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Összefoglaló a gyógyászati segédeszközök tb támogatási rendszerének 
ombudsmani felülvizsgálatára vonatkozó MEOSZ kérelemben foglaltakról 

 
A mozgáskorlátozott emberek közösségének számottevő része gyógyászati segédeszköz 
(gyse) felhasználó, a súlyosan mozgáskorlátozott emberek többsége pedig egyszerre több 
segédeszközt is használ. A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége 
(MEOSZ) kiemelt érdekvédelmi célja a társadalombiztosítási (tb) támogatással igénybe 
vehető gyógyászati segédeszközök minőségének javítása és a támogatási feltételrendszer 
– a felhasználók egyéni igényeihez igazodó – átalakítása. 
 
Szövetségünkhöz folyamatosan érkeznek a panaszok  a tb támogatással vásárolt 
gyógyászati segédeszközök egyre romló minőségével kapcsolatosan, ezért áttekintettük a 
nehézségeket okozó, rendszerszintű problémákat és javaslatokat dolgoztunk ki az egyéni 
szükségletek támogatási rendszerben való hatékonyabb érvényesülése érdekében. A 
bonyolult tb támogatási rendszerben a problémát nem egy-egy önálló jogsértés vagy a 
feladatot ellátó szervek jogellenes cselekménye adja, sőt az egyes elemek önmagukban 
akár nem is lennének jogsértők, azonban a támogatási rendszer a gyakorlatban mégis 
alapjogi visszásságokhoz vezet.  
Számos nemzetközi és hazai jogszabály rögzíti a fogyatékossággal élő emberek társadalmi 
részvételének jogát, esélyegyenlőségük biztosítását az önálló életvitelhez, 
hozzáférhetőséghez, személyes mobilitáshoz, a lehető legmagasabb színvonalú 
egészségügyi ellátáshoz és személyes rehabilitációhoz való jogot, illetve állami 
kötelezettségként írják elő a fogyatékos állapotból eredő következmények enyhítési 
kötelezettségét is, ezért a sérült emberek jogai védelmében az alapjogi biztoshoz 
fordultunk. A hazai és nemzetközi jogi normák szerint a magyar állam kötelezettsége, 
hogy a fogyatékossággal élő emberek számára garantálja az alapvető jogaik másokkal 
azonos alapon való gyakorlását. Ennek körében az államnak biztosítania kell többek 
között, hogy a fogyatékos emberek másokkal egyenlő eséllyel férjenek hozzá a 
szolgáltatásokhoz és megfelelő rehabiltációban részesüljenek annak érdekében, hogy a 
társadalomban hatékonyan és teljes körűen vegyenek részt. A fogyatékos személy részére 
a fogyatékossága által indokolt szükségleteinek megfelelő segédeszközöket biztosítani 
kell, azonban az állami kötelezettségek ellenére a gyakorlatban nem valósul meg az egyéni 
szükségletek figyelembe vétele.   
 
A MEOSZ álláspontja szerint a rendszerszintű problémát az az alapkoncepció 
okozza, hogy a társadalombiztosítási támogatás a terméket támogatja, nem a sérült 
embert, és a termék árát vizsgálja, nem a gyógyászati segédeszköz minőségét. 
Miközben a gyógyászati segédeszközök évente folyamatosan emelkedő támogatást 
kapnak, az eszközre valóban rászoruló emberek saját költségen, teljes áron kénytelenek 
megvásárolni a számukra megfelelő eszközöket, így ezzel azok a sérült, beteg emberek 
válnak a rendszer veszteseivé, akiknek a támogatását kellene szolgálnia. 
 
A tb támogatás nem az egyéni igényeken alapuló piaci mechanizmusok szerint működik, 
hanem az orvos rendelési gyakorlata és jogszabályok által mesterségesen generált 
forgalom szerint, amely eredményeként a támogatott eszközök sok esetben nem felelnek 
meg az érintettek egyéni szükségleteinek. A támogatási rendszer fiskális szemléletű, a 
termék ára az elsődleges szempont, holott az olcsóbb árhoz nem feltétlenül jár minőségi 
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termék. A biztosított egyéni körülményeit és a támogatással megvásárolt eszközt nem 
ellenőrzik, ugyanakkor a tapasztalatok szerint a kiszolgált eszközök egyre rosszabbak. A 
minőségromlás mára olyan szintet ért el, hogy a támogatott eszközök egy része nem 
alkalmas ellátni az eredeti rendeltetését.  
 
A mozgáskorlátozott emberek közössége rendkívül heterogén, nemcsak a 
mozgáskorlátozottságot okozó károsodások, de a kialakult mozgásállapotok a hozzá 
kapcsolódó megmaradt funkciók, és egyéb társult fogyatékosságok miatt is összetett 
csoportról van szó, ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy ez nem csak fogyatékossági 
kérdés, hiszen átmeneti betegség, sérülés miatt bárki szorulhat gyógyászati 
segédeszközre. 
 
Beadványunkkal a tb támogatási rendszer egészében fellelhető visszásságokra kívánjuk 
felhívni a figyelmet, amit – az érintett emberek beszámolói alapján – néhány példával 
érzékeltetünk.  
 
Egyedi példák a rendszerszintű problémákra: 
 
Minőségromlás:  

 Tagságunk tapasztalatai szerint amíg 2001-ben 45 km-t lehetett megtenni a tb 
támogatással vásárolt  elektromos kerekesszékkel, 2011-ben 37 km-t, 2020-ban 
már csak 25 km-t, tehát a támogatott kerekesszékek hatótávolsága 20 év alatt 
majdnem a felére csökkent. 

 A 8 évre támogatott utcai elektromos kerekesszék kb. 4 év alatt tönkre megy, 
javítani nem tudják, de mivel újabb támogatás csak 8 évente jár, ezért külföldről 
behozott használt eszközt kell venni helyette.  

 A tapasztalatok szerint a nyugat európai, használtan vett vagy adományba kapott 
eszközök tovább használhatók, mint a Magyarországon támogatott, új eszközök. 

 A támogatással megvásárolt eszköz minőségét nem vizsgálják, így gyakori 
probléma, hogy az eredetileg befogadott helyett mást, vagy silányabb minőségű 
eszközt adnak.  

 A termékek támogatása során nincs minőség alapú differenciálás, a jobb és a 
rosszabb minőségű eszközre is ugyanakkora támogatás jár. 

 A jó minőségű eszközök jellemzően nem kerülnek be a támogatott termékek 
körébe, ezért korszerű, innovatív eszközre csak egyedi engedéllyel lehet 
támogatást kérni. 
 

A rendszer nem a fogyatékos embereknek, hanem a visszaélő forgalmazóknak 
kedvez: 

 
 Az eszköz megvásárlása előtt általában nincs lehetőség annak kipróbálására, 

a hibás teljesítés következményeit mégis a biztosított viseli, mert akkor sem 
kaphat újabb eszközt a támogatási időszakon belül, ha az, amit kapott nem 
jó számára vagy nem javítják meg. A tb támogatás a hibás, rosszabb minőségű, 
vagy a sérült ember számára nem megfelelő termékre is elszámolható. Az állam 
nem ellenőrzi, hogy az érintett milyen gyógyászati segédeszközt kapott, ezért a 
gyse forgalmazó/gyártó nem érdekelt sem a minőségi termék kiszolgáltatásában, 
sem a hiba javításában, mert az eszköz árát megkapja. Az egészségbiztosító az 
elszámolást ellenőrzi, tehát a termék helyett a papírokat vizsgálja. Így előfordulhat, 
hogy a forgalmazót megbüntetik adminisztrációs hiba miatt, ugyanakkor a silány 
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minőségű eszközre elszámolt, de megfelelően dokumentált támogatás a 
forgalmazónál marad. 
A gyógyászati segédeszköz forgalmazó jóindulatán múlik a támogatott eszköz 
előzetes kipróbálásának lehetősége, ugyanis bevett gyakorlat, hogy kizárólag 
katalógusból, fotó alapján lehet megnézni azt az eszközt, amiben az érintett 
embernek a következő 6-8 éven át napi 16-18 órát kell eltöltenie. Egy áruházi 
katalógusból fotó alapján megrendelt nadrágot vagy cipőt vissza lehet adni a 
próbát követően, ellenben az akár többszázezer forintos, közpénzből támogatott 
eszközöknél erre nincs lehetőség. 
 
Példák arra, hogy a hibásan kiszolgáltatott eszköz következményeit a fogyatékos 

emberek viselik, nem a forgalmazó: 

 

o A közgyógyellátással kiváltott antidekubitusz párna 2 hét használat után 
ereszteni kezdett, de a forgalmazó elutasította a cserét és a felhasználóra 
akarta hárítani a felelősséget, holott az eredeti helyett utángyártott párnát 
adott. Az érintett végül használtan hozzájutott annak a márkának egy 
eredeti gyártmányához, ami még évekig alkalmas volt rendeltetésszerű 
használatra.  
A gyse forgalmazó tehát rossz minőségű terméket árult, de a tb támogatást 
és a közgyógyellátást mégis el tudta számolni a vény alapján. A forgalmazó 
hatalmi pozícióját kihasználva a biztosított a szavatossági jogaival sem 
tudott élni és emiatt az ellátását más úton, adományból kényszerült 
megoldani. Fontos hangsúlyozni azt is, hogy amíg a támogatott párna 2 hét 
használatot bírt ki, a használtan beszerzett eszköz még évekig használható 
volt. 

 
o Bemutattunk egy olyan esetet, amelyben a biztosított egyedi támogatást 

kapott a kerekesszékbe építhető ülésemelőre, de csak a kiszállítást 
követően derült ki, hogy a beépített emelő miatt túl magas a kerekesszék és 
nem tud benne stabilan ülni. A kiválasztott eszközt kipróbálni nem tudta, 
senki nem tájékoztatta, hogy az általa kért feltétel technikailag 
kivitelezhetetlen, mégis a forgalmazó a kétmillió forintot meghaladó 
összegű tb támogatást elszámolta és a beteg-térítési díjat is elkérte. Miután 
a  biztosított több alkalommal eredménytelenül jelezte a hibát,  a NEAK-hoz 
fordult, mert 8 éven át másik kerekesszékhez nem kaphat támogatást akkor 
sem, ha anélkül mozgásképtelenné válna. Az emelővel ellátott, 
használhatatlan kerekesszéket a forgalmazó később kicserélte ugyan emelő 
nélküli eszközre, de az emelő árát megtartotta.  
Hangsúlyozni szükséges, hogy a hibás eszköz és támogatás mintegy másfél 
év alatt lezajlott törlése kizárólag a NEAK ellenőrzésének hatására történt 
meg, a forgalmazónak kiszolgáltatott, jellemzően kisebb 
érdekérvényesítési képességű emberek hasonló esetben ellátatlanul 
maradnak.  

 
o Egy vidéken élő mozgássérült ember számára a Budapesten személyesen 

megrendelt kerekesszéket a forgalmazó postai úton akarta megküldeni az 

otthonába. Ez az esetleges hibás teljesítés azonnali jelzését, javíttatását 

jelentősen megnehezítheti, ezért a biztosított ragaszkodott hozzá, hogy 

személyesen vegye át az új kerekesszéket. Már az átvételnél kiderült, hogy 



4 
 

bár vettek méretet, mégis a biztosított nem éri el a kereket és a lába nem ér 

le a lábtartóra az ülő- és hát támaszpárna miatt. A hiba jelzése ellenére a 

forgalmazó meggyőzte a kiszolgáltatott sérült embert, hogy „ez normális”, 

holott az átadott aktív kerekesszék használhatatlan (borulékony és a 

biztosított önállóan nem tudja hajtani). A biztosított szerette volna 

bejelenteni és javíttatni a hibát a forgalmazónál, de nem tudta elérni, és 

beletörődött, hogy az önálló, aktív élet elősegítését szolgáló támogató 

eszköze ellenére továbbra is segítségre szorul. 

 

 A fogyatékos embereket indokolatlanul terhelő adminisztráció és 
életszerűtlen támogatási feltételek miatt a valóban rászorulók kieshetnek az 
ellátásból.  
A támogatással visszaélés lehetőségét az állami ellenőrzés megerősítése és 
hatékony szankciók alkalmazása helyett a fogyatékos emberek számára 
nehézséget okozó adminisztratív eszközökkel igyekeznek megelőzni. A 
rendszerben fellelhető visszaéléseket az ellátottak körének és hozzáférésének 
szűkítésével is korlátozzák. Együttrendelési tilalmak, a rászorulókat kizáró 
rendelési feltételek, magas – az érintettek számára megfizethetetlen – összegű 
térítési díjak, műszaki paramétereket figyelmen kívül hagyó kihordási idő, 
műszaki ismeretet igénylő javítás orvossal felíratása, stb. kizárja a valóban 
rászorulókat a támogatásból és az egyszerűbben elérhető vásárlási módokra 
ösztönöz (kereskedelmi forgalomban, használtan vásárolnak eszközöket).  

 
 A részben hasonló funkciót betöltő eszközök a kihordási idő végéig 

párhuzamosan akkor sem rendelhetők együtt, ha az egyéb rendelési 
feltételek fennállnak és az adott eszközök nélkül az érintett személy pl. 
közlekedni sem tud. A jelenleg hatályos szabályok szerint pl. a tb támogatással 
vásárolt szobai elektromos kerekesszék mellé – annak 8 éves kihordási ideje alatt 
– nem rendelhető tb támogatással utcai elektromos kerekesszék. Az aktív 
kerekesszék tb támogatásához az együttrendelési tilalmakon és a részletes 
egészségügyi feltételeken kívül további, nem egészségügyi jellegű, az érintett 
életvitelére vonatkozó további feltételek (pl. dolgozik, kiskorú gyermeket nevel) 
fennállása is szükséges.  
A szobai- és az utcai kerekesszékek együttrendelési tilalma azt eredményezi, hogy 
az embernek akár 8 évre előre választania kell, hogy az otthonában vagy az utcán 
közlekedne-e. Ezek az együttrendelési tilalmak egy hétköznapibb példával 
érzékeltetve olyanok, mintha egész évben – még a téli havas időjárásban is – 
egyetlen nyári szandálban kellene járjunk éveken át, vagy aközött kellene 
választani, hogy a rekkenő hőségben is ugyanazt a hócsizmát viseljük éveken át. 

 
 A forgalmazói visszaélések visszaszorítását szolgáló feltételek miatt 

adminisztratív okból is kieshetnek a valóban rászorulók is a támogatásból. 
Az egészségbiztosító engedélyéhez kötött támogatás esetén az egészségbiztosító 
ellenőrző főorvosa az érintett személy vizsgálata nélkül, papírok alapján 
felülbírálhatja a kezelőorvos döntését. Beadványunkban bemutattuk egy súlyos 
gerinc deformitással élő, önálló mozgásra nehezen képes mozgássérült fiatal 
esetét, aki számára rendelt eszköz támogatását a beteg és körülményeinek 
vizsgálata nélkül úgy utasították el, hogy semmilyen konkrét okkal nem indokolták 
az elutasítást, a döntés jogorvoslati lehetőséget nem adott, így az eszközre 
nyilvánvalóan rászoruló biztosított nem csak a jogorvoslati lehetőségről, de még 
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arról sem kapott tájékoztatást, hogy milyen indokkal bírálták felül a kezelőorvosa 
döntését, holott az eszközre állapota szerint nyilvánvalóan jogosult lett volna. 
 

 A műszaki feltételektől eltérő támogatási feltételre példaként az 
akkumulátorokat hozzuk. Az elektromos kerekesszéket használók 
mozgásszabadságuk megtartása érdekében kénytelenek saját költségen új, vagy 
nagyobb kapacitású akkumulátort vásárolni, mert az 1 éves élettartamú eszközre 
két évente igényelhető támogatás. Az akkumulátorok műszaki paramétereinél 
hosszabb támogatási idő a kevésbé fizetőképes embereknél akár a nagyértékű 
támogatott elektromos kerekesszékek használhatatlanságához is vezethet.  

 
- Javíttatás nehézségei: 

o A tb támogatással javíttatást és a hiba műszaki okát az orvossal fel kell 

íratni, de elintézése nehézkes, az érintettek inkább megjavíttatják 

önköltségen az eszközt, hiszen kerekesszék nélkül nem tudnak elmenni a 

receptért.  

o Cserekészüléket még a hosszabb, akár hónapokig húzódó javításra sem 

biztosítanak. Bemutattunk egy születése óta mozgássérültként élő fiatalt, 

aki az elektromos kerekesszéke meghibásodása miatt tavaly egész nyáron 

nem tudott önállóan kimozdulni az intézményből ahol él, holott azonnal 

jelezte a hibát és a szervízt is több alkalommal kereste, a javítás mégis 4 

hónapon át húzódott.  

o Egy másik beszámoló szerint a balesetből eredően hét éve amputált sérült 

ember inkább saját maga elvégzi a gumicserét, mert csere készülék nélkül 

nem tudja otthonát elhagyni és orvoshoz menni felíratni a receptet.  

 

- A támogatási rendszer nem veszi figyelembe az egyéni élethelyzetet 

o Ismertettük egy mozgássérült asszony esetét, aki 3 kihordási cikluson át 

csak olyan kerekesszékeket kapott, amelyek számára semmiféle 

önállóságot nem nyújtottak. Aktív kerekesszékkel tudott volna önállóbban 

mozogni, de nem felelt meg a támogatási feltételeknek, ezért használt 

eszközökből olyan aktív kerekesszéket szereltetett össze magának, amivel 

az otthonában önállóan mozog. A semmiféle önállóságot nem nyújtó 

kerekesszékek után a forgalmazók több ciklusban megkapták a 

többszázezer forint tb támogatást, ugyanakkor a sérült embert három 

támogatott kerekesszéke ellenére is csak az önköltségen beszerzett eszköz 

segítette a mozgásában, amelyből a professzionálisan gyártottra mégsem 

kaphat támogatást.  

o Az egyéni életkörülményeket még egyedi méltányossági támogatás esetén 

sem vizsgálják, a kérelmező kezelőorvosának szakvéleményét személyes 

vizsgálat nélkül, pusztán iratokból felülbírálhatja az egészségbiztosító 

orvosa. 

 
- Nem a biztosított egyedi igénye vagy a piaci folyamatok, hanem a 

kezelőorvos határozza meg, hogy mit ír fel támogatással 

A sérült ember számára valóban megfelelő eszközhöz jutást nehezíti, hogy a 

vényírásra jogosult orvosok különféle juttatásokat kapnak a gyse 

gyártók/forgalmazóktól a termék felírása érdekében. A MEOSZ-hoz érkezett 
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panaszokból az is kiderül, hogy az orvosok nem a teljes gyse kínálatból választják 

ki a biztosított számára leginkább megfelelő eszközt, sőt még az érintettek 

minőségi panaszait sem továbbítják az állami szervek felé, holott a biztosított 

köteles tájékoztatni az orvost, hogy az eszköz a rendeltetésének megfelelő 

használatra alkalmas volt-e, és a terápiás vagy ellátási célt elérte-e. 

A kezelőorvos és a gyse forgalmazók összefonódását jól érzékelteti az az eset, 

amelyben egy mozgássérült ember a korábbi felhasználói tapasztalatai alapján 

még az orvoshoz fordulása előtt kiválasztotta a számára megfelelő kerekesszéket, 

de a kezelőorvos a felírást arra hivatkozva akarta visszautasítani, hogy „velük nem 

állunk üzleti kapcsolatban”. 

 
- Információhiány 

A MEOSZ kérdőíves kutatásában résztvevők a számukra egyik legnagyobb 

nehézségként az információhiányt jelölték meg. Véleményük szerint kiépített 

személyes kapcsolatok nélkül nagyon bizonytalan a beszerzett eszköz 

megfelelősége. Gyakran azért nem kapnak megfelelő eszközt, mert a megrendelés 

előtt nem lehet kipróbálni, gyakori, hogy csak katalógusból lehet megnézni, így 

látatlanban kellene kiválasztani azt a segédeszközt, amit utána évekig használ az 

ember. Átvétel után viszont már nem tudják másikra kicserélni. 

 
- Kipróbálás és betanítás hiánya: 

A kerekesszék használat betanításának hiánya okozhatta annak a fiatal 
kerekesszékes lánynak a méltatlan esetét, akinek még alapfunkciót sem mutattak 
meg az eszközön és így a nyitott kitámasztókerék miatt nem tudták a 
kerekesszékével együtt felsegíteni őt a lépcsőn. A fiatal mozgássérült lány 3 éven 
át úgy közlekedett, hogy a lépcső előtt valaki kivette őt a kerekesszékből és kézben 
felvitte külön a lányt és külön a széket is, holott egy mozdulattal (illetve annak 
betanításával) ez az egyébként is kellemetlen helyzet kevésbé lett volna megalázó. 

 
 

MEOSZ JAVASLATOK 
 
A fiskális szemlélet miatt sajnálatos módon a problémák azonosítása megakad a termékek 
árának kérdésénél, holott a mára túlhaladott rendszer teljes, minőség és egyéni 
szükséglet alapú átalakítása elodázhatatlan. Nem több pénzt kérünk, hanem a 
rendelkezésre álló forrás más elosztását javasoljuk. 
A termékek ár alapú támogatása helyett a minőséget és az egyedi igényeket támogató 
rendszert javasolunk, amelyben a rászoruló emberek az eszköz kipróbálását követően 
kiválaszthatják a számukra megfelelőt és ahhoz szabadon felhasználhatják a tb támogatás 
keretét. 
 
Ár helyett az egyéni szükséglet vizsgálata  
 
Az egyéni szükségletek felmérése nem pusztán orvosi szakkérdés, a sérülés-specifikus 
szempontból megfelelő és az érintett valamennyi életkörülményét figyelembe vevő 
eszköz kiválasztása a kezelőorvos, mozgásterapeuta, gyógytornász, szomatopedagógus és 
az adott ember konzultációján alapuló együttes döntést igényelne. Az egyéni szükségletek 
figyelembevétele érdekében a támogatott termékek kiválasztásánál, továbbá az eszköz 
kiszolgáltatása során az érintett számára szükséges egyedi funkciók meghatározásánál 
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kapjon nagyobb hangsúlyt az eszközt felhasználó emberek véleménye és tapasztalatai is. 
Partner legyen a fogyatékos ember, ne tárgy, hiszen saját életének ő a legjobb ismerője és 
felelőse. 
A gyógyászati segédeszköz piac tisztulását és a verseny piaci alapra helyezését szolgálná 
az is, ha az eszközkínálatból nem egy személyben a kezelőorvos választana, hanem az 
orvos a megfelelő eszközcsoportot határozná meg és az eszközt az illetékes rehabilitációs 
szakember és a biztosított közösen választhatná ki, kipróbálást követően.  
 
Befogadott és a kiszolgált eszközök minőségének folyamatos ellenőrzése és 
utánkövetése 
Álláspontunk szerint rövidtávon a forgalmazói visszaélések csökkentésével is el lehetne 
érni a kiszolgáltatott eszközök minőségének javulását, ezért a támogatással kiszolgált (a 
biztosított részére átadott) eszközök folyamatos, a felektől független szerv által végzett 
ellenőrzését és a valódi visszatartó erővel bíró szankciók bevezetését elengedhetetlennek 
látjuk.  
 
Kihordási időn belül is kaphasson újat az, aki számára használhatatlan az az eszköz, 
amit kapott 
Kérjük a támogatott termékek kipróbálási lehetőségét, illetve javasoljuk, hogy a 
garanciában nem javított minőségi hibás eszköz esetén legyen visszavonható a tb 
támogatás és a forgalmazó köteles legyen visszafizetni a térítési díjat a vásárlónak is, aki 
újabb – megfelelő – eszközt kaphatna állami közreműködéssel.  
 
A hibás teljesítés következményeinek szigorítása, szerződéskötési tilalom 
bevezetése 
Az egészségbiztosító és a fogyasztóvédelem ellenőrzési jogkörének elkülönítését, 
lehetőségeik megerősítését és a visszaélő forgalmazó céggel szemben a – tb támogatás 
elszámolására jogosító – ártámogatási szerződése felmondása esetén az érintett 
forgalmazó, a cég tagja, vezető tisztségviselője és hozzátartozói vonatkozásában is 
szerződéskötési tilalom bevezetését indítványoztuk. Javaslatunk alapján tehát a csaló 
vagy használhatatlan eszközöket adó cégek és tulajdonosaik többé nem árusíthatnának 
támogatott eszközöket. 
 
A rossz minőségű eszközök és gyártóik támogatásból kizárása 
 
Támogatással javítás igénybevételének egyszerűsítése 
Elsődlegesen a javíttatás vényen rendelésének megszüntetését javasoljuk. Ha ez nem 
megoldható, akkor kérjük, hogy a gyógyászati segédeszközök javíttatása is rendelhető 
legyen elektronikus recepten.  
Javasoljuk továbbá kötelezővé tenni a cserekészüléket és javítási idő maximumot 
bevezetni.  
 
Követelményjegyzékek kidolgozása és a támogatás elszámolásának feltételéül 
szabása 
 
A támogatással megvásárolt eszközre elidegenítési tilalom bevezetése és a 
kölcsönzési lehetőségek bővítése 
 
Minden eszközcsoportban jó minőségű gyógyászati segédeszköz is támogatott 
legyen, és a gyenge (legolcsóbb) minőségű eszköz kerüljön ki a támogatásból. 
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Medikális szemlélet helyett a támogató technológiák alkalmazása 
 
A gyógyászati segédeszköz, mint egészségügyi ellátás medikális szemléletet tükröz, 
ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy a CRPD „támogató technológia” kifejezést 
használ, ami lényegesen tágabb eszközkörhöz való hozzáférés jogát biztosítana. A 
kutatásunkban résztvevők az önálló életvitelt segítő eszközök (pl. személyi gondoskodás 
és védelem eszközei, személyes mozgás segédeszközei, háztartási segédeszközök, 
bútorzat és helyiség vagy egyéb átalakítások, kommunikációhoz, tájékoztatáshoz és 
jeladáshoz használatos segédeszközök) állami támogatását is elengedhetetlen látják 
jogaik maradéktalan érvényesüléséhez.  
Erre ma sem a hazai gyógyászati segédeszköz támogatási rendszer, sem az egyéb 
támogatások nem biztosítanak megfelelő lehetőséget. Bár ez meghaladja az 
egészségbiztosítási- és egészségügyi kereteket, azonban azt fontos figyelembe venni, hogy 
az ellátás szélesebb körű megoldása is állami feladat. 
 
Jelentős szemléletváltásra lenne szükség annak érdekében is, hogy ne csak a teljes 
önállóságot biztosító eszközöket támogassák, hanem az önállóbb, a segítőknek kevésbé 
kiszolgáltatottságot vagy a segítők munkáját könnyítő eszközöket is.  
 
Jobb minőségű eszköz vásárlásához igénybe vehető legyen az a támogatási összeg, 
ami a befogadott eszközhöz járna 
 
Aki jelenleg jobb minőségű vagy többlet tudású eszközt szeretne, az elesik attól a 
támogatási összegtől is, ami a tb ellátásban járna számára. A teljes szemléletváltás 
jegyében olyan vegyes támogatási rendszer bevezetését javasoljuk, amelyben a 
biztosítottak számára egyéni igényük szerinti eszköz megvásárlásához az 
egészségbiztosító abban az esetben is nyújt támogatást – külön eljárás lefolytatása nélkül 
– ha a megfelelő eszköz nincs a tb támogatásba befogadva.  
Ezért azt javasoljuk, hogy a támogatási összeg ne csak a támogatásba befogadott eszközre 
járjon, hanem a fix összegű támogatás mértékéig a támogatási listán nem szereplő eszköz 
vásárlásához is járjon legalább annyi tb támogatás, mint amit akkor kapna a biztosított, 
ha a listán szereplő eszközt vásárolja meg. 
 
A javaslatunk szerinti vegyes rendszer sem jelentené, hogy a biztosított számára 
közvetlenül pénzt nyújtana a rendszer, hanem a közgyógyellátási gyógyszerkeret 
mintájára olyan támogatási keret bevezetését javasoljuk, amelyről elszámolható a gyse 
listán nem szereplő eszköz is. Ezzel tehát nem csak az eszközt támogatná a rendszer, 
hanem figyelembe venné az érintett ember saját egyéni szükségletét is. A valóban hasznos 
eszköz vásárlása jelentős társadalmi hasznosulással járna, úgy, hogy az 
Egészségbiztosítási Alapnak sem jelentene indokolatlan kiadást. A megnövekedett 
kínálati paletta miatt az árcsökkenést piaci mechanizmusok generálnák és nem 
rendszeres hatósági felhívás nyomán a támogatási- vagy közgyógy listán maradás 
kényszere.  
 
A javaslatunk szerinti „vegyes rendszerben” egyedi támogatás engedélyezésére sem lenne 
szükség, ugyanakkor a méltányossági elv is érvényesülhetne pl. a térítési díj átvállalásával 
vagy csökkentésével. Amennyiben mindenki a számára valódi és hatékony segítséget 
nyújtó eszközt kapná meg, akkor a támogatott eszközök tovább értékesítése is 
megszűnne. 
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ÖSSZEGZÉS  
 
A beteg vagy fogyatékossággal élő emberek méltóságteljes életének – életkortól, 
lakóhelytől, jövedelmi viszonyoktól függetlenül – alapfeltétele a minőségi, egyéni 
szükségleten és az érintett ember egyéni döntésén alapuló rehabilitáció és gyógyászati 
segédeszköz ellátás. Ennek ellenére a támogatási rendszer ebben a formában képtelen 
kiszolgálni, amiért létrejött, mert nem a rászoruló embert, hanem az eszközt és azzal a 
gyse forgalmazókat támogatja, hiszen az egyre emelkedő támogatáskiáramlás mellett az 
ellátás minősége folyamatosan csökkent. Hangsúlyozni kívánjuk, hogy nem több állami 
támogatást, hanem a jelenlegi források hatékony felhasználását kérjük. 
 
A rendkívül összetett rendszerben, a számtalan szereplő között, átláthatatlan 
jogszabályhalmazban a biztosítottak a rendszer veszteseivé váltak. A fogyatékos ember a 
forrásokhoz való hozzáférés eszközeként van a rendszerben és nem egyenrangú partner, 
akinek az ellátását meg kellene oldani, hanem csak egy tárgy, akin keresztül mások 
közpénzhez juthatnak.  
 
A fiskális szemlélet helyett tehát az érintettek egyéni igényeinek figyelembevételével a 
kiszolgált eszközök jó minőségét is garantáló jogi szabályozás és annak végrehajtására 
megfelelő személyi és szervezeti feltételekkel működő állami intézményi háttér 
megteremtésére lenne szükség. A részletezett problémák és bemutatott példák 
egyértelműen alátámasztják, hogy elérkezett a teljes szemléletváltás ideje. Időszerű 
tudomásul venni, hogy a sérült, fogyatékos, az önellátásban támogatásra szoruló vagy 
önmagát ellátni képtelen emberek szükségletei fontosak, azokat figyelembe lehet és 
figyelembe is kell venni.  
 
A régmúlt századok paternalista gondolkodásmódja helyett a fogyatékossággal élők 
egyéni igényeinek támogatását kérjük, a személyes szükségleteik lehető legnagyobb 
mértékű figyelembevételével.  
 
A balesetből eredően mintegy három évtizede négyvégtag bénult, de ennek ellenére aktív 
életet élő, dolgozó, családos ember így foglalta össze tapasztalatait: „….. az a sajnálatos 
tapasztalatom, hogy egy az állapota miatt felírási jogosultsággal rendelkező „tárgyként” 
és nem egyéni szükségletekkel élő emberként kezeltek. Tisztelet a kivételnek, de csak az 
a lényeg, hogy minden résztvevő „rajtam” keresztül – a kiváltás és javíttatás során - 
megkapja a maga pénzét. …….az, hogy a felírt eszköz számomra mennyire megfelelő, az 
igazából senkit nem érdekel! ….. Azt látni kellene, hogy egy a beteg állapotához 
optimalizált, és önállóságát leginkább segítő tudású eszköz nem „luxus”, hanem 
közvetlenül egyszerre legalább két ember, az ellátásra szoruló és ellátója életét, hova 
tovább közvetetten családjuk, közösségük életét is segíti, támogatja és a meglévő 
egészségük védelmét szolgálja.”. 
 


