
 

Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények 
módosításáról szóló 2015. évi LXXVII. törvény 

 
- Összefoglaló a gyógyszerellátást érintő változásokról  - 

 
 
Az Országgyúlés 2015. június 9-én fogadta el az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási 
tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi LXXVII. törvényt.  Az összefoglalóban  röviden 
bemutatjuk az új jogszabály gyógyszerellátással kapcsolatos legfontosabb rendelkezéseit. A 
könnyebb tájékozódás érdekében minden egyes pont előtt feltüntettük, hogy a salátatörvény 
melyik szakasza rendeli el az adott módosítást. A salátatörvény rendelkezései néhány 
kivételtől eltekintve 2015. július elsején lépnek életbe, amennyiben ettől eltérés van, azt az 
adott helyen jelezzük. 
 

1. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és 

védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény módosítása 

 
A Salátatörvény 7. §-a 
Azokat a vényeket, melyek alapján a gyógyszertárak gyógyszereket és a gyógyászati 
segédeszközöket szolgáltak ki, 5 évig kell megőrizni. Abban az esetben, ha a vényköteles 
gyógyszer kiadásának alapjául szolgáló külföldi vényt visszaadták a betegnek, a vény másolatát 
kell megőrizni és a gyógyszer kiadását a vény eredeti példányán fel kell tüntetni. 
 
 

2. Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot 

szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény módosításai 

 
A Salátatörvény 54. §-a 
A forgalomból történő kivonás költségei a forgalomba hozatali engedély jogosultját terhelik 
abban az esetben is, ha a gyógyszertár az adott készítményt kicseréli. 
 
A Salátatörvény 55. és 59. §-a 
Az egészségügyi (ÁNTSZ) és a gyógyszerészeti (OGYÉI) államigazgatási szerv átszervezésének 
következtében a törvényben feleslegessé váltak az egészségügyi államigazgatási szervre 
vonatkozó hivatkozások, ezért törölték azokat. 
 
A Salátatörvény 56. és 57. §-a 
A módosítások következtében lehetőség nyílik arra, hogy különös méltányosságot érdemlő 
betegellátási helyzetben, a gyógyszerészeti államigazgatási szerv engedélye alapján, vizsgálati 
készítményeket, vagy forgalomba hozatali engedéllyel nem rendelkező gyógyszereket 
engedélyezés előtt is lehessen alkalmazni. 
 
 
 
 
 



 

 
3. A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint 

a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 

(Gyftv.) módosításai 

 
A Salátatörvény 60. §-a 
A Gyftv. a településrész definíciójával egészül ki: 
„25. 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 Salátatörvény 61., 62. és 73. §-a 
2016. január 1-től társadalombiztosítási támogatással csak olyan gyógyászati segédeszköz 
forgalmazható, melyet a forgalmazó az eszköz forgalomba hozójától szerzett be. Az új 
szabályozás bevezetésének érdekében az OEP 2015. október 1-től közhiteles nyilvántartásban 
teszi közzé a gyógyászati segédeszközöket forgalomba hozók megnevezését. A 2016. január 
elseje előtt beszerzett gyógyászati segédeszközök akkor is forgalmazhatóak maradnak, ha 
azokat nem a forgalomba hozótól vásárolta meg a gyógyszertár. 
 
A Salátatörvény 64. §-a 
A Gyftv. módosításának következtében a szakmai felügyeletet ellátó hatóság (OGYÉI) a 
gyógyszertárak létesítésére és működtetésére vonatkozó határozatokról a Magyar 
Gyógyszerészi Kamarát is tájékoztatja. 
 
A Salátatörvény 65. §-a 
A fiókgyógyszertárak létesítésére irányuló eljárásokban a legközelebbi közforgalmú 
gyógyszertár működtetőjének 15 napja lesz arra, hogy az OGYÉI megkeresésére nyilatkozzon 
arról, hogy kíván-e az adott településen fiókgyógyszertárat nyitni. A módosítások 
következtében lehetőség lesz településrészen is fiókgyógyszertárakat létesíteni és 
működtetni. 
 
A Salátatörvény 66. §-a 
A fiókgyógyszertárak áthelyezéséhez hasonlóan a közforgalmú gyógyszertárak áthelyezését is 
végre kell hajtani az áthelyezést engedélyező határozat jogerőre emelkedését követő 6 
hónapon belül. 
 
A Salátatörvény 67. és 72. §-a 
A közforgalmú gyógyszertáraknak legalább heti 30 órában nyitva kell tartaniuk. Ebbe a 
nyitvatartási időbe az általa működtetett fiókgyógyszertár nyitva tartási ideje is beleszámít. A 
rendelkezésnek 2016. január elsejéig kell megfelelni. 
 
A Salátatörvény 68. §-a 
A módosítás következtében a személyi jog megszűnik, ha a személyi jog alapján vezetett és 
működtetett közforgalmú gyógyszertár működési és létesítési engedélyét a Gyftv. 54. §-a 
alapján visszavonták. 
 
 



 

 
A Salátatörvény 69. §-a 
Az OGYÉI által közétett, az interneten igényelt gyógyszerek kiszolgáltatását végző 
gyógyszertárakról szóló tájékoztatás közhiteles nyilvántartássá válik. 
 
A Salátatörvény 70. és 72. §-a 
Közforgalmú, illetve intézeti gyógyszertár vezetésére az a gyógyszerész lesz jogosult, aki 
rendelkezik megfelelő szakgyógyszerészi szakképesítéssel. A szabályozás 2025. január elsején 
lép életbe, és nem vonatkozik az 50. életévüket betöltött gyógyszerészekre. A vezetéshez 
szükséges szakképesítéseket egy külön rendelet szabályozza majd. A külföldön szerzett 
szakképesítéseket el kell ismertetni az illetékes szervnél.  
 
A Salátatörvény 71. §-a 
Amennyiben a személyi jogos nem tudja ellátni a gyógyszertár vezetését, és önhibáján kívül 
nem képes felelős vezetőt kinevezni, akkor a gyógyszertár működtetőjének kérelmére is 
engedélyezhetővé válik a felelős vezető kinevezése 12 hónapra. 
 
A Salátatörvény 74. §-a 
A változásoknak megfelelően a Gyftv. szövege néhány helyen pontosításra kerül. 
 
A Salátatörvény 75. §-a 
Megszűnik az intézeti, és az orvosi kézigyógyszertárak létesítési engedélyezése. 
 
 

4. Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény 

módosítása 

 
A Salátatörvény 77. §-a 
A módosítás következtében a tisztségviselők újraválasztásánál a két egymást követő alkalomra 
vonatkozó korlátozást csak a 2011. április 1-jét követő első alkalommal történő 
megválasztástól kell számítani, az előtte betöltött tisztségeket nem kell tekintetbe venni. 
 
 
 

 


