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A változásokkal kapcsolatos legfontosabb 
információk: az április 1. után megrendelt 
vényekhez az orvosok díjmentesen juthatnak 
hozzá, mert az Országos Egészségbiztosítási 
Pénztár átvállalja a postázással járó költsé-
geket. Bizonyos fokig korlátozásra kerül a 
küldemény kézbesítési címének megválaszt-
hatósága: az orvos azt a címet tüntetheti fel, 
amely majd a kitöltött vényen is szerepel. Ettől 
eltérhet akkor, ha egyszerre több finanszíro-
zott szolgáltatónál is alkalmazásban áll. Ekkor 
tetszés szerint, bármelyik szolgáltató címére 
kérheti a küldeményt. A finanszírozott szol-
gáltató rendelésein használt vények postázása 
csak a finanszírozott intézménybe kérhető. A 
magánrendelést kiszolgáló, illetve a pro família 
vényeket viszont az orvos kérheti a finanszí-
rozott munkahelyére is. Feltétlen szükséges 
a postai címzés pontos és minden adatot 
tartalmazó kitöltése, mert amennyiben a 
kézbesítő nem találja meg a címet, vagy a meg-
rendelő nem tartózkodik a megadott címen, a 
küldeményt visszaszállítják, és utána már csak 
a Regionális Egészségbiztosítási Pénztárak 
ügyfélszolgálatán vehetők át. Ekkor viszont 
már csupán térítés ellenében.

AZ OEP-HONLAPRÓL  
MEGRENDELHETŐ
Alapvető változás, hogy az új rendszer ha-
tálybalépése után a kipostázott vénykülde-
ményben az orvos a korábbi gyakorlattal 
ellentétben nem talál majd vényigénylő lapot a 
következő rendeléshez. Azt az OEP honlapjá-
ról (www.oep.hu/gyogyszer) minden rendelés 
alkalmával letöltheti, vagy a Regionális Egész-
ségbiztosítási Pénztár ügyfélszolgálatainál 
juthat hozzá. Megszűnik a korábban használt 
leporellóvények gyártása, mert a ma már 
elavultnak számító mátrixnyomtatók többsé-
gét szinte sehol sem használják. Az orvosok 
döntő többsége már régen nem rendel ebből 
a vényfajtából. Azoknak a rendelőknek az or-
vosai, akiknél még ilyen régi típusú nyomtatók 
működnek, 2009. március 31. előtt rendelhet-
nek leporelló kivitelű vényeket, hogy továbbra 
is zavartalanul folytathassák rendelésüket. A 
zökkenőmentes és folyamatos betegellátás ér-
dekében javasolt a régi nyomtatók lecserélése.

Megváltozik 2009. április elsejétől az orvosi vényellátási rendszer, 

illetve a receptek külalakja. A döntéshozók szándéka szerint  

ezzel hatékonyabbá, kezelhetőbbé, egyszerűbbé és az orvos  

számára kényelmesebbé válik a receptírás, továbbá gyorsabb  

és biztonságosabb lehet az üres vényekhez való hozzájutás.

Újfajta receptek áprilistól

Alkalmazkodva a megváltozott jogsza-
bályokhoz, illetve a praktikus kezelhetőség 
elvárásaihoz, a receptek külleme, feliratozása is 
átalakul, valamint néhány új, kitöltendő mező-
vel gyarapszik. Ezek a módosítások nem érintik 
a jelenleg használatos receptformulákat, így 
azok lecserélésére nincs szükség. A régi és az 
új receptformátumok között funkcionálisan 
nincs különbség, ám néhány tartalmi válto-
zás, illetve kiegészítés kerül az új vényekre. Így 
például az orvos adatai között a jövőben nem 
kell feltüntetni az ÁNTSZ-engedély számát. Az 

„Ágazati az. kód” jelölés „Kilencjegyű azonosító-
ra” változik, továbbá a jogcímek és a támogatási 
kategória harmonizálása érdekében az „Általá-
nos” jogcím megjelölést a „Normatív” váltja fel, 
az „Eü. rend” rubrikát pedig az „Eü. kiemelt”, 
az „Eü tér. köt” helyére „Eü. emelt” szövegrész 
kerül. A szándék szerint ezek a változások a 
pontos vénykitöltést segítik. A recepteken új 
jogcímként megjelenik az „Egyedi tám.” rubrika, 
amely annak ellenére, hogy létezett ilyen tá-
mogatási forma, a korábbi vényekről hiányzott, 
éppen ezért a gyógyszerkiadásnál sokszor 
félreértésekre adott okot.

A RÉGI RECEPTEK IS  
FELHASZNÁLHATÓK
2009. január 1. óta a szakorvosi javaslat alapján 
történő gyógyszerrendelés tényét a recepten 
a szakorvos pecsétszámának feltüntetésével és 
a javaslat kiállításának keltezésével kell igazolni. 
Az új formátumú recepteken erre külön fel-
tüntetési helyeket biztosítanak. Önálló rubrikát 
kap a naplószám is, ám ennek kitöltésére az or-
vos továbbra is csak a jogszabályban megjelölt 
esetekben lesz kötelezett. Így például krónikus 
betegeknél a több hónapra elegendő gyógy-
szeradag kiírásakor. Külön helyet kap a termék 
átvevőjének aláírása, hogy abban az esetben 
is, amikor nem a recept tulajdonosa váltja ki a 
gyógyszert, hanem valamelyik hozzátartozója, 
hitelt érdemlő legyen az aláírás. Az új vényeken 
kizárólag a kiadás dátuma, illetve a termék ki-
adójának és a retaxát végző személynek a kéz-
jegye kell hogy szerepeljen. Alakilag az új vény a 
réginél hosszabb lesz, így jut hely a rendeletben 
előírt extra vonalkódnak is. A recept hátolda-
lára pedig a beteg számára fontos és hasznos 
információkat nyomtatnak, és helye lesz ott 
az esetleg szükséges nyilatkozatoknak is. Az 
információs szövegben szerepel többek között 
a vény céljának, funkciójának a meghatározása, 
felhasználhatóságának alapszabályai és azok a 
speciális tudnivalók, amelyek a gyógyszerrende-
lés menetének információival foglalkoznak. Az 
orvosok birtokában lévő 2008. április 1. előtt 
megrendelt vények sem mennek veszendőbe, 
mert azok párhuzamosan az új nyomtatvá-
nyokkal továbbra is felhasználhatók.
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