
Tájékoztató betegeinknek 
(2020. január 12-i változat) 

 
2020. január 1-től ismét változtak a receptköteles gyógyszerek kiváltásának szabályai. 
 
1. Ha Ön saját magának vált ki vényköteles gyógyszert, szükséges hozzá 

 vagy a recept (amelyen két vonalkódot lát), ha orvosa hagyományos módon írta fel a 
gyógyszerét,  

 vagy a felírási igazolás (amely hasonlít a hagyományos recepthez, de három 
vonalkódot lát rajta), ha az orvosa ún. eReceptet írt, 

 vagy az Ön azonosítására alkalmas igazolványa, ha az orvosa e-Receptet írt és nincs 
Önnél a felírási igazolás. Az Ön azonosítására alkalmas  

o az E-személyi igazolványa  
o vagy a TAJ-kártyája és hagyományos személyi azonosító okmánya (személyi 

igazolvány, útlevél stb.).   
 

2. Ha Ön a hozzátartozójának vált ki vényköteles gyógyszert, szükséges hozzá 

 vagy a recept, ha orvosa hagyományos módon írta fel a gyógyszert (ezen a recepten 
két vonalkódot lát),  

 vagy a felírási igazolás, ha az orvos ún. eReceptet írt (a felírási igazolás hasonlít a 
hagyományos recepthez, de három vonalkódot lát rajta), 

 vagy olyan meghatalmazás, amely az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben 
(EESZT) előzetesen rögzítésre került. A meghatalmazás a beteg közreműködésével, 
előzetesen, formanyomtatvány kitöltésével készíthető, elektronikusan vagy 
kormányablaknál személyesen hitelesíthető. A felhatalmazás visszavonásig érvényes. 
(A meghatalmazási rendszer elindítására későbbi időpontban kerül sor.)  

 
3. Az orvos január 1-től 14 évnél idősebbek részére csak akkor köteles felírási igazolást 

kiállítani, ha azt Ön kéri.  
Ha az orvos Önnek e-Recepten rendelt gyógyszert, kérje őt a felírási igazolás kiállítására 
és átadására, ha gyógyszerei kiváltása előtt szeretné továbbra is tudni, hogy 

 milyen gyógyszert írt Önnek az orvosa,  

 hány dobozzal írt és milyen adagolással rendelte a gyógyszert, 

 milyen támogatással válthatja ki a gyógyszerét és 

 meddig érvényes a receptje, azonban 

 ezt nem tudja megjegyezni, vagy a Lakossági Portál elérése nehézkes. 
 
4. A felírási igazolás akkor szabályos és a gyógyszertárban akkor fogadható el, ha az orvosa 

azt a társadalombiztosítás által rendszeresített papírvényre nyomtatja, rajta van a 
„felírási igazolás” szöveg, továbbá az orvosa lebélyegezte és aláírta.  

 
 
2020. január 12.  
 
 
Magyar Gyógyszerészi Kamara 


