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Releváns jogszabályok

• 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyrıl (Eütv.)

• 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelezı egészségbiztosítás 

ellátásairól (Ebtv.)

• az emberi alkalmazásra kerülı gyógyszerekrıl és egyéb, a 

gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 

2005. évi XCV. törvény

• a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és 

gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a 

gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi 

XCVIII. Törvény

• Eüak



• 422/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet

a gyógyszertárak létesítésének és mőködtetésének részletes 

szabályairól

• 2017. január 1-jétıl!

• 6 §-ból áll

• Gyógyszertár létesítésére irányuló kérelem és a pályázat 

kiírására, elbírálására vonatkozó szabályok

• Gyógyszertár mőködési engedélyezési eljárásra vonatkozó 

szabályok



• a közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá 

intézeti gyógyszertárak mőködési, szolgálati és 

nyilvántartási rendjérıl szóló 41/2007. (IX. 19.) EüM 

rendelet

• az emberi felhasználásra kerülı gyógyszerek 

rendelésérıl és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) 

ESzCsM rendelet

• a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezıen 

készletben tartandó termékekrıl szóló2/2008. (I. 8.) 

EüM rendelet



• A gyógyszer mint jogi kategória – fogalmi 

tisztázás



• az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi 

kódexérıl szóló, 2001. november 6-i 2001/83/EK 

európai parlamenti és tanácsi irányelv – más néven 

közösségi gyógyszerkódex

• az emberi alkalmazásra kerülı gyógyszerekrıl és 

egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények 

módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény – más 

néven gyógyszertörvény (Gytv.)



Gytv. 1.§ 1. pont

gyógyszer:

bármely anyag vagy azok keveréke, amelyet emberi betegségek

megelızésére vagy kezelésére alkalmazható termékként jelenítenek

meg vagy

azok az anyagok vagy keverékei, amelyek farmakológiai,

immunológiai vagy metabolikus hatások kiváltása révén az ember

valamely élettani funkciójának helyreállítása, javítása vagy

módosítása, illetve az orvosi diagnózis felállítása érdekében az

emberi szervezetben vagy emberi szervezeten alkalmazható;



(medicinal product by presentation)

bármely anyag vagy azok keveréke, amelyet emberi

betegségek megelızésére vagy kezelésére

alkalmazható termékként jelenítenek meg

Tehát

� Ide tartozik minden olyan termék, amelynek terápiás

célt tulajdonítanak,

� Nem fogalmi elem, hogy a termék képes legyen

kiváltani a neki tulajdonított hatást.



Gyógyszernek minısülés 
jogkövetkezményei

A gyógyszerszabályozás alkalmazandó.

Gytv.2. § (1) E törvény hatálya az emberi felhasználásra

kerülı gyógyszer gyártására, elıállítására, forgalomba

hozatalára, forgalmazására és alkalmazására, valamint a

vizsgálati készítmények klinikai vizsgálatára és

alkalmazására terjed ki.

2. § (2) kétség esetén gyógyszer!

A Gytv-nek nem megfelelı gyógyszer illegális

gyógyszer



Kivételek a gyógyszerszabályozás (így a gyógyszer-
definíció alól)

A gyógyszertörvény alól kivont termékkategóriák

Gytv. 2.§ (3) E törvény rendelkezéseit nem kell alkalmazni 

� az emberi eredető teljes vérre, plazmára vagy vérsejtekre, - kivéve az olyan 

plazmát, amelyet ipari folyamat bevonásával járó módszerrel dolgoznak fel 

� az orvostechnikai eszközre, 

� az élelmiszerre, az étrend-kiegészítı termékekre, 

� a kozmetikai termékre, 

� az emberi szervezetbe nem kerülı, illetve emberi szervezeten nem alkalmazott 

fertıtlenítıszerre, 

� az orvosi laboratóriumi diagnosztikumra

� az emberi fogyasztásra szánt, más jogszabály által szabályozott egyéb termékre.



A gyógyszerszabályozás elsıbbsége

Gytv. 2. § (2)

Kétséges esetben, amikor valamely termék - (1)

bekezdésben meghatározottak figyelembevételével

(vagyis a cél emberi felhasználás) az e törvény 1. §-ának

1. pontjában meghatározott fogalommeghatározás

(gyógyszer definíció) és más jogszabály által

szabályozott valamely termék fogalommeghatározása alá

is tartozhat, e törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.



Gyógyszerészeti szabályozás áttekintése

• Piacfelügyeleti szabályozás

• Ártámogatással és Finanszírozással kapcsolatos 

szabályozás

• Lakossági Gyógyszerellátással kapcsolatos szabályozás:

− Gyógyszertárakra vonatkozó szabályozás

− Gyógyszer rendelésére vonatkozó szabályozás

− Gyógyszertáron kívüli gyógyszer kereskedelemmel 
kapcsolatos szabályozás

• Rendészeti (büntetıjogi, szabálysértési) szabályozás



Piacfelügyeleti szabályozás (részletesebben késıbbi 
elıadás során)

Szabályozási cél: a gyógyszer mint termék megfelelıségének garantálása

• klinikai vizsgálatok, beavatkozással nem járó vizsgálatok (Gytv 3. §, 35/2005. (VIII. 26.) EüM rendelet az 

emberi felhasználásra kerülı vizsgálati készítmények klinikai vizsgálatáról és a helyes klinikai gyakorlat 

alkalmazásáról, Eütv, 164/A. § - 164/C. §, 23/2002. (V. 9.) EüM rendelet az emberen végzett orvostudományi 

kutatásokról )

• forgalomba hozatal, (Gytv. 5-10.§, 16.§; 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet az emberi alkalmazásra kerülı 

gyógyszerek forgalomba hozataláról, 30/2005. (VIII. 2.) EüM rendelet az emberi alkalmazásra kerülı 

gyógyszerek címkéjérıl és betegtájékoztatójáról )

• gyártás (Gytv. 4-4/A.§, 16.§; 44/2005. (X. 19.) EüM rendelet az emberi alkalmazásra kerülı gyógyszerek 

gyártásának személyi és tárgyi  feltételeiról)

• nagykereskedelem, egyedi gyógyszerbeszerzés, kontingens engedély (Gytv. 11-11/A.§, 16.§; 53/2004. (VI. 

2.) ESzCsM rendelet a gyógyszerekkel folytatott nagykereskedelmi és párhuzamos import tevékenységrıl)

• farmakovigilancia (Gytv. 18. §-18E.§; 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelet az emberi alkalmazásra kerülı 

gyógyszerek farmakovigilanciájáról)

• reklám, kereskedelmi gyakorlat: (Gyftv. 2. fejezet, 3/2009. (II. 25.) EüM rendelet az emberi felhasználásra 

kerülı gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz ismertetésére, az ismertetıi tevékenységet végzı 

személyek nyilvántartására, és a gyógyszerrel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, fogyasztókkal 

szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó részletes szabályokról)



Ártámogatással és finanszírozással kapcsolatos
szabályozás (részletesebben késıbbi elıadás során)

• Biztosítotti jogviszony szabályozása, gyógyszerellátás háziorvosi ellátás 

keretében, fekvıbeteg gyógyintézetben, járóbeteg szakellátásban, Árhoz 

nyújtott támogatással igénybe vehetı szolgáltatások, Méltányosságból 

igénybe vehetı egészségügyi szolgáltatások (Ebtv. 11-14.§, 21-21/A.§, 

26.§., 217/1997. (XII. 1.) Korm. Rendelet a kötelezı egészségbiztosítás 

ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról; 32/2004. 

(IV. 26.) ESzCsM rendelet a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges 

táplálkozási igényt kielégítı tápszerek társadalombiztosítási 

támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a 

támogatás megváltoztatásáról, 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet az 

egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes 

kérdéseirıl)

• Közgyógyellátás (Szoctv. 49-53. §)



• Gyógyszerek TB támogatásba való befogadása, gyógyszerkassza 

egyensúlyát biztosító intézkedések, minıségi és hatékony 

gyógyszerrendelés (Gyftv. III-VI. fejezetek)

• Gyógyszerismertetés szabályozása (orvoslátogatók): (Gyftv. 2. 

fejezet, 3/2009. (II. 25.) EüM rendelet az emberi felhasználásra 

kerülı gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz ismertetésére, 

az ismertetıi tevékenységet végzı személyek nyilvántartására, és 

a gyógyszerrel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, 

fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó 

részletes szabályokról)



Lakossági gyógyszerellátással kapcsolatos szabályozás
Gyftv.

Alapdefiníciók:

közforgalmú gyógyszertár: teljes körő közvetlen lakossági 

gyógyszerellátását biztosító egészségügyi intézmény,

(csak akkor mőködtethetı, ha az általa mőködtetett 

fiókgyógyszertár nyitva tartását is beleszámítva legalább heti 30 

órában a lakosság rendelkezésére áll. 53/C. §) (2015. VII. 1-jétıl)

fiókgyógyszertár: a közforgalmú gyógyszertár részeként mőködı, de 

azzal nem azonos telephelyő, vagy mozgó, illetve ideiglenesen 

telepített egységként mőködtetett, a közvetlen lakossági

gyógyszerellátását biztosító egészségügyi intézmény;



intézeti gyógyszertár: a fekvıbeteg-ellátást végzı intézmény 

részeként mőködı, annak teljes körő gyógyszerellátását végzı 

egészségügyi intézmény, mely szaktevékenységként közvetlen 

lakossági gyógyszerellátási feladatokat is végezhet;

kézigyógyszertár: a háziorvos, házi gyermekorvos (a továbbiakban: 

háziorvos) gyógyító munkájához szükséges, a gyógyszerek 

meghatározott körét szolgáltató ellátási forma;

személyes gyógyszertár mőködtetési jog: szakmai gyakorlattal 

rendelkezı gyógyszerész részére, adott közforgalmú gyógyszertár 

vezetésére és mőködtetésére szóló engedély (a továbbiakban: 

személyi jog);



• közvetlen lakossági gyógyszerellátás: azon egészségügyi 

szolgáltatási tevékenységek összessége, amelyek során a 

gyógyszertár gyógyszerkészítési tevékenységet végez a gyógyszert 

beszerzi, készletezi, kiszolgáltatja és az alkalmazásával 

összefüggı szakmai információt közvetlenül vagy házhoz szállítás 

útján közvetetten a lakosság részére biztosítja, továbbá az 

interneten igényelt gyógyszerek kiszolgáltatása;

• gyógyszer házhozszállítása: a csomagküldést ide nem értve a 

megrendelt gyógyszernek a megrendelı által megjelölt helyre 

történı eljuttatása közvetlen lakossági gyógyszerellátás 

keretében;



• gyógyszerészi gondozás: a gyógyszerész által önként vállalt, 

felelısen végzett dokumentált tevékenység, melynek célja 

együttmőködésben az orvossal a hatásos, biztonságos és 

költséghatékony gyógyszeres terápia elısegítésén túl, a 

beteg egészségtudatos életvitele kialakításának 

elısegítése, megfelelı gyógyszerhasználatának szakmai 

segítése, együttmőködı készségének növelése, 

életminıségének javítása, minıségileg kontrollált 

körülmények között;

• hatósági vezetı: a közforgalmú gyógyszertár átmeneti 

vezetésére hatósági határozattal kijelölt gyógyszerész.



Gyógyszertár létesítése
� Gyógyszertár csak létesítési engedély és működési engedély alapján működtethető.

(ideiglenes telepítettet kivéve)

� Új közforgalmú gyógyszertár létesítését országos pályázat alapján az egészségügyi
államigazgatási szerv (OGYÉI) engedélyezi.

Az egészségügyi államigazgatási szerv gyógyszertár létesítésére irányuló pályázatot ír ki

� a) kérelemre, ha a gyógyszertár létesítési helye szerint illetékes települési önkormányzat
képviselő-testülete azt kéri, és

aa) az adott településen közforgalmú gyógyszertár nem működik, vagy

ab) a demográfiai-geográfiai feltételek teljesülnek, vagy

� b) hivatalból, amennyiben a demográfiai-geográfiai feltételek felülvizsgálatának 
eredményeként az szükséges, mely felülvizsgálat naptári félévente lefolytatásra kerül.

Pályázatot személyi joggal rendelkező vagy személyi jogra jogosult gyógyszerész 
nyújthat be, ha vállalja a személyi jogra és tulajdoni hányadra vonatkozó előírások 
folyamatos betartását, a személyi és tárgyi feltételeknek való folyamatos megfelelést.



Több érvényes pályázó

� Több érvényes, a pályázati kiírásban előírt feltételeket teljesítő pályázat esetén

a) az a pályázó nyer, aki fiókgyógyszertár működtetését vállalja úgy, hogy a pályázat elnyerése esetén a
fiókgyógyszertár létesítése iránti kérelmet a határozat kézhezvétele után 8 napon belül benyújtja,

b) amennyiben az a) pontban foglalt feltételt egy pályázó sem vállalja, vagy valamennyi érvényes pályázatot benyújtó
pályázó vállalja, úgy az a pályázó nyer a ba)–bd) alpontokban foglalt sorrend szerint, aki a szolgálati rendre
vonatkozóan

�ba) 24 órás nyitvatartást,

�bb) folyamatos ügyeletet,

�bc) folyamatos készenlétet,

�bd) a pályázatban előírt szolgálati rendhez képest nyújtott nyitvatartást

vállal a gyógyszertár megnyitását követő legalább öt éven keresztül,

c) amennyiben az a–b) pontban foglaltak esetén a döntést nem lehet meghozni, úgy az a pályázó nyer, aki vállalja

�ca) nem csak sorozatgyártású gyógyászati segédeszköz forgalmazását,

�cb) a forgalmazott termékek házhoz szállítását,

�cc) betegségspecifikus gyógyszerészi gondozás nyújtását

a gyógyszertár megnyitását követő legalább öt éven keresztül. A ca)–cc) alpontokban felsorolt
többletszolgáltatások vállalása esetén előnyben részesül a nagyobb számú többletszolgáltatást vállaló pályázó.

� Abban az esetben, ha a fentiek szerint sem lehet dönteni a pályázat nyerteséről, az a pályázó nyer, akinek pályázata
korábban benyújtásra került az egészségügyi államigazgatási szervhez. OGYÉI-hez ☺



Demográfiai, geográfiai feltételek

� Azon a településen, ahol közforgalmú gyógyszertár vagy fiókgyógyszertár nem működik, az
egészségügyi államigazgatási szerv új közforgalmú gyógyszertár létesítésére akkor ír ki hivatalból
pályázatot, ha a település lakosainak száma legalább 4500 fő.

� Azon a településen, ahol már működik közforgalmú gyógyszertár, új közforgalmú gyógyszertár
létesítésére az egészségügyi államigazgatási szerv akkor írhat ki pályázatot, ha az új gyógyszertárral
együtt számított valamennyi közforgalmú gyógyszertárra átlagosan

�- 50 000 lélekszámot meghaladó településen és az 50 000 lélekszámot meghaladó fővárosi
kerületekben legalább 4000,

�- egyéb településen és egyéb fővárosi kerületekben legalább 4500 lakos jut,

� és a meglévő közforgalmú gyógyszertárak bejárata és az új közforgalmú gyógyszertár bejárata
között

� - 50 000 lélekszámot meghaladó városokban és az 50 000 lélekszámot meghaladó fővárosi
kerületekben legalább 250 méter,

� - egyéb településeken és egyéb fővárosi kerületekben legalább 300 méter távolság van.

� (közúton/közterületen mért távolság)



A fiókgyógyszertár létesítése

• Azon a településen, vagy önálló településrészi önkormányzattal (részönkormányzattal) rendelkező
településrészen ahol közforgalmú vagy fiókgyógyszertár nem működik, kérelemre
fiókgyógyszertár létesítését és működtetését engedélyezi az egészségügyi államigazgatási szerv,
amennyiben a kérelmező megfelel jogszabályi feltételeknek.

• A fiókgyógyszertár épületben, illetve mozgó egységként működtethető.

• A fiókgyógyszertár működése az ügyfél kérelmére – amennyiben annak e törvényben és a
felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott feltételei fennállnak –
meghatározott időszakra (idényre) is engedélyezhető. Erről a működtetést engedélyező
határozatban rendelkezni kell.

• Fiókgyógyszertár működtetésére – a közúton történő megközelítés figyelembevételével – a
legközelebb eső közforgalmú gyógyszertárat működtető kaphat engedélyt.

• A közforgalmú gyógyszertárat működtetőnek háromnál több fiókgyógyszertár működtetése nem
engedélyezhető. A három fiókgyógyszertárból egy működtethető mozgó egységként.

• Mozgó egységként működtetett fiókgyógyszertár esetén az OGYÉI engedélyében megjelöli a
mozgó egység működtetését kérő közforgalmú gyógyszertár székhelyéhez földrajzilag
legközelebb eső ellátható települések körét.

� A mozgó fiókgyógyszertár által ellátott lakosságszám az engedélyben megjelölt települések 
összlakosságának a számát tekintve a 4500 főt nem haladhatja meg



Legközelebb esı

a közúton történő megközelítés figyelembevételével - a legközelebb eső közforgalmú gyógyszertárat 

működtető kaphat engedélyt. Amennyiben

• a) a kérelmező nem felel meg az e törvényben és e törvény felhatalmazása alapján kiadott 

miniszteri rendeletben előírt feltételeknek,

• b) a legközelebb eső közforgalmú gyógyszertár nem kíván fiókgyógyszertárat működtetni az adott 

településen, vagy településrészen, vagy

• c) az egészségügyi államigazgatási szerv fiókgyógyszertár működtetésére irányuló megkeresésére -

a közúton történő megközelítés figyelembevételével - a legközelebb eső közforgalmú gyógyszertár 

15 napon belül nem nyilatkozik,

úgy az egészségügyi államigazgatási szerv más - több kérelmező esetén a közúton történő megközelítés 

figyelembevételével közelebb eső - közforgalmú gyógyszertár működtetője részére engedélyezheti 

fiókgyógyszertár működtetését. 

• Amennyiben az egészségügyi államigazgatási szerv megkeresésére - a közúton történő 

megközelítés figyelembevételével - a legközelebb eső közforgalmú gyógyszertár működtetője úgy 

nyilatkozik, hogy a településen fiókgyógyszertárat kíván működtetni, akkor nyilatkozata 

megtételével egyidejűleg köteles a létesítésre irányuló kérelmét az egészségügyi államigazgatási 

szervnek benyújtani.



Településrész, áthelyezés

• Fiókgyógyszertár településrészen történő működtetésére engedély akkor adható ki, ha

• a) a településrészi önkormányzatot (részönkormányzatot) létrehozó képviselő-testület ahhoz
hozzájárul, és

• b) a működtetni kívánt fiókgyógyszertár bejárata és a településen már működő gyógyszertárak
bejárata között számított - közúton mért - távolság minimum 1000 méter.

• településrész: a településnek azon része, amely önálló településrészi önkormányzattal
(részönkormányzattal) rendelkezik és a település más lakott településrészeivel - a lakott területek
földrajzi (domborzati), térbeni, építészeti elkülönültsége alapján - egybe nem tartozó lakott
településrész;

• A közforgalmú gyógyszertár működtetője kérelmére az egészségügyi államigazgatási szerv
engedélyezi a fiókgyógyszertár áthelyezését. Az áthelyezésre kizárólag az adott településen belül,
legkésőbb az áthelyezést engedélyező határozat jogerőre emelkedését követő 6 hónapon belül
kerülhet sor.



Intézeti gyógyszertár

Intézeti gyógyszertárat fekvőbeteg-ellátást végző intézmény létesíthet és működtethet.

Az intézeti gyógyszertár fekvőbeteg-ellátást végző intézményben történő felhasználásra
és közvetlen lakossági gyógyszerellátás céljából szolgáltathat ki gyógyszert.

Az intézeti gyógyszertár köteles biztosítani az intézeti és a közvetlen lakossági
gyógyszerellátási feladatok elkülönítését szolgáló feltételeket.



A kézigyógyszertár működtetése

� Olyan településen, ahol közforgalmú vagy fiókgyógyszertár nem működik, háziorvos
kérelmére – amennyiben annak e törvényben és a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban
meghatározott feltételei fennállnak – kézigyógyszertár létesítése és működtetése engedélyezhető.
Az engedély a kérelmező személyéhez kötött.

� Ha a kézigyógyszertár működtetésére adott engedélyben megjelölt településen közforgalmú
gyógyszertár vagy fiókgyógyszertár működtetését engedélyezik, ezek megnyitása napjával a
kézigyógyszertár működtetésre vonatkozó engedély módosításáról, illetve visszavonásáról
intézkedni kell.

� A kézigyógyszertárban tartható gyógyszereket csak közforgalmú gyógyszertárból lehet
beszerezni. A kézigyógyszertár ellátására elsősorban a háziorvos működési engedélyében
megjelölt telephelyhez legközelebb található közforgalmú gyógyszertárral köthető
megállapodás. Egy közforgalmú gyógyszertár legfeljebb négy kézigyógyszertár ellátására köthet
megállapodást.

� Ha a legközelebb eső közforgalmú gyógyszertárral a megállapodás nem jön létre, más - a közúton
történő megközelítés figyelembevételével közelebb eső, de a létesíteni kívánt kézigyógyszertártól
legfeljebb 30 km távolságra működő - közforgalmú gyógyszertárral köthető gyógyszerellátásra
megállapodás. (!) (2016. július 1-jétől)

� A háziorvos a kézigyógyszertárból csak a nyilvántartásában szereplő beteg részére és csak az
általa rendelt gyógyszert szolgáltathatja ki a sürgős szükség esetét kivéve.



A gyógyszertár működésének engedélyezése

A gyógyszertár működéséhez szükséges

�a) az egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott létesítési engedély,

�b) közforgalmú gyógyszertár esetén személyi joggal rendelkező gyógyszerész,

�c) az egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott működési engedély,

�d) közforgalmú gyógyszertár esetén a működtető gyógyszertár működésével összefüggésben
okozott kár megtérítésére felelősségbiztosítás, és

�e) az, hogy a gyógyszertár a miniszteri rendeletben, az építészeti követelményekre,
berendezésre és felszerelésre, valamint a személyi feltételekre meghatározott
feltételeknek megfeleljen.



változások a gyógyszertár működésében

� A gyógyszertár működtetője minden olyan tervezett változást, amely érinti a működési
engedély kiadásának feltételeit, köteles előzetesen írásban bejelenteni az egészségügyi
államigazgatási szervnek. Az előre nem tervezhető eseményeket azok észlelését követő öt
munkanapon belül kell bejelenteni. Amennyiben a változás érinti a működési engedély
előírt kötelező tartalmát, a bejelentéssel egyidejűleg kérni kell a működési engedély
módosítását.

� A gyógyszertár működtetője a gyógyszertár működtetését naptári évente legfeljebb 21 napig
szüneteltetheti. A szüneteltetést legalább egy hónappal előbb be kell jelenteni az
engedélyező egészségügyi államigazgatási szervnek. Az előre nem tervezhető
szüneteltetést az arra okot adó körülmény észlelését követően haladéktalanul, de legkésőbb
a következő munkanapon be kell jelenteni.

� A település gyógyszerellátását egyedül biztosító gyógyszertár, továbbá a jogszabályon alapuló
munkaszüneti napok miatti változtatással összefüggésben bármely gyógyszertár
működtetője a gyógyszertár szolgálati rendjétől a nyitvatartási idő tekintetében naptári
évente legfeljebb 10 napon térhet el. eltérést előzetesen két munkanappal, illetve az előre
nem tervezhető eltérés esetén az arra okot adó körülményről való tudomásszerzést követően
haladéktalanul, de legkésőbb a következő munkanapon be kell jelenteni



gyógyszertár áthelyezése (6 hónapon belül) 

Áthelyezés akkor lehetséges, ha

�a) ha a gyógyszertárnak helyet adó ingatlan bérleti joga az ingatlan tulajdonosának a
bérlőt hátrányosan érintő rendelkezése okán megszűnik, vagy

�b) ha a gyógyszertárnak helyet adó ingatlan megsemmisül, vagy

�c) amennyiben a gyógyszertárnak helyet adó ingatlan bérleti joga azért kerül
megszüntetésre, mert a közforgalmú gyógyszertár az azt működtető gazdasági társaság,
egyéni vállalkozó, vagy egyéni cég tulajdonában lévő ingatlanba kerülne
áthelyezésre.

Áthelyezésre kizárólag az adott településen/településrészen/ kerületben az áthelyezendő
gyógyszertár bejáratától számított – közúton mért – maximum 1000 méter távolságon
belül kerülhet sor akkor, ha a meglévő közforgalmú gyógyszertárak bejárata és az
áthelyezendő közforgalmú gyógyszertár bejárata között 50 000 lélekszámot meghaladó
városokban legalább 250 méter, egyéb településeken legalább 300 méter távolság van.

Amennyiben a közforgalmú gyógyszertár az adott településen/városban a lakossági
gyógyszerellátást egyedüliként biztosítja, úgy a közforgalmú gyógyszertár működtetője
kérelmére az egészségügyi államigazgatási szerv engedélyezi a közforgalmú gyógyszertár
áthelyezését az adott településen/városon belül.



Gyógyszerellátási garanciák

� tájékoztató rendszer működtetése

� kötelező készleten tartás:

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

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.

� Közfinanszírozásban részesülő gyógyszerek forgalmazására az egészségbiztosítási
szerv a szerződésében további részletes feltételeket állapíthat meg.

� Gyógyszer 14 év alatti személynek nem szolgáltatható ki.



Személyi feltételek

77. §(2) Felhatalmazást kap az egészségügyért felelıs miniszter, 

hogy rendeletben szabályozza

f) a gyógyszertár mőködtetéséhez szükséges személyi feltételeket, 

valamint a helyiségekre, berendezésekre, felszerelésekre, 

eszközökre vonatkozó követelményeket,

A közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti 

gyógyszertárak mőködési, szolgálati és nyilvántartási rendjérıl 

szóló, 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet



Nyitva tartás (órában) gyógyszerész asszisztens

40 ≥ 1 -

40 < X  ≤ 48 1 1 gyógyszertári 
szaksszisztens

48 < X  ≤ 60 2 1 sz

60 < X  ≤ 70 3 3 2 gysz

70 < 4 4 2 gysz



Kivételek

• 5 %-os: létszámára vonatkozó elıírásokat 

a nyitva tartási idısávok alsó értékének 

egész számra kerekített 5%-os mértékéig 

többlet munkaóráival is teljesítheti az 

adott idısávot megelızı idısávra 

vonatkozó létszámmal.



• 30 %-os:gyógyszertárral munkavégzésre 

irányuló jogviszonyban nem álló helyettesítı 

gyógyszerésszel/gyógyszertári 

szakasszisztenssel/gyógyszertári asszisztenssel 

is biztosíthatja úgy, hogy a helyettesített 

munkaórák száma egy naptári éven belül nem 

lehet több, mint a gyógyszertárban 

foglalkoztatott egész évben teljesített 

munkaóráinak 30%-a



• Amennyiben a tárgyév elsı féléve tekintetében a tárgyévet megelızı év második 

félévében, a tárgyév második féléve tekintetében a tárgyév elsı félévében a 

gyógyszertárban befogadott vények száma havi átlagban gyógyszerkiadásra 

jogosult személyenként meghaladja a háromezret, úgy a gyógyszertár 

mőködtetıje az (1) bekezdésben foglalt létszám felett háromezer vényenként 

további egy fı gyógyszerész vagy szakasszisztens foglalkoztatását köteles 

biztosítani.



Egyéb feltételek

- tárgyi követelmények (pl. alapterület, helyiségek elkülönítése, ivóvíz és pohár biztosítása az
offciniában stb.)

- szolgálati rend (nyitva tartás, ügyelet, készenlét)

- dokumentációs kötelezettségek (Vizsgálati napló és ahhoz kapcsolódó Munkafüzet,
Laboratóriumi napló, Kiszerelési napló, Impleálási napló, Sterilezési napló stb.)

- a közforgalmú és alapfeladatot végző intézeti gyógyszertár felszerelési és eszközlistája

- szakfeladatot is végző intézeti gyógyszertár építészeti és tárgyi feltételei



Többségi gyógyszerész tulajdon követelménye:

� Közforgalmú gyógyszertárat gazdasági társaság akkor működtethet, ha

a) a működtetett gyógyszertár szakmai vezetését ellátó személyi jogos gyógyszerész 
tulajdonhányada, vagy

b) a személyi jogos gyógyszerész, a gyógyszertárban munkavégzésre irányuló jogviszonyban 
foglalkoztatott gyógyszerészek és a gyógyszertárat működtető gazdasági társaságban 
tulajdonhányaddal rendelkező gyógyszerészek tulajdonhányada együttesen a gyógyszertárat 
működtető vállalkozásban meghaladja az 50%-ot.

78. § (1) A 2017. január 1-jén érvényes működési engedéllyel rendelkező közforgalmú
gyógyszertárat működtető gazdasági társaság köteles 2017. január 31-ig benyújtani a
kormányrendeletben foglalt tartalommal, valamint a 74. § (2) bekezdése szerinti, egységes
szerkezetbe foglalt, benyújtáskor hatályos állapot szerinti társasági szerződés vezető
tisztségviselők által hitelesített másolatát az egészségügyi államigazgatási szervnek.

� - 2014 január 1-ig az 25%-ot kellet meghaladni a gyógyszerészi tulajdonnak - ellenkező esetben 
az OEP felmondta a finanszírozási szerződést;

� -2017. január 1-ig az 50%-ot kell meghaladnia, ellenkező esetben a működési engedélyt az OTH 
(most EMMI) visszavonja



Láncosodás korlátozása

Egy személy (természetes, jogi) maximum négy gyógyszertár (ideértve a fiókgyógyszertárat is) 
tekintetében lehet tulajdonos.

Kivétel: 

� patika tőkeprogram keretében szerzett tulajdonhányad, ha a gyógyszerésznek arra öt éven 
belül vételi joga van; (2016. dec 31-ig)

� Állami tulajdonszerzés 2000 fő feletti településeket egyedül ellátó gyógyszertárak esetében;

� Állami tulajdonszerzés elővásárlás keretében.

E kivételezett tulajdonhányadok beszámítanak a gyógyszerészi tulajdonba.



Elővásárlás intézménye,pályáztatás

� A közforgalmú gyógyszertárat működtető gazdasági társaság tulajdoni hányadának átruházása
esetén – más jogszabályon alapuló elővásárlási jogot megelőzően – az érintett gazdasági
társaságban tulajdoni hányaddal rendelkező gyógyszerészt, az érintett gazdasági
társaság által működtetett közforgalmú gyógyszertárban munkaviszonnyal vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal rendelkező gyógyszerészt, bármely más,
az egészségügyi dolgozók működési nyilvántartásában szereplő gyógyszerészt, az
államot – ebben a sorrendben – elővásárlási jog illeti meg. Az állam elővásárlási jogát, illetve
tulajdonosi jogait gyakorló szervet a Kormány rendeletben jelöli ki. (kivéve: közeli
hozzátartozók közötti átruházás)

� A gyógyszerészi tulajdoni hányad biztosítása érdekében az állam a megszerzett tulajdoni 
hányada értékesítésére a tulajdoni hányad megszerzésétől számított 3 éven belül azzal, hogy 
ha az adott közforgalmú gyógyszertárat működtető gazdasági társaságban tulajdonhányaddal 
rendelkező gyógyszerész vagy az adott közforgalmú gyógyszertárban munkaviszonnyal vagy 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal rendelkező gyógyszerész vételi szándékát jelzi, a 
pályázatot haladéktalanul ki kell írni.



Személyes gyógyszertár működtetési jog

Közforgalmú gyógyszertárat működtetni csak az egészségügyi államigazgatási szerv által engedélyezett
személyi jogos gyógyszerész szakmai vezetése mellett lehet.

A személyi jogot az egészségügyi államigazgatási szerv adja ki, amely adott közforgalmú gyógyszertár
vezetésére és működtetésére jogosít.

5 éves gyakorlat gyógyszertárban amit maximum 3 éven belül hagyott abba

Kétéves szakmai gyakorlat szükséges annak a gyógyszerésznek, aki

�a) a gyógyszerészettel összefüggő

�aa) tudományos, oktatási,

�ab) közigazgatási;

�b) gyógyszergyártási, gyógyszer-kereskedelmi;

�c) az Európai Unió tagállamán, illetve az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más
államon kívüli ország gyógyszertárában gyógyszerészi

� tevékenységet legalább három évig folytatott, és e tevékenység megszűnésétől három év még nem telt el [az 
a)–c) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: szakirányú gyakorlat].



A gyógyszertárak vezetése

Gyógyszertárat – a kézigyógyszertár kivételével – csak gyógyszertár vezetésére jogosult
gyógyszerész vezethet.

a) magyar egyetemen gyógyszerész diplomát szerzett, vagy külföldi egyetemen szerzett
gyógyszerészi diplomáját honosították vagy egyenértékűvé nyilvánították, illetve elismerték,

b) a gyógyszerészek működési nyilvántartása alapján önállóan folytathat tevékenységet, és

c) rendelkezik az egészségügyért felelős miniszter rendeletében foglalt tevékenység végzése
szerinti szakgyógyszerészi szakképesítéssel.

A külföldi állampolgár gyógyszerésznek a fenti feltételeken túl jogszabályban
meghatározottak szerint igazolnia kell a magyar nyelvben való jártasságát is. A külföldön
szerzett a c) pont szerinti szakképesítés a szakmai képesítések elismeréséről szóló
2005/36/EK irányelv 45. cikk (3) bekezdése alapján kerül elismerésre.

� Nem lehet gyógyszertár vezetője

�a) aki cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alatt áll,

� b) akit a bíróság jogerős ítéletével a gyógyszerészi foglalkozástól eltiltott, az eltiltás 
tartama alatt



2005/36/EK irányelv 45. cikk (3) bekezdése 

(3) Ha egy tagállam valamely gyógyszerészi tevékenység

gyakorlásának megkezdését vagy gyakorlását — az V. melléklet 5.6.2.

pontjában említett, előírt képesítés megszerzését tanúsító okirat meglétén felül

— kiegészítő szakmai tapasztalathoz köti,ez a tagállam e tekintetben elegendő

bizonyítékként ismeri el az érintett személy saját tagállamának illetékes

hatóságai által kibocsátott olyan igazolást, amely szerint az érintett személy a

kérdéses tevékenységet a saját tagállamban hasonló időtartamon keresztül

gyakorolta.

(4) A (3) bekezdésben említett elismerés nem alkalmazható a Luxemburgi

Nagyhercegség által az állami közforgalmú gyógyszertári koncesszió

megadásához megkövetelt kétéves szakmai tapasztalat esetében.



Gyógyszertár vezetése

A több mint heti 48 órát nyitva tartó gyógyszertár vezetője más munkaviszonyt,
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt nem létesíthet, illetve nem tarthat fenn, ide
nem értve:

a) a tudományos, oktatói, illetve a szerzői jogi védelem alá eső tevékenységet, vagy

b) a települést egyedüliként ellátó, egy gyógyszerésszel működő közforgalmú gyógyszertárak
személyi jogos gyógyszerészei közötti megállapodáson alapuló, évente 60 napot meg nem
haladó helyettesítést.

A gyógyszertár vezetője – az általa vezetett közforgalmú gyógyszertárhoz tartozó
fiókgyógyszertár kivételével – csak egy gyógyszertárat vezethet.

Amennyiben a személyi jog jogosultja a gyógyszertár személyes vezetési
kötelezettségének meghatározott ideig eleget tenni nem tud, a gyógyszertár
vezetéséről felelős vezető alkalmazásával köteles gondoskodni.



Gyógyszerészi kizárólagos menedzsmentjogok

� Gyógyszertárat működtető gazdasági társaság a gyógyszertár szakmai vezetését, irányítását, 
valamint a gyógyszertárban szakellátási feladatokat ellátó személyeket gyógyszerellátással 
kapcsolatos szakmai kérdésekben, így a gyógyszerek kiadása, eltartása, a gyógyszerekkel 
kapcsolatos betegtájékoztatási és kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó tevékenység 
tekintetében nem utasíthatja. 

� A gyógyszertárat működtető gazdasági társaság legfőbb szerve (tagok gyűlése, taggyűlés, 
közgyűlés) kizárólag a gyógyszertár szakmai vezetését ellátó személyi jogos 
gyógyszerész igenlő szavazatával hozhat döntést a gyógyszertár szakmai vezetésével, 
irányításával és a közfinanszírozással kapcsolatos szakmai kérdésekben, így a gyógyszertári 
termékkör kialakítására, a gyógyszerek beszerzésére, készletezésére, eltartására, kiadására, a 
gyógyszerekkel kapcsolatos betegtájékoztatási és kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó 
tevékenységre, a gyógyszertárban szakellátási feladatokat ellátó személyek foglalkoztatására, 
valamint a közfinanszírozási szerződések megkötésére és módosítására vonatkozóan.

� Az ezzel ellentétes megállapodás SEMMIS!



Gyógyszertárak állami felügyelete

A gyógyszertárak felügyelete állami feladat. A gyógyszertáraknak a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök,
tápszerek és gyógyszertárban forgalmazható egyéb termékek forgalmazásával összefüggő szakmai
felügyeletét az egészségügyi államigazgatási szerv (OGYÉI tiszti főgyógyszerésze) gyakorolja.

Ellenőrizhet még:

- Fogyasztóvédelmi hatóság (egyéb termékek)

- rendőrség: ellenőrzött szerek kezelése

Az egészségügyi államigazgatási szerv a közforgalmú gyógyszertár vezetésére hatósági vezetőt rendelhet
ki, ha a település gyógyszerellátását kizárólag egy közforgalmú gyógyszertár biztosítja és

�a) a személyi jog megszűnt és elhunyt személyi jogos helyetti új személyi jogos engedélyezése iránt 6
hónapon belül kérelmet nem nyújtottak be, vagy

�b) a személyi jogról való lemondás írásbeli bejelentése után a bejelentéstől számított 6 hónapon belül
személyi joggal rendelkező gyógyszerészt a működtető nem jelentett be, vagy

�c) a személyi jog jogosultja vagy a felelős vezető lemondás nélkül, neki felróható okból a közforgalmú
gyógyszertár vezetését megszüntette, vagy

�d) a személyi jog jogosultja a működés szakmai szabályait, különösen gyógyszerek készletben tartására,
a szolgálati rendre vonatkozó rendelkezéseket súlyosan megsérti.

Hatósági vezetőnek gyógyszertár vezetésére jogosult közforgalmú gyógyszertárat nem vezető
gyógyszerész rendelhető ki.



Gyógyszer rendelése



Ki rendelhet gyógyszert

azok az orvosok jogosultak gyógyszert rendelni, akik erre az

egészségbiztosítóval kötött szerzıdésük – vagy egyéb jogviszonyuk –

alapján jogot szereztek, a NEAK által minısített számítógépes

programot használják,

Az SZ jelzéssel ellátott gyógyszert az az orvos, a J jelzéssel ellátott

gyógyszert pedig elsı ízben az az orvos rendelheti, akinek a

készítmény alkalmazási elıírásában szereplı indikációja szerinti

klinikai szakágban szakorvosi képesítése van.

Gyógyító-megelızı tevékenységet nem folytató orvos - sürgıs

szükség esetét kivéve - gyógyszert csak saját maga, illetıleg

hozzátartozója részére pro familia jelzéssel rendelhet.



Hogyan?

támogatással történı rendelése során a 

rendelésre vonatkozó jogszabályokban 

foglaltaknak,

a finanszírozási eljárásrendekben

szakmai protokollokban foglaltaknak, vagy 

a tudomány mindenkori állását tükrözı 

kell eljárni.



A szabályosan kitöltött vény

• az orvos nevét, rendelıjének címét, telefonszámát és az egészségügyi 

tevékenység végzésére jogosító mőködési engedély számát;

• beteg neve, lakcíme, születési ideje és a rendelés dátuma, amennyiben 

a gyógyszert tb támogatással rendelik, a beteg TAJ-a

• a gyógyszer pontos megnevezésének, hatáserısségének 

összmennyiségének és adagolásának, is, a rendelés (támogatás alapjául 

szolgáló) jogcímének (közgyógy-ellátás esetén a közgyógy igazolvány 

számának), továbbá kell az orvosi pecsét és az orvos sajátkező aláírása, 

illetve a gyógyszer átvételének igazolására a beteg aláírása is

• szakorvosi javaslatot adó orvos orvosi bélyegzıjének számát, valamint a 

szakorvosi javaslat keltét



Megrendelılap

• orvos az egészségügyi tevékenységének végzése során 

betegellátásra felhasznált gyógyszerek rendeléséhez

• Egy megrendelılapon egyszerre többféle gyógyszer is 

rendelhetı

• gyógyszereket rendelı orvos nevét, pecsétjét, 

sajátkező aláírását, azon személyek számát, akik 

ellátására a gyógyszert rendelték, a gyógyszert 

felhasználó vállalkozás megnevezését, címét, a 

rendelés dátumát



Adagolás problematikája

• Egyrészt szakmai, másrészt finanszírozási

• gyógyszer adagolására, alkalmazásának módjára és 

gyakoriságára vonatkozóan az orvos a vényen világos, 

konkrét utasítást köteles adni.

• Ha az orvos a gyógyszer pontos adagolását a vényen nem 

egyértelmően tüntette fel a rendelt gyógyszer nem adható 

ki.

• Ha olyan adagolásban rendel, amely a megállapított 

legnagyobb egyszeri vagy napi adagot meghaladja, de 

túllépést nem jelzi, akkor a legnagyobb adag adható csak ki



• Ha az orvos erıs hatású, belsıleges használatra szánt 

gyógyszert olyan adagolásban rendel, amely a 

megállapított legnagyobb egyszeri vagy napi adagot 

meghaladja, a túllépést felkiáltójellel jelölnie és 

aláírásával, valamint bélyegzıjével külön igazolnia 

kell.

• Egyébként: az orvosnak a rendelt gyógyszer 

mennyiségét úgy kell meghatároznia, hogy a beteg 

szakszerő gyógykezeléséhez szükséges legközelebbi 

orvosi vizsgálatig elegendı legyen.



Mit , mikor és hány napra?

Fıszabály
Az orvos egy vényen, egyszeri kiváltásra legfeljebb 30 

napra elegendı gyógyszermennyiséget rendelhet. 

Amennyiben a legkisebb eredeti csomagolás ezt 

meghaladja, a 30 napra elegendı mennyiséghez 

legközelebbi gyógyszermennyiséget tartalmazó 

legkisebb eredeti csomagolási egységnek megfelelı 

mennyiség rendelhetı.



Kivétel/1:

Krónikus betegség:
a) amennyiben a gyógyszer tartós - elıre láthatóan legalább 3 havi 

folyamatos - alkalmazása szükséges, (és)

b) a gyógyszer tartós alkalmazásától az adott beteg esetében az 

elızetes kezelési tapasztalat alapján megfelelı hatás várható, 

valamint (és)

c) a vény kiváltására nyitva álló idıtartam alatt - elıre láthatóan -

nem szükséges a beteg állapotának olyan orvosi ellenırzése, amely a 

rendelt készítmény alkalmazását alapvetıen befolyásolhatja,

az orvos a 



Krónikus betegség esetén 
mennyit?
• 30 napot meghaladó mennyiségő gyógyszert legfeljebb 3 havi 

idıtartamra, vényenként legfeljebb 30 napi mennyiségben 

rendelhet. 

• Amennyiben az eredeti gyári csomagolás a 30 napra elegendı 

gyógyszermennyiség rendelését nem teszi lehetıvé, a vényen az 

ezt a gyógyszermennyiséget meghaladó, de a 3 hónapra elegendı 

mennyiséget meg nem haladó gyógyszermennyiség rendelése is 

lehetséges.

• A 30 napot meghaladó gyógyszerrendelés tényét és azt, hogy a 

rendelt gyógyszer mely idıpontig (idıtartamig) elegendı a beteg 

számára, a beteg nyilvántartásában és a vényen rögzíteni kell.



Kivétel alóli kivétel

Azaz krónikus betegség esetén, ha
az orvos olyan gyógyszert rendel, melynek bruttó fogyasztói ára az 

50 000 Ft értékhatárt meghaladja, - a fentiektıl eltérıen - 30 napot 

meghaladó mennyiségő gyógyszert - legfeljebb 3 havi idıtartamra, 

vényenként 30 napi mennyiségben - rendelhet. Ebben az esetben az 

orvos a vényen feltünteti, hogy a rendelt gyógyszermennyiség mely 

idıponttól váltható ki, és errıl a beteget tájékoztatja. 



Kivétel/2:

Kivételesen, betegellátási érdekbıl:
Legfeljebb egy évre elegendı mennyiséget

Ha:

a) az a beteg különleges élethelyzetére tekintettel 

indokolt,

b) a gyógyszer tartós alkalmazása szükséges, és

c) a gyógyszer tartós alkalmazásától az adott beteg 

esetében az elızetes kezelési tapasztalat alapján 

megfelelı hatás várható.



Az egészségügyi ellátásra jogosult 

gyógyszerrendelésére vonatkozó 

adatainak megismerése



• 2013. április 1. napjától a gyógyszerész megismerheti a 

gyógyszerellátásban részesülı biztosított által az 

egészségbiztosítás keretében igénybe vett 

gyógyszereléssel kapcsolatos egy éven belüli adatokat, 

• egészségbiztosító elektronikus formában biztosítja 

számára. 

• A gyógyszerész - az adatok rögzítése nélkül - a gyógyszer 

nevét, mennyiségét és a kiváltás idejét ismerheti meg. 

• nem jogosult mentális és viselkedészavarok kezelésére, 

valamint a szexuális úton terjedı betegségek kezelésére 

szolgáló gyógyszerekre vonatkozó adatok megismerésére. 



• A biztosított jogosult írásban vagy elektronikus úton 

megtiltani az adatok gyógyszerész általi megismerését

• megteheti mind az egészségbiztosítási szervnél, mind a 

gyógyszerésznél

• Ha az érintett tiltakozását a gyógyszerésznél tette, azt a 

gyógyszerész haladéktalanul köteles továbbítani az 

egészségbiztosítási szerv részére 

• Az érintett aláírásával igazolja a betekintés megtörténtét



A gyógyszerkiváltás során a gyógyszerész akkor ismerheti 

meg a gyógyszerellátásban részesülı biztosított fenti 

adatait, ha a gyógyszerellátásban részesülı biztosított 

személyesen jár el. 

A gyógyszerész a biztosított kérésére a biztosított 

részére tájékoztatást ad a gyógyszerellátásban 

részesülı biztosított ezen adatairól. 



Gyógyszer kiadása



• vényre: egy vényre csak egyféle gyógyszer

• megrendelılapra: többféle gyógyszer is 

kiadható (itt nincs támogatás!)

• javítható: beteg lakcímét, a születési idejét 

elmulasztotta feltüntetni, a vényre rávezetni 

és aláírni



Fıszabályok

• ha az orvos orális gyógyszerből 30 napot meghaladót 

rendelt, de a vényen nem tüntette fel, hogy mely időpontig 

(időtartamig) elegendő, 30 napra elegendő mennyiséghez 

legközelebbi gyógyszermennyiséget tartalmazó csomagolási 

egységet kell kiadni.

• Krónikus betegségre felírt vények esetén a 30 napot 

meghaladó gyógyszermennyiség egyszerre is, míg a 

• 50e ft-ot meghaladó gyógyszerek esetén az a vényen 

megjelölt időponttól vagy az azt megelőző 7. naptól 30 napi 

gyógyszermennyiség adható ki



Kisegítı szabályok

• Gyógyszeranyag gyógyászati célra önmagában vény nélkül csak akkor és 

olyan mennyiségben adható ki, ha az egyszeri kiadásra alkalmas adagját a 

FoNo meghatározta

• Ha az orvos valamely forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszerbıl az 

engedélyezett csomagolástól eltérı mennyiséget rendelt, a rendelt 

mennyiséghez legközelebb álló, de azt meghaladó csomagolást kell kiadni.

• Amennyiben a rendelt gyógyszer több hatáserısségben is forgalomban van 

és az orvos nem tüntette fel a hatáserısséget, a gyógyszerész a legkisebb 

hatáserısségő gyógyszert adhatja ki.

• orvos által elıírt hatáserısségben kivételesen indokolt esetben, ellátási 

érdekbıl térhet el; adagolási rendet nem változtathatja meg; az adagolást 

értelemszerően módosítani és a beteget szóban is tájékoztatni!



Bonthatóság eredeti csomagolásnál kisebb mennyiség

• kiváltó személy kérésére 

• vény nélkül is kiadható tabletta, filmtabletta, drazsé, kapszula, 

kúp, valamint egyenként csomagolt por és granulátum 

gyógyszerformában forgalomba hozatalra engedélyezett 

gyógyszerbıl 

• ha eredeti csomagolásának megbontása a gyógyszer 

eltarthatóságát, minıségi jellemzıit nem befolyásolja

• Amennyiben az orvos valamely injekciós, depot injekciós

készítménybıl a gyári csomagolás(ok)tól eltérı mennyiséget 

rendelt, a gyógyszerész a rendelt mennyiséget adja ki.

• csomagolásban elhelyezett kísérıiratok másolatát a 

csomagolásban elhelyezi.



Helyettesítés

• Ha orvos a helyettesíthetıséget nem tiltotta meg

• Az OGYÉI által közzétett, egyenértékőnek és a terápia

során egymással helyettesíthetınek minısített

készítmények listáján is szereplı, azonos hatóanyagú,

hatáserısségő és gyógyszerformájú készítményeket

helyettesíti. (beteget tájékoztatja, hogy van olcsóbb

és egyetértésével adja ki…)



helyettesítése során:

� rendelt mennyiségtıl legkevésbé eltérı kiszereléső 

gyógyszert 

� biztosítsa a beteg gyógyszerszükségletét 

� a vényen fel kell tüntetni: a kiszolgáltatott gyógyszer 

nevét, hatáserısségét, kiszerelését, mennyiségét, 

esetlegesen megváltozott adagolását.



Vény nélkül is kiadható

• olyan magisztrális gyógyszer, amelynek egy adagjában a 

hatályos Gyógyszerkönyvben + (egy kereszt) vagy ++ (két 

kereszt) jelzéső gyógyszeranyag mennyisége nem haladja 

meg a legnagyobb napi adagjának 1/10-ed részét. Ilyen 

készítménybıl egyszeri alkalommal olyan mennyiség adható 

ki, melyben a keresztjelzéső anyag teljes mennyisége nem 

haladja meg annak napi legnagyobb adagját.

• Orvosnak, állatorvosnak és gyógyszerésznek vényköteles 

gyógyszer legfeljebb harminc napra elegendı mennyiségben



Tiltás, illetve csak vényre:

• Vény nélkül is kiadható, de keresztjelzéssel ellátott forgalomba

hozatalra engedélyezett és magisztrális gyógyszer - vény nélkül -

14 éven aluliaknak nem adható ki.

• Orvosnak, állatorvosnak és gyógyszerésznek is csak vényre adható

ki

• a) a kábítószer (K1, K2) és pszichotróp anyag (P2, P4) b) FoNo

dosim mennyiségnél nagyobb mennyiségő gyógyszeranyag

önmagában,

• c) az alkalmazási elıírása szerint az influenzavírus okozta

megbetegedések megelızésére és kezelésére szolgáló

gyógyszerkészítmény, legfeljebb az alkalmazási elıírása szerinti

terápiás alkalmazáshoz szükséges mennyiségben.



Meddig adható ki?

• A vényen rendelt gyógyszer a rendeléstıl számított 

három hónapig adható ki.

• Gyógyszer csak a felhasználhatósági idıtartamán belül 

adható ki, úgy, hogy a kiadás napjától számítva az 

elıírt adagolás figyelembevételével a teljes kiadott 

gyógyszermennyiség felhasználhatósága biztosított 

legyen a lejárati idın belül.



A gyógyszer kiszolgáltatás egyéb formái

Interneten keresztül csak vény nélkül kiadható, közfinanszírozásban
nem részesülő készítmények igényelhetők.

Interneten igényelt gyógyszer kiadása és a házhoz szállítás során a
gyógyszerek kiadására vonatkozó szakmai szabályokat meg kell
tartani.

Internetes gyógyszerértékesítést csak közforgalmú gyógyszertár
végezhet.

Csomagküldés már nem közvetlen lakossági gyógyszerellátás,így rá
a házhozszállítás szabályai nem vonatkoznak



gyógyszertáron kívül történő gyógyszerforgalmazás

� Gyógyszertári működési engedéllyel nem rendelkező vállalkozás gyógyszer-kiskereskedelmi 
tevékenységet a kereskedelmi tevékenység folytatására vonatkozó külön jogszabályokban és 
az e törvényben, valamint az e törvény felhatalmazása alapján kiadott külön jogszabályokban 
meghatározott feltételek együttes teljesítése esetén folytathat.

� A gyógyszertáron kívüli gyógyszer-kiskereskedelmi tevékenység keretében az a gyógyszer 
forgalmazható, amely

a) gyógyszertárban orvosi rendelvény nélkül is kiadható, és

b) alkalmazását megelőzően az öndiagnózis egyértelműen felállítható, tévedés 
valószínűtlen vagy nem jár súlyos egészségügyi következményekkel, és

c) veszélyessége (mellékhatás, kölcsönhatás) még jelentősebb mértékű túladagolás 
esetén sem nagy.



Profil rendelet

2/2008. EüM 

rendelet



Mit lehet forgalmazni? (kizárólag gyógyszertárban)

• Gyógyszerek, OGYÉI által forg.hoz. engedély

• gyógyszernek nem minısülı gyógyhatású 

anyagok és készítmények

• egyedi importos gyógyszerek

• Gyógyszeranyagok

• Magisztrális készítmények

• Speciális gyógyászati célra szánt tápszerek



Még mit? (nem kizárólagosság) /1.

Orvostechnikai eszközök (Eütv.):minden olyan, akár önállóan, akár más termékkel együttesen 

használt készülék, berendezés, anyag, szoftver vagy más termék - ideértve az azok megfelelı 

mőködéséhez szükséges szoftvert, amely a gyártó szándéka szerint kifejezetten diagnosztikai, 

illetve terápiás célra szolgál, valamint a rendelésre készült eszköz, továbbá a klinikai vizsgálatra 

szánt eszköz is -, amely a gyártó meghatározása szerint emberen vagy emberbıl származó mintán 

történı alkalmazásra szolgál

• ha) betegség megelızése, diagnosztizálása, megfigyelése, kezelése vagy a betegség 

tüneteinek enyhítése,

• hb) sérülés vagy fogyatékosság diagnosztizálása, megfigyelése, kezelése, tüneteinek enyhítése 

vagy kompenzálása,

• hc) az anatómiai felépítés vagy valamely fiziológiai folyamat vizsgálata, helyettesítése, 

illetve pótlása vagy módosítása,

• hd) fogamzásszabályozás

céljából, és amely rendeltetésszerő hatását az emberi szervezetben vagy szervezetre elsısorban 

nem farmakológiai, immunológiai vagy metabolikus módon fejti ki, de mőködése ilyen módon 

elısegíthetı;



Orvostechnikai eszköznek kell tekinteni:

a) az élettelen állati eredető szövet vagy sejt felhasználásával készült 

eszközt;

b) a gyógyszernek minısülı készítmény beadására szolgáló eszközt;

c) azt az eszközt, melynek szerves része olyan, önmagában alkalmazva 

gyógyszernek minısülı anyag, amely az eszközt kiegészítve hat az emberi 

testre;

d) azt az eszközt, melynek szerves része olyan humán vérbıl vagy humán 

plazmából származó, önmagában alkalmazva gyógyszer alkotóelemnek vagy 

gyógyszernek minısülı anyag, amely az eszközt kiegészítve hat az emberi 

testre (a továbbiakban: humán vérszármazék),



Még mit? (nem kizárólagosság) /2.

• In vitro diagnosztikai eszköz: (az in vitro diagnosztikai orvostechnikai 

eszközökrıl szóló 8/2003. (III. 13.) ESzCsM rendelet 2. § (1) bekezdés a) 

pont)

• sorozatgyártású gyse

• beteg- és csecsemıápolási, valamint szájápolási cikkek, csecsemı- és 

gyermektápláláshoz szükséges eszközök,

• szoptatási kellékek,

• orvosi, laboratóriumi vizsgálatokhoz szükséges vegyszerek, 

vegyszeroldatok,

• fertıtlenítıszerek,

• palackozott ivóvíz, ásványvíz, gyógyvizek, teák, gyógynövényteák,

• a Gyógyszerkönyvben szereplı növényi drogok,



Még mit? (nem kizárólagosság) /3.

Étrend-kiegészítık:

• az étrend-kiegészítıkrıl szóló 37/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet

• étrend-kiegészítı: a hagyományos étrend kiegészítését szolgáló 

olyan élelmiszer, amely koncentrált formában tartalmaz 

tápanyagokat (=vitaminok, ásványi anyagok) vagy egyéb 

táplálkozási vagy élettani hatással rendelkezı anyagokat, 

egyenként vagy kombináltan; adagolt vagy adagolható formában 

kerül forgalomba (például kapszula, pasztilla, tabletta, port 

tartalmazó tasak, adagolható por, ampulla, csepegtetıs üveg 

vagy más hasonló por-, illetve folyadékforma, amely alkalmas kis 

mennyiség adagolására).



Még mit? (nem kizárólagosság) /4.

• a speciális gyógyászati célra szánt tápszerek

• meghatározott feltételeknek megfelelı vitamin és ásványi anyag 

tartalmú, valamint felsılégúti tünetek esetén ajánlott gyógycukorkák,

• intim higiénés termékek, papír zsebkendık,

• meghatározott feltételeknek megfelelı magas vitamintartalmú zöldség-

és gyümölcslevek,

• állatgyógyászati készítmények és premixek, valamint az 

állatgyógyászatban használatos gyógyhatású készítmények, ápolószerek 

és állatgyógyászati segédanyagok,

• emberen élısködı rovarok irtására, rovarcsípés megelızésére és 

kezelésére szolgáló készítmények,



Még mit? (nem kizárólagosság) /5.

• kontaktlencse tárolásához és tisztításához szükséges oldatok, 

folyadékok, edények,

• nyomdai vagy elektronikus úton elıállított egészségügyi felvilágosító, 

tájékoztató, egészséges életmóddal, prevencióval, betegségek 

kezelésével kapcsolatos, gyógyszerészi gondozást támogató könyvek, 

kiadványok, brosúrák,

• közegészségügyi vizsgálati tartályok,

• a különleges táplálkozási célú élelmiszerekrıl szóló 36/2004. (IV. 26.) 

ESzCsM rendelet rendelet 1. számú mellékletében felsorolt termékek,

• UV-szőrı szemüvegek, munkavédelmi szemüvegek,

• láb-, kéz- és körömápolási eszközök.



Még mit? (nem kizárólagosság) /6.

kozmetikumok, kivéve az illatszerek, valamint a hajszínezı és hajformázó 

termékek: 

� a kozmetikai termékekrıl szóló, 2009. november 30-i 1223/2009/EK

európai parlamenti és tanácsi rendelet szerintiek

� (kozmetikai termék: minden olyan anyag vagy keverék, amely azt a célt

szolgálja, hogy az emberi test különbözı külsı részeivel (hámréteg, haj

és testszırzet, körmök, ajkak és külsı nemi szervek) vagy a fogakkal és a

szájüreg nyálkahártyájával érintkezésbe kerüljön, kizárólag vagy

elsısorban azok tisztítása, illatosítása, kinézetük megváltoztatása,

védelme, megfelelı állapotban tartása céljából, vagy a testszag

megszüntetése érdekében;)



Különleges gyógyszerrendelési szabályok



Egyedi import

• Egyrészt törvényi alap: (Gytv 25. §)
„(2) Azt a gyógyszert, amely az EGT-megállapodásban részes államban nem, 

de más országban forgalomba hozatali engedéllyel rendelkezik, különleges 

esetben gyógyászati célra akkor lehet alkalmazni, ha a felhasználását 

különös méltánylást érdemlı betegellátási érdek indokolja, és alkalmazását 

- a külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint - a 

gyógyszerészeti államigazgatási szerv engedélyezte. Azt a gyógyszert, 

amelyet az EGT-megállapodásban részes államban forgalomba hozatalra 

engedélyeztek, gyógyászati célra akkor lehet alkalmazni, ha azt a külön 

jogszabályban foglaltaknak megfelelıen a gyógyszerészeti államigazgatási 

szervnek bejelentették. A különös méltánylást érdemlı betegellátási érdek 

fennállása a terápiás eljárás biztonságossága és hatékonysága tekintetében 

a szakmai kollégium véleményét figyelembe véve kerül megállapításra.”



különös méltánylást érdemlı 
betegellátási érdek: 
akkor áll fenn, ha a Magyarországon érvényes forgalomba

hozatali engedéllyel nem rendelkezı gyógyszer orvosi

kezelés során történı alkalmazásával esélye lehet a

kezelés sikerességének, és ez a Magyarországon már

forgalomban lévı gyógyszertıl 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;



Rendeleti szabály

EGT tagállamában engedélyezett: csak akkor rendelhet, 

ha a rendelést megelızıen az OGYÉI-nek bejelenti és 

beszerzi az OGYÉI nyilatkozatát:

a) EGT-ben engedélyezett a megjelölt indikációban,

b) forgalomba hozatali engedélyét az illetékes hatóság 

nem vonta vissza vagy forgalmazását nem függesztette 

fel, és

c) különös méltánylást érdemlı betegellátási érdek 

fennállásával kapcsolatos véleményérıl.



„Az eljárás”

• Az orvos a nyilatkozat adatlapon kéri

• A OGYÉI beérkezését követı 8 munkanapon belül 

nyilatkozik 

• Ha úgy nyilatkozik OK nyilatkozat másolatát a vénnyel 

együtt a betegnek átadja az orvos

• Ha nem OK, de az orvos továbbra is fenntartja – a 

nyilatkozatának másolatát a vénnyel együtt a 

betegnek átadja, és a beteget tájékoztatni köteles a 

nyilatkozat tartalmáról és lehetséges 

következményeirıl.



Egyedi gyógyszerbeszerzés (?)

• nem EGT tagállamában engedéllyel rendelkezı

• engedélyezhetı, ha a gyógyszer életmentı vagy 

alkalmazása során különös méltánylást érdemlı 

betegellátási érdek fennáll 

• adatlapon: a gyógyszer pontos adataival, az igényelt 

mennyiség,kezelés várható idıtartama, részletes 

indokolással, megalapozó orvosi bizonylatok 

másolatával, az intézmény vezetıje és az intézeti 

fıgyógyszerész ellenjegyzésével, 2 példányban, 

írásban a OGYÉI-hez



Új kórházi szabály 

• A fekvıbeteg ellátást végzı intézmény kérelmet 

sürgıs szükség esetére, adott gyógyszer több betegen 

történı sürgıs alkalmazásának elısegítése érdekében, 

a kezelt(?) betegek nevének megjelölése nélkül, több 

beteg részére történı mennyiség megjelölésével is 

továbbíthatja a OGYÉI részére. Az így beszerzett 

gyógyszer felhasználásáról a fekvıbeteg ellátást végzı 

intézmény a  megfelelı adattartalommal külön 

nyilvántartást vezet.



Off-label

• =forgalomba hozatali engedélyében jóváhagyott

alkalmazási elıírásban nem szereplı rendelni, illetve

alkalmazni, ha

• a) más forgalomban lévı gyógyszer alkalmazási

elıírása szerint nem lehetséges vagy eredménytelen,

és bizonyítékok alapján az adott gyógyszer indikáción

túli alkalmazásával esély van

• b) Magyarországon vagy más országban forgalomba

hozatalra engedéllyel rendelkezik, és

• c) OGYÉItıl szakorvos kérelmezte, engedélyt kapott



Akkor is ha:

a) az adott indikációban gyógyszerhez a beteg

hozzájutása aránytalanul nagy mértékben

akadályozott, ami visszafordíthatatlan

egészségkárosodáshoz vezethet vagy

• b) gyógyszer elıny-kockázat aránya kedvezıbb, mint

az adott javallatban forgalomba hozatalra

engedélyezett gyógyszeré

és bizonyítékok alapján esély van a gyógyszeres kezelés

sikerességére



Eljárási szabályok

• alkalmazási elıírása alapján az adott esetben 

ellenjavallt, nem lehet!

• beérkezését követı naptól számított huszonegy napon 

- sürgıs szükség esetén soron kívül, de legkésıbb 

három napon - belül dönt

• szükség esetén az illetékes szakmai kollégium 

véleménye

• Engedélyt beteg aláírja orvosnál

• Engedélyekrıl OGYÉI nyilvántartást vezet



Kérdés?

Köszönöm a figyelmet!


