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I. TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK 

FELTÉTELEI: 
 A jótállási idő (1 év) lejárta. 

 Orvosi vény megléte. 

 Legyen megállapítható, hogy a gyógyászati segédeszköz a javítást, akkumulátor cserét 

igénylőnek lett társadalombiztosítási támogatással felírva és kiszolgálva. 

o A használati útmutató megléte, benne az eszköz gyári száma és a jótállási jegy 

fejlécében és/vagy a szervizkönyvben a jogosult neve, TAJ száma, a kiszolgálás 

dátuma, vagy 

o kórházi zárójelentés vagy ambuláns lap megléte, amin a felíró orvos a segédeszközt 

felírta, a kiszolgálás kori számla vagy egyéb okirat, amin a beteg neve és a felírt 

eszköz azonosítása együtt szerepel, vagy 

o OEP igazolás, hogy a javítást kérőnek ki lett szolgálva az adott eszköz a kiszolgálás 

dátumával. 

 Szervizkönyv megléte, benne az eddigi javításokkal és azok költségével. 

 Az eszköz legyen azonosítható (típustábla, gyári szám megléte magán az eszközön). 

II. JAVÍTÁSI VÉNY 

Ki írhat fel javítási vényt? 
A 14/2007.(III./14.) EüM rendeletének 12. paragrafus 2. bekezdése szerint: 

 “A társadalombiztosítási támogatással rendelt gyógyászati segédeszköz javítását a kezelőorvosnak 

vagy a háziorvosnak vényen kell rendelnie az eszköz pontos megnevezésének és a hiba jellegének 

feltüntetésével.” 

Mit kell tartalmaznia a vénynek? 
1) Eszköz pontos megnevezése, Gyártási száma: Megnevezés a társadalombiztosítással rendelhető 

gyógyászati segédeszközök jegyzékében (tb. lista) szereplő módon és az eszköz gyártási száma. 
2) Hiba jellege: Hiba jellege az OEP által meghatározottak szerint, melyek lehetnek: 

a/ Elektromos kerekesszék esetén: 

 Vázjavítás 

 Fék jav, csere, beállítás 

 Motor csere 

 Karfa, kárpit csere 

 Elektronika átvizsgálása 

 Akku ellenőrzés, töltés 

 Kerék javítás, csere 

 Elektronika javítása, beállítása 

 Akku töltő javítás 

 Gumi csere 

 Motor javítás 
b/ Mechanikus kerekesszék esetén: 

 Vázjavítás 

 Fék jav, csere, beállítás 

 Karfa, kárpit csere 

 Kerék javítás, csere 

 Gumi csere 
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Amennyiben több hiba is javítást igényel, azokat egy vényre kell felíratni. 

Javasoljuk, hogy a vény felíratás előtt a vegye fel a kapcsolatot a területileg illetékes szervizével és 

kérjen segítséget a hiba jellegének meghatározásához. A szervízek listáját az eszköz átvételekor a 

termékkel együtt kapott használati útmutató utolsó oldalain található, a jótállási jegyek előtti 

oldalakon. 

Példa 
Elektromos kerekesszék 

Ortopedia Allround 900C elektromos kerekesszék 

Gy.sz.: 6209187 

Elektronika átvizsgálás 

Ortopedia Allround 900C elektromos kerekesszék 

Gy.sz.: 568421 

Fék javítás, csere, beállítás 

Mechanikus kerekesszék 

Service Standard 3.600 kerekesszék 

Gy.sz.: 6209187 

Vázjavítás 

X1 3.350 Aktív kerekesszék 

Gy.sz.: 15005616 

Fék jav., csere, beállítás 

  

III. AKKUMULÁTOR VÉNY 

Milyen gyakran lehet akkumulátort felíratni? 
Társadalombiztosítási támogatással az eszköz kiszolgálását követően 2 évente. 

Ki írhat fel akkumulátor vényt? 
Akkumulátor vényt az eszközt felíró szakorvos vagy a háziorvos rendelhet az akkumulátor 

megnevezése és darabszáma feltüntetésével. 

Mit kell tartalmaznia a vénynek? 
Akkumulátor darabszáma: az elektromos hajtású eszköz 2 db akkumulátorral működik 

Akkumulátor megnevezése és típusa: az eszköz típusától függően (a használati útmutatóban szerepel 

az eszközhöz megfelelő akkumulátor adata) 

Rehab gondozásmentes akkumulátor 12V 36Ah 

Rehab gondozásmentes akkumulátor 12V 50Ah 
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Példák 
2 db. Rehab gondozásmentes akkumulátor 12V 36Ah 

2 db. Rehab gondozásmentes akkumulátor 12V 50Ah 

Figyelem: az akkumulátor vény mellett még egy javítási vényt is szükséges íratni (vagyis akkumulátor 

cseréhez összesen 2db vénnyel kell rendelkezni, melyekből az egyik az akkumulátor megrendelése, a 

másik az akkumulátor cseréjére jogosít) a következő pontban leírtak szerint. 

IV. AKKUMULÁTOR CSERE 
Az akkumulátor vény, csak önmagát az akkumulátorokat tartalmazza, az akkumulátor csere során 

elvégzett munkadíj társadalombiztosítási támogatását nem tartalmazza, továbbá az új akkumulátorok 

jótállási feltétele a partner szerviz általi, szakszerű akkumulátor csere és elektromos átvizsgálás. Az 

akkumulátor cseréhez Javítási vényt is fel kell íratni. 

Mit tartalmazzon a javítási vény akkumulátor cseréhez? 
A vényt a II. JAVÍTÁS pontban leírtak szerint kell felíratni, elektromos átvizsgálás, akku csere 

hibajelleg felírásával. 

Példa 
Ortopedia Allround 900C elektromos kerekesszék 

Gy.sz.: 7132598 

Elektromos átvizsgálás 

Akku csere 

  

V. HOL ÉS HOGYAN VÁLTHATÓ BE A JAVÍTÁSI/AKKUMULÁTOR VÉNY 
A felírt vény(ek) birtokában kell jelentkezni a területileg illetékes szakszervíz ügyfélszolgálatánál, 

elérhetőségein. 

A vényt nem kell postázni, azt a javítás, akkumulátor csere során veszik át a munka elvégzésekor. 


