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2019. május 14.
TÁRGY: Nyilvános Konzultáció – rendezvényekkel kapcsolatos kérdések
Tisztelt Felügyelet, tisztelt Kollégák!
Köszönettel megkaptuk felhívásukat a közeljövőben tartandó közös gondolkodás – a NYILVÁNOS
KONZULTÁCIÓ - előkészítésére.
A Magyarországi Rendezvényszervezők- és Szolgáltatók Szövetsége (MARESZ), ezen belül a MARESZ
Konferencia szervező tagozata évek óta élharcosa a GYFTV. előírásainak értelmezése és gyakorlati
alkalmazása témakörének.
(2006. évi XCVIII. törvény a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás,
valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól)
Az orvosi rendezvények, konferenciák, kongresszusok szervezése kapcsán jelentkező legfontosabb
értelmezési kérdéseink:







független konferenciák (nem gyógyszer-műszergyártó által szervezett, hanem szakmai
szövetség, társaság, intézmény által szervezett) esetében alkalmazandó-e a törvényben
meghatározott napi vendéglátási limit mértéke (7450 Ft/fő/nap 2019-ben), a mindenkori
minimálbér 5%-a
gyógyszer-műszergyártó cég által szervezett és teljes mértékben általa fizetett konferenciák
és egyéb szakmai meetingek esetében alkalmazandó-e napi vendéglátási limit (ld mint
fentebb)
minősítheti-e a gyógyszergyár a szakmai szövetség által szervezett konferenciákon való
hirdetési (on-line vagy nyomdai,) kiállítási hely vásárlás, szponzorációs csomag egyéb vásárolt
promóciós és marketing jellegű szolgáltatásokat, melyekért megjelenési lehetőségeket kap a
szervezőktől, a szakmai szervezet közvetlen támogatásának?
Milyen lépéseket kell tennie a gyógyszergyártóknak és forgalmazóknak, valamint az orvosi
konferenciaturizmus hazai szolgáltatóinak annak érdekében, hogy a törvény 3. § 8, illetve 9
pontjában szereplő ésszerű mérték illetve csekély érték fogalmak értékhatárainak
módosításra kerüljenek – tekintettel arra, hogy a törvényi hivatkozások a továbbiakban (14. §
2 bekezdés) erre épülnek – annak érdekében, hogy a nemzetközi versenyképességet
visszaszerezze Magyarország, valamint a belföldi konferenciák szervezése átlátható és
akadálymentes legyen?

Tisztelettel:
Benyhe Ildikó
MARESZ alelnök
ügyvezető igazgató – Congressline Kft.

Alábbiakban idézzük Szövetségünk összefoglalóját a témában tájékoztatásul
2011 óta számtalanszor fordultunk az egészségügyi kormányzat aktuális vezetőihez, valamint az ellenőrző
szerv GYEMSZI vezetéséhez a törvény előírásainak európai uniós országok ugyanezen törvényében
meghatározott mértékekhez való hozzáigazításának szükségessége érdekében.
Ugyancsak többször jeleztük a Turizmus ágazat vezetőinek a törvényben foglalt napi vendéglátási maximált
összeghatár negatív hatásait a belföldi és nemzetközi konferencia és üzleti turizmus területein is. Ennek
újabb aktualitást adott, hogy az Európai Gyógyszergyártók Szövetsége (EFPIA), 2014
júniusában módosította az EFPIA az Egészségügyi Szakemberekkel történő kapcsolattartásra
vonatkozó Etikai Kódexét (EFPIA Code on the Promotion of Prescription Only Medicine to,
and Interactions with Healthcare Professionals), amely értelmében az egészségügyi
szakemberek számára nyújtott vendéglátásra minden esetben a fogadó ország („host
country") jogi szabályai érvényesülnek.
A 2015-ben megváltozott etikai szabályok és az emellett változatlanul irreálisan alacsony összegű
magyarországi orvoskonferencia vendéglátási szabályok miatt a nemzetközi orvosi konferenciák és
ülések száma visszaesett Magyarországon, a konferenciaszervezők, helyszíngazdák számos, a
megrendezésre kiírt pályázatot veszítettek el. Ez a jelenség a tudományos orvosi tevékenységet
folytatók körében komoly szakmai presztízsveszteséget, a turizmus területén pedig nagyon jelentős
bevételkiesést jelentett, rontva ezzel Magyarország megítélését mind orvos szakmai, mint turisztikai
szempontból.
Az EFPIA országok gyakorlata a vendéglátási összeghatár vonatkozásában
Az Etikai Kódex felülvizsgálata körében az EFPIA összegyűjtötte az európai
tagszervezetek vendéglátási összeghatárra vonatkozó adatait az alábbiak szerint:

EFPIA
tagszervezet

Ausztria
Belgium
Bulgária
Csehország
Észtország
Finnország
Franciaország
Görögország
Hollandia
Horvátország
Írország
Németország
Románia

Vendéglátás
összege

80
40
75
100
75
150
100
60
100
75
500
80
60
300

Pénznem

EUR
EUR
EUR
BGN (EUR 50)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
HRK
EUR
EUR
RON

Időtartam

I nap
ebéd
vacsora
nap
étkezésenként
nap
nap
nap
nap
nap
nap
nap
nap
nap

Az összesített táblázatból látható, hogy a magyarországi minimálbér 5%-a, azaz 7.450,- Ft, azaz kb. 23
EUR napi vendéglátás összege a környező európai országokhoz képest irreálisan alacsony, és az EFPIA
tagszervezetek összeghatáránál jelentősen alacsonyabb, amelyet azonban álláspontunk szerint sem
szakmai, sem gazdasági tényezők nem indokolnak.

A fenti etikai előírások módosítása folytán és a magyar jogszabályok betartása mellett a nemzetközi
orvosi kongresszusokon a fenti összeghatár betartása esetén megfelelő színvonalú ellátás
nyújtására ezen csekély összeg mellett nincs lehetőség.
2019-ben egy magyarországi 4 csillagos szálloda árlistáján: 1 kávészünet min. 7-12 Euro/alkalom/fő
és egy ebéd 17-30 Euro/alkalom/fő listaáron elérhető. (napi étkezési költség: min. 31 Euro/főtől
indul)

