók Egyesületével (ETOSZ) 

való kapcsolatfelvételben Karabélyos Csaba vállalta a segítséget. 
- A találkozók célja információcsere, illetve esetleges együttműködés pl. az etikai kódex 

bevezetésében és gyakorlatában. (február, március) 



 
8. LTO 
- Az MLDT és a HIVDA megegyezése alapján a HIVDA szerződést kötött az AACC-

vel novemberben.  
- Az MLDT és a HIVDA közötti együttműködést az LTO.hu migráció és üzemeltetés 

vonatkozásában szerződésbe kell foglalni (MLDT Elnökségi ülés határozata, HIVDA 
vállalása, finanszírozás, operatív feladatok, határidők). A szerződés előkészítését Dr. 
Bezzegh Attila vállalta, melyben segítséget nyújt Dr. Széles László is. 
 

9. MedTech week 
- Az Elnökség egyetértett abban, hogy a HIVDA megjelenése lakossági 

rendezvényeken fontos feladat a jövőben, mely az Államtitkársági együttműködés 
része is lehet. 
A MedTech Week keretében más országokban évente szerveznek ilyen 
rendezvénysorozatokat. 2018-tól (esetleg 2017-től) a HIVDA, vagy egyes tagjai is 
bekapcsolódhatnának ebbe. Dr. Hodossy Tamás Lajos és Dr. Bezzegh Attila 
információt szereznek be a Roche és Beckman cégek, illetve általában a MedTech hét 
gyakorlatáról más európai országokban. 
 

10. IVD reguláció 
- A kormányzati együttműködés keretében az IVD direktíva honosításában a HIVDA 

részt kíván venni az Elnökség álláspontja szerint. Ehhez elsősorban a gyártó tagok 
javaslatait várjuk. 

- A jogszabályváltozásokról és azok gyakorlati megvalósításáról 2017 során tervezünk 
egy képzést/konferenciát, lehetőség szerint nem csak tagjaink részére.  
Felelős: Schuman Ádám, Dr. Péterfy Ferenc 


