
 

 

A Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetségének álláspontja a gyógyszertárak létesítésének és 

működtetésének részletes szabályairól szóló kormányrendelet tervezetére vonatkozóan 

 

2016. december 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának felkérésének eleget téve a Hálózatban Működő 

Gyógyszertárak Szövetsége részt vett az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú 

kormányrendeletek módosításáról, a gyógyszertárak létesítésének és működtetésének részletes 

szabályairól, a XI. Miniszterelnökség és a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetek közötti, valamint a 

LXXII. Egészségbiztosítási Alapon belüli előirányzat-átcsoportosításokról szóló kormány-előterjesztés 

tervezetének véleményezésében. A Szövetség a tervezettel kapcsolatos javaslatait 2016. december 5-

én eljuttatta az Emberi Erőforrások Minisztériumának Egészségügyért felelős államtitkárságára. 

 

A gyógyszertárak létesítésének és működtetésének részletes szabályairól szóló 

Kormányrendelet-tervezet vonatkozásában az alábbi rendelkezések jogszabályba iktatását 

tartjuk aggályosnak:  

- a tervezet 2.§ c) pontja  

- a tervezet 4.§ (2) ab) pontja 

- a tervezet 5.§ (2) bekezdése  

 

Indokolás 

 

I. A 2.§ c) ponthoz 

A tervezet az alábbi intézkedést tartalmazza:  

 

2. § 

Az új gyógyszertár létesítésére irányuló, a Gyftv. 48. § (1) bekezdés szerinti kérelemnek tartalmaznia 

kell: 

a) az új gyógyszertár típusát, 

b) az új gyógyszertár pontos címét, 

c) az új gyógyszertár megnyitásának tervezett időpontját, 

d) az új gyógyszertár tervezett szolgálati rendjét, 

e) az új gyógyszertár forgalmazási körét. 

 

Véleményünk szerint az új gyógyszertár létesítése iránti kérelemben a megnyitás tervezett időpontját 

több okból is szükségtelen feltüntetni:  

1. A tervezett megnyitás időpontját a pályázó nem tudja biztosan meghatározni. A megnyitás 

időpontját több olyan tényező is befolyásolja, amire a pályázónak nincs ráhatása, ezért nem várható el 

tőle, hogy előre pontos dátumot jelöljön meg. A megnyitás dátumát befolyásolhatja a személyi joggal 

és a gyógyszertár működési engedélyével kapcsolatos eljárások hossza, illetve más hatóságok 

eljárásainak hossza is (pl.: cégbíróság, építésügyi hatóság). Ennek következtében a megnyitás tervezett 

időpontját a kérelmező a legjobb esetben is csak becsülni tudja, pontosan megjelölni nem.  

 

2. A tervezett időpont betartása és a be nem tartása sem jár semmilyen jogkövetkezménnyel. Ha a 

nyertes pályázónak lehetősége van, akkor kinyithatja a gyógyszertárat már a tervezett időpont előtt, 

természetesen a megfelelő hatósági engedélyek birtokában. Ha azonban a tervezett időpontra nem 



 

készül el, akkor semmilyen retorzió nincs, hiszen nem a tervezett megnyitás dátumát kell a hatóságnak 

figyelembe vennie, hanem a pályázatban megjelölt dátumot.  

 

3. A rendelet már meghatároz egy határidőt a gyógyszertár megnyitására. A tervezet szerint a hatóság 

a pályázat kiírása során meghatározza a gyógyszertár megnyitására szabott határidőt. Ennek 

következtében nem tartjuk szükségesnek, hogy a kérelmezőnek még egy ettől eltérő dátumot meg 

kelljen jelölnie, amit ráadásul senkinek sem kell figyelembe vennie.  

 

4. Több érvényes pályázat esetén a hatóság különböző szempontok szerint rangsorolja a beérkezett 

pályázatokat, ezek között viszont nincs ott a tervezett megnyitás időpontja, így az sem előnyt, sem 

hátrányt nem jelent a pályázatok elbírálásánál. 

 

A felsorolt indokok alapján javasoljuk a 2. § c) pontjának törlését. 

 

II. A 4.§ (2) ab) ponthoz és a 5.§ (2) bekezdéséhez  

 

A tervezet az alábbi rendelkezést tartalmazza:  

4. § 

(2) A működési engedély tartalmazza: 

a) a működtető 

aa) nevét, székhelyét, képviselőjének nevét, elérhetőségét; 

ab) tagjainak vagy tulajdonosainak megnevezését, tulajdoni hányaduk mértékét; 

b) a személyi joggal rendelkező gyógyszerész nevét; 

c) a gyógyszertár megnevezését, pontos címét; 

d) a gyógyszertár szolgálati rendjét; 

e) a gyógyszertár forgalmazási körét; 

f) fiók- és kézigyógyszertár esetén az a), c)-e) pontokban foglaltakon túl az ellátó 

közforgalmú gyógyszertár nevét és pontos címét; 

g) mozgó egységként működtetett fiókgyógyszertár esetén az a), d)-f) pontokban foglaltakon 

túl a mozgó egység működtetését kérő közforgalmú gyógyszertár székhelye szerinti 

megyehatáron belül ellátható települések körét; 

h) intézeti gyógyszertár esetén az intézeti vezető főgyógyszerész nevét; 

i) ideiglenesen telepített fiókgyógyszertár esetén az a), d)-f) ponton túl a rendezvény 

helyszínét és időtartamát. 

 

5. § 

(1) Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.  

(2) Az 4. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontjában foglaltakra tekintettel az egészségügyi 

államigazgatási szerv hivatalból módosítja a működési engedélyeket legkésőbb 2017. június 30-ig. 

 

A tervezett módosítás következtében a működési engedélyben rögzíteni kellene a gyógyszertárat 

működtető gazdasági társaság tulajdonosi összetételét, mely szakmailag teljesen indokolatlan. A 

működési engedély célja, hogy pontosan meghatározza, hogy ki, hol és milyen keretek között 

működtethet gyógyszertárat, nem célja viszont, hogy abban kerüljön rögzítésre a működéshez 

szükséges jogszabályi előírásoknak való megfelelés.  Amennyiben ez reális igény lenne, akkor a 

működési engedélybe még számos további körülményt is rögzíteni kellene (pl.: a gyógyszertár 

alapterületét), amely nyilvánvalóan kezelhetetlenné tenné a szakhatósági eljárást. A jelenleg hatályos 



 

jogszabályi előírások következtében a tulajdonosi szerkezet változását csak be kell jelenteni, de nem 

igényli a működési engedély módosítását. A módosítás következtében viszont a bejelentést követően 

kérelmezni kellene a működési engedély (fiókgyógyszertárak esetében azok működési engedélyeinek) 

módosítását, ami a hatósági eljárás adminisztrációs terhén túl még az igazgatási szolgáltatási díj 

megfizetésével is együtt járna, amely szükségtelen és szakmailag teljesen indokolatlan okok alapján 

újabb anyagi terhet rakna a gyógyszertársakat működtető gazdasági társaságokra. Határozott 

álláspontunk továbbá, hogy a tervezett jogszabály változtatás ellentétes a jogalkotó által viszont 

kifejezett célként megjelölt bürokrácia-csökkentés kívánalmával hiszen szakmailag indokolatlan okból 

a működési engedélyeztetés során a módosítások ügyintézését végző egészségügyi államigazgatási 

szerv ügyterhét bizonyosan növelné. 

 

A felsorolt indokok alapján javasoljuk a 4.§ (2) ab) pont és a 5.§ (2) bekezdés törlését a tervezetből. 


