
37/2016. (XII. 15.) EMMI rendelet egyes, gyógyászati segédeszközökkel, orvostechnikai eszközökkel 

és védőnői ellátással kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról 

hatályos: 2016.12.30 - 2016.12.30 

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (5) bekezdés c) pont ca) alpontjában és a 

biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a 

gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (4) bekezdés c) 

alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 

152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a 

Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –, 

a 2. alcím és a 2. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi 

LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdése u) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak 

feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 2. pontjában meghatározott 

feladatkörömben eljárva, 

a 3. alcím tekintetében az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 18. § (2) 

bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 

szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, 

a 4. alcím, valamint a 3. és 4. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 

1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (3) bekezdés a) pontjában és (4) bekezdés n) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. 

rendelet 48. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- 

és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott 

feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –, 

az 5. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés k) pont 

kk) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 

152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva 

a következőket rendelem el: 

1. A népjóléti ágazatba tartozó egyes államigazgatási eljárásokért és igazgatási jellegű 

szolgáltatásokért fizetendő díjakról szóló 50/1996. (XII. 27.) NM rendelet módosítása 

1. §1 

2. A gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, javításának, kölcsönzésének szakmai 

követelményeiről szóló 7/2004. (XI. 23.) EüM rendelet módosítása 

2. § A gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, javításának, kölcsönzésének szakmai 

követelményeiről szóló 7/2004. (XI. 23.) EüM rendelet (a továbbiakban: R2.) 3. §-a a következő (1b) 

bekezdéssel egészül ki: 

„(1b) Egyedi méretvétel alapján gyártott eszköz esetén a méretvétel és az eszköz kiszolgáltatása a 

fekvőbeteg-gyógyintézetben is történhet, ha a beteg számára az eszköz használata a 
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rehabilitációjához, betanításához, végleges ellátásához, ideiglenes protézissel történő ellátásához 

már a gyógyintézeti tartózkodása alatt indokolt.” 

3. §2 

3. A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet módosítása 

4. §3 

4. A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, 

támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 

14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosítása 

5–8. §4 

5. Az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet módosítása 

9. § Az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet 19. § (2) bekezdés b) 

pontjában a „21. § (10) bekezdésében” szövegrész helyébe a „21/A. § (4) bekezdésében” szöveg lép. 

6. Záró rendelkezések 

10. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 15. napon lép 

hatályba. 

(2) Az 1. alcím és az 1. melléklet az e rendelet kihirdetését követő 31. napon lép hatályba. 

(3) A 3. és 4. alcím, valamint a 3. és 4. melléklet 2017. január 1-jén lép hatályba. 

(4) A 3. § és a 2. melléklet 2017. július 1-jén lép hatályba. 

1. melléklet a 37/2016. (XII. 15.) EMMI rendelethez5 

2. melléklet a 37/2016. (XII. 15.) EMMI rendelethez6 

3–4. melléklet a 37/2016. (XII. 15.) EMMI rendelethez7 

 

1 Az 1. § a 10. § (2) bekezdése alapján 2017. január 15-én lép hatályba. 

2 A 3. § a 10. § (4) bekezdése alapján 2017. július 1-jén lép hatályba. 

3 A 4. § a 10. § (3) bekezdése alapján 2017. január 1-jén lép hatályba. 

4 Az 5–8. § a 10. § (3) bekezdése alapján 2017. január 1-jén lép hatályba. 

5 Az 1. melléklet a 10. § (2) bekezdése alapján 2017. január 15-én lép hatályba. 

6 A 2. melléklet a 10. § (4) bekezdése alapján 2017. július 1-jén lép hatályba. 

7 A 3–4. melléklet a 10. § (3) bekezdése alapján 2017. január 1-jén lép hatályba. 
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