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A mai nap beosztása

• 9.00-11.15-ig első blokk, Speciális 
gyógyszerbeszerzések, egyedi import, egyedi 
méltányosság

• 10.10-10.20-ig 10 perc szünet

• 11.15-11.45-ig ebédszünet

• 11.45-től második blokk, tételes elszámolás, 
különkeretes elszámolás, külföldi vények kezelése

• 13.00-13.10-ig 10 perc szünet

• 14.00 





Tételes elszámolás alá eső gyógyszerkészítmények



9/1993. (IV. 2.) NM RENDELET



Tételes elszámolás alá eső hatóanyagok

Név Hatóanyag Név Hatóanyag Név Hatóanyag 

Alimta pemetrexed Cimzia certolizumab Thalidomide thalidomid

Avastin bevacizumab Enbrel etanercept Revlimid lenalidomid

Erbitux cetuximab Humira adalimumab Octagam, Gammanorm

Humaglobin, Hizentra,

Privigen, Intratect

IVIG, human normal

immunglobulin

Herceptin (sc is!) trastuzumab Orencia abatacept

Iressa gefitinib Remicade, Inflectra infliximab

Tarceva erlotinib Synagis palivizumab Giotrif afatinib

Imbruvica ibrutinibTyverb lapatinib Roactemra tocilizumab

Keytruda pembrolizumabVectibix panitumumab Simponi golimumab

Atriance nelarabin Stelara ustekinumab Opdivo nivolumab

Evoltra klofarabine Actilyse alteplase Vargatef nintenadib

Mabthera (sc is!) rituximab Fabrazyme agalsidase beta Zelboraf vemurafenib

Mozobil plerixafor Replagal agalsidase alfa Zytiga abiateron-acetát

Velcade (Zegomib) bortezomib Lucentis ranibizumab Xtandi enzalutamid

Zevalin ibritumomab-tiuxetan Visudyne verteporfin Yervoy ipilimumab

Eylea aflibercept Adcetris brentuximab vedotin Xofigo radium-chloride



Tételes elszámolás: A szereplők

• Beteg
• Orvos
• Gyógyszerész
• Supervisor, kontrolling
• NEAK
• Nagykereskedő
• És még sokan mások



Tételes elszámolás folyamata

• Diagnózis 
• Megrendelés az intézeti gyógyszertártól
• Megrendelés a nagykereskedőtől
• Beérkezés, átvétel
• Adminisztráció, szállítólevél online átvétele
• Kiadás osztály, klinika felé
• Felhasználás, vagy betegnek kiadás
• Kezelés jelentése
• Szállítólevélszám rögzítése
• Jelentő tételek továbbítása a NEAK felé
• Hibalisták beérkezése
• Esetleges hibák javítása



Megrendelés az intézeti gyógyszertártól

• Tételes ellátásra vonatkozó egyetemi szabályzat 
alapján

• A Semmelweis Egyetemen a MedSolution rendszeren 
keresztül

• Külön raktárhely, csak az adott klinika igazgatója által 
megbízott személy kap jogosultságot

• A rendelést hétfőn déli 12.00 óráig kell leadni
• Kiszállítás csütörtök délelőtt
• Egy heti szükséglet rendelhető



Megrendelés a nagykereskedőtől

• Különböző megrendelési formák
– On-line (Euromedic)
– E-mailben nyomtatványt csatolva (Hph)
– E-mailben szövegesen (Bayer)
– Nyomtatványt faxolva (Roche)
– Előzetes NEAK engedélyt követően 

• Kvóta
– Az intézmények részére mg alapú kvótakiosztás

(egyes esetekben pénzügyi keret)



A nagykereskedő feladatai

• Az intézmény által megrendelt készítmény előírásoknak 
megfelelő szállítása

• A NEAK online felületén a szállítólevelek adatainak feltöltése
(egyedi felhasználónév és jelszó) 
• Szállítólevelek elektronikus nyilvántartása: TTT, Sarzs, mg,
• Kvóták nyomon követése, elégtelenség esetén 85% 

teljesítettség után jelzés a NEAK felé



Beérkezés, átvétel adminisztráció, online átvétel



Kiadás a felhasználó klinika felé

• Minden doboz nyomtatott etikettet kap

– Szállítólevél száma

– Beérkezés dátuma

– Taj-szám

– Felhasznált mg mennyiség részére hely

• A szállítólevélen a klinika által megbízott személy, olvasható 
aláírásával és a klinika pecsétjével jelzi az átvételt

• Kiszállítás hetente egyszer, csütörtökönként, ettől eltérő igény 
esetében a klinika maga intézi a kiszállítást

• A szállítólevél másolatát kiszállításkor a klinika megkapja



Kiadás osztály felé

A készítmények útja többfelé válik

1. Három példányos megrendelőkönyvben az osztály
megrendeli a készítményt adott beteg(ek) részére. = A beteg
az intézményben kapja meg a kezelést

2. A beteg otthonában alkalmazza a készítményt, kitöltött
jelentő adatlap, vagy a vény adatokkal megegyező
adattartalmú, a kezelőorvos által aláírt, lepecsételt irat
ellenében veheti át a gyógyszerét a klinika gyógyszertárában



A kezelések jelentése

– Csak elvégzett kezelés finanszírozható, így az ellátásra vonatkozó adatok csak az
orvos-beteg találkozás létrejötte után kerülhetnek rögzítésre.

– A jelentés a kezeléshez kötődik, így azt minél hamarabb, de legkésőbb a kezelést
követő három munkanapon belül meg kell tenni. A jelentés online felületen a
https://teteles.neak.gov.hu/ oldalon, a vonatkozó adatlap kezelésének
kitöltésével, elküldésével történik.

– A szállítólevél számok rögzítésével válik teljessé a jelentés, amelynek hiányában a
jelentés nem kerül lezárásra az adott hónapban, így elküldésre sem a NEAK felé.

– A szállítólevél számok rögzítésének havi határideje az adott hónapot követő
hónap ötödik napja, mely ünnepek és egyéb okokból kifolyólag módosulhat.

– Jelentett adat ≠ finanszírozott tétel



Az orvos feladatai a tételes elszámolási körben

• A diagnózis felállítását követően javasolja a készítmény 
alkalmazását

• Megrendelés indítása az intézeti gyógyszertár felé
• Kezelés
• Jelentés a NEAK online felületén keresztül
• Hibalista alapján javítás (ha van hiba)
– Az elszámolások pontossága és az adatalapok kitöltése a 

kezelőorvos felelőssége.



Szállítólevélszám rögzítése

– A szállítólevél számok rögzítésével válik teljessé a jelentés,
amelynek hiányában a jelentés nem kerül lezárásra az
adott hónapban, így elküldésre sem a NEAK felé.

– A szállítólevél számok rögzítésének havi határideje az
adott hónapot követő hónap ötödik napja, mely ünnepek
és egyéb okokból kifolyólag módosulhat.

– Orvosi hozzáférési jogosultságot csak az adott gyógyszer
esetében megfelelő szakvizsgával rendelkező orvos
kaphat

– Gyógyszerészi szintű hozzáférést kaphat orvos,
gyógyszerész is, és még sokan mások.



A gyógyszerész feladatai

• Orvos felől érkező megrendelések feldolgozása
• Megrendelés indítása a nagykereskedő felé
• Átvétel, adminisztráció
• Jelentésekhez kötődő szállítólevélszámok rögzítése
• Kvóták követése
• Leltárkészítés
• Egyéb adminisztráció 



Az intézményi supervisor feladatai

• Kapcsolattartás a NEAK-kal
• Jogosultságok létrehozása
• Adatlapok javítása
• Jelentő tételek NEAK felé való továbbítása
• Hibalisták fogadása, feldolgozása, továbbítása az érintettek 

felé
• Hibák javításának kontrollja



Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 
feladatai

• Mai rendszer 2012. febr. 1. óta
• Közbeszerzés kiírása, lefolytatása a tételes hatóanyagok 

esetében
• Kvóták meghatározása, intézmények közötti felosztása 

a szakmai szervezetekkel együttműködve
• Informatikai háttér biztosítása a jelentésekhez
• Beérkezett jelentések feldolgozása
• Hibalisták kiküldése
• Az elfogadott kezelések finanszírozása



Tételes elszámolási körbe tartozó hatóanyag 
egyedi méltányosság útján történő 

finanszírozása
• Off-label indikációban
• A tételes kvótát csökkenti
• Egyedi méltányosság engedély, mely a tételes kvóta terhére

engedélyezi a kezelést
• Külön tételes jelentőlap létrehozása adott beteg részére a

kérelmező orvoshoz kötődően az engedély kiadásával egy
időben a NEAK online felületén

• Jelentés, megrendelés, kiadás folyamata megegyezik a normál
tételes elszámolással



Különkeretes gyógyszerek

Nagyértékű készítmények
• Hemofília: faktorok
• Hepatitis C: antivirális szerek, 

interferonok
Megrendelés, kiadás az intézeti 
gyógyszertáron keresztül történik
NEAK felé adatok továbbítása a 
finanszírozáshoz a CJP rendszeren 
keresztül.



Orphan gyógyszerek

• Ritka betegségek kezelésére szolgálnak, 5 beteg/10000 lakosnál fordul elő
• Magas terápiás költség
• 60 % gyerekgyógyászatban

• Intézményi felhasználási háttér 

• Centralizáltan törzskönyvezett

• Egyedi méltányosság keretében, 100 %-ban támogatott



Orphan gyógyszerek

• Az egyedi méltányosság alesete
• Fekvőbeteg ellátás keretében a gyógyszer, egyedi méltányossági igényt a

klinika (beteg) nyújtja be a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló
1997. évi LXXXIII. törvény és annak végrehajtási rendelete alapján a
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő felé.

• Megrendelése külön nyomtatványon
• Jelentése: A NEAK felé az alábbiakat kell eljuttatni (a beavatkozást igazoló

betegdokumentációt, és a felhasználásra került gyógyszer költségét
igazoló eredeti számlát, amelyen fel kell tüntetni a biztosított nevét, TAJ
számát, a beavatkozás időpontját és az azt végző orvos aláírását,
pecsétjét).

• Elaprase, Cerezyme, Myozyme, Translarna, Spinraza



Off-label alkalmazás

2005. évi XCV. törvény

Gyógyszert a forgalomba hozatali engedélyében jóváhagyott alkalmazási előírásban nem szereplő javallatban (a 
továbbiakban: indikáción túli gyógyszerrendelés) kizárólag abban az esetben lehet rendelni, illetve 
alkalmazni, ha

• az adott beteg kezelése más forgalomban lévő gyógyszer alkalmazási előírása szerint nem lehetséges vagy 
eredménytelen, és a külön jogszabály szerinti bizonyítékok alapján az adott gyógyszer indikáción túli 
alkalmazásával esély van a gyógyszeres kezelés sikerességére, illetve a beteg állapotának javítására vagy 
stabilizálására,

• az adott gyógyszer Magyarországon vagy más országban forgalomba hozatalra engedéllyel rendelkezik
• az adott terápiás terület szakorvosi szakképesítéssel rendelkező orvosa a külön jogszabályban foglalt 

feltételeknek megfelelően a gyógyszer indikáción túli alkalmazását az adott betegre nézve a 
gyógyszerészeti államigazgatási szervtől kérelmezte és azt a gyógyszerészeti államigazgatási szerv egyedileg 
engedélyezte.

• az adott indikációban forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszerhez a beteg hozzájutása olyan 
aránytalanul nagy mértékben akadályozott, ami a gyógyszeres kezelés megkezdésének késlekedése miatt 
visszafordíthatatlan egészségkárosodáshoz vezethet vagy

• az indikáción túli gyógyszerrendelés keretében rendelt gyógyszer előny-kockázat aránya kedvezőbb, mint 
az adott javallatban forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszeré

• és jogszabály szerinti bizonyítékok alapján az adott gyógyszer indikáción túli alkalmazásával esély van a 
gyógyszeres kezelés sikerességére, illetve a beteg állapotának javítására vagy stabilizálására, 



On-label az adott kezelés, ha az alkalmazási
előírásban foglaltak egésze érvényesül, a
kategória nem csupán a javallatoknak való
megfelelést jelenti.

Off-label alkalmazás esetén a gyógyszer alkalmazási
előírásában meghatározottaktól eltérünk,
valamilyen várható előnyt szem előtt tartva,
amely individuális terápiát tesz lehetővé az adott
gyógyszert alkalmazva.



Előnyök és hátrányok

• Előnyök:

– speciális betegcsoportok, mint pl. gyermekek, idősek, várandósok,

– ritka betegségekben szenvedő, daganatos, vagy terminális állapotú betegek

– on-label körben nem szereplő javallat, nem szereplő gyógyszerforma,

– a folyamat gyorsasága, a már forgalomban lévő gyógyszerek esetében
megjelenő tudományos újdonságok, felfedezések kapcsán nem szükséges
megvárni az alkalmazási előírás bővítését

• Hátrányok:

– biztonságossági és hatékonyságra vonatkozó adatok köre szűkösebb,

– a nemkívánatos események előfordulási valószínűsége nagyobb.



Az orvos jogosultsága, felelőssége a 
döntés. Reklámozni nem lehet 

ilyen indikációt.

Amennyiben van bizonyíték a 
biztonságosságra, hatásosságra. 
Orvos felelőssége, jogosultsága 

a döntés.
Protokollok alapján, ha 

ez nem áll 
rendelkezésre, orvosok 

egymás közötti 
konzultációja 

szükséges.

Nincs egyértelmű szabályozás, 
de az off-label indikációk 

reklámozása tilos. 

Engedélyezett az off-label
alkalmazás.

TRV-k (ideiglenes ajánlások) 
segítségével felügyelik az új 

indikációban való alkalmazást, 
sokat használnak, főképp a 

gyerekgyógyászatban.

A felíró orvos felelőssége az off-
label alkalmazás.

Európai Unió:
1. nincs specifikus szabályozás, de van off-label alkalmazás
Ausztria, Bulgária, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország,
Írország, Málta, Portugália, Szlovénia
2. Van specifikus törvény az off-label alkalmazásra vonatkozóan
Németország, Magyarország, Olaszország, Litvánia, Hollandia,
Görögország, Spanyolország, Svédország



Szabályozás Magyarországon

az engedély nélküli folytatott indikáción túli
gyógyszeralkalmazás engedély nélküli klinikai
vizsgálatnak minősül, amely a 2012. évi C. törvény
(Büntető Törvénykönyv) 171. § szerint büntethető: „Aki
emberen orvostudományi kutatást engedély nélkül vagy
az engedélytől eltérően végez, bűntett miatt egy évtől
öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”



Indikáción túli gyógyszerrendelés esetén benyújtandó:

https://www.ogyei.gov.hu/indikacion_tuli_gyogyszerrendeles/
Gyógyszerinformáció/Listák/17. Indikáción túli gyógyszerrendelés-kérelmek publikus nyilvántartása

http://www.ogyei.gov.hu/dynamic/off-label-20170404.xlsx


Jó tudni…

A indikáción túli kezelésre irányuló kérelem benyújtására a kezelőorvos jogosult,
– aki a megfelelő adatokkal kitöltött kérelemhez (gyógyszer pontos megnevezése, kiszerelése,

forgalomba hozatal jogosultja, orvos adatai) csatolja a beteg beleegyező nyilatkozatát, valamint ha
előzőleg nem volt ugyanebben az indikációban kiadott engedély, a bizonyítékokat, mint klinikai
vizsgálat, protokoll, szakmai közvélemény, hazai és nemzetközi ajánlások) 19. Indikáción túli
gyógyszerrendelés-kérelmek publikus nyilvántartása

– vállalja, hogy a kezelés befejezését követően kiértékelő jelentést küld a beteg állapotáról.
– A benyújtott kérelem elbírálási ideje szokásos eljárási rendben 8 nap, sürgősséggel indult eljárás

esetében 3 nap.
– Az engedélyezésre vonatkozó tudnivalók, valamint a kitöltendő formanyomtatványok elérhetőek az

OGYÉI honlapján az „Indikáción túli gyógyszerrendelés engedélyezése” oldalról.
– Magyarországon forgalomba hozatali engedéllyel nem rendelkező készítmény esetében is

kérelmezhető off-label eljárás, ez esetben az off-label engedély egyszersmind egyedi import
engedélyként is funkcionál.

• Vényre felírt off-label alkalmazott készítmény esetében jelölni kell az indikáción túli
alkalmazás tényét

– A gyógyszer árához egyedi támogatás kérhető

http://www.ogyei.gov.hu/dynamic/Off-Label Tablazatok 2016-2017.xlsx


Engedélyezés előtti gyógyszeralkalmazás

Early access, Compassionate use

• olyan betegek esetén, akik krónikus vagy maradandó
károsodást okozó betegségben szenvednek,

• vagy akik betegsége életet veszélyeztető, és betegségük a
forgalomba hozatali engedéllyel már rendelkező
gyógyszerekkel kielégítő módon nem kezelhető,

• és klinikai vizsgálatba sem vonhatók be



Engedélyezés előtti gyógyszeralkalmazás

2005. évi XCV. törvény az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot 
szabályozó törvények módosításáról
44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és 
kiadásáról
•engedélyezés előtti gyógyszeralkalmazás keretében vizsgálati készítményt, vagy forgalomba
hozatali engedéllyel még nem rendelkező gyógyszert, különös méltánylást érdemlő betegellátási
érdekből az OGYÉI engedélye alapján akkor lehet használni, ha:
•az érintett gyógyszerrel legalább II. fázisú klinikai vizsgálatot lefolytattak vagy folyamatban van 
Magyarországon vagy más olyan országban, ahol a klinikai vizsgálatokra vonatkozó szabályozás egyenértékű a 
magyar szabályozással, vagy
•az érintett gyógyszer forgalomba hozatali engedélyezési eljárás alatt áll az előbb említett országokban,
•a beteg életet veszélyeztető vagy maradandó károsodást okozó betegségben szenved, kezelése a már 
engedélyezett gyógyszerekkel nem lehetséges, klinikai vizsgálatba sem vonható be,
•az engedélyezés előtti gyógyszeralkalmazáshoz a beteg vagy törvényes képviselője írásos beleegyezését adta 
az alkalmazás kockázataira is kiterjedő tájékoztatás után, 
•az engedélyezés előtti gyógyszeralkalmazáshoz a gyógyszer gyártója hozzájárul és vállalja, hogy a gyógyszert 
térítésmentesen rendelkezésre bocsátja a kezelés teljes időtartama alatt és garantálja annak minőségét a 
helyes gyártási gyakorlatnak megfelelően,



Jó tudni…

• Az engedély iránti kérelmet a kezelőorvosnak kell benyújtania az OGYÉI-hez. Letölthető az 
OGYÉI oldaláról.

• A kérelemben a kezelőorvosnak indokolnia kell az engedélyezés előtti gyógyszeralkalmazás 
szükségességét, be kell mutatnia a kezelés menetét, és gondoskodnia kell a beteg biztonságát 
érintő valamennyi esemény dokumentálásáról és azok jelentéséről.

• A kérelem tartalmazza:
– a gyógyszer nevét (ha van), hatóanyagát, hatáserősségét, gyógyszerformáját, kiszerelését, gyártóját,

– a betegség leírását, amelynek a kezelésére az érintett gyógyszert alkalmazni kívánják,

– annak részletes indokát, hogy miért nem lehetséges vagy miért eredménytelen a beteg kezelése a forgalomba 
hozatalra engedélyezett gyógyszerekkel,

– annak indokát, hogy miért nem lehetséges a beteg adott klinikai vizsgálatba történő beválasztása,

– a gyógyszer tervezett adagolását, az alkalmazás módját és a kezelés várható időtartamát, 

– a kérelmező orvos és a beteg adatait 

– Betegtájékoztató, és beleegyező nyilatkozat

– Kezelőorvos nyilatkozata, hogy a kezelés eredményéről tájékoztatja az OGYÉI-t

– Gyártó nyilatkozata, hogy térítésmentesen biztosítja a gyógyszert

– Gyártó nyilatkozata a minőségről, és összefoglalója az alkalmazásra, hatékonyságra, biztonságosságra vonatkozóan



Külföldi vények kezelése

Kiadható a felírt gyógyszer:

– ha a gyógyszer azonossága, mennyisége és adagolása megállapítható; és

– szerepel az orvos neve, aláírása,

– rendelőjének címe vagy azonosítója,

– a rendelés dátuma,

– a beteg neve, születési ideje és címe is pontosan megállapítható. 

– max. 30 napi mennyiség expediálható!

Nem adható ki: kábítószer (K1, K2), pszichotróp anyag (P2), FoNo dosim 
mennyiségnél nagyobb mennyiségű gyógyszeranyag önmagában.
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Köszönöm a figyelmet!


