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Tárgy: tb támogatott javítás díja és kihordási idő kezdőnapjának megállapítása 
 
 
Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr! 
 
 
A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (továbbiakban: MEOSZ), 
mint a mozgáskorlátozott emberek országos érdekképviseleti, érdekvédelmi 
szervezeteként gyógyászati segédeszközt felhasználó többszázezer embert képviselve 
társadalombiztosítási támogatással kapcsolatosan az alábbiakról kérem szíves 
állásfoglalását, illetve intézkedését. 
 

I. Támogatással javíttatáshoz felszámolt térítési díj 
 
Tájékoztatom, hogy a MEOSZ-hoz érkező jelzések szerint a vényen közgyógyellátás 
jogcímen rendelt kerekesszék vagy moped javításért egyre több szerviz kiszállási díjat, 
illetve térítési díjat számít fel.  
 
A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a 
gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 
(továbbiakban: Gyftv.) 35. § (6a) bekezdése alapján a közgyógyellátásra jogosultak 
részére közgyógyellátás jogcímén rendelt gyógyászati segédeszközök javítása – ha 
az eszköz támogatással javítható – térítésmentes. 
 
A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, 
támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 
14/2007. (III. 14.) EüM rendelet (továbbiakban: R.) 11. § (2) bekezdése az alábbiak szerint 
rendelkezik:  

„A közgyógyellátásra jogosultak részére közgyógyellátás jogcímén rendelt 
gyógyászati segédeszközök javítása - ha a külön jogszabály szerint támogatással 
javítható - térítésmentes. Közgyógyellátás jogcímén térítésmentesen rendelt és 
kiszolgált gyógyászati segédeszköz kihordási időn belül történő meghibásodása 
esetén a javítás közgyógyellátásra jogosultak részére a külön jogszabály 
figyelembevételével térítésmentes akkor is, ha a javítás időpontjában az eszköz 
már nem támogatott, illetve nem szolgálható ki közgyógyellátás jogcímén.” 
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A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) honlapján elérhető 
tájékoztatók (http://www.neak.gov.hu//data/cms1003109/GYSE_REZSIORADIJAK.pdf  
http://www.oep.hu/data/cms1003066/Kerekesszek.pdf) „kerekesszék javítására” című 
táblázat utolsó sorában az szerepel, hogy „Szaküzleten kívüli javítás esetén elszámolható” 
egy óra munkadíj. Eszerint tehát a kerekesszék javítás tb támogatása a szaküzleten kívüli 
javítás, azaz a kiszállási díj elismert költségére is vonatkozik. A R. 22. számú melléklete és 
a hivatkozott NEAK közlemény szerint szaküzleten kívüli javítás esetén egy óra 
számolható el 4.550 Ft-os rezsióradíjjal. 
 
Álláspontunk szerint a közgyógyellátás jogcímen vényen rendelt javítás esetén 
kihordási időn belül sem kiszállási díj, sem térítési díj nem kérhető a hivatkozott 
jogszabályok alapján. A baleseti ellátás kivételével a közgyógyellátásra nem jogosultak 
részére társadalombiztosítási támogatással rendelt javítás térítési díjáról és kiszállási 
díjáról azonban a jogszabályok nem rendelkeznek.  
 
Mindezek ellenére egyre gyakrabban érkezik jelzés arról, hogy a szervizek sajnálatos 
módon különféle díjakat kérnek a közgyógy jogcímen vényen rendelt javításért is. A 
mozgássérült emberek életében a gyógyászati segédeszközök javítási szükséglete 
folyamatos és a szervizháttér nélkülözhetetlen, így a javítási szolgáltatást nyújtó 
szervizeknek kiszolgáltatott biztosítottak kénytelenek kifizetni a kért kiszállási- vagy 
térítési díjat.  
 
További sajnálatos gyakorlat az is, hogy a szerviz „keret kimerülésre” hivatkozva 
kihordási időn belül is visszautasítja a vényen rendelt javítás elvégzését. A támogatott 
eszköz javítására igénybe vehető keret kiszámítása ugyanakkor az alábbiak szerint nem 
egyértelmű és a biztosítottak számára nem is hozzáférhető. 
 
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról 
szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (Vhr.) 8. § (1) bekezdése a támogatás alapjául 
szolgáló összeg és térítési díj meghatározása nélkül rögzíti a gyógyászati segédeszközök 
javítási díjához nyújtott támogatás mértékét. Így tehát nem állapítható meg a javítás 
alapjául szolgáló ár, amelynek százalékos mértékéig járna a támogatás, illetve amihez az 
eszközre fordított tb támogatás összegét a Vhr. 8. § (1) bekezdése szerint kellene 
viszonyítani. Továbbá az sem egyértelmű, hogy a Vhr. 8. § (1) bekezdés alapján a 
támogatási érték 60 %-ában meghatározott javítási maximum „keretet” milyen időszakra 
– tehát egy-egy javítási alkalomra vagy pl a teljes kihordási időre – kellene vizsgálni. 
 
A Vhr. 8. § (6) bekezdése szerint egy termék javítására a kihordási időn belül legfeljebb a 
termék kiadásakor érvényes közfinanszírozás alapjául elfogadott ára áfá-val növelt 
összegének 130%-a fordítható.  
 
Az eszköz kihordási ideje alatt javításra elszámolt támogatás végösszegét a biztosítottak 
nem ismerik. A NEAK betegéletút lekérdező szolgáltatása csak szűkebb réteg számára 
hozzáférhető és tapasztalataink szerint a laikus biztosítottak számára a javítás pontos díja 
sem állapítható meg egyértelműen. Az egyébként sem elvárható, hogy a szakemberek 
számára is alig átlátható, bonyolult támogatási adatok közt a biztosított utána járjon az 
eszköz támogatási összege és a javítási díj Vhr. 8. § (1) és (6) bekezdése szerinti 
arányának. 
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Az egyes eszközök támogatott javítására elszámolható összeg szabályozása nem 
egyértelmű, a ténylegesen felhasznált támogatási összeg közvetlenül nem hozzáférhető, így 
a szervizek „javítási keret kimerülésére” hivatkozása a biztosítottak által ellenőrizhetetlen 
állítás. Tapasztalataink szerint a szerviz akár önkényesen is visszautasíthatja, hogy a 
javítást a tb támogatás terhére végezze el.  
 
A tb támogatással rendelhető javítással kapcsolatosan az előbbiekben kifejtettek 
alapján az alábbi kérdésekben kérem szíves állásfoglalását: 
 

- A közgyógyellátásra jogosultak, illetve nem közgyógy jogosult biztosítottak 
részére vényen rendelt, tb támogatással javíttatható eszközök esetén a szerviz 
felszámíthat-e kiszállási- vagy térítési díjat? 

- Amennyiben a kiszállási díj vagy térítési díj jogszerűen követelhető, akkor hogyan 
és milyen díj összeg alapulvételével kell kiszámítani a térítési díjat és kiszállási 
díjat? Tehát mi a támogatás alapjául elfogadott ár, amihez képest a Vhr. 8. § (1) 
bekezdése szerinti %-os mértékeket vizsgálni kellene? Ezt a biztosítottak hol 
ellenőrizhetik? 

- A szerviz eltérhet-e a R. 22. sz. mellékletében közzétett rezsióradíjak és a NEAK 
által közzétett elszámolható időtartamokból adódó javítási összegektől? Az így 
rögzített díjaktól eltérés alapul szolgálhat-e térítési díj felszámítására? 

- Az egy termékre fordítható javítási maximumot a Vhr. 8. § (1) bekezdése szerinti, 
az adott eszközre meghatározott támogatási érték 60 %-ának megfelelő összeg 
vagy a Vhr. 8. § (6) bekezdése szerinti, a termék kiadásakor érvényes bruttó ár 130 
%-ának megfelelő összeg figyelembe vételével kell meghatározni? 

- A biztosított hol és hogyan ismerheti meg a tb támogatással vásárolt eszközére a 
kihordási idő alatt fordított javítási díjat, illetve a rá irányadó maximális javítási 
támogatás mértéket? A javítást rendelő orvos, illetve a javítást végző szolgáltató 
hol és hogyan ismerheti meg a nála megjelenő biztosított eszközére már igénybe 
vett javítási díjakat? 

 
Amennyiben nem jogszerű a vényen rendelt javítás során kiszállási díj vagy térítési 
díj felszámítása, akkor kérem szíves intézkedését a jogsértő gyakorlat 
megszüntetése érdekében. 
 

II. Kihordási idő kezdőnapja 
 
Számos jelzés érkezik a MEOSZ-hoz a gyógyászati segédeszközökre irányadó kihordási 
idő kezdőnapjának eltérő értelmezésével kapcsolatosan is. 
 
A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának, 
valamint a támogatás megváltoztatásának szabályairól szóló 451/2017. (XII. 27.) Korm. 
rendelet 1. § (1) bekezdés 5. pontja szerint a kihordási idő: „az az időtartam, amelyre 
meghatározott mennyiségű gyógyászati segédeszköz támogatással rendelhető, vagy az az 
időtartam, amelyre vonatkozóan a rendelt eszköz árához a NEAK támogatást állapít meg”.  
 
A kihordási időhöz kötött rendelési korlátozások miatt a kezdőnapnak fontos gyakorlati 
jelentősége van, azonban a jogszabályok nem határozzák meg az időtartam kezdetét és erre 
vonatkozóan sem a NEAK betegéletút lekérdező rendszere, sem az EESZT nem tartalmaz 
konkrét dátumot. A támogatás időtartamát a NEAK és a R. is hónapokban határozza meg, 
a kezdőnap megjelölése nélkül. 
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A kihordási idő a Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 5. pontja szerinti definíció első fordulata 
alapján a rendelés napja lehetne, azonban a definíció második fordulata alapján a vény 
beváltásának napja, az eszköz kiszolgáltatásának, sőt akár a tb támogatás elszámolásának 
napja is lehetne.  
 
A biztosítottnak nyilatkoznia kell a kihordási időn belül számára rendelt eszközökről, 
illetve tudomásunk szerint az orvosok rendelési gyakorlata is eltérő. Így tehát olyan 
időszaknak van jogkövetkezménye, amely kezdetét a biztosított és a kezelőorvos sem 
feltétlenül ismeri és akár négy eltérő dátum is lehet. Egyes eszközök esetén több hónap, 
akár fél év is eltelhet a vény beváltása és az eszköz kiszolgáltatása közt, a tb támogatás 
elszámolásának napját pedig a biztosítottak és kezelőorvosok nem ismerik. Álláspontunk 
szerint ezért a felírás napjától kellene számítani a kihordási időt, mert ez a dátum 
ismert a biztosított és a kezelőorvos számára is. 
 
Előbbiek alapján kérjük szíves tájékoztatását, hogy az egészségbiztosító a 
gyakorlatban melyik időponttól számítja a gyógyászati segédeszközökre irányadó 
kihordási időt. 
 
 
 
Budapest, 2021. március 30. 
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