
Gyógyszertári vállalkozás létrehozása, üzletrészvásárlás

Dr. Hankó Zoltán

2019. 04. 27. Bp.III.évf.szakk.váll.létrehozása 1



Vázlat

- Gyógyszertár – gyógyszertári vállalkozás

- Gyógyszertár létesítése és működésének engedélyezése

- Gyógyszertár létesítésre benyújtandó pályázat kötelező tartalma

- Gyógyszertár működésének engedélyezése

- A működési engedély tartalma

- A szakmai felelősségről

- A tulajdonosi felelősségről

- Gyógyszertárat működtető gazdasági társaság összetételével kapcsolatos főbb további 
előírások

- Üzletrész, vagyoni hányad

- Elővásárlási jog

- Patika hitelprogram

- Patika tőkeprogram

- Néhány ágazati gazdasági adat

- Miről lehet érdemes előzetesen adatot kérni?

Bp.III.évf.szakk.váll.létrehozása 2



• A gyógyszertár egészségügyi szolgáltató tevékenységet  végző egészségügyi intézmény. 
Gyógyszertár közforgalmú, intézeti, fiók- és kézigyógyszertári formában működhet.

• közforgalmú gyógyszertár: a lakosság közvetlen és teljes körű gyógyszerellátását biztosító 
olyan egészségügyi intézmény, amely a teljes körű gyógyszerellátás keretében magisztrális 
gyógyszerkészítést is végez;

• fiókgyógyszertár: a közforgalmú gyógyszertár részeként működő, de azzal nem azonos 
telephelyű, vagy mozgó egységként működtetett, a lakosság közvetlen gyógyszerellátását 
biztosító egészségügyi intézmény;

• intézeti gyógyszertár: a fekvőbeteg-gyógyintézet részeként működő, annak teljes körű 
gyógyszerellátását végző 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; 
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• A gyógyszertár egészségügyi szolgáltató tevékenységet  végző egészségügyi intézmény. 
Gyógyszertár közforgalmú, intézeti, fiók- és kézigyógyszertári formában működhet.

• közforgalmú gyógyszertár: a lakosság közvetlen és teljes körű gyógyszerellátását biztosító 
olyan egészségügyi intézmény, amely a teljes körű gyógyszerellátás keretében magisztrális 
gyógyszerkészítést is végez; VÁLLALKOZÁS MŰKÖDTETI

• fiókgyógyszertár: a közforgalmú gyógyszertár részeként működő, de azzal nem azonos 
telephelyű, vagy mozgó egységként működtetett, a lakosság közvetlen gyógyszerellátását 
biztosító egészségügyi intézmény; KÖZF. GY.TÁRAT MŰKÖDTETŐ VÁLLALKOZÁS MŰKÖDTETI

• intézeti gyógyszertár: a fekvőbeteg-gyógyintézet részeként működő, annak teljes körű 
gyógyszerellátását végző egészségügyi intézmény, mely szaktevékenységként közvetlen 
lakossági gyógyszerellátási feladatokat is végezhet; NEM GYÓGYSZERTÁRI VÁLLALKOZÁS 

• kézigyógyszertár: a háziorvos, házi gyermekorvos (a továbbiakban: háziorvos) gyógyító 
munkájához szükséges, a gyógyszerek meghatározott körét szolgáltató ellátási forma; NEM 
GYÓGYSZERTÁRI VÁLLALKOZÁS 
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Gyógyszertár létesítése
422/2016. (XII. 14.) Korm. rend.

• Új gyógyszertár - az ideiglenesen telepített fiókgyógyszertár kivételével - csak létesítési engedély és
működési engedély alapján működtethető.

• A létesítésről az OGYÉI kérelemre dönt.

• A létesítésről szóló döntésről az OGYÉI értesíti az önkormányzatot és az MGYK-t.

• Közforgalmú gyógyszertár létesítését az OGYÉI országos pályázat alapján engedélyezi.

• Az OGYÉI pályázatot (1) kérelemre vagy (2) hivatalból írja ki.

• Az OGYÉI a pályázatot az Egészségügyi közlönyben és a honlapján teszi közzé.

• Az OGYÉI a pályázat eredményét az Egészségügyi közlönyben és a honlapján teszi közzé.

• A nyertes részére az OGYÉI a közforgalmú gyógyszertár létesítését határozatban engedélyezi.

• Fiókgyógyszertár a közforgalmú gyógyszertár kérelmére engedélyezhető.
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Gyógyszertár létesítésre benyújtott pályázat kötelező tartalma
422/2016. (XII. 14.) Korm. rend.

• Gyógyszertár létesítésre irányuló pályázat kötelező feltétele, hogy a kérelmező megfelel a személyi
jogra vonatkozó előírásoknak

• Gazdasági társaság esetén

– a cég nevét, cégjegyzékszámát, a képviselő elérhetőségét, a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel
ellátott címpéldány másolatát,

– egységes szerkezetbe foglalt, hatályos társasági szerződés másolatát, amelyben a személyi
jogos gyógyszerész vagy személyi jogra jogosult gyógyszerész és a gyógyszertárban
alkalmazott valamennyi gyógyszerész együttes tulajdonhányada meghaladja az 50%-ot,

– még létre nem jött gazdasági társaság esetén társasági szerződésének (alapszabályának,
alapító okiratának) tervezetét, a képviselő elérhetőségét és kötelezettségvállalást arra
vonatkozóan, hogy a létesítési engedély megszerzése esetén a gazdasági társaság - pályázat
során benyújtott tervezetnek megfelelő - bejegyzését a létesítési engedély kiadásától számított
15 napon belül kezdeményezik, amelyben a személyi jogos gyógyszerész vagy személyi jogra
jogosult gyógyszerész és a gyógyszertárban alkalmazott valamennyi gyógyszerész együttes
tulajdonhányada meghaladja az 50%-ot
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Gyógyszertár működésének engedélyezése
422/2016. (XII. 14.) Korm. rend.

• Kell

– létesítési engedély

– közforgalmú gyógyszertár esetén 

• személyi jogos gyógyszerész

• felelősségbiztosítás

• építészeti, személyi, tárgyi feltételeknek való megfelelés

• Gyftv 75. §-nak való megfelelés igazolása 

(Nem valósítható meg olyan összefonódás, amelynek eredményeképpen négynél több
gyógyszertár kerülne az adott vállalkozás vagy vállalkozáscsoport vagy ugyanazon
természetes személy közvetlen vagy közvetett irányítása alá, továbbá nem valósítható
meg olyan összefonódás sem, amelynek következményeként húszezer lélekszám alatti
településen három vagy annál több gyógyszertár kerülne az adott vállalkozás vagy
vállalkozáscsoport vagy ugyanazon természetes személy közvetlen vagy közvetett
irányítása alá.)
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A működési engedély tartalma
422/2016. (XII. 14.) Korm. rend.

• A működési engedély tartalmazza

– a működtető

• nevét, székhelyét, képviselőjének nevét, elérhetőségét,

• tagjainak vagy tulajdonosainak megnevezését, tulajdoni hányaduk mértékét,

– a személyi joggal rendelkező gyógyszerész nevét,

– a gyógyszertár megnevezését, pontos címét,

– a gyógyszertár szolgálati rendjét,

– a gyógyszertár forgalmazási körét,

– fiók- és kézigyógyszertár esetén az ellátó közforgalmú gyógyszertár nevét és pontos
címét is,

– mozgó egységként működtetett fiókgyógyszertár esetén a mozgó egység működtetését
kérő közforgalmú gyógyszertár székhelye szerinti megyehatáron belül ellátható
települések körét,

– intézeti gyógyszertár esetén az intézeti vezető főgyógyszerész nevét,

– ideiglenesen telepített fiókgyógyszertár esetén az a rendezvény helyszínét és
időtartamát is.
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A „szakmai” felelősségről

Gyftv 73. § (1) bek.:
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 intézkedés, megállapodás semmis.

Gyftv 74. § (5)  bek.:
A közforgalmú gyógyszertárat működtető gazdasági társaság ügyvezetését, képviseletét a 73. § (1)
bekezdésében foglalt esetekben az adott gyógyszertár vonatkozásában a személyi joggal rendelkező
gyógyszerész önállóan látja el.
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A „tulajdonosi” felelősségről

Gyftv 74. § (1) bek.:

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, illetve az igazolt hallgatói
jogviszonnyal rendelkező gyógyszerész egyetemi hallgató öröklés útján szerzett
tulajdonhányada együttesen

a gyógyszertárat működtető vállalkozásban meghaladja az 50%-ot.

Gyftv 74. § (6) bek.:

A közforgalmú gyógyszertárat működtető gazdasági társaság működése során a
gyógyszerészi tulajdoni hányad tekintetében biztosítani kell a tagsági jogoknak a
tulajdoni hányadnak megfelelő - a társasági szerződésben rendezett - gyakorlását. Az
ezzel ellentétes megállapodás semmis.
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Gyógyszertárat működtető gazdasági társaság összetételével 
kapcsolatos főbb további előírások

• Négyes szabály – gyógyszerészekre vonatkoztatva

• Társasági szerződést az OGYÉI-nek be kell nyújtani (módosítást 5 napon belül)

• Sem közvetlenül, sem közvetve tulajdont nem szerezhet

– gyógyszergyártási, gyógyszer-nagykereskedelmi engedéllyel rendelkező

– négy gyógyszertárban tulajdonnal rendelkező vállalkozás vagy vállalkozáscsoport

– olyan gazdasági társaság, amelynek székhelye olyan országban van, ahol nem végez
gazdasági tevékenységet és amelyben jogszabály nem ír elő társasági adónak megfelelő
adókötelezettséget, vagy az adóévre fizetendő, a társasági adónak megfelelő adó és az
adózás előtti eredménynek megfelelő összeg százalékban kifejezett hányadosa nem éri el
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 19. §-ában előírt
mérték kétharmadát.

• A gyógyszertárat működtető gazdasági társaságban tulajdonhányaddal rendelkező
gyógyszerész halála esetén a hagyatékátadó végzés jogerőre emelkedését követő 45 napon
belül kell megfelelni az 50%-os szabálynak

Bp.III.évf.szakk.váll.létrehozása 11



Üzletrész, vagyoni hányad

• Kft.
– Az üzletrész a tagok jogait és a társasági vagyonból őket megillető hányadot alkotja.
– Az üzletrész mértéke és az ahhoz kapcsolódó jogosultságok arányban állnak egymással, a tagok

által birtokolt azonos mértékű üzletrészhez ugyanakkora mértékű jogosultságok kapcsolódnak.
– A társaság tagjainak nyereségből és veszteségből való részesedése is igazodik a felosztott

arányokhoz.
– A törzsbetét és üzletrész arányait azonban a főszabálytól függetlenül kft alapításakor a

társasági szerződésben eltérő mértékben is meg lehet állapítani, ezt hívjuk külön jogos
üzletrésznek, mely ezáltal eltérő szavazati jogot biztosíthat.

– Az üzletrész fogalmától el kell különítenünk az üzlethányadot, mely valamely tag közös
tulajdonú üzletrészben megszerzett hányadát képezi.

• Bt
– a beltag felelőssége korlátlan, amennyiben több beltagja van a betéti társaságnak, akkor

azokkal egyetemleges is. A beltag felelőssége is másodlagos, csak akkor jöhet szóba, ha a
társaságnak nincs vagyona, vagy a vagyona nem elégséges.

– kültag sem az üzletvezetésre, sem a társaság képviseletére nem jogosult. Képviselője csak
beltag lehet

– a kültagnak társasági szerződésben rögzített mértékű szavazati joga van
– ha a bt-nek nem maradt üzletvezetésre és képviseletre jogosult beltagja, a törvényes működés

megteremtéséig (legfeljebb 6 hónapig) a társaság képviseletére a kültag is jogosult (ha nem
felel meg az előírásoknak, a bíróság felügyelő biztost rendelhet ki) (!!!!)
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Elővásárlási jog
Gyftv 83/A §

(7) A közeli hozzátartozók közötti átruházás kivételével, 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
munkavégzésre irányuló 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. Az e bekezdés alapján történő állami tulajdonszerzés esetén a 74. §
(3) bekezdése és a 75. § nem alkalmazandó. Ha az elővásárlási jog jogosultja az átruházási
szándék és a vételár vele való közlésétől számított 30 napon belül nem nyilatkozik, úgy kell
tekinteni, hogy nem kíván élni az elővásárlási jogával. Az állam mint elővásárlásra jogosult által így
szerzett tulajdoni hányadot az (1) bekezdésben és a 74. § (1) bekezdésében foglalt feltételek
teljesítése tekintetében be kell számítani.

(8) Ha a közforgalmú gyógyszertárat működtető gazdasági társaság tulajdoni hányadát a (7)
bekezdésben meghatározott elővásárlásra jogosult javára ruházzák át, az elővásárlási jog csak a
vevőt sorrendben megelőző jogosultakat illeti meg.
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Elővásárlási jog
Gyftv 83/A §

(9) A gyógyszerészi tulajdoni hányad biztosítása érdekében az állam a (7) bekezdés szerint szerzett
tulajdoni hányada értékesítésére a tulajdoni hányad megszerzésétől számított 3 éven belül
pályázatot ír ki, azzal, hogy ha az adott közforgalmú gyógyszertárat működtető gazdasági
társaságban tulajdonhányaddal rendelkező gyógyszerész vagy az adott közforgalmú
gyógyszertárban munkavégzésre irányuló jogviszonnyal rendelkező gyógyszerész vételi szándékát
jelzi, a pályázatot haladéktalanul ki kell írni.

(10) Az állam által a (7) bekezdés szerint szerzett tulajdoni hányad pályázat útján történő
értékesítése esetén a (7) bekezdés szerinti, valamint a más jogszabályon vagy szerződésen alapuló
elővásárlási jog nem alkalmazandó.

(11) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy
a) a (7) bekezdés szerinti elővásárlási jogok gyakorlására, valamint a (9) bekezdés szerinti pályázat
kiírására és lebonyolítására vonatkozó részletes szabályokat rendeletben állapítsa meg,
b) az állam (7) bekezdés szerinti elővásárlási jogát, illetve tulajdonosi jogait gyakorló szervet
rendeletben kijelölje.

+ 331/2013. (IX. 5.) Korm. rendelet a közforgalmú gyógyszertári tulajdoni hányadra vonatkozó
elővásárlási jog gyakorlásának és az állam tulajdoni hányadának értékesítésére vonatkozó
pályázat szabályairól
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Patika hitelprogram

Szabályozza:
A közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének elősegítéséről szóló
212/2013. (VI. 19.) Kormányrendelet.

Igénybe vehető
• annak, aki 2017. január 1-jét követően sem közvetlenül, sem közvetetten nem rendelkezett

tulajdoni hányaddal gyógyszertárat működtető gazdasági társaságban,
• ahhoz a gyógyszertárhoz, amely egy település gyógyszerellátását egyedül biztosítja,
• oly módon, hogy a tulajdonhányad szerzésével növekedik a meglévő gyógyszerészi tulajdoni hányad

a gyógyszertárat működtető gazdasági társaságban, vagy
• amely eleve 100%-os gyógyszerészi tulajdoni hányaddal rendelkezik.
(lásd következő dián)

Tehát
• az állam kedvezményes hitellehetőséggel is támogatja gyógyszerészek első gyógyszertárban történő

tulajdon szerzését (a fiatal gyógyszerészek helyzetbe hozását),
• a vidéki kisgyógyszertárak megmaradását és
• a minél nagyobb arányú (akár teljes körű) gyógyszerészi tulajdonhányadok kialakítását az egyes

gyógyszertárakban.
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Patika hitelprogram
212/2013. (VI. 19.) Kormányrendelet

3. § A kedvezményes hitel vagy kölcsön és a kamattámogatás igénybevételére az a gyógyszerész jogosult, aki

a) a Gyftv. 83/A. § (7) bekezdésében foglaltak szerinti elővásárlási jog gyakorlásával tulajdonhányadot kíván szerezni a
hitelcéllal érintett gyógyszertárat működtető gazdasági társaságban

aa) oly módon, hogy 2017. január 1-jét követően sem közvetlenül, sem közvetetten nem rendelkezett tulajdoni
hányaddal gyógyszertárat működtető gazdasági társaságban,
ab) amely egy település gyógyszerellátását egyedül biztosítja,
ac) oly módon, hogy a tulajdonhányad szerzésével növekedik a meglévő gyógyszerészi tulajdoni hányad a
gyógyszertárat működtető gazdasági társaságban, vagy
ad) amely 100%-os gyógyszerészi tulajdoni hányaddal rendelkezik;

b) nyilatkozik arról, hogy
ba) a hitelkérelem benyújtásának időpontjában mekkora összegű általános csekély összegű (de minimis)
támogatást vett igénybe a kamattámogatási kérelem benyújtását megelőző két pénzügyi évben és a folyamatban
lévő pénzügyi évben,
bb) a hitelkérelem benyújtásának időpontjában az adott pénzügyi év, valamint az azt megelőző két pénzügyi év
folyamán számára megítélt általános csekély összegű (de minimis) támogatások támogatástartalma nem haladja
meg a 200 000 eurónak megfelelő forintösszeget,
bc) a hitelkérelem benyújtásának időpontjáig a hitelcéllal érintett gyógyszertárat működtető gazdasági
társaságban való tulajdonhányad megszerzésére vett-e igénybe más állami támogatást, és ha igen, csatolja az
igénybe vett más állami támogatás kapcsán kiállított igazolást,
bd) tudomásul veszi, hogy amennyiben a ba) és bb) alpont alapján tett nyilatkozat támogatási adataiban változás
következik be a kamattámogatási kérelem benyújtását követően más de minimis támogatás igénybevétele miatt,
úgy arról köteles haladéktalanul tájékoztatni a pénzügyi intézményt és a támogatást nyújtó szervet;
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A Patika Hitelprogram főbb jellemzői

• Devizanem: magyar forint.
• Kamat mértéke: 3 havi EURIBOR +RKP, azzal a feltétellel, hogy nem lehet kisebb, mint 0,48%/év + 

legfeljebb 3,0 %/év
• Futamidő: legfeljebb 10 év.
• Rendelkezésre tartási idő: legfeljebb 6 hónap.
• Türelmi idő: legfeljebb 1 év.
• Finanszírozási összeg: legalább 5, legfeljebb 150 millió forint hitelfelvevőnként.
• Saját forrás mértéke: A minden állami és európai uniós támogatástól mentes saját forrás mértéke a 

megvásárolandó tulajdonrész vételárának legalább 10%-a.
• Hitelkérelem benyújtása: A hitelkérelmet a programban résztvevő együttműködő partnereinkhez 

lehet benyújtani. Ezek:
– Budapest Bank Zrt., Mohácsi Takarék Bank Zrt., OTP Bank Nyrt., UniCredit Bank Hungary Zrt., 

B3 TAKARÉK Szövetkezet, Békés Takarék Szövetkezet , Dél Takarék Szövetkezet, Pátria 
Takarékszövetkezet

• Termékdokumentáció: A Patika Hitelprogram termékdokumentációját az MFB 
Vállalkozásfinanszírozási Program 2020 tartalmazza.

• További tájékoztatás: Amennyiben a fentiek felkeltették az érdeklődését, az MFB munkatársai a 06-
40-555-555 számon állnak rendelkezésére. A Program feltételrendszerével kapcsolatos kérdéseket 
az ugyfelszolgalat@mfb.hu e-mail címre várják.

• az MFB kamatfelár RKP 2017. és 2018. évi mértéke 3,5 %/év
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Patika tőkeprogram

Gyftv 83/A §

(6) A 74. § (1) bekezdésében és az (1) bekezdésben foglalt gyógyszerészi tulajdoni hányadba a
Kormány által kijelölt tőkealap-kezelő (a továbbiakban: tőkealap-kezelő) által kezelt Tőkealapnak a
közforgalmú gyógyszertárat működtető gazdasági társaságban szerzett tulajdonhányadát is bele
kell számítani, ha a gyógyszerész a tőkealap-kezelő által kezelt Tőkealap tulajdonszerzésétől
számított 7 éven belül a tulajdonhányad tekintetében vételi jogot érvényesíthet. A tőkealap-
kezelő által kezelt Tőkealap e bekezdés szerinti tulajdonszerzése a magyarországi székhelyű kis- és
középvállalkozások tevékenységét szolgáló tőkefinanszírozás céljából megvalósuló fejlesztési célú
befektetésnek minősül. A tőkealap-kezelő által kezelt Tőkealap e bekezdés alapján történő
tulajdonszerzése esetén a (7) bekezdés, a 74. § (3) bekezdése és a 75. § nem alkalmazandó. A
tőkealap-kezelő által kezelt Tőkealap által e bekezdés alapján szerzett tulajdonhányadnak az e
bekezdésben említett vételi jog jogosultja részére történő értékesítése esetében a (7) bekezdés
nem alkalmazandó.

A tőkeprogram gazdája a Hiventures Zrt. (MFB)
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Gyógyszertári vállalkozások és 
közforgalmú gyógyszertárak száma
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Időszak
Gyógyszertári vállalkozások Gyógyszertárak

Bt Kft+Rt Egyéni 
váll.

Összes OTH/OGYÉI alapján

2006 * 2 010

(…)

2010 * 1 365 706 219 2 290 2 451

2011 * 1 268 623 182 2 073 2 396

2012 * 1 199 680 183 2 062 2 341

2013 * 1 195 802 154 2 151 2 334

2014 * 1 147 846 141 2 134 2 329

2015 * 1 146 868 130 2 144 2 315

2016 * 1 058 859 128 2 045 (-4,6%) 2 318

2017 ** 926 737 93 1 756 (-14,1%) 2 318

2018*** 2 315



Adózott eredmény (ágazati egyenleg) (MrdFt)
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Időszak Nyereséges 
vállalkozások adózott 

eredménye

Veszteséges vállalkozások 
adózott eredménye

Ágazati egyenleg

2006 23,4 -0,55 22,9

(…)

2010 14,6 -6,7 7,9

2011 17,9 -5,3 12,6

2012 18,2 -1,9 16,3

2013 22,2 -1,3 20,9

2014 23,8 -1,5 22,3

2015 25,5 -1,0 24,5

2016 28,9 -0,8 28,1

2017* 26,1 (-9,7%) -0,5 (-37,5%) 25,6 (-8,9%)



Egy gyógyszertári vállalkozásra eső ágazati összesített adózott
eredmény (MFt)
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Időszak Bt Kft+Rt Egyéni váll. Átlag

2006 11,4

(…)

2010 5,1 0,4 3,0 3,2

2011 7,0 4,8 3,8 5,3

2012 8,1 9,0 3,0 7,0

2013 9,7 10,9 3,4 8,9

2014 11,1 10,7 3,8 10,4

2015 11,8 12,1 4,2 11,4

2016 12,8 16,2 5,0 13,8

2017* 13,8 16,4 7,8 14,6



Miről lehet érdemes előzetesen adatot kérni – I.

• A gyógyszertárat működtető gt
– társasági szerződése (esetleges szindikátusi megállapodások)
– számviteli politikája
– 2015. és 2016. évi beszámolója, a 2017-es év beszámoló-előzetese
– éves beszámolóját alátámasztó leltár
– éves beszámolóját alátámasztó főkönyvi kivonat
– éves beszámoló immateriális javak tételes analitikája
– éves beszámoló tárgyi eszköz nyilvántartás, tételes analitika 
– adófolyószámla kivonata

• A gyógyszertárnak helyet adó ingatlan tulajdoni lapja

• Lekötött (fejlesztési) tartalék képzése évenkénti bontásban, jelenlegi egyenlege
– A társasággal munkaviszonyban állók munkaszerződései, munkaszerződésen kívül kötött 

megállapodások

• A társasággal munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók szerződései
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Miről lehet érdemes előzetesen adatot kérni – II.

• Hosszú távú (1 évnél hosszabb) időre vállalt bármilyen garanciális, szerviz, javítási vagy egyéb 
szolgáltatási kötelezettséget tartalmazó szerződések

• Adóellenőrzési jegyzőkönyve

• A gyógyszertár
– éves bruttó és nettó forgalma, 2015, 2016, 2017
– NEAK szerződés a támogatás-elszámolás módjára
– NEAK által elszámolt támogatott gyógyszer és egyéb támogatás-összege 2015, 2016, 2017
– Támogatott gyógyszerek receptszáma 2015, 2016, 2017
– NEAK által elszámolt generikus kompenzáció 2015, 2016, 2017
– NEAK által elszámolt szolgáltatási díj 2015, 2016, 2017
– OGYÉI és egyéb hatósági ellenőrzési jegyzőkönyvek (elsősorban az esetleges kötelezésre, szankcióra 

vonatkozóak)
– a gyógyszertárban foglalkoztatottak száma, végzettsége, foglalkoztatásuk módja
– beszállítói megállapodások (pl. nagykereskedő, informatikai rendszergazda, könyvelő)

• Megállapodás megkötése előtt:
– teljességi nyilatkozat az ügyvezetőtől, hogy a társasággal és a gyógyszertárral kapcsolatos minden 

információt rendelkezésre bocsátott. 
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Mennyit ér egy gyógyszertár?
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Esettanulmány – 1.

Egy gyógyszertári vállalkozásokat működtető nagybefektető egyik gyógyszertárából a
személyi jogos gyógyszerész nyugdíjba vonul. A személyi jogos és a nagybefektető
megállapodtak abban, hogy a személyi jogos gyógyszerész üzletrészét a gyógyszertár
többségi tulajdonosának közreműködésével egy új személyi jogosnak értékesítik. A
befektető értesült arról, hogy Te szeretnél személyi jogot. Másoktól azt hallotta, hogy
jó és lelkiismeretes szakember vagy megfelelő vezetői képességekkel, ugyanakkor nem
rendelkezel elegendő pénzzel ahhoz, hogy gyógyszertárat vásárolj. Megkeres és
felajánlja, hogy bttó 350 eFt/hó bért biztosít, a nyugdíjba vonuló gyógyszerész
üzletrészét ingyen megkapod, ami a társasági szerződés szerint 5%. Ha távozol, nem
tarthatsz igényt ennek ellenértékére. Mint mondja, a gyógyszertári vállalkozásban a
többségi gyógyszerészi tulajdon így biztosított lesz. Ajánlata szerint a gyógyszertár
szakszemélyzetének összetételét és létszámát illetően szabad kezed van, de a
gyógyszertár szolgálati rendje nem változhat. A gyógyszertár nagykereskedelmi
beszerzéseiről és árképzéséről a céghálózat központjában döntenek. A gyógyszertár
nyereségének 5%-a téged illet, de írásban vállalnod kell, hogy a társaság közgyűlésén
mindig vele szavazol. Cserébe biztosít arról, hogy ezeknek a döntéseknek minden
negatív következményétől mentesít. Ezt ő vállalja írásban. Megkezdődnek a
tárgyalások. Milyen szempontokra figyelsz, mit kérdezel és milyen szempontok
érvényesítéséhez ragaszkodsz?
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Esettanulmány – 2.

Megtudod, hogy az egyik gyógyszertár gyógyszerész tulajdonosa, aki családi
vállalkozásként működteti a gyógyszertárat, nyugdíjba szeretne vonulni és ezért el
akarja adni a gyógyszertárat, de a gyógyszertárnak helyet adó ingatlan – ami a patikai
vállalkozásé – nem eladó, mert abban más üzletek is működnek. Érdekel a lehetőség.
Annyit sikerül a tárgyalások előtt megtudnod, hogy a városközpontban működő
gyógyszertárat a tulajdonosa konzervatív módon irányította, a szakszemélyzet létszáma
megfelelő, a bérezésük szabályos és méltányos, a gyógyszertár forgalma havi 30 mFt,
nyeresége az éves forgalom 4%-a. A gyógyszertár személyi jogos gyógyszerésze mellett
két további gyógyszerész is dolgozik a gyógyszertárban. Az eladó négy havi bruttó
forgalomnak megfelelő összeget kér. Lehetőséged van a patika alap igénybe vételére
és van saját forrásod is. Ugyanakkor aggaszt, hogy az ingatlan bérleti jogát
mindösszesen egy évre garantálja, azonban biztosít arról, hogy bérleti díjként
mindösszesen havi bruttó 250 eFt-nál többet ez idő alatt nem fog kérni. Hogyan
folytatod a tárgyalást, mire vagy kíváncsi?
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