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A nemzeti erőforrás miniszter 

…./2010. (…) NEFMI rendelete 

a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő 

befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és 

kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosításáról 

 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. 

§ (3) bekezdés a) pontjában,  

az 1. és 2. § tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. 

évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés n) pontjában,  

kapott felhatalmazás alapján, 

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- 

és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § b) pontjában, a 10. § 

tekintetében az 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, 

– az 4. § és az 1. melléklet tekintetében az egyes miniszterek, valamint a 

Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 

1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró 

nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –  

a következőket rendelem el: 

 

1. § 

 

 A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő 

befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és 

kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.) 11. § (3) 

bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

 „(3) Amennyiben az orvos olyan gyógyászati segédeszközt rendel 

közgyógyellátási jogcímen, amely emelt vagy kiemelt támogatással is rendelhető, a 

vényen az emelt vagy a kiemelt jogcímet is meg kell jelölni.” 

 

2. § 

 

(1) Az R. 13. § (9) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
 

 „(9) Az orvosnak a gyógyászati segédeszköz rendelésekor a beteget 

tájékoztatnia kell a Gtv. 44. §-ában foglaltakon túl a gyógyászati segédeszköz 

kihordási idejéről, rendeltetéséről, a társadalombiztosítási támogatás mértékéről, 

összegéről, a beteg által fizetendő összegről, illetve a vénybeváltás kilencven napos 

határidejéről.” 
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3 . § 

 

 (1) Az R. 14. § (7) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

 

 „(7) A vény a kiállítástól számított kilencven napig, méltányossági kérelem 

alapján támogatott gyógyászati segédeszköz esetében az engedély jogerőre 

emelkedésétől számított kilencven napig váltható be.” 

 

 (2) Az R. 14. § (8) bekezdés b)-c) pontjának helyébe a következő rendelkezés 

lép: 

 

[A vény alapján akkor számolható el társadalombiztosítási támogatás, amennyiben:] 

 

„b) kiállításának és az eszköz kiadásának dátuma között legfeljebb öt hónap telt el 

sorozatgyártású és adaptív gyógyászati segédeszköz esetében; 

c) a vény kiállításának és az eszköz kiadásának dátuma között legfeljebb hat hónap telt 

el egyedi méretvétel alapján készült gyógyászati segédeszköz esetében.” 

 

 

4. § 

 

Az R. 18. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: 

 

 „(5) A – gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő 

befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és 

kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosításáról szóló …/2010. 

(…) NEFMI rendelet (a továbbiakban: R. Mód.) 1. mellékletével módosított – 10. 

számú mellékletben foglaltakat 2011. február 1-től kell alkalmazni. Az R. Mód. 

hatálybalépését megelőző napon hatályos 10. számú mellékletben foglaltakat 2011. 

január 31-ig kell alkalmazni. 

 

5. § 

 

Az R. 10. számú melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul. 
 

6. § 
 

 Az R.  

1. 2. § (9) bekezdésében a „kivéve a méret- és színváltozatot” szövegrész helyébe a 

„kivéve a méretváltoztatásra vagy új méretváltozatra irányuló kérelmet” szöveg  

2. 5. § (3) bekezdésében a „30 munkanapon” szövegrész helyébe a „harminc napon” 

szöveg, 

3. 9/A. § (6) bekezdésében a „három munkanapon” szövegrész helyébe az „ öt napon” 

szöveg 

lép. 
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7. §  

 

 Hatályát veszti az R. 7. § (8) bekezdése. 

 

8. § 

 

 Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba, és 2011. január 2-án hatályát 

veszti. 

 

  

 



 

1. melléklet …/2010. (…..) NEFMI rendelethez 
 

1. Az R. 10. melléklet 222. sora helyébe a következő sor lép: 

 
222  04 06 

06 03 

Kompressziós 

harisnyák 

alsó végtagra, 

II. 

kompressziós 

fokozat 

  Varix műtét után kizárólag 6 hónapig, valamint 

krónikus vénás elégtelenség, kiterjedt alsóvégtagi 

varicositas, mechanikus trombózis profilaxis, 

postthromboticus szindróma, gyógyult 

lábszárfekély fenntartó kezelése, angiodysplasia, 

veleszületett vagy szerzett krónikus nyiroködéma 

aktív ödema-mentesítő kezelése után fenntartó 

kezelésre 

A kihordási időre rendelhető 

mennyiség egy oldali ellátásra 

vonatkozik. A rendelésnél az 

oldaliságot fel kell tüntetni. 

  sebészet, 

gyermeksebészet, 

érsebészet, 

klinikai 

onkológia, 

sugárterápia, 

bőrgyógyászat, 

belgyógyászat, 

ortopédia-

traumatológia, 

traumatológia, 

ortopédia, 

miniszteri 

tájékoztató 

szerinti 

lymphoedema 

rehabilitációs 

centrum orvosa 

        

 

2. Az R. 10. melléklet 233. sora helyébe a következő sor lép: 

 
233  04 06 06 

06 

Harisnyák 

alsó 

végtagra, III. 

kompressziós 

fokozat 

  Postthromboticus szindróma, krónikus vénás 

elégtelenség dekompenzált stádiuma, krónikus 

vénás-lymphás elégtelenség, angiolymptahicus 

szindróma, veleszületett vagy szerzett krónikus 

nyiroködéma, lipödéma kompressziós kezelése 

után fenntartó kezelésre 

A kihordási időre rendelhető 

mennyiség egy oldali ellátásra 

vonatkozik. Rendelésnél az 

oldaliságot fel kell tüntetni. 

  sebészet, 

gyermeksebészet, 

érsebészet, 

klinikai 

onkológia, 

sugárterápia, 

bőrgyógyászat, 

belgyógyászat, 

ortopédia-

traumatológia, 

traumatológia, 
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ortopédia,  

miniszteri 

tájékoztató 

szerinti 

lymphoedema 

rehabilitációs 

centrum orvosa 

 

3. Az R. 10. melléklet 244. sora helyébe a következő sor lép: 

 

 
244  04 06 

06 09 

Harisnyák 

alsó 

végtagra, IV. 

kompressziós 

fokozat 

  Postthromboticus szindróma, krónikus vénás 

elégtelenség dekompnezált stádiuma, 

veleszületett vagy szerzett krónikus 

nyiroködéma, angiodysplasia, elephantiasis, 

lipödéma kompressziós kezelése után fenntartó 

kezelésre. 

A kihordási időre rendelhető 

mennyiség egy oldali ellátásra 

vonatkozik. Rendelésnél az 

oldaliságot fel kell tüntetni. 

  sebészet, 

gyermeksebészet, 

érsebészet, 

klinikai 

onkológia, 

sugárterápia, 

bőrgyógyászat, 

belgyógyászat, 

ortopédia-

traumatológia, 

traumatológia, 

ortopédia,  

ortopédia,  

miniszteri 

tájékoztató 

szerinti 

lymphoedema 

rehabilitációs 

centrum orvosa 

        

 

 

4. Az R. 10. melléklet 253. sora helyébe a következő sor lép: 
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25

3 

 04 06 06 

12 

Harisnyák 

felső 

végtagra, II. 

kompresszió

s fokozat 

  Veleszületett vagy szerzett krónikus 

nyiroködéma kompressziós kezelése után 

fenntartó kezelésre 

A kihordási időre rendelhető 

mennyiség egy oldali ellátásra 

vonatkozik. Rendelésnél az 

oldaliságot fel kell tüntetni. 

  sebészet, 

gyermeksebészet, 

érsebészet, 

klinikai 

onkológia, 

sugárterápia, 

bőrgyógyászat, 

belgyógyászat, 

ortopédia, 

traumatológia, 

traumatológia, 

ortopédia, 

ortopédia,  

miniszteri 

tájékoztató 

szerinti 

lymphoedema 

rehabilitációs 

centrum orvosa 

        

 

5. Az R. 10. melléklet 264. sora helyébe a következő sor lép: 

 
264  04 06 06 

15 

Harisnyák 

felső 

végtagra, III. 

kompressziós 

fokozat 

  Veleszületett vagy szerzett krónikus 

nyiroködéma kompressziós kezelése után 

fenntartó kezelésre 

A kihordási időre rendelhető 

mennyiség egy oldali ellátásra 

vonatkozik. Rendelésnél az 

oldaliságot fel kell tüntetni. 

  sebészet, 

gyermeksebészet, 

érsebészet, 

klinikai 

onkológia, 

sugárterápia, 

bőrgyógyászat, 

belgyógyászat, 

ortopédia-

traumatológia, 

traumatológia, 

ortopédia,  

ortopédia,  

miniszteri 

tájékoztató 

        



Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

 
 

7 

szerinti 

lymphoedema 

rehabilitációs 

centrum orvosa 

 

 

6. Az R. 10. melléklet 328-330. sorok helyébe a következő sorok lépnek: 

 
328  04 19 09 

03 03 

Tűvel 

egybeépített, 

holttér 

nélküli, 

egyszer 

használatos 

fecskendők 

normat

ív 

Inzulinkezelésre szoruló diabetes mellitus. 

Napi kétszeri inzulinadás esetén 

    belgyógyászat, 

csecsemő- és 

gyermekgyógyás

zat, 

endokrinológia, 

valamint 

szakorvos 

javaslatára a 

beteg háziorvosa 

is. 

 

Az 

inzulinkezelésre 

vonatkozó 

szakorvosi 

javaslat 

maximális 

érvényességi 

időtartama: 12 

hónap. 

80% 3 60 db 
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329  04 19 

09 03 

03 

Tűvel 

egybeépített, 

holttér nélküli, 

egyszer 

használatos 

fecskendők 

emelt Inzulinkezelésre szoruló diabetes mellitus. 

Napi háromszori inzulinadás esetén 

    belgyógyászat, 

csecsemő- és 

gyermekgyógyász

at, 

endokrinológia, 

valamint 

szakorvos 

javaslatára a beteg 

háziorvosa is. 

 

Az 

inzulinkezelésre 

vonatkozó 

szakorvosi 

javaslat 

maximális 

érvényességi 

időtartama: 12 

hónap 

80% 3 90 db 

330  04 19 

09 03 

03 

Tűvel 

egybeépített, 

holttér nélküli, 

egyszer 

használatos 

fecskendők 

kiemel

t 

Inzulinkezelésre szoruló diabetes mellitus. 

Napi négyszeri vagy annál többszöri 

inzulinadás esetén 

    belgyógyászat, 

csecsemő- és 

gyermekgyógyász

at, 

endokrinológia, 

valamint 

szakorvos 

javaslatára a beteg 

háziorvosa is. 

 

Az 

inzulinkezelésre 

vonatkozó 

szakorvosi 

javaslat 

maximális 

érvényességi 

időtartama: 12 

hónap 

80% 3 120 db 
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7. Az R. 10. melléklet 337. sora helyébe a következő sor lép: 

 
337  04 19 

15 06 

03 

Egyszer 

használatos pen 

tűk 

normat

ív 

Inzulinkezelésre szoruló diabetes mellitus A kihordási időre rendelhető 

mennyiség egy penre 

vonatkozik 

  belgyógyászat, 

csecsemő- és 

gyermekgyógyász

at, 

endokrinológia, 

valamint 

szakorvos 

javaslatára a beteg 

háziorvosa is. 

 

Az 

inzulinkezelésre 

vonatkozó 

szakorvosi 

javaslat 

maximális 

érvényességi 

időtartama: 12 

hónap 

80% 3 50 db 

 

8. Az R. 10. melléklet 344. sora helyébe a következő sor lép: 

 
344  04 19 

24 03 

Inzulinpumpák 

és tartozékaik 

      Minisz

teri 

tájékoz

tató 

szerint 

belgyógyászat, 

csecsemő- és 

gyermekgyógyász

at, endokrinológia 

        

 

 

9. Az R. 10. melléklet 356-361. sora helyébe a következő sor lép: 
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356  04 24 

12 06 

03 

Tesztcsíkok 

támogatott 

vércukorszintm

érőkhöz 

normat

ív 

Inzulinkezelésre szoruló diabetes mellitus. 

Napi kétszeri inzulinadás esetén 

    belgyógyászat, 

csecsemő- és 

gyermekgyógyász

at, 

endokrinológia, 

valamint 

szakorvos 

javaslatára a beteg 

háziorvosa is. 

 

Az 

inzulinkezelésre 

vonatkozó 

szakorvosi 

javaslat 

maximális 

érvényességi 

időtartama: 12 

hónap 

80% 3 2 doboz 

357  04 24 

12 06 

03 

Tesztcsíkok 

támogatott 

vércukorszintm

érőkhöz 

emelt Inzulinkezelésre szoruló diabetes mellitus. 

Napi háromszori inzulinadás esetén 

    belgyógyászat, 

csecsemő- és 

gyermekgyógyász

at, 

endokrinológia, 

valamint 

szakorvos 

javaslatára a beteg 

háziorvosa is. 

 

Az 

inzulinkezelésre 

vonatkozó 

szakorvosi 

javaslat 

maximális 

érvényességi 

időtartama: 12 

hónap 

80% 3 6 doboz 
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358  04 24 

12 06 

03 

Tesztcsíkok 

támogatott 

vércukorszintm

érőkhöz 

kiemel

t 

Inzulinkezelésre szoruló diabetes mellitus,, 

amennyiben 

- napi négyszeri vagy annál többszöri 

inzulinadás szükséges vagy 

- a beteg 6 évnél fiatalabb  

    belgyógyászat, 

csecsemő- és 

gyermekgyógyász

at, 

endokrinológia, 

valamint 

szakorvos 

javaslatára a beteg 

háziorvosa is. 

 

Az 

inzulinkezelésre 

vonatkozó 

szakorvosi 

javaslat 

maximális 

érvényességi 

időtartama: 12 

hónap 

80% 3 9 doboz 

359  04 24 

12 06 

06 

Tesztcsíkok 

nem támogatott 

vércukorszintm

érőkhöz 

normat

ív 

Inzulinkezelésre szoruló diabetes mellitus. 

Napi kétszeri inzulinadás esetén 

    belgyógyászat, 

csecsemő- és 

gyermekgyógyász

at, 

endokrinológia, 

valamint 

szakorvos 

javaslatára a beteg 

háziorvosa is. 

 

Az 

inzulinkezelésre 

vonatkozó 

szakorvosi 

javaslat 

maximális 

érvényességi 

időtartama: 12 

hónap 

80% 3 2 doboz 
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360  04 24 

12 06 

06 

Tesztcsíkok 

nem támogatott 

vércukorszintm

érőkhöz 

emelt Inzulinkezelésre szoruló diabetes mellitus. 

Napi háromszori inzulinadás esetén 

    belgyógyászat, 

csecsemő- és 

gyermekgyógyász

at, 

endokrinológia, 

valamint 

szakorvos 

javaslatára a beteg 

háziorvosa is. 

 

Az 

inzulinkezelésre 

vonatkozó 

szakorvosi 

javaslat 

maximális 

érvényességi 

időtartama: 12 

hónap 

80% 3 6 doboz 

361  04 24 

12 06 

06 

Tesztcsíkok 

nem támogatott 

vércukorszintm

érőkhöz 

kiemel

t 

Inzulinkezelésre szoruló diabetes mellitus 

esetén, amennyiben 

- napi négyszeri vagy annál többszöri 

inzulinadás szükséges vagy 

- a beteg 6 évnél fiatalabb  

    belgyógyászat, 

csecsemő- és 

gyermekgyógyász

at, 

endokrinológia, 

valamint 

szakorvos 

javaslatára a beteg 

háziorvosa is. 

 

Az 

inzulinkezelésre 

vonatkozó 

szakorvosi 

javaslat 

maximális 

érvényességi 

időtartama: 12 

hónap 

80% 3 9 doboz 
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10. Az R. 10. melléklet 466. sora helyébe a következő sor lép: 

 
466  06 12 

03 15 

03 

Lábortézisek a 

láb 

feszítőizomzatá

nak kisfokú 

bénulására 

normat

ív 

        90% 6 1 db 

 

 

11. Az R. 10. melléklet 492. sora helyébe a következő sor lép: 

 

 
492  06 12 

09 09 

12 

Térdízületi 

kontraktúrakeze

lők 

normat

ív 

Lábszáramputációt követően a térdízületi 

kontraktúra megelőzésére 

    ortopédia-

traumatológia, 

ortopédia, 

traumatológia, 

fizikális medicina 

és rehabilitációs 

orvoslás, 

sebészet, 

gyermeksebészet, 

érsebészet  

80% 12 1 db 

 

 

12. Az R. 10. melléklet 518. sort követően az 518/a. sorral egészül ki: 

 

 
518/a  06 12 

30 03 

03 

Tartozékok 

alsóvégtag-

ortézisekhez: 

kengyel 

kiemel

t 

 Járógépet használó beteg részére, akinek 

egyedi méretvétel alapján egyedileg készített 

ortopéd cipőt emelt jogcímen rendeltek. 

    ortopédia-

traumatológia, 

ortopédia, 

traumatológia, 

fizikális medicina 

és rehabilitációs 

90% 6 1 db 



Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

 
 

14 

orvoslás 

 

 

13. Az R. 10. melléklet 594. sora helyébe a következő sor lép: 

 
594  06 24 ALSÓ 

VÉGTAGOK 

PROTÉZISRE

NDSZEREI 

   1. A kihordási időre 

rendelhető mennyiség 

egyoldali ellátásra 

vonatkozik, a rendelésnél az 

oldaliságot fel kell tüntetni 

2. A nettó 400 000 forintot 

meghaladó közfinanszírozás 

alapjául elfogadott árú 

eszközök támogatásához az 

adott beteg számára  az első 

végleges protézist követő 

ismételt rendeléskor a REP 

ellenőrző főorvosának 

szakmai ellenjegyzése 

szükséges.  

 

           

 

 

14. Az R. 10. melléklet 806-807. sorok G oszlopának helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
ortopédia-traumatológia, ortopédia,  

fizikális medicina és rehabilitációs 

 orvoslás  

 

15. Az R. 10. melléklet 809-815. sorok G oszlopának helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
ortopédia-traumatológia, ortopédia,  

fizikális medicina és rehabilitációs 

 orvoslás  



Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 
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16. Az R. 10. melléklet 817. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
817  

06 33 

06 09 

03 

C-5 Ortopéd 

cipő 

neuropátiás láb 

ellátására 

normat

ív 

Kialakult angiopathia vagy olyan fokú 

neuropathia esetén, ahol a 128-as 

rezgésszámú hangvillával kimutatottan,a 8 

fokozatú skálán belül 5-ös érték alatti a beteg 

vibrációs érzésküszöbe vagy a lábon seb, 

fekély, vagy Compartman szindróma vagy 

Charcot-láb alakult ki. 

Gördülő talppal, speciális lábortézissel, 

amennyiben a végtaghossz különbsége nem 

haladja meg a 1,5 cm-t. 

Az ár tartalmazza az 

alaptartozékokat. Azonos 

kihordási időn belül, vagy 

lúdtalpbetét, vagy ortopéd 

cipő rendelhető. A beteg 

orvosi dokumentációjában 

az indikációt fel kell tüntetni 

  

ortopédia-

traumatológia, 

ortopédia, 

fizikális medicina 

és rehabilitációs 

 orvoslás  

80% 12 2 db 

 

 

17. Az R. 10. melléklet 818. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
818  

06 33 

06 09 

03 

C-5 Ortopéd 

cipő 

neuropátiás láb 

ellátására 

emelt 

Kialakult angiopathia vagy olyan fokú 

neuropathia esetén, ahol a 128-as 

rezgésszámú hangvillával kimutatottan a 8 

fokozatú skálán belül 5-ös érték alatti a beteg 

vibrációs érzésküszöbe vagy a lábon seb, 

fekély, vagy Compartman szindróma vagy 

Charcot-láb alakult ki. 

Gördülő talppal, speciális lábortézissel, 

amennyiben a végtaghossz különbsége nem 

haladja meg a 1,5 cm-t. 

Az ár tartalmazza az 

alaptartozékokat. Járóképes 

beteg alsóvégtag-paralysise 

vagy súlyos paresise esetén, 

vagy 16 év alatti beteg esetén 

rendelhető. A beteg orvosi 

dokumentációjában az 

indikációt fel kell tüntetni 

  

ortopédia-

traumatológia, 

ortopédia, 

fizikális medicina 

és rehabilitációs 

 orvoslás  

80% 6 2 db 

 

 

18. Az R. 10. melléklet 821-844. sorok G oszlopának helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
ortopédia-traumatológia, ortopédia,  

fizikális medicina és rehabilitációs 

 orvoslás  
 



Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

 
 

16 

 

19. Az R. 10. melléklete az 856/a. sorral egészül ki: 

 
856/a  09 06 

18 03 

12 

Csonkharisnyák 

normál csonkra 

csonkbehúzásh

oz 

normat

ív 

Alsó végtag protézishez normál csonk 

esetén. 

 

A kihordási időre rendelhető 

mennyiség egy oldali 

ellátásra vonatkozik. 

Rendelésnél az oldaliságot 

fel kell tüntetni. 

 

 ortopédia-

traumatológia, 

ortopédia, 

traumatológia, fizikális 

medicina és 

rehabilitációs orvoslás, 

gyermeksebészet, 

sebészet. 

 

98% 6 2 méter 

 

20. Az R. 10. melléklete az 856/b. sorral egészül ki: 

 

 
856/b  09 06 

18 03 

18 

Kozmetikai 

harisnyák 

alsóvégtag 

protézishez 

 

normat

ív 

Csővázas alsó végtag protézishez A kihordási időre rendelhető 

mennyiség egy oldali 

ellátásra vonatkozik. 

Rendelésnél az oldaliságot 

fel kell tüntetni. 

 

. 

 

ortopédia-

traumatológia, 

ortopédia, 

traumatológia, 

fizikális medicina és 

rehabilitációs 

orvoslás, 

gyermeksebészet, 

sebészet. 

 

98% 6 2 db 

 

21. Az R. 10. melléklet 883. sor helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
883  09 15 

06 03 

Tracheostoma-

védők 

  Tracheostoma esetén     fül-orr-

gégegyógyászat, 

gyermek fül-orr-

gégegyógyászat 

        

 

22. Az R. 10. melléklet 886. sor helyébe a következő rendelkezés lép: 



Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 
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886  09 18 SZTÓMATER

ÁPIÁS 

SEGÉDESZK

ÖZÖK 

    1. A kihordási időre 

rendelhető mennyiség egy 

sztómára vonatkozik.  

2. Tápcsatornán kialakult 

fisztula esetén nyitott 

sztómazsákból naponta 1 db 

rendelhető fel 

3. A kihordási időre azonos 

eszköz többféle típusa is 

rendelhető azzal a 

megkötéssel, hogy ezen 

eszközök együttes 

mennyisége nem haladhatja 

meg bármelyik típusú eszköz 

rendelhető mennyiségét 

 

  sebészet, 

gyermeksebészet, 

urológia, klinikai 

onkológia, 

sugárterápia, fizikális 

medicina és 

rehabilitációs 

orvoslás, szülészet-

nőgyógyászat, 

gyermeknőgyógyászat 

        

 

 

23. Az R. 10. melléklet 1069. sor helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
1069  12 24 

24 

Elemek és 

akkumulátoro

k 

  Kizárólag társadalombiztosítási támogatással 

rendelt elektromos motorral meghajtott 

kerekesszékekhez vagy elektromos 

mopedekhez 

A társadalombiztosítási 

támogatással rendelt 

elektromos kerekesszék vagy 

elektromos moped rendelését 

követő 24 hónappal 

rendelhető 

  a beteg háziorvosa, 

fizikális medicina és 

rehabilitációs orvoslás  

        

 

24. Az R. 10. melléklet 1090. sor helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
1090  15 09 

30 12 

Öblítőfecskend

ők 

     Mesterséges táplálás, 

katéterek leszívása )trachea 

és egyéb), hólyagöblítés, 

végbélöblítés és beöntés. 

   Sebészet, 

gyermeksebészet, 

belgyógyászat, 

csecsemő- és 

gyermekgyógyászat, 

neurológia, 
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gyermekneurológia, 

klinikai onkológia, 

sugárterápia, fizikális 

medicina és 

rehabilitációs 

orvoslás, vagy 

szakorvos javaslatára 

a beteg háziorvosa. 

 

A szakorvosi javaslat 

érvényességi 

időtartama:24 hónap. 

 

 

25. Az R. 10. melléklet 1107-1110. sorok helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
1107  18 09 

42 03 

03 

Egylégkamrás 

antidecubitus-

ülőpárna 

normat

ív 

Felfekvés megelőzésére, kialakult felfekvés 

kezelésére érzéskieséssel rendelkező, 

járásképtelen, mozgássérült betegeknek, 

akiknek az állapota végleges 

    ortopédia-

traumatológia, 

ortopédia, 

traumatológia, 

fizikális medicina és 

rehabilitációs 

orvoslás, sebészet, 

gyermeksebészet, 

geriátria, csecsemő- és 

gyermekgyógyászat, 

neurológia  

80% 60 1 db 

1108  18 09 

42 03 

06 

Kétlégkamrás 

antidecubitus-

ülőpárna 

normat

ív 

Felfekvés megelőzésére, kialakult felfekvés 

kezelésére érzéskieséssel rendelkező, 

járásképtelen, mozgássérült betegeknek, 

akiknek az állapota végleges 

    ortopédia-

traumatológia, 

ortopédia, 

traumatológia, 

fizikális medicina és 

rehabilitációs 

orvoslás, sebészet, 

gyermeksebészet, 

geriátria, csecsemő- és 

gyermekgyógyászat, 

80% 60 1 db 
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neurológia  

1109  18 09 

42 03 

09 

Négylégkamrás 

antidecubitus-

ülőpárna 

normat

ív 

Kialakult felfekvés kezelésére érzéskieséssel 

rendelkező, járásképtelen, mozgássérült 

betegeknek, akiknek az állapota végleges 

    ortopédia-

traumatológia, 

ortopédia, 

traumatológia, 

fizikális medicina és 

rehabilitációs 

orvoslás, sebészet, 

gyermeksebészet, 

geriátria, csecsemő- és 

gyermekgyógyászat, 

neurológia  

80% 60 1 db 

1110  18 09 

42 03 

12 

Antidecubitus-

párnák 

kerekesszékekh

ez 

normat

ív 

Felfekvés megelőzésére kerekesszéket 

használó, érzéskieséssel nem rendelkező, 

járásképtelen, mozgássérült betegnek 

    kizárólag a beteg 

háziorvosa, a 

következő 

szakképesítéssel 

rendelkező 

szakorvosok 

javaslatára: ortopédia-

traumatológia, 

ortopédia, 

traumatológia, 

fizikális medicina és 

rehabilitációs 

orvoslás, sebészet, 

gyermeksebészet, 

geriátria, csecsemő- és 

gyermekgyógyászat, 

neurológia 

 

Szakorvosi javaslat 

érvényességi 

80% 24 2 db 



Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 
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időtartama: 6 hónap 

 

 

26. Az R. 10. melléklet 1114-1115. sorok helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
1114  18 12 

18 03 

03 

Antidecubitus-

matracok 

normat

ív 

Felfekvés megelőzésére, kialakult felfekvés 

kezelésére érzéskieséssel rendelkező, 

járásképtelen, mozgássérült betegeknek, 

akiknek az állapota végleges 

    kizárólag a beteg 

háziorvosa, a 

következő 

szakképesítéssel 

rendelkező 

szakorvosok 

javaslatára: ortopédia-

traumatológia, 

ortopédia, 

traumatológia, fizikális 

medicina és 

rehabilitációs orvoslás, 

sebészet, 

gyermeksebészet, 

geriátria, csecsemő- és 

gyermekgyógyászat, 

neurológia 

  

Szakorvosi javaslat 

érvényességi 

80% 24 1 db 



Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 
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időtartama: 6 hónap 

1115  18 12 

18 03 

06 

Antidecubitus-

matracok 

kézipumpával 

normat

ív 

Felfekvés megelőzésére, kialakult felfekvés 

kezelésére érzéskieséssel rendelkező, 

járásképtelen, mozgássérült betegeknek, 

akiknek az állapota végleges 

    kizárólag a beteg 

háziorvosa, a 

következő 

szakképesítéssel 

rendelkező 

szakorvosok 

javaslatára: ortopédia-

traumatológia, 

ortopédia, 

traumatológia, fizikális 

medicina és 

rehabilitációs orvoslás, 

sebészet, 

gyermeksebészet, 

geriátria, csecsemő- és 

gyermekgyógyászat, 

neurológia 

 

 Szakorvosi javaslat 

érvényességi 

időtartama: 6 hónap 

80% 24 1 db 

 

 

27. Az R. 10. melléklet 1278. sor helyébe a következő rendelkezés lép: 



Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 
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1278  21 45 

03 03 

06 

Mélyhallójárati 

készülékek 

nagyfokútól 

súlyos 

halláscsökkenés

re 

  Dokumentált halláscsökkenés javítására, 

amennyiben a hallásvesztés 500, 1000 és 

2000 Hz-n mért átlaga a 50 dB-t meghaladja  

1. Az eszközrendelés előtt 

audiometria, beszédhallás-

vizsgálat, stapedius 

reflexvizsgálat elvégzése és 

annak dokumentálása 

kötelező  

2. A rendelésnél az 

oldaliságot fel kell tüntetni 

3. Adott eszköz rendelése 

csak akkor lehetséges, ha a 

beteg az adott eszköz 15 

napos használata (kipróbálási 

időszak) után az eszköz 

megfelelőségét aláírásával 

igazolja 

  audiológia         

 

28. Az R. 10. melléklet 1345. sor helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
1345  21 45 

03 06 

06 

Hallójárati és 

fülkagyló 

készülékek 

nagyfokútól 

súlyos 

halláscsökkenés

re 

  Dokumentált halláscsökkenés javítására, 

amennyiben a hallásvesztés 500, 1000 és 

2000 Hz-n mért átlaga a 50 dB-t meghaladja  

1. Az eszközrendelés előtt 

audiometria, beszédhallás-

vizsgálat, stapedius 

reflexvizsgálat elvégzése és 

annak dokumentálása 

kötelező  

2. A rendelésnél az 

oldaliságot fel kell tüntetni 

3. Adott eszköz rendelése 

csak akkor lehetséges, ha a 

beteg az adott eszköz 15 

napos használata (kipróbálási 

időszak) után az eszköz 

megfelelőségét aláírásával 

igazolja 

  audiológia     1 db 

 

29. Az R. 10. melléklet 1412. sor helyébe a következő rendelkezés lép: 
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1412  21 45 

06 06 

Fül mögötti 

hallókészülékek

, nagyfokútól 

súlyos 

halláscsökkenés

re 

  Dokumentált halláscsökkenés javítására, 

amennyiben a hallásvesztés 500, 1000 és 

2000 Hz-n mért átlaga a 50 dB-t meghaladja  

1. Az eszközrendelés előtt 

audiometria, beszédhallás-

vizsgálat, stapedius 

reflexvizsgálat elvégzése és 

annak dokumentálása 

kötelező  

2. A rendelésnél az 

oldaliságot fel kell tüntetni 

3. Adott eszköz rendelése 

csak akkor lehetséges, ha a 

beteg az adott eszköz 15 

napos használata (kipróbálási 

időszak) után az eszköz 

megfelelőségét aláírásával 

igazolja 

  audiológia         

 

 

30. Az R. 10. melléklet 595, 610, 615, 622, 632, 635, 638, 642, 648, 652, 658, 661, 669, 672, 674, 679, 681,683,691 soraiban az „ortopéd 

műszerész” szövegrész helyébe az „ortopédiai műszerész” szöveg lép. 

 

31. Az R. 10. melléklet 2, 108, 208, 291, 316, 363, 373, 387, 392, 394, 398, 407, 418, 424, 428, 431, 434, 440, 444, 450, 458, 459, 460, 461, 463, 

465, 473, 475, 476, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 486, 487, 489, 490, 491, 496, 500, 501, 503, 515, 548, 557, 562, 568, 571, 574, 577, 580, 586, 

595, 610, 615, 622, 632, 635, 638, 642, 648, 652, 658, 661, 669, 672, 674, 679, 681, 683, 687, 688, 690, 691, 854, 855, 856, 857, 936, 961, 973, 

996,998,1001, 1019, 1030, 1040, 1041, 1042, 1043, 1045, 1048, 1051, 1056, 1064, 1073, 1081, 1085, 1088, 1117, 1118 sorokban a „orvosi 

rehabilitáció (mozgásszervi)” szövegrész hatályát veszti. 



R É S Z L E T E S  E L Ő T E R J E S Z T É S  

 

1) A Rendelet normaszövegének módosítása 

 

A Rendelet normaszövegének módosítása szükséges annak érdekében, hogy a vényen rendelt 

gyógyászati segédeszközök – hasonlóan a gyógyszerekre vonatkozó szabályozáshoz – a 

felírást követő 90 napig kiválthatóak legyenek a jelenlegi 30 nap helyett. 

 

A pontosítás érdekében kiegészítendő továbbá a Rendeletnek a közgyógyellátás jogcímen 

történő rendelésre vonatkozó szabályozása oly módon, hogy a közgyógyellátási jogcím 

jelölése mellett – hasonlóan a jelenlegi kiemelt jogcím megjelöléséhez – a vényen az emelt 

jogcím is megjelölendő. 

 

A Gyftv. rendelkezéseivel összhangban módosítani szükséges a Rendelet befogadási 

kérelmekre vonatkozó részletszabályokat tartalmazó szakaszát a színváltozatra irányuló 

rendelkezés törlésével.  

 

A cochlearis implantátum jótállási időtartamon túli meghibásodása esetén az alkatrészek 

cseréjéhez és javítási díjához nyújtott támogatás mértékére vonatkozó szabályozás törlése 

szükséges a Rendeletből, tekintettel arra, hogy e vonatkozásban a kötelező egészségbiztosítás 

ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. 

rendelet rendelkezik. 

 

 

2) A Rendelet 10. számú mellékletében az alábbiak szerint bevezetni kívánt pontosítások 

az érintett betegekre figyelemmel a betegellátást segítik. 

 
A kompressziós harisnyák tekintetében a felírói kör kibővítése szükséges a lymphoedema 

rehabilitációs centrum orvosaival, mely centrumok felsorolása miniszteri tájékoztatóban 

történne. A módosítást indokolja az ott dolgozó szakorvosok magas szintű szakirányú 

ismerete. 

 

Az alsó végtagok protézisrendszerei csoportban a szakmai ellenjegyzés szükségességének 

meghatározásánál a definíció (a nettó 400 000 forintot meghaladó közfinanszírozás alapjául 

elfogadott árú eszközök támogatásához az adott beteg számára történő ismételt rendeléskor a 

REP ellenőrző főorvosának szakmai ellenjegyzése szükséges) módosításra kerül, úgy, hogy 

annak megfogalmazása egyértelműen az ideiglenes protézisek felírását követően elrendelt 

végleges protézisek esetében alkalmazandó: „a nettó 400 000 forintot meghaladó 

közfinanszírozás alapjául elfogadott árú eszközök támogatásához az adott beteg számára az 

első végleges protézist követő ismételt rendeléskor a REP ellenőrző főorvosának szakmai 

ellenjegyzése szükséges”. 

 
A lábszár amputáció után használatos L-220 térdízületi kontraktúra kezelő ortézis felírói köre 

kibővül a sebész, érsebész szakvizsgával rendelkező szakorvosokkal, tekintettel arra, hogy az 

eszköz alkalmazása az amputációt követően azonnal szükséges. 
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Az előterjesztés tartalmazza az ortopéd cipőkkel együtt használatos, a láb feszítőizomzatának 

kisfokú bénulása esetén a cipőbe épített J- 11 Bayer rugó, valamint a tartozékként megjelölt 

Jt-11 Kengyel kihordási idejének összehangolását az eszközt tartalmazó cipő kihordási 

idejével. Ez által a J-11 eszköz kihordási ideje a jelenlegi 1 évről 6 hónapra csökkenne. A Jt-

11 eszköz esetében létrehozásra kerül egy új, kiemelt indikáció a járógépet használó betegek 

részére, akiknek egyedi méretvétel alapján egyedileg készített ortopéd cipőt emelt jogcímen 

rendeltek. Az eszköz kihordási ideje 6 hónap, a kihordási időre felírható mennyiség 1 db. 

 

A térd- vagy lábvédő segédeszközök termékcsoportjába tartozó csonkharisnyák esetében 

indokolt új funkcionális csoportok megnyitása annak érdekében, hogy az eltérő 

funkcionalitású eszközök szétválasztásra kerüljenek. A protézis felvételét segítő Lt-93 

csonkbehúzó csőharisnya, valamint a protézis kozmetikai hab védelmére szolgáló Lt-95 

kapronharisnya új funkcionális csoportokba történő átsorolásának költségvetési hatása nincs, 

tekintettel arra, hogy azok jelenleg is 98%-os támogatással rendelhetőek.  

 
Az elektromos kerekesszékekhez és mopedekhez szükséges elemek és akkumulátorok 

kizárólag háziorvos általi rendelhetősége kibővítésre kerül a fizikális medicina és 

rehabilitációs orvoslás szakképesítéssel rendelkező orvossal. A felírói kör jelen bővítése 

részben csökkenti a betegutat, tekintettel arra, hogy betegségével kapcsolatban, illetve a nagy 

értékű eszközével kapcsolatos javítási igény esetén is a szakorvost keresi fel a beteg. 

 

A művégtaggal élő, Heine-Medin kór következtében bénult, agyi katasztrófa utáni bénult és 

ortézist vagy járógépet viselő, lymphoedemás, súlyosan deformált lábú, illetve nagyfokú alsó 

végtagi rövidüléssel élő betegek számára rendelhető ortopéd cipők felírói körének fizikális 

medicina és rehabilitációs orvoslás szakképesítéssel rendelkező szakorvosokkal történő 

bővítése indokolt, mert az előzőekben felsorolt betegek ellátásában a kizárólag ortopédiai 

elrendelés nehezíti az eszközhöz való hozzáférést. 

 

A neuropathias láb ellátására alkalmazott C-5 ortopéd cipő indikációjának pontosítása, 

melynek során a szövődményként megjelölt compartment szindróma mellett megjelölésre 

kerülne a Charcot-láb is.  

 

A tracheostoma-védők indikációjának (Gégeexstirpatio után kanülhasználatkor) módosítása 

történik a „tracheostoma esetén” meghatározásra, mert a nyílás védelmére a kanült nem 

használó gégeműtöttek számára is szükségesek a védőeszközök. 

 

Az antidecubitus matracok és párnák felírói körének neurológiai szakképesítéssel rendelkező 

szakorvosokkal történő kiegészítését is tartalmazza az előterjesztés, tekintettel arra, hogy az 

érzéskiesés miatti felfekvéssel kezelt betegek kezelőorvosa sokszor neurológus. 

 

Az inzulinkezelésre szoruló diabetes mellitus indikációban rendelhető tűvel egybeépített, 

holttér nélküli egyszer használatos fecskendők, egyszer használatos pen tűk és tesztcsíkok 

csoportokba tartozó eszközök esetében előírt szakorvosi javaslat megfogalmazásának (a 

szakorvosi javaslat maximális érvényességi időtartama: 12 hónap) kiegészítésre kerül a 

következők szerint: „az inzulinkezelésre vonatkozó szakorvosi javaslat maximális 

érvényességi időtartama: 12 hónap”. 

 

Az öblítőfecskendők alcsoport esetében – mely a tápszondák csoportjába tartozik – a 

megelőző módosítás során lemaradt az alcsoportoknál megjelenített rendelési feltételek 



Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 
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feltüntetése, melynek pótlása szükséges. (Indikáció: mesterséges táplálás, katéterek leszívása 

(trachea és egyéb), hólyagöblítés, végbélöblítés és beöntés. Szakképesítési követelmény: 

sebészet, gyermeksebészet, belgyógyászat, csecsemő- és gyermekgyógyászat, neurológia, 

gyermekneurológia, klinikai onkológia, sugárterápia, fizikális medicina és rehabilitációs 

orvoslás, vagy szakorvos javaslatára a beteg háziorvosa. A szakorvosi javaslat érvényességi 

időtartama: 24 hónap.) 

 

A sztómaterápiás eszközök csoportjában meghatározott kiegészítő feltételek közül törölni 

szükséges a „Orvosilag dokumentáltan indokolt esetben maximálisan 60 db zártvégű zsák 

helyett rendelhető maximálisan 60 db nyíltvégű zsák” szövegrészt, tekintettel arra, hogy a 

csoport eszközeinek variálhatósága érdekében az alábbi szabályozást tartalmazza a Rendelet: 

„kihordási időre azonos eszköz többféle típusa is rendelhető azzal a megkötéssel, hogy ezen 

eszközök együttes mennyisége nem haladhatja meg bármelyik típusú eszköz rendelhető 

mennyiségét”. 

 

Módosításra kerül a nagyfokútól súlyos fokig terjedő halláscsökkenésre rendelhető 

hallókészülékek esetében az indikációban 60 dB-ben meghatározott határérték 50 dB-re. A 

módosítás szűkíti az erősebb készülékek felírási arányát, de a határérték közelében lévő 

közepesen súlyos hallásromlású betegeknek lehetővé teszi az erősebb készülékkel való 

korrekt szakmai ellátását. Az indikáció módosítása költségvetési kihatást nem eredményez 

tekintettel arra, hogy a decibel érték csökkenése csupán eszközszám-eltolódást jelent a 

nagyfokútól súlyos fokig terjedő kategóriában. Az érintett betegek körében 

hallásrosszabbodás miatt nem kellene a kihordási idő letelte előtt erősebb készüléket felírni, 

valamint lehetővé válna a készülékek optimális használata, így nem szükséges a csúcsra 

járatott erősítésű készüléket idő előtt leselejtezni. 

 

A felírási kompetenciák tisztázása érdekében az OEP honlapján közzétételre került a 

minisztérium által is jóváhagyott, a korábban és jelenleg megszerezhető szakképesítések 

megfeleltetését tartalmazó táblázat, melyben megfeleltetésre került a mozgásszervi 

rehabilitáció szakképesítés is. Ennek eredményeképpen a Rendelet 10. mellékletében a 

rendelésre jogosultakra vonatkozó szakképesítések köréből az „orvosi rehabilitáció 

(mozgásszervi)” követelmény törlése indokolt. Szintén a felírásra jogosultak köréhez 

kapcsolódóan szükséges az ortopéd műszerész jelenlétére vonatkozó előírást a képzésekben 

alkalmazott megnevezésnek megfelelően ortopédiai műszerészre pontosítani. 


