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

 
 
A mozgáskorlátozott emberek közösségének számottevő része gyógyászati segédeszköz 
felhasználó, a súlyosan mozgáskorlátozott emberek többsége pedig egyszerre több 
segédeszközt is használ. Ezért kiemelt érdekvédelmi célunk a társadalombiztosítási (tb) 
támogatással igénybe vehető gyógyászati segédeszközök minőségének javítása és a 
támogatási feltételrendszernek – a felhasználók egyéni szükségleteit figyelembe vevő – 
átalakítása. 
A tb támogatással igénybe vehető gyógyászati segédeszközök egyre romló minőségével 
kapcsolatosan folyamatosan érkeznek panaszok a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek 
Országos Szövetségéhez, ezért az alapvető jogok biztosához fordultunk, és kértük, hogy 
hivatalból vizsgálja meg a tb támogatással igénybe vehető gyógyászati segédeszközök 
támogatási rendszerét. Kérelmünkben részletesen alátámasztottuk, hogy a gyógyászati 
segédeszköz támogatási rendszerben olyan visszásság áll fenn a minden embert megillető 
emberi méltósághoz való joggal és az egyenlő bánásmód követelményével, továbbá a 
hozzáférhetőséghez való joggal és a fogyatékossággal élő személyek kiemelt védelmének 
állami kötelezettségével összefüggésben, melynek jövőbeni elkerülése érdekében a 
jelenlegi rendszer átalakítása szükséges.  
 
A kötelező egészségbiztosítás keretében nyújtott ártámogatási-struktúra egymásra épülő, 
többszereplős jogviszonyokból álló, hatósági-, jogalkotási- és polgári jogi elemeket is 
tartalmazó bonyolult rendszer, amelyben a problémát nem egy-egy önálló jogsértés vagy 
a feladatot ellátó szervek jogellenes cselekménye eredményezi, sőt az egyes elemek 
önmagukban akár nem is lennének jogsértők, azonban a rendszer a gyakorlatban mégis 
az alábbi alapjogokat érintő visszásságokhoz vezet: 
 

 emberi méltósághoz való jog 

 egyenlő bánásmód követelménye és az esélyegyenlőség előmozdításának elve 

 fogyatékossággal élő emberek kiemelt védelme 

 hozzáférhetőség, egyenlő esélyű hozzáférés 

 testi és lelki egészséghez való jog. 

 
Nemzetközi és hazai jogszabályi kötelezettségek  
 
A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény és az ahhoz kapcsolódó 
Fakultatív Jegyzőkönyv (Magyarországon kihirdette a 2007. évi XCII. törvény, a 
továbbiakban: CRPD) 4., 9., 20., 25–26. cikke alapelvi szinten rögzíti a fogyatékossággal 
élők teljes és hatékony társadalmi részvételének jogát, esélyegyenlőségük biztosítását, az 
önálló életvitelhez, hozzáférhetőséghez, személyes mobilitáshoz, a lehető legmagasabb 
színvonalú egészségügyi ellátáshoz és személyes rehabilitációhoz való jogot. 
 
Magyarország Alaptörvénye elvi szinten biztosítja a fogyatékossággal élő személyek 
hátrányos megkülönböztetésének tilalmát, esélyegyenlőségét és kiemelt védelmét, 
továbbá a rokkantság vagy fogyatékosság esetére nyújtott támogatás állami 
kötelezettségét. Az Alaptörvény arról is rendelkezik, hogy az állam törekszik az új 
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műszaki megoldások és a tudomány eredményeinek alkalmazására, többek közt az 
esélyegyenlőség előmozdítása érdekében is. 
 
A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. 
törvény (továbbiakban: Fot.) – a teljes jogrendszerre érvényesülően – alapelvi szinten, 
állami kötelezettségként rögzíti a fogyatékos állapotból eredő következmények enyhítési 
kötelezettségét, továbbá a fogyatékos emberek előnyben részesítését. A Fot 2. § (3)–(4) 
bekezdései külön hangsúlyozzák, hogy a tervezési, döntési folyamatok vonatkozásában 
kiemelten kell kezelni a fogyatékos személyek sajátos szükségleteit és az őket érintő 
döntések során meg kell teremteni azokat a feltételeket, amelyek lehetővé teszik 
számukra a társadalmi életben való részvételt. A Fot. 11. § és 19–21. § alapján a fogyatékos 
személy részére a fogyatékossága által indokolt szükségleteinek megfelelő 
segédeszközöket kell biztosítani, továbbá az állam feladata a segédeszköz-ellátás 
fejlesztési irányainak kidolgozása is.  
 
A hazai és nemzetközi jogi normák alapján tehát 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, hogy a fogyatékos 
emberek másokkal egyenlő eséllyel férjenek hozzá a szolgáltatásokhoz, oktatáshoz, 
információhoz, megfelelő rehabiltációban részesüljenek, ezzel biztosítva lehetőséget a 
legteljesebb függetlenségre és arra, hogy a társadalomban hatékonyan és teljes körűen 
vegyenek részt. Ezt a kötelezettségét a magyar állam a gyógyászati segédeszköz jelenlegi 
támogatási szabályozásával nem teljesíti. Az állami kötelezettségek ellenére a 
fogyatékosság által indokolt egyéni szükséglet figyelembe vétele nem valósul meg, sőt, a 
tb támogatással kiszolgált segédeszközök minősége folyamatosan csökken. 
 
Elodázhatatlan a gyógyászati segédeszköz támogatási rendszer átalakítása  
 
A támogatási rendszer fiskális szemléletű, sem a biztosított egyéni szükségletét sem a 
támogatott eszköz minőségét nem vizsgálja. Elsődleges szempont a termék ára, ezért a 
problémák azonosítása is sajnálatos módon megakad az árkérdésnél, holott a mára 
túlhaladott rendszer teljes, minőség és egyéni szükséglet alapú átalakítása 
elodázhatatlan. 
 
A folyamatos árcsökkentésen alapuló rendszer következményeit bemutató cikkében1 a 
hvg.hu is megjegyezte, hogy az alacsony árakra adott egyik forgalmazói válasz a gyengébb 
minőségű, olcsóbban beszerezhető termék. A támogatással kiszolgáltatott eszközök 
minőségének romlását a gyógyászati segédeszköz forgalmazókat képviselő szövetségek 
is elismerték. 
A minőségcsökkenés érzékeltetésére példaként hozzuk, hogy míg 2001-ben 45 km-t 
lehetett megtenni a 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 támogatással kiszolgált eszközök egyre rosszabbak, és ez mára olyan szintet ért el, hogy 
a támogatott eszközök egy része nem alkalmas ellátni az eredeti rendeltetését. A valódi 
funkciópótlás eléréséhez az érintettek támogatott eszköz helyett inkább teljes áron nem 
támogatott segédeszközt vásárolnak azért, hogy számukra megfelelő, valóban hasznos és 
használható eszközhöz jussanak, így azonban elesnek a számukra járó állami 

                                                        
1 Gáti Júlia: Hetvenmilliárd megy el rá, és senki sem boldog (2019.06.22.) 

https://hvg.hu/360/20190622_360_Hetvenmilliard_megy_el_ra_es_senki_sem_boldog  
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támogatástól. A folyamatos minőségcsökkenés mára azt eredményezte, hogy egyes 
eszközök, akár a külföldről behozott használt eszközök is alkalmasabbak minőségi 
funkciópótlásra, mint a támogatott új eszközök.  
A jobb minőségű, esetenként akár sokszázezer forintos eszközök teljes áron történő 
megvásárlása ugyanakkor csak az érintettek szűk körének nyújt elérhető alternatívát, 
hiszen az egyik legsérülékenyebb társadalmi csoportról van szó, amelybe tartozó 
emberek jövedelmi viszonyai csak kivételes esetben teszik lehetővé  a támogatás nélkül 
vásárlást.  
 

A támogatott termékek közt nincs minőségi differenciálás, a fixesített támogatás miatt a 
jobb és a rosszabb minőségű termékre is ugyanakkora támogatást fizet az 
egészségbiztosító, amely emellett folyamatos árcsökkentést is elvár. A támogatott 
gyógyászati segédeszközök forgalmát nem a valós felhasználói keresleten alapuló piaci 
mechanizmusok határozzák meg, hanem az, hogy a támogatásba befogadott eszközök 
közül a kezelőorvos mit rendel. Továbbá a forgalmazói visszaélések visszaszorítását 
szolgáló támogatási kritériumok miatt sok rászoruló is kiesik az ellátásból. 
 

Miközben a tb. támogatás egyre romló minőségű eszközökre folyik el, az állam az ellátás 
személyi igényekre szabása és minőségének fejlesztése helyett az eszközök árának 
csökkentését 2  szorgalmazza. A folyamatos árcsökkentés ellenére a gyógyászati 
segédeszközökre fordított közpénz összege egyre emelkedik, a gyse gyártók/forgalmazók 
ugyanis rendszeresen kompenzációt kaptak a kormányzattól úgy, hogy a kompenzáció 
fejében semmilyen módon nem volt elvárás a fenti jogszabályok által garantált, az egyén 
részére a fogyatékossága által indokolt szükségleteinek megfelelő minőségű segédeszköz 
kiszolgálás követelménye. Az ágazatra fordított költségvetési tervezet évről évre 
emelkedik és rendszeresen további kiegészítésre is szorul, ugyanakkor elfogadhatatlan, 
hogy az egyre emelkedő közpénzfelhasználás ellenére az eszközök minőségének 
permanens romlása tapasztalható.  
 
Az ágazat nem képes megfelelő színvonalon kiszolgálni az érintettek igényeit, mert 
miközben a tb támogatás az ellenőrizetlen minőségű eszközökre egyre emelkedő összegben 
kiáramlik, az eszközre valóban rászoruló emberek saját költségen, teljes áron kénytelenek 
megvásárolni a számukra megfelelő eszközöket és ezzel azok válnak a rendszer 
veszteseivé, akik támogatását kellene szolgálnia. 
 

A gyógyászati segédeszközt használók kritikus helyzete miatt az évente mintegy 
négymillió támogatott eszközt igénybe vevő ember egyenjogúsága, egyenlő esélyű 
hozzáférése, méltóságteljes, önálló életvitele és az állami ellátási kötelezettség biztosítása 
érdekében – álláspontunk szerint – a gyógyászati segédeszköz kör- és támogatási 
rendszer felülvizsgálata és annak eredményei alapján teljes körű átalakítása szükséges az 
új műszaki megoldások, korszerű technológiák és a tudomány eredményeinek az 
Alaptörvényben is említett felhasználásával, a fogyatékos személyek egyedi körülményei 
figyelembe vétele mellett.  
 
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 
célcsoportról van szó. Az egyébként is igen bonyolult támogatási rendszer komplexitását 
tovább növeli az is, hogy a számtalan sérülés- és annak ellátására szolgáló eszköztípus 

                                                        
2 Gyftv. 32/A. § (5) 451/2017. Korm. rendelet 10. § (5)–(9) 
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mellett még a hasonló sérüléssel élő emberek egyéni igényei az életkörülményeik 
függvényében is eltérőek. Az egyénenként optimális eszköz kiválasztását hasonló 
sérüléssel élő emberek esetén is eltérő módon befolyásolja az életkor, családi állapot, 
jövedelmi viszonyok, élettér földrajzi elhelyezkedése, falu/városi környezet, épített 
környezet- és a közösségi közlekedés akadálymentessége, stb., amelyek figyelembe 
vételére a jelenlegi támogatási rendszer semmilyen módon nem ad lehetőséget. 
 

I. Az érintett személyi kör 

 
Az érintett személyi kör meghatározása során fontos hangsúlyozni, hogy a probléma nem 
csak a mozgásszervi okból fogyatékos embereket érinti, hanem valamennyi olyan embert, 
aki betegsége vagy bármilyen jellegű fogyatékossága miatt szorul végleges vagy átmeneti 
jelleggel gyógyászati segédeszköz használatára, ezért az érintett személyi kör nem csak 
fogyatékossági kérdés, hiszen átmeneti betegség, sérülés miatt gyakorlatilag bárki 
szorulhat gyógyászati segédeszközre, ezért gyakorlatilag majdnem a teljes lakosság is 
érintett lehet. 
 
Fontos továbbá megemlíteni azt is, hogy az érintett személyi kör azért sem statikus, mert 
balesetből eredően bárki – életkortól és társadalmi helyzettől függetlenül – 
mozgássérültté vagy más okból gyógyászati segédeszköz igénylővé válhat. 
 

II. Egyedi példák a rendszerszintű problémákra 

 
Beadványunkkal a tb támogatási rendszer egészében fellelhető visszásságok feltárására 
kívánjuk felhívni a figyelmet, azonban a rendszer diszfunkcionális működésének 
igazolásául néhány egyedi, a mozgássérült emberek életét leginkább megnehezítő 
probléma bemutatásával – az érintett emberek beszámolói alapján – érzékeltetjük ezek 
gyakorlati következményeit.  
 
II.1. A jelenlegi támogatási rendszer nem veszi figyelembe az egyéni élethelyzetet  
 
II.1.1. Első példánkban egy balesetből eredően 28 éve sérülést szenvedett, önellátásra 
részben képes súlyos mozgáskorlátozott, tetraplég ember esetét mutatjuk be, aki a 
balesete ellenére teljes életet él, felnevelte gyermekét és 25 éve dolgozik, elektromos 
kerekesszékkel tud közlekedni. A támogatással vásárolható kerekesszékekkel 
kapcsolatos tapasztalataiból az alábbiakban néhány visszásság leírását idézzük. 
 
A támogatási feltételek eltérnek a gyártó felhasználási javaslatától: 
 

„1992 óta 3 kihordási cikluson keresztül folyamatosan a TB. listában szereplő ……. 
gyártmányú utcai eszközöket használtam, melyek soha nem voltak gyári 
állapotukban számomra a napi 10-12 órás használatra megfelelőek. Sajnos az 
időben előre haladva a forgalmazó műszakilag egyre gyengébb (beltérre gyártott) 
eszközöket emelt be a támogatott listába. Ezt leginkább egy elektromos kerekesszék 
esetén az akkumulátorok kapacitásának csökkenésén és ebből egyenesen következő 
hatótáv beszűkülésén3 keresztül tudom szemléltetni.”  

„Az akkumulátor kapacitás csökkenésével felhasználói oldalról az a gond, hogy előbb 
lemerül, így sűrűbben, akár naponta kell tölteni, hogy biztosan kiszolgálja legalább 

                                                        
3 2001-ben 45 km, 2011-ben 37 km, 2012-ben: 32 km 2020: 25 km. 
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a következő napot. A meghajtó/munka akkumulátorok élettartama pedig töltés-
kisütés ciklusszámban van meghatározva, tehát ha adott időszakban többször kell 
tölteni, akkor szükségszerűen előbb eléri az élettartama végét. Esélyegyenlőségi 
szempontból pedig egy rövidebb üzemidővel és hatótávval rendelkező eszköz az 
önálló közlekedés korlátozását eredményezi.” 

„Folytatva a gondolatot, erre a sajátos „kategóriacsúsztatásra” kívánom felhívni a 
figyelmet, mivel Magyarországon az UTCAI és SZOBAI fogalmat használják, mint 
elektromos kerekesszék kategória, a gyártóknál pedig a KÜLTÉRI és BELTÉRI 
meghatározás jellemző. A jelenleg TB. listán lévő UTCAI elektromos kerekesszéket a 
gyártó elsődlegesen BELTÉRRE ajánlja, és ezeket a BELTÉRI eszközöket kapjuk mi 
UTCÁRA. Természetesen hamarabb tönkre is mennek, mert nem kültéri 
igénybevételre méretezték őket.” 

 
A biztosított végül a támogatott eszköz helyett saját költségen vásárolt használt, de 
számára jobban megfelelő kerekesszéket: 
 

„A számomra 8 éve rendelt TB. támogatott eszközöm egy ……….. „UTCAI” elektromos 
kerekesszék volt, amit a gyártó alapvetően beltérre ajánl. Sajnos ezt az eszközt csak 
4 évig tudtam használni, mert az esetemben jellemző kültéri használatra gyenge volt, 
sokszor meghibásodott. Ezért 4 éve és most is egy használtan vásárolt, (de gyárilag 
kültéri) …… még méltányosságból sem támogatott elektromos kerekesszékkel 
közlekedem.” 

 
A biztosított a több évtizedes kerekesszék használatból eredő tapasztalata, saját és 
segítője jelenlegi állapota és életkörülményei alapján egyedi támogatást kért egy olyan 
elektromos kerekesszékhez, ami bár nem támogatott, számára megfelelő minőségű lenne 
és lényegesen önállóbb életvitelt nyújthatna az ülés megemelését és hátra döntését segítő 
kiegészítő funkciókkal. Az ülésemelő- és döntés funkció segítségével közlekedését, 
munkáját, bevásárlást, fizetést, készpénz felvételt segítségkérés nélkül tudná megoldani. 
Az orvosi vizsgálatok során is nagy könnyebbség lenne az ülésemelés a vizsgálatokhoz 
szükséges átülés, fekvés, hátradőlésben. Jelenleg pl. fogorvosi vizsgálathoz egy plusz 
segítő személyre, plusz antidekubitusz párnára, és csúszólapra is szükség van az 
átüléshez, miközben a vizsgálat a kért felszerelésű kerekesszékben is elvégezhető lenne 
további eszközök nélkül. A jellemzően lejtős nézőtereken a kerekesszék kényelmetlenül, 
előre dőlt pozícióba kerül, így az egyébként is sérült embernek több órát kellene 
derékfájdítóan kényelmetlen pozícióban ülni pl. egy színházi előadáson. Az ülés 
hátradöntési lehetősége ezt a nehézséget is kiküszöbölné. A közösségi programokon való 
önálló és másokkal közel azonos helyzetben történő részvételt is erősítette volna a kért 
ülésdöntés funkcióval kiegészített kerekesszék. 
 
Mindezek ellenére a biztosított egyedi támogatási kérelmét azzal az indokkal utasították 
el, hogy bármelyik támogatott eszköz megfelelő számára, holott más eszközbe nem lehet 
ezeket a kiegészítő funkciókat – számára megfelelő módon – beépíteni. Tehát az egyéni 
életkörülményeit nem vették figyelembe és az egészségbiztosító orvosa sem vizsgálta 
meg. A kérelmező kezelőorvosának szakvéleményét tehát vizsgálat nélkül, pusztán 
iratokból és a benyújtott egészségügyi dokumentáció alapján felülbírálhatja az 
egészségbiztosító orvosa. 
 

„A hivatalos kérelem nyomtatványon megdöbbentően árulkodó, vagy megalázó, 
hogy egy egész sort sem biztosítanak indoklásra annak az embernek, akinek a 
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következő 8 évét alapvetően meghatározza a NEAK döntése. A külön megírt sk. 
részletesebb kérelem és élethelyzet bemutatás figyelembe vételével kapcsolatban 
pedig erős kétségeim vannak, mivel az elutasító határozatban a csatolt mellékletek 
felsorolásánál meg sem említi.” 

„Az előzetes egyeztetések során, irrelevánsnak minősítették a kérelmemben felsorolt 
indokokat ….. Főként arra hivatkozva, hogy a kért kiegészítő funkciókkal sem leszek 
teljesen önálló. Az önállóságom javulása, egyben ápolóm terheinek csökkenése miért 
nem méltányolható indok?” 

„Az eljárás végén a NEAK kikéri egy un. szakértő orvos véleményét. Ez a vélemény a 
végső és döntő a kérelemre nézve. Ez az orvos csak papírokból tájékozódik. Miért nem 
lehet ezt az eljárás elejére helyezni egy személyes vizsgálattal kiegészítve és csak 
akkor elindítani a több hónapos ügyintézést, (háziorvos, kezelő szakorvos, árajánlat, 
méretvétel forgalmazónál, kérelem összeállítása NEAK-nak) ha már van egy 
támogató orvos-szakmai javaslat.” 

 
És végül pár szó a kerekesszék támogatással kapcsolatos tapasztalatairól: 
 

„Zárszóként megjegyezném, hogy az eltelt 28 év során igényelt gyógyászati 
segédeszközök felíratási eljárása és kihordása alatti javíttatása során 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. „Itt írja alá, a többit majd 
intézzük…” hangzik el sokszor, de az, hogy a felírt eszköz számomra mennyire 
megfelelő, az igazából senkit nem érdekel! 

Pedig az eljárás lényegének épp ezt kellene megcélozni. Nevezetesen, hogy a sérülése, 
vagy betegsége miatt gyógyászati segédeszközre szoruló ember, adott állapotához 
és életviteléhez képest olyan minőségű és tudású eszközt kapjon, amivel leginkább 
javul önellátó képessége és ennek köszönhetően kevesebb terhet rójon az őt nap, mint 
nap ellátó emberre, esetemben feleségemre. Ez sajnos jelenleg teljesen irreleváns 
szempont. 

Az 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.” 

 
II.1.2. Egy gyermekkori cerebra lis pare zissel e lo , mintegy 30 e ve kerekessze ket haszna lo  
se ru lt ember az ala bbiak szerint sza molt be tapasztalatairo l. Az elso  kerekessze ke t 
egya ltala n nem tudta haszna lni, e s sajnos a kihorda si ido  letelte t ko veto en kapott u jabb 
eszko zt is csak korla tozottan, egyenes terepen, minima lis ta von volt ke pes haszna lni. Ke t 
kerekessze ke ellene re tova bbra is e letvitelszeru en ha zasta rsa segí tse ge re szorult, holott 
ma r a ma sodik eszko zre vett fel ta mogata st a forgalmazo .  
 

„Amikor kézhez kaptam ezt a jobb kezes kerekesszéket, egyáltalán nem bírtam 
hajtani. Csak melle kesen teszem hozza , hogy ege szse ges fe rjem is bele u lt, 
kipro ba lta, de nem bí rta hajtani o  sem. 
Az ege sz sege deszko z fele pí te se, technikai kiviteleze se e s a borzalmas su lya miatt 
is egy rosszul sikeru lt tala lma ny!” 
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„Ennek a jobb ke zzel hajthato  kerekessze knek a kihorda si ideje uta n igaz felí rtak 
egy sima ke tkezes kerekessze ket, de amí g ez az 5 e v nem telt le, addig szörnyű volt 
ezt a jobb kezes széket használni még egyszerű engem való tologatásra is, pláne 
szétszedni, hogy beférjen az autóba, emelgetni ki be a csomagtarto bo l fe rjemnek. A 
ke t ke zzel hajthato  kerekessze ket is csak egyenes terepen tudtam minima lis ta von 
haszna lni. O na llo an, e letvitelszeru en csak fe rjem segí tse ge vel.” 
 

A kiszolga ltatottsa g cso kkente se e rdeke ben aktí v kerekessze ket keresett. A kipro ba lt 
aktí v kerekessze kkel ke pes volt o na llo an ko zlekedni, ba r ra mpa n e s ku szo bo n segí tse gre 
szorult, eze rt arra – az orvos ta je koztata sa szerint – me g me lta nyossa gbo l sem kaphatott 
ta mogata st. Csalo dottsa ga ro l í gy sza mol be: 

 
„….beu ltettek egy aktí v sze kbe. Hihetetlen volt a ku lo nbse g. Sikeru lt egyedu l 
hajtanom! El nem mondhato  szavakkal mit e reztem. Azta n jo tt a hideg zuhany. 
Mivel rámpán nem tudtam kellő mértékben egyedül hajtani a kerekesszéket s 
küszöbön, szegélyen bizonytalanul használtam, nem volt értelme beadni még a 
méltányossági kérelmet sem ……. mondta a szakorvos ma r itthon. Hia ba mondtam 
neki, hogy a laka son belu li mozga shoz kifejezetten jo . Nem besze lve a me ret su ly 
idea lis volta ro l...Szóval sírtam rajta sokat.” 

 
A biztosí tott ve gu l önköltségen vett olyan kerekesszéket, amit nyugat-európai használt 
eszközökből szerelnek össze számára. Az aktí v kerekessze kekbo l sza ma ra o sszerakott, 
haszna lt eszko zzel ve gu l ke pes volt ro vidta von o na llo an ko zlekedni, fordulni, e s tova bbi 
fontos eredme ny, hogy kiszolga ltatottsa ga cso kkent e s a llando  segí to je, fe rje helyzete t e s 
ko zlekede su ket is megko nnyí tette a kisebb e s ko nnyebb aktí v kerekessze k.  
E s ve gu l ma r ha rom ta mogatott kerekessze ke ellene re is csak annak az eszko znek az 
a tszerelt va ltozata segí tette a mozga sa ban, amelybo l a professziona lisan gya rtottra nem 
kaphatott tb ta mogata st. 
 

„Ko zben volt me g egy sima kerekessze k, amit felí rtak. De a sze les me rete miatt nem 
tudtam haszna lni a laka sban. Nem fértem ki az ajtókon és sajnos az autóba csak 
szétszedett állapotba fért el. I gy amí g lehetett, a nagyon rossz a llapotu , de beva lt, 
haszna ltan va sa rolt sze ket haszna ltam.” 

 
Ez az eset jo l pe lda zza, hogy hová vezet, ha az érintett személy egyéni körülményeit nem 
veszi figyelembe a rendszer. A mozga sse ru lt asszony a kihorda si ido  leja rta val, 5 e vente 
ke rt kerekessze keket, de támogatással csak olyanokat kapott, amelyek számára semmiféle 
önállóságot nem nyújtottak e s teljesen alkalmatlanok voltak az o na llo  mozga sa t 
elo segí teni. Fontos kiemelni, hogy a kerekessze keket forgalmazo k valamennyi eszko z uta n 
elsza molhatta k a tb ta mogata st.  
Hangsu lyozzuk, hogy a biztosí tott kipro ba lt olyan eszko zt, ami javí totta volna az 
o na llo sa ga t, de mert a hata lyos ta mogata si felte teleknek nem felelt meg mindenben, eze rt 
a tb ta mogata s szo ba sem jo tt. Ugyanakkor igencsak vissza s helyzet, hogy az ugyanolyan, 
de használt kerekesszékekből számára összerakott eszköz mégiscsak nagymértékben 
segítette az önállóságát, és elgondolkodtató, hogy vajon mekkora segítség lett volna a 
vadonatúj eszköz. 
Kétségtelenül diszfunkcionális az a rendszer, amelyben egy biztosítottra 3 
alkalmatlan eszközt is elszámolhattak, ellenben az egyetlen, számára valóban 
hasznos eszközre nem járt támogatás. 
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A biztosí tott a mintegy harmince vnyi kerekessze kes tortu ra ja alapja n csak annyit szeretne, 
hogy elo bb kipro ba lhassa a kerekessze ket, e s ha az rossz, ne kelljen e veket va rnia egy 
u jabb leheto se gre, hanem kaphasson helyette olyat, amit valo ban haszna lni is tud a 
mindennapokban: 

„Azóta is az a gondolatom, hogy minden segédeszközt mielőtt gyártásra kerül 
próbáljon ki egy sérült ember. Ve leme nyezze. I rja meg javaslatait, e szreve teleit. 
Hiszen egy egy eszko z nem kis o sszegbe keru l az a llamnak vagy az arra 
ra szorulo nak, akkor sem, ha OEP ta mogatott. 
Egy felí rt eszko zt lehessen kipro ba lni ma r felí ra s elo tt vagy ha arra nincs leheto se g 
lehessen ma sikat va lasztani ha a felí rt eszko z me gsem megfelelo .” 

 
Sajna latos mo don me g jelenleg is a gyo gya szati sege deszko z forgalmazo  jo indulata n mu lik 
a tb ta mogatott eszko z elo zetes kipro ba la sa nak leheto se ge, ugyanis bevett gyakorlat, hogy 
kiza ro lag katalo gusbo l, foto  alapja n lehet megne zni azt az eszko zt, amiben az e rintett 
embernek a ko vetkezo  6-8 e ven a t napi 16-18 o ra t kell elto ltenie. Egy a ruha zi katalo gus 
foto  alapja n megrendelt nadra got vagy cipo t vissza lehet adni a pro ba t ko veto en, ellenben 
a to bbsza zezer forintos, ko zpe nzbo l ta mogatott eszko zo kne l erre nincs leheto se g. 
 
II.2. További példák arra, hogy támogatott eszközök helyett jó minőségű, 
hatékonyabb és valódi funkciópótlásra alkalmas eszközt az érintettek maguk, saját 
költségen vásárolnak meg. 
 
II.2.1. A születésétől négy-végtag és beszédképzési sérüléssel érintett, magas támogatási 
szükségletű ember, aki a nehézségei ellenére aktív, teljes életet él, diplomát szerzett, 
dolgozik, megnősült és jelenleg is tanul, az alábbi tapasztalatairól számolt be.  
 

„Ha van működőképes elektromos kerekesszékem, akkor mobilis vagyok. Tudok 
közlekedni, munkába járni, bevásárolni, ügyet intézni, ha nincs akkor nem tudok. Ez 
egy nagyon éles határvonal. 
Vannak olyan kommunikációt segítő eszközeim, amelyek nélkül elképzelhetetlen 
lenne, hogy egyedül megtartsak például egy előadást. Ezeket az eszközöket egy 
ombudsmani ajánlás ellenére sem támogatja az állam. Pedig, ha az állapotomhoz 
szabott támogató eszközök állnának a rendelkezésünkre, az nagy mértékben növelni 
tudná az önállóságomat, és a társadalmi részvételemet.” 
 
„Most van egy jó elektromos kerekesszékem, ami ugyan nem támogatott, de nem is 
kopik el alattam két év alatt.” 
 
„Személy szerint én nem értem, hogy egy felnőtt, végleges állapotú 
mozgáskorlátozott embernek, miért kell rehab szakorvoshoz elmenni minden éven 
felíratni ugyanazt a cipőt. Nem érzem a hozzáadott értéket, csak a macerát.” 
 
„Ha hirtelen baj lesz a kocsimmal4, például defektet kapok, inkább elmegyek egy 
gumishoz. Lyukas kerékkel életszerűtlen elmenni a szakorvoshoz javító vényt íratni.” 
 
„Ugyan ez van az akkumulátorral kapcsolatban. Két évre kapjuk, de nem bír ki két 
évet, ráadásul évről-évre egyre kisebb kapacitású akkumulátorokat adnak. Ha valaki 
arra használja az elektromos székét, hogy naponta kimegy az udvarra, akkor arra 
megfelelne. Viszont, ha egy átlagos életvitelt szeretne folytatni az ember, akkor már 

                                                        
4 elektromos kerekesszék köznyelvi megnevezése a felhasználók körében 
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elégtelen a vényre kapható akkumulátor. Ezért rendszerint saját zsebből szoktam 
elegendő kapacitású akkumulátort venni a kocsimba, mert nem akarok az úton 
maradni, ha tönkre megy/lemerül.” 

 
Az akkumulátor nem javítható eszköz, ha meghibásodik vagy élettartama lejár, újat kell 
vásárolni. A tb támogatás újabb akkumulátorra 2 év leteltével jár ismét, azonban az 
akkumulátorok élettartama kb. 1 év. Az elektromos kerekesszéket használók 
mozgásszabadságuk megtartása érdekében kénytelenek saját költségen új, vagy nagyobb 
kapacitású akkumulátort vásárolni. Az akkumulátorok műszaki paramétereit meghaladó, 
lényegesen hosszabb támogatási idő a kevésbé fizetőképes embereknél akár a nagyértékű 

támogatott eszköz használhatatlanságához is vezethet.  

 
II.2.2. A szintén több mint 30 éve kerekesszéket használó, diplomás ember az 
antidekubitusz ülés légpárnával kapcsolatos tapasztalatait az alábbiak szerint foglalta 
össze. 
 
Közgyógyellátással kiváltott egy antidekubitusz párnát, ami 2 hét használat után ereszteni 
kezdett. A forgalmazó az eszköz cseréjét elutasította és a felhasználóra akarta hárítani a 
felelősséget, csak később derült ki, hogy az eredeti helyett utángyártott eszközt 
szolgáltatott ki. A biztosított használtan hozzájutott annak a márkának egy eredeti 
gyártmányához, ami még utána évekig alkalmas volt rendeltetésszerű használatra. 
 

„A cég, amíg megkaptam, átvettem a párnát, nagyon készséges, kedves volt. De 
amint gondom adódott, megpróbálta rám hárítani a felelősséget. Biztos én nem 
használtam rendeltetésszerűen a terméket. Akkora macera volt az egész és 
megalázó számomra, hogy akkor megfogadtam többet nekem nem kell ….. 
antidekubitusz párna. (meg attól a cégtől sem kell semmi).  
Akkor kárpótlásul adományból kaptam egy már használt …. antidekubitusz párnát 
valahonnan. Még évekig használtam, semmi baja nem volt. Akkor mondták, 
nézzem meg a jelzést rajta, az eredeti volt. ” 

 
A gyse forgalmazó tehát rossz minőségű terméket adott ki, és bár nem javította, a tb 
támogatást és a közgyógyellátást is el tudta számolni a vény alapján. A forgalmazó nem 
volt együttműködő, sőt hatalmi pozícióját kihasználva a biztosított a szavatossági jogaival 
sem tudott élni és emiatt ellátását más úton, adományból kényszerült megoldani.  
 
Fontos hangsúlyozni azt is, hogy amíg a támogatott párna 2 hét használatot bírt ki, a 
biztosított a használtan beszerzett eszközt utána évekig tudta használni. 
 
II.3. A hibásan kiszolgáltatott eszköz következményeit a fogyatékos emberek 
viselik, nem a forgalmazó. 
 
II.3.1. Ebben a példában a szavatossági igényérvényesítés nehézségeit mutatjuk be. Egy 
négy-végtag, törzsizomzat és légzésbénulással élő mozgássérült ember, aki több mint 40 
éve dolgozik, sportol és egyedül felnevelt egy gyermeket, pár éve a 18 éves kerekesszékét 
szerette volna lecserélni. Állapotából kifolyólag kizárólag kárpitozott üléses elektromos 
kerekesszéket tud használni, amelyhez önálló életvitele elősegítése érdekében 
elektromos ülésemelőt is igényelt. Az emelőhöz önrész megfizetése mellett egyedi 
támogatást kapott. A kiszállított kerekesszékbe nem tudott átülni, ugyanis sem az emelő, 
sem a kerekesszék nem volt alkalmas – az állapota szerinti – használatra. A kiszállított 
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kerekesszék azért volt használhatatlan számára, mert a kárpitozott ülés hiányában nem 
tudott stabilan ülni, a beépített emelő miatt pedig túl magas lett a kerekesszék, így 
helyzetváltoztatáskor nem tudott beleülni.  
A kiválasztott eszközt kipróbálni nem tudta, a vény kiállítása, a támogatáshoz szükséges 
engedélyezések és az eszköz tényleges megrendelése során senki nem tájékoztatta, hogy 
az általa kért feltétel technikailag kivitelezhetetlen. Mindez csak az eszköz kiszállítását 
követően derült ki. Papíron minden rendben volt, így a forgalmazó a kétmillió forintot 
meghaladó összegű támogatást elszámolhatta és a térítési díjat is elkérte. 
 
A biztosított több alkalommal jelezte a hibát a forgalmazónak szóban és írásban is, 

eredménytelenül. Ezért végül mintegy ¾ évnyi sikertelen szavatossági igényérvényesítési 

kísérletet követően a NEAK-hoz fordult, hiszen a használhatatlan kerekesszék 8 éves 
kihordási idejének végéig másik kerekesszékhez nem kaphat támogatást akkor sem, ha a 
másik kerekesszék nélkül mozgásképtelenné válna. Az emelővel ellátott, használhatatlan 
kerekesszéket a forgalmazó a későbbiekben kicserélte ugyan emelő nélküli eszközre, de 
az emelő tb támogatását megtartotta és a biztosított által kifizetett térítési díjat is csak a 
NEAK ellenőrzés megindítását követően adta vissza. Az eszköz/támogatás/elszámolás 
rendezése mintegy másfél évet vett igénybe, amely végére feltételezhetően – a NEAK 
ellenőrzés eredményeként – a támogatás összegét is visszavonták. 
 

Hangsúlyozni kívánjuk, hogy a hibás eszköz és támogatás sorsának mintegy másfél év 
alatt lezajlott rendezése kizárólag a NEAK ellenőrzésének hatására történt meg, a 
forgalmazónak kiszolgáltatott, jellemzően kisebb érdekérvényesítési képességű emberek 
hasonló esetben ellátatlanul maradnak. A következő példa ilyen esetről számol be. 
 
II.3.2. 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. Az 
eszköz megrendelése során ugyan vettek kar- és lábhossz mértet, mégis, az átvételnél 
kiderült, hogy az ülő- és hát támaszpárna miatt kezével nem éri el a kereket és a lába nem 
ér le a lábtartóra. Ezt rögtön jelezte, de hiába, mert szerelő nem volt a telephelyen és a 
forgalmazó képviselője meggyőzte róla, hogy „ez normális”, holott az átadott aktív 
kerekesszék az alábbiak szerint gyakorlatilag használhatatlan: 
 

„Amikor őket választottam, előtte leírtam a méreteimet (105 cm magas vagyok, 
karom hossza kb 4 éves gyerek karhosszának felel meg, lábam úgyszintén.) és azt 
mondták, el tudják készíteni ilyen speciális méretre is. Hát, nem jött össze.” 

 
„Ott beleültem a kerekesszékbe, és a lábtartó egyből lehajlott. Kézzel visszaigazította 
a hölgy és azt mondta, ez nem arra van, hogy támaszkodjak rajta. A székben az 
ülőpárna mellett (amit nem kértem) egy hát támasz párna is volt. Már akkor 
kérdeztem a hölgytől, hogy a kerék a kezemnek túl hátul van, lehet e előre rakatni.  
A válasza: - Persze lehet, de itt nincs most szerelő, otthon csináljuk meg, de a kocsi 
borulékonyabb lesz, de ez normális, kinek mi a kényelmesebb. Elhittem neki, 
aláírtam, hogy átvettem, és hazahoztam. 
A lábtartó szinte állandóan lekonyult, úgy kellett igazgatni. A hát támasz párnától 
nem tudtam hajtani magam egyáltalán, így azt kivettem, így az egész ülőfelületem 
hátrébb került, ami kényelmesebb volt, de így a lábam nem ért le a lábtartóra. Ezt a 
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lábtartó (ami egy fém lap gyakorlatilag) függőlegesre állításával próbáltam 
kiküszöbölni (így is használom jelenleg is.)” 

 
A használat során kiderült, hogy a kerekesszék borulékony, balesetet is szenvedett emiatt, 
továbbá a lábtartó lekonyul és folyton igazítani kell, illetve a háti támaszpárnától önállóan 
hajtani sem tudja a kerekesszéket. A biztosított szerette volna bejelenteni és javíttatni a 
hibát a forgalmazónál, de nem tudja elérni, és beletörődött, hogy továbbra is segítségre 
szorul. 
 
A tb támogatással megvásárolt aktív kerekesszéket – annak hibái miatt – csak segítséggel 
tudja használni, tehát a rosszul legyártott eszköz az eredeti rendeltetését egyáltalán nem 
tölti be, hiszen önálló mozgásszabadsága továbbra sincs, a forgalmazó mégis megkaphatta 
a tb támogatást.  
 

„Eddig a széket többnyire - biztonsági szempontból - csak kísérettel használtam, az 
utóbbi néhány hónapban voltak önálló útjaim, de mindenhol plusz segítséget kérek, 
mert bennem van a félsz, hogy ha kiesek és nincs segítség, nem tudok felkelni.” 

 
 
II.4. A csak részben hasonló funkciót szolgáló kerekesszékek párhuzamosan akkor 
sem rendelhetők együtt, ha azok hiányában az érintett személy a környezeti 
tényezőktől függően nem tud közlekedni. 
 
A 23 e ve balesetbo l kifolyo lag paraple g also  ve gtagi be nultke nt e lo  mozga sse ru lt ember, 
aki se ru le se ellene re aktí v e letet e l, diploma t szerzett, tanul, dolgozik, sportol e s ko ze leti 
teve kenyse get folytat, tova bba  3 kiskoru  gyermeke t neveli, az ala bbiak szerint sza mol be 
arro l, milyen nehe zse geket okoz neki az aktí v- e s a standard kerekessze kek 
egyu ttrendele si tilalma. Kezdetben standard kerekessze ket haszna lt, de azzal az eszko z 
su lya e s ku lso  me rete miatt nem tudott auto val o na llo an, biztonsa gosan ko zlekedni, mert 
– aktí v kerekessze k hia nya ban – az auto t nem tudta o na llo an elhagyni, í gy a llando an 
segí tse get kellett ke rnie, ido nke nt aka r idegenekto l is az utca n.  
 

„Standard kerekesszéket önállóan nem tudtam a gépjárműbe magam mellé beemelni, 
súlya és külső mérete miatt. Ezen időszak alatt, vagy valaki elkísért, csak azért, hogy 
kerekesszékemet ki, be rakosgassa, vagy előre leszerveztem, hogy ahova épp mennem 
kellett ott várjon valaki és segítsen. Számtalanszor kellett idegent levadásznom, hogy 
segítsen kivenni vagy berakni helyettem a kerekesszékemet, persze ez állandó 
magyarázkodással járt, hogy miért kérem, hogy emelje ki, hogy semmi ne sérüljön, 
hova tegye és hogyan...Természetesen ez rengeteg várással, plusz egyeztetéssel, idővel, 
magyarázkodással, bizonytalansággal járt, arról nem is beszélve, hogy biztonság 
szempontjából sem volt megfelelő. Bármilyen probléma lépett volna fel az úton, akkor 
én nem tudom elhagyni a gépkocsit egyedül, mert a kerekesszékem nem aktív típus. 
Természetesen ez a probléma minden olyan kerekesszékkel közlekedő embernek a 
mai napig fenn áll, aki a 3  alapkritérium5  valamelyikével nem rendelkezik, csak 
szeretné könnyebben élni a mindennapi életét.” 

 
Szakorvosa tana csa ra va ltott e s 20 e ve aktí v kerekessze ket haszna l, ami szila rd burkolatu , 
e pí tett ko rnyezetben megfelelo  leheto se get nyu jt o na llo  ko zlekede sre, de az eszko z 

                                                        
5 aktív kerekesszék rendelési feltételei a VIII.3. pontban kifejtve 
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fele pí te se miatt sza mtalan e lethelyzetben biztonsa gosabb lenne sza ma ra a ku lte ri 
elektromos kerekessze k.  
Az aktí v kerekessze k jelento sen megko nnyí ti az o na llo  ko zlekede st me g auto val is, 
azonban az egyenetlen ja rda-burkolat vagy annak do le se miatt – az u tviszonyokto l, 
ko rnyezeti te nyezo kto l fu ggo en – egyes helyzetekben biztonsa gosabb ko zlekede st 
nyu jtana sza ma ra a stabilabb, kültéri elektromos kerekesszék. 
 

„Sza mtalan olyan szitua cio  volt, van, lesz az e letemben ahova  aze rt nem tudtam 
elmenni magam vagy családommal, dolgaimat elintézni – sokszor még ha segítségem 
volt akkor sem – mert kültéri elektromos kerekesszéket nem lehet OEP támogatással 
aktív kerekesszékkel egyidejűleg beszerezni. Azért választottam az elmúlt 20 évben 
az aktív széket az elektromossal szemben, mert az én állapotom, személyiségem, 
életvitelem miatt, valamivel többször használnám az aktív széket. Emiatt viszont le 
kellett és le kell még mondanom, sok olyan számomra lényeges programot, melyre 
csak kültéri elektromos kerekesszékkel, tudnék biztonsággal eljutni. 
Nagyon sokszor felmerül hasonló probléma, döntés kényszer a sérült embereknél 
amiatt, hogy az OEP csak egy eszközt biztosít kedvezményesen. Mind két eszközre 
szükség van/lenne a napi életvitelében más-más életterületeken.” 

 
II.5. A tb támogatással javíttatás elintézése annyira nehézkes, hogy az érintettek 
inkább megjavíttatják önköltségen az eszközt. Cserekészüléket még hosszabb, akár 
hónapokig húzódó javításra sem biztosítanak, így pl. utcai kerekesszék 
meghibásodása miatt akár hosszú ideig nem tudják elhagyni otthonukat. 
 
II.5.1. A születése óta mozgássérültként élő fiatal nő önállóan csak elektromos 
kerekesszékkel tud közlekedni, amely nagy szabadságot nyújt számára. Ha azonban a 
kerekesszéke meghibásodik, a javítás megszervezése rendkívül nehézkes. Elmondása 
szerint előfordult, hogy a meghibásodott elektromos kerekesszékét négy hónap alatt 
javították meg, csere készüléket nem kapott, így egész nyáron segítségre szorult és 
önállóan nem tudott kimozdulni az intézményből sem, ahol él. Bár azonnal felvette a 
kapcsolatot a szervizzel, de már önmagában a hiba beazonosítása is két találkozást 
igényelt, majd a javítás felíratását követően többszöri telefonálás és végül e-mailes 
levelezést követően csak négy hónapra javították meg a kerekesszékét. A javítás 
dokumentációját, a szerviz könyvet és a jótállási jegyet mindezidáig nem kapta vissza. 

 
 „Nekem az önálló közlekedés, séta, vásárlás, amikor el tudom hagyni az otthont, ahol 
élek. Eltelt a nyár és csak a kézzel mozgatható kerekesszékben tudtak elvinni sétálni 
is. Nagyon szeretem az elektromos széket, mert önállóságot ad nekem.” 

 
II.5.2. A balesetből eredően hét éve amputált sérült ember otthonában protézissel, az 
utcán csak elektromos kerekesszékkel tud közlekedni. Ha az elektromos kerekesszéke 
meghibásodik, csere készülék nélkül nem tudja otthonát elhagyni. Elmondása szerint már 
a hiba meghatározásához is csak többszöri telefonálgatással tudja elérni a szervizt. 
Beszámolt pl arról, hogy a javító szolgáltató akkumulátor-, kerék- és világítás cserét 
javasolt, amelyeket külön-külön vényre kellett felíratni. Ahhoz, hogy hibás kerékkel 
orvoshoz menjen, pótkereket/gumit kell otthon tartania, amit saját maga kicserél, mert 
anélkül nem tudná felíratni a javítást sem.  
 

„Sajnos újabban a kerekesszékemre kínai gumit adnak, és azt hamar megeszi a beton, 
ezért saját pénzemen kb 40.000 Ft-ért vettem tartós, magyar kerékgumit, amit saját 

magam szoktam kicserélni.  
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Inkább magam megjavítom, amit tudok, mert a szerviz sokára hozza vissza a kocsit 

és nem ad cserekészüléket, és akkor akár egy hónapig se tudnék kimenni, ezért 
inkább nem engedem elvinni.” 

 
II.6. Az ellenjegyzéshez kötött támogatásból adminisztratív okból kieshetnek a 
valóban rászorulók is 
 
Az egészségbiztosító ellenjegyzéséhez 6  kötött támogatás esetén az egészségbiztosító 
ellenőrző főorvosa az érintett személy vizsgálata nélkül, papírok alapján felülbírálhatja a 
kezelőorvos döntését. Egy súlyos, strukturális gerinc deformitással élő, önálló mozgásra 
nehezen képes mozgássérült fiatal számára állapotromlása miatt ülőkorzettet rendelt a 
mozgásszervi rehabilitációs szakorvosa. A rendeléshez szükséges röntgen lelet súlyos 
gerincdeformitást mutatott, amit a kezelőorvos a betege ambuláns lapján rögzített, de a 
leletet nem csatolta. A NEAK hiánypótlási felhívás, illetve a beteg és körülményeinek 
vizsgálata nélkül elutasította a vény ellenjegyzését arra hivatkozva, hogy a benyújtott 
betegdokumentáció „rendelhetőségi feltételt nem teljesít”. 
 
A röntgen lelet igen durva balra convex scoliosist, erősen fokozott lordosist és még több 
strukturális gerinc deformitást mutatott, ami a rendelés orvos szakmai feltételének 7 

nyilvánvalóan megfelelt, ezért feltételezhetően az elutasítás oka az lehetett, hogy a 
kezelőorvos a röntgen leletet nem csatolta a kérelemhez külön dokumentumként, annak 
tartalmát csak idézte. Az egészségbiztosító nem kért hiánypótlást, sem további adatot és 
a beteget sem vizsgálta meg. Az ellenjegyzés elutasításáról szóló levélben semmilyen 
konkrét okkal nem indokolták az elutasítást és a döntés jogorvoslati kioktatást még utalás 
szinten sem tartalmazott, így az eszközre nyilvánvalóan rászoruló biztosított nem csak a 
jogorvoslati lehetőségről8, de még arról sem kapott tájékoztatást, hogy milyen indokkal 
bírálták felül a kezelőorvosa döntését.  
 
II.7. Kipróbálás és betanítás hiánya: 
 
Az átadott eszköz kipróbálásának és betanításának hiánya számtalan nehézséget okoz a 
mozgássérült emberek mindennapjaiban. A kerekesszék stabilitását szolgáló kitámasztó 
kerék szükség szerint – pl. lépcsőn felvitelnél –behajtható. A kerekesszék használat 
betanításának hiánya okozhatta például annak a fiatal kerekesszékes lánynak a 
méltánytalan esetét, akinek nem mutatták meg még ezt az alapfunkciót sem 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. 
 
II.8. Nem a sérült ember igénye, nem is az eszköz minősége vagy a piaci folyamatok, 
hanem a kezelőorvos határozza meg, hogy az azonos eszközök közül melyik márkát 
rendeli. 

                                                        
6 14/2007 EüM rendelet 13/A. § és 10. sz. melléklet 
7 14/2007 EüM rendelet 10. sz. melléklet 415. sor: képalkotó diagnosztikai vizsgálattal igazolt háti 
strukturális deformitás, súlyosabb fokú scoliosis esetén, ha a beteg ülő helyzetben a törzs függőleges 
megtartására önerőből képtelen 
8  A 14/2007. EüM rendelet 13/A. § (10) bekezdése szerint az ellenjegyzés elutasítása ellen kifogással 
lehet élni 
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A MEOSZ-hoz érkezett panaszokból az is kiderül, hogy az orvosok nem a teljes gyse 
kínálatból választják ki a biztosított számára leginkább megfelelő eszközt. 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”. 
 
II.9. 
Végezetül megjegyezzük, hogy sokan számolnak be arról is, hogy az orvos vagy a 
forgalmazó gyakran arra törekszik, hogy lebeszélje az embereket a jobb eszközről, vagy 
bár vényen felíratják a támogatott eszközt, de a kiszolgáltatás során „egy nagyobb összeget 
kényszerülnek adni, hogy jó minőséget kapjanak”. 
 
II.10. Hasonló AJB eset (AJB 470/2017): 
 
Egy, a fogyatékos személyek kommunikációját is segítő eszköz egyedi méltányossági tb 
támogatás elutasításával kapcsolatban az alapvető jogok biztosa AJB 470/2017. számú 
jelentésében megállapította, hogy a panaszbeadványban kifogásolt azon jogalkalmazási 
gyakorlat, amely nem tette lehetővé, hogy a panaszos számára kizárólagosan és 
eredményesen alkalmazható fejlett támogató technológiai eszköz a kommunikációjában 
súlyos mértékben akadályozott személy számára hozzáférhető legyen, visszásságot okozott 
a minden embert egyenlő mértékben megillető emberi méltósághoz való joggal, az egyenlő 
bánásmód követelményével, a fogyatékossággal élő személyek kiemelt védelmének állami 
kötelezettségével összefüggésben, továbbá nem felel meg a CRPD 4. cikkéből 
eredeztethető nemzetközi kötelezettségeknek sem. 
A feltárt alapjogi visszásság megszüntetése és bekövetkezése lehetőségének jövőbeni 
megelőzése érdekében hivatkozott ügyben az alapjogi biztos jelentésében már 2017-ben 
felkérte az emberi erőforrások miniszterét és a NEAK főigazgatóját, hogy fontolják meg, 
hogy a kommunikációjukban súlyos mértékben akadályozott személyek számára a fejlett 
kommunikációs technológiák a tb támogatás keretében hozzáférhetők legyenek. 
 
A súlyosan mozgássérült, esetenként kommunikációjukban is súlyos mértékben 
akadályozott emberek számára európai uniós pályázat keretei közt juttatott fejlett 
kommunikációs- és támogató technológiát alkalmazó eszközökkel nyújtható segítség és 
az érintettek így elérhető életminőség javulásáról a MEOSZ youtube oldalán közzétett 
videó 9  is tanúskodik. Ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy ezekre a többszázezer 
forintos eszközökre az AJB döntés ellenére sem jár tb támogatás, pedig a videó is 
alátámasztja, hogy milyen elemi szinten járulhatnak hozzá ezek az eszközök a fogyatékos 
emberek alapvető jogainak érvényesüléséhez. 
 
 
II.11. A MEOSZ kérdőíves kutatásának eredményei 
 
A MEOSZ tagszervezetein keresztül az ország különböző részein online, önkitöltős 
kérdőíves felmérést végeztünk és kérdéssort küldtünk a mozgásszervi fogyatékossággal 
érintett embereket képviselő tagegyesületeinknek.  

                                                        
9 https://www.youtube.com/watch?v=eLCPOjpMjNc 
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A kutatásban résztvevők a számukra egyik legnagyobb nehézségként az információhiányt 
jelölték meg. Véleményük szerint kiépített személyes kapcsolatok nélkül nagyon 
bizonytalan a beszerzett eszköz megfelelősége és sok esetben ez sem jelent garanciát. 
Tapasztalataik alapján hiába köteles a szakorvos a legolcsóbb terméket felírni, mégis 
bizonyos szakorvos, bizonyos ajánlása alapján, csak bizonyos termékhez jut hozzá a 
használó, mert az orvosok általában azt a márkát írják fel, amelyik gyártóval kapcsolatban 
vannak, mást nem is ismertetnek a támogatott listáról. 
A résztvevők azt is kiemelték, hogy az egyes üzletekben kevés a forgalmazott eszközök 
típusa és a gyógyászati segédeszköz boltok általában nem tartanak közgyógyellátással 
rendelhető, tehát ingyenes eszközöket. A közgyógyra felírt eszközöket nem lehet 
kipróbálni sem, előfordulhat, hogy ezért egyáltalán nem megfelelő eszközt kapnak, de azt 
utóbb már másikra nem tudják kicserélni. Gyakori, hogy csak katalógusból lehet megnézni 
az eszközt, így gyakorlatilag látatlanban kellene kiválasztani azt a segédeszközt, amit 
utána évekig használ az ember. 
A kutatásban résztvevők gyakorlati nehézségként jelölték meg, hogy kevés az olyan 
bemutatóterem, ahol kipróbálható az eszköz; a forgalmazók az egyéni igények 
kiszolgálása helyett saját termékeiket próbálják eladni a gyógyászati segédeszköz 
használóknak; többen hiányolták a megfelelő betanítást; kifogásolták a szervizek és 
forgalmazók hozzáállását, sietségét, nehézkes adminisztrációt. A megfelelő betanítás 
hiánya az eredményes rehabilitációt is veszélyezteti. 
Nehezményezték azt is, hogy miért működhet úgy gyógyászati segédeszköz bolt, hogy 
nem akadálymentes, hiszen az kerekesszékes mozgáskorlátozott személy számára nem 
hozzáférhető. Milyen gyógyászati segédeszközt várjunk el azoktól a 
gyártóktól/forgalmazóktól, akik még az üzletbe való bejutást sem biztosítják, továbbá, 
hogyan kaphat bármilyen állami támogatást az a gyógyászati segédeszköz forgalmazó, 
akinek az üzletébe be sem tud menni mozgáskorlátozott vevő? 
 
 
III. Alapjogi visszásságok az ártámogatási rendszerben 
 
Hangsúlyozni kívánjuk, hogy a rendszer problémáit nem pusztán egy-egy önálló jogsértés 
vagy a rendszerben feladatot ellátó szervek jogellenes cselekménye adja, mert az egyes 
elemek önmagukban talán nem is lennének jogsértők, mégis ez az összetett, bonyolult 
rendszer a gyakorlatban alapjogi sérelemhez vezet még akkor is, ha papíron minden 
rendben lenne. 
 
A jelenlegi támogatási rendszer az Egészségbiztosítási Alap előirányzatának betartása 
érdekében az eszköz árát helyezi előtérbe, de nem vizsgálja sem a kiszolgáltatott eszköz 
minőségét, sem az érintett fogyatékos/beteg személy egyéni szükségletét, amely a 
hozzáférhetőség jogát sérti.  
 
A visszaélések megelőzése érdekében az ellátottak körét, az ellátáshoz való hozzáférést 
szűkítik, ami az ellátási lehetőségek csorbításához vezet. Így fordulhatnak elő olyan esetek, 
hogy a súlyosan mozgássérült emberek ellátatlanok maradnak, illetve a tb támogatott 
eszközök helyett vagy mellett a fogyatékossággal élő emberek saját költségen vásárolják 
meg az esélyegyenlőséghez és mozgásszabadsághoz elengedhetetlenül szükséges 
eszközöket, amellyel nyilvánvalóan sérül a hozzáférhetőséghez és az egyenlő esélyű 
hozzáféréshez való jog is. 
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A Gyftv. 44. § (1) bekezdése szerint az orvos a szakmai szabályok és a gyógykezelésre 
vonatkozó jogszabályok figyelembevétele mellett – a fogyatékos személyek számára is 
hozzáférhető és értelmezhető módon – köteles lenne tájékoztatni a gyógyszeres kezelés 
és gyógyászati segédeszközzel való ellátás alternatíváiról, illetve azonos funkcionális 
csoportba tartozó gyógyászati segédeszközök várható költségei közötti különbségekről. A 
Gyftv. 45. § (1) bekezdése alapján a gyógyszert és gyógyászati segédeszközt tb 
támogatással rendelő orvosok a rendeléshez olyan minősített számítógépes programot 
alkalmaznak, amely többek közt az azonos funkcionális csoportba tartozó gyógyászati 
segédeszközök biztosítottat és az Egészségbiztosítási Alapot terhelő várható költségei 
közötti különbségekről információt szolgáltat, és a beteg számára legalacsonyabb terhet 
jelentő gyógyszerre és gyógyászati segédeszközre és a referencia gyógyászati 
segédeszközre ajánlatot tesz. Amennyiben az orvos az ajánlottól eltérő eszközt rendel, azt 
a betegdokumentációban indokolásával együtt rögzíteni kell. 
A támogatott gyógyászati segédeszközök felírását nem a valós felhasználói igény, hanem 
a kezelőorvos döntése határozza meg, azonban a tapasztalatok szerint az orvosok nem 
ismerik a teljes gyógyászati segédeszköz kínálatot, hanem annak a forgalmazónak a 
termékét rendelik, amelyikkel kapcsolatban állnak.  
A rendszer tehát nem az egyéni igényeken alapuló piaci mechanizmusok szerint működik, 
hanem az orvos rendelési gyakorlata és a Gyftv. 45. § (1) bekezdése által mesterségesen 
generált, fiskális célokat szolgáló forgalom alapján, és ezzel nem az érintett biztosított 
egyéni szükségletének megfelelő minőségű eszközök kiszolgáltatását eredményezi. 
 
A vényre kiszolgált eszköz minőségét, mint tb támogatási feltételt nem vizsgálják, a 
támogatási rendszerben nincs intézményesítve az ellátottak érdekének és 
szempontjainak figyelembe vétele és gyakorlatilag nincs minőség-ellenőrzés sem, így 
gyakori probléma, hogy az eredetileg támogatásba befogadott eszköz helyett mást, vagy 
silányabb minőségű eszközt adnak át. A funkciópótlásra alkalmatlan eszköz sem a 
társadalmi részvétel jogát, sem az esélyegyenlőséget nem biztosítja, továbbá az egyéni 
hasznosulás hiányán túlmutató, össztársadalmi- és gazdasági hatásában is kevesebbet ér, 
mint a ténylegesen drágább, de jó minőségű eszköz. A jobb minőségű eszközre csak egyedi 
engedéllyel lehet támogatást kérni, ami a plusz bürokratikus elem bevezetésén túl 
nyilvánvalóan nem kedvez a jogbiztonság elvének sem és az egyéni igény helyett a 
konkrét eszközöket támogató megoldás még így sem képes az egyéni szempontok valódi 
figyelembe vételére (lásd: II.1. pont). 
 
A rendszer a gyse forgalmazóknak kedvez azzal, hogy a támogatás összege a 
kiszolgáltatott eszköz minőségétől függetlenül azonos, és a támogatást a rossz minőségű 
vagy hibás termékre is elszámolhatják. Sajnálatos módon ennek következményeit az 
eszközre szoruló emberek viselik. 
 
A visszaélések megelőzésére tett kísérletek elsődleges eszköze jelenleg a túlzott, akár a 
fogyatékos embereket indokolatlanul terhelő adminisztráció (pl. együttrendelési 
tilalmak, vény egészségbiztosítói ellenjegyzése, műszaki hiba orvossal igazoltatása) az 
állami ellenőrzés fejlesztése és a következetes, szigorú szankciók tényleges alkalmazása 
helyett.  
 
Az alapjogi visszásságokat okozó főbb sarokpontok: 
 

 A rendszer nem veszi figyelembe az egyén egyedi szükségleteit, a sokrétű 
sérülésfajta és az egyéb családi-, környezeti tényezők miatt rendkívül széles 
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spektrumon mozgó, előre nem besorolható egyéni igények figyelembevételére a 
hatósági eljárás során előre, tételesen meghatározott eszközkör nem alkalmas.  
 

 Az ellátási kör sérül, mert életszerűtlen támogatási feltételekkel (pl. 
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.) a rászorulókat kizárja a támogatási rendszerből és 
az egyszerűbben elérhető vásárlási módokra ösztönzi az embereket (kereskedelmi 
forgalomban, használtan vásárolnak eszközöket). 
 

 A jelenlegi rendszer a tb támogatás fő kritériumának az eszköz árát tekinti, 
elsődlegesen a legolcsóbb eszközt kellene rendelni és a gyártóktól/forgalmazóktól 
is folyamatos árcsökkentést vár el10. Ennek eredményeként a támogatott eszközök 
minősége folyamatosan csökken, akár még úgy is, hogy a ténylegesen kiszolgált 
eszköz silányabb, mint amit a támogatásba eredetileg befogadtak. 
 

 A referencia termék árához viszonyított támogatással az egészségbiztosító 
ugyanakkora összeget fizet a jó minőségű és a rosszabb minőségű eszközre is. 
 

 A rendszer pusztán azzal felkínálja a visszaélés lehetőségét, hogy a kezelőorvos egy 
személyben – a teljes gyse kínálat és műszaki paraméterek ismerete nélkül – 
dönthet arról, hogy a biztosított melyik eszközt kapja az azonos rendeltetésű, 
befogadott termékek közül. 
 

 A támogatással kiszolgált (ténylegesen átadott) eszközök minőségét az állam nem 
ellenőrzi, a hibás teljesítés következményeit pedig a biztosított viseli, mert 
kihordási időn belül hibás, vagy a funkciópótlásra alkalmatlan termék esetén sem 
kaphat újabb eszközt.  
 

 A termék a vételárát meghaladóan, annak 130 %-áig javíttatható támogatással, de 
újabb eszköz még ekkora támogatási igény esetén sem jár kihordási időn belül. 
 

 A forgalmazó/gyártó nem érdekelt sem a minőségi termék forgalmazásában, 
kiszolgáltatásában, sem a hiba javításában, mert az eszköz árát megkapta. 
 

 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 kívánják megoldani a hatékony ellenőrzési- és szankciórendszer 
fenntartása helyett. 

 
 
IV. A gyógyászati segédeszközök árához nyújtott társadalombiztosítási támogatási 
rendszer  általános bemutatása a benyújtott kérelemben 
 
IV.1. A tb ártámogatáshoz kapcsolódó jogviszonyok 
 

                                                        
10 Gyftv. 32/A. § (5), 451/2017. Korm. rendelet 6. §, 8. §, 10. § (6)–(9) 11. § 
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A járóbeteg-ellátás során társadalombiztosítási támogatással rendelt gyógyászati segédeszközök 
árához, javítási-, illetve kölcsönzési díjához az Egészségbiztosítási Alapból az ártámogatás 
keretében jár hozzájárulás. A gyse ártámogatás a biztosítottnak a kötelező egészségbiztosítás 
keretében járó természetbeni ellátás, a támogatás összegét ezért nem közvetlenül a biztosított kapja 
meg, hanem saját adatközlése alapján a gyse szolgáltató az Egészségbiztosítási Alapból elszámolja.  
 
A rendszer tehát nem a biztosítottakat, hanem a konkrétan meghatározott eszközöket támogatja. 
A támogatásba befogadott eszközök közül választja ki az orvos, hogy a nála megjelent 
biztosítottnak mit javasol.  
 
Az ártámogatás során a tb támogatott eszköz és szolgáltatás árának megfizetése olyan 
többszereplős jogviszony keretében valósul meg, amelyben a támogatott ellátást (1) az 
orvos vényen (2) rendeli a biztosított (3) számára, az ellátást az erre szerződött 
szolgáltatónál (4) lehet igénybe venni, azzal, hogy az ellátás árának megfizetése a beteg 
és az egészségbiztosító (5) közt megoszlik.  
 

(1) támogatott eszközkör meghatározása 
A teljes gyógyászati segédeszköz kínálatból az egyes eszközökre meghatározott támogatás 
megállapítása hatósági ügy tárgya. A gyógyászati segédeszközök árát a gyógyászati 
segédeszköz forgalomba hozója határozza meg azzal, hogy annak elfogadásáról a tb. 
támogatásba való befogadási eljárás során a NEAK hatósági eljárás keretei közt, 
egészségpolitikai, szakmai és költséghatékonysági vizsgálatot követően dönt, majd ehhez 
igazodóan határozza meg a támogatási összeget. A hatósági eljárás kérelemre, 
bejelentésre és hivatalból is indulhat az ügy tárgyától függően. 
Az eszköz árát a forgalmazó hatósági eljárásban módosíthatja, a támogatási összeget a 
NEAK állapítja meg és hivatalból meg is változtathatja. 

 
(2) vény 

A tb támogatás igénybevételéhez a gyógyszerek rendelésére is szolgáló vényen az erre 
jogosult orvos támogatással rendeli a gyógyászati segédeszközt, ami csak az 
egészségbiztosítóval szerződött forgalmazónál váltható ki (tb támogatás igénybevétele 
nélkül az eszközöket bárki, bármelyik forgalmazónál megvásárolhatja teljes áron, vény 
nélkül). Az orvos a vényen rendeléssel tulajdonképpen a közpénzt, mint tb támogatást 
utalványozza a biztosított részére, amit a szolgáltató az egészségbiztosítóval számol el. 

 
(3) biztosított  

A biztosított nem a termék piaci árát (javítási-, kölcsönzési díját), hanem a NEAK 
által az (1) szerinti hatósági eljárás során közfinanszírozás alapjául elfogadott 
árnak a tb támogatás összegével csökkentett ún. térítési díját fizeti ki a gyógyászati 
segédeszköz szolgáltatónak (gyógyászati segédeszköz gyártó, forgalmazó, javító, 
kölcsönző). A tb támogatás összegét a szolgáltató a (4) szerinti szerződésében 
foglaltak szerint a NEAK-kal számolja el.  
 

(4) ártámogatási szerződés 

Az eszközökre megállapított támogatás nyújtása érdekében a NEAK polgári jogi 
jogviszonyban (mintegy szolgáltatásvásárlóként) a támogatott 
terméket/szolgáltatást nyújtó szolgáltatóval szerződést köt, akinél a biztosított 
ténylegesen igénybe veheti a támogatott szolgáltatást vagy megvásárolja az 
eszközt. 
 

(5) támogatás elszámolása 

A biztosított tehát nem közvetlenül pénzben kapja meg a támogatás összegét, 
hanem az orvos által vényen rendelt (utalványozott) eszközt/szolgáltatást a gyse 
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szolgáltatónál megvásárolja. A biztosított a termék tb támogatás alapjául 
elfogadott ára és a támogatás közti különbözetet, a térítési díjat fizeti ki. A 
termék/szolgáltatás ára és a térítési díj közti különbözet, azaz a tb támogatást a 
gyse szolgáltató – a nála beváltott vényadatok alapján, a saját adatközlése szerint 
– az ártámogatási szerződés (4) alapján elszámolja az Egészségbiztosítási Alapból. 
A vényt és az elszámolásban foglaltakat az egészségbiztosító utólag, szerződő 
félként ellenőrizheti. 

 

 
IV.2. A támogatott eszközök és a támogatás mértékének meghatározása (NEAK – 
gyse gyártója közti jogviszony) 
 
Az eszközök támogatásának megállapítása hatósági eljárás11  során történik. Az ügyfél 
pozíciójában a gyse forgalomba hozója, azaz a gyártó (Gyftv. 3. § 29.) van; a támogatott 
eszközt, a támogatás alapjául szolgáló árat és a támogatás mértékét a NEAK, mint eljáró 
hatóság határozza meg.  
 
Új eszköz tb támogatásba befogadása a Gyftv. 32. § szerinti kérelemre, igazgatási 
szolgáltatási díjköteles eljárásban történik.  
Egyes esetekben a hatósági eljárásba ágyazva, de attól kvázi függetlenül jogalkotási 
folyamat is szükséges a hatóság döntéséhez. Amennyiben olyan új eszköz befogadására 
érkezik kérelem, amely támogatásának kérdése 12  miniszteri hatáskörbe tartozó 
egészségpolitikai döntést igényel (pl. új eszközcsoport megnyitása), akkor a hatósági 
eljárást a jogalkotási folyamat miatt fel kell függeszteni. Sérti a jogbiztonság elvét és a 
petíciós jogot, továbbá az új, innovatív termékek támogatását gyakorlatilag ellehetetleníti, 
hogy a hatósági eljárásba integrált jogalkotási döntés nem számonkérhető, továbbá a 
jogalkotási elem sem indokolást sem érdemi jogorvoslati lehetőséget nem biztosít.  
 
Az új eszközcsoport, és ezzel az új, innovatív termékek támogatásba vonását tovább 
nehezíti, hogy a Gyftv. 34. § (2)–(3) bekezdései szerint, ha 210 napon belül a miniszter 
nem nyitott13 új funkcionális csoportot, akkor a kérelmet el kell utasítani és a forgalomba 
hozó úgy veszti el a 700.000 Ft összegű igazgatási szolgáltatási díjat, hogy a jogalkotási 
döntés elmaradásának okát nem ismeri, érdemi jogorvoslattal pedig nyilvánvalóan nem 
lehet élni egy meg nem jelent jogszabály ellen. Orvosszakmai körökből úgy értesültünk, 
hogy azért nem kapható támogatással pl. a stroke utáni rehabilitáció idejét lerövidítő, és 
a természetes járáshoz megközelítő mozgást biztosító innovatív boka-láb ortézis, mert a 
miniszter évek óta nem nyitja meg az ehhez szükséges új eszközcsoportot, holott mintegy 
15.000 ember életét könnyíthetné meg ennek használata. 
 
A Gyftv. 33. § (1) bekezdése szerint a tb támogatással kapcsolatos döntéseket tartalmazó 
határozatoknak objektív és ellenőrizhető kritériumokon alapuló indokolást kell ugyan 
tartalmazniuk, azonban a hatósági eljárásba iktatott jogalkotási elem a döntés érdemi 
indokolási lehetőségét leszűkíti a jogszabálymódosításra hivatkozásra, továbbá a 
jogalkotási kérdésben a jogorvoslat sem biztosított. 
Az új eszközcsoport megnyitásában olyan bizonytalansági tényező a beépített jogalkotási 
elem és azzal az indokolási kötelezettség hiányával járó önkényesség, hogy innovatív 
termék támogatására szinte csak egyedi méltányosság keretei közt van lehetőség. 

                                                        
11 Gyftv. 32–36.§ 
12 Gyftv. 34. § (2) 
13 Nem módosul a 14/2007. EüM rendelet megfelelő melléklete  
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Látható, hogy az új eszköz támogatásba befogadása vagy a már támogatott eszköz árának 
emelése bizonytalan, ugyanakkor a kérelmezőnek (gyártó, forgalomba hozó) az eljárásért 
az eszköz forgalmi adataitól független összegű igazgatási szolgáltatási díjat kérelmenként 
meg kell fizetnie, a biztosítottak számára pedig teljesen kiszámíthatatlan a modern 
eszközökhöz jutás esélye. 
 
A Gyftv. 3. § 24. pontja és az Ebtv. 30/A. § szerint az egészségbiztosító ún. 
támogatásvolumen-szerződést köthet a gyógyászati segédeszközt forgalomba hozóval az 
árhoz nyújtott támogatással forgalmazható termék és ellátás áráról, mennyiségéről, 
minőségi követelményéről, illetve a felek által lényegesnek ítélt egyéb kérdésekről. 
 
Tapasztalataink szerint a támogatáskiáramlás megakadályozására szolgáló támogatás 
volumenkorlát a valóban rászorulókat is kiszorítja az ellátásból, ezért álláspontunk 
szerint a volumenkorlát helyett a támogatással rendszeresen visszaélő cégek kiszűrése, a 
rendszeres ellenőrzéseken alapuló és visszatartó erővel bíró jogkövetkezmények 
alkalmasabbak lennének az indokolatlan támogatáskiáramlás megelőzésére. 
 
Továbbá a piaci árképzés hiányosságainak kompenzálására évek óta alkalmazott 
gyakorlat, hogy a gyse forgalmazók év végén változó összegű kompenzációt kapnak a 
központi költségvetésből, azonban ennek fejében semmiféle plusz szolgáltatást nem 
nyújtanak. Nem átlátható, hogy az aktuális lobbi tevékenységtől függő kompenzáció 
összegét kik és hogyan osztják fel, továbbá az sem, hogy a kompenzációt megkapja-e 
valamennyi forgalmazó.  
 
Tehát amíg a hatósági eljáráshoz kötött befogadási rendszernek a transzparenciát kellene 
szolgálnia, addig a kiegészítő finanszírozási források, beágyazott jogalkotási elem, illetve 
volumenszerződéses alkuk miatt a gyakorlatban mégis átláthatatlan döntési és 
finanszírozási folyamat vezet a tb támogatás megállapításához vagy egyes termékek 
támogatásának megtagadásához. 
 
A támogatás megállapítása a termék árához igazodik. 
 
A támogatási rendszer fiskális szemléletű, nem az eszközök minősége az értékmérő, 
hanem kizárólag azok ára, holott az olcsóbb árhoz nem feltétlenül jár minőségi termék. A 
termékek támogatása során nincs minőség alapú differenciálás. A közös társadalmi cél 
azonban az lenne, hogy a gyógyászati segédeszköz ellátást a felhasználók egyéni igényei 
és ne fiskális szempontok határozzák meg.  
 
A támogatott gyógyászati segédeszköz árát nem a piaci viszonyok határozzák meg, hanem 
a gyse forgalomba hozó által megjelölt és a NEAK hatósági eljárásában a „támogatás 
alapjául elfogadott ár”-at alkalmaznak. Bár ez jogi szempontok szerint nem minősül 
hatósági árnak, a gyógyászati segédeszköz forgalmazója a tb támogatással kiszolgált 
eszköz esetén a NEAK által közzétett ártól, támogatási összegtől és térítési díjtól 
alapvetően nem térhet el [Gyftv. 35. § (2)–(2a)].  
A támogatás alapjául elfogadott ár emelésére újabb hatósági eljárás során van lehetőség, 
ismételten igazgatási szolgáltatási díj megfizetése mellett. Ugyanakkor, áremelés esetén a 
termék kiesik a közgyógy jogcímen is igénybe vehető eszközök közül, ami ellátás kiesést 
és forgalomcsökkenést is eredményez, ezért a gyse forgalomba hozók a közgyógy 
jogcímen rendelhetőségre törekszenek az eszközminőség fenntartása helyett. 
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A változó piaci viszonyokhoz alkalmazkodásra ez az árképzés nyilvánvalóan nem 
alkalmas és a profitorientált szolgáltatók válaszlépéseként sajnálatos módon 
minőségromlást is okoz(hat).  
 
A támogatott eszközöket a NEAK különböző szempontok szerint támogatási csoportba 
sorolja és a csoportokban szereplő eszközök árát egymáshoz viszonyítva, ún. 
referenciaeszközt állapít meg. Az egy csoportba sorolt eszközök a referenciaeszköz 
támogatásával azonos összegű támogatást kapnak (fix támogatás). Figyelemmel arra, 
hogy a referenciaeszköz kiválasztásánál sem vizsgálják annak minőségét, ezért az 
egészségbiztosító ugyanakkora összeget fizet a rosszabb és a jobb minőségű eszközre is. 
A már befogadott eszközök támogatását a Gyftv. 32/A. § szerinti felülvizsgálat során 
időszakosan, hivatalból indított eljárással módosítják. A támogatott eszközök körének 
folyamatos felülvizsgálati kötelezettségét előírja ugyan a jogszabály, azonban a fiskális 
szemléletnek megfelelően ennek célja a már befogadott eszközök árának és azzal a 
támogatás összegének csökkentése, ezért a termékek minőségét a felülvizsgálati eljárás 
során sem vizsgálják. A forgalomba hozók az új eszközcsoportok ismeretében egyfajta 
lefelé irányuló licittel a tb támogatás alapjául szolgáló ár csökkentését „kérelmezik”14. A 
451/2017. Korm. rendelet 11. § szerint a NEAK a fixesítési eljárásban15 a már támogatott 
eszközt az annak alacsony forgalmi részesedésére16 vagy túl magas árára17 hivatkozva is 
kizárhatja a támogatásból. A tb támogatásból kizárás tehát nem a termék minősége, hanem 
fiskális okból történik. Az alacsony forgalmi részesedésű eszközök tb támogatásból való 
kizárása még fiskális szempontból sem érthető, hiszen az is a piaci versenyt csökkenti. 
 
 
Szállító előminősítés, szállítójegyzék  
 
A szállítójegyzék18 a támogatott gyógyászati segédeszköz forgalomba hozóját (gyártóját) 
meghatározó, a NEAK által vezetett lista. Fontos figyelembe venni, hogy ebben az 
eljárásban sem a gyártott termékek minőségének vizsgálatáról vagy termékminősítéséről 
van szó, hanem a gyártó jogi helyzetét, köztartozását és minőségirányítási rendszerének 
meglétét vizsgálják, ami szintén nem alkalmas a támogatott vagy támogatással kiszolgált 
termékek ellenőrzésére.  
 
Követelményjegyzék 
 
Jogszabályi szinten ugyan megjelenik a minőség vizsgálatának követelménye, mert pl. a 
451/2017. Korm. rendelet 2. §-a szerint funkcionális csoportokra követelményjegyzéket 
is lehetne összeállítani, továbbá a Gyftv. 32/A. § (2) d) szerint hivatalból felülvizsgálat alá 
vonható lenne az eszköz támogatása, ha a minőségével, rendeltetésének való 
megfelelésével kapcsolatban kétség merül fel. 
 
A 451/2017. Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 7. pontja szerint a követelményjegyzék a 
NEAK által összeállított jegyzék, mely az adott funkcionális csoportban ártámogatásban 
részesíthető gyógyászati segédeszközök kémiai, fizikai és biológiai tulajdonságaira, 

                                                        
14 Gyftv. 32/A. § (5), 451/2017. Korm. rendelet 10. § (5)–(9) 
15 az eszközök támogatását a csoport legolcsóbb termékéhez igazítják, függetlenül a kiszolgált termékek minőségétől 
16 451/2017. Korm. rendelet 11. § a) pont szerinti időszakot és feltételeket figyelembe véve támogatási csoporton belül 
a 0,5 % forgalmi részesedést nem éri el 
17 451/2017. Korm. rendelet 11. § b) pont szerint az árcsökkentéseket követően megállapított referenciaeszköz áránál 
50, illetve 100 %-kal magasabb 
18 Gyftv. 32/B. § 
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összetételére, kialakítására, funkcionalitására, funkcióstruktúrájára, műszaki-
technológiai jellemzőire, ergonómiai jellemzőire, kiszerelésére, csomagolására, 
címkéjére, a csomagoláson feltüntetett információtartalmára és teljesítményére, 
élettartamára, teljesítőképességére, energiaforrására vonatkozó egészségbiztosítói 
követelményeket állapítja meg. 
 
Követelményjegyzék jelenleg nincs, és a rendkívül összetett és szerteágazó jellegű 
eszközökre tekintettel nem is várható a kidolgozása, továbbá korábbi egyeztetéseken 
elhangzottak alapján – feltételezhetően – ennek a személyi (pl: szakértő alkalmazott az 
egyes eszközök minőségi követelményeinek meghatározására, ellenőrzésére) és tárgyi 
feltételei sem állnak rendelkezésre, így bár a jogszabály lehetőséget biztosít a minőség 
vizsgálatára, ez a gyakorlatban nem tud megvalósulni. 
 
A tb támogatáshoz szükséges gyártási-, szakmai- és minőségi követelmények előírása 
hiányában például sajnos az kezd elterjedni, hogy egyedi gyártású termékként adnak el 
nem egyedileg (pl. nem egyedi kaptafára vagy kínai kész felsőrészből) készült cipőket. A 
szakképzett ortopéd cipész munkaerő-hiány pótlására sajnálatos módon a szakmai 
szervezet már azt is elérte, hogy ortopéd cipőt egészségügyi végzettség nélkül is lehet 
gyártani. Az állam tehát gyártási-, minőségi- és egészségügyi képzettségi követelmények 
nélkül is kifizeti a támogatást és ennek eredményeként a súlyos mozgássérült emberek pl. 
egyre alacsonyabb színvonalú, akár kínai cipőt kapnak egyedi gyártású gyógycipő 
gyanánt. 
 
IV.3. A támogatás utalványozása, azaz a rendelés vényen 
 
A tb támogatás igénybevételéhez a gyógyszerek rendelésére is szolgáló vényen a tb 
támogatással rendelésre jogosult kezelőorvos rendeli az általa javasolt gyógyászati 
segédeszközt. Az orvos a vényen rendeléssel tulajdonképpen a közpénzt, mint tb 
támogatást utalványozza, ugyanakkor nincs szakmai kontroll az azonos funkciót betöltő 
eszközök – és gyártóik  közti választás okáról.  
 
A Gyftv. 44. § (1) bekezdése szerint az orvos a szakmai szabályok és a gyógykezelésre 
vonatkozó jogszabályok figyelembevétele mellett köteles lenne tájékoztatni a gyógyászati 
segédeszközzel való ellátás alternatíváiról, illetve az azonos funkciót ellátó gyógyászati 
segédeszközök várható költségei közötti különbségekről. Az orvosoknak olyan program 
segítségével kellene a támogatott eszközt rendelni, ami a biztosított és az 
Egészségbiztosítási Alap számára a legalacsonyabb terhet jelentő eszközre ajánlatot tesz, 
és ha az orvos az ajánlottól eltérő eszközt rendel, azt a betegdokumentációban 
indokolásával együtt rögzíteni kell. 
Tehát nem a valós felhasználói igényen vagy a választott eszköz minőségén, hanem a 
kezelőorvos döntésén múlik a támogatott eszköz és gyártójának kiválasztása. A rendszer 
tehát nem az egyéni igényen alapuló piaci mechanizmusok szerint működik, hanem az 
orvos rendelési gyakorlata és a Gyftv. 45. § (1) bekezdése által mesterségesen generált, 
fiskális célokat szolgáló forgalom alapján, így az olcsó, de rossz minőségű eszköz 
támogatását eredményezi. 
 
Tudomásunk szerint az orvosképzésnek nem tárgya a gyógyászati segédeszközök 
műszaki paramétereinek oktatása, ezért gyakorlatilag az orvosok azokat az eszközöket 
ismerik, amelyeket – az orvoslátogatókhoz hasonlóan – a forgalmazók bemutatnak 
számukra. Sajnálatos és erősen piactorzító, továbbá a megfelelő eszközhöz való 
hozzájutást is nehezítő gyakorlat, hogy a vényírásra jogosult orvosok különféle 
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juttatásokat kapnak a gyse gyártók/forgalmazóktól a termék felírása érdekében. A 
MEOSZ-hoz érkezett 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. 
 
IV.4. Ártámogatási szerződés (NEAK-forgalmazó közti jogviszony) 
 
Az ártámogatás elszámolása érdekében az egészségbiztosító és a támogatott terméket 
kiszolgáló szolgáltató szerződést köt. A tb. támogatás összegét, azaz a közfinanszírozás 
alapjául elfogadott ár és a beteg által megfizetett térítési díj közti különbözetet a gyse 
szolgáltató a NEAK-kal kötött szerződése alapján, utólag számolja el.  
 
A szerződés azonban inkább csak névleg szerződés, nem valódi polgári jogi jogviszony, 
mert a működési feltételeknek megfelelő szolgáltatóval a NEAK-nak szerződéskötési 
kötelezettsége van, a szerződés tartalmát jogszabályok határozzák meg, a szerződésbe 
egyedi feltétel csak szűk körben kerülhet (pl: elszámolás gyakorisága) és bár ÁSZF is van, 
de ténylegesen annak módosításával sem oldhatók meg a jogszabályokból eredő 
problémák. Az egészségbiztosítót az Ebtv. 30. § (2) bekezdése alapján szerződéskötési 
kötelezettség terheli az adott tevékenységre jogosító működési engedéllyel, 
személyi/tárgyi feltételekkel rendelkező forgalmazóval, ha az nem rendelkezik olyan 
köztartozással, amely esedékességének időpontja 60 napnál régebben lejárt. 
 
Tényleges szerződéskötési akadályt csak a már jogerős, esedékessé vált követelés 
jelentene, azonban a követelésérvényesítés nehézkes és bürokratikus folyamat, amelynek 
időtartama alatt szerződést kell kötni akár azzal a forgalmazóval is, akivel szemben a 
követelésérvényesítés folyamatban van. A szerződés felmondásának gyakorlatilag nincs 
visszatartó hatása, ami a rendszerrel visszaélő szolgáltatónak kedvez. Sajnálatos módon 
az ártámogatási szerződés felmondását követően szinte azonnal másik cégnév alatt, 
ugyanaz a személyi kör ismételten szerződést tud kötni19 az egészségbiztosítóval. 
 
Az Ebtv. Vhr. 14. § (5) bekezdése alapján az ártámogatási szerződést a gyse 
gyártó/forgalmazóval telephelyenként kell megkötni, ezért egy gyse szolgáltatónak több 
szerződése is lehet, ha több megyében folytat tevékenységet, így az is előfordul, hogy 
egyik megyében kiszolgálhatja az eszközöket támogatással, miközben a másik megyében 
már felmondással megszűnt az ártámogatási szerződése. Tekintettel arra, hogy a gyse bolt 
az ártámogatási szerződés megszűnését követően is üzemeltethető tovább, eléggé 
nyilvánvaló visszaélési lehetőség, hogy a felmondás szerinti megyében ugyanúgy átvegye 
a vényt csak azt a másik szerződése szerinti telephelyre számolja el. 
 
A gyse szolgáltatókkal való szerződéskötési kötelezettség a gyakorlatban a visszaélő 
forgalmazóknak kedvez, akiknek így nem kell tartani sem az állami minőség ellenőrzéstől, 
sem az egészségbiztosítói ellenőrzés következményeitől. 
 
Az ártámogatási szerződés ellenőrzése, szankciói 
 

                                                        
19 Gáti Júlia: Hetvenmilliárd megy el rá, és senki sem boldog (2019.06.22.) 

https://hvg.hu/360/20190622_360_Hetvenmilliard_megy_el_ra_es_senki_sem_boldog  
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A forgalmazó/gyártó a vény és annak adatai alapján, saját adatközlése szerint számol el a 
NEAK-kal. A vény a szolgáltatónál marad és csak az egészségbiztosító ellenőrzése 
alkalmával kell azt bemutatnia.  
 
Az ellenőrzés személyi és tárgyi feltételei hiányában a rendszer a visszaélő 
forgalmazóknak kedvez, mert az állam nem a kiszolgált eszközt, vagy annak minőségét 
ellenőrzi, hanem a dokumentációt20. A vényt sok esetben már az eszköz átvétele előtt 
aláíratják, továbbá gyakori visszaélési mód, hogy a támogatott eszköz ISO kódjára más, 
rosszabb21 eszközt adnak ki.  
Az OGYEI személyi- és tárgyi feltétel hiányában nem tud minőséget ellenőrizni, az 
egészségbiztosító pedig az elszámolást követően, utólag, ártámogatási szempontból 
pusztán az elszámolást ellenőrzi, a kiszolgált eszköz minőségét nem vizsgálja. 
Az egészségbiztosító ellenőrzése során dokumentáció alapján számviteli iratokat, 
nyilvántartásokat és a készletet is vizsgálja, továbbá ellenőrizheti az elszámolt mennyiség 
beszerzéssel és készlettel való igazolását, a támogatási összeg kiszámítását, az elszámolás 
alapját képező adatok nyilvántartására vonatkozó előírások megtartását, az egyedi 
méretvételre készített gyse hibás teljesítése esetén a szavatossági igény érvényesítéséhez 
kapcsolódó adatokat és a gyse kiszolgáltatásra vonatkozó feltételek teljesülését. De a 
biztosított számára ténylegesen kiszolgált eszközt és annak megfelelőségét a NEAK nem 
ellenőrzi. 
 
Ahogyan a támogatási rendszer is árvizsgálat-alapú, az ellenőrzés is az iratok és az 
elszámolás, azaz az árak és a támogatás ellenőrzésére koncentrál, termék helyett a papírt 
ellenőrzi. Így előfordulhat, hogy visszafizetési kötelezettség keletkezik adminisztrációs 
hiba miatt, ugyanakkor a silány minőségű eszközre elszámolt, de megfelelően 
dokumentált támogatás a forgalmazónál marad akkor is, ha a biztosított végeredményben 
ellátatlan. 
 
Bár a jogosulatlan elszámolásnak szigorú következményei vannak, hiszen vissza kell 
fizetni az elszámolt ártámogatást vagy annak egy részét és objektív jogkövetkezményként 
a támogatás jegybanki alapkamattal/kétszeresével növelt összegét is, a 
követelésérvényesítés mégis rendkívül nehézkes.  
 
Az egészségbiztosító az ellenőrzések során sem hatóságként jár el, hanem az ártámogatási 
szerződés alapján, szerződő félként22 ellenőrizhet és ennek megfelelően a követelés is a 
polgári jogi szabályok szerint érvényesíthető. Az ellenőrzésről jegyzőkönyvet vesznek fel, 
amely alapján az egészségbiztosító fizetési felszólítást küld a gyse szolgáltatónak. A 
fizetési felszólításra nem teljesítő szolgáltatóval szemben hosszú évekig húzódó polgári 
pereket követően a végrehajtási- és fizetésképtelenségi eljárások ismert nehézségei 
mellett alig van visszatartó ereje az egyébként szigorú szankciónak. 
 
A szankcionálás további komoly akadálya, hogy csak olyan szolgáltató ellenőrizhető, 
akivel az egészségbiztosítónak az ellenőrzés idején fennálló szerződése van.  
Ha az ártámogatási szerződés megszűnését követő 90 napon belül nem történik 
záróellenőrzés23, vagy a záróellenőrzés során nem derül ki valamilyen visszaélés, akkor 
utólag az egészségbiztosítónak már nincs joga az Ebtv. 30–38/C. § szerint ellenőrizni és 

                                                        
20 Ebtv. 38. § 
21 az eredetileg pl német gyártmányú eszköz helyett kínai eszközt 
22 Ebtv. 36. § (9) 
23 Ebtv. 38/C. § 
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szankcionálni még abban az esetben sem, ha a követelés még nem évült el, vagy a NEAK 
csak később szerzett tudomást a jogellenes elszámolásról (pl. biztosítottak adataival 
visszaélés). 
 
Az egészségbiztosító ellenőrzésének nehézségeit egy hvg.hu cikk24 az alábbiak szerint 
foglalta össze: 

„Az egészségbiztosítónak sosem volt erőssége az ellenőrzés, mára pedig jószerével 
meg is szűnt vagy formailag az ágazati minisztériumhoz került ez a funkció. A lebukott 
forgalmazókkal egyébként sem nagyon lehet mit kezdeni. Új céget alapítanak új néven, 
amellyel nem tagadhatja meg a NEAK a szerződéskötést, még akkor sem, ha átlát a 
szitán.” 

 
IV.5. A támogatott eszköz a biztosított tulajdonába kerül 
 
A tb támogatással megvásárolt eszköz a biztosított tulajdonába kerül, azzal szabadon 
rendelkezhet. Nincs a tb támogatott eszközök tulajdonjogával járó rendelkezési jogot 
korlátozó szabály, ezért az eszköz tulajdonosa akár a vásárlás napján el is adhatja azt. 
Tudomásunk van róla, hogy sajnálatos módon kialakult az a – gyse forgalmazók által is  
generált – rossz gyakorlat, hogy a szükségtelenül felírt és kiváltott eszközöket a 
biztosítottak tovább értékesítik. Megértjük, hogy ez a sajnálatos gyakorlat rombolja az 
állami bizalmat, ugyanakkor megjegyezzük, hogy önmagában a tovább értékesítés 
ténye/lehetősége is bizonyítja a támogatási rendszer visszás működését, hiszen ha 
mindenki a számára valóban megfelelő eszközt kapná, akkor senkinek sem lenne érdeke 
eladni azt, ami a fogyatékosságára valódi funkciópótlást nyújt és az életminősége 
javulását megfelelően segíti. 
 

V. A mozgássérült emberek tb támogatással kapcsolatos főbb, gyakorlati 
problémái 

 
V.1. A hibás teljesítés következményeit a biztosított viseli, nem a szolgáltató  
 
A jelenlegi rendszerben a hibás eszköz kiszolgáltatásának csak az eszköz használatára 
szoruló embereknél van következménye, mert az érintett személy a kihordási idő alatt 
újabb eszközt nem kaphat, hanem a rossz eszközt kell életszerűtlen (lásd következő pont), 
feleslegesen bürokratizált módszerrel javíttatni, míg azonban a forgalmazó a rossz, hibás 
eszköz után is megkapja a támogatást. A meghibásodott eszköz javíttatását egyébként a 
szavatossági idő leteltét követően szintén az egészségbiztosító fizeti, akinek emiatt is a 
jobb minőségű eszközöket kellene támogatni. 
 
Ha a kiszolgáltatott eszköz hibás vagy rossz minőségű és a felhasználó nem tudja 
érvényesíteni a szavatossági jogait, az eszköz ára (tb támogatás és a térítési díj) ettől 
függetlenül is a forgalmazónál marad. A folyamatos árcsökkentési igény kielégítése 
mellett a forgalmazó nem érdekelt a valóban jó minőségű termék kiszolgáltatásában. A 
gyakorlatban ez azt eredményezi, hogy ha a hibás eszközt az érintett személy nem tudja 
sem használni, sem kijavíttatni, és a forgalmazó már elszámolta a tb támogatást, akkor a 
biztosított másik (jó) eszközre kihordási időn belül nem válik jogosulttá akkor sem, ha 
számára az az eszköz teljesen használhatatlan. A gyártó/forgalmazó kibújik a 

                                                        
24  Gáti Júlia: Hetvenmilliárd megy el rá, és senki sem boldog (2019.06.22.) 

https://hvg.hu/360/20190622_360_Hetvenmilliard_megy_el_ra_es_senki_sem_boldog  
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https://hvg.hu/kkv/201904__megbirsagolt_mulabgyarto__agressziv_nyomulas__pazarlas__rosszban_santikaltak
https://hvg.hu/360/20190622_360_Hetvenmilliard_megy_el_ra_es_senki_sem_boldog
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következmények alól, a biztosított pedig se új, se javított terméket nem kap az akár több 
éves kihordási idő alatt sem. Ezzel a biztosított ténylegesen ellátatlan marad, hiszen az 
eszközzel ellátni kívánt funkciópótlás nem történik meg, ugyanakkor a forgalmazó 
megkapta az eszköz teljes árát, ezért végül az Egészségbiztosítási Alapból értelmetlenül 
folyt ki a pénz. 
 
Bár a gyse minőség-ellenőrzés a fogyasztóvédelem feladata lenne, de az OGYÉI és az 
egészségbiztosító hatáskörébe is tartozna eszköz-minőséggel kapcsolatos feladat, mégis, 
tagságunk jelzései alapján a gyakorlatban ezek érdemben nem érvényesülnek. A 
gyártó/forgalmazónak kiszolgáltatott érintettek állami segítséget ritkán kapnak. A 
szerteágazó eszközkör ellenőrzése speciális szakismeretet igényelne, de már a 
gyártásban is alig van szakember, ami az állami feladatellátásban még inkább hiányzik 
(tudomásunk szerint az OGYÉI-ben országos szinten 1 ember végzi a 
minőségellenőrzést). A kiszolgáltatott eszközök megfelelő minőségellenőrzése a speciális 
szakismereten túl további elengedhetetlen feltételének kellene lenni a 
gyártó/forgalmaz/felíró orvosoktól független szervezet kijelölésének is. 
 
 
V.2. A tb támogatással javítás rendkívül nehézkes 
 
A szavatossági idő, vagy a gyártó által vállalt további jótállási feltételek leteltét követően 
meghibásodott eszköz tb támogatással ugyan javíttatható25 (lenne), azonban sajnálatos 
módon ez bonyolult, bürokratikus és hosszadalmas folyamat, ugyanis az ártámogatás 
általános szabályai szerint a tb támogatott javítást a kezelőorvosnak vagy a háziorvosnak 
vényen kell rendelnie az eszköz pontos megnevezésének és a hiba jellegének feltüntetésével. 
 
A javítás orvossal való felíratása valódi egészségügyi ellátási igény nélkül terheli az 
egészségügy ellátókapacitását és fölöslegesen hosszabbítja meg a javítás időigényét, 
hiszen az orvos műszaki szakismeret hiányában nem tehet mást, mint megállapítja, hogy 
az eszköz javításra szorul. A hiba jellegének feltüntetése olyan szakmai ismeret, amivel 
nem az orvos, hanem a szerviz rendelkezik. Az orvos tehát egészségügyi ellátás helyett 
pusztán igazolja a meghibásodást, mert az egyes gyógyászati segédeszközökre vonatkozó 
műszaki szakismeret hiányában nyilvánvalóan nem tudja megállapítani a hiba okát. A 
gyakorlatban a javítás tb támogatással rendelése úgy történik, hogy a felhasználó felkeresi 
a szervizt, ahol megállapítják a hibát és a felhasználó ennek ismeretében visszamegy a 
háziorvoshoz, lediktálja a szerviz által megadott hiba adatokat, amit az orvos felír a 
vényre, amivel ismételten vissza kell menni a szervizbe, immáron a javítás céljából. 
Hangsúlyozni szeretnénk azt is, hogy a javítás kizárólag papír alapú vényen rendelhető, 
tehát a sérült embernek mindenképpen el kell jutnia az orvosi rendelőbe is. 
 
A javítás vényen rendelése nehezíti a tb támogatás igénybevételét, fölösleges eljárásra 
kényszeríti a felhasználókat és az orvosokat is, továbbá pl. meghibásodott kerekesszék 
javításának fentiek szerinti felíratása gyakran kivitelezhetetlen feladatot ró a 
mozgássérült emberekre. Tagságunk beszámolói szerint az érintettek inkább megoldják 
saját költségen, mint igénybe vegyék a támogatott javíttatást, és ezzel is elesnek a 
számukra járó ellátástól. Teljesen életszerűtlen pl. hogy defektes vagy motorhibás 
kerekesszékkel bárki orvoshoz tudjon menni, hogy felírassa annak javíttatását. Tovább 
nehezíti a helyzetet, ha a hiba valódi oka csak többszöri szervizelés után derül ki és 
közben cserekészülék sincs. 

                                                        
25 Ebtv. 21. §, Vhr. 8. § és 14/2007. EüM rendelet 12. § (2) bekezdés 



27 
 

 
Az Ebtv Vhr. 8. § (6) bekezdése további támogatási korlátot jelent: 
„Egy termék javítására a kihordási időn belül legfeljebb a termék kiadásakor érvényes 
közfinanszírozás alapjául elfogadott ára általános forgalmi adóval növelt összegének 
130%-a fordítható. Az ezt meghaladó javítási igény esetén az eszközt a gyártó vagy saját 
költségére javítja, vagy a kihordási idő végéig cserekészüléket biztosít.” 
 
A biztosított a kihordási idő végéig akkor sem kaphat másik eszközt, ha annak javítására 
a termék eredeti árát meghaladó összeget költöttek. Sőt, a termék eredeti árának 130 %-
át meghaladó javítási igény esetén nem hogy másik készüléket, de még további tb 
támogatást sem kaphat a végletekig kiszolgáltatott ember. Kerekesszék meghibásodása 
esetén például teljesen mozgásképtelenné váló emberekről van szó. 
 
A gyártó tehát semmilyen módon nem érdekelt a hibás termék javításában, a javítási, 
cserekészülék biztosítási kötelezettsége a neki kiszolgáltatott emberek részéről nem 
kikényszeríthető, ezért csak a gyártó jóindulatán múlik a hibás eszköz javítása.  
Tagságunk tapasztalatai alapján az is megállapítható továbbá, hogy cserekészülék még a 
támogatott javítás esetén is csak elvétve akad, a gyártók saját költségén pedig ezt 
egyáltalán nem biztosítják. 
 
V.3. A ténylegesen rászorulók kiesnek az ellátásból 
 
A gyógyászati segédeszköz használók hozzáférési jogát sértik az együttrendelési tilalmak 
és a visszaélések megelőzése céljából bevezetett, életszerűtlen támogatási feltételek, az 
eszközök csoportbesorolásából adódó tilalmak, illetve a bizonyos élethelyzetű emberek 
támogatásból való kizárása.  
A halmozottan sérült, vagy súlyosan halmozottan sérült embereknek gyakran 
párhuzamosan több korrigáló- rögzítő eszközre is szükségük lenne, de ha ezek azonos 
támogatási csoportba vannak sorolva, nem kaphatják egyidejűleg a hozzávaló 
tartozékokat [pl.: éjszakai korrekcióra használt eszközhöz és az állítást segítő eszközhöz 
(járógép) is kellene tartozék: Jt-33 szandálrész, vagy Jt-24 mozgóboka, de csak 
oldalanként 1 db írható fel az 1 éves kihordási idő alatt].  
 
Kiszorul az ellátásból az is, aki számára egy eszköz a korábbi állapotához képest jelentős 
életminőség javulást eredményezne, de nem felel meg a szigorú támogatási feltételeknek 
(pl: a II.1.2. pontban bemutatott mozgássérült asszony vagy olyan ép értelmű gyerekek, 
akik nem képesek önállóan hajtani az aktív kerekesszéket). Kiesnek továbbá az ellátásból 
mindazok a jellemzően alacsony jövedelmű, súlyosan mozgássérült emberek is, akik 
számára megfizethetetlenül magas a fizetendő térítési díj . 
 
 
V.3.1. Együttrendelési tilalmak 
 
A tb támogatás ún. kihordási időre jár, ez az az időtartam, amelyre meghatározott 
mennyiségű gyógyászati eszköz tb támogatással rendelhető, illetve amelyre vonatkozóan 
a rendelt eszköz árához a NEAK a támogatást megállapította. 
 
Főszabály26 szerint kihordási időn belül a támogatott eszköz újból nem rendelhető és 
kihordási időn belül azonos funkcionális csoportba tartozó másik eszköz sem rendelhető. 

                                                        
26 14/2007. (III.14) EüM rendelet 12. § (4)–(6b) 
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Tehát a 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet 9. és 10. számú melléklete szerint azonos 
funkcionális csoportba tartozó gyógyászati segédeszközök közül a 6-8 éves kihordási időn 
belül társadalombiztosítási támogatással csak egyféle gyógyászati segédeszköz vehető 
igénybe abban az esetben is, ha más körülmények miatt a további rendelési feltételek 
fennállnak és az érintett személynek valóban szüksége lenne többféle eszközre is. Az 
együttrendelési tilalom általános szabály, ugyanazon időszakra ugyanannyi mennyiség 
jár mindenkinek, nincs lehetőség az érintett személyi szükségleteinek egyedi vizsgálatára.  
 
Több olyan eszköz, ami csak részben hasonló funkciót tölt be, a kihordási idő végéig 
párhuzamosan akkor sem rendelhető együtt, ha az egyéb rendelési feltételek fennállnak 
és az adott eszközök nélkül az érintett személy pl. közlekedni sem tud. Az azonos 
funkcionális csoportba tartozó termékek a 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet 10. sz. 
mellékletében foglalt kombinációban rendelhetők. 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.  
A rendelet 10. melléklet 1037 sora pl. a kerekesszékek vonatkozásában az alábbi, 
együttrendelési tilalmakat írja elő: 
 
„12 21 KEREKESSZÉKEK   Az alábbi eszközkombinációk kihordási időn belül 
párhuzamosan nem rendelhetők: 
- Aktív kerekesszék (12 21 06 09) és elektromos utcai kerekesszék (12 21 27 03 06) 
- Aktív kerekesszék (12 21 06 09) és elektromos szobai kerekesszék (12 21 27 03 03) 
- Aktív kerekesszék (12 21 06 09) és moped vagy motorkerékpár (12 16) 
- Elektromos szobai kerekesszék (12 21 27 03 03) és elektromos utcai kerekesszék (12 21 
27 03 06) 
- Elektromos utcai kerekesszék (12 21 27 03 06) és moped vagy motorkerékpár (12 16) 
- Egykezes, nem-motorikus kerekesszékek hajtókarikával (12 21 15 03 03) és standard 
kerekesszék (12 21 06 03, 12 21 06 06) 
- Egykezes, nem-motorikus kerekesszékek hajtókarikával (12 21 15 03 03) és aktív 
kerekesszék (12 21 06 09)” 
 
A standard kerekesszékek jellemzően az idős-gyógyászatban, intézeti ellátásra, vagy 
alacsonyabb aktivitású szintű emberek számára készülnek, első sorban szobai és 
korlátozottan utcai használatra, csapadékmentes időben. A standard kerekesszék utcai 
használatát szilárd burkolatú, akadálymentesített helyen javasolják, illetve súlya és 
mérete miatt autóval önállóan nem használható. Fontos figyelembe venni azt is, hogy a 
kis kategóriás autók és a mozgáskorlátozottak számára a központi költségvetésből 
pályázható27 gépjárműszerzési támogatás keretében vásárolható új autók közt elérhető 
gépjárművek nagy részének csomagtartójába a standard kerekesszék nem fér el.  
 
Az aktív kerekesszék önállóbb közlekedést biztosít, mint a standard kerekesszék és ennél 
lehetőség van egyéni alkatra és igényre való beállításra is (pl. ülőfelület, lábhossz, 
lábtámasz). 
Az aktív kerekesszék olyan, kézzel hajtott, kis méretű és könnyebb súlyú eszköz, amelyet 
a könnyebb fordulás és stabilitás érdekében általában enyhén befelé döntött kerékkel, a 
szabadabb mozgás biztosítása érdekében alacsonyabb háttámlával gyártanak, és 
lényegesen könnyebben összecsukható/szétszerelhető, mint a standard kerekesszék.  
 

                                                        
27 102/2011 (VI.29.) Korm. rendelet a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről 
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Az aktív kerekesszék tb támogatásához az együttrendelési tilalmakon és a részletes 
egészségügyi feltételeken kívül további, nem egészségügyi jellegű, az érintett életvitelére 
vonatkozó alábbi feltételek28 fennállása is szükséges.  
 

1. alap-, közép- vagy felsőfokú képzésben vesz részt, 
2. teljes vagy részmunkaidőben foglalkoztatott vagy 
3. kiskorú gyermeket nevel. 

 
A konkrétan meghatározott életvitel-feltételek miatt a támogatás megállapításához csak 
a rendelés/ellenjegyzés pillanatában fennálló statikus állapot számít, ezért arra nincs 
lehetőség, hogy az eszköz jövőbeni hasznosulását is figyelembe vegyék. A munkakeresés, 
napi bevásárlás, orvos vagy rehabilitáció igénybevétele, sport vagy egyéb szabadidős 
tevékenység végzése céljából tehát akkor sem jár a könnyebben kezelhető és önállóbb 
életvitelt biztosító eszköz, ha a szigorú egészségügyi feltételeknek megfelelne a súlyosan 
mozgássérült személy. 
 
A szobai- és az utcai kerekesszékek együttrendelési tilalma azt eredményezi, hogy a 
kerekesszékre szoruló embernek akár 8 évre előre választania kell, hogy az otthonában 
vagy az utcán közlekedne-e, amellyel a mozgásszabadsága nyilvánvalóan jelentősen 
korlátozottá válik.  
 
Az aktív- és standard kerekesszék, illetve a szobai- és utcai kerekesszékek együttrendelési 
tilalmának következtében a teljes (teljesebb) élethez szükséges hiányzó eszközt az 
érintettek a többszázezer forintos vagy akár milliós vételár mellett, teljes áron kénytelenek 
megvásárolni, ezért aki a számára hiányzó kerekesszéket nem tudja megfizetni, annak a 
mozgássérülésből eredően egyébként is beszűkült mozgástere tovább csökken.  
 
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. 
 
V.3.2. Egészségbiztosítói ellenjegyzéshez kötött támogatás 
 
Egyes eszközök tb támogatásához nem elegendő, ha az eszközt a kezelő szakorvos vényen 
rendeli, hanem ezen kívül további eljárás, az egészségbiztosító ellenőrző főorvosának 
ellenjegyzése 29  is szükséges. Az egészségbiztosító ellenjegyzéséhez kötött pl. egyes 
kerekesszékek, alsóvégtagi protézisek és ülőkorzettek tb támogatása is.  
 
Az ellenjegyzéshez kötött eszközt rendelő szakorvos a biztosított vizsgálatát követően – 
az ellenjegyzés érdekében – megküldi a vényt és a 14/2007. EüM rendelet 13/A. § (2) 
bekezdése szerinti egészségügyi dokumentációt és nyilatkozatokat a NEAK részére, aki 
30 napon belül dönt a támogatásról. 
 
Az ellenjegyzés nem hatósági eljáráson alapul és nem hatósági határozat. Sajnálatos 
módon a jogszabály nem határozza meg sem a vény-ellenjegyzési eljárás jogi jellegét, sem 
a mérlegelési szempontjait. Az ellenjegyzési eljárás ex lex jellegét némileg ugyan 
behatárolhatná a 14/2007. EüM rendelet 13/A. § (5) bekezdésében foglalt elutasítási 

                                                        
28 14/2007 (III.14.) Korm. rendelet 10. számú melléklet 1051. sor 
29 14/2007. EüM. rendelet 13/A. § 
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korlát, illetve az egészségbiztosítási szerv hiánypótlási és indokolási kötelezettsége is, 
azonban a II.6. pontban ismertetett ügy jól példázza, hogy ez a gyakorlatban nem 
feltétlenül érvényesül és így valódi jogvédelmet sem képes biztosítani a kiszolgáltatott 
embereknek.  
 
Az ellenjegyzés során az egészségbiztosító ellenőrző főorvosa elsődlegesen iratokból, az 
érintett és körülményei tényleges megvizsgálása nélkül dönt és jogszabályban 
meghatározott mérlegelési szempontok hiányában is felülbírálhatja annak a kezelő 
szakorvosnak a kezelésre vonatkozó döntését, aki a biztosítottat megvizsgálta. 
Hangsúlyozni kell azt is, hogy az egészségbiztosító ellenőrző főorvosa akár az érintett 
ellátására jogosító szakvizsga nélkül is felülbírálhatja a kezelő szakorvos döntését. 
 
A 14/2007. EüM rendelet 10. számú melléklet 415. pontja szerint 18 év felettiek részére 
az ülőkorzett-rendszerű mellkas-ágyék-keresztcsont ortézisek tb támogatásához 
képalkotó diagnosztikai vizsgálattal is igazolni kell a súlyos fokú gerincsérülést. Az eszköz 
ártámogatással történő rendeléséhez tehát a túlnyomórészt állandósult állapotú, súlyos 
gerincsérült embereknek nem csak azt kell megoldani, hogy eljussanak a szakorvoshoz, 
majd kivárni az egészségbiztosító ellenőrző főorvosának ellenjegyzését, hanem mindezek 
előtt röntgen vizsgálatra is el kell jutniuk. 
 
A rendszerrel visszaélők meg tudják szervezni a röntgenre utaztatást, ugyanakkor a 
jogalkotó a korábbi jelzéseink ellenére sem 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 a képalkotó vizsgálatokat 18 havonta újból megismételve 
sugárveszélynek kitenni a sérültet és kísérőjét, illetve az egészségügyi intézmények kapacitását 
terhelni, és ezzel az egészségbiztosító kiadását is 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 
sérült, beteg emberek számára szükségtelen kálváriát és sugárdózis terhelést, az egyébként is 
jelentősen túlterhelt egészségügyi szolgáltatók számára pedig indokolatlan igénybevételt 
eredményez.  
 
A súlyos mozgássérültek vizsgálatát tovább nehezíti, hogy önmagában az egészségügyi szolgáltató 
akadálymentes megközelítése sem minden esetben elegendő, mert sajnálatos módon a súlyosan 
mozgássérült emberek jelentős részét alig tudják képalkotó eszközzel (rtg, CT, MR) 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 visszaélések megelőzése nem járhat a súlyosan mozgáskorlátozott emberek szükségtelen 
vizsgálatával és egyre újabb adminisztráció terhével. 
 
V.3.3. Magas térítési díjak 
 
Magas térítési díjra hivatkozva az alacsony jövedelmű30 rászorulók nagy része elutasítja 
olyan eszközök kiváltását, amely hiányában további szövődménnyel kell számolni, mert 
alacsony jövedelemükből nem tudják előteremteni a térítési díjat. Ezzel kiszorulnak a 

                                                        
30 a havi 28.500 Ft összegű öregségi nyugdíjminium vagy a 31.325 Ft összegű rehabilitációs ellátásból élők 
számára a néhány tízezer ft összegű térítési díj is megfizethetetlen 
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gyse ellátásból, ugyanakkor további szövődményekkel kell számolni (pl. táppénz, 
fizikoterápia, gyógytorna, kórházi ellátás, amelyek végül akár milliós összegű 
egészségügyi kiadást is jelenthetnek).  
 
 

VI. MEOSZ JAVASLATOK 
 
A fiskális szempontok helyett az érintettek egyéni szükségletét hatékonyan kiszolgáló, 
valódi funkciópótlást nyújtó segédeszköz ellátás megteremtéséhez teljes körű 
felülvizsgálaton alapuló rendszerszintű átstrukturálást és szemléletváltást javasolunk. A 
társadalombiztosítás által támogatott gyógyászati segédeszközök körét és azok 
finanszírozási feltételrendszerét a felhasználók érdekeit is figyelembe véve úgy kellene 
meghatározni, hogy az érintettek társadalmi részvételét, rehabilitációját és integrációját 
mindnagyobb mértékben segítő, egyéni szükségleteken alapuló rendszer jöjjön létre, 
amelyben a korszerű, innovatív, teljes rehabilitációt elősegítő eszközökhöz is hozzá lehet 
jutni és a támogatást minden jogosult igénybe veheti.   
A fogyatékossággal élő emberek egyéni igényeinek és szükségleteinek feltérképezése 
kiemelt fontossággal bír az életminőségükre kiható segédeszközök kiválasztása során, 
ezért a hatósági eljárásban előre kiválasztott eszközök támogatásán és a folytonos 
árcsökkentésen alapuló rendszer helyett a minőséget és az egyedi igényeket preferáló 
olyan támogatási rendszert javasolunk, amelyben a rászoruló emberek az eszköz 
kipróbálását követően kiválaszthatják a számukra megfelelőt és ahhoz szabadon 
felhasználhatják a tb támogatás összegét. 
 
Álláspontunk szerint a főként a termékek árát vizsgáló támogatás önmagában akkor sem 
elegendő, ha a termékek folyamatos árcsökkentésével az Egészségbiztosítási Alapban 
megtakarítás lenne elérhető, hiszen az EMMI államtitkársága által rendelkezésünkre 
bocsátott, a Magyar Államkincstár összefoglaló táblázata is alátámasztja, hogy a 
gyógyászati segédeszközökre fordított állami forrás növekszik, miközben az érintettek 
ellátása egyre rosszabb színvonalú. Hangsúlyozzuk, hogy nem több pénzt, hanem a 
rendelkezésre álló forrás más elosztását javasoljuk. 
 
VI.1. Ár helyett az egyéni szükséglet előtérbe helyezésével minőség alapú 
támogatás megteremtése (személyi szükséglet vizsgálata és korszerű eszközök 
támogatásba vonása) 
 
Az egyéni szükségletek feltérképezéséhez és az együttrendelési tilalmak ésszerűsítése 
céljából elengedhetetlen lenne figyelembe venni a biztosított komplex mozgásállapotát, 
életkörülményeit, környezetét, életvitelét, céljait és preferenciát. Az egyéni szükségletek 
felmérése nem pusztán orvosi szakkérdés, a sérülés-specifikus szempontból megfelelő és az 
érintett valamennyi körülményét 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 kapjon nagyobb hangsúlyt az 
eszközt felhasználó emberek véleménye és tapasztalatai. Partner legyen a fogyatékos 
ember, ne tárgy, hiszen saját életének ő a legjobb ismerője és felelőse. 
 
Az egyéni szempontok mellett fontos lenne egy-egy egészségügyi probléma, sérülés 
globális szemléletű támogatása, amely figyelembe veszi az adott eszközzel más 
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költségvetési keretből megspórolható összegeket is, pl. fekvőbeteg ellátási szükséglet 
csökkenése, táppénzes napok számának csökkenése, munkaképesség növekedése, stb. 
 
A II. pontban már idézett, egyik aktív életet élő mozgássérült ember az alábbiak szerint 
foglalta össze azokat a szempontokat, sajátos szükségleteket, amelyeket négyvégtag 
sérültként évtizedek alatt szerzett. 
 
„Az önmagát ellátni képtelen, vagy csak részben képes ember számára napi teendők során 
jelentkező szükségletek. 
 

1. átülés (átcsúszás lapon) A-ból (kerekesszékből) B-be és vissza, jellemzően 
önállóan nem képes, főleg ha szintkülönbség is van 

 ágyról kerekesszékbe és vissza (ülésemelési funkció) 
 kerekesszékből zuhanyzó-WC kocsiba és vissza (ülésemelési funkció) 
 kerekesszékből autóba és vissza (ülésemelési funkció) 
 kerekesszékből vizsgáló- kezelőasztalra és vissza (ülésemelési funkció) 

2. kerekesszékből hozzáférés a túl magasan vagy alacsonyan lévő dolgokhoz, 
szolgáltatásokhoz 

 üzletben a magas polcokon lévő áru/szolgáltatás elérése (ülésemelési 
funkció) 

 a lakás gázcsap és villanybiztosíték elérése (ülésemelési funkció) 
 ATM kezelése (ülésemelési funkció) 
 pl. egy földre leesett kulcs, papír, mobil stb. felvétele (háttámla döntési 

funkció) 
3. nem akadálymentesített környezetben önállóan és biztonságosan közlekedni 
elektromos kerekesszékkel 

 meredek lejtőn vagy emelkedőn közlekedni (ülés és lábtartódöntési 
funkció) 

 útpadkán, járdaszegélyen le- illetve felmenni (lábtartódöntési funkció) 
 mobil rámpán közlekedni (lábtartódöntési funkció) 
 csúszós úton közlekedni (ülés és lábtartódöntési funkció) 

4. fiziológiás és egészségmegőrzés szükségletek 
 étkezés nem akadálymentes étteremben (lábtartó magasság változtatása) 
 pihenés nem akadálymentes környezetben (ülés, lábtartó és háttámla 

döntés) 
 felfekvési sebek (decubitus) megelőzése emelkedési képesség hiányában 
 súlypontáthelyezéssel (ülés és háttámla döntés) 
 keringéskompenzálás (szédülés) testhelyzet változtatással (háttámla 

döntés)” 
 
Kétségkívül megállapítható, hogy olyan egyéni igények figyelembe vételéért emelünk 
szót, amelyek a méltóságteljes élethez, bárki életéhez, így a mozgássérült emberek 
életéhez is nélkülözhetetlenek lennének. 
 
 
VI.2. Befogadott és a kiszolgált eszközök minőségének folyamatos ellenőrzése és 
utánkövetése 
 
Az emberi méltóságot sérti és az ellátásokhoz való hozzáférést korlátozza, hogy a 
gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatos visszaéléseket a valóban rászorulók 
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ellátásának megnehezítésével próbálják visszaszorítani. Javaslatunk szerint a 
forgalmazók és az eszközök hatékony ellenőrzésével és érdemi, visszatartó erővel bíró 
szankciók következetes alkalmazásával lehetne a visszaéléseket visszaszorítani és az 
eszközök minőségét javítani. 
 
Nem elegendő kizárólag a gyártó/forgalmazónak kiszolgáltatott beteg- vagy fogyatékos 
emberre hárítani a termék hibájának rendezését, következményeit, ezért 
nélkülözhetetlen a hatékony és a papírok helyett a konkrét, támogatással kiszolgált 
eszközök vizsgálatára irányuló független minőség-ellenőrzés és a támogatott eszközök 
utánkövetésének megoldása. 
 
A támogatással kiszolgáltatott eszközök hatékony ellenőrzésének, utánkövetésének 
hiányában a rendszer károsultjaivá válnak a mozgáskorlátozott emberek és a tb kassza is 
szintúgy, hiszen a használhatatlan eszközökre hiábavalóan kifizetett közpénz akkor is 
rendkívül pazarló, ha papíron minden rendben van és az előirányzott költségvetési 
keretet sem lépték túl. A munkavállalás, az önállósodás elősegítése és a társadalmi 
kapcsolatok erősítése érdekében az államnak is az lenne az érdeke, hogy az érintettek 
megfelelő technológiájú, jó minőségű gyógyászati segédeszközökhöz jussanak, és a gyse 
kassza kiadása ne a kevésbé hatékony eszközökre ússzon el.  
Hangsúlyozzuk, hogy a jelenlegi rendszerben az egészségbiztosító nem az eszköz 
használhatóságát ellenőrzi, hanem az elszámolást, tehát adminisztrációs hibára vonja 
vissza a támogatást, nem pedig a hibás, rossz minőségű termék kiszolgáltatása esetén. 
 
Álláspontunk szerint rövidtávon a forgalmazói visszaélések csökkentésével is el lehetne 
érni az emberek részére 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.  
 
Nem csak a befogadási eljárás során kell vizsgálni a terméket, hanem a sérült emberek 
részére ténylegesen átadott (kiszolgáltatott) termékek ellenőrzését is meg kell oldani. A 
hibás eszközök kiszolgálása és a forgalmazói visszaélések csökkentése érdekében 
hatékony ellenőrző apparátus és valódi visszatartó erővel bíró szankciók, illetve a hibás 
teljesítés következményeinek szigorítását javasoljuk.  
 
A támogatott eszközök utánkövetése körében javasoljuk a biztosítottaknak szóló 
tájékoztatási kötelezettséget is kiszélesíteni. Javasoljuk, hogy a biztosítottak negyedévente 
kapjanak az egészségbiztosítótól írásbeli tájékoztatást a nevükre elszámolt eszközökről és 
az azokra az Egészségbiztosítási Alapból folyósított támogatási összegről. Javaslatunk 
szerint ez nem csak az érintett emberek tájékoztatását és a jogtudatosság növelését 
szolgálná, hanem a biztosítotti adatokkal visszaélő gyse forgalmazók felderítésében is 
segítséget nyújthat. Ismerjük a NEAK betegéletút lekérdező rendszerét, azonban annak 
használata olyan proaktivitást feltételez a biztosítottaktól, amely sajnos a jelenlegi 
jogtudatossági szinten még túlzó elvárás. Ugyanakkor meggyőződésünk, hogy jelentős 
visszatartó erővel bírna a biztosítottak kötelező, rendszeres állami tájékoztatása. 
 
A támogatott eszközök nyomonkövetésével és a rendszerben meglévő visszaélések 
csökkentésével a minőség javítása mellett az Egészségbiztosítási Alap kiadásai is 
csökkenthetők lennének. Az ezzel felszabaduló állami forrásokat lehetne a minőség-
ellenőrzés megteremtésére és az innovatív, magas szakmai színvonalon, az egyén 
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személyre szabott szükségleteit kiszolgáló eszközrendszer támogatásának fedezetére 
fordítani.  
 
Előbbiek szerint tehát az eszközök minőségének folyamatos biztosítása érdekében átfogó, 
a gyse gyártó/forgalmazóktól független, műszaki- és rehabilitációs szakemberekből álló 
állami minőség-ellenőrzési apparátusra lenne szükség a támogatásba befogadás és a 
kiszolgáltatott termékek vizsgálatára is kiterjedően. 
 
Amennyiben a gyse forgalmazók tényleges ellenőrzésére és szankcionálására fordítanák 
az egészségbiztosítói ellenjegyzést végző, megfelelő szakképesítésű humánerőforrást, 
már önmagában az ellenőrzés állandó esélye és a komoly, végrehajtható szankció 
veszélye is nyilvánvalóan nagyobb megtakarítást eredményezne, mint a pusztán 
adminisztratív jellegű vény ellenjegyzés. 
 
Javasoljuk, hogy az állam olyan rendszert hozzon létre és teremtse meg személyi és tárgyi 
feltételeit is, amely alkalmas a valódi, hatékony, független minőségellenőrzésre, illetve 
vezessen be a jogellenes magatartástól visszatartásra alkalmas jogkövetkezményeket a 
tisztességes piaci magatartás és a minőségi eszközök támogatása érdekében. 
 
VI.3. Kihordási időn belül is kaphasson újat az, aki számára használhatatlan az az 
eszköz, amit kapott 
 
A kiszolgáltatott emberekkel szemben a gyáró/forgalmazó hatalmaskodhat, így pl. a 
II.2.2., II.3.1. és II.3.2. pontokban ismertetett vagy hasonló helyzetekben a jellemzően 
kisebb érdekérvényesítési képességű fogyatékos emberek ellátatlanul maradnak, ezért a 
hibás teljesítés következményeire szigorúbb jogi szabályozást kérünk. 
 
A hibás teljesítés miatt akár a kihordási időre is bekövetkező ellátatlanság megelőzése 
céljából javasoljuk – az előző pontban részletezettek szerint – a papírok helyett a valódi, 
kiszolgált eszközök állami ellenőrzéséhez kapcsolódó további rövidtávú intézkedésként 
a hibás teljesítés következményeinek szigorítását is. 
 
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.  
 
X.4. A hibás teljesítés következményeinek szigorítása, szerződéskötési tilalom 
bevezetése 
 
A forgalmazói visszaélések csökkentése és a minőségi ellátás megteremtése céljából az 
egészségbiztosító és a fogyasztóvédelem ellenőrzési jogkörének/lehetőségeinek 
elkülönítését, 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. 
 
 
VI.5. A rossz minőségű eszközök és gyártóik támogatásból kizárása 
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A gyógyászati segédeszközök minőségének javulását szolgálhatná az is, ha a 
minőségellenőrzés eredménye szerinti rossz minőségű eszközöket törölnék a támogatotti 
körből, illetve ha a NEAK által a minősített forgalomba hozókról vezetett szállítójegyzékből 
hivatalból törölni kellene a rossz, hibás minőségű eszközöket gyártó, kiszolgáló cégeket (pl. 
tisztességtelen piaci magatartás, rendszeres hibás teljesítés, jótállási kötelezettség 
rendszeres nem teljesítése, a kiszolgáltatott termékek minőségének lerontása). Ezzel a 
NEAK közhiteles szállítójegyzék listája érdemi tartalommal szolgálna a biztosítottak 
számára is, nem pusztán adminisztrációs célokat szolgálna. 
 
Hatékony eszköz lehetne az is, ha minőségi kifogás esetén a NEAK rendszeresen 
felülvizsgálná a támogatott termékek körét és a minőségi hibás terméket kizárná a 
támogatásból. 
 
 
VI.6. Támogatással javítás igénybevételének egyszerűsítése 
 
A gyógyászati segédeszközök V.2. pontban részletezett javíttatása életszerűtlen és a 
meghibásodás „igazoltatásával“ fölösleges, semmiféle egészségügyi szakismeretet nem 
igénylő adminisztrációs feladatot ró az orvosokra. A javíttatás támogatásánál az legyen 
alapelv, hogy ne a sérült ember járjon a szerviztől az orvosig és vissza a szervizbe, hanem 
a gyártó/szolgáltató menjen ki ahhoz, aki igénybe veszi a meghibásodott termékét vagy a 
javító szolgáltatását. 
 
Továbbá, már önmagában az a tény rávilágít a rendszer problémájára, hogy kihordási időn 
belül meghibásodnak az eszközök. Olyan eszközt támogasson az egészségbiztosító, amely 
képes a rendeltetését a kihordási idő végéig ellátni. A magasabb minőség kevesebb 
szervizelést igényel, tehát a jó minőségű eszköznek kevesebb lenne a javítási díja is, ami 
összességében kevesebb támogatáskiáramlást eredményezne. 
Feltételezhetően pusztán a javítandó eszközök adataiból is kiszűrhető lenne a 
rendszeresen hibás, rossz minőségű vagy műszakilag alultervezett eszközöket 
kiszolgáltató gyártó/forgalmazók egy része, ezért megfontolásra javasoljuk javítási 
adatok alapján is ellenőrzési tervet összeállítani. 
 
Ugyanakkor tisztában vagyunk vele, hogy egyes eszközök (pl. elekromos kerekesszékek) 
olyan bonyolult mechanikát, kopó alkatrészeket és elektronikát tartalmaznak, amelyek 
meghibásodása, cseréje a legkörültekintőbb tervezési- vagy gyártási folyamat ellenére is 
szükségessé válhat, illetve élettartama rövidebb, mint a kihordási ideje, ezért a tb 
támogatással javíttatás egyszerűsítését az alábbiak szerint javasoljuk. 
 
Elsődlegesen a javítás vényen rendelésének megszüntetését javasoljuk.  
A javítás orvosi vényen rendelése helyett a javítást végző szerviz és az eszközt használó 
biztosított által együttesen kiállított, aláírt, a hibát és annak sikeres javítását igazoló 
elszámolási dokumentum bevezetését javasoljuk. A vény kivezetésével csökkenthető lenne 
a közismerten túlterhelt orvosok adminisztrációs terhe és a beteg/fogyatékossággal élő 
emberekre sem hárítana megoldhatatlan terheket. 
 
Javaslatunk megvalósításáig, vagy amennyiben elszámolástechnikai okok miatt a vény 
kivezetése nem megoldható és továbbra is orvossal kellene igazoltatni a javítási 
szükségletet, akkor azt javasoljuk, hogy a gyógyászati segédeszközök javíttatása is 
rendelhető legyen elektronikus recepten. Ennek technikai feltételeit az Elektronikus 
Egészségügyi Szolgáltatási Tér biztosíthatja, és az online számlázás világában a szervizek 
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részéről sem igényelhet túlzott informatikai fejlesztést az eRecept rendszerre csatlakozni, 
ugyanakkor számottevően segítené az egyébként is kiszolgáltatott emberek 
igényérvényesítését és hozzáférhetőségét. 
 
A tb támogatással javíttatással kapcsolatban fontosnak tartjuk még hangsúlyozni a 
cserekészülék és a gyors javítás szükségességét is, hiszen sok esetben a kerekesszék 
meghibásodása az érintett ember mozgásképtelenségét eredményezi.  
 
 
VI.7. A követelményjegyzékek kidolgozása és a támogatás elszámolásának 
feltételéül szabása 
 
Jelenleg nincs sem a tb támogatásba befogadás, sem a támogatással kiszolgáltatás 
feltételéül szolgáló követelményjegyzék, továbbá nehezíti ennek kidolgozását a rendkívül 
összetett eszközkör és a sérülések szerteágazó lehetősége is. Ugyanakkor álláspontunk 
szerint a követelményjegyzék a számon kérhető minőség fokmérője lehetne, ezért 
hosszútávú javaslatként elengedhetetlennek látjuk az egzakt módon meghatározott 
minőségi követelmények kidolgozását és kötelezővé tételét oly módon, hogy az nem csak a 
tb támogatásba befogadásnak, hanem– a kiszolgáltatott eszköz minőségének 
ellenőrzésével – a támogatás elszámolásának is feltétele legyen. Szabályozni szükséges 
továbbá a gyse támogatással történő kiszolgáltatásának tárgyi- és személyi feltételeit, 
körülményeit is, különös tekintettel a szélesebb termékválaszték és a gyse üzletek 
akadálymentesítési kötelezettségére. Milyen szolgáltatás várható el attól a gyse bolttól, 
ahol még annyira sem veszik figyelembe a sérült emberek igényeit, hogy az 
akadálymentes bejutást biztosítsák? 
 
Az érintettek igényeinek figyelembevételén alapuló szemléletváltást pedig az szolgálná 
igazán, ha a követelményeket nem az egymás piaci érdekei ellen feszülő forgalmazók vagy 
a velük kapcsolatban álló orvosok dolgoznák ki, hanem a gyógyászati segédeszközöket 
ténylegesen felhasználó szakemberek (pl konduktor, gyógytornász, szomatopedagógus) és 
a fogyatékos emberek, illetve érdekképviseleti szervezeteik kapnának lehetőséget az általuk 
használt eszközökkel szemben támasztott követelmények meghatározására.  
 
Előbbiek alapján elengedhetetlennek tartjuk a követelményjegyzék kidolgozását, a 
kidolgozásában résztvevők összeférhetetlenségének garantálását, illetve a szakmai 
felhasználók szervezetei mellett a betegek és fogyatékossággal élő emberek érdekvédelmi 
szervezeteinek bevonását a „semmit rólunk nélkülünk“ elvre is figyelemmel. 
 
 
VI.8. A támogatással megvásárolt eszközre elidegenítési tilalom bevezetése és a 
kölcsönzési lehetőségek bővítése 
 
A tb támogatással megvásárolt gyógyászati segédeszköz a biztosított tulajdonába kerül, 
aki mint tulajdonos, szabadon rendelkezik az eszközzel. Az értékesítési lehetőségből 
adódó, a IV.5. pontban jelzett szükségtelen felírások megelőzésére elidegenítési tilalom 
bevezetését javasoljuk az eszköz kihordási idejének végéig. A támogatással vásárolt 
eszközök VI.2. pontban is javasolt utánkövetésével ellenőrizhető lenne a támogatással 
kiváltott gyse tényleges felhasználása és ezzel a visszaélések is jelentősen csökkenthetők 
lennének. 
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Ugyanakkor álláspontunk szerint fenntarthatóbb rendszert eredményezne, ha az 
átmeneti időszakra szükséges funkciópótlást vagy rehabilitációt szolgáló tartós eszközök 
[pl: elektromos izomstimuláló eszközök, járássegítő eszközök (mankó, rollátor, 
mechanikus kerekeszék), fürdetőszék, kapaszkodó-, emelő szerkezetek, mobil rámpák] 
tulajdonba adása helyett csak kölcsön adná azokat az állam. Amennyiben a kölcsönzési 
hálózat kialakítása for profit módon piaci viszonyok közt nem megvalósítható, 
véleményünk szerint jelentős egészségügyi megtakarítás lenne elérhető azzal is, ha a még 
használható, de az eredeti jogosultnak már nem szükséges eszközök visszavételét és 
szociális alapú újraelosztását egy független non profit vagy állami szervezet koordinálná.  
A II.11. pontban hivatkozott kutatásunk eredménye szerint is hatalmas igény lenne 
kölcsönözhető eszközökre vagy a már nem használt eszköz más rászoruló részére való 
szervezett eljuttatására.  
 
Bár a Gyftv. lehetőséget biztosítana tb támogatott kölcsönzésre is, jelenleg mégis alig van 
támogatott kölcsönzés, ezért szükség lenne a kölcsönözhető eszközkör bővítésére. Egyes 
tartós eszközök tb támogatással kölcsönzése költségtakarékos és fenntarthatóbb 
megoldást kínálna, mint a biztosítottak tulajdonlásán alapuló rendszer.  
 
Javaslatunk szerint megfelelő minőségi garanciák mellett országos, akadálymentes 
kölcsönző hálózatra31 lenne szükség, ahol megfizethető – támogatott – bérleti díj mellett 
több forgalmazó széleskörű eszköz kínálatát is ki lehetne próbálni, kölcsönözni. Kiemelt 
fontosságú lenne a kölcsönzött eszközök javíttatása helyszíni szerviz hálózat mellett, 
illetve a támogatással kölcsönzött eszközök szállításának megoldása is. 
 
Ezzel egyrészt felmérhető lenne az egyéni igény és az arra megfelelő eszköz, másrészt 
megakadályozhatná a teljesen használhatatlan eszközökre fölöslegesen elszámolt 
támogatáskiáramlást. 
 
 
VI.9. MEOSZ kutatásból az érintettek javaslatai: 
 
A II.11. pontban hivatkozott kutatásunk eredménye szerint az érintettek a korszerűbb, a 
mozgássérült emberek önállóbb életviteléhez szükséges eszközök támogatása érdekében 
azt kérték, hogy minden eszközcsoportban jó minőségű gyógyászati segédeszköz is 
támogatott legyen, és a gyenge (legolcsóbb) minőségű kerüljön ki a támogatásból. 
 
A kutatásban résztvevők javasolták továbbá, hogy az aktívabb társadalmi részvételt 
(tanulás, munka) és az önállóbb életvitelt segítő eszközök (pl. személyes higiénia eszközei, 
egyéni igényeknek megfelelő inkontinencia betétek, jobb minőségű művégtagok) is 
kapjanak állami támogatást. A fogyóeszközök esetén különösen fontos a személyes 
szükségleteknek megfelelő támogatás az általánosan meghatározott keretszámok helyett. 
 
A kutatásunkban résztvevők az orvostechnikai eszközökön túl az önálló életvitelt 
támogató (segítő), illetve lehetővé tevő eszközök (pl. személyes gyógykezelő 
segédeszközök, 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.  

                                                        
31 Tudomásunk szerint EU forrásból terveztek kialakítani kölcsönző hálózatot, de ez végül nem oldotta 
meg a problémát 
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A gyógyászati segédeszköz, mint egészségügyi ellátás medikális szemléletet tükröz, 
ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy a CRPD a „támogató technológia” kifejezést 
használja terminológiaként, amely jóval tágabb eszközkörhöz való hozzáférés jogát 
biztosítja az érintetteknek. Erre ma sem a hazai gyógyászati segédeszköz támogatási 
rendszer, sem az egyéb támogatások nem biztosítanak megfelelő lehetőséget.  
 
Tisztában vagyunk vele, hogy 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, hogy ne csak 
a teljes önállóságot biztosító eszközöket támogassák, hanem az önállóbb, a segítőknek 
kevésbé kiszolgáltatottságot vagy a segítőket könnyítő eszközöket is. Az önállóbb életvitel 
elősegítésével a családtagoktól és segítőkről lehetne levenni a szinte vállalhatatlan terhek 
egy részét. 
 
 
VI.10. Jobb minőségű eszköz vásárlásához igénybe vehető legyen az a támogatási 
összeg, ami a befogadott eszközhöz járna 
 
Az érintett ember állapotához legjobban megfelelő, az egyéni szükséglethez igazodó 
eszközhöz a jelenlegi rendszerben szinte csak egyedi engedéllyel lehet hozzájutni, 
ugyanakkor elnevezésével ellentétben még ez sem tudja a biztosított egyéni körülményeit 
figyelembe venni, pusztán a támogatási listától való eltérést teszi lehetővé. A számtalan 
egyéni élethelyzetre és az azokhoz társuló megannyi sérülés típusra teljesen megfelelő 
funkciópótlást hatékonyan csak az eszköz kipróbálása után, az érintett ember és sajátos 
körülményei alapos vizsgálata, illetve a környezeti viszonyai együttes mérlegelésével 
lehet találni. A jelenlegi támogatási rendszer erre nem ad lehetőséget, hiszen a befogadási 
eljárás során nyilvánvalóan nem lehet valamennyi biztosított valamennyi sérülésére és 
egyéb körülményére előzetesen választ adni.  
 
Rendkívül fontos tény az is, hogy aki jelenleg jobb minőségű vagy többlet tudású 
eszközt szeretne, az az ember elesik attól a támogatási összegtől is, ami a tb 
ellátásban járna számára. A jelenlegi támogatási rendszer az eszközt (és ezzel a 
forgalmazókat) támogatja, nem a biztosítottakat. 
 
Mindezek alapján – a teljes szemléletváltás jegyében – egy olyan vegyes támogatási 
rendszer bevezetését javasoljuk, amelyben nem csak előre rögzített indikációkkal 
előre meghatározott eszközökre járhat támogatás, hanem 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.  
Az előre, konkrétan meghatározott eszközlista támogatása mellett az arra a csoportra 
irányadó fix összegű támogatás erejéig az érintett személy által szabadon felhasználható 
támogatási keretre lenne szükség, ami a nem támogatott eszközre is elszámolható 
(felhasználható).  
 
Ezért azt javasoljuk, hogy a támogatási összeg ne csak a befogadott eszközre járjon, 
hanem a fix összegű támogatás mértékéig más, a biztosított igényeinek jobban 
megfelelő eszközre is igényelhető legyen a támogatás. Tehát 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. 
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Fontos szempont, hogy e javaslatunk szerinti vegyes rendszer sem jelentené, hogy a 
biztosított számára közvetlenül pénzt nyújtana a rendszer, hanem a közgyógyellátási 
gyógyszerkeret mintájára egy támogatási keret bevezetését javasoljuk. Ezzel tehát nem 
csak az eszközt, hanem az érintett ember saját egyéni szükségletét is lehetne támogatni, 
továbbá a valóban hasznos eszköz jelentősebb 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 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.  
 
Az érdekvédelmi szervezetekhez számos olyan beszámoló jut el, hogy a támogatott 
gyógyászati segédeszközt vásárló a vénnyel egyidejűleg „egy nagyobb összeget ad” a 
forgalmazónak, hogy jó minőségű eszközt kapjon. Javaslatunk ennek a sajnálatos és a 
büntetőjog határait feszegető gyakorlati kényszermegoldásnak mintegy legalizálása 
lehete, amellyel a beteg vagy fogyatékossággal élő emberek kiszolgáltatottsága jelentősen 
csökkenne és a közpénz sem haszontalan eszközökre folyna el. A már meglévő 
finanszírozási csatornákat is fel lehetne használni arra, hogy a támogatási kereten felüli 
„önrész” fedezetét az érintettek megfizessék pl. az önkéntes kölcsönös biztosítópénztári 
vagy magán egészségbiztosítási szolgáltatásból.  
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. 
 
 

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. Szakmai körökben is az a hallgatólagos vélemény, hogy az állam 
által a gyse kiadásokra fordított 70 Mrd forintból jobb ellátást is lehetne nyújtani. 
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 
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keresztül mások közpénzhez juthatnak. A társadalombiztosítás, mint társadalmi közös 
kockázatviselés így nem a sérült emberek javát szolgálja, hanem a gyakorlatban a 
rendszerrel visszaélőknek kedvez. 
 
A „Semmit rólunk nélkülünk” elv a gyakorlatban sérül, hiszen a mozgáskorlátozott 
emberek egy része azt érzi, hogy ő van a rendszerért, és nem fordítva. Ha a biztosított 
aláírja a vényt, már nem tudja érvényesíteni a jogát egy használható eszköz iránt. Azzal, 
hogy az érintett ember véleménye egyáltalán nincs figyelembe véve, annak ellenére is, 
hogy ő a saját állapota ismerője, olyan, mintha az életüket illetően más döntene helyettük. 
 
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.  
 
 


