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Elnökségi ülés jegyzőkönyv 

Dátum: 2017. 09. 18 

Helyszín: Biotest Hungaria Kft. (Törökbálint, Torbágy u. 15/A.)  

Jelenlévők: 

Laborexpert Kft. /Dr. Schuman Ádám, elnök 

Diagnosticum Zrt. / Dr. Péterfy Ferenc, társelnök 

Roche Hungary Kft. / Dr. Hodossy Tamás Lajos megbízásából Kemény Anikó, társelnök 

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

Beckman Coulter Kft. / Nagy Andrea, elnökségi tag 

Biomedica Hungaria Kft. / Tóth Károly, felügyelőbizottság elnöke 

HIVDA / Dr. Krámer Mihály, tanácsadó 

HIVDA / Kulcsár Zsófia, jegyzőkönyvvezető 

Előzetesen meghirdetett témák: 

- Együttműködés Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségügyért Felelős 
Államtitkárságával 

- LabTestsOnline.hu aktuális helyzete 

- Etikai kódex implementációja – állásfoglalás 

- Társszervezetekkel való együttműködés – ETOSZ, Orvostechnikai Szövetség 

- HIVDA részvétele nemzetközi rendezvényeken – általános előírások, költségterv készítés 

- Elmaradt tagdíjak 

-  Elnökségi felhívás a közbeszerzésekkel és közbeszerzés nélküli műszerkihelyezésekkel 
kapcsolatban 
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-  Egyéb témák 

1. Az elnökségi ülés megkezdése előtt Farkas András a „RÉGIÓ -10” Kft megbízásából 
rövid tájékoztatót tartott a jövő évi MLDT 59. Nagygyűlése szervezéséről, amely 2018. 
augusztus 31- szeptember 1-ig kerül megrendezésre Pécsett. 
 

2. Etikai kódex implementációja – állásfoglalás  

- Schuman Ádám ismerteti a MedTech Europe levelét az Etikai kódex implementációjával 
kapcsolatban. 
 

Az Elnökség nyílt szavazással, egyhangúan hozott 1/2017. (IX. 18.) elnökségi határozat 
szerint a HIVDA teljes egészében elfogadja a MedTech Europe által közölt etikai kódexet. 
Tagjai számára „helyes gyakorlatként” jelöli meg az abban foglaltakat. A HIVDA egyenlőre 
nem alakít ki saját gyakorlatot a kódex betartásának ellenőrzésére, etikai bizottság 
felállítására és az irányelveket megszegők szankcionálására. Ez az álláspont 2018 december 
31-ig érvényes. Előtte legalább 3 hónappal az Elnökség felülvizsgálja a HIVDA álláspontját. 
Ezzel együtt a HIVDA feliratkozott a Medtech etikai kódexel foglalkozó munkacsoportjának 
levelezési listájára. Folyamatosan tájékozódunk a kódex bevezetésének nemzetközi 
gyakorlatáról, illetve törekszünk egységes, akár közös gyakorlat kialakítására egyéb hazai 
érdekvédelmi szervezetekkel, ld. következő pont. 
 

3. Társszervezetekkel való együttműködés – ETOSZ, Orvostechnikai Szövetség 
 

- Karabélyos Csaba tájékoztatta az Elnökséget, hogy az ETOSZ-ból kilépett Dr. 
Holchacker Péter ügyvezető, így az ETOSZ tevékenysége jelenleg akadozik. Az új 
igazgató most kezd tájékozódni a belső ügyekkel kapcsolatban. Karabélyos Csaba ír egy 
megkeresést az új vezetőnek egy találkozó megszervezéséről és a függőben lévő 
együttműködési szerződés lezárásáról. 

- Kemény Anikó tájékoztatta az Elnökséget, hogy az Orvostechnikai Szövetségnél is voltak 
változások és továbbítja Hodossy Lajosnak a kérést, hogy hivatalosan is keressük meg az 
Orvostechnikai Szövetség jelenlegi vezetését egy találkozó megszervezésének ügyében. 
Az együttműködés egyik konkrét célja az Etikai Kódex hazai gyakorlatának kialakítása. 
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4. Együttműködés Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségügyért Felelős 

Államtitkárságával 
 

- Július 18-án érkezett Dr. Ónodi-Szűcs Zoltán államtitkár úr által aláírt levél a korábban 
hozzá eljuttatott tervezett együttműködési megállapodásról, amely még sok kérdést felvet. 
 

Az Elnökség nyílt szavazással, egyhangúan hozott 2/2017. (IX. 18.) elnökségi határozat 
szerint az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségügyért Felelős Államtitkárságával 
kötendő formális együttműködési megállapodást 2018 tavaszáig halasztja, a választásokra 
való tekintettel.  

 
 

5. HIVDA részvétele nemzetközi rendezvényeken – általános előírások, költségterv készítés 
 

- A témához kapcsolódóan Schuman Ádám tájékoztatja az Elnökséget a múlt héten történt 
MedTech Europe igazgatótanácsi szavazásáról, amelyben a HIVDA is részt vett. A 
szavazás eredményeként az a három jelölt került megválasztásra, akikre a HIVDA is 
szavazott. 
Név szerint: Jozef Jakubiec (IPPDL), Christian Parry (Stago) (SIDIV), Martin Walger 
(VDGH) 

- A HIVDA, mint a MedTech Europe szervezet tagja, rendszeresen kap meghívást 
különféle témában tartott rendezvényeken való részvételre, közreműködésre. Ennek 
kapcsán fontos, hogy amennyiben hasznos lehet a HIVDA jelenléte, szabályozott keretek 
között történjen az utazás és regisztráció finanszírozása. 
 

Az Elnökség nyílt szavazással, egyhangúan hozott 3/2017. (IX. 18.) elnökségi határozat 
szerint HIVDA tag delegálásának szabályait szakmai rendezvényre a következőkben 
fogalmazza meg: 

 
■ A tagságból bárki tehet javaslatot egy szakmai rendezvényen való megjelenésre, illetve a 

résztvevő személyére. 
■ Adott rendezvényről minden tag kap értesítést. 
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■ Minden esetben az Elnökség dönt a delegáltak személyéről és számáról. 
■ Az Elnökség feladata egy költségterv összeállítása, amelyet a felügyelőbizottság tagjai 
hagynak jóvá, vagy javasolhatják annak módosítását. 
■ A költségvetés az Etikai kódex iránymutatásai alapján készül el.  
■ A HIVDA által finanszírozott részvétel tartalmazza a regisztrációs költséget, az utazási 
költséget és szállás költséget, kizárólag ésszerű és szükséges mértékben. 
■ Minden egyes utazáshoz a felügyelőbizottság jóváhagyása szükséges. 
■ A delegált tag(ok) írásos és/vagy szóbeli beszámolási kötelezettséggel tartoznak a 
rendezvény után. 

A jövőben az Elnökség feladata a következő évi költségvetésben egy kiküldetési költségkeret 
meghatározása legkésőbb az aktuális éves beszámoló elfogadásakor. 

 
- A következő ilyen nemzetközi esemény a MedTech Forum Brüsszelben, 2018 január 23-

25., melyen Schuman Ádám és Hodossy Lajos vesz majd részt a HIVDA képviseletében. 
Schuman Ádám regisztrációja ingyenes, Hodossy Lajos regisztrációját valamint az utazási 
és szállás költségeket a HIVDA finanszírozza. 
A 2017 április 20-án tartott nemzeti egyesületek találkozóján való részvételt a 
Laborexpert Kft. finanszírozta. 
 

6. LabTestsOnline.hu aktuális helyzete 

- Schuman Ádám röviden összefoglalja az eddig történteket. Az MLDT és a HIVDA 
megegyezése alapján a HIVDA szerződést kötött az AACC-vel tavaly 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. Krámer Mihály vette át (Bezzegh Attila távozása után) és 
készített egy szerződés tervezetet. Ennek jogi előkészítésére Dr. Széles László ügyvéd 
adott árajánlatot. Mivel ennek összege elég nagy, ennek kapcsán Schuman Ádám az 
Elnökségi tagokat kérte, javasoljanak más megoldást az ilyen jellegű jogi ügyek esetére. 
Javasolta, hogy átalány díjban egy tag ügyvédjét bízza meg a HIVDA, a szerződéses, jogi 
ügyek elvégzésével, mely körülbelül évi 3-4 szerződést jelent. Ennek lehetőségét az 
Elnökségi tagok megfontolják és rövid időn belül választ adnak. 
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- Krámer Mihály beszélt a migrációval, szócikkek ellenőrzésével kapcsolatos munkáról, 
amelyben segíti az MLDT LTO munkacsoportját. 

 
7. IVD Market Riport 

 

- Schuman Ádám beszélt a MedTech Europe által készített IVD Market Riportról, amely 
2015-ös kiadása fel is került a HIVDA honlapjára. A 2016 évi riporthoz szükséges adatok 
gyűjtése újra aktuális. Az eddigi gyakorlatról Péterfy Ferenc beszélt, hogy az elmúlt 
években hogyan és honnan történt az adatok bekérése. A 2016-os adatok beszerzését és 
ezek összegzését Krámer Mihály vállalta el egy hónapos határidővel, amelyet ezután 
közölni lehet a MedTech Europe felé is. 

8. Elmaradt tagdíjak 
 

- Egy tag van elmaradásban a 2016-os tagdíjjal (Reanal Zrt.) és 4 tag a 2017-es tagdíjjal 
(Reanal Zrt., Magyar Tisztítás-technológiai Zrt., Biosan Kft., CliniChem Kft.). 

- Péterfy Ferenc a Magyar Tisztítás-technológiai Zrt és a Reanal Zrt, Karabélyos Csaba a 
Biosan Kft és Kulcsár Zsófia a CliniChem Kft képviselőjét keresi meg az elmaradt 
tagdíjakkal kapcsolatban. A CliniChem Kft korábban tájékoztatta az Elnököt, hogy a 
fizetést őszre szükséges halasztaniuk. 
 

9. Elnökségi felhívás a közbeszerzésekkel és közbeszerzés nélküli műszerkihelyezésekkel 
kapcsolatban 
 
Minden tag kapott levelet az Elnökségtől, hogy szükségesnek látja-e a HIVDA hivatalos 
állásfoglalását az aktuális kormányzati közbeszerzésekkel kapcsolatban. Az első levél 
szeptember 4-én, majd azon tagoknak, akiktől nem jött válasz szeptember 7-én második 
levél is kiment. 
Összesen 12 tag (a 21 tagból) jelezte, hogy egyetért a kezdeményezéssel, a többiektől nem 
jött válasz. Tartózkodás és nemleges válasz nem érkezett. Több tag konkrét javaslatot is 
tett az állásfoglalással kapcsolatban.  
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Az Elnökség nyílt szavazással, egyhangúan hozott 4/2017. (IX. 18.) elnökségi határozat 
szerint, mivel a tagság többsége a hivatalos állásfoglalás mellett döntött, az Elnökség 
feladata és kötelessége az egységes hivatalos álláspont elkészítése. Az állásfoglalást az 
ÁEEK vezetőjének, illetve másolatban az egészségügyért felelős államtitkárnak juttatjuk 
el, illetve honlapunkon publikáljuk. Az állásfoglalás elkészítése a tagok javaslatai alapján 
történik, melyet az Elnökség minden tagja véleményez, illetve jóváhagyja annak végleges 
változatát. Ennek lebonyolítása az Elnök feladata. Az Elnökség erre az elnökségi üléstől 
számított legfeljebb két hetes határidőt állapított meg. 
 

 
A Jegyzőkönyv hiteléül:  
 
Dr.Schuman Ádám sk. 


