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Tájékoztató gyógyszerkiváltási lehetőségekről 

- COVID-19 vírus fertőzéssel kapcsolatban - 

 

PAPÍR ALAPÚ DOKUMENTÁCIÓVAL – orvosi vénnyel vagy eRecepthez 

kapcsolódó „felírási igazolással” 

Amennyiben az orvos 

• papír alapú vényt ír  

vagy 

• elektronikus vényt (eRecept) ír (a beteg adatai bekerülnek a „felhőbe” – hivatalos 

nevén az EESZT-be (Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térbe) 

és  

• a beteg kérésére, illetve 14 éves kor alatti beteg esetén kötelezően kinyomtatja a 

felírási igazolást és átadja azt a betegnek, szülőnek 

a beteg vagy a beteg által megbízott személy a papír alapú orvosi vénnyel vagy az eReceptről 

készült papír alapú felírási igazolással bármelyik gyógyszertárban kiválthatja a felírt 

gyógyszereket. 

A gyógyszerész kiadja a beteg számára felírt gyógyszereket. A gyógyszer átvevője a 

gyógyszertárban a kiadási bizonylaton aláírásával hitelesíti, hogy a nyugtán szereplő 

gyógyszerek kiadása és átvétele megtörtént. A gyógyszertár a kiadási bizonylatot megőrzi. 

 

PAPÍR ALAPÚ DOKUMENTÁCIÓ NÉLKÜL  

Amennyiben az orvos   

• elektronikus vényt (eRecept) ír (a beteg adatai bekerülnek a „felhőbe” – hivatalos 

nevén az EESZT-be (Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térbe)  

és  

• nem készül róla nyomtatott felírási igazolás 

A beteg a gyógyszertárban TAJ kártyájának és személyes azonosításra alkalmas okmányának 

bemutatásával kiválthatja a saját névre felírt elektronikus vényen szereplő gyógyszereit. 

A Kormány által kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a gyógyszer kiadója a „felhőben 

lévő” gyógyszer kiadását felírási igazolás nélkül is teljesíti azon személy részére, aki a beteg 

TAJ-át közli, és a saját természetes személyazonosító adatait hitelt érdemlően bizonyítja. 

A gyógyszer kiadója a gyógyszert kiváltó személy személyazonosító adatait elektronikusan 

rögzíti. 

A gyógyszer átvevője a gyógyszertárban a kiadási bizonylaton aláírásával hitelesíti, hogy a 

nyugtán szereplő gyógyszerek kiadása és átvétele megtörtént. A gyógyszertár a kiadási 

bizonylatot megőrzi. 

TOVÁBBI SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGE? 

Amennyiben további kérdés merül fel Önben, az alábbi elérhetőségeken állunk az Ön szíves 

rendelkezésére: 

• telefonszám: 06 80 277 455 és 06 80 277 456 

• email cím: koronavirus@bm.gov.hu  

• honlap: https://koronavirus.gov.hu/ 

• facebook oldal és messenger: https://www.facebook.com/koronavirus.gov.hu/ 
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