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A Hálózati Gyógyszertárak Szövetsége 2013 októberében bemutatott állásfoglalásában javaslatot tett a 
gyógyszertárak építményadó mentességére. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján az egészségügyi 
intézmények 2011 végéig részesültek központilag építményadó-mentességben. 2012 májusától az Országgyűlés 
döntése alapján a háziorvosi rendelők visszakapták mentességüket, a gyógyszertáraknak, melyek a hatályos 
törvények értelmében ugyancsak kizárólag egészségügyi tevékenységet folytatnak, azonban a települési 
önkormányzatok döntései alapján kell építményadót fizetni.  
 
A dokumentumban két szempontból kíséreljük meg bemutatni, hogy a gyógyszertárak építményadó-
mentességének visszaállítása indokolt. A patikák a törvényben foglaltak értelmében már egyértelműen 
egészségügyi intézménynek számítanak, valamint a gyógyszertárak által fizetett építményadó csak rendkívül kis 
mértékben járul hozzá a települések költségvetéséhez.  
 
A gyógyszertárak fenntartása és működtetése egyre nehezebb, minden kiadásnak jelentősége van, különösen a 
kisebb patikáknál. Ezért volt nagy érvágás a gyógyszertárak számára az építményadó-mentesség eltörlése, 
valamint az a kiszámíthatatlanság, hogy a helyi önkormányzatok évre-évre, a költségvetésük összeállításakor 
döntik el, hogy adott időszakra kivetik-e az építményadót. Számításaink szerint a gyógyszertáraknak összesen 200-
220 millió forint kiesést okoz az építményadó, a teljes patikaszektorra vetítve ez nagyjából 90 000 Ft kiadást jelent 
egy átlagos gyógyszertár számára éves szinten. 
 
A kifizetett építményadó a gyógyszertáraknak lényegesen nagyobb kiesést jelent, mint amennyivel hozzájárulnak 
a települések és kerületek költségvetéséhez, és helyi adó bevételeihez.  
 
A gyógyszertárak, mint egészségügyi intézmények 
A gyógyszer-gazdaságossági törvény értelmében 2013 januárjától a gyógyszertárak egészségügyi intézménynek 
minősülnek, illetve a betegek és a vásárlók gyógyszerrel és az egyéb termékekkel való kiszolgálása is 
egészségügyi szolgáltatásnak minősül.  
 
A Hálózati Gyógyszertárak Szövetsége összesen 150 közforgalmú gyógyszertár forgalmát vizsgálta meg, ezek 
alapján országosan a patikai forgalom átlagosan 88,4%-át teszik ki a gyógyszerek és mindössze 11,6%-át az egyéb 
termékek. A vizsgált adatok alapján megállapítható, hogy minél kisebb egy adott település, annál kisebb egy patika 
átlagos egyéb termék forgalma. 
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A gyógyszertárak építményadó-terhe 

Ma Magyarországon 2334 közforgalmú gyógyszertár található, 835 településen. A hatályos önkormányzati 
rendeletek alapján 843 önkormányzat vetett ki építményadót 2013-ban, ezek közül 343 településen található 
legalább egy közforgalmú gyógyszertár. Az ÁNTSZ oldaláról származó patika-lista alapján a közforgalmú 
gyógyszertárak 73%-a működik olyan településen, amelyen van építményadó. Az önkormányzatok többsége az 
építmény hasznos területe alapján határozza meg az építményadót.  
 
A lakosságszámot figyelembe véve 24 települést/kerületet vizsgáltunk meg öt kategóriában. Összességében 
kimutatható, hogy népességtől és területi elhelyezkedéstől függetlenül a gyógyszertárak által fizetett építményadó 
csak elenyésző mértékben járul hozzá a költségvetés bevételeihez.  
 
A legmagasabb építményadót a budapesti kerületek vetették ki, így a legtöbb teher az itt található patikákat sújtja. 
Ennek ellenére a kerületek magas tervezett költségvetése miatt hozzájárulásuk a bevételekhez minimális. Habár 
átlagban alacsonyabb a 100 000 fő feletti településeken a kivetett építményadó, a városok ebből származó bevétele 
a nagyobb patikaszám miatt magasabb lehet a kerületekénél. A bevétel költségvetéshez és a helyi adókhoz 
viszonyított aránya szintén rendkívül alacsony. A 20 000 és 100 000 fő közötti településeken az építményadó 
összege hasonló a fenti kategóriához, de a kevesebb patika miatt a várható maximális bevétel jóval kevesebb. A 
helyi adókhoz ezek a települések járulnak hozzá a legnagyobb mértékben. 
 
A 2 000 és 20 000 fő közötti településeken a legalacsonyabb a fizetendő építményadó, itt a települések méreteiből 
adódóan a gyógyszertárak száma is alacsony. Így a gyógyszertárak csak néhány százezer forint építményadót 
fizetnek éves szinten. A 2 000 fő alatti településeken rendszerint egy közforgalmú gyógyszertár működik, így a 
patikák építményadója az alacsonyan meghatározott adónak köszönhetően elenyésző.  
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Melléklet - a vizsgált 24 település adatai  
 

 


