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Vezetői összefoglaló 

 A gyártók, a nagy- és kiskereskedők az általuk gyártott és forgalmazott készítményekkel 

kapcsolatos kereskedelmi és reklámtevékenységüket egy rendkívül szigorú és komplex 

szabályrendszer keretein belül végzik.  

 A gyógyszertárak a vonatkozó jogszabály értelmében egészségügyi szolgáltatásokat nyújtó 

egészségügyi intézmények, de a fenntartható működés biztosításához versenyezniük kell a 

hasonló termékeket forgalmazó kereskedelmi egységnek minősülő üzletekkel. A 

különböző szabályozási szempontok miatt a gyógyszertárak jelentős versenyhátrányban 

vannak a hipermarketekkel és a drogériákkal szemben. A marketingre vonatkozó 

rendelkezések maradéktalan betartása miatt szűkül a gyógyszertárakban forgalmazható 

termékek köre, így a betegek azzal szembesülnek, hogy a patikákban nem juthatnak hozzá 

olyan termékekhez, szolgáltatásokhoz és kedvezményekhez, melyekhez bármely más üzletben 

igen.  

 Mivel a magyar lakosság közismerten ár-érzékeny, gyakran előfordul, hogy a fogyasztó a 

szakmai tanácsért a gyógyszertárat keresi fel, ám a terméket végül egy másik üzletből 

szerzi be, mert ott a vásárlás mellé olyan kedvezményt vagy ajándékot kap, melyet a 

gyógyszertár nem adhat. 

 A hatályos jogszabályok alapján három termékcsoportot különíthetünk el: a tb támogatással 

rendelhető termékeket, a tb támogatással nem rendelkező gyógyszereket, valamint a nem tb 

támogatott gyógyászati segédeszközöket, tápszereket és egyéb termékeket. A 

gyógyszertárban a betegek és fogyasztók részére történő ajándékozás fő szabálya, hogy a 

patikában nem forgalmazható termékek ajándékként sem adhatóak. 

 A gyógyszertárak marketingtevékenységéért a gyógyszertár vezetője a felelős. A 

gyógyszertári marketingre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén szigorú és súlyos 

szankciók szabhatóak ki, ismételt és súlyos esetben akár gyógyszertár létesítése és működési 

engedélye is visszavonható.  

 A jogszabályok elmúlt években történt módosításai következtében a gyógyszertárakban 

korábban megszokott marketingtevékenységek teljes egészében jogsértővé váltak. 

Mindez nem csak a gyógyszertárakban dolgozó gyógyszerészeket, hanem a hozzájuk betérő 

betegeket is súlyosan érintette. Sok esetben a gyógyszertárnak nincs lehetősége a reklám- és 

marketingkampányok befolyásolására, mivel szervezésükre a gyógyszertárvezető 

gyógyszerész tudtán és akaratán kívül kerül sor. Ilyen például a gyártók és forgalmazók által 

szervezett akciók, vagy a hitelkártyás fizetésekhez kapcsolódó kedvezmények. 

 A Hálózati Gyógyszertárak Szövetsége egyetért azzal, hogy a gyógyszer kiskereskedelem 

területén szigorú előírások szükségesek a marketingtevékenység szabályozására, 

azonban a gyógyszertárak stabil működéséhez elengedhetetlenül fontos, hogy amennyiben a 

szakmai munkát és a betegek érdekeit nem sérti, minden eszközzel növelhessék 

ismertségüket és forgalmukat. Olyan szabályozás bevezetését javasoljuk, amely 

összeegyeztethető  a gyógyszertárban végzett egészségügyi tevékenységekkel,  nem sérti a 

betegek érdekeit, megfelel a hivatásrendi etika szabályainak, valamint felszámolja az azonos 

piaci szegmensben működő, egymással versengő felek közötti egyenlőtlenségeket. 

 Javasoljuk, hogy az egészségügyi kormányzat vizsgálja felül a gyógyszertári marketing 

szabályozására vonatkozó rendelkezéseket, és kezdeményezzük, induljon szakmai 

egyeztetés a kormányzat és a szakmai szervezetek között a jelenlegi helyzet megoldására.  
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I. Bevezetés 

A gyártók, a nagy- és kiskereskedők az általuk gyártott és forgalmazott készítményekkel kapcsolatos 

kereskedelmi és reklámtevékenységüket egy rendkívül szigorú és komplex szabályrendszer keretein 

belül végzik. A releváns jogszabályok mindenre kiterjedő részletes ismertetése terjedelmi okok miatt 

jelen állásfoglalás keretei között nem lehetséges, ezért csak azoknak a speciális jogszabályi 

rendelkezéseknek a bemutatására fókuszálunk, melyek kifejezetten a gyógyszer-kiskereskedelem 

résztvevőire vonatkoznak. Ennek megfelelően nem térünk ki részletesen a gyártói és a 

nagykereskedelmi marketingszabályozásra, valamint nem esik szó a reklámtörvény és a fogyasztókkal 

szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény előírásairól sem. 

 

A gyógyszertárak a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, 

valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (a továbbiakban 

Gyftv.) értelmében egészségügyi szolgáltatásokat nyújtó egészségügyi intézmények, de a 

működésükhöz szükséges források egyre nagyobb hányadát olyan kereskedelmi tevékenység 

végzésével tudják csak biztosítani, melyben versenyezniük kell a hasonló termékeket forgalmazó 

üzletekkel. Ebben a versenyhelyzetben a gyógyszertárak azonban jelentős hátrányban vannak, mert 

amellett, hogy be kell tartaniuk a kereskedelemre vonatkozó előírásokat, meg kell felelniük az 

egészségügyre vonatkozó speciális jogszabályi előírásoknak is. Állásfoglalásunkban arra 

szeretnénk rávilágítani, hogy a szigorú szabályozás hogyan érinti hátrányosan a gyógyszer-

kiskereskedelem szereplőit. 

 

II. A gyógyszertári marketingre vonatkozó hatályos szabályozás 

A közforgalmú gyógyszertárak marketingtevékenységének vizsgálata szempontjából a legfontosabb 

rendelkezéseket a Gyftv. tartalmazza. 

 

Ugyancsak fontos a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban Fgytv.), 

melynek hatálya ugyan alapvetően a vállalkozások azon tevékenységére terjed ki, amely a fogyasztókat 

érinti vagy érintheti, de gyógyszertárak esetében a gyógyszerek, a gyógyászati segédeszközök és 

tápszerek forgalmazásának ellenőrzésére nem. Ennek következtében a fogyasztóvédelemért felelős 

hatóság csak a gyógyszertárban forgalmazható egyéb termékek forgalmazásának ellenőrzésére 

jogosult. A marketingtevékenység vizsgálatának szempontjából fontos, hogy a törvény a forgalmazást 

úgy definiálja, hogy az valamely termék vállalkozás által – értékesítés, fogyasztás vagy használat céljára 

ellenérték fejében vagy ingyenesen – történő rendelkezésre bocsátása, ideértve a fogyasztó számára 

történő felkínálást is.  

 

A marketingtevékenység vizsgálatára jogosult hatóságok 

A jogsértés jellegétől, és a jogsértésben érintett termék típusától függően alapvetően két hatóság 

jogosult a gyógyszer-kiskereskedelemben megvalósuló marketing vizsgálatára. 

 

 Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) 

A gyógyszertáraknak a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, tápszerek és gyógyszertárban 

forgalmazható egyéb termékek forgalmazásával összefüggő szakmai felügyeletet az OGYÉI gyakorolja. 
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 Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) és a fővárosi és megyei kormányhivatalok 

fogyasztóvédelmi felügyelőségei 

A gyógyszertárban forgalmazható egyéb termékek esetében a fogyasztóvédelemről szóló törvényben 

foglalt rendelkezések betartását első fokú szervként a fővárosi és megyei kormányhivatalok 

fogyasztóvédelmi felügyelőségei is ellenőrizhetik. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság feladata a 

felügyelőségek feletti szakmai kontroll biztosítása, valamint fellebbezés esetén a másodfokú eljárás 

lefolytatása. 

 

Jogszabályban meghatározott termékkategóriák 

A Gyftv. speciális rendelkezései alapján marketing szempontból a gyógyszertárban forgalmazható 

termékeket négy kategóriába sorolhatjuk. 

 

 Gyógyszerek: 

A gyógyszertárak szempontjából legfontosabb termékkategória az embergyógyászati célra 

forgalomba hozott gyógyszerkészítményeké. A Gyftv. a társadalombiztosítási támogatással 

rendelkező és nem rendelkező gyógyszerekre is tartalmaz előírásokat. 

 Gyógyászati segédeszközök: 

Bár a gyógyászati segédeszközök külön szabályozás alá esnek, a marketing területén az 

előírások szinte teljes egészében megegyeznek a gyógyszerekével. 

 Tápszerek: 

A társadalombiztosítási támogatással rendelkező anyatej-helyettesítő, anyatej-kiegészítő és 

speciális gyógyászati célra szánt tápszerek rendelésére és kiadására a gyógyszerekre 

vonatkozó jogszabályok az irányadóak. 

 Egyéb termékek: 

Az előző három pontban fel nem sorolt, de minden más, egyébként gyógyszertárban 

forgalmazható termék a szabályozás szempontjából egyéb terméknek minősül. 

 

A gyógyszertárak marketingtevékenysége 

A gyógyszertárak által alkalmazott marketingtevékenységnek alapvetően két célja lehet, melyek a 

napi gyakorlatban elkülönülten igen ritkán jelennek meg. 

 A működtető a gyógyszertár, mint egészségügyi intézmény, ismertségét és népszerűségét 

kívánja növelni, és ennek érdekében tesz lépéseket.  

 A jövedelmezőség javítása érdekében a gyógyszertár által forgalmazott termékek eladását 

szeretné növelni.  

 

A gyógyszertár népszerűsítésére irányuló, vásárláshoz nem kötődő marketing 

Ebben az esetben a cél az, hogy az ellátott területen élő lakosság körében emeljék az adott 

gyógyszertár ismertségét és népszerűségét. Az alapvető adatok (helyszín, megközelíthetőség, nyitva 

tartás, elérhetőségek, szolgáltatások, stb.) széles körű közzététele növeli az esélyét annak, hogy a 

betegek az adott gyógyszertárat válasszák. A gyógyszertár és a gyógyszertár által nyújtott 

szolgáltatások hirdetése körében a gyógyszertár elnevezéséről, címéről, elérhetőségéről, szolgálati 

idejéről, szolgáltatásairól adható tájékoztatás, beleértve az elektronikus eszközök alkalmazását is. A 

más gyógyszertárakkal való összehasonlítást tartalmazó adatközlés és figyelemfelkeltő 

tájékoztatás azonban tilos. A Gyftv. vonatkozó rendelkezései alapján a gyógyszertár nevével, 

logójával promóciós célra gyártott tárgyak (toll, kulcstartó, gyógyszeres doboz, stb.) ajándékozása 

betegek és fogyasztók számára szintén nem engedélyezett.  
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A gyógyszertár forgalmának növelésére irányuló, vásárláshoz kötődő marketing 

Mivel a gyógyszertárak a működésükhöz szükséges források jelentős részét az általuk 

forgalmazott termékek árréséből szerzik meg, ezért alapvető fontosságú a hosszú távú fennmaradás 

érdekében a forgalom megtartása, illetve amennyiben az lehetséges, a növelése. Mivel a Gyftv-ben 

megfogalmazottak értelmében a gyógyszertárak egészségügyi szolgáltatást végző egészségügyi 

intézmények, az általuk forgalmazható termékek forgalmának növelésére irányuló szándék sem 

jogszabályi, sem etikai szempontból nem esik egyforma megítélés alá a különböző 

termékkategóriákban. A könnyebb áttekinthetőség érdekében érdemes előbb a minden termékre 

egyformán érvényes rendelkezéseket áttekinteni. 

 

Általános rendelkezések 

A gyógyszertárban a betegek és fogyasztók részére történő ajándékozás fő szabálya, hogy 

gyógyszertárban nem forgalmazható termékek ajándékként sem adhatóak. Ennek oka, hogy az 

Fgytv. forgalmazás definíciója szerint az ajándékozás már önmagában is forgalmazásnak minősül, azt 

pedig a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről szóló 

2/2008. (I. 8.) EüM rendelet nem engedélyezi. 

 

Bármilyen készítményről vagy eszközről legyen is szó, a törvény úgy rendelkezik, hogy a gyógyszertár 

által nyújtott kedvezmények és ajándékok adása kizárólag a gyógyszertárban, és csakis a 

kiszolgáltató szakszemélyzet útján valósulhat meg. 

 

Ugyanígy a Gyftv. egyértelműen rendelkezik arról is, hogy a gyógyszertárban történő vásárlás illetve 

a gyógyszerészi gondozás igénybevétele nem adhat alapot a gyógyszertárat működtető 

gazdálkodó szervezet más üzletétől, vagy bármilyen más gazdálkodó szervezettől igénybe 

vehető kedvezményre, ajándékozásra. 

 

Hasonló általános érvényű szabály, hogy a kereskedelmi gyakorlat tekintetében tilos a gyógyszertárat 

működtető vállalkozásnak civil szervezet, egészségügyi, szociális és gyermekintézmény 

számára olyan adomány nyújtania, amely az intézmény vagy azok tagjai, illetve az intézmény által 

ellátottak részére történő gyógyszerbeszerzéshez köthető. 

 

Termékcsoportokra jellemző rendelkezések 

Az általános rendelkezéseken túl a gyógyszertárban forgalmazható termékek három csoportba 

sorolhatóak, melyekre külön- külön szabályok érvényesek. 

 

1. Társadalombiztosítási támogatással rendelkező gyógyszerek, gyógyászati 

segédeszközök és tápszerek 

A legszigorúbb szabályozás a társadalombiztosítási támogatással rendelhető termékekre 

vonatkoznak. Minden tilos, amely egy adott termék fogyasztására, használatára ösztönöz, vagy 

azt feltételül szabja. Tilos a betegnek, fogyasztónak ajándékot, mintát, vásárlásra jogosító utalványt 

(kupont) adni, illetve felajánlani, akár közvetlenül, akár közvetve az orvos, illetve a gyógyszertárban 

expediáló által. Tilos továbbá a beteg által fizetendő térítési díjat a kiszolgáltató által bármilyen közvetlen 

vagy közvetett formában (ajándék, minta, vásárlásra jogosító utalvány, kupon, pontgyűjtés-alapú 

kedvezmény, meghatározott gyógyszertárban történő kiváltásra ösztönzés útján, a beváltott vények 

számához köthetően bármilyen anyagi előny vagy természetbeni juttatás nyújtása, vagy más hasonló 

módon) csökkenteni, átvállalni, elengedni vagy ahhoz bármilyen előnyt kapcsolni. 
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Megjegyzés 

A Gyftv. 35. § (2) bekezdés b) pontja alapján a miniszteri rendeletben foglalt eszközcsoportok esetében 

a társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyászati segédeszközök is értékesíthetőek 

lennének a közfinanszírozás alapjául elfogadott árnál legfeljebb 5%-kal magasabb áron. Az ezt 

szabályozó miniszteri rendelet azonban a mai napig nem jelent meg. 

 

2. Társadalombiztosítási támogatással nem rendelkező gyógyszerek 

A társadalombiztosítási támogatással nem rendelkező gyógyszerek csoportjába tartozó 

készítményeknél a szabályozás megengedőbb, mint az előző csoportnál. A gyógyszertárak a betegek 

számára kétféle kedvezményt kínálhatnak fel. Az egyik az árkedvezmény, amely egy bárki számára 

hozzáférhető, nyilvánosan közzétett módon, a kedvezmény időszakát is megjelölő, azonos feltételekkel 

adott árengedmény, a másik pedig a gyógyszerészi gondozás igénybevételéhez nyújtott 

kedvezmény. Ezeken kívül a törvény lehetőséget ad ajándékozásra is. A nyomdai vagy elektronikus 

úton előállított egészségügyi felvilágosító, tájékoztató, egészséges életmóddal, prevencióval, 

betegségek kezelésével kapcsolatos, gyógyszerészi gondozást támogató könyvek, kiadványok és 

brosúrák jogszerűen adhatóak a betegeknek, illetve a fogyasztóknak. Ezek a szabályok egyaránt 

érvényesek vényköteles és vény nélküli gyógyszerek esetén is.  

 

3. Társadalombiztosítási támogatással nem rendelkező gyógyászati segédeszközök és 

tápszerek, valamint egyéb termékek 

A harmadik csoportba tartozó termékek esetén az ajándékozásra ugyanolyan szigorú szabályozás 

vonatkozik, mint az előző csoportban szereplő készítményekre. A gyógyszertárban forgalmazható 

egyéb termékek ajándékozása is tilos, ez alól kivételt csak a már említett egészségügyi felvilágosító 

kiadványok jelentenek. A kedvezmények területén már kicsit nagyobb mozgástere van a 

gyógyszertáraknak, az árkedvezmény mellett alkalmazhatóak a kuponok és a pontgyűjtés alapú 

kedvezmények is. 

 

Jogsértés esetén alkalmazott szankciók 

A jelenleg hatályos rendelkezések alapján kijelenthető, hogy a gyógyszertári marketingre vonatkozó 

jogszabályi rendelkezések megsértése esetén rendkívül szigorú és súlyos szankciók 

alkalmazását írja elő a Gyftv. Más gyógyszerész szakmai előírásokhoz hasonlóan a 

marketingszabályok megsértése esetén is lehetősége van az eljáró hatóságnak arra, hogy kötelezze a 

működtető gazdasági társaságot és a személyi jogos gyógyszertárvezetőt a jogsértő állapot 

megszüntetésére, valamint bírság kiszabására is sor kerülhet. Ismételt és súlyos esetben a 

gyógyszertár létesítési és működési engedélye is visszavonható. 

 

Amellett azonban, hogy a gyógyszertár működési engedélyét visszavonják, a személyi jogos 

gyógyszertárvezetőnek egy további következménnyel is szembe kell néznie. A Gyftv. rendelkezéseinek 

értelmében ugyanis ebben az esetben a személyi jog nem megszűnik, hanem visszavonják. Annak a 

gyógyszerésznek pedig, akinek a személyes gyógyszertár működtetési jogát visszavonták, és nem 

megszűnt, a visszavonásról rendelkező határozat jogerőre emelkedésétől számított 5 évig nem 

engedélyezhető újabb. 

 

Azt is fontos kihangsúlyozni, hogy abban az esetben is a gyógyszertárvezető személyi jogát vonják 

vissza, ha bármelyik gyógyszertári alkalmazott az ő tudta és beleegyezése nélkül követi el a jogsértést. 
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Mindezek következtében igen nagy felelősség hárul a gyógyszertárvezető gyógyszerészekre 

annak tekintetében, hogy alaposan ellenőrizzék a gyógyszertár kereskedelmi és reklámtevékenységeit. 

 

III. A hatályos szabályozással kapcsolatos problémák 

A Gyftv. elmúlt években történt módosításai következtében a gyógyszertárakban korábban 

teljesen megszokott, és hétköznapi marketingtevékenységek teljes egészében jogsértővé váltak. 

Ez a gyógyszertárakban dolgozó gyógyszerészeket, és a hozzájuk betérő betegeket is súlyosan 

érintette. Szemléltetésképpen az alábbiakban felsorolunk néhány jellemző példát.  

 

 A szigorú szabályozás bevezetését megelőzően igen elterjedt gyakorlat volt, hogy a 

gyógyszerészek, jellemzően a hozzájuk rendszeresen betérő betegek részére kis értékű, a 

gyógyszertár nevével/logójával ellátott promóciós tárgyakat ajándékoztak, például tollakat, 

kulcstartókat, kisebb gyógyszertartó dobozokat. Jelenleg ezeknek az ajándékozása akkor is 

tilos, ha egyébként nem kötődik vásárláshoz. 

 

 A krónikus betegségekre alkalmazott gyógyszerek döntő többsége társadalombiztosítási 

támogatással rendelkezik (pl.: magas vérnyomás és cukorbetegséggel kapcsolatos 

gyógyszerek). A jelenlegi szabályozás nem teszi lehetővé, hogy a krónikus 

betegségekben szenvedő betegek gondozása során a terápia eredményességét 

felvilágosító és tájékoztató kiadványokkal segítsük, mert ezek ajándékozása tiltott. Ezek 

alapján a támogatott gyógyszereket kiváltó beteg részére még az ingyenes gyógyszertári lap 

sem ajándékozható. 

 

 Sok gyógyszertár az officinába kihelyezett tartóedénybe apró cukorkákat kínált a betérő beteg 

számára. Ez a gyakorlat jelenleg akkor is tiltott, ha gyógycukorkákról van szó. Ugyanígy gyakran 

előfordult, hogy a kisgyermekek részére matricákat, vagy apróbb játékokat (például kis 

műanyag labda) ajándékoztak a gyógyszerészek. A drága kozmetikai termékek iránt érdeklődő 

fogyasztók számára a szigorítás előtt fel lehetett ajánlani termékmintákat kipróbálásra, hogy 

biztosan a számukra legmegfelelőbb készítményt tudják megvásárolni. 

 

 A mindennapi működés mellett az is előfordulhatott, hogy a gyógyszertár egy-egy helyi, vagy 

országos rendezvény alkalmából egyedi ajándéktárgyakat ajándékozott a betegeinek, 

például törlőkendőt, apró varrókészletet, színes ceruza készletet, ragtapaszt, kulacsot, 

hűtőtáskát, bevásárlótáskát, ajakbalzsamot, léggömböt, strandlabdát. A jelenleg hatályos 

Gyftv. még akkor sem engedélyezi ezek alkalmazását, ha egyébként erre egy 

népegészségügyi program keretében kerülne sor. 

 

 Komoly problémát jelentenek azok az akciók is, amikor nem a gyógyszertár végez 

marketingtevékenységet, hanem az adott készítmények gyártója vagy forgalmazója. 

Gyakran előfordul, hogy a gyártó a termék mellé ajándékot csomagol (például a gyerekeknek 

szánt készítmény mellé játékot), vagy több terméket ajándékkal egybecsomagol (például két 

készítmény mellet egy harmadik, kisebb terméket). Ebben az esetben a gyógyszertárvezető 

gyógyszerészeknek igen nehéz döntést kell hozniuk. Ha úgy döntenek, hogy jogkövető 

módon járnak el, akkor az adott készítményt nem forgalmazzák addig, míg csak olyan 

gyártási tétel szerezhető be, melyhez ajándékot csomagoltak. A termék forgalmazásának 

megszüntetése bevételkiesést okozhat a gyógyszertáraknak, mivel a fogyasztók várhatóan 
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olyan üzletbe mennek vásárolni, ahol minden korlátozás nélkül megkaphatják az általuk kívánt 

terméket és ajándékot is. Dönthet úgy is a gyógyszerész, hogy jogsértő módon ajándékkal 

együtt tovább forgalmazza a készítményt, ekkor azonban annak a veszélye fenyeget, hogy 

egy feljelentés vagy váratlan hatósági ellenőrzés alkalmával nemcsak a termék forgalmazását 

kell megszüntetnie, de igen súlyos szankciók elé is nézhet. Elméletileg fennáll a lehetőség 

arra, hogy a gyógyszerész a csomagolás megbontásával az ajándékot eltávolítsa a készítmény 

mellől, de ekkor a fogyasztóvédelmi és a reklámtörvény rendelkezéseit sértené meg. Ugyanez 

a helyzet akkor is, ha nincs ugyan az ajándék a termékkel összecsomagolva, de a gyártó az 

akció keretében biztosítja azt, például ha bármilyen két kozmetikum vásárlása esetén ajándék 

neszesszer adható. 

 

 Ennél kicsit bonyolultabb a helyzet akkor, ha a gyártó a termék vásárlásához nyereményjátékot 

szervez. A nyereményjátékon való részvétel feltétele lehet egy regisztrációs lap kitöltése, 

melyet a gyógyszertárból is be kellene tudnia szerezni a fogyasztóknak. Ezen kívül az is 

előfordulhat, hogy a játékban való részvételhez elegendő a vásárlást igazoló blokk közvetlen 

megküldése a forgalmazónak. Ekkor a gyógyszertárban dolgozó gyógyszerész nem is értesül 

arról, hogy a gyógyszertárban vásárolt termékhez nyereményjáték kapcsolódhat.  

 

 Egyes pénzintézetek a velük szerződő lakossági ügyfeleik részére bankszámla vagy 

hitelkártya használatához kedvezményeket társítanak. Bankszámla esetén elengedhetik a 

számlavezetési díjat, hitelkártya esetén visszatérítést adhatnak a vásárlás összegéből. Ezek a 

kedvezmények akkor is érvényesek lehetnek, ha az adott vásárlás a gyógyszertárban történik 

meg. Ahhoz, hogy ezt a jogsértést a gyógyszertár el tudja kerülni, nem fogadhatja el 

fizetőeszközként azt a bankkártyát/hitelkártyát melyhez kedvezmény társul. Mivel ránézésre 

nem lehet eldönteni, hogy melyik kártyához tartozik kedvezmény, és melyikhez nem, ezért 

minden kártyás fizetési lehetőséget be kellene szüntetni a gyógyszertárakban. Könnyen 

belátható, hogy nem megfelelő az a marketingszabályozás, melynek következménye az, 

hogy a közforgalmú gyógyszertárakban csak készpénzt fogadjanak el fizetőeszközként. 

 

 A fenti példák többsége mutatja, hogy sok esetben a gyógyszertárnak nincs is lehetősége 

ezeknek a reklám- és marketingkampányoknak a befolyásolására. A szervezésükre a 

gyógyszertárvezető gyógyszerész tudtán és akaratán kívül kerül sor. 

 

 A gyógyszertárak a termékek puszta forgalmazásán túl jelentős többletszolgáltatást is 

nyújtanak a betegek részére, a forgalmazás mellett szakmai tanácsadással is segítenek 

kiválasztani a betegek számára legmegfelelőbb készítményeket. A magyar lakosság azonban 

közismerten ár-érzékeny, ezért olyan eset is előfordul, hogy a fogyasztó a szakmai tanácsért 

a gyógyszertárat keresi fel, ám a terméket végül egy másik üzletből szerzi be, mert ott a vásárlás 

mellé olyan kedvezményt vagy ajándékot kap, melyet a gyógyszertár nem adhat. 

 

A példaként említett reklámkampányok mindegyike a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek teljesen 

megfelelő. Számos üzlet, amely a gyógyszertárak mellett szintén forgalmazza ugyanezeket a 

termékeket, él is a marketingtevékenység adta lehetőségekkel. A gyógyszertárak működésében 

azért okoznak problémát, mert a speciális ágazati szabályok túlságosan szigorúak. Mindezek 

következtében a gyógyszertárak a hasonló termékeket forgalmazó üzletekkel szemben 
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versenyhátrányba kerülnek, mely hosszú távon bevételkiesést okoz, és a biztonságos működést 

veszélyezteti. 

 

IV. A Hálózati Gyógyszertárak Szövetségének javaslata a marketingszabályok 

felülvizsgálatára 

Az általunk felsorolt problémákból egyértelműen kiderül, hogy a Gyftv. rendelkezéseinek 

maradéktalan betartása a gyógyszertárak részéről azzal jár, hogy csökken a szabályosan 

forgalmazható termékek köre, ezáltal pedig az árbevétel is. A gyógyszertári szolgáltatásokat 

igénybe vevő betegek és fogyasztók pedig azzal szembesülnek, hogy a gyógyszertárakban nem 

juthatnak hozzá olyan termékekhez, szolgáltatásokhoz és kedvezményekhez, melyekhez bármely 

más üzletben megkaphatóak. Ennek az állapotnak a fenntartása hosszú távon sem a 

gyógyszertáraknak, sem pedig a lakosságnak nem érdeke. 

 

A Hálózati Gyógyszertárak Szövetsége teljes mértékben egyetért azzal, hogy a gyógyszer 

kiskereskedelem területén szigorú előírások szükségesek a marketingtevékenységek 

szabályozására, hiszen ezeknek a tevékenységeknek a célcsoportja egy rendkívül érzékeny és 

kiszolgáltatott csoport. Véleményünk szerint a gyógyszertárak gazdaságos és stabil működéséhez 

elengedhetetlenül fontos, hogy amennyiben a szakmai munkát és a betegek érdekeit nem sérti, 

minden eszközzel növelhessék ismertségüket és forgalmukat. 

 

A fentiek alapján Szövetségünk javasolja, hogy az egészségügyi kormányzat vizsgálja felül a 

gyógyszertári marketing szabályozására vonatkozó rendelkezéseket, valamint kezdeményezzük, 

hogy induljon szakmai egyeztetés a kormányzat és a szakmai szervezetek között a jelenlegi helyzet 

megoldására.  

 

Olyan, a jelenleginél rugalmasabb és megengedőbb szabályozás bevezetését javasoljuk, amely 

összeegyeztethető  a gyógyszertárban végzett egészségügyi tevékenységekkel,  nem sérti a 

betegek érdekeit, megfelel a hivatásrendi etika szabályainak, valamint felszámolja az azonos piaci 

szegmensben működő, egymással versengő felek közötti egyenlőtlenségeket. 

 

Részletes javaslatok:  

 A gyógyszertár népszerűsítésére irányuló, és vásárlástól független marketingtevékenység 

során ajándékozhatóak legyenek kis értékű, gyógyszertárban forgalmazható és nem 

forgalmazható termékek is. Ezzel lehetővé válna a gyógyszertárak népszerűsítése annak a 

veszélye nélkül, hogy egyes készítmények fogyasztására ösztönöznék a betegeket.    

 

 A társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és 

tápszerek esetén szakmailag indokolt, hogy fennmaradjon a jelenlegi szigorú szabályozás, 

azzal a kivétellel, hogy ennél a termékcsoportnál is engedélyezzék a nyomdai vagy 

elektronikus úton előállított egészségügyi felvilágosító, tájékoztató, egészséges 

életmóddal, prevencióval, betegségek kezelésével kapcsolatos, gyógyszerészi 

gondozást támogató könyvek, kiadványok és brosúrák ajándékozását. Ez elősegítené a 

gyógyszerészi gondozási tevékenység hatékonyságának növelését a betegek 

tájékozottságának növelésén keresztül. 
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 A társadalombiztosítási támogatással nem rendelhető gyógyszerek esetén nem tartjuk 

szükségesnek a szabályozás módosítását. 

 

 A társadalombiztosítási támogatással nem rendelhető gyógyászati segédeszközök, 

tápszerek és egyéb termékek esetén javasoljuk a marketingre vonatkozó szabályok 

jelentős könnyítését. Álláspontunk szerint ezeknél a termékeknél a gyógyszertáraknak 

ugyanolyan eszközök alkalmazását kellene biztosítani, melyet bármilyen más üzlet is 

jogszerűen alkalmaz. 

 

 Az elmúlt időszakban a gyógyszertárak által forgalmazható termékek köre jelentősen bővült. 

Ennek következtében sok olyan egészségmegőrzéssel kapcsolatos készítmény vált 

forgalmazhatóvá, melyek eladásával kapcsolatban a kereskedelemben szokásos 

marketingtevékenységek etikai problémák nélkül alkalmazhatóak lennének. Kozmetikai 

termékhez mellé legyen engedélyezett mintákat adni, gyógyvizek és gluténmentes 

élelmiszerek esetén lehetne tartani kóstolót, egyéb termékek forgalmazása esetén 

törzsvásárlói kedvezményeket lehetne nyújtani. Ezek nem csak a gyógyszertárak számára 

lennének hasznosak, hanem a betegek és a vásárlók érdekeit is szolgálnák. 

 

 A társadalombiztosítási támogatással nem rendelhető gyógyászati segédeszközök, tápszerek 

és egyéb termékek esetén a gyártók és forgalomba hozók által szervezett 

marketingtevékenységeket a gyógyszertárak közvetíthessék a betegek és a vásárlók 

részére. Ezek a kedvezmények és ajándékozások a termékekhez kötődnek, és nem a 

gyógyszertárakhoz, ezért a további korlátozás fenntartása azt eredményezi, hogy az adott 

készítményeket nem a gyógyszertárban vásárolják meg. 

 

 Olyan szabályozás kialakítását javasoljuk, melynek alkalmazása során a gyógyszertárakat 

csak az általuk szervezett és végzett jogsértő marketingtevékenységek miatt lehessen 

szankcionálni. Ennek megfelelően a gyógyszertárat működtető gazdasági társaságokat ne 

büntessék olyan kedvezményadás vagy ajándékozás miatt, melyet egy tőle független 

gazdasági társaság a gyógyszertár beleegyezése és tudta nélkül nyújt a fogyasztók felé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

További információ: 

Hálózati Gyógyszertárak Szövetsége 

1134 Budapest, Huba u. 10. 

Telefon: 06 1/329-1822 

E-mail: hgysz@hgysz.hu 
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Melléklet: kapcsolódó jogszabályok 

 

 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről 

 2006. évi XCVIII. törvény a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és 

gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól 

 2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat 

tilalmáról 

 28/2015. (II. 25.) Korm. rendelet az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi 

Intézetről 

 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról 

 24/2003. (V. 9.) ESZCSM rendelet a speciális gyógyászati célra szánt tápszerekről 

 2/2008. (I. 8.) EüM rendelet a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben 

tartandó termékekről 

 20/2008. (V. 14.) EüM rendelet az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerről 

 3/2009. (II. 25.) EüM rendelet az emberi felhasználásra kerülő gyógyszer, illetve gyógyászati 

segédeszköz ismertetésére, az ismertetői tevékenységet végző személyek nyilvántartására, és 

a gyógyszerrel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, fogyasztókkal szembeni 

kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó részletes szabályokról 


