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A HÁLÓZATBAN MŰKÖDŐ GYÓGYSZERTÁRAK SZÖVETSÉGÉNEK  

JAVASLATAI AZ ELEKTRONIKUS EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSI TÉR MŰKÖDÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ 

RENDELETEK, VALAMINT EGYÉB GYÓGYSZERÉSZETI TÁRGYÚ MINISZTERI RENDELET 

MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ ELŐTERJESZTÉSRE VONATKOZÓAN 
 

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának felkérésének eleget téve 2017 júniusában a Hálózatban 

Működő Gyógyszertárak Szövetsége részt vett az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér 

működéséhez kapcsolódó rendeletek, valamint egyéb gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendelet 

módosításáról szóló előterjesztés  véleményezésében. 
 
A HGYSZ javaslatai a következők: 
 

A társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerekről és a támogatás összegéről szóló 
1/2003. (I. 21.) ESzCsM rendelet módosítása 

 
1)  
A tervezet 1.§-a alapján az 1/2003. (I. 21.) ESzCsM rendelet 1. § (3) bekezdése a következő f) ponttal 
egészül ki:   
(Társadalombiztosítási támogatás csak olyan - a (2) bekezdésben meghatározott - vény alapján 
számolható el,)   
„f) olyan gyógyszer esetében melynek bruttó fogyasztói ára az 50 000 Ft értékhatárt meghaladja, a 
gyógyszert kiváltó személy a gyógyszer átvételét papír alapú vény esetén a vényen, elektronikus vény 
esetén a kiadási igazoláson aláírásával és személyazonosításra alkalmas igazolványának számával 
igazolta.”  
  
A HGYSZ véleménye:  
Az 50 000 forintnál nagyobb bruttó fogyasztói árú gyógyszerek papír alapú vényre történő kiváltásánál 
a gyógyszertárnak nem kötelessége rögzítenie a vényre a gyógyszert kiváltó személy 
személyazonosításra alkalmas igazolványának számát. A javaslat előterjesztésében nincs semmilyen 
indok megjelölve, hogy ugyanezeknek a gyógyszereknek elektronikus vényre történő kiváltásánál miért 
van szükség további személyes adat rögzítésére. Szövetségünk indokolatlannak tartja a 
személyazonosításra alkalmas igazolvány számának rögzítését, ezért kérjük azt a jogszabály szövegéből 
törölni.   
 
A HGYSZ javaslata:  
(Társadalombiztosítási támogatás csak olyan - a (2) bekezdésben meghatározott - vény alapján 
számolható el,)   
„f) olyan gyógyszer esetében melynek bruttó fogyasztói ára az 50 000 Ft értékhatárt meghaladja, a 
gyógyszert kiváltó személy a gyógyszer átvételét papír alapú vény esetén a vényen, elektronikus vény 
esetén a kiadási igazoláson aláírásával és személyazonosításra alkalmas igazolványának számával 
igazolta.”   
 

Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) 
ESzCsM rendelet módosítása 

 
2) 
A tervezet 6.§-a alapján a 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet 11. §-a a következő (7) bekezdéssel 
egészül ki:   
„(7) Az orvosi táska részére történő gyógyszerrendelés esetén nem alkalmazható elektronikus vény.”   
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A HGYSZ véleménye:  
Mivel az orvosi táska részére történő gyógyszerrendelés esetében a jogszabályi előírások nem teljesen 
egyértelműen fogalmaznak, ezért célszerű pontosítani azokat. A módosítás egyértelművé tenné, hogy 
az orvosi táska részére felírt gyógyszerekre társadalombiztosítási támogatás nem számolható el.   
 
A HGYSZ javaslata 
A 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet 11. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:   
„(7) Az orvosi táska részére történő gyógyszerrendelés esetén nem alkalmazható elektronikus vény. Az 
orvosi táska részére történő gyógyszerkiadás esetén társadalombiztosítási támogatás nem 
számolható el.”   
 
3) 
A tervezet 7.§-a alapján a 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet 11. §-a a következő (7) bekezdéssel 
egészül ki:   
7. §  A 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet „A gyógyszer rendelése” alcíme a következő 11/A11/C. §-sal 
egészül ki:   
„11/A. § Az orvosnak papír alapú vényt kell kiállítania:  
 a) ha az elektronikus vény kiállítása nem lehetséges,  
b) orvosi táska részére történő gyógyszerrendeléskor, c) vagylagosan „seu” gyógyszerrendeléskor,  
d) Magyarországon forgalomba hozatali engedéllyel nem rendelkező gyógyszer rendelésekor, 
e) a 2. § (3) bekezdése szerinti „pro familia” jelzéssel történő gyógyszerrendeléskor.   
 
11/B. § (1) Elektronikus vényen történő gyógyszerrendelés esetén a vényrendelésről a 8. számú 
melléklet szerinti felírási igazolás készíthető. A beteg kérésére az orvos köteles az igazolást papír alapon 
vagy az EESZT útján elektronikus formában adni.    
(2) Ha az orvos az elektronikus vényt nem TAJ, hanem ennek hiányában más, a beteg azonosításához 
használt, személyazonosításra alkalmas okmány számának megjelölésével rendeli, akkor a felírás 
igazolására az orvos aláírását és bélyegzőjének lenyomatát is tartalmazó papír alapú felírási igazolást 
kell készíteni.   
 
11/C. § (1) Ha az orvos kézigyógyszertárat tart, a gyógyszer betegnek történő átadásával egy időben 
elektronikus vényt rögzít, amelyen megjelöli, hogy a gyógyszer már kiadásra került. A 
kézigyógyszertárból történő gyógyszerkiszolgáltatás esetén az orvos a 11/B. § (1) bekezdésétől 
eltérően minden esetben felírási igazolást készít, melyen a gyógyszer átvételét a beteg kézjegyével 
igazolja. A felírási igazolást az orvos a gyógyszertárral való elszámolásig megőrzi.    
 
(2) A felírási igazoláson szereplő elektronikus vényeket a gyógyszertár az Eüak. 14/A. § (1c) bekezdése 
szerinti, az EESZT útján továbbított vagy abban rögzített vényekről vezetett nyilvántartásban (a 
továbbiakban: EESZT vénynyilvántartás) rögzíti és 9. számú melléklet szerinti kiadási igazolást állít ki, 
melyet a kézigyógyszertárat tartó orvos aláír.   
 
(3) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően, ha a kézigyógyszertár telephelyén nem működik 
elektronikus vényírásra alkalmas rendszer, úgy az orvos a gyógyszer átadásával egy időben a 7. §-ban 
foglaltaknak megfelelő adattartalmú papír alapú vényt állít ki, amelyen a gyógyszer átvételét a beteg 
aláírásával igazolja. Az így elkészült vényeket az orvos a gyógyszertárral való elszámolásig megőrzi.”   
 
A HGYSZ véleménye:  
A fentiek alapján a kézigyógyszertárak csak egyféleképpen adhatnak ki gyógyszereket. A módosítás 
nem veszi figyelembe azokat a kézigyógyszertárakat, ahol komplett gyógyszertári kiadó rendszer 
működik.    
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4) 
A tervezet 11. §-a alapján a 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet a 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet 
17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:   
„17. § A gyógyszer kiadójának (készítőjének) nevét (kézjegyét), a gyógyszertár nevét, címét, és 
azonosításra alkalmas jelét, valamint a kiadás keltét a papír alapú vényen azonosításra alkalmas 
módon kell feltüntetni. Elektronikus vény esetén a gyógyszer kiadója a kiadott gyógyszer adatait, a 
gyógyszertár EESZT-hez való csatlakozáskor kapott azonosítóját, valamint a kiadó alapnyilvántartási 
számát is tartalmazó vényt rögzíti az EESZT vénynyilvántartásában. „ 
 
A HGYSZ véleménye:  
A vényre történő kiadásnál a rendelet által kötelezően előírt adatokat a gyakorlatban a vényre rögzíteni 
teljesen felesleges, mert a vények elszámolása elektronikusan történik. Ennek megfelelően a vényre 
írandó adatokat a gyógyszertárak elektronikusan is rögzítik a vények egyedi azonosítója alapján. 
Szövetségünk javasolja, hogy a rendeletből töröljék a felesleges adatok rögzítésének kötelezettségét.    
Felhívjuk a figyelmet, hogy a rendeletben sehol nincs meghatározva a „gyógyszertár azonosítójának” 
fogalma.     
 
A HGYSZ javaslata:  
A 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:   
 „17. § A gyógyszer kiadójának (készítőjének) nevét (kézjegyét), a gyógyszertár nevét, címét, és 
azonosításra alkalmas jelét, valamint a kiadás keltét a papír alapú vényen azonosításra alkalmas 
módon kell feltüntetni. Elektronikus vény esetén a gyógyszer kiadója a kiadott gyógyszer adatait, a 
gyógyszertár EESZT-hez való csatlakozáskor kapott azonosítóját, valamint a kiadó alapnyilvántartási 
számát is tartalmazó vényt rögzíti az EESZT vénynyilvántartásában. „  
 
5)  
A tervezet 12.§-a alapján a 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet „A gyógyszer kiadása” alcíme a 
következő 20/A-20/C. §-sal egészül ki:   
„20/A. § (1) Elektronikus vény esetében a gyógyszer kiadását a gyógyszer kiadója az elektronikus vény 
egyedi azonosítója alapján, a felírási igazolást bemutató személy számára teljesíti. Felírási igazolás 
hiányában a gyógyszer kiadása – a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény szerinti, az 
egészségügyi szolgáltatás igénybevételéhez szükséges igazolást követően – kizárólag a beteg számára 
történhet.   
 
(2) A gyógyszer kiadója az elektronikus vény adatait az EESZT útján, az EESZT vénynyilvántartásából 
kérdezi le.    
 
(3) Ha az EESZT-hez való hozzáférés korlátozott a gyógyszer az orvos aláírását és orvosi bélyegzőjének 
lenyomatát is tartalmazó felírási igazolás alapján is kiadható.   
 
(4) Ha a rendelés elektronikus vényen történt, akkor a gyógyszer kiadója a 9. számú melléklet szerinti 
kiadási igazolást köteles készíteni, és a gyógyszer átvételét a kiadási igazoláson a gyógyszert kiváltó 
személy aláírásával, vagy az aláírást rögzítő vagy a jogosult átvevő személyét igazoló azonosítóval 
elismertetni.   
 
(5) Több elektronikus vény egyidejű kiváltásakor elegendő egy kiadási igazolást készíteni.   
20/B. § Ha az orvos a gyógyszert kizárólag papír alapú vényen TAJ, vagy ennek hiányában más, 
személyazonosításra alkalmas okmány számának megjelölésével rendelte, akkor a gyógyszer kiadója 
a gyógyszer kiadásakor köteles az EESZT vénynyilvántartásában a papír alapú vény 7. § (3) bekezdése 
szerinti adatai közül a felíró orvos nevét, munkahelyének azonosítóját, valamint a beteg TAJ-át, 
születési dátumát és nemét, valamint a vény tartalmát rögzíteni. Ha a vény adatai a TAJ, vagy más, 
személyazonosításra alkalmas okmány számának hiánya miatt nem rögzíthetők, akkor a beteg kérheti 
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a vény adatainak rögzítését, amennyiben rögzítéshez szükséges azonosító adatot a gyógyszer 
kiadójának rendelkezésére bocsájtja.   
   
20/C. § Az adatok rögzítésére vonatkozó kötelezettségeket az EESZT bármilyen okból történő 
elérhetetlensége esetén az elérhetetlenség megszűnését követő 4 munkanapon belül kell teljesíteni.”   
 
A Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetsége javaslata:  
Szövetségünk javasolja, hogy a rendelet pontosan határozza meg, hogy a papír alapú vények EESZT-
ben rögzítésénél a gyógyszertárak mely adatokat kötelesek rögzíteni. Véleményünk szerint a papír 
alapú vények esetében elegendő a felírt gyógyszerek nevét, hatáserősségét, kiszerelését és 
mennyiségét rögzíteni. Nem támogatjuk azt az elképzelést, hogy a papír alapú vények kiváltása során 
a gyógyszertárak rögzítsék az adagolást is, mert az indokolatlanul nagy adminisztrációs teherrel járna.   
 
6) 
A tervezet 13.§-a alapján a 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet 24. §-a a következő (6)–(9) bekezdéssel 
egészül ki:   
„(6) Az EESZT útján kiállított elektronikus vény alapján történő kiadás 2017. november 1. napjától 
kötelező.  
  
(7) 2017. november 1. napjáig az elektronikus formában történő vényrendelés esetén kötelező a papír 
alapú vény kibocsátása is, azzal, hogy a papír alapú vényen fel kell tüntetni az elektronikus vénynek az 
EESZT által adott egyedi azonosítóját.    
 
(8) 2017. november 1. és 2018. december 31. között minden elektronikus vényrendelés esetében 
kötelező papír alapú, az orvos aláírását és orvosi bélyegzőjének lenyomatát is tartalmazó felírási 
igazolást készíteni, és azt a beteg részére átadni.   
 
(9) A (8) bekezdés alkalmazása során 2018. december 31. napjáig a felírási igazolást a Nemzeti 
Egészségbiztosítási Alapkezelő gyógyszerrendelés céljára rendszeresített vény űrlapon kell kinyomtatni.   
 
(10) A felírási igazolást a gyógyszertár 2019. december 31-ig köteles megőrizni. A gyógyszer 
kiszolgáltatója a felírási igazolást 2020. január 1-jét követően az expediálás tényének rögzítése után 
visszaadja a gyógyszer kiváltójának.”   
 
A HGYSZ véleménye:  
Álláspontunk szerint az általunk javasolt szöveg az eredetihez képest egyértelműbben fogalmaz, amely 
megkönnyíti az előírások gyakorlati alkalmazását. Emellett javasoljuk azt is, hogy a (10) bekezdésben 
megadott átmeneti időszak időpontjait hangolják össze a (8) és (9) bekezdésben alkalmazott 
időszakokkal, amely szintén elősegítené a gyakorlati alkalmazást.   
 
A Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetsége javaslata:  
A 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet 24. §-a a következő (6)–(9) bekezdéssel egészül ki:   
„(6) Az EESZT útján kiállított elektronikus vény alapján történő kiadás 2017. november 1. napjától 
kötelező.  
  
(7) 2017. november 1. napjáig az elektronikus formában történő vényrendelés esetén kötelező a papír 
alapú vény kibocsátása is, azzal, hogy a papír alapú vényen fel kell tüntetni az elektronikus vénynek az 
EESZT által adott egyedi azonosítóját.    
 
(8) 2017. november 1. és 2018. december 31. között minden elektronikus vényrendelés esetében 
kötelező papír alapú, az orvos aláírását és orvosi bélyegzőjének lenyomatát is tartalmazó felírási 
igazolást készíteni, és azt a beteg részére átadni.   
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(9) A (8) bekezdés alkalmazása során 2018. december 31. napjáig a felírási igazolást a Nemzeti 
Egészségbiztosítási Alapkezelő gyógyszerrendelés céljára rendszeresített vény űrlapon kell kinyomtatni.   
 
(10) A felírási igazolást a gyógyszertár 2019. december 31-ig köteles megőrizni. A gyógyszertár a 2018. 
december 31. napjáig kiállított felírási igazolásokat köteles megőrizni. A gyógyszer kiszolgáltatója a 
2019. január 1-től kiállított felírási igazolásokat 2020. január 1-jét követően az expediálás tényének 
rögzítése után visszaadja a gyógyszer kiváltójának.”   
 
7) 
A tervezet 16.§-a alapján hatályát veszti a 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet 7. § (3) bekezdés a) 
pontjában az „egészségügyi vállalkozás esetén” szövegrész, valamint a hatályát veszti a 20/A. § (3) 
bekezdése.   
 
A HGYSZ véleménye 
A 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendeletnek nincsen 20/A. §-a, így a salátarendelet 16. § (2) bekezdését 
javasoljuk törölni. 
A HGYSZ javaslata:   
(1) Hatályát veszti a 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet 7. § (3) bekezdés a) pontjában az „egészségügyi 
vállalkozás esetén” szövegrész.   
(2) Hatályát veszti a 20/A. § (3) bekezdése.   
 

A gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről szóló 
2/2008. (I. 8.) EüM rendelet módosítása 

 
8) 
A tervezet 28.§-a alapján hatályát a 2/2008. (I. 8.) EüM rendelet 5. §-a a következő (2a) bekezdéssel 
egészül ki:   
„(2a) Elektronikus vény esetén a gyógyszer beszerzés időtartamára, de legfeljebb 2 munkanapra a vény 
„foglalt” státuszba tehető, amely időtartam alatt más gyógyszertár ezt a vényt nem expediálhatja. A 
beteg kérésére a gyógyszertár köteles az elektronikus vényt – annak érdekében, hogy azt más 
gyógyszertár expediálhassa – a foglalt státuszból azonnal felszabadítani.”   
 
A HGYSZ véleménye: 
Szövetségünk álláspontja szerint gyakorlati szempontból a betegeknek és a gyógyszertáraknak is jobb 
lenne, ha az elektronikus vényeket legalább 5 napig foglalhatnák a gyógyszertárak. Ezzel a betegeknek 
több idejük lenne visszatérni a gyógyszertárba, míg a gyógyszertáraknak több ideje lenne az adott 
gyógyszerek beszerzésére. 
 
A HGYSZ javaslata: A gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó 
termékekről szóló 2/2008. (I. 8.) EüM rendelet 5. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:   
„(2a) Elektronikus vény esetén a gyógyszer beszerzés időtartamára, de legfeljebb 2 5 munkanapra a 
vény „foglalt” státuszba tehető, amely időtartam alatt más gyógyszertár ezt a vényt nem 
expediálhatja. A beteg kérésére a gyógyszertár köteles az elektronikus vényt – annak érdekében, hogy 
azt más gyógyszertár expediálhassa – a foglalt státuszból azonnal felszabadítani.”   
 
 
 


