
Egészségtechnológia 

értékelés - GYSE befogadás 
 

 

 
Budapest   2015. szeptember 26. 

 

 
Dr. Kósa József 

Egészség-gazdaságtan rovatvezető 
IME - Az egészségügyi vezetők szaklapja 



 

  

Támogatási környezet 

• Makrogazdasági mutatók jelentős 
változása nem várható 

• A TB GYSE támogatásra szánt 
keretösszegében drasztikus változás 
nem várható 

• Az igények növekednek 

• A TB további kiadáscsökkentő 
intézkedésekre kényszerül lsd. 
gyógyszerek 

• A gyártók és forgalmazók között a 
korlátozott erőforrások (támogatási 
összeg) megszerzésért folyik a verseny 

 



 

 

Gyógyszer és GYSE 2013 

Gyógyszer támogatásra fordított kiadások  296    M Ft  

Támogatott gyógyszerek vényforgalma       407,4 M Ft 

GYSE támogatására fordított kiadások          51,5 M Ft 

Támogatott GYSE főbb vényforgalmi adatai   

• Támogatott forgalom                                   65,4 M Ft 

• Társadalombiztosítási támogatás               51,6 M Ft 

• Lakossági térítési díj                                   10,3 M Ft 



 

  

Finanszírozó szempontjai 

• Transzparens befogadási rendszer 

• Értéket a pénzért  

• Portfólió szemlélet 

• A rendelkezésére álló keretösszegből a 
lehető legtöbb egészségnyereséget 
szeretné megvásárolni a társadalom 
tagjai számára 

• A támogatás megítélésének alapvető 
kritériuma a betegek számára lényeges 
hozzáadott érték bizonyítása.  



 

  

Fogalmak 

Átfedések az egyes kategóriák között 

 

 

                                                  GYSE 

 

 

                   IVD eszköz 

 

             Orvostechnikai eszköz 
 

Forrás: Solymár Eszter: Orvostechnikai eszköz és/vagy gyógyászati 
segédeszköz? OGYI közlemények 59. évfolyam 2009.június 



 

  

Gyógyászati segédeszközök  

 

Jogszabály: 2006. évi XCVIII. törvény a biztonságos és 
gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-
ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános 
szabályairól 3. 
 

:  

 

                                                  GYSE 

 

 

                   IVD eszköz 

 

             Orvostechnikai eszköz 
 

 



 

A gyógyászati segédeszközök  

sajátosságai 

• Forgalmazásra és reklámozásra 
vonatkozó külön szabályok 

• Csak Magyarországon ismert és 
használt fogalom, de 

• Nálunk több évtizedes múltja van 
• Nehezen megfogható és körülírható 

kategória 
• Rendkívül heterogén termékkör 
• Viszonylag kevés evidencia 
• Rövid termék-életciklus és fejlesztés 

megtérülési idő 
• Az eszköz az eljárás része, magas 

tréningigény  



  

Befogadás és  

technológia-értékelés 

 

 

 

                                                  GYSE 

 

 

                   IVD eszköz 

 

             Orvostechnikai eszköz 
 

14/2007. (III. 14.) EüM rendelet 

180/2010. (V. 13.) Korm. Rendelet és 
28/2010. (V. 12.) EüM rendelet 



 

A gyógyászati segédeszközök TB 

támogatásba való befogadásának 

alapelvei:  

• fogyatékosság-életfunkció-betegség 
figyelembevétele 

• méltányosság érvényesítése 
• szükséglet alapú megközelítés 
• komplexitás 
• költséghatékonyság  
• költségvetési keretek 

figyelembevétele  
• finanszírozhatóság 
• eredményesség  



 

A gyógyászati segédeszközök tb 

támogatásba befogadása során 

figyelembe veendő szakmai 

szempontok:   

• az eszköz az önellátó képességet vagy az 
élettani funkcióképességet bizonyítottan javítja-e; 

• az eszköz megfelel-e a kívánt funkciónak; 
• az eszköz indikációs köre és alkalmazási köre 

pontosan meghatározott-e; 
• az eszköz kompatibilis-e, megfelel-e a vonatkozó 

szabványnak; 
• az eszköz hordozhatósága, mobilitása, az eszköz 

által a beteg számára nyújtott kényelem mértéke; 
• az eszköz önállóan vagy csak segítséggel 

alkalmazható-e; 
• az eszköz által elérhető életminőség javítás 

mértéke, az eszköz által a beteg számára nyújtott 
komfortérzés mértéke; 

• az eszköz gyártására vonatkozó, bármely 
nemzeti rendszerben akkreditált, elismert tanúsító 
szervezettől származó ISO 9001 vagy azzal 
egyenértékű tanúsítványt. 



 

A gyógyászati segédeszközök tb 

támogatásba való befogadásának 

gazdasági szempontjai:  

• az eszköz ára, szavatossága, tartóssága, 
élettartama; kedvező jótállás vállalás, lefedettség 

• Kasszahatás az eszköz támogatásával várható 
csökkenés vagy növekedés mértéke; 

• csak bizonyított hatásosságú és 
költséghatékonyságú eszköz fogadható be a 
tb támogatásba; 

• Egyéb költségek, üzemeltetés szolgáltatás stb. 
• tartós használatra szánt eszköz árához nyújtott 

támogatás összege, a nem tartós használatra 
szánt eszköz esetében a hat hónap alatt 
támogatással rendelhető mennyiségű eszköz 
árához nyújtott támogatás összege, az egy 
hónapra eső minimálbér 15%-ának 100-szorosát 
nem haladhatja meg.  



 

A gyógyászati segédeszközök tb 

támogatásba való befogadásának 

gazdasági szempontjai:  

• az eszköz ára, szavatossága, tartóssága, 
élettartama; kedvező jótállás vállalás, lefedettség 

• Kasszahatás az eszköz támogatásával várható 
csökkenés vagy növekedés mértéke; 

• csak bizonyított hatásosságú és 
költséghatékonyságú eszköz fogadható be a 
tb támogatásba; 

• Egyéb költségek, üzemeltetés szolgáltatás stb. 
• tartós használatra szánt eszköz árához nyújtott 

támogatás összege, a nem tartós használatra 
szánt eszköz esetében a hat hónap alatt 
támogatással rendelhető mennyiségű eszköz 
árához nyújtott támogatás összege, az egy 
hónapra eső minimálbér 15%-ának 100-szorosát 
nem haladhatja meg.  

Nyilatkozat arról, hogy készült-e átfogó technológia-elemzési 
tanulmány az eszközzel kapcsolatban (gyógyszer-GYSE, kórházi 
ellátás, műtét - GYSE összehasonlító, GYSE-GYSE műszaki, 
funkcionális összehasonlítás minőség, garancia, értékállóság 
alapján) (Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve az 
egészség-gazdaságtani elemzések készítéséhez módszertani 
irányelv figyelembevételével) 



Nem fogadható be a tb támogatásba olyan 
gyógyászati segédeszköz, amelynek a 
forgalombahozó által a kérelmében megjelölt 
közfinanszírozás alapjául szolgáló ára, illetve 
kölcsönzési napidíja  
 
• a referenciaeszköz közfinanszírozás alapjául 

szolgáló áránál a funkcionális elvű fixcsoportba 
(FFX-csoport) sorolandó eszköz esetében 50%-kal, 
a rendeltetés szerinti fixcsoportba (RFX-csoport) 
sorolandó eszköz esetében 100%-kal magasabb, 
vagy 

• az OEP által végzett nemzetközi ár-összehasonlítás 
alapján 40%-kal meghaladja ugyanazon eszköznek 
– vagy a vele mindenben azonos funkcionalitású, 
ugyanazon gyártó által előállított, de eltérő 
márkanevű eszköznek – az Európai Unió 
tagállamaiban és az EGT-ről szóló 
megállapodásban részes más államokban a 
társadalombiztosítási támogatási rendszerbe 
befogadott, a befogadási kérelem benyújtása 
napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank napi 
devizaközépárfolyamán számított öt 
legalacsonyabb támogatás alapjául szolgáló árú, 
kölcsönzési napidíjú eszköz árának, napidíjának 
számtani átlagát. 



 

Követelményjegyzék   

Az OEP bármely funkcionális csoportra vonatkozóan 
követelményjegyzéket állíthat össze a segédeszközök  
• kémiai, fizikai és biológiai tulajdonságaira, 

összetételére, 
• kialakítására, funkcionalitására, 

funkcióstruktúrájára, műszaki-technológiai 
jellemzőire, 

• ergonómiai jellemzőire, 
• kiszerelésére, csomagolására, címkéjére, a 

csomagoláson feltüntetett információtartalmára és 
• teljesítményére, élettartamára, 

teljesítőképességére, energiaforrására vonatkozó 
egészségbiztosítói követelményeket tartalmazza. 

A követelményjegyzéket az OEP a szakmai 
érdekképviseleti szervezeteknek előzetes 
véleményezésre megküldi, majd  az OEP honlapján 
elektronikus formában közzéteszi.  
 
A kérelemre indult eljárásban nem fogadható be 
olyan gyógyászati segédeszköz, amely nem felel 
meg az adott gyógyászati segédeszközre 
vonatkozó követelményjegyzékben foglaltaknak.  
 



 

 

Kérelem benyújtása 

14/2007. (III. 14.) EüM rendelet mellékletei szerinti 

adatlapon 

1. számú melléklet - orvostechnikai eszközök 

2. számú melléklet - IVD 

3. számú melléklet - A nem orvostechnikai eszköz 
státusú gyógyászati segédeszköz 
társadalombiztosítási támogatásba történő 
befogadásához szükséges kérelem adattartalma 

4. számú melléklet - támogatással történő kölcsönzés 

5. számú melléklet - (rendelésre készült 

orvostechnikai eszköz) státusú GYSE TB befogadása 



 

 

Kérelem elbírálása 
90 nap (normál eljárás)  
a) támogatásba még be nem fogadott GYSE 
b) tb támogatásba már befogadott GYSE áremelése vagy más 
funkcionális csoportban (alcsoportban) történő támogatása, 
 
60 nap (gyorsított eljárás)  
a tb támogatásba még be nem fogadott gyógyászati segédeszköz 
támogatásának – ha kizárólag kölcsönzés keretében szolgálható ki 
már befogadott gyógyászati segédeszközök esetén a más funkcionális 
csoportban (alcsoportban) történő támogatásra vonatkozó kérelemről, 
ha, a legalacsonyabb árú termék – 10%, vagy kérelméhez legalább 
100 betegre kiterjedő, Magyarországon végzett klinikai vizsgálat 
evidenciáit csatolja. 
 
30 nap (egyszerűsített eljárás)  
névváltoztatás, helyettesítés, méretváltozat 
 
15 nap (bejelentés közzététele)  
A tb támogatásba már befogadott gyógyászati segédeszközök 
árcsökkentés vagy törlés: 



 

 

Egyéb  
Eljárási díjak   
a) 700 000 Ft új befogadási kérelmek esetén 
b) 300 000 Ft áremelési kérelmek esetén 
c) 10 000 Ft egyéb 

 
Támogatás mértéke  
 a támogatás alapjául szolgáló ár százalékos (98%, 90%, 80%, 70%, 
60%, 50%, 45% vagy 0%) vagy fix összegű támogatását kaphatják 
 
Fixesítés 
Az OEP ún. fixesítési eljárásban félévente újraképzi a tb támogatásban 
részesített gyógyászati segédeszközök támogatási csoportjait. A 
fixesítési eljárás funkcionális elvű fixcsoportok (FFX-csoportok) illetve 
rendeltetés szerinti fixcsoportok (RFX-csoportok) képzésére vagy 
újraképzésére irányulhat. 
 Az OEP a honlapján közzéteszi a referenciaeszközöket, 
referenciaárakat 
Delista korlát: FFX +50%, RFX +100% 
Egy év várakozási idő 



Összegzés 

Evidence Based Medicine kiemelt 
jelentőségű a GYSE esetében is 

• Erős szakmai evidenciák, klinikai 
vizsgálatok szükségessége 

– Fejlesztési fázisban 

– Piacra jutás után azonnal 

• HTA, egészségügyi technológia elemzés 

– Komparátor választás (ár, betegkör, költség) 

– Módszertan választás 

• Kasszahatás 

• PUBLIKÁCIÓ                                       . 

• Erős piaci verseny > erősebb dosszié 

• A nagyobb adatigény miatt a fejlesztés 
költségesebbé és kockázatosabbá válik  

• Piaci szelekció 

• Nincs más lehetőség hosszú távon 



Kapcsolódó jogszabályok: 

•  2006. évi XCVIII. törvény a biztonságos és gazdaságos 
gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a 
gyógyszerforgalmazás általános szabályairól érintett szakaszok: 
4–5. 

 
 21. 

 
 32–35. 

 
 

• 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás 
ellátásairól érintett szakasz: 21. 

 
 (1) d), 

• 217/1997 (XII. 1.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás 
ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. tv végrehajtásáról érintett 
szakaszok: 7/A.–7/C.

 
 8. 

 
, 9. 

 
 

• 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet a gyógyászati segédeszközök 
társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, 
támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról 
és kölcsönzéséről 

•  319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet az egészségbiztosítási 
szervekről érintett szakaszok: 4.

 
 (1) d), 6.

 
(2), 7. 

 
 (2) 

•  295/2004. (X. 28.) Korm. rendelet az Egészségügyi Engedélyezési 
és Közigazgatási Hivatalról 

•  2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól 

•  1990. évi XCIII. törvény az illetékekről érintett szakaszok: 28. 

 

, 
29. 

 
 (2) (4) 31.

 
 79. 

 
, 86. 

 
 

• 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközökről  

 

 



 

 

 

 

www.imeonline.hu  

 

 

 

Köszönöm a megtisztelő 

figyelmet! 


