
57/2012. (XII. 29.) EMMI rendelet 

egyes gyógyászati segédeszközökkel és orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos 
miniszteri rendeletek módosításáról 

hatályos: 2013.01.01 - 

Az emberi alkalmazásra kerülı gyógyszerekrıl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó 
törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (6) bekezdés a) és b) pontjában, 
valamint az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (5) bekezdés c) pont ca) 
alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a 
Miniszterelnökséget vezetı államtitkár feladat- és hatáskörérıl szóló 212/2010. (VII. 1.) 
Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes 
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetı államtitkár feladat- és hatáskörérıl szóló 
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró 
nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –, 

a 2. alcím és a 2. melléklet tekintetében az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 
247. § (5) bekezdés c) pont cd) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes 
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetı államtitkár feladat- és hatáskörérıl szóló 
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva 
– az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetı államtitkár feladat- és 
hatáskörérıl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –, 

a 3. alcím és a 3–5. melléklet tekintetében a kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló 
1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (3) bekezdés a) és c) pontjában, 83. § (4) bekezdés n) 
pontjában, továbbá a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-
ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. 
törvény 77. § (2) bekezdés l) és n) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes 
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetı államtitkár feladat- és hatáskörérıl szóló 
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § b) és d) pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetı államtitkár feladat- és 
hatáskörérıl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – 

a következıket rendelem el: 



1. A népjóléti ágazatba tartozó egyes államigazgatási eljárásokért és igazgatási jellegő 
szolgáltatásokért fizetendı díjakról szóló 50/1996. (XII. 27.) NM rendelet módosítása 

1. § A népjóléti ágazatba tartozó egyes államigazgatási eljárásokért és igazgatási jellegő 
szolgáltatásokért fizetendı díjakról szóló 50/1996. (XII. 27.) NM rendelet 1. számú melléklete 
az 1. melléklet szerint módosul. 

(Kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, illetve új pszichoaktív anyagokkal kapcsolatos 
igazgatási szolgáltatások) 



2. Az emberen végzett orvostudományi kutatásokról szóló 23/2002. (V. 9.) EüM rendelet 
módosítása 

2. § (1) Az emberen végzett orvostudományi kutatásokról szóló 23/2002. (V. 9.) EüM 
rendelet (a továbbiakban: 23/2002. EüM rendelet) 20/R. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a 
következı rendelkezés lép: 

(A díj összege:) 

„b) a 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet szerinti orvostechnikai eszközök beavatkozással nem 
járó vizsgálatának engedélyezése és a vizsgálati terv lényeges módosítása engedélyezése 
esetében 370 000 Ft;” 

20/R. §62 (1)63 Az e fejezetben meghatározott engedélyezési eljárásokért – a nem 
kereskedelmi vizsgálatok kivételével – az engedélyezı hatóság részére a kérelmezı díjat 
köteles fizetni. 

 (3) A díj összege: 

b)66 az orvostechnikai eszközök beavatkozással nem járó vizsgálata esetében 294 000 Ft; 

(2) A 23/2002. EüM rendelet 20/R. § (5) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 

„(5) A díj az igazgatási szolgáltatást nyújtó engedélyezı hatóság bevétele. A (3) bekezdés a) 
pontjában foglalt díj 46%-a a GYEMSZI, 54%-a az ETT TUKEB bevétele. A (3) bekezdés b) 
pontjában foglalt engedélyezésért és a vizsgálati terv lényeges módosítása engedélyezéséért 
befizetett díj 80%-a az ETT TUKEB, 20%-a az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási 
Hivatal (a továbbiakban: EEKH) bevétele. A (3) bekezdés a) pontjában említett módosítás 
díja az eljáró engedélyezı hatóságok között egyenlı arányban oszlik meg. A (3) bekezdés b) 
pontjában említett egyéb módosítás díja az EEKH-t illeti.” 

(5)68 A díj az igazgatási szolgáltatást nyújtó engedélyező hatóság bevétele. A (3) bekezdés a) 

pontjában foglalt díj 46%-a a GYEMSZI, 54%-a az ETT TUKEB bevétele. A módosítás díja az 

eljáró engedélyező hatóságok között egyenlő arányban oszlik meg. 

3. § A 23/2002. EüM rendelet 3. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul. 

(Az engedélyezési eljárásban közreműködő szervezetek és bankszámlaszámuk)



3. A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történı 
befogadásáról, támogatással történı rendelésérıl, forgalmazásáról, javításáról és 
kölcsönzésérıl szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosítása 

4. § A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történı befogadásáról, 
támogatással történı rendelésérıl, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzésérıl szóló 
14/2007. (III. 14.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (2) bekezdése a következı g) 
ponttal egészül ki: 

(A gyógyászati segédeszközök befogadásánál az alábbi gazdasági szempontokat kell 
figyelembe venni:) 

„g) az eszköz gyártója vagy forgalomba hozója által önként vállalt, az egyes tartós fogyasztási 
cikkekre vonatkozó kötelezı jótállásról szóló rendeletben foglaltaknál kedvezıbb jótállási 
feltételeket, amennyiben a kötelezı és az önként vállalt jótállás ideje együttesen eléri az 
eszköz kihordási idejét.” 

5. § Az R. 10/F. § (3) bekezdése a következı d) ponttal egészül ki 

(Az OEP a gyógyászati segédeszközt az internetes eszközkatalógusba) 

„d) az eszköz gyártója vagy forgalomba hozója által önként vállalt, az egyes tartós fogyasztási 
cikkekre vonatkozó kötelezı jótállásról szóló rendeletben foglaltaknál kedvezıbb jótállási 
feltételekre vonatkozó adatokkal, amennyiben azokat a 4. § (2) bekezdés g) pontja alapján 
figyelembe vették,” 

(veszi fel). 

6. § Az R. a következı 10/G. §-sal egészül ki: 

„10/G. § Az OEP a Gtv. 33. § (6) bekezdése alapján közzéteszi a támogatott gyógyászati 
segédeszközök 

a) pontos megnevezését, funkcionális csoportját (alcsoportját) és ISO-kódját, 

b) kiszerelését, 

c) közfinanszírozás alapjául elfogadott árát, vagy kölcsönzési napi- vagy havidíját, 

d) támogatási mértékét és támogatási technikáját, 

e) támogatásának nettó összegét, 

f) kihordási idejét és a kihordási idıre felírható maximális mennyiségét, 

g) rendelhetıségi feltételeit (indikáció, szakképesítési és munkahelyi követelmények, az 
indikációhoz tartozó kiegészítı feltételek és megjegyzések), 

h) közgyógyellátás jogcímén történı rendelhetıségét, 



i) az eszköz gyártója vagy forgalomba hozója által önként vállalt, az egyes tartós fogyasztási 
cikkekre vonatkozó kötelezı jótállásról szóló rendeletben foglaltaknál kedvezıbb jótállási 
feltételeket, amennyiben azokat a 4. § (2) bekezdés g) pontja alapján figyelembe vették.” 

7. § (1) Az R. 12. §-a a következı (6b) bekezdéssel egészül ki: 

„(6b) A (6) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérıen nem rendelhetı a gyógyászati 
segédeszköz kihordási idejének letelte elıtt társadalombiztosítási támogatással ismét az 
azonos rendeltetéső gyógyászati segédeszköz csoportba tartozó gyógyászati segédeszköz, ha 
az állapot változásának megfelelıen az egyedi méretvétel alapján gyártott eszköz eredeti 
funkciója alkatrész cserével helyreállítható és ahhoz a biztosított az Ebtv. 26. § (1) bekezdés 
e) pontja alapján méltányosságból támogatásban részesült.” 

(2) Az R. 12. §-a a következı (9)–(10) bekezdéssel egészül ki: 

„(9) Azoknak a gyógyászati segédeszközök körét, amelyek javítási díjához 
társadalombiztosítási támogatás vehetı igénybe, a 22. számú melléklet tartalmazza. 

(10) Azoknak a gyógyászati segédeszközöknek a körét, amelyek árához az egészségbiztosító 
méltányosságból a 10. számú mellékletben meghatározott indikációtól és az ahhoz tartozó 
kiegészítı feltételektıl eltérıen támogatást nyújthat, a 23. számú melléklet határozza meg.” 

8. § Az R. a következı 18/A. §-sal egészül ki: 

„18/A. § (1) Az egyes gyógyászati segédeszközökkel és orvostechnikai eszközökkel 
kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról szóló 57/2012. (XII. 29.) EMMI rendelettel 
(a továbbiakban: Módr4.) megállapított 4. § (2) bekezdés g) pontját az annak hatálybalépését 
követıen indult eljárásokban kell alkalmazni. 

(2) Az OEP az internetes eszközkatalógust – a rendelkezésre álló adatok alapján – a Módr4. 
hatálybalépését követı hatvan napon belül kiegészíti a Módr4. által megállapított 10/F. § (3) 
bekezdés d) pontja szerinti adatokkal. 

(3) A Gtv. 33. § (6) bekezdése alapján megjelenı közleménynek a Módr4. által megállapított 
10/G. §-ban foglaltaknak az annak hatálybalépését követı harmadik hónapban kell elsı 
alkalommal megfelelnie. 

(4) A Módr4. által megállapított 12. § (6b), (9) és (10) bekezdését az azok hatálybalépését 
megelızıen rendelt eszközök tekintetében nem kell alkalmazni.” 

9. § (1) Az R. 18. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul. 

(2) Az R. a 4. melléklet szerinti 22. számú melléklettel egészül ki. 

(3) Az R. az 5. melléklet szerinti 23. számú melléklettel egészül ki. 

10. § Hatályát veszti az R. 11. § (1) bekezdésében az „Az OEP a Gtv. 33. § (6) bekezdése 
alapján a közgyógyellátás keretében rendelhetı gyógyászati segédeszközök körét tájékoztató 
jelleggel közzéteszi.” szövegrész. 



4. Záró rendelkezések 

11. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2013. január 1-jén lép hatályba. 

(2) Az 1–3. § és az 1–2. melléklet az e rendelet kihirdetését követı 31. napon lép hatályba. 

Balog Zoltán s. k., 
emberi erıforrások minisztere 



1. melléklet az 57/2012. (XII. 29.) EMMI rendelethez 

A népjóléti ágazatba tartozó egyes államigazgatási eljárásokért és igazgatási jellegő 
szolgáltatásokért fizetendı díjakról szóló 50/1996. (XII. 27.) NM rendelet 1. számú 
mellékletében foglalt táblázat II.11. sora helyébe a következı rendelkezés lép: 

II.11. Orvostechnikai eszköz klinikai vizsgálatának engedélyezése, a vizsgálati terv 
lényeges módosítása 

500 000 Ft 
(ebbıl 

a szakhatósági eljárás 
díja: 

320 000 Ft) 

 



2. melléklet az 57/2012. (XII. 29.) EMMI rendelethez 

1.    A 23/2002. EüM rendelet 3. számú mellékletében foglalt táblázat 1. sora helyébe a 
következı rendelkezés lép: 

  1. A 12. és 13. sor figyelembe vétele mellett az 
emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi 
felhasználásra kerülı vizsgálati készítmények klinikai 
vizsgálata, valamint az emberen történı alkalmazásra 
szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai 
eszközök klinikai vizsgálata engedélyezési eljárásának 
szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott 
esetekben 

Egészségügyi 
Tudományos 
Tanács,  
az Egészségügyi 
Tudományos 
Tanács Bizottságai 
és Elnöksége 

Gyógyszerészeti és 
Egészségügyi Minıség- és 
Szervezetfejlesztési Intézet 
10032000-01490576- 
00000000 

2.    A 23/2002. EüM rendelet 3. számú mellékletében foglalt táblázat a következı 13. sorral 
egészül ki: 

  13. Orvostechnikai eszközzel végzett beavatkozással nem járó vizsgálatok, 
az emberi felhasználásra kerülı vizsgálati készítmények klinikai vizsgálata, 
valamint az emberen történı alkalmazásra szolgáló, klinikai vizsgálatra 
szánt orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálata engedélyezési 
eljárásának szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott 
esetekben 

Egészségügyi 
Engedélyezési  
és Közigazgatási 
Hivatal 

10032000- 
00285788- 
00000000 

 



3. melléklet az 57/2012. (XII. 29.) EMMI rendelethez 

Az R. 18. számú mellékletében foglalt „2. A 10. számú melléklet 04 19 24 03 ISO kódú 
sorához:” táblázat a következı 26/a számú sorral egészül ki: 

26/a Fejér Megyei Szent György Kórház Diabetológiai Szakellátóhelye, Székesfehérvár 

 



4. melléklet az 57/2012. (XII. 29.) EMMI rendelethez 

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

ISO kód Megnevezés 

04 03 06 Inhalátorok 

06 03 09 03 Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített mellkas-ágyék-keresztcsont ortézisek 

06 12 18 Csípı-térd-boka-láb ortézisek 

06 18 Felsı végtagok protézisrendszerei 

06 24 Alsó végtagok protézisrendszerei 

06 30 36 Mőfogsorok 

06 30 37 Fogszabályozás segédeszközei 

12 16 Mopedek és motorkerékpárok 

12 21 Kerekesszékek 

21 03 06 Szemüvegkeretek 

21 03 21 Távcsıszemüvegek 

21 42 12 06 03 Mőgége 

21 45 03 Hallójárati készülékek 

21 45 06 Fül mögötti hallókészülékek 

21 45 09 Szemüvegszárba épített hallókészülékek 

21 45 12 Testen viselt, dobozos hallókészülékek 
 Hallásjavító implantátumok beszédprocesszorai 

” 



5. melléklet az 57/2012. (XII. 29.) EMMI rendelethez 

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

12 21 27 Elektromos motorral meghajtott kerekesszékek, rásegített kormányzással” 

 


