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Tisztelt Miniszter Úr! 
 
A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (a továbbiakban: MEOSZ), 
mint a mozgáskorlátozott emberek országos érdekképviseleti, érdekvédelmi szervezete 
elnökeként az ülőkorzett támogatási feltételeinek változásával kapcsolatban fordulok 
Önhöz. 
 
A háti strukturális deformitás, súlyosabb fokú scoliosis esetén tb támogatással rendelhető 
ülőkorzett-rendszerű mellkas-ágyék-keresztcsont ortézis (ISO: 0603090324 
továbbiakban: ülőkorzett) támogatása 2020. június 1-jétől a beteg életkorától függően 
jelentősen megváltozik. A rendelési és támogatási feltételek változása következtében 
felnőtt ülőkorzett esetén képalkotó diagnosztikai vizsgálattal igazolni kell a beteg 
állapotát és az eszköz tb támogatásához a vényre ellenjegyzést kell kérni a NEAK-
tól.  
 
Örömmel fogadtuk 2020 márciusában dr. Katona Gábor, az EMMI jogi ügyekért felelős 
helyettes államtitkárának megkeresését és az ülőkorzettek támogatásának rendezésére 
irányuló – II/1506-3/2020/JOGPERFO számon véleményezésre megküldött tervezetben 
megfogalmazott – jogalkotói szándékot, hiszen a MEOSZ célja is az, hogy csak a valódi 
rászorulók kapják meg az állapotuk alapján számukra megfelelő eszközöket.  
A tervezet pontosítani javasolta a felnőtt és gyermek ülőkorzett indikációját, de további 
rendelési és támogatási feltétel, azaz lelet csatolási és adminisztrációs kötelezettség 
nem szerepelt az előterjesztésben. 
 
Bár a véleményezésre bocsátott tervezet szigorításon alapult, hiszen szűkítette az 
ülőkorzett indikációját és a felnőtt kihordási időt meghosszabbítani javasolta, a MEOSZ 
mégis némi indikációs pontosítás mellett lényegében támogatta a szabályozási célt, 
annak érdekében, hogy a feltételek szigorításával elérhető legyen, hogy az eddig az 
ülőkorzettre valódi szükséglettel nem bíró ellátottakra fordított támogatásból eredő 
megtakarítást olyan felszereltségű eszköz és olyan indikáció támogatására fordítsák, 
amelyet jelenleg egyedi engedéllyel kell kérni. 
 
Előbbiek alapján döbbenten állunk a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási 
támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, 
javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet (továbbiakban: R.) 10. 
számú mellékletének új 415. és 415/a. sorában foglalt ellenjegyzés és lelet csatolási 
kötelezettség előtt. 
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A MEOSZ egyetért azzal, hogy meg kell szüntetni az idősotthonokban szükségtelenül felírt 
és vélelmezhetően esetenként át sem vett, talán még le sem gyártott ülőkorzett-bizniszt, de 
ez nem válhat a valóban jogosultak hátrányára és végképp nem járhat a súlyosan 
mozgáskorlátozott emberek szükségtelen vizsgálatával és újabb adminisztráció terhével. 
 
Ha az elhasználódott eszköz pótlásához 18 havonta ismét képalkotó vizsgálat szükséges, 
akkor az eddig a rendszerrel visszaélők meg fogják szervezni a röntgenre utaztatást, 
ugyanakkor a jogalkotó nem vette figyelembe, hogy az ülőkorzettre valóban rászoruló, 
súlyosan mozgássérült emberek számára iszonyú tortúra a képalkotó 
diagnosztikai eljárás.  
Gyakorlatilag alig van akadálymentes vizsgáló, ezért a súlyosan mozgáskorlátozott 
emberek számára több hónapos megpróbáltatással jár a leletek beszerzése. Továbbá, a 
felnőttek esetén teljes mértékben indokolatlan lenne a képalkotó vizsgálatokat 18 
havonta újból megismételve az egészségügyi intézmények kapacitását terhelni és az 
egészségbiztosító kiadását növelni, ugyanis sajnálatos módon 18 éves kor fölött nem 
szűnik meg az ülőkorzettre jogosító állapot. Felnőtt korra a csontosodás befejeződik, 
így azt korrigálni már igen csekély esély van, ezért az ülőkorzett képalkotó vizsgálathoz 
kötött rendelése az Egészségbiztosítási Alapból a röntgen vagy CT/MR indokolatlan 
finanszírozását, a betegek számára szükségtelen kálváriát és sugárdózis terhelést, az 
egyébként is jelentősen túlterhelt szolgáltatók számára pedig indokolatlan igénybevételt 
eredményez. A röntgen/CT/MR szolgáltatók rendelkeznek egyáltalán annyi plusz szabad 
kapacitással, amennyi vizsgálatot ez a rendelési feltétel generál majd? 
 
A képalkotó diagnosztikai vizsgálathoz hangsúlyozni szeretném azt is, hogy önmagában 
az egészségügyi szolgáltató akadálymentes megközelítése sem minden esetben elegendő, 
mert sajnálatos módon a súlyosan mozgássérült emberek jelentős részét alig tudják 
megvizsgálni és tapasztalataink szerint az álló vagy fekvő helyzetben végzett vizsgálat 
eredményei közt olyan minőségi különbség is lehet, amelyen akár a 
támogatás/ellenjegyzés megítélése is múlhat.  
 
A R. nem szabályozza az egészségbiztosító ellenjegyzésének feltételeit sem, így nem 
tudható, hogy a NEAK milyen feltételt támaszt az ellenjegyzéshez, az ellenőrző 
főorvos helyszíni vizsgálatot tart-e és megvizsgálja-e a beteget vagy dönthet a 
rendelkezésére álló orvosi iratokat alapján, így megjósolni sem lehet az ülőkorzetthez 
jutás idejének növekedését. Arról nem is beszélve, hogy egyelőre azt sem lehet tudni, hogy 
az ellenjegyzéshez csatolni kell-e a képalkotó vizsgálat eredményét, illetve az 
egészségbiztosító orvosa felülbírálhatja-e a beteget megvizsgáló, kompetens szakorvos 
rendelésre vonatkozó orvosszakmai döntését.  
 
Nyomatékosan kérem az ágazatirányítást, hogy a gyógyászati segédeszközökkel 
kapcsolatos visszaéléseket ne a valóban rászorulók ellátásának nehezítésével 
próbálják visszaszorítani, hanem a forgalmazók hatékony ellenőrzésével és 
érdemi, visszatartó erővel bíró szankciók következetes alkalmazásával.  
 
Amennyiben a gyse forgalmazók tényleges ellenőrzésére és szankcionálására 
átcsoportosítanák az ülőkorzett rendelés ellenjegyzésére fordítandó humánerőforrást, 
már önmagában az ellenőrzés állandó esélye és a komoly, végrehajtható szankció 
veszélye nyilvánvalóan nagyobb megtakarítást eredményezne, mint a pusztán 
adminisztratív jellegű vény ellenjegyzés. 
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Végezetül, a 18 éves korhatár bevezetésére tekintettel továbbra is kérjük rendezni azt is, 
hogy mi történik a tartós ülés/törzs stabilitási problémával élő beteggel a 18. életévének 
betöltését követően, ha a felnőtt indikációs kör szűkebb, hiszen a súlyosabb esettel élő 
emberek nem gyógyulnak meg felnőtt korukra sem. 
Hivatkozva a R. módosítás véleményezése során 472-1-2020. számon megküldött – 
csatolt – levelemben az ülőkorzett használatával kapcsolatban kifejtett tapasztalatainkra, 
ismételten felhívom a figyelmet arra is, hogy a felnőtt ellátásban nagyon fontos, hiánypótló 
szerepe lenne az ülőkorzettnek a nem háti deformitások, a törzs függőleges megtartására 
más okból képtelen betegek estén (pl. törzsizomzat gyengeség, fokozott izomtónus, 
athetosis, egyéb idegrendszeri károsodás, alsó végtag amputáció). Az indikáció „nem háti 
deformitással” való kiegészítése esetén csak igen indokolt esetben lenne szükség az 
egyedi engedélyen alapuló, magasabb árú eszközvásárlásra, ezért ennek méltányossági 
kassza megtartó hatása is lehetne. 
 
Előbbi indokaink alapján kérjük a felnőtt ülőkorzett rendelési és támogatási feltételei 
közül a képalkotó diagnosztikai lelet és a NEAK ellenjegyzés törlését, illetve a nem háti 
deformitások kapcsán kifejtett korábbi javaslatainkat fenntartva az alábbiak szerint 
javasoljuk kiegészíteni az ülőkorzett indikációját a R. 10. számú melléklet 415. pontjában 
az alábbiak szerint: 
 
„415. Képalkotó diagnosztikai vizsgálattal igazolt háti strukturális deformitás, súlyosabb 
fokú scoliosis esetén, ha a beteg ülő helyzetben a törzs függőleges megtartására önerőből 
képtelen vagy a beteg ülő helyzetben a törzs függőleges megtartására önerőből 
egyéb okból képtelen. 18 év feletti beteg részére Az eszköz ártámogatással történő 
rendeléséhez az egészségbiztosító ellenőrző főorvosának ellenjegyzése szükséges.” 
 
 
Tisztelt Miniszter Úr!  
Kérem, hogy fenti indokainkat szíveskedjen elfogadni és a súlyosan mozgássérült 
emberek szükségtelen vizsgálata és újabb engedélyeztetési eljárás bevezetésében 
megnyilvánuló ellátás-nehezítés helyett a gyógyászati segédeszköz forgalmazók hatékony 
ellenőrzésével és érdemi szankciók következetes alkalmazásával tegyen az állam a 
forgalmazói visszaélések visszaszorítása érdekében.  
 
 
Budapest, 2020. május 13. 
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