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VÉNNYEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK 
 

 
Társadalombiztosítási támogatással gyógyászati segédeszköz (továbbiakban: gyse) a 
gyógyszerek rendelésére használatos, a TB által rendszeresített és megfelelően kitöltött 

vényen rendelhető. 
 
A vényen az orvosnak fel kell tüntetnie: 

 
 a betegre vonatkozó személyes és egészségügyi adatokat  
 a kötelezően alkalmazandó közösségi szabály és a nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó  

betegek esetében az ország kódját, az ellátás alapjául szolgáló formanyomtatvány betű- és  
számjelét, a beteg külföldi biztosítási/azonosító számát, 

 a rendelés időpontját,  
 a TB-támogatás jogcímét,  

 a rendelt eszköznek az érvényes közlemény alapján történő megnevezését és darabszámát,  
 az egészségügyi szolgáltató 9 jegyű szolgáltatói azonosítóját (a pro família rendelés kivételével),  

 az orvos nevét, munkahelyének (rendelőjének) címét, telefonszámát; egészségügyi vállalkozás  
esetén az egészségügyi tevékenység végzésére jogosító működési engedély számát,  

 az orvos saját kezű aláírását és orvosi bélyegzőjének azonosítható lenyomatát,  
 szakorvosi javaslatra rendelhető eszköz esetén a szakorvosi javaslatot adó orvos orvosi 

bélyegzőjének számát, valamint a szakorvosi javaslat keltét, továbbá a szakorvosi javaslatot adó  
orvos által végzett ellátást azonosító naplósorszámot,  

 a kölcsönzés időtartamát, amennyiben az orvos az eszköz kölcsönzését rendeli el.  

 

Egy vényen csak egyféle rendeltetésű gyse és tartozékai rendelhetők. Amennyiben az eszköz 
és annak tartozékai eltérő jogcíműek, azok külön vényen rendelhetők.  
 
A vény a kiállítástól számított 90 napig, méltányossági kérelem alapján támogatott gyse 
esetében az engedély jogerőre emelkedésétől számított 90 napig váltható be. 
 
 
A TB-támogatás jogcíme 

 
 

Amennyiben a felíró orvos a támogatás jogcímét nem jelölte be egyértelműen, úgy az 

eszközhöz az „Általános” jogcímnek megfelelő támogatási összeg nyújtható.  
Amennyiben az orvos olyan gyse-t rendel „Közgyógyellátási” jogcímen (továbbiakban: 

KGy), amely emelt vagy kiemelt támogatással is rendelhető, a vényen az „Emelt” vagy a 

„Kiemelt” jogcímet is meg kell jelölni.  

A KGy jogcímén nem rendelhető gyse-k körét a 14/2007. EüM rendelet 17. számú 

melléklete tartalmazza.  
 

 

Javítás a vényen 

 
 
TB-támogatással rendelt eszközre vonatkozóan javítást a vényen kizárólag az azt kiállító 

orvos végezhet. 

A gyse-t kiadó forgalmazó a fejlécen lévő, betegre vonatkozó téves vagy hiányzó adatot 

javíthatja, illetve pótolhatja, ha az adat a beteg személyazonosító adatainak 
megállapítására alkalmas hivatalos okmánya alapján egyértelműen kiigazítható, 

pótolható.  

A javítást aláírással és bélyegzőlenyomattal hitelesíteni kell.  
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Kihordási idő 
 

 
A rendelet mellékleteiben meghatározott azonos funkcionális csoportba tartozó eszközök 

közül a kihordási időn belül TB-támogatással csak egyféle gyse rendelhető. (Azonos 

rendeltetésűek azok a gyse-k, amelyek indikációi azonosak - kivéve a szemüveglencsék és 

a hallásjavító készülékek).  
Kihordási időn belül azonos rendeltetésű gyse csoportba tartozó eszközök TB-

támogatással egyidejűleg akkor rendelhetők, ha ezek különböző testrészek egy időben 

történő azonos kezelésére szolgálnak. A vényen a felíró orvosnak jelölnie kell az adott 

testrészt vagy oldalt. 

 

Egyes gyse-k kihordási idejének letelte előtt TB-támogatással akkor rendelhető ismét  
azonos rendeltetésű gyse csoportba tartozó gyse, ha a beteg egészségi, illetve testi 

állapotában bekövetkezett változás - ideértve az életkorral összefüggő méretváltozást - 

ezt szükségessé teszi. Ebben az esetben a beteg egészségügyi dokumentációjában és a 

vény hátoldalán rögzíteni kell az állapot-, illetve méretváltozás tényét, okát és mértékét.  

 
A beteg a vényre történő felírással egyidejűleg a vény hátoldalán írásban nyilatkozik 

arról, hogy a gyse kihordási idején belül részére azonos rendeltetésű gyse-t TB-

támogatással nem váltottak ki.  

 

 
Helyettesíthetőség 

 
 

A rendelt gyse csak azonos rendeltetésű eszközcsoporton belüli, funkcionálisan 

egyenértékű eszközzel helyettesíthető.  
Amennyiben az orvos a vényen rendeléskor a helyettesíthetőséget nem zárta ki, a gyse-t 

kiszolgáltató köteles a helyettesítés lehetőségéről a gyse-t kiváltó személyt tájékoztatni.  

Helyettesítés esetén a gyse-t kiváltó személy a vényen aláírásával igazolja, hogy a 

helyettesítéssel egyetért.  

Helyettesítés esetén a kiszolgált gyse-hez nyújtható támogatási összeg nem haladhatja 
meg az orvos által eredetileg rendelt gyse-hez nyújtható támogatási összeget, valamint a 

kiszolgált mennyiség nem haladhatja meg a kihordási időre meghatározott maximálisan 

kiszolgálható mennyiséget. 

KGy jogcímén rendelt gyse csak az orvos által eredetileg rendelt gyse-vel azonos, vagy 

annál alacsonyabb közfinanszírozás alapját képező árú, szintén KGy jogcím én rendelhető 

eszközzel helyettesíthető. Eltérő esetben a KGy jogcím nem érvényesíthető.  
 


