
74/2011. (XII. 29.) NEFMI rendelet 

a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történı befogadásáról, 
támogatással történı rendelésérıl, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzésérıl szóló 

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

hatályos: 2012.01.01 - 

A kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) 
bekezdés 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) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, 

a 2. és 3. § tekintetében a kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 
törvény 83. § (6) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, 
valamint a Miniszterelnökséget vezetı államtitkár feladat- és hatáskörérıl szóló 212/2010. 
(VII. 1.) Korm. rendelet 41. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, 

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

a következıket rendelem el: 

1. § (1) A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történı 
befogadásáról, támogatással történı rendelésérıl, forgalmazásáról, javításáról és 
kölcsönzésérıl szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.) 12. § (6) 
bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 

„(6) Az egyes gyógyászati segédeszközök kihordási idejének letelte elıtt 
társadalombiztosítási támogatással akkor rendelhetı ismét azonos rendeltetéső gyógyászati 
segédeszköz csoportba tartozó gyógyászati segédeszköz, ha 

a) a beteg egészségi, illetve testi állapotában bekövetkezett változás – ideértve az életkorral 
összefüggı méretváltozást is – ezt szükségessé teszi, vagy 



b) a gyógyászati segédeszköz rendeltetésszerő használat közben, de a szavatossági idın túl 
hibásodott meg oly mértékben, hogy nem javítható, és az errıl szóló, szakszerviz által a vény 
érvényességi idején belül kiállított igazolást a beteg az orvos számára bemutatja.” 

(6) Az egyes gyógyászati segédeszközök kihordási idejének letelte elıtt társadalombiztosítási 
támogatással akkor rendelhetı ismét azonos rendeltetéső gyógyászati segédeszköz csoportba 
tartozó gyógyászati segédeszköz, ha 

a) a beteg egészségi, illetve testi állapotában bekövetkezett változás ezt szükségessé teszi, 
vagy 

b) a gyógyászati segédeszköz rendeltetésszerő használat közben, de a szavatossági idın túl 
hibásodott meg oly mértékben, hogy nem javítható, vagy az egyszeri javítási költség 
meghaladja az új gyógyászati segédeszköz árához nyújtott társadalombiztosítási 
támogatás – a javítás idıpontjában érvényes – összegének 60%-át és az errıl szóló, 
szakszerviz által a vény érvényességi idején belül kiállított igazolást a beteg az orvos számára 
bemutatja. 

 

(2) Az R. 12. §-a a következı (6a) bekezdéssel egészül ki: 

„(6a) A (6) bekezdés a) pontja szerinti állapotváltozás, illetve méretváltozás tényét, okát és 
mértékét rögzíteni kell a beteg egészségügyi dokumentációjában és a vény hátoldalán.” 

2. § Az R. a következı 13/A. és 13/B. §-sal egészül ki: 

„13/A. § (1) Azon gyógyászati segédeszközök esetében, amelyeknél a 10. számú melléklet 
feltételként elıírja az ellenırzı fıorvos ellenjegyzését (a továbbiakban: ellenjegyzéshez kötött 
eszköz), a 13. §-ban foglaltakon túl a vény érvényességének feltétele, hogy azon szerepeljen a 
(7) bekezdésben foglaltak szerinti egészségbiztosítói ellenjegyzés (a továbbiakban: 
ellenjegyzés). 

(2) Az ellenjegyzéshez kötött eszközt rendelı orvos (a továbbiakban: eszközt rendelı orvos) 
az ellenjegyzés érdekében megküldi az OEP részére 

a) a 13. §-ban foglaltaknak megfelelıen kiállított vényt, 

b) az eszköz rendelését alátámasztó diagnózissal kapcsolatos, a beteg állapotát, kórtörténetét 
és addig alkalmazott kezelését is ismertetı egészségügyi dokumentációt, 

c) a 13. § (11) bekezdése szerinti nyilatkozatot, és 

d) a beteg arról szóló nyilatkozatát, hogy a rendelt eszköz funkciójára és mőködésére 
vonatkozó alapvetı információkat ismeri, továbbá az eszközt a mindennapi életvitelhez 
rendszeresen használni kívánja és abban nem akadályozza a környezete vagy egyéb, a 
rendeléskor általa ismert körülmény. 

(3) Amennyiben nem került sor a (2) bekezdés szerinti dokumentumoknak az ellenjegyzésre 
benyújtott vényhez történı csatolására, illetve azok hiányosak, és a rendelkezésre álló adatok 



alapján nem állapítható meg az (5) bekezdésben foglalt feltételek fennállása, az OEP 15 napos 
határidıvel hiánypótlásra szólítja fel az eszközt rendelı orvost. Amennyiben nem történik 
meg a megadott határidın belül a hiánypótlás, az ellenjegyzést el kell utasítani.  

(4) Az OEP a (2) bekezdésben meghatározott dokumentumok kézhezvételétıl számított 30 
napon belül dönt az ellenjegyzésrıl, azzal, hogy az eljárási határidıbe nem számít be a (3) 
bekezdés szerinti idıtartam. 

(5) Az ellenjegyzés nem utasítható el abban az esetben, ha 

a) a beteg a rendelt eszköz biztonságos és rendeltetésszerő használatára egészségügyi, 
fizikális és mentális állapota alapján rászorul és arra alkalmas, 

b) a beteg a rendelt eszközt a mindennapi életvitelhez rendszeresen használni kívánja és abban 
nem akadályozza a környezete és egyéb, a rendeléskor általa ismert körülmény, 

c) a beteg jogosult a rendelt eszközhöz nyújtott társadalombiztosítási támogatás 
igénybevételére, és 

d) az eszköz rendelése a hatályos jogszabályokban elıírt feltételeknek megfelelıen történt. 

(6) Amennyiben a (2) bekezdés szerinti dokumentumok és a rendelkezésre álló adatok alapján 
nem állapítható meg, hogy az (5) bekezdés a) és d) pontja szerinti feltételek fennállnak-e, az 
OEP a beteg háziorvosától és szakorvosától, valamint a szakterület szakfelügyelıjétıl 
véleményt kérhet, továbbá szükség esetén – az Ebtv. 38/B. §-ában foglaltaknak megfelelıen – 
helyszíni ellenırzést tarthat. 

(7) Az ellenjegyzés megadását vagy elutasítását a vény hátoldalán fel kell tüntetni a döntést 
hozó ellenırzı fıorvos aláírásával, bélyegzılenyomatával és dátummal ellátva. 

(8) Amennyiben az ellenjegyzés megadására kerül sor, a (7) bekezdésben foglaltaknak 
megfelelıen ellenjegyzett vényt az ellenjegyzést követı munkanapon a beteg részére meg kell 
küldeni, egyidejőleg az eszközt rendelı orvost tájékoztatni kell az ellenjegyzés megadásáról. 

(9) Amennyiben az ellenjegyzés elutasítására kerül sor, a vényt érvényteleníteni kell, és az 
elutasítást követı 5 napon belül írásbeli indokolással együtt meg kell küldeni a beteg részére, 
egyidejőleg az eszközt rendelı orvost írásban tájékoztatni kell az elutasítás tényérıl és okáról. 
Mind az indokolásnak, mind az eszközt rendelı orvosnak küldött tájékoztatásnak tartalmaznia 
kell a (10) bekezdés szerinti jogorvoslati lehetıség ismertetését. 

(10) Az ellenjegyzés elutasítása ellen a beteg, illetve az eszközt rendelı orvos kifogással 
élhet. A kifogást az ellenjegyzés elutasításának kézhezvételétıl számított 15 napon belül lehet 
benyújtani az OEP-hez. A kifogás tárgyában nem járhat el az OEP-nek ugyanaz a szervezeti 
egysége és ugyanaz a személy, aki az ellenjegyzés elutasítását eredményezı eljárásban eljárt. 
A kifogást a kézhezvételtıl számított 30 napon belül kell elbírálni. 

13/B. § (1) Amennyiben a 10. számú mellékletben foglaltak szerint kötszer támogatással 
történı rendelésének feltétele a kezelés egészségbiztosító általi ellenjegyzése, a 13/A. §-ban 
foglaltakat a (2)–(11) bekezdés szerinti eltérésekkel kell alkalmazni. 



(2) A beteg kezelıorvosa az ellenjegyzést – a 13/A. § (2) bekezdésében foglaltak helyett – 

a) a beteg adatai (név, születési idı, lakcím vagy tartózkodási hely, TAJ), és 

b) a kötszer rendelését alátámasztó diagnózissal kapcsolatos, a beteg állapotát és az addig 
alkalmazott kezelést is ismertetı kórtörténeti összefoglaló 

benyújtásával kezdeményezheti. 

(3) A (2) bekezdés szerinti egészségügyi dokumentációnak tartalmaznia kell 

a) a részletes sebleírást, 

b) az egyéb terápiás tényezık ismertetését, 

c) a korábbi kezelések leírását, a kezelésekkel elért eredmények bemutatását, és 

d) a további terápiás terv leírását, ezen belül a kötszer típusát, várhatóan szükséges 
mennyiségét, a kötéscsere gyakoriságát, a kezelés további várható idıtartamát. 

(4) Amennyiben az ellenjegyzésre benyújtott dokumentáció nem vagy hiányosan tartalmazza 
a (2) és (3) bekezdésben foglaltakat, és a rendelkezésre álló adatok alapján nem állapítható 
meg a (7) bekezdésben foglalt feltételek fennállása, az OEP 8 napos határidıvel hiánypótlásra 
szólítja fel a kötszert rendelı orvost. Amennyiben nem történik meg a megadott határidın 
belül a hiánypótlás, az ellenjegyzést el kell utasítani. 

(5) Az OEP a (2) bekezdésben meghatározott dokumentumok kézhezvételétıl számított 15 
napon belül dönt az ellenjegyzésrıl, azzal, hogy az eljárási határidıbe nem számít be a (4) 
bekezdés szerinti idıtartam. 

(6) Az ellenjegyzés megadását vagy elutasítását a benyújtott kórtörténeti összefoglalón kell 
feltüntetni a döntést hozó ellenırzı fıorvos aláírásával, bélyegzılenyomatával és dátummal 
ellátva. 

(7) Az ellenjegyzést nem lehet elutasítani, amennyiben 

a) a további kötszerrendelés szakmailag indokolt, 

b) a kötszer jövıbeni várható hasznosulása megállapítható, 

c) a beteg jogosult a rendelt kötszerhez nyújtott társadalombiztosítási támogatás 
igénybevételére, és 

d) a kötszer rendelése a hatályos jogszabályokban elıírt feltételeknek megfelelıen történt. 

(8) Amennyiben a (2) és (3) bekezdés szerinti dokumentumok alapján, illetve a rendelkezésre 
álló adatok alapján a további kötszerrendelés szakmai indokoltsága és a kötszer jövıbeni 
várható hasznosulása nem állapítható meg egyértelmően, az OEP erre vonatkozóan kiegészítı 
szakorvosi véleményt, illetve a szakterület szakfelügyelıjétıl véleményt kérhet, továbbá 



szükség esetén – az Ebtv. 38/B. §-ában foglaltaknak megfelelıen – helyszíni ellenırzést 
tarthat. 

(9) Amennyiben az ellenjegyzés megadására kerül sor, a (6) bekezdésben foglaltak szerint 
ellenjegyzett kórtörténeti összefoglalót a kezelıorvos részére kell az ellenjegyzést követı 
munkanapon megküldeni, egyidejőleg a beteget tájékoztatni kell az ellenjegyzés megadásáról. 

(10) Az ellenjegyzés 4 hónapig érvényes. Az ellenjegyzı fıorvos 4 hónapnál hosszabb 
érvényességi idıt állapíthat meg, amennyiben 

a) a beteg alap és egyéb betegsége, 

b) a seb várható gyógyulása, és 

c) a folytatni javasolt terápia 

azt indokolttá teszi. 

(11) Amennyiben az ellenjegyzés elutasítására kerül sor, az elutasítást követı 5 napon belül 
írásbeli indokolással együtt tájékoztatni kell a beteget és a beteg kezelıorvosát. A 
tájékoztatásnak tartalmaznia kell a 13/A. § (10) bekezdése szerinti jogorvoslati lehetıség 
ismertetését.” 

3. § Az R. 18. §-a a következı (3)–(6) bekezdéssel egészül ki: 

„(3) A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történı befogadásáról, 
támogatással történı rendelésérıl, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzésérıl szóló 
14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosításáról szóló 74/2011. (XII. 29.) NEFMI rendelettel 
(a továbbiakban: Módr2.) megállapított 13/A. §-t a Módr2. hatálybalépését követıen 
ellenjegyzésre benyújtott vényekre kell alkalmazni. 

(4) A Módr2. által megállapított 13/B. §-t abban az esetben, ha a kötszeres terápia a Módr2. 
hatálybalépésekor már megkezdıdött, a kötszeres terápia megkezdésétıl számított 5. hónap 
végétıl kell alkalmazni, amennyiben az 5. hónap a Módr2. által megállapított 13/B. § 
hatálybalépését követıen ér véget. Abban az esetben, ha a Módr2. által megállapított 13/B. § 
hatálybalépésekor már megkezdett kötszeres terápiából a Módr2. által megállapított 13/B. § 
hatálybalépését követıen 30 napnál kevesebb van hátra és a kötszeres terápia folytatása 
szükséges, a már megkezdett kötszeres terápia a 13/B. § szerinti eljárás lefolytatásáig, de 
legfeljebb a Módr2. által megállapított 13/B. § hatálybalépését követı 30. napig folytatható. 

(5) Amennyiben az OEP fıigazgatója a Módr2. által megállapított 13/A. és 13/B. § szerinti 
eljárás lefolytatására külön szervezeti egységeket jelöl ki, egyidejőleg az OEP honlapján 
tájékoztatásul közzé kell tenni a kijelölt szervezeti egységek nevét és elérhetıségét. A 
kijelölésrıl szóló tájékoztató közzétételétıl az ellenjegyzés iránti eljárás a kijelölt szervezeti 
egységnél kezdeményezhetı. Amennyiben az ellenjegyzéshez kötött eszközt rendelı orvos 
nem a beteg lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint illetékes kijelölt szervezeti egységnél 
kezdeményezte az ellenjegyzést, az ügyet a benyújtott iratokkal együtt 5 napon belül át kell 
tenni az illetékes szervezeti egységhez. 



(6) A Módr2. által megállapított 10. számú mellékletet – a 2. sorának kivételével – és a 
Módr2. által megállapított 18. mellékletet 2012. február 1-jétıl kell alkalmazni. A Módr2. 
által megállapított 10. számú melléklet 2. sorát 2012. január 1-jétıl kell alkalmazni.” 

4. § (1) Az R. 8. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

(2) Az R. 10. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul. 

(3) Az R. 17. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

(4) Az R. 18. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul. 

5. § Az R. 

a) 3. § g) pontjában a „Magyar Köztársaság éves költségvetésérıl” szövegrész helyébe a 
„központi költségvetésrıl” szöveg, 

b) 9/A. § (4) bekezdésében az „utolsó munkanapjával” szövegrész helyébe az „utolsó 
munkanapjáig” szöveg 

lép. 

6. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követı napon hatályát 
veszti. 

Dr. Réthelyi Miklós s. k., 
nemzeti erıforrás miniszter 



1. melléklet a 74/2011. (XII. 29.) NEFMI rendelethez 

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

Tartós, vagy nem tartós használatra, illetve ruházati jellegő tartós használatra szánt gyógyászati segédeszközök 

  A B C 
1.   ISO Név 
2. NT 02 KÖTSZEREK 
3.   04 SZEMÉLYES GYÓGYKEZELİ SEGÉDESZKÖZÖK 
4.   04 03 LÉGZÉSTERÁPIA SEGÉDESZKÖZEI 
5. T 04 03 06 Inhalátorok 
6. T 04 03 12 Lélegeztetık 
7. T 04 03 18 Oxigén egységek, oxigén sőrítık 
8. T 04 03 21 Szívók 
9. T 04 03 27 Légzıizom-erısítık 
10. T 04 03 30 Légzésmérık 
11. T 04 03 33 Egyéb légzésgyógyászati eszközök 
12.   04 06 KERINGÉSI TERÁPIÁS SEGÉDESZKÖZÖK 
13. RT 04 06 06 Ödéma elleni kar-, láb- és más testrészekre való kompressziós textíliák 
14.   04 12 HASISÉRV-SEGÉDESZKÖZÖK 
15. T 04 12 09 Sérvtapaszok, övek és sérvkötık 
16.   04 19 SEGÉDESZKÖZÖK GYÓGYSZERBEADÁSHOZ 
17. T 04 19 06 Befecskendezı pisztolyok 
18. NT 04 19 09 Egyszer használatos fecskendık 
19. NT 04 19 15 Egyszer használatos fecskendıtők 
20. T 04 19 21 Fecskendıkkel kapcsolatos adagoló eszközök 
21. T 04 19 24 Infúziós pumpák 
22.   04 24 FIZIKAI, ÉLETTANI ÉS BIOKÉMIAI VIZSGÁLÓ KÉSZÜLÉKEK ÉS ANYAGOK 
23.   04 24 12 Vérelemzı anyagok 
24. T 04 24 12 

03 
Vércukorszintmérık 

25. NT 04 24 12 
06 

Tesztcsíkok 

26.   04 27 INGERLİK 
27. T 04 27 09 Nem ortézisként használt izomingerlık 
28. T 04 27 15 Fülzúgás elleni maszkok 
29.   04 39 LÁTÁSGYAKORLÁSI SEGÉDESZKÖZÖK 
30. NT 04 39 03 Segédeszközök okklúziós kezeléshez 
31.   04 45 GERINCNYÚJTÁS ESZKÖZEI 
32. T 04 45 03 Fekvı helyzető húzásra alkalmas eszközök 
33. T 04 45 06 Álló helyzető húzásra alkalmas eszközök 
34.   04 48 MOZGÁS-, ERİ- ÉS EGYENSÚLYGYAKORLÓ ESZKÖZÖK 
35. T 04 48 12 Ujj- és kéztorna eszközök 



36. T 04 48 15 Kar-, törzs- és lábtorna eszközök 
37.   06 ORTÉZISEK ÉS PROTÉZISEK 
38.   06 03 GERINCORTÉZIS-RENDSZEREK 
39. T 06 03 06 Ágyék-keresztcsont ortézisek 
40. T 06 03 09 Mellkas-ágyék-keresztcsont ortézisek 
41. T 06 03 12 Nyakortézisek 
42. T 06 03 15 Nyak-mellkas ortézisek 
43.   06 06 FELSİ VÉGTAGOK ORTÉZIS RENDSZEREI (TESTEN VISELT) 
44. T 06 06 06 Kézortézisek 
45. T 06 06 09 Csuklóortézisek 
46. T 06 06 12 Csukló-kéz ortézisek 
47. T 06 06 15 Könyökortézisek 
48. T 06 06 24 Váll-könyök ortézisek 
49.   06 12 ALSÓ VÉGTAGOK ORTÉZISRENDSZEREI 
50. T 06 12 03 Lábortézisek 
51. T 06 12 06 Boka-láb ortézisek 
52. T 06 12 09 Térdortézisek 
53. T 06 12 15 Csípıortézisek 
54. T 06 12 18 Csípı-térd-boka-láb ortézisek 
55. T 06 12 30 Tartozékok alsóvégtag-ortézisekhez 
56.   06 18 FELSİ VÉGTAGOK PROTÉZISRENDSZEREI 
57. T 06 18 03 Részleges kézprotézisek 
58. T 06 18 09 Alkarcsonkprotézisek 
59. T 06 18 15 Felkarcsonkprotézisek 
60. T 06 18 18 Vállcsonkprotézisek 
61. T 06 18 24 Kiegészítık felsıvégtag-protézisekhez 
62. T 06 18 27 Kampók és rendeltetési szerszámok 
63.   06 24 ALSÓ VÉGTAGOK PROTÉZISRENDSZEREI 
64. T 06 24 03 Részleges lábprotézisek 
65. T 06 24 09 Lábszárcsonkprotézisek 
66. T 06 24 12 Térdcsonkprotézisek 
67. T 06 24 15 Combcsonkprotézisek 
68. T 06 24 18 Csípıcsonkprotézisek 
69. T 06 24 48 Ideiglenes protézisek a csonkolt alsó végtagok korai mozgathatósága céljából 
70. T 06 24 54 Kiegészítık alsóvégtag-protézisekhez 
71.   06 30 EGYÉB NEMVÉGTAG-PROTÉZISEK 
72. T 06 30 03 Parókák 
73. T 06 30 18 Emlıprotézisek 
74. T 06 30 21 Szemprotézisek 
75. T 06 30 24 Fülprotézisek 
76. T 06 30 27 Orrprotézisek 
77. T 06 30 30 Összetett arcprotézisek 



78. T 06 30 33 Szájpadprotézisek 
79. T 06 30 36 Mőfogsorok 
80. T 06 30 37 Fogszabályozás segédeszközei 
81.   06 33 ORTOPÉD CIPİK ÉS TARTOZÉKAIK 
82. RT 06 33 06 Egyedi méretvétel alapján, egyedileg készített cipık, deformált lábra 
83. RT 06 33 12 Tartozékok ortopéd cipıkhöz 
84.   09 SZEMÉLYI GONDOSKODÁS ÉS VÉDELEM SEGÉDESZKÖZEI 
85.   09 03 RUHÁK ÉS CIPİK 
86. RT 09 03 24 Alsónemők 
87.   09 06 TESTEN VISELT VÉDİESZKÖZÖK 
88. T 09 06 18 Térd- vagy lábvédı segédeszközök 
89.   09 12 HIGIÉNÉS SEGÉDESZKÖZÖK 
90. T 09 12 03 Szobai WC-k 
91. T 09 12 15 Emelt toalettülések laza csatolással 
92.   09 15 TRACHEOSTOMIÁS SEGÉDESZKÖZÖK 
93. T 09 15 03 Kanülök 
94. NT 09 15 06 Tracheostoma-védık 
95.   09 18 SZTOMATERÁPIÁS SEGÉDESZKÖZÖK 
96. NT 09 18 04 Egyrészes, zártvégő zsákok 
97. NT 09 18 05 Többrészes, zártvégő zsákok 
98. NT 09 18 07 Egyrészes, nyíltvégő zsákok, visszajutást gátló szeleppel 
99. NT 09 18 08 Többrészes, nyíltvégő zsákok, visszajutást gátló szeleppel 
100. NT 09 18 14 Tapadólemezek, bırvédı gátak 
101.   09 18 24 Irrigációs készletek 
102. T 09 18 24 

03 
Irrigációs készletek 

103. NT 09 18 24 
06 

Tartozékok irrigációs készletekhez 

104. NT 09 18 30 Sztómaernyık 
105. NT 09 18 39 Egyrészes, nyíltvégő zsákok 
106. NT 09 18 42 Többrészes, nyíltvégő zsákok 
107.   09 24 VIZELETELVEZETİK 
108. NT 09 24 03 Ballonkatéterek 
109. NT 09 24 06 Bevezetıkatéterek 
110. NT 09 24 09 Vizeletkondomok és hasonló funkciójú eszközök 
111.   09 27 VIZELETGYŐJTİK 
112. NT 09 27 05 Testen viselt vizeletgyőjtı zsákok 
113.   09 27 13 Függesztı- és rögzítı eszközök vizeletgyőjtıkhöz 
114. NT 09 30 VIZELETFELSZÍVÓ ÉS DEFEKÁLÁSI SEGÉDESZKÖZÖK 
115. NT 09 30 04 Testen való viselésre szánt vizeletfelszívó segédeszközök 
116. NT 09 30 09 Függesztı- és rögzítıeszközök vizelet- és székletfelszívó segédeszközökhöz 
117.   09 33 MOSDÁSI, FÜRDÉSI ÉS ZUHANYOZÁSI SEGÉDESZKÖZÖK 
118. T 09 33 03 Fürdı- és zuhanyzószékek 



119.   12 SZEMÉLYES MOZGÁS SEGÉDESZKÖZEI 
120.   12 03 EGY KARRAL MŐKÖDTETETT, JÁRÁST SEGÍTİ ESZKÖZÖK 
121. T 12 03 03 Járóbotok 
122. T 12 03 06 Könyökmankók 
123. T 12 03 12 Hónaljmankók 
124. T 12 03 16 Három- vagy többlábú járóbotok markolattal és/vagy alkartámasszal 
125.   12 06 KÉT KARRAL MŐKÖDTETETT, JÁRÁST SEGÍTİ ESZKÖZÖK 
126. T 12 06 03 Járókeretek 
127. T 12 06 06 Guruló járókeretek (rollátorok) 
128. T 12 16 MOPEDEK ÉS MOTORKERÉKPÁROK 
129.   12 21 KEREKESSZÉKEK 
130. T 12 21 03 Kísérı személy által irányított, kézi kerekesszékek 
131. T 12 21 06 Kétkezes, hátsókerék-meghajtású kerekesszékek 
132. T 12 21 15 Egyoldali meghajtású, nem-motorikus kerekesszékek 
133. T 12 21 27 Elektromos motorral meghajtott kerekesszékek, rásegített kormányzással 
134.   12 24 KEREKESSZÉKEK EGYÉB TARTOZÉKAI 
135. T 12 24 24 Elemek és akkumulátorok 
136.   12 39 TÁJÉKOZÓDÁSI SEGÉDESZKÖZÖK 
137. T 12 39 03 Tapogatóbotok és pálcák 
138.   15 HÁZTARTÁSI SEGÉDESZKÖZÖK 
139.   15 09 EVÉSI ÉS IVÁSI SEGÉDESZKÖZÖK 
140. NT 15 09 30 Tápszondák 
141.   18 BÚTORZAT ÉS LAKÁS-, ILLETVE EGYÉB HELYISÉGÁTALAKÍTÁSOK 
142.   18 09 ÜLİBÚTOROK 
143. T 18 09 27 Lábszártámaszok, lábzsámolyok és lábtámaszok 
144. T 18 09 34 Háttámaszok 
145. T 18 09 36 Kartámaszok székekhez 
146. T 18 09 42 Antidecubitus-párnák 
147.   18 12 ÁGYAK  
148. T 18 12 18 Antidecubitus-matracok és alátétek 
149.   18 18 TÁMASZTÓESZKÖZÖK 
150. T 18 18 03 Járókorlátok és támasztókorlátok 
151. T 18 18 06 Kapaszkodók és fogantyúk 
152.   21 SEGÉDESZKÖZÖK A KOMMUNIKÁCIÓHOZ, TÁJÉKOZTATÁSHOZ ÉS JELADÁSHOZ 
153.   21 03 OPTIKAI SEGÉDESZKÖZÖK 
154. T 21 03 03 Szemüveglencsék 
155. T 21 03 06 Szemüvegkeretek 
156. NT 21 03 09 Kontaktlencsék 
157. T 21 03 21 Távcsıszemüveg 
158. NT 21 03 39 Kontaktlencse-ápolási termékek 
159.   21 42 SZEMTİL SZEMBENI KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK 
160. T 21 42 12 Hanggenerátorok 



161.   21 45 HALLÁSJAVÍTÓ ESZKÖZÖK 
162. T 21 45 03 Hallójárati készülékek 
163. T 21 45 06 Fül mögötti hallókészülékek 
164. T 21 45 09 Szemüvegszárba épített hallókészülékek 
165. T 21 45 12 Testen viselt, dobozos hallókészülékek 
166. T 21 45 15 Szemüvegszárba épített és egyéb csontvezetéses hallásjavító készülék 
167. T 21 45 24 Hallásjavító készülékek kiegészítıi (egyéni fülillesztékek hallásjavító készülékekhez és a hallójárat 

védelméhez) 
168. T 21 45 27 Hallásjavító készülékek energiaforrásai és ezek tartozékai 
169. T 21 45 30 Hallásjavító készülékek tartozékai és a hallásjavítás egyéb eszközei 

        
  NT – egyszer használatos vagy rövid (néhány napos) használatra szánt eszközök 
  T – tartós használatra szánt, több hónapos kihordási idejő eszközök 
  RT – ruházati jellegő tartós használatra szánt eszközök 

” 



2. melléklet a 74/2011. (XII. 29.) NEFMI rendelethez 

1.    Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat 2. sora helyébe a következı rendelkezés lép: 

2.   02 KÖTSZEREK   Vénás és artériás eredető fekély, sipoly, 
decubitus, neuropathiás fekély, 
epidermolysis bullosa, krónikus 
nyiroködéma, vasculitis, coagulopathia, 
traumás sebek, termikus károsodás, 
tracheostoma, Kock-rezervoár, 
bırtranszplantáció 

1. Legfeljebb 4 hónapon keresztül történı sebellátásra, ha a test bármely 
részén kialakult hám- és szövethiány várhatóan több mint 6 héten keresztül 
nem gyógyul. Ha a kötszerekkel való kezelés idıtartama a 4 hónapot eléri, 
a kezelıorvos az egészségbiztosító ellenırzı fıorvosának ellenjegyzésével 
folytathatja a kezelést. 

  sebészet, gyermeksebészet, érsebészet, klinikai 
onkológia, sugárterápia, bırgyógyászat, 
ortopédia-traumatológia, ortopédia, 
traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs 
orvoslás, fül-orr-gégegyógyászat, gyermek fül-
orr-gégegyógyászat, plasztikai (égési) sebészet, 
geriátria.  

        

            2. A rendelhetı kötszer mérete az ellátandó seb méretét meghaladó legkisebb 
mérető kötszer. Egy kihordási idı alatt az indikációban felsorolt és azzal 
megegyezı seb állapotának megfelelı típusú (elsıdleges kötszer, másodlagos 
kötszer, kötésrögzítı) és mennyiségő kötszer rendelhetı. Egy sebre 
típusonként csak egyféle, együttesen legfeljebb három típusú kötszer 
rendelhetı, amennyiben erre az indikációban foglaltak lehetıséget adnak. Az 
elrendelés egy sebre egy vényen történhet. 

            

            A legnagyobb kötszer méretét meghaladó sebnagyság esetén a legnagyobb 
kötszert meghaladó, de csak a seb területének megfelelı kötszer rendelhetı. 

  Otthonukban vagy bentlakásos intézményben ápolt, 
szakrendelés felkeresésére nem vagy kizárólag 
betegszállítással képes betegek esetében a beteg 
háziorvosa is. 

        

                 
Megjegyzés: A mull-lapok esetében a 
szakképesítési követelmény eltérı! 

        

2.    Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat 803-818. sora helyébe a következı rendelkezések lépnek, és a táblázat a következı 809/a. sorral egészül ki: 

803   06 
33 

ORTOPÉD CIPİK ÉS 
TARTOZÉKAIK 

                  

804   06 
33 
06 

Egyedi méretvétel alapján, 
egyedileg készített cipık, 
deformált lábra 

    Járóképes beteg számára rendelhetı.  
A kihordási idıre felírható mennyiség egyoldali ellátásra 
vonatkozik. 

            

            A rendelésnél a vényen az oldaliságot fel kell tüntetni.             
            A beteg orvosi dokumentációjában az indikációt fel kell 

tüntetni. 
            

805   06 
33 
06 
03 

Cipı, deformált láb 
párjának ellátásához, vagy 
protézishez, vagy 
ortézishez 

                  

806   06 C-0 Egyedi párja cipı norma- Párja cipı másik lábra vagy kozmetikus mővégtagra vagy alsóvégtag Az árban foglalt tartozékok: bır bélés 16,99 cm   ortopédia- 50% 12 1 db 



33 
06 
03 
03 

másik lábra tív protézisre vagy külsıkengyeles járókészülékhez szármagasságig, cipıszár-kapcsozás 16,99 cm 
szármagasságig, magasabb cipıszár 25 cm 
szármagasságig, bır bélés 17,00-25,00 cm-ig, cipıszár- 
kapcsozás 17,00-25,00 cm-ig. Azonos kihordási idın belül 
vagy lúdtalpbetét vagy ortopéd cipı rendelhetı. 

traumato- 
lógia, ortopédia, 
fizikális medicina és 
rehabili- 
tációs orvoslás 

807   06 
33 
06 
03 
03 

C-0 Egyedi párja cipı 
másik lábra 

emelt Párja cipı másik lábra vagy kozmetikus mővégtagra vagy alsóvégtag 
protézisre vagy külsıkengyeles járókészülékhez. 
Alsóvégtag-paralysis vagy súlyos paresis esetén rendelhetı. 

Az árban foglalt tartozékok: bır bélés 16,99 cm 
szármagasságig, cipıszár-kapcso- 
zás 16,99 cm szármagasságig, magasabb cipıszár 25 cm 
szármagasságig, bır bélés 17,00-25,00 cm-ig, cipıszár- 
kapcsozás 17,00-25,00 cm-ig. 

  ortopédia- 
traumatológia, 
ortopédia, fizikális 
medicina és 
rehabilitációs orvoslás 

50% 6 1 db 

808   06 
33 
06 
06 

Ortopéd cipık, deformált 
lábra 

                  

809   06 
33 
06 
06 
03 

C-1 Ortopéd cipı 
deformált lábra 

normatív 30 fokot meghaladó hallux valgus vagy kalapácsujj fennállása vagy hallux 
rigidus vagy a láb ízületeinek elırehaladott fájdalmas arthrosisos elváltozásai 
vagy valgus sarokdılés (CVPTV érték>3) vagy pes planovalgus esetén, ha 
talpi nyomást megjelenítı eszközön a talpszéli szalag szélessége meghaladja 
a teljes talpszélesség 2/5-öd részét 

Az árban foglalt tartozékok: szendvics- 
szerkezető beépített betét, bır bélés  
16,99 cm szármagasságig, cipıszár- 
kapcsozás  
16,99 cm szármagasságig, magasabb cipıszár 25 cm 
szármagasságig, bır bélés 17,00-25,00 cm-ig, cipıszár- 
kapcsozás 17,00-25,00 cm-ig. Azonos kihordási idın belül 
vagy lúdtalpbetét vagy ortopéd cipı rendelhetı. 

  ortopédia- 
trauma- 
tológia, ortopédia, 
fizikális medicina és 
rehabili- 
tációs orvoslás 

50% 12 1 db 

809/a   06 
33 
06 
06 
03 

C-1 Ortopéd cipı 
deformált lábra 

emelt Ha a láb valgus (CVPTV érték>3) deformitása áll fenn, vagy pes planovalgus 
esetén, ha talpi nyomást megjelenítı eszközön a talpszéli szalag szélessége 
meghaladja a teljes talpszélesség 2/5-öd részét. 

16 év alatti betegnek rendelhetı. Azonos kihordási idın 
belül vagy lúdtalpbetét vagy ortopéd cipı rendelhetı. 

  ortopédia- 
trauma- 
tológia, ortopédia, 
fizikális medicina és 
rehabili- 
tációs orvoslás 

70% 12 1 db 

            Az árban foglalt tartozékok: szendvics- 
szerkezető beépített betét, talp- és sarokdöntés, 
cipıszárban végig kéreg 16,99 cm szármagasságig, bır 
bélés  
16,99 cm szármagasságig, cipıszár- 
kapcsozás  
16,99 cm szármagasságig. 

            

810   06 
33 
06 
06 
06 

C-2 Ortopéd cipı erısen 
deformált lábra 

normatív Ha a láb equinus, calcaneus, cavus, adductus, varus deformitása áll fenn 
(Dimeglio>0), vagy nagymértékő nyirokpangás miatti deformitás esetén, 
vagy belsı szandálos járókészülékhez, vagy az alsó végtag rövidülésének 
korrekciójára, ha legfeljebb 4,50 cm magas emelés szükséges.  
Korrekció jelzése: /A /C /E. 

Az árban foglalt tartozékok: szendvics- 
szerkezető beépített betét, cipıszárban végig kéreg 16,99 
cm szármagasságig, bır bélés  
16,99 cm szármagasságig, cipıszár- 
kapcsozás  
16,99 cm szármagasságig, magasabb cipıszár 25 cm 
szármagasságig, bır bélés 17,00-25,00 cm-ig, cipıszár- 
kapcsozás 17,00-25,00 cm-ig, gördülı talp, talp- és 
sarokdöntés, laticelpárna a talp teljes felületén, acéllemez 
a talpfelület alá. Azonos kihordási idın belül vagy 

  ortopédia- 
trauma- 
tológia, ortopédia, 
fizikális medicina és 
rehabili- 
tációs orvoslás 

80% 12 1 db 



lúdtalpbetét vagy ortopéd cipı rendelhetı. A vényen a 
korrekciót fel kell tüntetni. 

811   06 
33 
06 
06 
06 

C-2 Ortopéd cipı erısen 
deformált lábra 

emelt Ha a láb equinus, calcaneus, cavus, adductus, varus deformitása áll fenn 
(Dimeglio>0), vagy nagymértékő nyirokpangás miatti deformitás esetén, 
vagy belsı szandálos járókészülékhez, vagy az alsó végtag rövidülésének 
korrekciójára, ha legfeljebb 4,50 cm magas emelés szükséges.  
Korrekció jelzése: /A /C /E. Alsóvégtag-paralysis vagy súlyos paresis esetén 
rendelhetı. 

Az árban foglalt tartozékok: szendvics- 
szerkezető beépített betét, cipıszárban végig kéreg 16,99 
cm szármagasságig, bır bélés  
16,99 cm szármagasságig, cipıszár- 
kapcsozás  
16,99 cm szármagasságig, magasabb cipıszár 25 cm 
szármagasságig, bır bélés 17,00-25,00 cm-ig, cipıszár- 
kapcsozás 17,00-25,00 cm-ig, gördülı talp, talp- és 
sarokdöntés, laticelpárna a talp teljes felületén, acéllemez 
a talpfelület alá.  
A vényen a korrekciót fel kell tüntetni. 

  ortopédia- 
trauma- 
tológia, ortopédia, 
fizikális medicina és 
rehabili- 
tációs orvoslás 

80% 6 1 db 

812   06 
33 
06 
06 
09 

C-3 Ortopéd cipı csonkolt 
vagy rövidült végtagra 

normatív 4,50 cm-t meghaladó alsóvégtag-rövidülés esetén 25 cm-ig tartó emeléssel 
vagy mobilizátor alkalmazásánál vagy csonkolt lábak Pirogov, Chopart, 
Lisfranc szintő vagy bármely metatarsus bázisáig terjedı csonkolás esetén. 

Az árban foglalt tartozékok: szendvics- 
szerkezető beépített betét, cipıszárban végig kéreg 16,99 
cm szármagasságig, bır bélés  
16,99 cm szármagasságig, cipıszár- 
kapcsozás  
16,99 cm szármagasságig, magasabb cipıszár 25 cm 
szármagasságig, bır bélés 17,00-25,00 cm-ig, cipıszár- 
kapcsozás 17,00-25,00 cm-ig, gördülı talp, talp- és 
sarokdöntés, laticelpárna a talp teljes felületén, acéllemez 
a talpfelület alá.  
Azonos kihordási idın belül vagy lúdtalpbetét vagy 
ortopéd cipı rendelhetı. 

  ortopédia- 
trauma- 
tológia, ortopédia, 
fizikális medicina és 
rehabili- 
tációs orvoslás 

90% 12 1 db 

813   06 
33 
06 
06 
09 

C-3 Ortopéd cipı csonkolt 
vagy rövidült végtagra 

emelt 4,50 cm-t meghaladó alsóvégtag-rövidülés esetén, 25 cm-ig tartó emeléssel 
vagy mobilizátor alkalmazásánál vagy csonkolt lábak Pirogov, Chopart, 
Lisfranc szintő vagy bármely metatarsus bázisáig terjedı csonkolás esetén. 
Alsóvégtag-paralysis vagy súlyos paresis esetén rendelhetı. 

Az árban foglalt tartozékok: szendvics- 
szerkezető beépített betét, cipıszárban végig kéreg 16,99 
cm szármagasságig, bır bélés  
16,99 cm szármagasságig, cipıszár-kapcsozás 16,99 cm 
szármagasságig, magasabb cipıszár 25 cm 
szármagasságig, bır bélés 17,00-25,00 cm-ig, cipıszár- 
kapcsozás 17,00-25,00 cm-ig, gördülı talp, talp- és 
sarokdöntés, laticelpárna a talp teljes felületén, acéllemez 
a talpfelület alá. 

  ortopédia-trauma- 
tológia, ortopédia, 
fizikális medicina és 
rehabili- 
tációs orvoslás 

90% 6 1 db 

814   06 
33 
06 
06 
12 

C-4 Ortopéd cipı erısen 
deformált és rövidült 
végtagra 

normatív 4,50 cm-t meghaladó alsóvégtag-rövidülés esetén, 25 cm-ig tartó külsı-belsı 
emeléssel és a láb equinus, calcaneus, cavus, valgus (CVPTV érték>3), varus 
(Dimeglio>0), adductus deformitása vagy nagymértékő nyirokpangás miatti 
deformitása esetén. 

Az árban foglalt tartozékok: szendvics- 
szerkezető beépített betét, cipıszárban végig kéreg 16,99 
cm szármagasságig, bır bélés  
16,99 cm szármagasságig, cipıszár-kapcso- 
zás 16,99 cm szármagasságig, magasabb cipıszár 25 cm 
szármagasságig, bır bélés 17,00-25,00 cm-ig, cipıszár- 
kapcsozás 17,00-25,00 cm-ig, gördülı talp, talp- és 
sarokdöntés, laticelpárna a talp teljes felületén, acéllemez 
a talpfelület alá. Azonos kihordási idın belül vagy 
lúdtalpbetét vagy ortopéd cipı rendelhetı. 

  ortopédia-trauma- 
tológia, ortopédia, 
fizikális medicina és 
rehabili- 
tációs orvoslás 

90% 12 1 db 

815   06 C-4 Ortopéd cipı erısen emelt 4,50 cm-t meghaladó alsóvégtag-rövidülés esetén, 25 cm-ig tartó külsı-belsı Az árban foglalt tartozékok: szendvics-   ortopédia-trauma- 90% 6 1 db 



33 
06 
06 
12 

deformált és rövidült 
végtagra 

emeléssel és a láb equinus, calcaneus, cavus, valgus (CVPTV érték>3), varus 
(Dimeglio>0), adductus deformitása vagy nagy mértékő nyirokpangás miatti 
deformitása esetén. 
Alsóvégtag-paralysis vagy súlyos paresis esetén rendelhetı. 

szerkezető beépített betét, cipıszárban végig kéreg 16,99 
cm szármagasságig, bır bélés  
16,99 cm szármagasságig, cipıszár- 
kapcsozás  
16,99 cm szármagasságig, magasabb cipıszár 25 cm 
szármagasságig, bır bélés 17,00-25,00 cm-ig, cipıszár- 
kapcsozás 17,00-25,00 cm-ig, gördülı talp, talp- és 
sarokdöntés, laticelpárna a talp teljes felületén, acéllemez 
a talpfelület alá. 

tológia, ortopédia, 
fizikális medicina és 
rehabili- 
tációs orvoslás 

816   06 
33 
06 
09 

Ortopéd cipık, neuropátiás 
láb ellátására 

                  

817   06 
33 
06 
09 
03 

C-5 Ortopéd cipı 
neuropátiás láb ellátására 

normatív Kialakult angiopathia vagy olyan fokú neuropathia esetén, ahol a 128-as 
rezgésszámú hangvillával kimutatottan a 8 fokozatú skálán belül 5-ös érték 
alatti a beteg vibrációs érzésküszöbe vagy a lábon seb, fekély, vagy 
Compartment szindróma vagy Charcot-láb alakult ki. Gördülı talppal, 
speciális lábortézissel, amennyiben a végtaghossz különbsége nem haladja 
meg a 1,5 cm-t. 

Az árban foglalt tartozékok: bır bélés 16,99 cm 
szármagasságig, cipıszár- 
kapcsozás 16,99 cm szármagasságig, magasabb cipıszár 
25 cm szármagasságig, bır bélés 17,00-25,00 cm-ig, 
cipıszár- 
kapcsozás 17,00-25,00 cm-ig, gördülı talp, egyedi lábágy, 
acéllemez a talpfelület alá. Azonos kihordási idın belül 
vagy lúdtalpbetét vagy ortopéd cipı rendelhetı. 

  ortopédia- 
trauma- 
tológia, ortopédia, 
fizikális medicina és 
rehabili- 
tációs orvoslás 

80% 12 1 db 

818   06 
33 
06 
09 
03 

C-5 Ortopéd cipı 
neuropátiás láb ellátására 

emelt Kialakult angiopathia vagy olyan fokú neuropathia esetén, ahol a 128-as 
rezgésszámú hangvillával kimutatottan a 8 fokozatú skálán belül 5-ös érték 
alatti a beteg vibrációs érzésküszöbe vagy a lábon seb, fekély, vagy 
Compartment szindróma vagy Charcot-láb alakult ki. Gördülı talppal, 
speciális lábortézissel, amennyiben a végtaghossz különbsége nem haladja 
meg a 1,5 cm-t. 
Alsóvégtag-paralysis vagy súlyos paresis esetén rendelhetı. 

Az árban foglalt tartozékok: bır bélés 16,99 cm 
szármagasságig, cipıszár- 
kapcsozás  
16,99 cm szármagasságig, magasabb cipıszár 25 cm 
szármagasságig, bır bélés 17,00-25,00 cm-ig, cipıszár- 
kapcsozás 17,00-25,00 cm-ig, gördülı talp, egyedi lábágy, 
acéllemez a talpfelület alá. 

  ortopédia- 
trauma- 
tológia, ortopédia, 
fizikális medicina és 
rehabili- 
tációs orvoslás 

80% 6 1 db 

3.    Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat 1159-1160. sora helyébe a következı rendelkezések lépnek: 

1159   21 03 03 24 03 Bifocalis, toricus lencsék üvegbıl, cyl. 4.00-ig, 0.00D-4.00D között normatív   Kizárólag közgyógyellátás jogcímén 18 év alatti betegek számára     50% 24 2 db 
1160   21 03 03 24 06 Bifocalis, toricus lencsék üvegbıl, cyl. 4.00-ig, 4.25D-6.00D között normatív   Kizárólag közgyógyellátás jogcímén 18 év alatti betegek számára     50% 24 2 db 

4.    Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat 1516. sora helyébe a következı rendelkezés lép: 

1516  21 45 30 36 Szerelt jelzıeszközök  Siketeknek és azon nagyothallóknak rendelhetık, akiknek 500, 1000 és 2000 Hz-en mért hallásvesztésének átlaga az 50 dB-t meghaladja    audiológia     

5.    Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat 547., 594., 1030., 1042., 1043., 1051., 1064. és 1523. sorában az „a REP ellenırzı fıorvosának szakmai ellenjegyzése” szövegrész helyébe az 

„az egészségbiztosító ellenırzı fıorvosának ellenjegyzése” szöveg lép.”



3. melléklet a 74/2011. (XII. 29.) NEFMI rendelethez 

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

Közgyógyellátás jogcímén nem rendelhetı eszközcsoportok 

  A B C 
1. ISO Eszköz megnevezése Megjegyzés 
2. 04 03 12 03 03 CPAP készülékek  
3. 04 03 12 03 06 BiPAP készülékek  
4. 04 03 12 06 06 Párásítók CPAP és BiPAP készülékekhez  
5. 04 19 24 03 03 Inzulinpumpák   

6. 04 19 24 03 06 Inzulinpumpa tartozékok: infúziós szerelék  
7. 04 19 24 03 09 Inzulinpumpa tartozékok: patron, adapter   
8. 21 45 03 03 03 

21 
Mélyhallójárati készülékek kis-közepes halláscsökkenésre digitális jelfeldolgozással,  
V. csoport 

18 éves kor 
felett 

9. 21 45 03 03 06 
21 

Mélyhallójárati készülékek nagyfokútól súlyos halláscsökkenésre digitális jelfeldolgozással,  
V. csoport 

18 éves kor 
felett 

10. 21 45 03 03 09 
21 

Mélyhallójárati készülékek hallásmaradványra digitális jelfeldolgozással, V. csoport 18 éves kor 
felett 

11. 21 45 03 06 03 
21 

Hallójárati és fülkagyló készülékek kis-közepes halláscsökkenésre digitális jelfeldolgozással,  
V. csoport 

18 éves kor 
felett 

12. 21 45 03 06 06 
21 

Hallójárati és fülkagyló készülékek nagyfokútól súlyos halláscsökkenésre digitális 
jelfeldolgozással, V. csoport 

18 éves kor 
felett 

13. 21 45 03 06 09 
21 

Hallójárati és fülkagyló készülékek hallásmaradványra digitális jelfeldolgozással,  
V. csoport 

18 éves kor 
felett 

14. 21 45 06 03 21 Fül mögötti hallókészülékek kis-közepes halláscsökkenésre digitális jelfeldolgozással,  
V. csoport 

18 éves kor 
felett 

15. 21 45 06 06 21 Fül mögötti hallókészülékek nagyfokútól súlyos halláscsökkenésre digitális jelfeldolgozással,  
V. csoport 

18 éves kor 
felett 

16. 21 45 06 09 21 Fül mögötti hallókészülékek hallásmaradványra digitális jelfeldolgozással, V. csoport 18 éves kor 
felett 

” 



4. melléklet a 74/2011. (XII. 29.) NEFMI rendelethez 

1.    Az R. 18. számú melléklet 2. pontjában foglalt táblázat a következı 16. sorral egészül ki: 

16 Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Gyermekdiabetológia, Veszprém 

2.    Az R. 18. számú melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 27. sora helyébe a következı rendelkezés lép: 

27 Fıvárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelıintézet és Baleseti Központ Diabétesz Szakrendelı, Budapest 

3.    Az R. 18. számú melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 35. sora helyébe a következı rendelkezés lép: 

35 Szent Pantaleon Kórház Nonprofit Kft. Diabetológiai osztálya és szakellátó helye, Dunaújváros 
 


