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Bevezető gondolatsor:

Hivatás:

olyan tevékenység ami minden más szempontot háttérbe szorítva a másik ember 

szolgálatára irányul. A másik embert (kliens) neveli, gondozza, gyógyítja testét, lelkét, védi, 

segíti ügyeiben. 

A hivatás  gyakorlóira nézve legfőbb jellemzők:

- a kliens bizalmát élvezi

- a bizalom alapján a kliens személyes szférájába hatol, miközben autonómiáját tiszteletben 

tartja

Ezért a társadalom :

- a hivatás gyakorlóit bizalommal veszi körül

- a hivatás gyakorlóit  a hivatás gyakorlására felhatalmazza

- biztosítja, hogy a hivatás gyakorlója a kliens által szabadon választható  

legyen

- a bizalom megőrzésére az állam által szabályozza  a professziót és a  

matériát

- az állam által ellenőrzi és az eltérést szankcionálja
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Történeti összefoglaló:
A gyógyszerészi tevékenység szabályozása és ellenőrzése:

1241.  II. Frigyes német-római császár  „Constitutiones Frederici II.” rendelete
1752. Mária Terézia  rendelete  a (physicus ) tisztiorvosok kötelező  alkalmazásáról
1753. „Generale normativum in re sanitatis” törvény  az egészségügyi közigazgatásról
1787. „Instructio officiosa pro physicis comitatensibus”  kiegészítő szabályzat: közegészségügyi 

feladat a gyógyszerészek szakmai felügyelete, a gyógyszertárak, a gyógyszerek, a 
személyzet  ellenőrzése

Államosítás után:   vállalati szakfelügyelők

1991. évi XI. törvény az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról:
területi (megyei) tisztigyógyszerészet

2010.Országos Tisztifőorvosi Hivatal Gyógyszerészeti Főosztály

2015. 03.01. Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet
Ellenőrzési és Technológiai Főigazgatóság  Tisztifőgyógyszerészi Főosztály
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28/2015. (II. 25.) Korm. Rendelet az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetről

3. § Az OGYÉI feladatkörében – a miniszter egészségüggyel és egészségbiztosítással összefüggő ágazati feladatai keretében –
jogszabályban meghatározottak szerint

a) ellátja a gyógyszerészeti hatósági, szakhatósági és ellenőrzési tevékenységeket,
b) ellátja a gyógyszerellátással és a fokozottan ellenőrzött szerekkel, illetve kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos 

szakfelügyeletet, ennek keretében biztosítja, hogy a forgalomból kivont gyógyszerkészítmények ne kerüljenek további 
felhasználásra,

c) kijelöli azokat a gyógyszertárakat és egészségügyi intézményeket, amelyek az egészségügyért felelős miniszter által 
meghatározott gyógyszereket és immunbiológiai készítményeket kötelesek készletükben tartani,

Idea:
„Az egészségügyi hatóságnak biztosítani kell, hogy a kórházi gyógyszerészetet erre specializált gyógyszerész felügyelje.”

Bázeli nyilatkozat
FIP kórházi gyógyszerészi szekciója
Bázel, 2008. 



OGYÉI

főigazgató

EF

főigazgató-helyettes

TGYF

országos tisztifőgyógyszerész

ÉDR DDR KMR DAR ÉAR

régióvezető régióvezető régióvezető régióvezető régióvezető

tgy tgy tgy tgy tgy tgy tgy tgy tgy tgy tgy tgy tgy tgy

………………………………………………………………………………………………..

A lakossági gyógyszerellátás egységei

- Egyeztetési fórumok   

- Információ áramlás       ( kósza utak )

- Hatósági ügyintézés      ( kérelemre, hivatalból )







A gyógyszerészek a jogot ismerő és jogkövető szakemberek

De van itt egy félreértés!

- mindent szabad, amit jogszabály nem tilt

A magánjogban mindent szabad, amit a törvény nem tilt meg, 

- azt szabad, amit a jogszabály megenged

A közjogban azt szabad, amit a jogszabály kifejezetten megenged.

- A közjog a jogrendszer azon jogterülete, amely a közérdekű életviszonyokat 
szabályozza, azaz a közjog az állami-önkormányzati, közhatalmi funkciók ellátására 
hivatott. 

- Hivatás és közjog:
Jogszabályok  - szakmai szabályok  - etikai szabályok  (még ez is közjog!) 

- A hivatásgyakorlás során jogok és kötelességek határozzák meg cselekedeteinket, 
amikor mások jóléte ügyében járunk el



SZÜKSÉGLET  ALAPON SZERVEZETT ELLÁTÁS

Létesítési szabályok,  tulajdonlási szabályok,  
személyi és tárgyi minimumfeltételek,  

szolgálati rend, ügyeleti –készenléti szolgálat 
működési támogatás

köztestületi tagság, működési nyilvántartás, készletben tartás stb.

Gyógyszerbiztonság
Ellátásbiztonság

Szolgáltatásminőség
Költséghatékonyság

Piacfelügyelet, marketing szabályozás, profil szabályozás, kiadhatóság stb.

legfeljebb

legalább
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A gyógyszertárak működésének jogszabályi környezete,
az etikus ellátási modell :



„Corpus Iuris”

Törvények:

1997. évi CLIV. törvény 

az egészségügyről

2006. évi XCVIII. törvény
a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás 
általános szabályairól

2005. évi XCV. törvény
az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról
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Rendeletek:

41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet a közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak 
működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről

44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról

43/2005. (X. 15.) EüM rendelet a fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszerek orvosi rendelésének, 
gyógyszertári forgalmazásának, egészségügyi szolgáltatóknál történő felhasználásának, nyilvántartásának és 
tárolásának rendjéről

2/2008. (I. 8.) EüM rendelet a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről

11/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet a lakossági gyógyszerellátás során képződött gyógyszerhulladékkal kapcsolatos 
hulladékgazdálkodási tevékenységekről

16/2012. (II. 16.) Korm. Rendelet a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól

46/2012. (III. 28.) Korm. Rendelet a fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmények részére történő gyógyszer-, 
orvostechnikai eszköz és fertőtlenítőszer beszerzések országos központosított rendszeréről
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Irányelvek, módszertani levelek:

OGYI-P-62-2007/2012: Az intézeti gyógyszertárban előállított, nem a saját intézményben felhasznált gyógyszerkészítmények 
átadása és átvételéről

OGYI-P-63-2007/2012: Az OGYI módszertani levele a keverékinfúziók előállításáról

OGYI-P-64-2007/2012/2015: Az OGYÉI módszertani levele a citosztatikus keverékinfúziók előállításáról rendeléséről, 
készítéséről, ellenőrzéséről, szállításáról, alkalmazásáról

OGYI-P-67-2008/2012: Az Országos Gyógyszerészeti Intézet módszertani levele a betegágy melletti gyógyszerészi 
tanácsadásról

OGYI-P-68-2008/2012: Az Országos Gyógyszerészeti Intézet módszertani levele a parenterális készítmények előállításáról

OGYI-P-69-2008/2012: Az OGYI módszertani levele betegre szabott gyógyszerosztás végzéséről

1/2013. sz. Ajánlás vancomycin hatóanyagot tartalmazó orális gyógyszerformák magisztrális készítésére (Egészségügyi 
Szakmai Kollégium Kórházi Klinikai Gyógyszerészeti Tagozat és Tanács (ESZK KKGYTT) - OGYÉI javaslat egységes 
eljárási gyakorlat kialakítására)

OGYI-P-25-2007/2010: Az Országos Gyógyszerészeti Intézet irányelve az embergyógyászati magisztrális 
gyógyszerkészítmények minőségellenőrzésére és minősítésére



Magyarország Alaptörvénye

� ALAPVETÉS

� T) cikk

� (1) Általánosan kötelező magatartási szabályt az Alaptörvény és az Alaptörvényben megjelölt, jogalkotó 
hatáskörrel rendelkező szerv által megalkotott, a hivatalos lapban kihirdetett jogszabály állapíthat meg. Sarkalatos 
törvény eltérően is megállapíthatja az önkormányzati rendelet és a különleges jogrendben alkotott jogszabályok 
kihirdetésének szabályait.

� (2) Jogszabály a törvény, a kormányrendelet, a miniszterelnöki rendelet, a miniszteri rendelet, a Magyar Nemzeti 
Bank elnökének rendelete, az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendelete és az önkormányzati rendelet. 
Jogszabály továbbá a Honvédelmi Tanács rendkívüli állapot idején és a köztársasági elnök szükségállapot idején 
kiadott rendelete.



SZABADSÁG ÉS FELELŐSSÉG

III. cikk

(2) Tilos emberen tájékoztatáson alapuló, önkéntes hozzájárulása nélkül orvosi vagy tudományos kísérletet végezni.

XX. cikk

(1) Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez.

(2) Az (1) bekezdés szerinti jog érvényesülését Magyarország genetikailag módosított élőlényektől mentes 
mezőgazdasággal, az egészséges élelmiszerekhez és az ivóvízhez való hozzáférés biztosításával, a munkavédelem és 
az egészségügyi ellátás megszervezésével, a sportolás és a rendszeres testedzés támogatásával, valamint a környezet 
védelmének biztosításával segíti elő.



AZ ÁLLAM
A Kormány
17. cikk
(1) A minisztériumok felsorolásáról törvény rendelkezik.
18. cikk
(1) A miniszterelnök meghatározza a Kormány általános politikáját.
(2)A miniszter a Kormány általános politikájának keretei között önállóan irányítja az 
államigazgatásnak a feladatkörébe tartozó ágazatait és az alárendelt szerveket, valamint 
ellátja a Kormány vagy a miniszterelnök által meghatározott feladatokat.



1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről

Szemelvények:

Fogalommeghatározások

d) egészségügyi dolgozó: az orvos, a fogorvos, a gyógyszerész, az egyéb felsőfokú egészségügyi 

szakképesítéssel rendelkező személy, az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személy, továbbá az 

egészségügyi tevékenységben közreműködő egészségügyi szakképesítéssel nem rendelkező személy;

e) egészségügyi szolgáltatás: az egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott működési engedély birtokában 

vagy – törvényben meghatározott esetben – az egészségügyi államigazgatási szerv által történő nyilvántartásba 

vétel alapján végezhető egészségügyi tevékenységek összessége, amely az egyén egészségének megőrzése, 

továbbá a megbetegedések megelőzése, korai felismerése, megállapítása, gyógykezelése, életveszély elhárítása, 

a megbetegedés következtében kialakult állapot javítása vagy a további állapotromlás megelőzése céljából a 

beteg vizsgálatára és kezelésére, gondozására, ápolására, egészségügyi rehabilitációjára, a fájdalom és a 

szenvedés csökkentésére, továbbá a fentiek érdekében a beteg vizsgálati anyagainak feldolgozására irányul, 

ideértve a gyógyszerekkel, a gyógyászati segédeszközökkel, a gyógyászati ellátásokkal kapcsolatos külön 

jogszabály szerinti tevékenységet, valamint a mentést és a betegszállítást, a szülészeti ellátást, az emberi 

reprodukcióra irányuló különleges eljárásokat, a művi meddővétételt, az emberen végzett orvostudományi 

kutatásokat, továbbá a halottvizsgálattal, a halottakkal kapcsolatos orvosi eljárásokkal, – ideértve az ehhez 

kapcsolódó – a halottak szállításával összefüggő külön jogszabály szerinti tevékenységeket is;



f) egészségügyi szolgáltató: a tulajdoni formától és fenntartótól függetlenül minden, egészségügyi 

szolgáltatás nyújtására és az egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott működési engedély 

alapján jogosult egyéni egészségügyi vállalkozó, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli 

szervezet;

g) egészségügyi intézmény: az f) pontban meghatározott egészségügyi szolgáltatók közül

ga) a rendelőintézeti járóbeteg-szakellátást vagy fekvőbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatók (a 

továbbiakban együtt: gyógyintézet), továbbá

gb) az állami mentőszolgálat,

gc) az állami vérellátó szolgálat, valamint

gd) az egészségügyi államigazgatási szerv intézetei, amennyiben egészségügyi szolgáltatást is 

nyújtanak;

ld Gyftv.3.§ 16. A gyógyszertár…



w) fenntartó:

wa) költségvetési szerv egészségügyi szolgáltató esetén az alapító okiratban irányító szervként megjelölt 

állami szerv, helyi önkormányzat vagy önkormányzati társulás,

wb) egyházi jogi személy vagy vallási tevékenységet végző szervezet által fenntartott egészségügyi 

szolgáltató esetében az egészségügyi szolgáltató alapító okiratában fenntartóként megjelölt ilyen jogalany,

wc) alapítványi, közalapítványi egészségügyi szolgáltató esetén az alapítvány, közalapítvány,

wd) a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 97. § (1) bekezdés a), b) 

és c) pontja szerinti esetben az egészségügyi felsőoktatási intézmény,

we) más szervezet esetén a tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet;

y) egészségügyi tevékenység: az egészségügyi szolgáltatás részét képező minden tevékenység, kivéve azon 

tevékenységeket, amelyek végzéséhez nem szükséges

ya) egészségügyi szakképesítés vagy

yb) egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személy szakmai felügyelete;



4. § (1) E törvény hatálya kiterjed a Magyarország területén

a) tartózkodó természetes személyekre,

b) működő egészségügyi szolgáltatókra

A BETEGEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

5. § (1) Az egészségüggyel kapcsolatos társadalmi kötelezettségek az egyén saját és környezete egészségi 

állapotáért viselt felelősségével együtt biztosítják a lakosság egészségének védelmét és egészségi 

állapotának javítását.

(2) Mindenki köteles tiszteletben tartani mások jogait egészségük fejlesztéséhez, védelméhez, a betegségek 

megelőzéséhez, a gyógyuláshoz és az orvosi rehabilitációhoz.



(3) Mindenkinek

a) joga van olyan ismeretek megszerzéséhez, amelyek lehetővé teszik számára az egészsége védelmével és 

fejlesztésével kapcsolatos lehetőségek megismerését, valamint megfelelő tájékoztatáson alapuló döntését 

az egészséggel kapcsolatos kérdésekben,

b) joga van tájékoztatást kapni az egészségügyi szolgáltatók által nyújtott egészségügyi ellátások 

jellemzőiről, azok elérhetőségéről és az igénybevétel rendjéről, továbbá a betegeket megillető jogokról és 

azok érvényesíthetőségéről,      > betegágy melletti gyógyszerészi tanácsadás

c) saját egészségi állapotáért a tőle elvárható módon felelősséggel kell tartoznia,

d) kötelessége tartózkodni minden olyan magatartástól és tevékenységtől, amely a társadalmilag 

elfogadható kockázati szinten felül, köztudottan mások egészségét veszélyezteti,

6. § Minden betegnek joga van sürgős szükség esetén az életmentő, illetve a súlyos vagy maradandó 

egészségkárosodás megelőzését biztosító ellátáshoz, valamint fájdalmának csillapításához és 

szenvedéseinek csökkentéséhez.



Az egészségügyi ellátáshoz való jog

7. § (1) Minden betegnek joga van – jogszabályban meghatározott keretek között – az egészségi 

állapota által indokolt, megfelelő, folyamatosan hozzáférhető és az egyenlő bánásmód 

követelményének megfelelő egészségügyi ellátáshoz.

(2) Megfelelő az ellátás, ha az az adott egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó szakmai és etikai 

szabályok, illetve irányelvek megtartásával történik.

(3)Folyamatosan hozzáférhető az ellátás, amennyiben az egészségügyi ellátórendszer működése 

napi 24 órán keresztül biztosítja annak igénybevehetőségét.

Az emberi méltósághoz való jog



A tájékoztatáshoz való jog

13. § > ld betegágy melletti  gyógyszerészi tanácsadás

(1) A beteg jogosult a számára egyéniesített formában megadott teljes körű tájékoztatásra.

(2) A betegnek joga van arra, hogy részletes tájékoztatást kapjon

a) egészségi állapotáról, beleértve ennek orvosi megítélését is,

b) a javasolt vizsgálatokról, beavatkozásokról,

c) a javasolt vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének, illetve elmaradásának lehetséges előnyeiről és 

kockázatairól,

d) a vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének tervezett időpontjairól,

e) döntési jogáról a javasolt vizsgálatok, beavatkozások tekintetében,

f) a lehetséges alternatív eljárásokról, módszerekről,

g) az ellátás folyamatáról és várható kimeneteléről,



A betegnek joga van arra, hogy részletes tájékoztatást kapjon

h) a további ellátásokról, valamint

i) a javasolt életmódról.

(3) A betegnek joga van a tájékoztatás során és azt követően további kérdezésre.

(4) A betegnek joga van megismerni ellátása során az egyes vizsgálatok, beavatkozások elvégzését 

követően azok eredményét, esetleges sikertelenségét, illetve a várttól eltérő eredményt és annak okait.

(5) A cselekvőképtelen, a korlátozottan cselekvőképes kiskorú és a cselekvőképességében bármely 

ügycsoport tekintetében részlegesen korlátozott betegnek is joga van a korának és pszichés állapotának 

megfelelő tájékoztatáshoz.

(6) A betegnek joga van megismerni az ellátásában közvetlenül közreműködő személyek nevét, 

szakképesítését és beosztását.  > ld kitűző

(7) A tájékoztatáshoz fűződő jogok gyakorlásához szükséges feltételeket a fenntartó biztosítja.

(8) A betegnek joga van arra, hogy számára érthető módon kapjon tájékoztatást, figyelemmel életkorára, 

iskolázottságára, ismereteire, lelkiállapotára, e tekintetben megfogalmazott kívánságára, valamint arra, 

hogy a tájékoztatáshoz szükség esetén és lehetőség szerint tolmácsot vagy jelnyelvi tolmácsot biztosítsanak.



Az ellátás visszautasításának joga

Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga

Az orvosi titoktartáshoz való jog

25. § A beteg jogosult arra, hogy az egészségügyi ellátásában részt vevő személyek az ellátása 

során tudomásukra jutott egészségügyi és személyes adatait (a továbbiakban: orvosi titok) csak az 

arra jogosulttal közöljék, és azokat bizalmasan kezeljék.

(2) A betegnek joga van arról nyilatkozni, hogy betegségéről, annak várható kimeneteléről kiknek 

adható felvilágosítás, illetve kiket zár ki egészségügyi adatainak részleges vagy teljes 

megismeréséből.

(6) A betegnek joga van ahhoz, hogy vizsgálatára és kezelésére olyan körülmények között kerüljön 

sor, hogy azt beleegyezése nélkül mások ne láthassák, illetve ne hallhassák, kivéve, ha a sürgős 

szükség és a veszélyeztető állapot esetén ez elkerülhetetlen.    > ld betegágy melletti tanácsadás



A beteg kötelezettségei

26. § A beteg – amennyiben ezt egészségi állapota lehetővé teszi – köteles az ellátásában közreműködő 

egészségügyi dolgozókkal képességei és ismeretei szerint az alábbiak szerint együttműködni:

a) tájékoztatni őket mindarról, amely szükséges a kórisme megállapításához, a megfelelő kezelési terv 

elkészítéséhez és a beavatkozások elvégzéséhez, így különösen minden korábbi betegségéről, 

gyógykezeléséről, gyógyszer vagy gyógyhatású készítmény szedéséről, egészségkárosító kockázati tényezőiről,    

> behozott gyógyszer

A beteg panaszainak kivizsgálása

29. § (1) A beteg jogosult az egészségügyi ellátással kapcsolatban az egészségügyi szolgáltatónál, illetve 

fenntartójánál panaszt tenni.

(2) Az egészségügyi szolgáltató, illetve a fenntartó köteles a panaszt kivizsgálni, és ennek eredményéről a 

beteget a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb harminc munkanapon belül írásban tájékoztatni. A 

panaszjog gyakorlása nem érinti a betegnek azon jogát, hogy a külön jogszabályokban meghatározottak szerint 

– a panasz kivizsgálása érdekében – a betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselőt foglalkoztató szervhez 

és más szervekhez forduljon. Erre a körülményre a szolgáltató köteles a beteg figyelmét felhívni.   > ld

betegjogi képviselőről tájékoztatás kifüggesztése 



AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSOK RENDSZERE

Működési elvek

75. § (1) Az egészségügyi ellátások rendszere az egészségügyi szolgáltatások biztosítását és a 

népegészségügyi célok megvalósulását összehangoltan teszi lehetővé.

(2) Az egészségügyi szolgáltatások célja, hogy hozzájáruljon az egészség fejlesztéséhez, lehetséges 

mértékű helyreállításához, az egészségromlás mérsékléséhez, segítse a megváltozott egészségi állapotú 

egyének munkába és közösségbe való beilleszkedését.

(3) Az egészségügyi ellátások rendszere az eltérő egészségi állapotú egyének differenciált ellátását 

szolgáló, a munkamegosztás és a fokozatosság elvén alapuló intézményrendszerre épül, amelyben az 

egyén egészségi állapotának összes jellemzője együttesen határozza meg a szükséges ellátási szintet (a 

továbbiakban: progresszív ellátás).



Gyógyszerellátás

102. § Az egészségügyi ellátás része a gyógyszerellátás, amelynek célja – a külön törvényben foglaltak 

szerint – biztosítani a gyógyító és megelőző tevékenységhez a gyógyszerek hivatalos jegyzékében szereplő 

megfelelő minőségű, biztonságos, hatásos és költséghatékony gyógyszereket.

A belső minőségügyi rendszer

121. § (1) Minden egészségügyi szolgáltató biztosítja a belső minőségügyi rendszer működését, amelynek 

célja

a) a szolgáltatások minőségének folyamatos fejlesztése, a szolgáltatás folyamatainak megismerése és 

részletes tervezése, ideértve a lehetséges hibák megelőzésének tervezését is,

b) a szolgáltatás során felmerülő hiányosságok időben történő felismerése, a megszüntetéséhez szükséges 

intézkedések megtétele és ezek ellenőrzése,

c) a hiányosságok okainak feltárása, az azokból fakadó költségek, károk csökkentése,

d) a szakmai és működési követelményeknek való megfelelés és a saját követelményrendszer fejlesztése,

e) a betegek jogainak, igényeinek és véleményének figyelembe vétele, valamint

f) hatékony és biztonságos munkavégzést támogató környezet biztosítása belső követelményrendszer 

fejlesztése során.



A hatósági szakfelügyelet

123. § (1) Az egészségügyi szolgáltatók és az egészségügyi szolgáltatások tekintetében az arra 

kijelölt egészségügyi államigazgatási szerv

a) hatósági szakmai felügyeletet gyakorol,     > ld OGYÉI

(2) A hatósági szakfelügyelet keretében az egészségügyi államigazgatási szerv feladata az 

egészségügyi ágazati jogszabályok érvényesülésének ellenőrzése.    > ld OGYÉI

Az egészségügyi dolgozók ellátási kötelezettsége

125. § Sürgős szükség esetén az egészségügyi dolgozó – időponttól és helytől függetlenül – az adott 

körülmények között a tőle elvárható módon és a rendelkezésére álló eszközöktől függően az arra 

rászoruló személynek elsősegélyt nyújt, illetőleg a szükséges intézkedést haladéktalanul megteszi. 

Kétség esetén a sürgős szükség fennállását vélelmezni kell.      >  gyakorlati példa



Vizsgálati és terápiás módszerek megválasztása

129. § (1) A kezelőorvos joga, hogy a tudományosan elfogadott vizsgálati és terápiás módszerek [119. §

(3) bekezdés b) pontja] közül – a hatályos jogszabályok keretei között – szabadon válassza meg az adott 

esetben alkalmazandó, általa, illetve az ellátásban közreműködő személyek által ismert és gyakorolt, a 

rendelkezésre álló tárgyi és személyi feltételek mellett végezhető eljárást.

(3) A kezelőorvos – feladatkörében – jogosult

a)más orvost vagy egyéb szakképesítéssel rendelkező egészségügyi dolgozót a beteg vizsgálatára, 

illetve gyógykezelésében való közreműködésre felkérni,

130. §

(2) A közreműködő egészségügyi dolgozó

a) az utasítást az abban foglalt feltételek szerint és a szakmai szabályoknak megfelelően hajtja végre,

b) amennyiben a végrehajtás során előre nem látható vagy a beteg állapotromlásához vezető esemény 

történik, erről a kezelőorvost – ha ez nem lehetséges, a betegellátásban közreműködő más orvost –

haladéktalanul értesíti,



c) amennyiben véleménye szerint az utasítás végrehajtása a beteg állapotát kedvezőtlenül befolyásolja 

vagy más aggály merül fel, ezt azonnal a kezelőorvos – ha ez nem lehetséges, a betegellátásban 

közreműködő más orvos – tudomására hozza,

d) az utasítás végrehajtását – a kezelőorvos egyidejű tájékoztatása mellett – megtagadja, amennyiben 

azzal a tőle elvárható ismeretek szerint a beteg életét veszélyeztetné vagy a gyógykezeléshez nem 

szükségszerűen kapcsolódó maradandó egészségkárosodást okozna.

(3) A közreműködő egészségügyi dolgozó – amennyiben a (2) bekezdés c) pontjában foglaltak ellenére 

az utasítás végrehajtására szólítják fel – jogosult az utasítás írásba foglalását kérni.

Az utasítás keretein belül az egészségügyi dolgozó – szakmai kompetenciájának keretei között és 

felkészültségének megfelelően – önállóan határozza meg a általa elvégzendő feladatok végrehajtásának 

módját és sorrendjét.



Az ellátás megtagadásának joga

132. § (1) Az orvosi szakképzettséggel nem rendelkező egészségügyi dolgozó a beteg által kért ellátást 

köteles megtagadni, ha

a) az jogszabályba vagy szakmai szabályba ütközik,

b) arra saját egészségi állapota vagy egyéb gátló körülmény következtében fizikailag alkalmatlan.

(2) Az orvosi szakképzettséggel nem rendelkező egészségügyi dolgozó – a kezelőorvos tájékoztatása 

mellett – a kompetenciájába tartozó ellátások végzését a 131. § (5) bekezdésében foglalt okok alapján 

jogosult megtagadni.

131. §

(5) Az orvos a beteg ellátását akkor is megtagadhatja, ha

a) az adott ellátás erkölcsi felfogásával, lelkiismereti vagy vallási meggyőződésével ellenkezik,

b) a beteg együttműködési kötelezettségét [26. § (2) bekezdés] súlyosan megsérti,

c) vele szemben a beteg sértő vagy fenyegető magatartást tanúsít, kivéve, ha e magatartását betegsége 

okozza,

d) saját életét vagy testi épségét a beteg magatartása veszélyezteti.



Tájékoztatási kötelezettség

135. § (1) A kezelőorvos a beteg tájékoztatását körültekintően, szükség szerint fokozatosan, a beteg 

állapotára és körülményeire tekintettel végzi.

(2) A beteg tájékoztatása során kiemelt figyelmet kell fordítani a kezelés általánosan ismert, jelentős 

mellékhatásaira, az esetleges szövődményekre és a beavatkozások lehetséges következményeire, azok 

előfordulási gyakoriságára. Meg kell győződni arról, hogy a beteg a tájékoztatást megértette, továbbá 

szükség esetén gondoskodni kell a tájékoztatott lelki gondozásáról.    > ld Trexan

Titoktartási kötelezettség

138. § (1) Az egészségügyi dolgozót, valamint az egészségügyi szolgáltatóval munkavégzésre irányuló 

jogviszonyban álló más személyt minden a beteg egészségi állapotával kapcsolatos, valamint az 

egészségügyi szolgáltatás nyújtása során tudomására jutott adat és egyéb tény vonatkozásában, időbeli 

korlátozás nélkül titoktartási kötelezettség terhel, függetlenül attól, hogy az adatokat közvetlenül a 

betegtől, vizsgálata vagy gyógykezelése során, illetve közvetetten az egészségügyi dokumentációból 

vagy bármely más módon ismerte meg.



Az egészségügyi dolgozók védelme

139. § Az egészségügyi dolgozó egészségügyi szolgáltatás nyújtásával összefüggő 

tevékenységvégzése során, valamint az egészségügyi szolgáltatóval munkavégzésre irányuló 

jogviszonyban álló más személy ezen jogviszony alapján végzett, a betegellátással és a 

betegirányítással közvetlenül összefüggő feladatai tekintetében közfeladatot ellátó személynek 

minősül. > ld kényszerítés

A szakmai fejlődéshez való jog és kötelezettség

140. § Az egészségügyi dolgozó, valamint az egészségügyi szolgáltatóval munkavégzésre irányuló 

jogviszonyban álló más személy jogosult és köteles szakmai ismereteinek – a tudomány 

mindenkori állásával, fejlődésével összhangban történő – folyamatos továbbfejlesztésére.



Az állam felelőssége a lakosság egészségi állapotáért

141. § (1) Az állam – az e törvényben meghatározott keretek között – felelős a lakosság egészségi 

állapotáért, különösen azért, hogy az egészséghez szükséges feltételrendszer kialakításával lehetővé 

váljon a közösségek és az egyének számára egészségi állapotuk védelme és fejlesztése, valamint 

szükség esetén lehetséges mértékű helyreállítása.

(2) Az állam felelősségének tartalma:

a) az egyén egészségügyi ellátáshoz való joga gyakorlásához az egészségügyi ellátórendszer megfelelő 

mennyiségű, minőségű, eloszlású, összetételű és hatékonyságú működése általános (szervezési, 

intézményi, oktatási, kutatási) feltételeinek megteremtése, működtetésének biztosítása,

b) az egyén egészségügyi ellátáshoz való joga gyakorlásához a kötelező egészségbiztosítási rendszer 

működtetésének biztosítása,

c) az emberi méltóság és az önrendelkezési jog teljes körű védelme és biztosítása az egészségügyi 

intézményrendszer működése során.



2006. évi XCVIII. törvény

2. § (3) A gyógyszertár egészségügyi szolgáltatást végző egészségügyi intézmény. Gyógyszertár közforgalmú, 
intézeti, fiók- és kézigyógyszertári formában működhet.

3. § E törvény alkalmazásában

18. intézeti gyógyszertár: a fekvőbeteg-ellátást végző intézmény részeként működő, annak teljes körű 
gyógyszerellátását végző egészségügyi intézmény, mely szaktevékenységként közvetlen lakossági gyógyszerellátási 
feladatokat is végezhet;

51. § (1) Intézeti gyógyszertárat fekvőbeteg-ellátást végző intézmény működtethet. Az erre vonatkozó engedélyt az 
egészségügyi államigazgatási szerv adja meg a fekvőbeteg-ellátást végző intézmény kérelmére, amennyiben a 
kérelmező megfelel az e törvényben és a közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak 
működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről szóló miniszteri rendeletben előírt feltételeknek. Az intézeti 
gyógyszertár fekvőbeteg-ellátást végző intézményben történő felhasználásra és közvetlen lakossági gyógyszerellátás 
céljából szolgáltathat ki gyógyszert.

(2) Az intézeti gyógyszertár köteles biztosítani az intézeti és a közvetlen lakossági gyógyszerellátási feladatok 
elkülönítését szolgáló feltételeket. Az intézeti gyógyszertár működésének részletes szakmai szabályait, személyi és 
tárgyi feltételeit, nyilvántartási kötelezettségeit az intézeti és közvetlen lakossági gyógyszerellátási feladatok 
elkülönítésével kapcsolatos feladatok részletes szabályait jogszabály állapítja meg.



2006. évi XCVIII. törvény

53. §

(6a) A közforgalmú és fiókgyógyszertár szolgálati rendjét a létesítés feltételeire is tekintettel a gyógyszertár
működtetője és a személyi joggal rendelkező gyógyszertárvezető javaslata alapján az egészségügyi államigazgatási
szerv a gyógyszertár működési engedélyében határozza meg. Az egészségügyi államigazgatási szerv a nyitvatartási
idő megállapítása során figyelembe veszi az adott településen vagy településrészen működő egészségügyi
szolgáltatók szolgálati rendjét is. Készenlét és ügyelet teljesítésére valamennyi működési engedéllyel rendelkező
közforgalmú gyógyszertár és közvetlen lakossági gyógyszerellátást is biztosító intézeti gyógyszertár kötelezhető. A
gyógyszertári ügyelet és gyógyszertári készenlét megállapítása során az egészségügyi államigazgatási szerv
figyelembe veszi adott településen vagy településrészen működő egészségügyi szolgáltatók elérhetőségét, az orvosi
ügyelet helyét és idejét, az ellátandó lakosságszámot, továbbá a gyógyszertár közfinanszírozott gyógyszerek
forgalmazásából származó árréstömegét. A folyamatos lakossági gyógyszerellátás érdekében a gyógyszertár ügyeleti,
készenléti idejének megállapítására irányuló eljárás hivatalból is indulhat. Az egészségügyi államigazgatási szerv
gyógyszertári ügyelet és készenlét megállapításáról rendelkező határozata fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.



2006. évi XCVIII. törvény

55. §

(2) Felhatalmazást kap az egészségügyért felelős miniszter, hogy rendeletben szabályozza

a) az intézeti gyógyszertár működésének részletes szakmai szabályait, személyi és tárgyi feltételeit, nyilvántartási 

kötelezettségeit, az intézeti és közvetlen lakossági gyógyszerellátási feladatok elkülönítésével összefüggő 

részletes szabályokat,

> 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet a közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti 
gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről



2005. évi XCV. törvény

12. §

(5) Intézeti gyógyszertár a 16. § (2) bekezdésben foglalt esetben a gyógyszerhiánnyal érintett gyógyszert másik 
intézeti gyógyszertártól is beszerezheti.

(6) A fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézmények részére történő gyógyszer-, orvostechnikai eszköz- és 
fertőtlenítőszer-beszerzések országos központosított rendszeréről szóló kormányrendelet szerinti saját hatáskörben 
történő beszerzés keretében az intézeti gyógyszertár a gyógyszert az Állami Egészségügyi Tartalékkal való 
gazdálkodás feladatait ellátótól is beszerezheti.
16. §

(2) Ha a forgalomba hozatali engedély jogosultja Magyarországon a gyógyszerrel a folyamatos ellátást nem tudja biztosítani, a készítményt átmenetileg vagy tartósan nem 
tudja vagy nem kívánja forgalmazni, ezt a tényt, valamint ennek időtartamát, az ezen idő alatt is elérhető mennyiség nagyságrendjét a vele szerződéses jogviszonyban álló 
gyógyszer-nagykereskedőkkel, a gyógyszerészeti államigazgatási szervvel és közfinanszírozásban részesülő gyógyszer esetén az egészségbiztosítási szervvel haladéktalanul 
tudatni köteles.

32. §

(5) Felhatalmazást kap az egészségügyért felelős miniszter, hogy

h) az intézeti gyógyszerellátás szabályait, 

rendeletben szabályozza.

> 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet a közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti    
gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről
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22. § (1)  A fekvőbeteg ellátást végző intézményben a gyógyító-megelőző tevékenység folytatása során - a kötelező 
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól 
szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet rendelkezéseinek 
megfelelően - biztosítani kell, hogy a beteg a gyógykezeléséhez szükséges és Magyarországon alkalmazható 
gyógyszert, magisztrális gyógyszert, kötszert, gyógyászati anyagot és ideiglenes gyógyászati segédeszközt igénybe 
vehesse.

Ebtv. 14. § (2) A biztosított a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás keretén belül a 19. § (1) bekezdésében foglaltak szerint (19.§(1): protokollok + terápiás szabadság) jogosult 

c) a gyógykezeléséhez szükséges gyógyszerre – ideértve a vérkészítményeket is –, kötszerre és ideiglenes gyógyászati segédeszközre, továbbá a gyógyászati segédeszköz 
használatának betanítására,

(2)  A fekvőbeteg ellátást végző intézmény az (1) bekezdésben meghatározott feladatokat - ideértve azokat a 
feladatokat is, amelyeket az intézmény közreműködő bevonásával biztosít - intézeti gyógyszertár útján látja el.

(3)  A fekvőbeteg ellátást végző intézmény az (1) bekezdésben meghatározott feladat ellátására más, intézeti 
gyógyszertárat működtető fekvőbeteg ellátást végző intézménnyel szerződést köthet.
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22. §

(4) Ha a fekvőbeteg ellátást végző intézménynek több bejegyzett telephelye is van, minden 300 ágy feletti 

telephelyén a 23. § (2) bekezdés aa) alpontja szerinti feladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi 

feltételeket a 24. § (2) bekezdése és a 25. § (4) bekezdése figyelembevételével kell biztosítani.

23.§ (2) aa)  külön jogszabály szerint forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszerek beszerzése, eltartása, raktározása, ellenőrzése, a kórházi fekvő- és járóbeteg-ellátó 
osztályok, részlegek, valamint az azokkal funkcionális kapcsolatban álló részlegek (a továbbiakban együtt: osztály) részére történő kiszolgáltatása, szakmai információ nyújtása

24.§ (2)  A 22. § (3) bekezdése szerinti szerződés esetén is - a gyógyszerek eltartására és tárolására vonatkozó előírások betartása mellett - biztosítani kell egy gyógyszerész és 
egy szakasszisztens foglalkoztatását.

25.§ (4)  A 22. § (3) bekezdése szerinti szerződés esetén intézeti gyógyszertárral nem rendelkező fekvőbeteg ellátást végző intézménynek gyógyszerkiadó helyiséget kell 
biztosítania, melynek alapterülete minimum 10 m2.
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23. § (1) A Gyftv. 48. §-a szerinti kérelemben meg kell jelölni az intézeti gyógyszertár által ellátni kívánt, a (2) 
bekezdés szerinti alap- és szakfeladatokat, amit a működési engedélynek is tartalmaznia kell a tevékenység végzése 
pontos helyszínének megjelölésével.
Gyftv. 48. § (1) Új gyógyszertár - az ideiglenesen telepített fiókgyógyszertár kivételével - csak létesítési engedély és működési engedély alapján működtethető. Új 
gyógyszertár létesítéséről - a közforgalmú gyógyszertárak kivételével - az egészségügyi államigazgatási szerv a gyógyszertár létesítésére irányuló kérelem beérkezését követő 
naptól számított huszonegy napon belül dönt. Az új gyógyszertár létesítéséről szóló jogerős határozatot a létesítés helye szerint illetékes települési önkormányzattal, a 
gyógyszertárak létesítésére és működtetésére vonatkozó határozatokat a Magyar Gyógyszerészi Kamarával is közli a hatóság.

(2) Az írásban benyújtott kérelemnek tartalmaznia kell:

(2) Az intézeti gyógyszertár által ellátható alap- és szakfeladatok a következők:

a) alapfeladatok:

- aa)  külön jogszabály szerint forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszerek beszerzése, eltartása, raktározása, 
ellenőrzése, a kórházi fekvő- és járóbeteg-ellátó osztályok, részlegek, valamint az azokkal funkcionális kapcsolatban 
álló részlegek (a továbbiakban együtt: osztály) részére történő kiszolgáltatása, szakmai információ nyújtása,

- ab) az aa) pont szerinti tevékenységen felül magisztrális gyógyszerek készítése,
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b) szakfeladatok:

- ba) parenterális oldatok készítése (keverékinfúziók kivételével),

- bb) keverékinfúziók készítése (citosztatikus keverékinfúziók kivételével),

- bc) citosztatikus keverékinfúziók készítése,

- bd) betegre szabott gyógyszerosztás végzése,

- be) betegágy melletti gyógyszerészi tanácsadás,

- bf)  közvetlen lakossági gyógyszerellátást biztosító tevékenység,

azzal, hogy a ba) pont szerinti szakfeladatot kizárólag az ab) pont szerinti alapfeladatot is végző intézeti gyógyszertár 
végezhet.
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(3) Az alapfeladatokat végző intézeti gyógyszertárban a (2) bekezdés szerinti alapfeladatának megfelelően az intézeti 
vezető főgyógyszerész által hitelesített, a 18. § (1) bekezdés a)-i) és k) pontja, a 19. § és a fokozottan ellenőrzött 
szernek minősülő gyógyszerek orvosi rendelésének, gyógyszertári forgalmazásának, egészségügyi szolgáltatóknál 
történő felhasználásának, nyilvántartásának és tárolásának rendjéről szóló 43/2005. (X. 15.) EüM rendelet 6. számú 
melléklete szerinti nyilvántartásokat kell vezetni.
18. § (1)  A közforgalmú gyógyszertárakban a személyi jogos gyógyszerész által hitelesített

a) „Vizsgálati napló”,

b) „Munkafüzet”,

c) „Laboratóriumi napló”,

d) „Kiszerelési napló”,

e) „Impleálási napló”,

f) „Sterilezési napló”,

h) „Belső minőségellenőrzési napló”,

i) „Nyilvántartás a forgalmazás megszüntetéséről, felfüggesztéséről”, valamint

k)  „Hőmérséklet ellenőrzési napló”

vezetése kötelező.

19. § (1) A gyógyszerek interneten történő rendeléséhez szükséges honlapot működtető gyógyszertár gondoskodik arról, hogy a honlapon történő - munkaidőn belül érkező -
megkeresés még aznap feldolgozásra kerüljön és a megrendelő érdemi visszajelzést kapjon. Ezenfelül olyan nyilvántartási rendszert köteles vezetni, mely utólag 
módosíthatatlan formában tartalmazza:

6. számú melléklet a 43/2005. (X. 15.) EüM rendelethez

Fokozottan ellenőrzött szer nyilvántartó lap
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(4)  A (2) bekezdés b) pontja szerinti szakfeladatok végzésének szakmai szabályait az OGYÉI a Kórházi-Klinikai
Gyógyszerészeti Szakmai Kollégium egyetértésével módszertani levélben teszi közzé.
(2) b) szakfeladatok:

- ba) parenterális oldatok készítése (keverékinfúziók kivételével),

- bb) keverékinfúziók készítése (citosztatikus keverékinfúziók kivételével),

- bc) citosztatikus keverékinfúziók készítése,

- bd) betegre szabott gyógyszerosztás végzése,

- be) betegágy melletti gyógyszerészi tanácsadás,

- bf)  közvetlen lakossági gyógyszerellátást biztosító tevékenység,

(5) Az intézeti gyógyszertár nyilvántartásában az e rendeletben meghatározott adatokat - ha jogszabály másként nem 
rendelkezik - a nyilvántartásba történt utolsó bejegyzést követő 5 évig kell megőrizni.

(6) Az intézeti gyógyszertárnak a 16. §-ban foglaltaknak eleget kell tennie.
16. § A közforgalmú gyógyszertárban a szolgálati rendben meghatározott szolgálati idő alatt elektronikus vagy nyomtatott formában

a) a hatályos Gyógyszerkönyvnek;

b) a FoNo hivatalos gyógyszerészi kiadásának;

c)63 a Szabványos Állatorvosi Vényminták (FoNoVet) gyűjteménye hivatalos kiadásának;

d) az Egészségügyi Közlönynek;

e)64 az OGYÉI közleményeknek, valamint

f) a hivatalos gyógyszer-alkalmazási előírásoknak

rendelkezésre kell állniuk.
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24. § (1) Az intézeti gyógyszertár minimális személyi feltételei a 23. § (2) bekezdés a) pontja szerinti tevékenységi 
körben:
a) alapfeladatok:

a) az aa) alpont szerinti gyógyszertár esetében egy gyógyszerész, egy szakasszisztens és egy asszisztens 500 ágyig, ez 
a szaklétszám 500 ágy felett 300 ágyanként egy-egy fővel nő;
- aa)  külön jogszabály szerint forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszerek beszerzése, eltartása, raktározása, ellenőrzése, a kórházi fekvő- és járóbeteg-ellátó osztályok, 
részlegek, valamint az azokkal funkcionális kapcsolatban álló részlegek (a továbbiakban együtt: osztály) részére történő kiszolgáltatása, szakmai információ nyújtása,

b) az ab) alpont szerinti gyógyszertár esetében az a) pontban meghatározott létszámon felül 500 ágyanként egy 
gyógyszerész és egy asszisztens;

- ab) az aa) pont szerinti tevékenységen felül magisztrális gyógyszerek készítése,

c)  a bf) alpont szerinti gyógyszertár esetében telephelyenként az a) és b) pontban meghatározott létszámon felül egy 
gyógyszerész és egy szakasszisztens műszakonként.
- bf)  közvetlen lakossági gyógyszerellátást biztosító tevékenység,



(2)  A 22. § (3) bekezdése szerinti szerződés esetén is - a gyógyszerek eltartására és tárolására vonatkozó előírások 
betartása mellett - biztosítani kell egy gyógyszerész és egy szakasszisztens foglalkoztatását.
22. § (3)  A fekvőbeteg ellátást végző intézmény az (1) bekezdésben meghatározott feladat ellátására más, intézeti gyógyszertárat működtető fekvőbeteg ellátást végző 
intézménnyel szerződést köthet.

(3)  A 23. § (2) bekezdés b) pontjának bf) alpontja szerinti közvetlen lakossági gyógyszerellátó tevékenységet az 
intézeti gyógyszertár abban az esetben végezhet, ha a fekvőbeteg-ellátási feladatait saját intézeti gyógyszertárral látja 
el a fekvőbeteg ellátást végző intézmény, továbbá a fekvőbeteg-ellátási feladatok végzéséhez előírt személyi és tárgyi 
feltételek is biztosítottak.

(4) A 23. § (2) bekezdés b) pontja szerinti szakfeladatok esetén az (1) bekezdésben meghatározott személyi 
feltételeken túl az ellátott feladatok figyelembevételével e rendelet 3. számú mellékletében foglaltaknak is meg kell 
felelni.
Parenterális oldat készítés :  infúziós palack/ hó          gyógyszerész és szakdolgozó

Keverékinfúzió, citosztatikus keverékinfúzió készítés: infúziós palack/nap       gyógyszerész és szakdolgozó

Betegre szabott gyógyszerosztás :100 ágyanként         gyógyszerész és szakdolgozó

Betegágy melletti gyógyszerészi tanácsadó tevékenység: 100 ágyanként gyógyszerész
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(5)  A 23. § (2) bekezdés a) pontja és b) pont bf) alpontja szerinti feladatot ellátó intézeti gyógyszertárban a 
működtető folyamatos gyógyszerészi jelenlétet köteles biztosítani.
a) alapfeladatok:

bf)  közvetlen lakossági gyógyszerellátást biztosító tevékenység,

25. § (1) Az intézeti gyógyszerellátást biztosító gyógyszertár minimális alapterületét a 23. § (2) bekezdés a) pontja 
szerinti tevékenységi körben az alábbiak szerint kell meghatározni:

a) a 23. § (2) bekezdés a) pontjának aa) alpontja szerinti gyógyszertár esetében adminisztrációs, ügyeleti és szociális 
célra szolgáló helyiségeken kívül biztosítani kell

aa) gyári készítmények, magisztrális gyógyszerek, infúziók, kötszerek, tűz- és robbanásveszélyes anyagok szakszerű 
tárolására termékféleségenként minimum 15 m2 raktárt,

ab) minimum 10-10 m2 gyógyszerátvevőt, valamint gyógyszerkiadót;

b) a 23. § (2) bekezdés a) pontjának ab) alpontja szerinti gyógyszertár esetében az a) pontban meghatározottakon túl 
biztosítani kell

ba) együttesen minimum 18 m2 laboratóriumot és/vagy vényezőt,

bb) mosogatót;
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(1a)  A 23. § (2) bekezdés b) pont bf) alpontja szerinti szakfeladatot ellátó gyógyszertárnak az (1) bekezdés a) és b) 
pontjában meghatározottakon túl rendelkeznie kell a közvetlen lakossági gyógyszerellátás betegforgalmának 
lebonyolítására, a gyógyszerek kiszolgáltatására és elkülönített tárolására alkalmas minimum 25 m2 össz-alapterületű
helyiségcsoporttal.

(2) Az intézeti gyógyszertár közvetlen lakossági ellátó helyisége a kórház kiszolgáló részlegei - így különösen 
mosoda, konyha, műhelyek -, a fertőző osztály és a proszektúra mellett, illetve az alagsorban - raktárak kivételével -
nem működtethető.

(3) Az intézeti gyógyszertár gazdasági bejáratát a betegforgalmi bejárattól elkülönítetten, árufogadásra alkalmas 
módon kell kialakítani.

(4)A 22. § (3) bekezdése szerinti szerződés esetén intézeti gyógyszertárral nem rendelkező fekvőbeteg ellátást végző 
intézménynek gyógyszerkiadó helyiséget kell biztosítania, melynek alapterülete minimum 10 m2.
22. § (3)  A fekvőbeteg ellátást végző intézmény az (1) bekezdésben meghatározott feladat ellátására más, intézeti gyógyszertárat működtető fekvőbeteg ellátást végző 
intézménnyel szerződést köthet.

(5)  A betegségspecifikus gyógyszerészi gondozást végző közvetlen lakossági gyógyszerellátást végző intézeti 
gyógyszertárban a tanácsadásra kijelölt helyiség vagy helyiségrészlet kialakítása oly módon történhet, hogy azt a 
beteg a gyógyszertár betegforgalomtól elzárt területének érintése, és így a gyógyszertárban folyó munka megzavarása 
nélkül közelíthesse meg.
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26. § (1)  A 23. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja és b) pont bf) alpontja szerinti feladatot ellátó intézeti 
gyógyszertárban az 1. számú mellékletében foglalt felszereléseket és eszközöket az ellátott feladat 
figyelembevételével, továbbá a maró anyagok, savak tárolására alkalmas szekrényt vagy fülkét kell biztosítani.
ab) az aa) pont szerinti tevékenységen felül magisztrális gyógyszerek készítése,

bf)  közvetlen lakossági gyógyszerellátást biztosító tevékenység,

(2) A 23. § (2) bekezdés b) pontja szerinti szakfeladatok esetén a berendezést, felszerelést az ellátott feladatok 
figyelembevételével úgy kell kialakítani, biztosítani, hogy az megfeleljen az e rendelet 2. számú mellékletében 
foglaltaknak is.
2. számú melléklet a 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelethez

A 23. § (2) bekezdés b) pontja szerinti szakfeladatot is végző intézeti gyógyszertár építészeti és tárgyi feltételei
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27. § (1)  Az intézeti gyógyszerellátás megszervezése, a gyógyszerek beszerzése - így különösen a beszerzés 
megtervezése -, tárolása, elosztása, ellenőrzése, a gyógyszerek készítése és vizsgálati készítmények klinikai 
vizsgálatban való részvételének biztosítása, valamint az alkalmazáshoz szükséges szakmai tanácsadás, tájékoztatás 
biztosítása az intézeti gyógyszertár, illetve az intézeti gyógyszerész feladata. Az intézeti gyógyszerellátást úgy kell 
megszervezni, hogy a szakszerűség, a betegbiztonság, a folyamatosság és a gazdaságosság általános szempontjai 
együttesen érvényesüljenek. Az intézeti gyógyszertárnak a tevékenység végzésére megfelelő informatikai rendszert 
és internetes kapcsolatot, valamint elektronikus levelezési címet kell biztosítania.

(2) Az intézeti gyógyszertár működtetése során a gyógyszermegrendeléseket az osztályok gyógyszer-felhasználási 
igényei, az esetleges sürgősségi megrendelések, valamint a gyógyszerszállítások ütemének figyelembevételével kell 
kialakítani.

(3) A közvetlen lakossági ellátás biztosításához szükséges gyógyszerkészlet - a magisztrális gyógyszerek készítéséhez 
szükséges gyógyszeranyagok kivételével - az intézeten belüli felhasználásra szolgáló készlettől elkülönítetten, 
kizárólag a külön jogszabály szerint gyógyszer-nagykereskedelmi engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezettől 
szerezhető be és a Gyftv. 51. § (2) bekezdése szerint elkülönítve tárolható.
(2) Az intézeti gyógyszertár köteles biztosítani az intézeti és a közvetlen lakossági gyógyszerellátási feladatok elkülönítését szolgáló feltételeket. Az intézeti gyógyszertár 
működésének részletes szakmai szabályait, személyi és tárgyi feltételeit, nyilvántartási kötelezettségeit az intézeti és közvetlen lakossági gyógyszerellátási feladatok 
elkülönítésével kapcsolatos feladatok részletes szabályait jogszabály állapítja meg.
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28. § A gyógyszerek intézeti gyógyszertárban történő tárolása, eltartása során a 9. § (2) bekezdésében foglaltakat kell 
alkalmazni.
9.§ (2) Gyógyszerek tárolása során

a) biztosítani kell

aa) a külön jogszabály szerint forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszerek esetén a forgalomba hozatali engedélyben,

ab) magisztrális gyógyszerek esetén a Gyógyszerkönyvben, illetve a FoNo-ban,

ac) gyógyszeranyagok esetében a Gyógyszerkönyvben

a hőmérsékletre, a fényviszonyokra és a nedvességtartalomra meghatározott körülményeket;

b) rendszeresen ellenőrizni kell a felhasználhatósági időtartamot;

c) gondoskodni kell a lejárt, a selejt és a forgalomból kivont gyógyszerek jelöléssel ellátott és elkülönítetten, raktárban történő tárolásáról.

29. § (1) Az osztályokra gyógyszer csak gyógyszerészi felügyelet mellett adható ki.

(2) A gyógyszerkiadás során ellenőrizni kell, hogy a gyógyszert megrendelő osztályon a gyógyszer alkalmazásához 
szükséges naprakész információ - így különösen alkalmazási előírás, a gyógyszer forgalomba hozatalát engedélyező 
hatóság értesítéseivel kapcsolatos adatlap a mellékhatásokról, kölcsönhatásokról - rendelkezésre áll-e.

(3)  Intézeti gyógyszertár gyógyszert más egészségügyi intézmény és egynapos sebészeti ellátást nyújtó egészségügyi 
szolgáltató részére a gyógyszerek készítésére, minőségére vonatkozó előírások megtartásával adhat át.
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30. § (1) Az intézeti gyógyszertár élén a gyógyintézettel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyban álló intézeti vezető főgyógyszerész (a továbbiakban: főgyógyszerész) áll.

(2) A főgyógyszerész gyógyszerellátási, szervezési és ellenőrző tevékenysége kiterjed a kórház valamennyi 
osztályára. A főgyógyszerész gyógyszerellátási feladatai ellátása során:

a) vezeti az intézeti gyógyszertárat;

b) szükség szerint - de legalább évente egy alkalommal - ellenőrzi az osztályokra kiadott gyógyszerek

ba) mennyiségét, készletének összetételét, nagyságát,

bb) tárolására vonatkozó szakmai szabályok biztosítását,

bc) alkalmazásával összefüggő gyógyszerészeti szakmai szabályok betartását;

c) ellenőrzi a fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszerek osztályos rendelésére, tárolására, kiadására és 
nyilvántartására vonatkozó külön jogszabályban meghatározott szabályok betartását;

d) biztosítja az intézeti gyógyszertár alap- és szakfeladatainak folytatásakor irányadó szakmai szabályok 
érvényesülését;

e) gyógyszerészeti szempontból ellenőrzi és ellenjegyzi a Magyarországon forgalomba hozatali engedéllyel nem 
rendelkező gyógyszerek alkalmazására vonatkozó - külön jogszabályban meghatározott - egyedi 
gyógyszerigényléseket;

f) rendszeres kapcsolatot tart és együttműködik az osztályok szakmai vezetőivel;

g) szakmai segítséget nyújt a gyógyszerekkel kapcsolatos betegtájékoztatáshoz.
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(3) A (2) bekezdés a), b), e) és g) pontjai esetében a főgyógyszerész, a (2) bekezdés c) pontja esetében az 
egészségügyi szolgáltató szakmai vezetője adhat meghatalmazást e feladatok ellátására gyógyszerésznek.
a) vezeti az intézeti gyógyszertárat;

b) szükség szerint - de legalább évente egy alkalommal - ellenőrzi az osztályokra kiadott gyógyszerek

e) gyógyszerészeti szempontból ellenőrzi és ellenjegyzi a Magyarországon forgalomba hozatali engedéllyel nem rendelkező gyógyszerek alkalmazására vonatkozó - külön 
jogszabályban meghatározott - egyedi gyógyszerigényléseket;

g) szakmai segítséget nyújt a gyógyszerekkel kapcsolatos betegtájékoztatáshoz

c) ellenőrzi a fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszerek osztályos rendelésére, tárolására, kiadására és nyilvántartására vonatkozó külön jogszabályban 
meghatározott szabályok betartásá

(4)  A főgyógyszerész e rendeletben nem szabályozott ellenőrzési és szervezési feladatait a fekvőbeteg ellátást végző 
intézmény - a gazdálkodási formájára irányadó jogszabályok szerinti - működési szabályzata (a továbbiakban: 
működési szabályzat) tartalmazza.

(5)  A főgyógyszerész, illetve az általa meghatalmazott gyógyszerész a (2) és (4) bekezdésekben meghatározott 
ellenőrzéseiről jegyzőkönyvet készít, és az ellenőrzések tapasztalatairól a kórház szakmai vezetését rendszeresen 
tájékoztatja. Amennyiben a feladata ellátása során a fekvőbeteg ellátást végző intézményben - gyógyszerellátásra 
vonatkozó - jogszabály vagy szakmai szabály megsértése jut a főgyógyszerész tudomására, haladéktalanul 
intézkedést kezdeményez.
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(6) Amennyiben a fekvőbeteg ellátást végző intézmény a 22. § (1) bekezdésében meghatározott feladat ellátására 
más, intézeti gyógyszertárat működtető fekvőbeteg ellátást végző intézménnyel szerződést köt, a főgyógyszerész a 
(2) és (5) bekezdés szerinti feladatait a 24. § (2) bekezdése szerinti gyógyszerész látja el.
22. § (1)  A fekvőbeteg ellátást végző intézményben a gyógyító-megelőző tevékenység folytatása során - a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 
törvény, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet rendelkezéseinek 
megfelelően - biztosítani kell, hogy a beteg a gyógykezeléséhez szükséges és Magyarországon alkalmazható gyógyszert, magisztrális gyógyszert, kötszert, gyógyászati anyagot 
és ideiglenes gyógyászati segédeszközt igénybe vehesse.

24.§ (2)  A 22. § (3) bekezdése szerinti szerződés esetén is - a gyógyszerek eltartására és tárolására vonatkozó előírások betartása mellett - biztosítani kell egy gyógyszerész és 
egy szakasszisztens foglalkoztatását.

((22. § (3)  A fekvőbeteg ellátást végző intézmény az (1) bekezdésben meghatározott feladat ellátására más, intézeti gyógyszertárat működtető fekvőbeteg ellátást végző 
intézménnyel szerződést köthet.))

31. § (1)  A fekvőbeteg ellátást végző intézményben - a 27. § (2) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve - csak az 
intézeti gyógyszertárban nyilvántartott gyógyszer tartható és alkalmazható. Az osztály szakszerű 
gyógyszerrendeléséért, felhasználásáért és tárolásáért felelős munkakör(ök) megjelölését a működési szabályzat 
tartalmazza.
27.§ (2) Az intézeti gyógyszertár működtetése során a gyógyszermegrendeléseket az osztályok gyógyszer-felhasználási igényei, az esetleges sürgősségi megrendelések, 
valamint a gyógyszerszállítások ütemének figyelembevételével kell kialakítani.
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(2) Az intézeti gyógyszertárból intézeti felhasználásra gyógyszer

a) osztályos, illetőleg névre szóló megrendelőlapon, vagy

b) elektronikus megrendelőlapon, vagy

c) e célra rendszeresített - külön jogszabályban meghatározott - egyedi gyógyszerigénylő lapon

rendelhető meg.

(3) A megrendelőlapnak legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

a) az osztály, valamint a beteg nevét, a beteg azonosító számát,

b) a gyógyszerrendelésért felelős aláírását és az osztály bélyegzőjének lenyomatát, elektronikus megrendelés esetén a 
felelős nevét,

c) a rendelés dátumát,

d) a rendelt gyógyszer nevét, hatáserősségét, gyógyszerformáját,

e) a rendelt gyógyszer mennyiségét,

f) a kiadott gyógyszer mennyiségét,

g) a kiadás dátumát,

h) a kiadást végző gyógyszerész aláírását, valamint

i) az átvevő aláírását és az átvétel időpontját.
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(4) Az osztályra történő gyógyszer kiszállítás és átvétel folyamatát a működési szabályzat tartalmazza.

(5) Az osztályon történő gyógyszertárolás során

a) biztosítani kell

aa) a külön jogszabály szerint forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszereknek a forgalomba hozatali 
engedélyben meghatározott,

ab)  a magisztrális gyógyszereknek a Gyógyszerkönyvben, a Szabványos Vényminták gyűjteményében, illetve az 
egyedi előiratban meghatározott,

ac) a forgalomból kivont, valamint a lejárt felhasználhatósági határidejű gyógyszer - további intézkedésig 
(selejtezésig) történő - elkülönített,

ad)  a tételes elszámolásba besorolt hatóanyagot tartalmazó gyógyszerek elkülönített és szakszerű

tárolását;

b) folyamatosan ellenőrizni kell

ba) a meglévő készleteket,

bb) a gyógyszer felhasználhatósági határidőket,

bc) a tárolás körülményeit, így különösen a hőmérsékletet, fénytől való védelmet.



41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet

(6) A fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszerek kórházi rendelésére, tárolására, kiadására és 
nyilvántartására vonatkozó szabályokat külön jogszabály állapítja meg.          > 43/2005

32. § (1) Az intézeti gyógyszertárnak a gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz beszerzésről és készletről olyan 
nyilvántartást kell vezetnie, amelyből a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök aktuális készlet- és forgalmi 
adatai bármikor megállapíthatók.

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásnak legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

a) a gyógyszer

aa) nyilvántartási számát,

ab) nevét,

ac) gyártási számát,

ad) felhasználhatósági határidejét,

ae) gyógyszerformáját,

af) hatáserősségét,

ag) kiszerelési egységét,

ah) összetételét (egyedi összetételű magisztrális készítmény esetén),

ai) EAN kódját;
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b) a gyógyászati segédeszköz

ba) nevét,

bb) gyártási számát,

bc) kiszerelési egységét,

bd) felhasználhatósági határidejét,

be) ISO kódját, EAN kódját;

c) a gyógyszer-, gyógyászati segédeszköz készlet és forgalmi adatok követhetőségéhez szükséges adatokat, így 
például a beszerzési árat, általános forgalmi adót;

d) a gyógyszert, gyógyászati segédeszközt szállító megnevezését;

e) a szállítóktól megrendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök megnevezését és mennyiségét;

f) a beszerzett gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök megnevezését, mennyiségét és minőségét igazoló okirat 
számát;

g) az osztály(ok) által megrendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök megnevezését és mennyiségét;

h) az osztály(ok)ra kiadott gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök megnevezését és mennyiségét;

i) a forgalomból kivont és a lejárt felhasználhatósági idejű gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök megnevezését és 
mennyiségét.
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(2a)  Amennyiben a beteg tételes elszámolásba sorolt hatóanyagot tartalmazó gyógyszert otthoni alkalmazásra kap 
meg, úgy a gyógyszer átadásáról az intézeti gyógyszertár nyilvántartást vezet.

(2b)  A (2a) bekezdés szerinti nyilvántartásnak legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

a) az átadott gyógyszer pontos megnevezését, hatáserősségét, kiszerelését;

b) az átadott gyógyszer szállítólevelének számát;

c) az átadást elrendelő orvos nevét, aláírását és osztályát;

d) a beteg nevét és aláírását.

(3) A közvetlen lakossági ellátást biztosító készlettől a (2) bekezdés szerinti nyilvántartást jól elkülönítetten kell 
vezetni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásnak legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia

(1) Az intézeti gyógyszertárnak a gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz beszerzésről és készletről olyan nyilvántartást kell vezetnie, amelyből a gyógyszerek és gyógyászati 
segédeszközök aktuális készlet- és forgalmi adatai bármikor megállapíthatók.
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33. § (1) A klinikai vizsgálat céljára beérkezett és a beteg kezelése során felhasználásra kerülő vizsgálati 
készítményekről az intézeti gyógyszertárban elkülönített nyilvántartást kell vezetni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásnak legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

a) a klinikai vizsgálat

aa) címét,

ab) fázisát,

ac) a gyártó vagy vizsgálatot folytató cég nevét, címét,

ad) a klinikai vizsgálatot folytató osztály megnevezését, a vizsgálatot vezető orvos nevét;

b) a vizsgálati készítmény

ba) megnevezését,

bb) gyártási számát,

bc) vizsgálati számát,

bd) felhasználhatósági határidejét,

be) eltartására vonatkozó előírásokat,

bf) klinikai vizsgálatra engedélyezett mennyisége feltüntetését;

c) a klinikai vizsgálatot engedélyező határozat számát;

d) a kórház vezetőjének a klinikai vizsgálatot befogadó nyilatkozatát és annak nyilvántartási számát.
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(3) A klinikai vizsgálatra szánt vizsgálati készítmény csak az (1)-(2) bekezdések szerinti előzetes nyilvántartásba 
vételt követően kerülhet felhasználásra.

(4) A klinikai vizsgálatra szánt és nyilvántartásba vett vizsgálati készítményeket - biztonsági okokból - elkülönítve 
kell tárolni.

34. § (1)  Ha jogszabály másként nem rendelkezik, Magyarországon fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásra, karitatív 
célból térítésmentesen gyógyszer vagy gyógyászati segédeszköz csak intézeti gyógyszertáron keresztül adható.

(2) A térítésmentes orvosi mintaként vagy adományként a kórházba érkezett gyógyszerekről és gyógyászati 
segédeszközökről az intézeti gyógyszertár külön nyilvántartást vezet, mely nyilvántartás szerinti adattartalom 
megfelel az emberi felhasználásra kerülő gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz ismertetésére, az ismertetői 
tevékenységet végző személyek nyilvántartására, és a gyógyszerrel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, 
fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó részletes szabályokról szóló 3/2009. (II. 25.) EüM 
rendelet szerinti jegyzőkönyv adattartalmának.

(3) Az orvosi mintaként, illetve adományként kapott gyógyszereket és gyógyászati segédeszközöket a 
gyógyszernyilvántartásban és a készletnyilvántartásban piaci értéken kell szerepeltetni.
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35. § (1) A fekvőbeteg-gyógyintézet az e rendeletben, illetve a külön jogszabályokban meghatározott 
gyógyszerellátási feladatai összehangolása érdekében Gyógyszerterápiás Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) 
működtet.

(2) A Bizottság az (1) bekezdésben meghatározott feladatok elősegítése érdekében:

a) javaslatokat dolgoz ki a hatékony, biztonságos és gazdaságos gyógyszerterápiás elvek érvényesítésére;

b) szakmai és gazdasági szempontból elemzi és értékeli a kórház gyógyszerfelhasználását, gyógyszerbeszerzését, és 
javaslatot tesz az esetleges hiányosságok kiküszöbölésére és az indokolatlannak minősített beszerzések és 
felhasználások csökkentésére;

c)  a helyes terápiás gyakorlatokra vonatkozó szabályok, illetve a gyógyszerrendelés ösztönzéséről szóló 
jogszabályban foglaltak alapján véleményezi az új gyógyszerterápiás eljárások kórházon belüli bevezetését és 
szakszerűségét, valamint meghatározza az új gyógyszerterápiás eljárások gyógyszerszükségletét;

d) az új gyógyszerek forgalomba hozatalára is figyelemmel javaslatot tesz a kórház gyógyszerkészletének 
összetételére, valamint

e) ellenőrzi a kórház gyógyszerellátással kapcsolatos minőségbiztosítási feladatait, a szolgáltatások minőségét és az 
esetleges hiányosságok esetén javaslatot tesz azok megszüntetésére.
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(3) A Bizottság elnöke a kórház szakmai vezetője vagy az általa megbízott osztályvezető főorvos, illetve klinikai 
igazgató, titkára a főgyógyszerész. Ha a fekvőbeteg-gyógyintézetnek nincs főgyógyszerésze, a Bizottság titkára a 24. 
§ (2) bekezdése szerinti gyógyszerész. A Bizottság összetétele, feladata és működési rendje - e rendeletben nem 
szereplő - szabályait a működési szabályzat tartalmazza.
(2)  A 22. § (3) bekezdése szerinti szerződés esetén is - a gyógyszerek eltartására és tárolására vonatkozó előírások betartása mellett - biztosítani kell egy gyógyszerész és egy 
szakasszisztens foglalkoztatását.

22. § (3)  A fekvőbeteg ellátást végző intézmény az (1) bekezdésben meghatározott feladat ellátására más, intézeti gyógyszertárat működtető fekvőbeteg ellátást végző 
intézménnyel szerződést köthet.

(4)  A kórház gyógyszerfelhasználásának, új gyógyszerterápiáknak az elemzése, valamint a Bizottság egyéb 
feladatainak elvégzése a helyes terápiás gyakorlatokra vonatkozó szabályok, illetve a gyógyszerrendelés 
ösztönzéséről szóló jogszabályban foglaltak figyelembevételével történik.
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36. § (1) A fekvőbeteg-gyógyintézeti és közvetlen lakossági gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátáshoz
kapcsolódó beszerzési, nyilvántartási, raktározási tevékenységet elkülönített módon úgy kell végezni, hogy az 
elkülönítés a tevékenységek ellenőrzése során is nyomon követhető legyen.

(2) Fekvőbeteg-gyógyintézet – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – az intézeti gyógyszertárral megegyező 
telephelyen végezhet közvetlen lakossági gyógyszerellátást.

(3) Ha a fekvőbeteg-gyógyintézetnek több bejegyzett telephelye is van – az intézeti gyógyszertár telephelyén kívül –
a többi telephelyen közvetlen lakossági gyógyszerellátást a 25. § (1a) bekezdése, valamint a (4) bekezdés szerinti 
feltételek biztosítása mellett végezhet. Ez esetben az ellátó gyógyszertár a fekvőbeteg- gyógyintézet intézeti 
gyógyszertára.
25.§ (1a)  A 23. § (2) bekezdés b) pont bf) alpontja szerinti szakfeladatot ellátó gyógyszertárnak az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározottakon túl rendelkeznie kell a 
közvetlen lakossági gyógyszerellátás betegforgalmának lebonyolítására, a gyógyszerek kiszolgáltatására és elkülönített tárolására alkalmas minimum 25 m2 össz-alapterületű
helyiségcsoporttal.
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(3a) A fekvőbeteg-gyógyintézet valamennyi telephelyén telephelyenként egy közvetlen lakossági gyógyszerellátást 
végző egység működtethető.

(4) A 25. § (1a) bekezdésében foglalt feltételek mellett a telephelyen végzett közvetlen lakossági gyógyszerellátás 
akkor folytatható, ha a telephelyen működő

a) fekvőbeteg-gyógyintézetben legalább háromszáz ágy,

b) rendelőintézeti járóbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatónál legalább tíz féle járóbeteg-szakellátási forma

biztosítva van.
25.§ (1a)  A 23. § (2) bekezdés b) pont bf) alpontja szerinti szakfeladatot ellátó gyógyszertárnak az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározottakon túl rendelkeznie kell a 
közvetlen lakossági gyógyszerellátás betegforgalmának lebonyolítására, a gyógyszerek kiszolgáltatására és elkülönített tárolására alkalmas minimum 25 m2 össz-alapterületű
helyiségcsoporttal

(5) A közvetlen lakossági gyógyszerellátási tevékenység helyén biztosítani kell a Gyftv. 55. § (2) bekezdése szerinti 
tájékoztatáshoz szükséges rendszert, valamint a közgyógyellátási jogosultság ellenőrzéséhez szükséges technikai 
kapcsolatot.
55. § (2) A gyógyszertár – a kézigyógyszertár, valamint a heti 30 órát meg nem haladó nyitva tartású fiókgyógyszertár kivételével – a betegforgalom számára nyitva álló 
helyiségében, illetve – amennyiben ilyennel rendelkezik – honlapján köteles tájékoztató rendszert működtetni vagy már működő elektronikus tájékoztató rendszerhez a 
díjmentes hozzáférést biztosítani. A tájékoztatónak alkalmasnak kell lennie az egymással helyettesíthető gyógyszerek, illetve gyógyászati segédeszközök esetében a 
gyógyszertárban forgalmazott azonos funkcionális csoportba tartozó termékek árainak összehasonlítására, valamint arra, hogy a vásárló, beteg – a vény nélküli gyógyszerek 
esetében – a gyógyszer alkalmazásával kapcsolatos információkhoz a vásárlásról szóló döntését megelőzően is hozzájuthasson. Fogyatékos személyek, illetve segítségre 
szorulók számára az alkalmazáshoz szükséges információk megszerzéséhez a gyógyszer kiszolgáltatója segítséget nyújt.
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2/B. § Engedélyezés előtti gyógyszeralkalmazás

(4) Az OGYÉI a GyT. 25/C. §-ában meghatározottak szerint dönt az engedély kiadásáról. Az OGYÉI az engedély 
kiadásáról az érintett intézeti gyógyszertárat is tájékoztatja.
25/C. § (1) Engedélyezés előtti gyógyszeralkalmazás keretében vizsgálati készítményt, vagy forgalomba hozatali engedéllyel nem rendelkező gyógyszert (a továbbiakban e §
tekintetében együttesen: gyógyszer) különös méltánylást érdemlő betegellátási érdekből a gyógyszerészeti államigazgatási szerv engedélye alapján akkor lehet alkalmazni, ha

4. § Egyedi gyógyszerbeszerzés

(3) Az (1) bekezdés szerinti gyógyszer beszerzése fekvőbeteg ellátást végző intézmény vagy a (7) bekezdésben 
meghatározott kezelőorvos által kezelt beteg részére akkor engedélyezhető, ha a gyógyszer életmentő vagy 
alkalmazása során a GyT. 1. § 23. pontjában meghatározott különös méltánylást érdemlő betegellátási érdek fennáll 
és egészségügyi intézmény által benyújtott kérelem esetén az intézmény szakmai vezetője szerint is nélkülözhetetlen 
a gyógyszer alkalmazása.
23. különös méltánylást érdemlő betegellátási érdek: akkor áll fenn, ha a Magyarországon érvényes forgalomba hozatali engedéllyel nem rendelkező gyógyszer orvosi kezelés 
során történő alkalmazásával esélye lehet a kezelés sikerességének, és ez a Magyarországon már forgalomban lévő gyógyszertől nem várható; valamint ha az adott 
indikációban forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszerhez a beteg hozzájutása olyan aránytalanul nagy mértékben akadályozott, ami a gyógyszeres kezelés 
megkezdésének késlekedése miatt visszafordíthatatlan egészségkárosodáshoz vezethet.

(4) A kérelmet a fekvőbeteg ellátást végző intézmény orvosának a 3. számú mellékletben meghatározott 
,,Gyógyintézeti (kórházi) gyógyszerigénylő lap'' kitöltésével – a gyógyszer pontos adataival, az igényelt 
mennyiségnek és a kezelés várható időtartamának feltüntetésével, részletes indoklással és az ezt megalapozó orvosi 
bizonylatok másolatával, valamint az intézmény vezetője és az intézeti főgyógyszerész ellenjegyzésével ellátva – kell 
2 példányban, írásban az OGYÉI-hez benyújtania.
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(4a) A fekvőbeteg ellátást végző intézmény a (4) bekezdés szerinti kérelmet sürgős szükség esetére, adott gyógyszer 
több betegen történő sürgős alkalmazásának elősegítése érdekében, a kezelt betegek nevének megjelölése nélkül, 
több beteg részére történő mennyiség megjelölésével is továbbíthatja az OGYÉI részére. Az így beszerzett gyógyszer 
felhasználásáról a fekvőbeteg ellátást végző intézmény a (4) bekezdésben meghatározott kérelem tartalmi elemeinek 
megfelelő adattartalommal külön nyilvántartást vezet.
Egyedi gyógyszerbeszerzés

5. § Gyógyszerhiány megelőzése és kezelése

(2) Az OGYÉI a gyógyszerhiány kezelése keretében a gyógyszerhiányra vonatkozó, a GyT. 16. § (6) bekezdése 
szerinti közleményben említett gyógyszerek tekintetében
(6) A (2) bekezdés szerinti bejelentést a gyógyszerészeti államigazgatási szerv honlapján közzéteszi és erről – közfinanszírozásban részesülő gyógyszer esetén – az állami 
egészségügyi, katasztrófa- és védelmi készlet kezelőjét értesíti.

(2) Ha a forgalomba hozatali engedély jogosultja Magyarországon a gyógyszerrel a folyamatos ellátást nem tudja biztosítani, a készítményt átmenetileg vagy tartósan nem 
tudja vagy nem kívánja forgalmazni, ezt a tényt, valamint ennek időtartamát, az ezen idő alatt is elérhető mennyiség nagyságrendjét a vele szerződéses jogviszonyban álló 
gyógyszer-nagykereskedőkkel, a gyógyszerészeti államigazgatási szervvel és közfinanszírozásban részesülő gyógyszer esetén az egészségbiztosítási szervvel haladéktalanul 
tudatni köteles.

c) koordinálja az intézeti gyógyszertárak közötti, a GyT. 12. § (5) bekezdése szerinti beszerzést, és együttműködik a 
nagykereskedőkkel az egyes intézeti gyógyszertárak részére kiszállítandó gyógyszer mennyiségének 
meghatározásában.
(5) Intézeti gyógyszertár a 16. § (2) bekezdésben foglalt esetben a gyógyszerhiánnyal érintett gyógyszert másik intézeti gyógyszertártól is beszerezheti.

(2) Ha a forgalomba hozatali engedély jogosultja Magyarországon a gyógyszerrel a folyamatos ellátást nem tudja biztosítani, a készítményt átmenetileg vagy tartósan nem …



43/2005. (X. 15.) EüM rendelet a fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszerek orvosi rendelésének, 
gyógyszertári forgalmazásának, egészségügyi szolgáltatóknál történő felhasználásának, nyilvántartásának és 
tárolásának rendjéről

1. § E rendelet alkalmazásában

m) megrendelőlap: a közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési, szolgálati 
és nyilvántartási rendjéről szóló egészségügyi miniszteri rendelet szerinti, kizárólag intézeti gyógyszertárakban 
alkalmazható nyomtatvány;

41/2007 EüM rendelet

31. §

(2) Az intézeti gyógyszertárból intézeti felhasználásra gyógyszer

a) osztályos, illetőleg névre szóló megrendelőlapon, vagy

b) elektronikus megrendelőlapon, 

rendelhető meg.
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2. § (4) Fokozottan ellenőrzött szer közforgalmú és közvetlen lakossági gyógyszerellátó tevékenységet is végző 
intézeti gyógyszertárban forgalmazható.

17. § (1) A fekvőbeteg-gyógyintézetekben az intézeti felelős személy az intézeti gyógyszertár vezetője, illetve az a 
gyógyszerész, orvos, aki az intézet vezetőjétől erre megbízást kap.

(2) Orvosi egyetemeken, egészségügyi centrumokban az egyetemi felelős személy az egyetemi gyógyszertár 
vezetője, illetve az a gyógyszerész, aki az intézmény vezetőjétől erre megbízást kap.

(3) Kórházi osztályokon és egyetemi klinikák osztályain a fokozottan ellenőrzött szerekért felelős személy az az 
orvos vagy gyógyszerész, aki az intézmény vezetőjétől erre megbízást kap.

(4) A felelős személy megbízását írásba kell foglalni.

(5) A felelős személy feladata különösen:

a) fokozottan ellenőrzött szerek iránti igények összegyűjtése és azok beszerzése iránti intézkedés,

b) a beszerzett fokozottan ellenőrzött szerek nyilvántartása, és

c) gondoskodás arról, hogy a fekvőbeteg-gyógyintézetben a fokozottan ellenőrzött szerek kezelése, tárolása, 
betegnek történő beadása és elszámolása az érvényben lévő rendelkezések megtartásával történjen.
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(6) Az intézeti, egyetemi és a klinikai felelős személy évente legalább egyszer a fekvőbeteg-gyógyintézet valamennyi 
fekvőbetegosztályán a fokozottan ellenőrzött szerek kezelését, tárolását, felhasználását és nyilvántartását ellenőrzi. 
Az ellenőrzés megtörténtét a fokozottan ellenőrzött szer nyilvántartási lapokon az időpont feltüntetésével és a felelős 
személy aláírásával igazolni kell.

(7) A fekvőbeteg-gyógyintézetek, orvosi egyetemek és egészségügyi centrumok, a fokozottan ellenőrzött szerekkel 
végzett egészségügyi tevékenységet az e rendelet rendelkezéseinek figyelembevételével kialakított belső szabályzat 
szerint végzik.
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18. § (1) A fekvőbeteg-gyógyintézet a fokozottan ellenőrzött szereket az e tevékenységre jogosító engedéllyel 
rendelkező gyógyszer-nagykereskedőtől vagy gyártótól OGYÉI megrendelővel szerzi be. A beszerzésre a 11. § (1)–
(5) bekezdésében foglalt rendelkezések irányadóak.
11. § (1) A gyógyszertár fokozottan ellenőrzött szert OGYÉI megrendelő kitöltésével, az R2. szerinti tevékenységi engedéllyel rendelkező gyógyszer-nagykereskedőktől szerzi 
be. A megrendelt fokozottan ellenőrzött szer mennyiségét gyógyszer esetén az OGYÉI megrendelő kiszerelési egység rovatában adagolási egységenként kell feltüntetni.

(2) Az OGYÉI megrendelő minden példányát a megrendelést végző gyógyszertár bélyegzőjével és a megrendelést végző gyógyszerész aláírásával kell ellátni.

(3) Ha a gyógyszertárba ténylegesen leszállított szerek mennyisége és a szállítási dokumentáció adataiban eltérés mutatkozik, ezt a gyógyszertár az OGYÉI megrendelő tömb 
rendelkezésére álló összes példányán megjegyzésként feltünteti és így küldi vissza a nagykereskedőnek a 4. és 5. példányokat. A hiányról a gyógyszertár haladéktalanul értesíti 
a kábítószer rendészetet.

(4) Ha a gyógyszertár a gyógyszer-nagykereskedő gyógyszerraktárának fokozottan ellenőrzött szert küld vissza, a visszáru szállítása OGYÉI megrendelő felhasználásával 
történik. Az OGYÉI megrendelőn megjegyzésként feltüntetendő a „visszáru” jelzés. A „megrendelő” rovatba a visszáru küldője kerül. Az átadó ebben az értelmezésben a 
korábbi átadó, akitől az áru eredetileg származik, és aki a visszárut fogadja. Az OGYÉI megrendelő 1. példánya a megrendelőnél marad, a többi példányt a visszáruval az 
átadónak küldi, aki a 2. példányt megtartja, a 3. példányt visszaküldi a megrendelőnek, az utolsó két példányt pedig továbbküldi az OGYÉI-nek. A visszaküldő a visszáruzott 
mennyiséget a lap „megrendelés” rovatában tünteti fel. Az átvevő a „kiadás” rovatban igazolja vissza a gyógyszertár által visszaküldött fokozottan ellenőrzött szer átvételét. A 
gyógyszer-nagykereskedő az átvett négy példány egyikét lepecsételve visszaküldi a gyógyszertárnak. A gyógyszertárban maradó példányokat öt évig kell megőrizni.

(5) Amennyiben a gyógyszertár a folyamatos betegellátás érdekében, vagy működésének ideiglenes szüneteltetése, vagy megszűnése esetén másik gyógyszertárnak fokozottan 
ellenőrzött szert ad át, az (1)–(3) bekezdés szerint jár el.

(2) Fekvőbeteg-gyógyintézetek fekvőbetegosztályain, egyetemi klinikai osztályokon a felelős személy gondoskodik 
az osztályon tárolt fokozottan ellenőrzött szerek nyilvántartásáról úgy, hogy a beszerzett és felhasznált mennyiség 
követhető legyen az egyes betegekre vonatkozóan.
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(3) A felelős személy a fokozottan ellenőrzött szert a megrendelőlappal rendeli meg az intézeti gyógyszertárból. 
Megrendeléskor a 3. § (4)–(8) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint kell eljárni, az adagolásra vonatkozó 
utasítás helyett az „orvos kezéhez” szavakat kell feltüntetni.
(4) Fokozottan ellenőrzött szerek rendelésénél az orvos a vényen

a) a készítmény hatáserősségét arab számmal és kézírással történő rendelés esetén betűvel,

b) a rendelt – adagolási egységben (például: tabletta, ampulla, tapasz) kifejezett – adagot római számmal és betűvel, latin nyelven

tünteti fel.

(5) Az orvos magisztrálisan elkészítendő, fokozottan ellenőrzött szert tartalmazó gyógyszer rendelésénél a gyógyszerben foglalt fokozottan ellenőrzött szer mennyiségét arab 
számmal és latinul, az adagok számát római számmal és betűvel, latin nyelven tünteti fel.

(6) A vényen a fokozottan ellenőrzött szer adagolására vonatkozó utasítást egyértelműen kell megadni. A „szükség esetén” utasítás csak a napi maximális adag feltüntetésével 
alkalmazható.

(7) A fokozottan ellenőrzött szernek minősülő, forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszerek esetében az adagolás tekintetében a jóváhagyott alkalmazási előírás az 
irányadó. Az abban foglalt adagolási utasítástól eltérni abban az esetben lehet, ha a túllépést az orvos papíralapú vényen felkiáltójellel jelölte és aláírásával, valamint 
bélyegzőjével külön igazolja. Elektronikus vény esetében a jelölés a vényíró szoftver segítségével, elektronikusan történik.

(8) Ha az orvos magisztrális készítmény felírásakor a fokozottan ellenőrzött szert a mindenkor hatályos Gyógyszerkönyvben, illetve az OGYÉI közleményében meghatározott, 
illetve forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszer felírásakor az alkalmazási előírásban megjelölt legnagyobb egyszeri, illetve napi adagnál nagyobb mennyiségben rendeli, 
a fokozottan ellenőrzött szer adagolására vonatkozó adatokat a papíralapú vényen felkiáltójellel jelöli és aláírásával, valamint bélyegzőjével külön igazolja. Elektronikus vény 
esetében a jelölés a vényíró szoftver segítségével, elektronikusan történik.

(4) Az átvett fokozottan ellenőrzött szerekről és azok felhasználásáról a fekvőbeteg-ellátó osztályokon, 
szakrendelőkben, szakambulanciákon a 6. számú melléklet szerinti nyilvántartást kell vezetni.
6. számú melléklet a 43/2005. (X. 15.) EüM rendelethez

Fokozottan ellenőrzött szer nyilvántartó lap
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19. § (1) Fekvőbeteg-gyógyintézetből elbocsátott beteget az elbocsátás napjára a rendelt fokozottan ellenőrzött 
szerrel el kell látni. A fekvőbetegosztály készletéből történő kiadást a nyilvántartó kartonon dokumentálni kell.

(2) Ha az elbocsátott beteg kezeléséhez a fokozottan ellenőrzött szer folyamatosan szükséges, számára az orvos a 
gyógyszert az 5. § szerint rendeli, és a zárójelentésben a rendelés tényét feltünteti.
5. § (1) Az orvos egy vényen egyszeri alkalommal maximálisan – a 6. § (5)–(6) bekezdésben foglaltak kivételével – 15 napra elegendő mennyiségben írhat fel fokozottan 
ellenőrzött szert.

22. § Az intézeti gyógyszertárakban, klinikákon és fekvőbetegosztályokon, valamint a járóbeteg-ellátás 
intézményeiben a fokozottan ellenőrzött szereket a 13. §-ban foglaltak szerint kell tárolni.

13. § A fokozottan ellenőrzött szereket erős falú, biztonsági zárral ellátott fémszekrényben, vagy elmozdításra 
alkalmatlan módon rögzített vaskazettában a többi gyógyszertől elkülönítve kell tartani.

23. § E rendelet hatálya alá tartozó szerekkel folytatott minden tevékenységre – ideértve a selejtezést is – vonatkozó 
valamennyi iratot, iratmásolatot, külön jogszabály eltérő rendelkezése hiányában az irat kiállítási, illetve érkeztetési 
időpontjától számított öt évig kell megőrizni.



2/2008. (I. 8.) EüM rendelet a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről

1. § E rendelet hatálya a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a 
gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 3. § 16-19. pontjában meghatározott 
gyógyszertárakra (a továbbiakban együtt: gyógyszertár) terjed ki.
3.§ 18. intézeti gyógyszertár: a fekvőbetegellátást végző intézmény részeként működő, annak teljes körű gyógyszerellátását végző egészségügyi intézmény, mely 
szaktevékenységként közvetlen lakossági gyógyszerellátási feladatokat is végezhet

3. § (1) Kizárólag gyógyszertárban forgalmazhatók – a (2)–(5) bekezdésben foglaltak figyelembevételével –

(5) A HIV, valamint a hepatitisz B, C és D diagnosztizálására szolgáló in vitro diagnosztikumok (gyorstesztek) csak 
intézeti gyógyszertárban tarthatóak fekvőbeteg-gyógyintézeti felhasználásra.

4. § Gyógyszertárban – a 3. §-ban foglaltakon túl – a következő termékek is forgalmazhatóak:
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6. § (1) Valamennyi

a) intézeti gyógyszertár köteles human anti-tetanusz immunglobulint,

b) intézeti és közforgalmú gyógyszertár köteles adszorbeált tetanusz toxoidot

készletében tartani.

(2) A hazánkban honos viperafajták marása elleni szérum kötelező készletben tartására az OGYÉI határozattal jelöli 
ki a hazánkban honos viperafajták előfordulási helyéhez legközelebbi kórház, illetve kórházak intézeti 
gyógyszertárát.

(3) Az OGYÉI a (2) bekezdés szerinti gyógyszerek készletben tartására kötelezett kórházak intézeti 
gyógyszertárainak jegyzékét a honlapján, valamint az egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium 
hivatalos lapjában közzéteszi.



2/2008. (I. 8.) EüM rendelet

7. § (1) Az intézeti gyógyszertár készletének összetételét, mértékét az intézet vezető főgyógyszerésze az intézet által 
ellátott feladatok figyelembevételével határozza meg a külön jogszabályban meghatározott gyógyszerterápiás 
bizottság bevonásával.

(2) Fekvőbeteg-gyógyintézetben csak az intézeti gyógyszertár által beszerzett és regisztrált, illetve kiszolgáltatott 
gyógyszerek tarthatók és alkalmazhatók.

(3) A közvetlen lakossági gyógyszerellátást is végző intézeti gyógyszertár a járóbeteg-ellátás biztosításához 
szükséges gyógyszer- és termékkészletét elkülönítetten rendeli, tárolja és tartja nyilván.



11/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet a lakossági gyógyszerellátás során képződött gyógyszerhulladékkal kapcsolatos 
hulladékgazdálkodási tevékenységekről

5. § (1) A járó-, illetve a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató a 2. § (1) bekezdés 4. pont b) 
alpontja szerinti gyógyszerhulladék lakosságtól történő átvételét, gyűjtését, elszállítását és kezelését az egészségügyi 
szolgáltatónál képződő hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló miniszteri rendelet 
szerint, valamint e rendelet szerint teljesíti.

(2) A járó-, illetve a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató gondoskodik arról, hogy a 2. § (1) 
bekezdés 4. pont b) alpontja szerinti gyógyszerhulladék gyűjtésére alkalmas gyűjtőedények a betegforgalom számára 
nyitva álló helyiségében nyitvatartási időben speciális gyűjtőhelyre legyenek telepítve.

2.§ (1) E rendelet alkalmazásában

1. gyógyszer: az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény (a továbbiakban: 
Gytv.) 1. § 1. pontja szerinti anyag;

4. gyógyszerhulladék:

b) a lakosságnál képződő hulladékká vált injekciós tű, injekciós fecskendő, tűvel ellátott injekciós fecskendő, infúziós szerelék;



11/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet

9. § (1) A járó-, illetve a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónál a 2. § (1) bekezdés 4. pont b) 
alpontja szerinti gyógyszerhulladék elkülönített gyűjtésére szolgáló speciális gyűjtőhelyre az egészségügyi 
szolgáltatónál képződő hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló rendelet által előírt, a 
speciális egészségügyi veszélyes hulladék gyűjtésére alkalmas – a hulladék kivételét lehetővé nem tévő –
gyűjtőedény telepíthető.

(2) A speciális gyűjtőhelyen a gyűjtőedényt olyan módon és helyre kell telepíteni, hogy a hulladékbirtokos abban a 2. 
§ (1) bekezdés 4. pont b) alpontja szerinti gyógyszerhulladékot a járó-, illetve a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó 
egészségügyi szolgáltató szakszemélyzetének közreműködése nélkül el tudja helyezni.

(4) A járó-, illetve a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató gondoskodik arról, hogy a 2. § (1) 
bekezdés 4. pont b) alpontja szerinti gyógyszerhulladék befogadására alkalmas gyűjtőedény a speciális gyűjtőhelyen 
folyamatosan rendelkezésre álljon.

10. § (1) A gyógyszertár, a gyógyszertáron kívüli gyógyszerforgalmazást folytató üzlet és a járó-, illetve a 
fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató – telephelyenként – egyidejűleg egy speciális gyűjtőhelyet 
üzemeltet.
2.§ (1) E rendelet alkalmazásában

1. gyógyszer: az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény (a továbbiakban: 
Gytv.) 1. § 1. pontja szerinti anyag;

4. gyógyszerhulladék:

b) a lakosságnál képződő hulladékká vált injekciós tű, injekciós fecskendő, tűvel ellátott injekciós fecskendő, infúziós szerelék;
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