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Hogyan történik a receptfelírás?

Kapok-e a jövõben is papírreceptet?

Ha orvosa valamilyen oknál fogva nem tudja vényét elektronikus úton felírni (pl. az Ön otthonában történik a 
receptírás, vagy megszakad az internetkapcsolat a Térrel), a továbbiakban is lehetõsége van papírvény kiállítására. 
A papíralapú vény gyógyszertári kiváltása a megszokott módon – a recept átadásával – történik. Ebben az esetben 
a receptadatokat a gyógyszerész rögzíti az EESZT-be. 

Az elektronikus recept egyszer váltható ki akkor is, ha Önnél ott maradt a felírási igazolás. Gyógyszerésze a TAJ-száma 
alapján tud segíteni, hogy még mely receptjeit tudja kiváltani. A Lakossági Portálunkon (eeszt.gov.hu) Ön is 
megtekintheti kiváltott és még kiváltásra váró vényeit.  

Hogyan válthatom ki a gyógyszereimet?

Saját részre felírt eRecept esetében:

– Új  t ípusú, TAJ-számot tartalmazó személy i  
igazolvánnyal (eSzemélyi), és a kártyához tartozó 6 
jegyû PIN-kód megadásával.

– Régi típusú személyi igazolványának és TAJ-
kártyájának bemutatásával.

– Az orvostól kapott Felírási igazolás átadásával. 

14 év alatti gyermek más személy részére felírt 

Hagyományos, papíralapú vény

, valamint eRecept esetében:

– Az orvostól kapott Felírási igazolás átadásával. 

 esetében a kiváltás úgy történik, mint régen, a recept átadásával.

PIN-kód

Helyettesíthetõség

Amennyiben a helyettesíthetõséget orvosa a vényen nem tiltja meg, a receptkiváltás során gyógyszerészének 
jogszabályban rögzített kötelessége tájékoztatni Önt arról, hogy van-e lehetõsége a felírt gyógyszert azonos 
hatóanyagú és kedvezõbb árú termékkel helyettesíteni.
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Mi az eRecept? Mi a felírási igazolás?

Az eRecept olyan elektronikus recept, melynek tartalma az orvosi 
felírást követõen automatikusan megjelenik a Térben (EESZT). Az így 
felírt eReceptrõl az orvos – 2019. december 31-ig minden esetben – a 
hagyományos, jól ismert receptet pótló, azzal formailag megegyezõ 
felírási igazolást készít, melyet a rendelés során átad Önnek.             

FELÍRÁSI IGAZOLÁS
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Milyen elõnyei vannak az eReceptnek?

Receptjeihez Ön is és kezelõorvosa is hozzáférhet az 
EESZT-n keresztül. A kiváltott és a még kiváltásra váró 
vényei egymástól jól elkülönítve jelennek meg a Térben.

Háziorvosa vagy szakorvosa nyomon követheti,  ki milyen 
gyógyszert írt fel Önnek, és a felírt gyógyszerek közül 
melyeket váltotta ki. Új gyógyszer felírása elõtt szakorvosa 
megnézheti, hogy az állandóan szedett gyógyszereinek 
hatóanyaga ütközik-e az új gyógyszerrel, így jobban 
összehangolhatja régi és új gyógyszereinek adagolásait.

Az EESZT internetkapcsolattal bármikor elérhetõ, így nem 
kell megjegyeznie milyen gyógyszereket szedett régen.  

Az EESZT-vel áttekinthetõbbé válik a betegellátás, nõ a 
betegbiztonság.

EESZT

háziorvosok

járóbeteg-szakrendelõk

kórházak

gyógyszertárak

magánszolgáltatók

mentõk

Milyen adatokat küldhet fel orvosom a Térbe?

Az EESZT szolgáltatásával Ön és kezelõorvosa is 
hozzáférhet az Ön által szedett gyógyszerek listájához, 
valamint egészségügyi dokumentumaihoz. 

A Térben (EESZT) tárolt egészségügyi adatai áttekintéséhez 
lépjen be a Lakossági Portálra (eeszt.gov.hu) ügyfélkapus 
azonosítójával, vagy vegye igénybe a kormányablak 
segítségét! 

Az EESZT fokozatosan fejleszti az elektronikus egészségügyi 
szolgáltatások körét. Ahhoz, hogy egészségügyi adatai 
teljes körûen rendelkezésére állhassanak, 

Érdeklõdjön orvosánál az EESZT-be felkerült egészségügyi 
dokumentumairól, receptjeirõl! 

szükségünk van az Ön közremûködésére is!

ambuláns lapok

laborleletek

röntgen-, CT- és MR-leletek

beutalók

vények

kórházi zárójelentések

EESZT

Adja meg e-mail címét Lakossági Portálunkon, az

 

oldalon, hogy értesíthessük új dokumentum (pl. felírt vény, beutaló, elkészült lelet) érkezése esetén. 
Itt megtekintheti a kiváltott és a még kiváltásra váró vényeit is.

eeszt.gov.hu 

Amennyiben kérdése van, írjon nekünk 

vagy 
hívja Kontakt Centerünket!

helpdesk.eeszt@aeek.hu

+36 1 920 1050
Bõvebb információkat az EESZT-rõl az 

oldalon talál.

e-egeszsegugy.gov.hu
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