
32/2021. (VII. 29.) EMMI rendelet 

a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő 

rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosításáról 

hatályos: 2021.08.01 - 2021.08.01 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (3) bekezdés a) pontjában és (4) 

bekezdés n) pontjában, az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi 

XLVII. törvény 38. § (2) bekezdés h) pontjában, valamint a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-

ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (4) 

bekezdés b) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) 

Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 2. és 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és 

hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró 

pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el: 

1. § A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, 

forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.) 10/C. § (2) bekezdése 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A szállító-előminősítési díj a NEAK bevétele. A díj a kérelem visszavonása, visszautasítása, valamint az eljárásnak az Ákr. 

47. § (1) bekezdés a) pontja szerinti megszüntetése esetén, a felmerült költségek levonásával visszaigényelhető.” 

2. §1 

3. §2 

4. §3 

5. §4 

6. §5 

7. §6 

8. § (1) Az R. a következő 23. §-sal egészül ki: 

„23. § (1) A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő 

rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosításáról szóló 32/2021. 
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(VII. 29.) EMMI rendelettel (a továbbiakban: Módr12.) megállapított 10., 17. és 18. számú mellékletben foglaltakat – a (2) 

bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. szeptember 1-jétől kell alkalmazni. A Módr12. hatálybalépését megelőző napon hatályos 

10., 17. és 18. számú mellékletben foglaltakat 2021. augusztus 31-éig kell alkalmazni. 

(2) A Módr12.-vel megállapított 10. számú melléklet 361/a sorában foglaltakat 2021. október 1-jétől kell alkalmazni. A 10. 

számú melléklet 361/a sorának a Módr12. hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezését 2021. szeptember 30-áig kell 

alkalmazni. 

(3) A Módr12. hatálybalépését megelőzően rendelt, gyógyászati segédeszközt tartalmazó elektronikus vény a vény 

érvényességi idején belül kiváltható.” 

9. § (1) Az R. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 

(2) Az R. 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul. 

(3) Az R. 3. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul. 

(4) Az R. 4. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul. 

(5) Az R. 7. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul. 

(6) Az R. 8. számú melléklete a 6. melléklet szerint módosul. 

(7) Az R. 10. számú melléklete a 7. melléklet szerint módosul. 

(8) Az R. a 8. melléklet szerinti 11. számú melléklettel egészül ki. 

(9) Az R. a 9. melléklet szerinti 12. számú melléklettel egészül ki. 

(10) Az R. 17. számú melléklete a 10. melléklet szerint módosul. 

(11) Az R. 18. számú melléklete a 11. melléklet szerint módosul. 

(12) Az R. 25. számú melléklete a 12. melléklet szerint módosul. 

10. § Az R. 

1. 4. § (2) bekezdés a) pontjában az „az OGYÉI” szövegrész helyébe az „a kijelölt szervezet”, 

2. 10. § (3) bekezdésében az „a kérelem visszavonása” szövegrész helyébe az „a kérelem visszavonása, a kérelem 

visszautasítása, valamint az eljárásnak az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: 

Ákr.) 47. § (1) bekezdés a) pontja szerinti megszüntetése”, 

3. 10/C. § (1) bekezdésében a „forint.” szövegrész helyébe a „forint, melyet a 10. § (2) bekezdésében meghatározott 

számlaszámra kell befizetni.”, 



4. 13/B. § (1) bekezdésében a „(2)–(11) bekezdés” szövegrész helyébe a „(2)–(12) bekezdés”, 

5. 14. § (4) és (4a) bekezdésében az „a vényen aláírásával igazolja” szövegrész helyébe az „a vényen, elektronikus vény esetén 

a kiadási igazoláson aláírásával igazolja”, 

6. 14. § (9) bekezdésében a „vényt” szövegrész helyébe a „papíralapú vényt”, 

7. 10. számú mellékletében foglalt táblázat B:107/a mezőjében a „SPECIÁLIS SZÍVÓ-ÖBLÍTŐ HATÁSÚ HIDROAKTÍV 

KÖTSZEREK ANTISZEPTIKUMMAL” szövegrész helyébe a „SPECIÁLIS SZÍVÓ-ÖBLÍTŐ HATÁSÚ HIDROAKTÍV 

KÖTSZEREK”, 

8. 10. számú mellékletében foglalt táblázat F:2, G:108, G:208, G:291, G:373, G:857, G:886, G:936, G:961, G:973, G:1073 

mezőjében a „rehabilitációs medicina,” szövegrész helyébe a „rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és 

gyermekgyógyászat),”, 

9. 10. számú mellékletében foglalt táblázat G:200/a mezőjében a „gyermek-tüdőgyógyászat, gyermek-neurológia” szövegrész 

helyébe a „gyermek-tüdőgyógyászat, gyermek-neurológia, gyermek fül-orr gégészet (amennyiben saját alvásdiagnosztikai 

laboratóriummal rendelkezik)”, 

10. 10. számú mellékletében foglalt táblázat G:316, G:320 mezőjében a „rehabilitációs medicina” szövegrész helyébe a 

„rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat)”, 

11. 10. számú mellékletében foglalt táblázat E:368 mezőjében az „A rendelésnél a vényen az oldaliságot fel kell tüntetni” 

szövegrész helyébe az „A kihordási időre rendelhető mennyiség egyoldali ellátásra vonatkozik. A rendelésnél a vényen az 

oldaliságot fel kell tüntetni.”, 

12. 10. számú mellékletében foglalt táblázat G:1081, G:1085, G:1088 mezőjében az „arc-állcsont-szájsebészet” szövegrész 

helyébe az „arc-állcsont és szájsebészet, geriátria”, 

13. 10. számú mellékletében foglalt táblázat G:1090 mezőjében az „arc-állcsont és szájsebészet” szövegrész helyébe az „arc-

állcsont és szájsebészet, geriátria”, 

14. 10. számú mellékletében foglalt táblázat D:199 mezőjében az „AHI>30” szövegrész helyébe az „AHI>15”, 

15. 10. számú mellékletében foglalt táblázat E:337 mezőjében az „A kihordási időre rendelhető mennyiség egy penre 

vonatkozik” szövegrész helyébe az „A kihordási időre rendelhető mennyiség egy penre vonatkozik. Rendeléskor a penek számát 

fel kell tüntetni”, 

16. 10. számú mellékletében foglalt táblázat D:354/b mezőjében a „szolgáló” szövegrész helyébe a „szoruló”, 

17. 10. számú mellékletében foglalt táblázat A:361 mezőjében a „04 24 12 06 03” szövegrész helyébe a „04 24 12 06 06”, 



18. 10. számú mellékletében foglalt táblázat D:475 mezőjében a „Peroneus-bénulás a lábszár szintjében vagy centrális 

eredettel” szövegrész helyébe az „Izolált peroneus-bénulás, ha a quadriceps és az Achilles izomereje megtartott és a bénulás nem 

spasztikus eredetű”, 

19. 10. számú mellékletében foglalt táblázat D:762, D:764, D:766, D:768, D:770, D:772, D:774, D:776, D:778 mezőjében a „– 

18 év alattiak számára, vagy – terhes és gyermekágyas nőknek a szülést követő 90 napig, vagy – nem csontvelő-transzplantáció 

miatt elvégzett góckutatást követő fogextrahálás utáni első ellátáskor” szövegrész helyébe a „Foghiányok pótlására, a szakma 

szabályai szerint”, 

20. 10. számú mellékletében foglalt táblázat G:1117 mezőjében a „6 hónap” szövegrész helyébe a „24 hónap” 

szöveg lép. 

11. § Hatályát veszti az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat 

a) E:741, E:743, E:745, E:747, E:749, E:751, E:753, E:755, E:757, E:759 mezőjében a „Kizárólag közgyógyellátás jogcímén 

rendelhető” szövegrész, 

b) E:1133, E:1134, E:1140, E:1141, E:1146, E:1147, E:1152, E:1153, E:1159, E:1160, E:1165, E:1166, E:1172, E:1173, 

E:1179, E:1180, E:1185, E:1186, E:1192, E:1193 mezőjében a „Kizárólag közgyógyellátás jogcímén 18 év alatti betegek 

számára” szövegrész, 

c) G:1207 mezőjében a „szemészet, gyermekszemészet” szövegrész, 

d) 443/a sora. 

12. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. augusztus 1-jén lép hatályba. 

(2) A 2–7. § 2021. november 1-jén lép hatályba. 

1. melléklet a 32/2021. (VII. 29.) EMMI rendelethez 

1. Az R. 1. számú melléklet 8.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(Az eszköz megfelelőségi igazolása) 

„8.1. Regisztrációról szóló igazolás száma, amennyiben az az R. vagy az IVD-rendelet szerint kötelező” 

2. Az R. 1. számú melléklet 9.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(Az eszköz árára, társadalombiztosítási támogatására vonatkozó paraméterek) 

„9.1. Árajánlat (nettó fogyasztói ár Ft/mennyiségi egység) 



Nyilatkozat arról – az alkalmazott számítások egyidejű bemutatásával –, hogy az árajánlat kialakítása során figyelembe vette, 

hogy a fajlagos költségeket és az üzleti kockázatot csökkenti a támogatással történő értékesítés;” 

2. melléklet a 32/2021. (VII. 29.) EMMI rendelethez 

Az R. 2. számú melléklet 9.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(Az eszköz árára, társadalombiztosítási támogatására vonatkozó paraméterek) 

„9.1. Árajánlat (nettó fogyasztói ár Ft/mennyiségi egység) 

Nyilatkozat arról – az alkalmazott számítások egyidejű bemutatásával –, hogy az árajánlat kialakítása során figyelembe vette, 

hogy a fajlagos költségeket és az üzleti kockázatot csökkenti a támogatással történő értékesítés;” 

3. melléklet a 32/2021. (VII. 29.) EMMI rendelethez 

Az R. 3. számú melléklet 9.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(Az eszköz árára, társadalombiztosítási támogatására vonatkozó paraméterek) 

„9.1. Árajánlat (nettó fogyasztói ár Ft/mennyiségi egység) 

Nyilatkozat arról – az alkalmazott számítások egyidejű bemutatásával –, hogy az árajánlat kialakítása során figyelembe vette, 

hogy a fajlagos költségeket és az üzleti kockázatot csökkenti a támogatással történő értékesítés;” 

4. melléklet a 32/2021. (VII. 29.) EMMI rendelethez 

1. Az R. 4. számú melléklet 8.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(Az eszköz megfelelőségi igazolása) 

„8.1. Regisztrációról szóló igazolás száma, amennyiben az az R. vagy az IVD-rendelet szerint kötelező” 

2. Az R. 4. számú melléklet 9.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(Az eszköz árára és kölcsönzési díjára vonatkozó paraméterek) 

„9.1. Árajánlat (nettó fogyasztói ár Ft/mennyiségi egység) 

Nyilatkozat arról – az alkalmazott számítások egyidejű bemutatásával –, hogy az árajánlat kialakítása során figyelembe vette, 

hogy a fajlagos költségeket és az üzleti kockázatot csökkenti a támogatással történő értékesítés;” 

5. melléklet a 32/2021. (VII. 29.) EMMI rendelethez 



1. Az R. 7. számú melléklet 5. sorszámú csoportjában foglalt táblázat a következő 4/a. sorral egészül ki: 

  [A B 

1. ISO kód Osztály/csoport megnevezése] 

„4/a. 04 19 24 03 12 Automata inzulinpumpák” 

6. melléklet a 32/2021. (VII. 29.) EMMI rendelethez 

1. Az R. 8. számú melléklete a következő 21/d. sorral egészül ki: 

  [A B C 

1.   ISO Név] 

„21/d. T 04 19 24 03 12 Automata inzulinpumpák” 

7. melléklet a 32/2021. (VII. 29.) EMMI rendelethez 

1. Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 107/e és 107/f sorral egészül ki: 

[

1 
IS

O-kód 
Megneve

zés 
Rendelés 

jogcíme 
Indiká

ció 
Kiegészítő feltételek, 

megjegyzések az indikációhoz 

Munkahelyre vonatkozó követelmény 

(amennyiben munkahelyi követelmény nem 
kerül meghatározásra, 

a szakképesítési követelményeknek megfelelő 

orvos rendelheti az adott eszközt) 

Szakképesítési 

követelmény 

Tá

mo- 
gatás 

mér- 

téke 

Kih

or- 
dási 

idő 
(hó- 

nap) 

Kihor

- 

dási 
időre 

maxi- 
máli- 

san 

rendel- 
hető 

meny- 

nyiség 

Men
y- 

nyiség- 
egység] 

„ 

10

7/e 

02 21 03 

06 

Speciális szívó- 

öblítő hatású hidroaktív kötszerek antiszeptikummal 

kavitális 

  Üreges sebre. 

Alginátokkal együtt nem 

rendelhető. 

              

10

7/f 

02 21 03 

06 03 

Speciális szívó- 

öblítő hatású hidroaktív kötszerek antiszeptikummal 

kavitális 10x10 cm-ig 

normat

ív 

    80

% 

1 1

0 

d

b 

” 



2. Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 350/a és 350/b sorral egészül ki: 

[
1 

IS
O-kód 

Megneve
zés 

Rendelés 
jogcíme 

Indiká
ció 

Kiegészítő feltételek, 
megjegyzések az indikációhoz 

Munkahelyre vonatkozó követelmény 
(amennyiben munkahelyi követelmény nem 

kerül meghatározásra, 

a szakképesítési követelményeknek megfelelő 
orvos rendelheti az adott eszközt) 

Szakképesítési 
követelmény 

Tá
mo- 

gatás 

mér- 
téke 

Kih

or- 

dási 
idő 

(hó- 

nap) 

Kihor
- 

dási 

időre 
maxi- 

máli- 

san 
rendel- 

hető 

meny- 

nyiség 

Men

y- 
nyiség- 

egység] 

„ 

35

0/a 

0

4 

19 

24 

03 

12 

Automata 

inzulinpumpák 

normat

ív 

– legalább 6 hónap 

igazolt, átlagosan 

75% feletti 

szenzorhasználat 

– HbA1c-értéke 

ismételten >7,0%, 

prekoncepcionális 

gondozás során 

>6,5%, vagy 

– napi vércukor- 

ingadozása jelentős 

(>=10,0 mmol/l), 

vagy 

– hajnali jelenség 

igazolható (reggeli 

éhomi vércukor 

ismételten >8,0 

mmol/l), vagy 

– havonta legalább 

3 alkalommal 

észlelhető klinikai 

1. Kizárólag 18 év 

feletti, legalább három 

éve 

1-es típusú diabetes 

mellitusban szenvedő 

betegek számára 

rendelhető 

2. Közgyógyellátás 

jogcímen nem 

rendelhető 

3. Adott eszköz csak 

3 hónapos 

próbakezelési időszak 

után rendelhető 

társadalombiztosítási 

támogatással 

A 18. 

számú 

melléklet 

2. pontja 

szerint 

belgyógyászat, 

csecsemő- és 

gyermekgyógyászat, 

endokrinológia 

80

% 

4

8 

1 d

b 



tünetekkel járó 

hypoglykaemia, vagy 

– hypoglykaemia- 

érzet csökkenése 

vagy elvesztése 

dokumentálható, 

vagy 

– súlyos 

hypoglykaemia 

(vércukor <3,0 

mmol/l) jelentkezik 

legalább 1 ízben 

6 hónap alatt. 

Ismétlődő (évi 3 

alkalommal 

jelentkező), súlyos 

(kórházi felvételt 

igénylő), nem a 

beteg 

együttműködési 

hiánya okozta 

ketoacidosis esetén a 

HbA1c-értéktől és 

diabetes-tartamtól 

függetlenül is 

rendelhető 1-es 

típusú diabetesben. 

Ismételt rendelés 

esetén: 

a pumpakezelés 

kezdetéhez képest 

legalább 10%os 



javulás a következő 

anyagcsere 

paraméterekben: 

TIR, TBR, GMI és 

az Auto módban 

eltöltött idő legalább 

80%. 

350/

b 

04 

19 

24 

03 

12 

Automata 

inzulinpumpák 

emelt – legalább 6 hónap 

igazolt, átlagosan 75% 

feletti 

szenzorhasználat 

– HbA1c-értéke 

ismételten >7,0%, 

prekoncepcionális 

gondozás során 

>6,5%, vagy 

– napi vércukor-

ingadozása jelentős 

(>=10,0 mmol/l), vagy 

– hajnali jelenség 

igazolható (reggeli 

éhomi vércukor 

ismételten >8,0 

mmol/l), vagy 

- havonta legalább 

3 alkalommal 

észlelhető klinikai 

tünetekkel járó 

hypoglykaemia, vagy 

– hypoglykaemia-

érzet csökkenése vagy 

1. 18 év alatti 

betegek részére vagy a 

nappali tagozaton 

középiskolai vagy 

felsőfokú 

tanulmányokat 

folytató betegek 

számára 

a tanulmányok 

befejezéséig, de 

legfeljebb 24 éves 

korig rendelhető, ha a 

beteg legalább 1 éve 

1-es típusú diabetes 

mellitusban szenved 

2. Adott eszköz csak 

3 hónapos 

próbakezelési időszak 

után rendelhető 

társadalombiztosítási 

támogatással 

A 18. 

számú 

melléklet 

2. pontja 

szerint 

belgyógyászat, 

csecsemő- és 

gyermekgyógyászat, 

endokrinológia 

98

% 

4

8 

1 d

b 



elvesztése 

dokumentálható, vagy 

– súlyos 

hypoglykaemia 

(vércukor <3,0 

mmol/l) jelentkezik 

legalább 1 ízben 

6 hónap alatt. 

Ismétlődő (évi 3 

alkalommal 

jelentkező), súlyos 

(kórházi felvételt 

igénylő), nem a beteg 

együttműködési hiánya 

okozta ketoacidosis 

esetén 

a HbA1c-értéktől és 

diabetes-tartamtól 

függetlenül is 

rendelhető 1-es típusú 

diabetesben. 

Ismételt rendelés 

esetén: 

a pumpakezelés 

kezdetéhez képest 

legalább 10%os 

javulás a következő 

anyagcsere 

paraméterekben: TIR, 

TBR, GMI és 

az Auto módban 

eltöltött idő legalább 



80%. 

” 

3. Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat 361/a sora helyébe a következő rendelkezés lép: 

[
1 

IS
O-kód 

Megneve
zés 

Rendelés 
jogcíme 

Indiká
ció 

Kiegészítő feltételek, 
megjegyzések az indikációhoz 

Munkahelyre vonatkozó követelmény 
(amennyiben munkahelyi követelmény nem 

kerül meghatározásra, 

a szakképesítési követelményeknek megfelelő 

orvos rendelheti az adott eszközt) 

Szakképesítési 
követelmény 

Tá
mo- 

gatás 

mér- 

téke 

Kih

or- 

dási 
idő 

(hó- 

nap) 

Kihor
- 

dási 

időre 
maxi- 

máli- 

san 

rendel- 

hető 

meny- 
nyiség 

Men

y- 
nyiség- 

egység] 

„ 

36

1/a 

04 

24 

12 

06 

09 

Tesztcsíkok 

ketonméréshez 

normat

ív 

Inzulinkezelésre 

szoruló diabetes 

mellitus 

18 év alatti betegek részére vagy a 

nappali tagozaton középiskolai vagy 

felsőfokú tanulmányokat folytató 

betegek számára 

a tanulmányok befejezéséig, de 

legfeljebb 24 éves korig rendelhető 

 belgyógyászat, 

csecsemő- és 

gyermekgyógyászat, 

endokrinológia 

80

% 

6 2

5 

d

b 

” 

4. Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 361/b és 361/c sorral egészül ki: 

[

1 
IS

O-kód 
Megneve

zés 
Rendelés 

jogcíme 
Indiká

ció 
Kiegészítő feltételek, 

megjegyzések az indikációhoz 

Munkahelyre vonatkozó követelmény 

(amennyiben munkahelyi követelmény nem 

kerül meghatározásra, 
a szakképesítési követelményeknek megfelelő 

orvos rendelheti az adott eszközt) 

Szakképesítési 

követelmény 

Tá

mo- 

gatás 
mér- 

téke 

Kih

or- 
dási 

idő 

(hó- 

nap) 

Kihor

- 

dási 
időre 

maxi- 

máli- 
san 

rendel- 

hető 
meny- 

nyiség 

Men
y- 

nyiség- 

egység] 

„ 

361 0 Ketonmérő  Inzulinkezelésre    belgyógyászat,         



/b 4 

24 

12 

09 

k szoruló diabetes 

mellitus 

csecsemő- és 

gyermekgyógyászat, 

endokrinológia 

361

/c 

0

4 

24 

12 

09 

03 

Ketonmérő 

készülékek 

normat

ív 

  18 év alatti betegek részére 

vagy a nappali tagozaton 

középiskolai vagy felsőfokú 

tanulmányokat folytató 

betegek számára 

a tanulmányok 

befejezéséig, de legfeljebb 

24 éves korig rendelhető 

  belgyógyászat, 

csecsemő- és 

gyermekgyógyászat, 

endokrinológia 

50

% 

7

2 

1 d

b 

” 

5. Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat 426. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 

[

1 
IS

O-kód 
Megneve

zés 
Rendelés 

jogcíme 
Indiká

ció 
Kiegészítő feltételek, 

megjegyzések az indikációhoz 

Munkahelyre vonatkozó követelmény 

(amennyiben munkahelyi követelmény nem 
kerül meghatározásra, 

a szakképesítési követelményeknek megfelelő 

orvos rendelheti az adott eszközt) 

Szakképesítési 

követelmény 

Tá

mo- 
gatás 

mér- 

téke 

Kih
or- 

dási 

idő 
(hó- 

nap) 

Kihor

- 
dási 

időre 

maxi- 
máli- 

san 

rendel- 
hető 

meny- 

nyiség 

Men

y- 

nyiség- 
egység] 

„ 

4

26 

06 

06 

FELSŐ VÉGTAGOK 

ORTÉZIS- 

RENDSZEREI (TESTEN 

VISELT) 

  18 éves kor alatti égési sérültek részére is rendelhető a hegesedés következtében 

kialakuló kontraktúrák megelőzése céljából 

              

” 

6. Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat 455. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 

[
1 

IS
O-kód 

Megneve
zés 

Rendelés 
jogcíme 

Indiká
ció 

Kiegészítő feltételek, 
megjegyzések az indikációhoz 

Munkahelyre vonatkozó követelmény 

(amennyiben munkahelyi követelmény nem 

Szakképesítési 
követelmény 

Tá

mo- 

Kih

or- 

Kihor

- 

Men

y- 



kerül meghatározásra, 

a szakképesítési követelményeknek megfelelő 
orvos rendelheti az adott eszközt) 

gatás 

mér- 
téke 

dási 

idő 
(hó- 

nap) 

dási 

időre 
maxi- 

máli- 

san 
rendel- 

hető 

meny- 
nyiség 

nyiség- 

egység] 

„ 

4

55 

06 

12 

ALSÓ VÉGTAGOK 

ORTÉZIS- 

RENDSZEREI (TESTEN 

VISELT) 

  18 éves kor alatti égési sérültek részére is rendelhető 

a hegesedés következtében kialakuló kontraktúrák megelőzése 

céljából 

              

” 

7. Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat 477. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 

[

1 
IS

O-kód 
Megneve

zés 
Rendelés 

jogcíme 
Indiká

ció 
Kiegészítő feltételek, 

megjegyzések az indikációhoz 

Munkahelyre vonatkozó követelmény 

(amennyiben munkahelyi követelmény nem 

kerül meghatározásra, 
a szakképesítési követelményeknek megfelelő 

orvos rendelheti az adott eszközt) 

Szakképesítési 

követelmény 

Tá

mo- 

gatás 
mér- 

téke 

Kih

or- 
dási 

idő 

(hó- 
nap) 

Kihor

- 

dási 
időre 

maxi- 

máli- 
san 

rendel- 

hető 
meny- 

nyiség 

Men
y- 

nyiség- 

egység] 

„ 

4

77 

06 12 

06 09 

Egyedi méretvétel alapján egyedileg 

készített boka-láb ortézisek 

    Az eszköz nem rendelhető dinamikus adaptív boka-

láb ortézissel együttesen. 

            

” 

8. Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 483/a–c. sorral egészül ki: 

[

1 
IS

O-kód 
Megneve

zés 
Rendelés 

jogcíme 
Indiká

ció 
Kiegészítő feltételek, 

megjegyzések az indikációhoz 

Munkahelyre vonatkozó követelmény 

(amennyiben munkahelyi követelmény nem 

kerül meghatározásra, 
a szakképesítési követelményeknek megfelelő 

orvos rendelheti az adott eszközt) 

Szakképesítési 

követelmény 

Tá

mo- 

gatás 
mér- 

téke 

Kih

or- 
dási 

idő 

(hó- 
nap) 

Kihor

- 

dási 
időre 

maxi- 

máli- 

Men
y- 

nyiség- 

egység] 



san 

rendel- 
hető 

meny- 

nyiség 

„ 

483

/a 

0

6 

12 

06 

12 

Dinamikus 

adaptív boka-

láb ortézisek 

    -    3. aktivitási szint: a 

beteg korlátlan 

eszközhasználatra 

képes. 

-    Karbon, kevlár, 

üvegszál 

felhasználásával, 

prepeg eljárással 

készül. 

-    Energia tárolásra 

alkalmas. 

-    A kihordási időből 

adódóan a terméknek 

legalább 3 millió 

ciklusra szóló 

tesztdokumentációval 

kell rendelkeznie. 

-    Első eszköz ellátásnál 

a megfelelő eszköz 

kiválasztását és 

adaptációs igényét, a 

szükséges tartozékok 

meghatározását csak 

megfelelő team (orvos, 

gyártói jogosítvánnyal 

rendelkező ortopédiai 

műszerész, 

mozgásszervi 

rehabilitációs 

szakambulancia 

vagy osztály 

ortopédia-

traumatológia, 

ortopédia, 

traumatológia, fizikális 

medicina és 

rehabilitációs orvoslás, 

rehabilitációs medicina, 

orvosi rehabilitáció 

(csecsemő- és 

gyermekgyógyászat) 

        



gyógytornász) 

végezheti. 

-    Az eszköz nem 

rendelhető egyedi 

méretvétel alapján 

egyedileg készített 

boka-láb ortézissel 

együttesen. 

483

/b 

0

6 

12 

06 

12 

03 

Dinamikus 

boka-láb 

ortézisek 

alacsony 

energiatároló 

képességgel 

normat

ív 

A láb, lábszár 

centrális vagy 

perifériális bénulásos 

kórképei, 

proszupinációs 

izomegyensúly zavar 

(disbalance). 

Megtartott térd 

extensio, stabil 

térdízület. 

Plantarflexio izomereje 

megtartott. Spazmus 

esetén Módosított 

Asworth Skála (MAS) 

szerinti érték: 1. 

Kontraindikáció: 

jelentős görcsös 

bénulás (spaszticitás), 

jelentős bokaduzzanat, 

fekély által 

veszélyeztetett 

diabéteszes láb 

      90

% 

2

4 

1 d

b 

483 0

6 

Térdízület 

működését 

normat A láb, lábszár 

centrális vagy 

Ventrális megtámasztás     90 2 1 d



/c 12 

06 

12 

09 

befolyásoló 

dinamikus 

boka-láb 

ortézisek 

magas 

energiatároló 

képességgel 

ív perifériális bénulásos 

kórképei és a 

következő kórképek 

valamelyike: pro-

szupinációs izom-

egyensúly zavar 

(disbalance) vagy boka 

instabilitás vagy 

spazmus [Módosított 

Asworth Skála (MAS) 

szerinti érték: 1–2) 

vagy a láb 

plantarflexio 

izomerejének 

csökkenése (mért 

izomerő 0–3) vagy 

crouchgait (guggoló 

járás) vagy quadriceps 

paresis (a térd extensio 

izomerejének 

csökkenése, mért 

izomerő 2–3). 

Kontraindikáció: 

jelentős görcsös 

bénulás (spaszticitás), 

jelentős bokaduzzanat, 

fekély által 

veszélyeztetett 

diabéteszes láb 

% 4 b 

” 

9. Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat 803. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 

[ IS Megneve Rendelés Indiká Kiegészítő feltételek, Munkahelyre vonatkozó követelmény Szakképesítési Tá Kih Kihor Men



1 O-kód zés jogcíme ció megjegyzések az indikációhoz (amennyiben munkahelyi követelmény nem 

kerül meghatározásra, 
a szakképesítési követelményeknek megfelelő 

orvos rendelheti az adott eszközt) 

követelmény mo- 

gatás 
mér- 

téke 

or- 

dási 
idő 

(hó- 

nap) 

- 

dási 
időre 

maxi- 

máli- 
san 

rendel- 

hető 
meny- 

nyiség 

y- 

nyiség- 
egység] 

„ 

8

03 

06 

33 

ORTOPÉD CIPŐK ÉS 

TARTOZÉKAIK 

  18 éves kor alatti égési sérültek részére is rendelhető 

a hegesedés következtében kialakuló kontraktúrák megelőzése céljából 

              

” 

10. Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat 1206. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 

[

1 
IS

O-kód 
Megneve

zés 
Rendelés 

jogcíme 
Indiká

ció 
Kiegészítő feltételek, 

megjegyzések az indikációhoz 

Munkahelyre vonatkozó követelmény 

(amennyiben munkahelyi követelmény nem 
kerül meghatározásra, 

a szakképesítési követelményeknek megfelelő 

orvos rendelheti az adott eszközt) 

Szakképesítési 

követelmény 

Tá

mo- 
gatás 

mér- 

téke 

Kih
or- 

dási 

idő 
(hó- 

nap) 

Kihor

- 
dási 

időre 

maxi- 
máli- 

san 

rendel- 
hető 

meny- 

nyiség 

Men

y- 

nyiség- 
egység] 

„ 

1206 21 03 09 Kontaktlencsék         szemészet, gyermekszemészet         

” 

11. Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat 1253. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 

[

1 
IS

O-kód 
Megneve

zés 
Rendelés 

jogcíme 
Indiká

ció 
Kiegészítő feltételek, 

megjegyzések az indikációhoz 

Munkahelyre vonatkozó követelmény 

(amennyiben munkahelyi követelmény nem 

kerül meghatározásra, 
a szakképesítési követelményeknek megfelelő 

orvos rendelheti az adott eszközt) 

Szakképesítési 

követelmény 

Tá

mo- 

gatás 
mér- 

téke 

Kih

or- 
dási 

idő 

(hó- 
nap) 

Kihor

- 

dási 

időre 
maxi- 

máli- 

san 
rendel- 

hető 

Men
y- 

nyiség- 

egység] 



meny- 

nyiség 

„ 

12

53 

21 

45 

HALLÁSJAVÍTÓ 

ESZKÖZÖK 

    1. 3 éves kor alatt 

az objektív hallásvizsgálati eredmény audiológus szakorvos által történt dokumentálása 

és szakvéleménye alapján rendelhető. 

2. A 21 45 27 03, 

21 45 27 06, 

21 45 27 09 és 

a 21 45 30 

ISO-kódú csoport kivételével a kihordási időre rendelhető mennyiség egyoldali ellátásra 

vonatkozik. 

A rendelésnél 

a vényen az oldaliságot fel kell tüntetni. 

            

” 

8. melléklet a 32/2021. (VII. 29.) EMMI rendelethez 

„11. számú melléklet a 14/2007. (III. 14.) EüM rendelethez 

A FELÍRÁSI IGAZOLÁS KÖTELEZŐ TARTALMI ELEMEI 

1. A „Felírási igazolás” szöveg 

2. A felírási igazolás kiállításának dátuma 

3. Az ellátási esemény egyedi azonosítója (naplósorszám) 

4. A vényt vagy vényeket rendelő orvos neve, alapnyilvántartási száma és elérhetősége (telefonszáma) 

5. Az egészségügyi szolgáltató megnevezése, címe, működési engedély száma 

6. A vény vagy vények jogosultjának neve, születési dátuma, lakcíme, neme, valamint TAJ száma vagy más, a 

személyazonossága igazolására alkalmas hatósági igazolvány típusa és okmányazonosítója 

7. A felírási igazolásban szereplő vény vagy vények adatai, vényenként: 

7.1. A gyógyászati segédeszköz rendelésének időpontja 



7.2. A rendelés jogcíme 

7.3. A gyógyászati segédeszköz megnevezése vagy a 19. számú mellékletben meghatározott eszközcsoportokba tartozó 

gyógyászati segédeszközök esetében az eszköz 10 jegyű ISO kódja, a rendelt mennyiség, és a mennyiségi egység 

7.4. Indikáció (BNO kód) 

7.5. Oldaliság, testtájék, ahol értelmezhető 

7.6. A helyettesíthetőség esetleges tiltása 

7.7. A csak szakorvosi javaslat alapján rendelhető gyógyászati segédeszköz esetén 

7.7.1. a szakorvosi javaslatot kiállító orvos alapnyilvántartási száma 

7.7.2. a szakorvosi javaslat kiállításának dátuma 

7.7.3. a szakorvosi javaslat naplósorszáma 

7.8. Felhasználási, illetve egyéb utasítások 

7.9. Ellenjegyzési engedély száma, ahol értelmezhető 

7.10. A vény kiválthatóságának kezdő és záró időpontja 

7.11. A vény EESZT azonosítója vonalkódos, illetve szövegesen olvasható formában is” 

9. melléklet a 32/2021. (VII. 29.) EMMI rendelethez 

„12. számú melléklet a 14/2007. (III. 14.) EüM rendelethez 

A KIADÁSI IGAZOLÁS TARTALMI ELEMEI 

1. A „Kiadási igazolás” szöveg 

2. A gyógyászati segédeszköz kiadásának eseményazonosítója dátum, óra, perc 

3. A gyógyászati segédeszközt kiadó forgalmazó 

3.1. megnevezése 

3.2. pontos címe 

3.3. elérhetősége (telefonszáma) 

4. A kiadó 

4.1. neve 



4.2. végzettsége 

4.3. alapnyilvántartási száma, ahol értelmezhető 

5. Kiadott termék 

5.1. neve 

5.2. mennyisége 

5.3. mennyiségi egysége 

5.4. jogcíme 

5.5. oldalisága, testtájéka, ahol értelmezhető 

5.6. helyettesítés ténye, ahol értelmezhető 

5.7. ellenjegyzés száma, ahol értelmezhető 

6. Megjegyzés 

7. Kölcsönzött gyógyászati segédeszköz NEAK által meghatározott felépítésű egyedi azonosítója 

8. Átvevő aláírásának helye” 

10. melléklet a 32/2021. (VII. 29.) EMMI rendelethez 

1. Az R. 17. számú melléklete a következő 7/a. sorral egészül ki: 
  [A B C 

1. ISO Eszköz megnevezése Megjegyzés] 

        

„7/a. 04 19 24 03 12 Automata inzulinpumpák normatív jogcím” 

2. Az R. 17. számú melléklet 8-16. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

 [A B C 

1. ISO Eszköz megnevezése Megjegyzés] 

        

„ 21 45 03 Mélyhallójárati készülékek kis-közepes halláscsökkenésre digitális normatív 



8. 03 03 21 jelfeldolgozással, 

V. csoport 

jogcím 

9

. 

21 45 03 

03 06 21 

Mélyhallójárati készülékek nagyfokútól súlyos halláscsökkenésre 

digitális jelfeldolgozással, 

V. csoport 

normatív 

jogcím 

1

0. 

21 45 03 

03 09 21 

Mélyhallójárati készülékek hallásmaradványra digitális 

jelfeldolgozással, V. csoport 

normatív 

jogcím 

1

1. 

21 45 03 

06 03 21 

Hallójárati és fülkagyló készülékek kis-közepes halláscsökkenésre 

digitális jelfeldolgozással, V. csoport 

normatív 

jogcím 

1

2. 

21 45 03 

06 06 21 

Hallójárati és fülkagyló készülékek nagyfokútól súlyos 

halláscsökkenésre digitális jelfeldolgozással, V. csoport 

normatív 

jogcím 

1

3. 

21 45 03 

06 09 21 

Hallójárati és fülkagyló készülékek hallásmaradványra digitális 

jelfeldolgozással, V. csoport 

normatív 

jogcím 

1

4. 

21 45 06 

03 21 

Fül mögötti hallókészülékek kis-közepes halláscsökkenésre digitális 

jelfeldolgozással, V. csoport 

normatív 

jogcím 

1

5. 

21 45 06 

06 21 

Fül mögötti hallókészülékek nagyfokútól súlyos halláscsökkenésre 

digitális jelfeldolgozással, V. csoport 

normatív 

jogcím 

1

6. 

21 45 06 

09 21 

Fül mögötti hallókészülékek hallásmaradványra digitális 

jelfeldolgozással, V. csoport 

normatív 

jogcím” 

11. melléklet a 32/2021. (VII. 29.) EMMI rendelethez 

1. Az R 18. számú mellékletében foglalt 1. táblázat 4. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 

  (A 

1 Intézmény neve) 

„

4 

Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet, Budapest” 

2. Az R. 18. számú mellékletében foglalt 2. táblázat 8. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 

  (A 

1 Intézmény neve) 



„

8 

Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő, Budapest” 

3. Az R. 18. számú mellékletében foglalt 2. táblázat 26/a sora helyébe a következő rendelkezés lép 

  (A 

1 Intézmény neve) 

„26/

a 

Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő, Budapest” 

4. Az R. 18. számú mellékletében foglalt 2. táblázat a következő 26/b sorral egészül ki: 

  (A 

1 Intézmény neve) 

„26/

b 

Fejér Megyei Szent György Kórház Diabetológiai Szakellátóhelye, Székesfehérvár” 

12. melléklet a 32/2021. (VII. 29.) EMMI rendelethez 

1. Az R. 25. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 5. sorral egészül ki: 

 (A 

1. Eszköz megnevezése) 

„5. hordozható oxigénkoncentrátor” 

 
1 A 2. § a 12. § (2) bekezdése alapján 2021. november 1-jén lép hatályba. 
2 A 3. § a 12. § (2) bekezdése alapján 2021. november 1-jén lép hatályba. 
3 A 4. § a 12. § (2) bekezdése alapján 2021. november 1-jén lép hatályba. 
4 Az 5. § a 12. § (2) bekezdése alapján 2021. november 1-jén lép hatályba. 
5 A 6. § a 12. § (2) bekezdése alapján 2021. november 1-jén lép hatályba. 
6 A 7. § a 12. § (2) bekezdése alapján 2021. november 1-jén lép hatályba. 
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