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  Orvosi vény Nagy értékű gyógyszerek vényei 
Fokozottan ellenőrzött 

szerek vényei 
Pro familia vények Külföldi vény 

Orvos adatai 
név, munkahely (rendelő) címe, telefonszáma, működési engedély száma, 

rendelés kelte, pecsét, aláírás 

név, lakcím, 
telefonszám, rendelés 
kelte, pecsét, aláírás, 
"pro familia" felirat 

név, rendelő címe vagy 
azonosítója, rendelés kelte, 

aláírás 

Beteg adatai 

név, lakcím, születési dátum, TAJ-szám, BNO kód, közgyógyellátási igazolvány száma, aláírás név, születési idő 

 a gyógyszert kiváltó személy személyazonosításra alkalmas 
igazolványának száma 

 

Gyógyszer adatai név, gyógyszerforma, hatáserősség, összmennyiség, adagolás, alkalmazás módja és gyakorisága név, mennyiség, adagolás 

Egyéb adatok szakorvosi javaslatot adó orvos orvosi bélyegzőjének száma, javaslat kelte  

Érvényesség ideje 3 hónap 5 munkanap 3 hónap 

Megjegyzés 

Több havi felírása esetén: 
betegnapló száma, 
dátuma, az ellátás 

időtartama. 

Több havi felírása esetén: 
betegnapló száma, dátuma,  

az ellátás időtartama, 
a kiválthatóság dátuma. 

 
Egy alkalommal egy havi adag 

adható ki. 

A fokozottan ellenőrzött 
szerekre vonatkozó 

szabályokat figyelembe 
kell venni. 

Az orvos csak saját 
maga, illetve 

hozzátartozója részére 
rendelhet. 

 
Csak papír alapú vény 

állítható ki. 

Nem EGT-megállapodásban 
részes állam vényére 

legfeljebb 30 napi 
mennyiséget lehet kiadni.  

 
K1, K2 és P2 gyógyszer, 

valamint 
FoNo dos-nál nagyobb 

mennyiségű gyógyszeranyag 
önmagában 

nem adható ki. 
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  Megrendelőlap 
Megrendelőlap 

fokozottan ellenőrzött szer 
rendelésére 

Állatorvosi vény 
nem élelmiszer termelő 

állat részére 

Állatorvosi vény 
élelmiszer termelő állat 

részére 

Állatorvosi vény 
fokozottan ellenőrzött szer 

rendelésére 

Gyógyszert 
rendelő adatai 

orvos neve, aláírása, 
pecsétje, 

az egészségügyi 
tevékenységet végző 

intézmény, vállalkozás 
neve, címe, 

rendelés kelte 

intézmény neve, címe, bélyegzője, 
rendelő személy aláírása, 

rendelés kelte 

orvos neve, székhelye, 
telefonszáma, 

működési engedély 
száma, aláírása, pecsétje 

orvos neve, székhelye, 
címe, telefonszáma, 
működési engedély 

száma, aláírása, 
pecsétje, 

rendelés kelte 

orvos neve, székhelye, címe, 
telefonszáma, kamarai 
tagsági száma, aláírása, 

pecsétje, 
intézmény neve, székhelye, 

telefonszáma, működési 
engedély száma,  

rendelés kelte 

Gyógyszer 
adatai 

név, gyógyszerforma, 
hatáserősség, összmennyiség 

név, kiszerelés, összmennyiség 
(számmal és betűvel) 

név, összmennyiség 

név, összmennyiség, 
beadás módja, élelmezés 
egészségügyi várakozási 

idő 

név, A.U.V. jelzés, 
hatáserősség, összmennyiség 

Beteg adatai ellátott betegek száma     
kezelt állat faja, 

darabszáma 
  

Érvényesség 
ideje 

30 nap       3 nap 

Megjegyzés 

Egy megrendelőlapon 
egyszerre többféle gyógyszer 

is rendelhető. 
 

Nem rendelhető 
megrendelőlapon K1, K2, P2 

és clonazepam tartalmú 
gyógyszer. 

Egy megrendelőlapon egyszerre 
többféle gyógyszer is rendelhető. 

 
Egyedileg sorszámozott OGYÉI 

megrendelőtömböt kell használni. 

A vevő nevét és címét 
nyilvántartásba kell 

venni. 
 

Nem rendelhető K1, K2, 
P2 és clonazepam 

tartalmú gyógyszer. 

A vevő és az állattartó 
nevét és címét 

nyilvántartásba kell 
venni. A rendelet 

melléklete szerinti 
vénymintát kell 

alkalmazni. Nem 
rendelhető K1, K2, P2 és 

clonazepam tartalmú 
gyógyszer. 

 

A vényen javítani nem lehet. 
Az "orvos kezéhez" feliratot 

fel kell tüntetni. A vevő nevét 
és címét nyilvántartásba kell 
venni. A rendelet melléklete 

szerinti vénymintát kell 
alkalmazni. A fokozottan 

ellenőrzött szerekre 
vonatkozó szabályokat 
figyelembe kell venni. 
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 Vényköteles készítmények vény nélküli kiadása 

Kinek? Orvosnak, állatorvosnak és gyógyszerésznek 

Mi alapján? 

Végzettség hitelt érdemlő igazolása 

Személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány, és 

 érvényes vagy lejárt működési nyilvántartási kártya 

 érvényes vagy lejárt kamarai tagsági igazolvány 

 egyetemi diploma vagy annak másolata 

 orvosi bélyegző száma vagy lenyomata 

Mit? Embergyógyászati készítményeket Állatgyógyászati készítményeket 

Mennyit? legfeljebb harminc napra elegendő mennyiséget  

Mit nem 
lehet kiadni? 

 kábítószerként (K1, K2) és pszichotróp anyagként (P2, P4) 
minősített gyógyszert 

 kábítószerként kezelendő állatgyógyászati készítményeket 

 FoNo dosim mennyiségnél nagyobb mennyiségű 
gyógyszeranyagot önmagában 

 orvosnak és gyógyszerésznek élelmiszer termelő állatok kezelésére 
szánt készítményeket 

 influenzavírus okozta megbetegedések megelőzésére és 
kezelésére szolgáló gyógyszereket 

 

Mit rögzítünk 
a nyilvántartásba? 

 a kiadás időpontját,  a kiadás időpontját, 

 a jogosultságot bizonyító okirat számát,  a kiadott készítmény nevét, gyártási számát, mennyiségét, 

 a kiadott gyógyszer nevét,  a vevő nevét, címét, aláírását, pecsétjét 

 az átvevő aláírását, pecsétjét vagy pecsétszámát,  
 a gyógyszert kiadó aláírását 

 Papír alapú vényen szereplő adatok javítása és pótlása 

 Orvos lehetőségei Bármelyik adat javítható, orvosi aláírással és pecséttel megerősítve. 

Gyógyszerész 
lehetőségei 

A beteg lakcíme és születési ideje pótolható, ha a beteg hitelt érdemlően igazolta, 
és a gyógyszerész az aláírásával megerősíti. 

A beteg TAJ száma javítható, ha a beteg hitelt érdemlően igazolta, 
valamint a beteg és a gyógyszerész az aláírásával megerősíti. 

 


