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HÁTTÉR 
A gyógyszertárak működtetése és fenntartása évről évre egyre nehezebb. Az elmúlt másfél évben rendezett 
vaklicitek, a delistázás következtében a patikák árbevétele jelentősen csökkent, melyet a szolgáltatási díj csak 
kismértékben kárpótol. A gyógyszertárak forgalmát ugyancsak komolyan rontja, hogy az elmúlt évtizedben 
folyamatosan szűkült a patikában forgalmazható termékek köre, valamint, hogy ezzel párhuzamosan bővült a 
drogériákban és hipermarketekben árusítható termékpaletta.  Ezek együtt éves szinten számottevő kiesést 
okoznak a gyógyszertáraknak, ezért a patikáknak jelentős pluszforgalmat kellene generálniuk ahhoz, hogy 
szinten tartsák a működéshez szükséges bevételeiket.  
Mivel a támogatott gyógyszerek ára folyamatosan csökken és az árrés is alacsony ezeken a termékeken, a 
patikák gazdasági helyzetüket olyan termékek forgalmazásával tudnák megfelelően biztosítani, amelyek árrése 
nincsen szabályozva, de szorosan kapcsolódnak az egészségmegőrzéshez és higiéniához. A gyógyszertárakban 
forgalmazható termékek körének megfelelő meghatározása, valamint az egészségmegőrzéssel kapcsolatos 
termékek gyógyszertáron kívüli forgalmazásának szigorítása kedvező körülményeket teremtene arra, hogy a 
patikák fenntarthatóak legyenek komoly állami segítség nélkül is.  
 
A JELENLEGI HELYZET 
A hipermarketekkel és a drogériákkal szemben a gyógyszertárak több szempontból is hátrányt szenvednek. A 
versenyhátránynak egyrészt szabályozási okai, másrészt pedig piaci okai vannak.  
Szabályozási okok 
• AZ OTC termékek gyógyszertáron kívüli forgalmazása éves szinten körülbelül 300 millió forint kiesést okoz a 

patikák árrés tömegében.  
• A patikákban forgalmazható termékek körét a 2/2008(I.8) EüM rendelet határozza meg. Komoly problémát 

jelent, hogy bioélelmiszereket, speciális étrendhez szükséges élelmiszereket nem árusíthat gyógyszertár, 
azaz ezen termékek elérése nem megoldható a patikákban. Így speciális helyzet áll elő: a kellő szaktudás 
megvan a gyógyszerészeknek a bioélelmiszerekkel kapcsolatban, de maguk a termékek nem kaphatóak a 
patikákban. Ugyanakkor a drogériákban nincsen megfelelő szakszemélyzet, amely tanácsot és felvilágosítást 
tudna adni ezekben a témákban, ennek ellenére ezek a termékek forgalmazhatóak ott. A bioélelmiszerek és 
egyéb speciális élelmiszerek rendkívül népszerűek a lakosság körében, így, azzal, hogy a patikákban nem 
forgalmazhatóak, rendkívül komoly versenyhátrányba kerülnek a gyógyszertárak a drogériákkal szemben.  

• A gyógyszertárakban forgalmazható termékre vonatkozó jogszabály számos termék esetében nem 
határozza meg egyértelműen, hogy mely termékek, termékkörök forgalmazhatók a patikákban. A rendelet 
további hiányossága, hogy a kozmetikai termékek vonatkozásában egy már hatályon kívül helyezett 
rendeletre hivatkozik (40/2007 (XI.23.)), így jogbizonytalanságot idéz elő, hiszen jelenleg az sem világos, 
hogy egyáltalán lehet-e kozmetikai terméket forgalmazni a patikákban. 

• Előfordul, hogy a gyártók anyagi megfontolásból nem soroltatják át termékeiket a jogszabályváltozásokat 
követően, így sok, az egészségmegőrzést elősegítő termék nem lesz forgalmazható gyógyszertárakban. 
Ugyanakkor egyes gyártók az OTC termékből „egyéb kategóriába” tartozó terméket is bevezettek, azzal a 
céllal, hogy patikán kívül is árusítható lehessen. 

• Állatgyógyászati termékek forgalmazhatóak gyógyszertárakban, de az adminisztratív terhek és az 
engedélyeztetési eljárás nehézségei miatt sokan nem élnek a lehetőséggel. Egyes számítások szerint az 
állatgyógyászati termékek árusítása több mint 10 milliárd forint forgalmat jelenthetne a patikaszektornak. 

 
Piaci okok 
• 10 évvel ezelőtt a tápszerek 80-90%-a patikai forgalomban volt, azóta lekerült róluk a támogatás, majd recept 

nélkül szabadon kapható termékké váltak. Így a drogériák és elsősorban a hipermarketek is felismerték a 
lehetőséget, és árusítani kezdték ezeket a termékeket. Ma már a tápszerek forgalmazásának túlnyomó része 
a drogériákban és a hipermarketekben történik, ezért a gyógyszertárak jelentős kiesést kénytelenek 
elkönyvelni.  

• A speciális étrendhez szükséges élelmiszerek (például a hipoallergén – glutén- és laktózmentes - 
élelmiszerek) éves szinten több milliárdos bevételt jelentenek a drogériáknak és a hipermarketeknek. Ezeket 



 
a termékeket ugyanis a gyógyszertárban jelenleg nem árusíthatják, míg a kiskereskedelmi üzletekben 
élelmiszerként forgalmazhatóak.  

• A táplálék-kiegészítőkből a hipermarketek és drogériák nagyságrendekkel többet forgalmaznak, mint a 
gyógyszertárak, mivel ezen termékek árusítása nem engedélyköteles és minden megkötés nélkül 
forgalmazhatják azokat. Habár a patikák táplálék-kiegészítőkből származó bevétele nem csökken, a 
kiskereskedelmi üzletláncok jelentős forgalmat vesznek el a patikáktól.  

• Bizonyos higiéniás termékek (például a szájápolással kapcsolatosak) sokkal olcsóbbak a hipermarketekben 
és drogériákban. A gyógyszertárak nem tudnak versenyezni a kiskereskedelemi boltok áraival, mivel 
utóbbiak közvetlenül a gyártótól rendelik meg a termékeket, míg a patikák nagykereskedők bevonásával, és 
jóval kisebb mennyiségben tudják beszerezni azokat. Hasonló helyzet figyelhető meg a babaápolási 
cikkekkel és pelenkákkal kapcsolatban is.  

• Kialakulóban lévő tendencia, hogy a betegek és vásárlók hozzászoknak ahhoz, hogy a patikákban csak a 
gyógyszereiket vásárolják meg, tanácsot kérnek a gyógyszerészektől, majd a táplálék-kiegészítőket és a 
bioélelmiszert a drogériákban, hipermarketekben szerzik be.  

 
A gyógyszerészi szakértelem kérdése 
• A drogériákban számos olyan termék kapható, melynek fogyasztásához gyógyszerészi tanácsadás 

szükséges. Bizonyos termékek (például a táplálék-kiegészítők) nem megfelelő szedése és alkalmazása 
egészségproblémákhoz vezethet, ezért mindenképpen javasolt és indokolt a gyógyszerészi tanácsadás és 
bizonyos szintű gyógyszerészi felügyelet. Vannak olyan gyógyszerek, melyek rendszeres szedése kizárja 
bizonyos táplálék-kiegészítők alkalmazását. Ilyen jellegű szakértelem nem érhető el és nem is adható 
gyógyszertáron kívül.  

 
Marketing 
• A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a 

gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény nem határozza meg 
egyértelműen a gyógyszertárakban alkalmazható marketing-tevékenységeket, azonban a szabályok be nem 
tartása szigorú szankciókat vonhat maga után. A gyógyszertárak többsége ezért nem indít akciókat és nem 
vezet be kedvezményeket. A drogériákat és hipermarketeket nem köti hasonlóan szigorú rendelkezés 
marketingtevékenységekkel kapcsolatban.  

 
A HÁLÓZATI GYÓGYSZERTÁRAK SZÖVETSÉGÉNEK JAVASLATAI 

• A gyógyszertárakban minden olyan termék árusítható legyen, amely az egészségmegőrzéssel, 
higiéniával és egészségápolással összefüggésbe hozható. 

• OTC termékeket csak gyógyszertárakban, gyógyszerészi tanácsadás biztosítása mellett lehessen 
forgalmazni. 

• Az egyéb, egészségmegőrzéssel kapcsolatos termékek árusításának szigorítása szükséges a 
gyógyszertáron kívüli forgalmazás esetében, a gyógyszerészi felügyelet és tanácsadás biztosításának 
hiányában. 

• Az állam és a gyógyszerészi szakmai szervezetek szervezésében állami támogatással kampány 
indítása a gyógyszerészi szakma mellett, ösztönözni a lakosságot, hogy az egészségmegőrzéssel 
kapcsolatos termékeket a gyógyszertárakból szerezzék be. 

• Állatgyógyászati termékek árusítása ne engedélyköteles, hanem bejelentés-köteles tevékenység legyen. 
• A marketingszabályok egyértelműsítése a gyógyszer-gazdaságossági törvényben. 
• A gyógyszertárak is nyújthassanak olyan kedvezményeket, akciókat, amelyeket a hasonló termékeket 

forgalmazó üzleteknek lehet.  
 

 
A HGYSZ-ről: 
A Hálózati Gyógyszertárak Szövetsége 2010 májusában jött létre. Célja a hálózati gyógyszertárak és az ott dolgozó 
szakemberek érdekeinek képviselete és érvényesítése, valamint a magyarországi gyógyszertár piac fenntarthatóságának és 
hatékony működésének támogatása. A Szövetség a gyógyszer-kiskereskedelemben a szabályozott versenyt szeretné 
megvalósítani. A fogyasztók számára ugyanis a verseny a hozzáférés, és az ellátás minőségének javulásával jár. A 
tagvállalatok több mint 400 patikát üzemeltetnek Magyarországon, ez a hazai teljes patikaállomány hetede. A tagvállalatok 
gyógyszertáraikkal az ország minden megyéjében jelen vannak, összesen 187 településen nyújtanak szolgáltatásokat a 
betegeknek.  


