
A 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet  a gyógyszerek 
rendeléséről és kiadásáról I.

A „külföldi” vényen történő rendelés

• 20. § (1) …valamely államban gyógyszer rendelésére jogosult személy által rendelt, 

vényköteles gyógyszer - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - csak akkor adható ki, ha a 

rendelt gyógyszer azonossága, mennyisége és adagolása pontosan megállapítható.

• (2) Az (1) bekezdés szerint kiállított vényre a kábítószerként (K1, K2) és pszichotróp

anyagként (P2) minősített gyógyszer, illetve FoNo dosim mennyiségnél nagyobb mennyiségű 

gyógyszeranyag önmagában nem adható ki…

• (3) Az (1) bekezdés szerint rendelt vényköteles gyógyszer csak olyan vényre adható ki, 

amelyen

• a) megállapítható a gyógyszert rendelő neve, rendelőjének címe vagy azonosítója, továbbá a 

gyógyszerrendelés dátuma és a gyógyszer rendelésére jogosult aláírása, valamint

• b) szerepel a beteg neve, születési ideje.

• (4) A nem EGT-megállapodásban részes államban kiállított külföldi vény esetében… 

gyógyszerből legfeljebb 30 napi mennyiséget adhat ki.



A 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet  a gyógyszerek 
rendeléséről és kiadásáról II.

A „Megrendelő lapon” történő rendelés

• 9/A. § (1) Megrendelőlapot az orvos az egészségügyi tevékenységének végzése során

betegellátásra felhasznált gyógyszerek rendeléséhez használhat.

• (2) Megrendelőlapon forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszer vagy magisztrális

gyógyszerkészítmény rendelhető. A megrendelőlapon rendelt gyógyszert kiadni annak

kiállításától számított 30 napon belül lehet.

• (3) ... A megrendelőlapon fel kell tüntetni a gyógyszereket rendelő orvos nevét, pecsétjének

azonosítható lenyomatát, sajátkezű aláírását, azon személyek számát, akik ellátására a

gyógyszert rendelték, a gyógyszert felhasználó intézmény, vállalkozás megnevezését, címét, a

rendelés dátumát. A megrendelőlapon fel kell tüntetni a rendelt gyógyszer megnevezését,

ideértve a gyógyszerformát is, valamint - amennyiben a készítmény több hatáserősségben van

forgalomban - a hatáserősségét és a gyógyszer összmennyiségét.

• (4) A gyógyszertár a megrendelőlapot a kiváltástól számított 5 évig lefűzve tárolja.



A 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet  a gyógyszerek 
rendeléséről és kiadásáról III.

Az orvosnak-, gyógyszerésznek vény nélkül kiadható készítmények

• 16. § (3) Orvosnak, állatorvosnak és gyógyszerésznek - amennyiben végzettségét hitelt

érdemlően igazolni tudja - vényköteles gyógyszer legfeljebb harminc napra elegendő

mennyiségben vény nélkül kiadható. (Az orvosi, gyógyszerészi vállalkozásnak nincs

végzettsége, így nem igényelhet gyógyszert!?– lásd OGYÉI módszertan)

• 41/2007. (IX.19.) EüM rend.

• 18. § (14) A gyógyszertár a … vényköteles gyógyszer vény nélküli kiadásáról 

nyilvántartást vezet, mely tartalmazza a kiadott gyógyszer nevét, a kiadás időpontját, az 

átvevő végzettségét vagy jogosultságát … tanúsító okirat számát, orvos esetén orvosi 

bélyegzőjének számát vagy lenyomatát, valamint a kiadó és az átvevő aláírását.

• 18. § (1a) A közforgalmú gyógyszertárnak a gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz 

beszerzésről és készletről elektronikus nyilvántartást kell vezetnie, amelyből a 

gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök aktuális készlet- és forgalmi adatai bármikor 

megállapíthatók.



A 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet  a gyógyszerek 
rendeléséről és kiadásáról IV.

(a valsartan story)

A gyógyszerek visszaváltása

• 21/B. § (1) A tévesen kiszolgáltatott gyógyszer vagy a GYEMSZI által visszahívott

gyógyszer kivételével gyógyszert visszavenni nem lehet.

• (2) A gyógyszertár érdekkörében felmerült okból tévesen, vagy a nem megfelelő 

minőségben kiszolgáltatott gyógyszert - a nyugtán szereplő térítési díjának vagy árának 

visszafizetése mellett - a kiadást követő 5. nap nyitva tartásának végéig köteles visszavenni 

az a gyógyszertár, ahol azt a vásárlást igazoló dokumentum alapján kiadták. Az így 

visszavett gyógyszert újra kiadni nem lehet.

• TB támogatást is rendezni kell, ha volt!

• A „valsartan” visszavétel gyakorlata kivételes és jogsértő!



A 2/2008. (I. 8.) EüM rendelet a gyógyszertárban 
forgalmazható, valamint kötelezően készletben 

tartandó termékekről I. (2019.III.2-től)
• 3. § (1) Kizárólag gyógyszertárban forgalmazhatók...

g) a speciális gyógyászati célra szánt tápszerekről szóló 24/2003. (V. 9.) ESzCsM rendelet 2.

§ (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti tápszerek

24/2003. ESzCsM rendelet 2. § (2) A speciális tápszerek vagy élelmiszerek fajtái:

a) állandó tápanyagtartalmú, a tápanyagtartalom szempontjából teljes értékű
élelmiszerek, amelyek a gyártó utasítása szerint használva azok számára, akiknek

szánják, egyedüli tápanyagforrást is képezhetnek;

b) tápanyagtartalom szempontjából teljes értékű élelmiszerek, meghatározott
betegséghez, rendellenességhez vagy egészségügyi állapothoz igazított tápanyag-
összetétellel, amelyek a gyártó utasítása szerint használva a rászoruló személyek

egyedüli tápanyagforrását képezhetik;

• 4. § Gyógyszertárban - a 3. §-ban foglaltakon túl - az alábbi termékek is forgalmazhatók:

• 9. palackozott ivóvíz, ásványvíz
• 11. teák, gyógynövényteák,

• 16. intim higiénés termékek, papírzsebkendők, 

• 20. a kozmetikai termékekről szóló, 2009. november 30-i 1223/2009/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet szerinti kozmetikumok, kivéve az illatszerek, valamint a 
hajszínező és hajformázó termékek,



A 2/2008. (I. 8.) EüM rendelet a gyógyszertárban 
forgalmazható, valamint kötelezően készletben 

tartandó termékekről II. (2019.III.2-től)
A kozmetikai termékekről szóló, 2009. november 30-i 1223/2009/EK európai parlamenti 

és tanácsi rendelet szerinti kozmetikumok,  (7 bekezdés)

• a bőrrel érintkező krémek, emulziók, arcmaszkok, 

• bőrszínező termékek arcpúderek, hintőporok, szappanok, parfümök, fürdéshez használt 

készítmények, 

• szőrtelenítőszerek, dezodorok, hajszínezők, hajformázó, hajtisztító és hajkondicionáló 
termékek, 

• borotválkozáshoz felhasználható termékek, 

• smink és smink eltávolító termékek, 

• az ajkakon használatos termékek,

• körömápoló termékek és körömlakkok, 

• napozáshoz használt termékek, bőrbarnító termékek, bőrvilágosító termékek, 

• ránctalanító termékek.



A 2/2008. (I. 8.) EüM rendelet a gyógyszertárban 
forgalmazható, valamint kötelezően készletben 

tartandó termékekről III. (2019.III.2-től)
4. § Gyógyszertárban - a 3. §-ban foglaltakon túl - az alábbi termékek is forgalmazhatók:

• 25. UV-szűrő szemüvegek, munkavédelmi szemüvegek, (Munkavédelmi szemüveg?)

• 26. láb-, kéz- és körömápolási eszközök.

• 27. a csecsemők és kisgyermekek számára készült, (EU rendelet) 2. cikk (2) bekezdés c) és

d) pontja szerinti anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerek,

• 28. az EU rendelet 2. cikk (2) bekezdés g) pontja szerinti speciális gyógyászati célra szánt

élelmiszerek és - az EU rendelet 21. cikkére figyelemmel - a speciális gyógyászati célra szánt

tápszerek,

• 29. az EU rendelet 2. cikk (2) bekezdés e) pontja szerinti feldolgozott gabonaalapú

élelmiszerek,

• 30. az EU rendelet 2. cikk (2) bekezdés f) pontja szerinti bébiételek,



A 2/2008. (I. 8.) EüM rendelet a gyógyszertárban 
forgalmazható, valamint kötelezően készletben 

tartandó termékekről IV. (2019.III.2-től)
• 31. az EU rendelet 2. cikk (2) bekezdés h) pontja szerinti testtömeg-szabályozás céljára

szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerek,

• 32. olyan előre csomagolt élelmiszerek, melyek csomagolásán a fogyasztóknak az

élelmiszerek gluténmentessége vagy csökkentett gluténtartalma tekintetében nyújtott

tájékoztatásra vonatkozó követelményekről szóló, EU bizottsági rendelet mellékletében a

következő megengedett kijelentések szerepelnek:

a) gluténmentes vagy

b) nagyon alacsony gluténtartalmú,

• 33. olyan előre csomagolt élelmiszerek, melyek csomagolásán az élelmiszerekkel

kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról szóló, EU

parlamenti és tanácsi rendelet szerinti, következő megengedett kijelentések szerepelnek:

a) alacsony cukortartalmú,

b) cukormentes,

c) hozzáadott cukrot nem tartalmaz,

d) csökkentett cukortartalmú vagy

e) csökkentett szénhidráttartalmú.



„Eszti” és mi I.

Biztosítási jogviszony ellenőrzése

• Felírási igazolás hiányában csak a saját gyógyszereit válthatja ki.

• 1997. évi LXXXIII. tv. 29. § (4) A biztosított az egészségügyi 

szolgáltatás igénybevételéhez - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik -

a Társadalombiztosítási Azonosító Jelet (a továbbiakban: TAJ-szám) 

igazoló hatósági igazolványát és - amennyiben a biztosított a 14. életévét 

betöltötte - érvényes, a személyazonosság megállapítására alkalmas 

igazolványát köteles bemutatni.  (eRecept személyes kiváltása).

• 2020 évben meghatalmazás adása DÖR-ben



„Eszti” és mi II.

A rendszer – jó közelítéssel – működik, de még mindig akadozik.

• Nem érhető el a „felhő”, vagy nem lehet bejelentkezni – A tér ideiglenes 
kikapcsolása, de kiadás és rögzítés e-receptként a lepecsételt, orvos által 
aláírt „felírási igazolás” alapján. Csak 2019. XII. 31-ig igaz!

• 2020 január 01-től, más formátum, orvos pecsét és aláírás nem kellék, de 
csak a térből adható ki. 

• Nem létező készítmény rendelése – Helyettesítés létezővel. PUPHA törzs, 
vényíró prg. hibája (TK, de nem forgalmazott készítmények.) 
Rendszergazda!

• „Felírási igazolás”, de nincs a térben e-receptje. – Papíralapú vényként 
kiadni???

• Orvos pecsét, aláírással javított „Felírási igazolás” – Csak az EESZT-ben 
rögzítettek a mérvadók, dátum, adagolás stb. tekintetében.



„Eszti” és mi III.

A rendszer – jó közelítéssel – működik, de még mindig akadozik.

• Az e-receptek retaxája külön gépidőt igényel, bár a támogatás elszámolás 
kötelező kelléke.

• A magisztrális készítmények receptjeit az EESZT nem képes kezelni.

• Egyedi engedélyes recepteket nem kezeli és nem is fogja.

• Többszörösen kiváltott e-receptek, mert vagy

• kiváltották TAJ-ra és felírási igazolásra is, vagy

• az első kiadás még nem került fel a térbe valamiért, így másodszor is 
kiadható ugyan az az elektronikus vény.



H U M V O – egyedi gyógyszerazonosító kód I.
2019.II.9-től

2011/62/EU irányelv az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 
2001/83/EK irányelvnek a hamisított gyógyszerek jogszerű ellátási láncba való 

bekerülésének megakadályozásáról



H U M V O – egyedi gyógyszerazonosító kód II.
2019.II.9-től

2011/62/EU irányelv az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 
2001/83/EK irányelvnek a hamisított gyógyszerek jogszerű ellátási láncba való 

bekerülésének megakadályozásáról

• A gyógyszerek külső csomagolásán lévő biztonsági elemek:

1. egyedi azonosító, vagyis egy egyedi kódjelzés, kétdimenziós (2D) vonalkód formájában

(ami a QR-kódhoz hasonló), amely lehetővé teszi az adott gyógyszerkészítmény
azonosítását és igazolja a termék eredetiségét; valamint

2. a külső csomagoláson elhelyezett manipulálás elleni eszköz, amely lehetővé teszi annak

megállapítását, hogy a gyógyszerkészítményt manipulálták-e.

• Az egyedi azonosító tartalma:

a) a gyógyszer nevének, a gyógyszerformának, a gyógyszer hatóanyag-tartalmának, a

csomagolás méretének és a csomagolás típusának azonosítását lehetővé tevő kód

(„termékkód”);

b) egy maximum 20 karakterből álló, randomizált algoritmussal generált numerikus vagy

alfanumerikus sorozat („sorozatszám”);

c) a tétel azonosító száma;

d) a lejárat napja.



H U M V O – egyedi gyógyszerazonosító kód III.
2019.II.9-től

2011/62/EU irányelv az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 
2001/83/EK irányelvnek a hamisított gyógyszerek jogszerű ellátási láncba való 

bekerülésének megakadályozásáról

A kötelező biztonsági elemeket az alábbi humán gyógyszerkészítmények külső csomagolásán

kell elhelyezni:

1. azokon a vényköteles humán gyógyszerkészítményeken, amelyek nem szerepelnek a

2016/161 sz. EU rendelet I. számú mellékletében lévő listán („Fehér lista”);

2. azokon a nem vényköteles humán gyógyszerkészítményeken, amelyek szerepelnek a

2016/161 sz. EU rendelet II. számú mellékletében lévő listán („Fekete lista”);

3. azokon a gyógyszerkészítményeken, amelyekre a 2001/83/EK irányelv 54a cikkének (5)

bekezdésével összhangban tagállami hatáskörben kiterjesztették az egyedi azonosító és a

manipulálás elleni eszköz elhelyezésének kötelezettségét („Fekete lista”).



H U M V O – egyedi gyógyszerazonosító kód IV.
2019.II.9-től

2011/62/EU irányelv az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 
2001/83/EK irányelvnek a hamisított gyógyszerek jogszerű ellátási láncba való 

bekerülésének megakadályozásáról

• A hazai gyógyszerellátási lánc zárt és biztonságos, így a gyógyszerek kiadhatók azokban az

esetekben, amikor vélelmezhetően adatfeltöltési hiba miatt a gyógyszerek eredetiség

ellenőrzése nem végezhető el sikeresen és a hamisítás gyanúja (pl. a csomagolás, megjelenés

alapján) nem merül fel.

• „Stabilizációs időszak” visszavonásig, az ellátás biztonságára való tekintettel.

• A gyógyszer kiadható (adatfeltöltési hiba)

– Ismeretlen termékkód.

– Ismeretlen sorozatszám.

– Az adatokhoz nem található gyártási tétel.

– A lejárat dátuma nem egyezik meg.

– A gyártási szám és a sorozatszám nem összetartozó.

• Potenciálisan hamis gyógyszer (OGYÉI felé jelentendő)

– A doboz már inaktív.

– A doboz tulajdonságát már beállították. (Státusz nem változtatható. Ismételt deaktiválási 

vagy visszavonási művelet.)



Ellenőrzések – Jogalkalmazás I.

2006. évi XCVIII. törvény Gyftv.

• 53/A. §(5) Az egészségügyi államigazgatási szerv határidő tűzésével felfüggeszti a 

gyógyszertár működését, ha a gyógyszertár ellenőrzése során megállapítja, hogy egyes 

személyi, tárgyi feltételek átmenetileg hiányoznak. Ha a gyógyszertár működtetője az 

előírt határidőn belül a hiányt nem pótolta az egészségügyi államigazgatási szerv a működési

engedélyt a létesítési engedéllyel egyidejűleg visszavonja.

• 54. § (1) …az egészségügyi államigazgatási szerv ellenőrzi. A működési engedélyt a létesítési 

engedéllyel egyidejűleg visszavonja, ha az ellenőrzése során megállapítja, hogy a 

gyógyszertár működtetője a működés szakmai szabályait, illetve

• a) a gyógyszerek készletben tartására,

• b) a szolgálati rendre,

• c) a gyógyszer kiadására - ideértve a gyógyszer árára -, valamint

• d) a gyógyszertár berendezésére, felszerelése és a forgalmazható termékekre

• vonatkozó előírásokat ismételten és súlyosan megsérti.



Ellenőrzések – Jogalkalmazás II.

2006. évi XCVIII. törvény Gyftv.

• 54. § (2) A működési engedélyt az (1) bekezdésben foglaltakon túl - a (3) bekezdésben és az 

58. § (2) bekezdésében foglalt kivétellel - a létesítési engedéllyel egyidejűleg a működési 

engedély visszavonására okot adó körülményekről való tudomásszerzéstől számított tizenöt 

napon belül vissza kell vonni akkor is, ha

• c) a gyógyszertár hatósági ellenőrzésére jogosult szervek ellenőrzéseik során olyan 

hiányosságot állapítottak meg, amely miatt a gyógyszertár működését két éven belül -

ugyanazon gazdasági társaság vagy ugyanazon személyi jogos gyógyszerész irányítása 

alatt - ismételten fel kellett függeszteni,

• e) a személyi jog visszavonásra került az 58. § alapján, ...

– 58. § (1) d) marketing szabályozás,

– 58. § (1) f) forgalmazás, készletben tartás, kiadás szabályainak ismételt megsértése.

• l) a gyógyszertár egészségbiztosítási szervvel fennálló ártámogatási szolgáltatói 

jogviszonya megszűnik.



Ellenőrzések – Jogalkalmazás III.

1997. Évi LXXXIII. törvény Ebtv.

• 38. § (1) Gyógyszer támogatással történő kiszolgáltatásának, illetve gyógyászati segédeszköz 

támogatással történő forgalmazásának, javításának, illetve gyártásának ellenőrzése során az 

egészségbiztosító vizsgálja

• a) az egyéves leltáridőszakon belüli, a számvitelről szóló … törvényben meghatározott 

bizonylattal alátámasztott beszerzésre, készletváltozásra és értékesítésre vonatkozó 

okmányokat, valamint a támogatott termékekre vonatkozó leltár termékenkénti adatait,

• b) a tényleges készlet összhangját a támogatás alapjául elszámolt vényekkel,

• (4) Amennyiben a kiszolgáltató, forgalmazó vagy az ellátást nyújtó a támogatás
elszámolására vonatkozó előírásokat

• a) megszegi, vagy két éven belül ismételten megszegi, és

• b) az előírások megszegése vagy az a) pont szerinti időtartamon belül az előírások ismételt 

megszegése következtében kifizetett támogatás összege meghaladja a külön jogszabályban 
foglalt mértéket,

• a támogatással történő kiszolgáltatásra, forgalmazásra, illetve ellátás nyújtására jogosító 

szerződést az egészségbiztosító felmondja. Az érintett egészségügyi szolgáltatóval … új 

szerződés a szerződés megszűnésétől számított egy évig nem köthető. Nem köthető továbbá a 

szerződés megszűnésétől számított egy éven belül olyan egészségügyi szolgáltatóval sem 

szerződés, amelyben a felmondással érintett egészségügyi szolgáltató tagja vagy vezető 

tisztségviselője tag vagy vezető tisztségviselő.



Ellenőrzések - Jogalkalmazás IV.

217/1997. Korm. rendelet az Ebtv. végrehajtásáról

23. § (2) Az Ebtv. 38. § (4) bekezdése szerinti összeg

a) a kiszolgáltatott gyógyszer és a forgalmazott gyógyászati segédeszköz után folyósított 

társadalombiztosítási támogatás - utolsó elszámolt hat havi forgalom alapján számított -

havi átlagának 10 százaléka, de legfeljebb 1 000 000 Ft,


