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Tisztelt Miniszter Úr! 
 
 
A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (a továbbiakban: MEOSZ), 
mint a mozgáskorlátozott emberek országos érdekképviseleti, érdekvédelmi szervezete 
elnökeként több százezer magyar mozgáskorlátozott ember biztonságos és folyamatos 
ellátása érdekében fordulok Miniszter Úrhoz azzal, hogy veszélyhelyzeti intézkedését 
kérjem közösségünk tagjainak a szakorvosi javaslathoz kötött gyógyszer és 
gyógyászati segédeszköz ellátása biztosításának érdekében.  
 
Üdvözöljük a korábban bevezetett, illetve a járvány második hullámában elrendelt azon 
egészségügyi intézkedéseket, amelyek a gyógyszer és gyógyászati segédeszközökhöz való 
hozzáférést megkönnyítették, így pl az eRecepten rendelt gyógyszerek és gyógyászati 
segédeszközök egyszerűsített felírását és kiváltását, illetve a telemedicina bevezetését. 
 
Az intézkedések valódi könnyebbséget eredményeztek a mozgáskorlátozott emberek 
ellátásában, ugyanakkor szeretnénk t. Miniszter úr figyelmét felhívni a szakorvosi 
javaslathoz kötött gyógyszer és gyógyászati segédeszközök rendeléséhez szükséges 
szakorvosi javaslatok érvényességi idejének lejártával beállt nehézségekre. A 
veszélyhelyzet tavaszi elrendelését követő első intézkedések közt megtörtént a 
szakorvosi javaslatok érvényességének meghosszabbítása, sajnálatos módon azonban a 
járvány második hullámával összefüggésben kiadott rendeletek nem szólnak a 
szakorvosi javaslatok érvényességének meghosszabbításáról.  
 
Az érintett emberek és háziorvosok Szövetségünkhöz eljuttatott tapasztalatai szerint a 
szakorvosi javaslatot személyesen nem tudják beszerezni és erre a telemedicina sem 
nyújt elegendő megoldást. 
 
Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. 
(IV. 28.) ESzCsM rendelet 23/C. § (1) bekezdése a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletben kihirdetett, a 2020. június 16-án megszűnt 
veszélyhelyzettel összefüggésben tette lehetővé a szakorvosi javaslatok érvényességének 
meghosszabbítását, ezért a második hullámmal összefüggésben elrendelt 
veszélyhelyzetben már nem alkalmazható. 
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A járvány második hullámában kiadott, a veszélyhelyzet idején az okmányokra, továbbá 
az ügyintézésre vonatkozó egyes szabályok megállapításáról szóló 500/2020. (XI. 13.) 
Korm. rendelet a hatósági okmányokról rendelkezik, ezért a szakorvosi javaslatra, mint 
az egészségügyi ellátás dokumentumára ez a könnyítés sem alkalmazható  
 
A mozgáskorlátozott emberek jellemzően más krónikus betegséggel is küzdenek, ezért a 
járványhelyzetben méginkább veszélyeztetett felhasználók további kockázatnak vannak 
kitéve, ha szakorvosi javaslataért a szakorvoshoz, majd azzal a háziorvoshoz is el kell 
menniük. Az orvos-beteg találkozások és az egészségügyi ellátórendszer terhelésének 
csökkentése is a korábban kiadott szakorvosi javaslatok felhasználási idejének 
meghosszabbítását indokolná. 
 
Előbbiek alapján kérjük t. Miniszter úr szíves intézkedését a szakorvosi javaslatok 
érvényességi idejének meghosszabbítására, annak érdekében, hogy a 
járványveszélynek jobban kitett beteg vagy mozgáskorlátozott emberek ne kényszerüljenek 
szakorvoshoz, majd azt követően a háziorvoshoz menni, de mégis biztonságosan 
hozzájussanak a számukra már korábban is javasolt, szükséges gyógyszerekhez és 
gyógyászati segédeszközökhöz. 
 
Segítő együttműködését előre is köszönöm. 
 
Budapest, 2020. november 24. 
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