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Részlet a Magyar Közlöny 130. számából: 
 
 
2. Az emberi felhasználásra kerül ı gyógyszerek rendelésér ıl és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) 
ESZCSM rendelet módosítása 
 
4. § Az emberi felhasználásra kerülı gyógyszerek rendelésérıl és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM 
rendelet (a továbbiakban: 44/2004. ESZCSM rendelet) 7. §-a a következı (3a) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(3a) Amennyiben a beteg jelzi a gyógyszert rendelı orvosnak, hogy az orvos által rendelt gyógyszert nem 
Magyarországon kívánja kiváltani, a (3) bekezdésben foglaltaktól eltérıen a vényen az orvosnak – lehetıség 
szerint a kiváltás országában ismert nyelven – fel kell tüntetnie: 
 
a) az orvos nevét, szakképesítését, munkahelyének (rendelıjének) címét (ország, településnév, postai 
irányítószám, közterület, házszám), telefonszámát a nemzetközi elıhívószám megjelölésével, elektronikus 
levélcímét és egészségügyi vállalkozás esetén az egészségügyi tevékenység végzésére jogosító mőködési 
engedély számát,  
b) a rendelés keltét,  
c) a beteg nevét és születési idejét, 
d) – az e) pontban foglalt kivétellel – a rendelni kívánt gyógyszer nemzetközi szabadnevét, melynek során 
egyértelmően meg kell határozni a hatóanyagtartalmat, a gyógyszerformát, a mennyiséget és a hatáserısséget, 
e) a nemzetközi szabadnév feltüntetésén túl a gyógyszer nevét – a gyógyszerforma, a hatáserısség és a 
mennyiség megjelölésével – 

ea) az emberi alkalmazásra kerülı gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló 52/2005. (XI. 18.) EüM 
rendelet 

 
2. § (2) bekezdés 14. és 15. pontja szerinti gyógyszer rendelése esetén, vagy  

eb) amennyiben az orvos azt orvos szakmai szempontból szükségesnek tartja és ennek indokát rávezeti 
a vényre, 

f ) egyértelmő utasítást a gyógyszer adagolására, alkalmazásának módjára és gyakoriságára, 
g) az orvos sajátkező aláírását vagy kézjegyét és orvosi bélyegzıjének azonosítható lenyomatát.” 
 
5. § A 44/2004. ESZCSM rendelet 11. § (3) és (3a) bekezdése helyébe a következı rendelkezések lépnek: 
 
„(3) Krónikus betegség vagy állapot kezelése során 
a) amennyiben a gyógyszer tartós – elıre láthatóan legalább 3 havi folyamatos – alkalmazása szükséges, 
b) a gyógyszer tartós alkalmazásától az adott beteg esetében az elızetes kezelési tapasztalat alapján megfelelı 
hatás várható, valamint 
c) a vény kiváltására nyitva álló idıtartam alatt – elıre láthatóan – nem szükséges a beteg állapotának olyan 
orvosi ellenırzése, amely a rendelt készítmény alkalmazását alapvetıen befolyásolhatja, az orvos a (2) 
bekezdésben foglaltaktól eltérıen – a (3a) bekezdésben foglalt kivétellel – 30 napot meghaladó mennyiségő 
gyógyszert legfeljebb 3 havi idıtartamra, vényenként legfeljebb 30 napi mennyiségben rendelhet.  
Amennyiben az eredeti gyári csomagolás a 30 napra elegendı gyógyszermennyiség rendelését nem teszi 
lehetıvé, a vényen az ezt a gyógyszermennyiséget meghaladó, de a 3 hónapra elegendı mennyiséget meg nem 
haladó gyógyszermennyiség rendelése is lehetséges. A 30 napot meghaladó gyógyszerrendelés tényét és azt, 
hogy a rendelt gyógyszer mely idıpontig (idıtartamig) elegendı a beteg számára, a beteg nyilvántartásában és a 
vényen rögzíteni kell. 
 
(3a) Ha az orvos a (3) bekezdés szerinti olyan gyógyszert rendel, melynek bruttó fogyasztói ára az 50 000 Ft 
értékhatárt meghaladja, – a (3) bekezdésben foglaltaktól eltérıen – 30 napot meghaladó mennyiségő gyógyszert 
– legfeljebb 3 havi idıtartamra, vényenként 30 napi mennyiségben – rendelhet. Ebben az esetben az orvos a 
vényen feltünteti, hogy a rendelt gyógyszermennyiség mely idıponttól váltható ki, és errıl a beteget tájékoztatja.  
Vényíró szoftverrel írt vényen a gyógyszer kiválthatósága idıpontjának nyomtatásban történı megjelenítésére sor 
kerül.” 
 

 
  


