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A HÁLÓZATI GYÓGYSZERTÁRAK SZÖVETSÉGÉNEK VÉLEMÉNYE  
AZ EGYES EGÉSZSÉGÜGYI ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI TÁRGYÚ TÖRVÉNYEK 

MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 

2015. október 
 
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának felkérésének eleget téve 2015 októberében a Hálózati 
Gyógyszertárak Szövetsége részt vett az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények 
módosításáról szóló előterjesztés tervezetének véleményezésében. A javaslat gyógyszerellátásra 
vonatkozó szakaszaival kapcsolatban Szövetségünk az alábbi véleményt küldte az EMMI 
Egészségügyért felelős államtitkárságának. 

 

A jogszabályi szövegjavaslatoknál a következő jelölési formákat használtuk:  
[abc] - a törlendő szövegrész 

abc - a beemelendő szövegrész 
 

I. ELEKTRONIKUS EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSI TÉRRE (EESZT) VONATKOZÓ 
SZABÁLYOZÁS BEVEZETÉSE  

 
A módosító törvénytervezet 7.§-a új, III/A fejezettel egészítené ki az egészségügyi és a hozzájuk 
kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvényt. 
 
A HGYSZ véleménye a javasolt módosításokra vonatkozóan:  
A releváns fejezet vonatkozásában felhívjuk a figyelmet arra, hogy az EESZT-hez a gyógyszertárak a 
saját informatikai rendszerükön keresztül kötelesek csatlakozni. A módosítás értelmében ez a 
kötelezettség minden gyógyszertár típusra érvényes lesz, amely a kézigyógyszertárak esetén jelent 
majd jelentősebb problémát. A tervezett módosítás hatálybalépését követően minden 
kézigyógyszertárnak egy teljesen felszerelt gyógyszertári kiadóval kell majd rendelkeznie beleértve az 
online pénztárgépet is. Álláspontunk szerint ezt a fejlesztést számos gyógyszertár nem tudja 
megvalósítani, így jelentős mennyiségű kézigyógyszertár megszűnésével kell majd számolni.  
 

II. II. A GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET SZABÁLYOZÁSÁRA VONATKOZÓ JAVASLATOK 

 
A gyógyszertári ügyelet vonatkozásában a tervezet a következő módosító javaslatot tartalmazza:  
 

46. § 

 
(1) A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a 
gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (a továbbiakban: Gyftv.) 
3. § 16.-17. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
(E törvény alkalmazásában) 
 
„16. közforgalmú gyógyszertár: a közvetlen lakossági gyógyszerellátást biztosító egészségügyi 
intézmény; 
 
„17. fiókgyógyszertár: a közforgalmú gyógyszertár részeként működő, de azzal nem azonos telephelyű, 
vagy mozgó egységként működtetett, közvetlen lakossági gyógyszerellátást biztosító egészségügyi 
intézmény;” 
 
(2) A Gyftv. 3. § 21. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„21. közvetlen lakossági gyógyszerellátás: azon egészségügyi szolgáltatási tevékenységek 
összessége, amelyek során a gyógyszertár gyógyszerkészítési tevékenységet végez, a gyógyszert 
beszerzi, készletezi, kiszolgáltatja és az alkalmazásával összefüggő szakmai információt közvetlenül 
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vagy házhoz szállítás útján közvetetten, a lakosság részére biztosítja, továbbá az interneten igényelt 
gyógyszerek kiszolgáltatása;” 
 
(3) A Gyftv. 3. § 41.-43. ponttal egészül ki: 
 
„43. szolgálati rend: az az időtartam, amely alatt a gyógyszertár közvetlen lakossági gyógyszerellátást 
végez, ideértve a nyitvatartási, ügyeleti és készenléti időt; 
 
44. gyógyszertári ügyelet: a gyógyszertár által gyógyszerész jelenléte mellett a gyógyszertár 
nyitvatartási idején túl - ideértve a heti pihenőnapot vagy munkaszüneti napot is – nyújtott közvetlen 
lakossági gyógyszerellátás; 
 
45. gyógyszertári készenlét: a gyógyszertári ügyelet azon formája, amikor a gyógyszerész telefonhívást 
követően 30 perces várakozási időn belül a gyógyszertárban rendelkezésre áll.” 
 

52. § 
 
A Gyftv. 53. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(6a) A közforgalmú és fiókgyógyszertár szolgálati rendjét a létesítés feltételeire is tekintettel a 
gyógyszertár működtetője és a személyi joggal rendelkező gyógyszertárvezető javaslata alapján az 
egészségügyi államigazgatási szerv a gyógyszertár működési engedélyében határozza meg. Az 
egészségügyi államigazgatási szerv a nyitvatartási idő megállapítása során figyelembe veszi az adott 
településen vagy településrészen működő egészségügyi szolgáltatók szolgálati rendjét is. A 
gyógyszertári ügyelet és készenlét megállapítása során az egészségügyi államigazgatási szerv 
figyelembe veszi adott településen vagy településrészen működő egészségügyi szolgáltatók 
elérhetőségét, az orvosi ügyelet helyét és idejét, az ellátandó lakosságszámot, továbbá a gyógyszertár 
közfinanszírozott gyógyszerek forgalmazásából származó árréstömegét. A folyamatos lakossági 
gyógyszerellátás érdekében a gyógyszertár ügyeleti, készenléti idejének megállapítására irányuló 
eljárás hivatalból is indulhat.” 
 

53. § 
 
A Gyftv. 73. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) Gyógyszertárat működtető gazdasági társaság a gyógyszertár szakmai vezetését, irányítását, 
valamint a gyógyszertárban szakellátási feladatokat ellátó személyeket gyógyszerellátással kapcsolatos 
szakmai kérdésekben, így a gyógyszerek kiadása, eltartása, a gyógyszerekkel kapcsolatos 
betegtájékoztatási és kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó tevékenység tekintetében nem utasíthatja. A 
gyógyszertárat működtető gazdasági társaság legfőbb szerve (tagok gyűlése, taggyűlés, közgyűlés) 
kizárólag a gyógyszertár szakmai vezetését ellátó személyi jogos gyógyszerész igenlő szavazatával 
hozhat döntést a gyógyszertár szakmai vezetésével, irányításával és a közfinanszírozással kapcsolatos 
szakmai kérdésekben, így a szolgálati rend és a gyógyszertári termékkör kialakítására, a gyógyszerek 
beszerzésére, készletezésére, eltartására, kiadására, a gyógyszerekkel kapcsolatos betegtájékoztatási 
és kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó tevékenységre, a gyógyszertárban szakellátási feladatokat 
ellátó személyek foglalkoztatására, valamint a közfinanszírozási szerződések megkötésére és 
módosítására vonatkozóan. Az ezzel ellentétes intézkedés, megállapodás semmis.” 
 
A HGYSZ véleménye a javasolt módosításokra vonatkozóan:  
Szövetségünk határozott véleménye, hogy a gyógyszertári ügyelet megfelelő garanciákkal ellátott 
jogszabályi rendezése sürgető kérdés, hiszen a gyógyszertárak működtetése során az ügyleti idő nem 
jelent nyitva tartást a szó klasszikus értelmében, mégis a közforgalom számára a gyógyszertár elérhető. 
Ezen kérdést mindenképpen tisztázni szükséges. Felhívjuk arra is a figyelmet, hogy a gyógyszertárak 
működtetése során változatlanul igen súlyos problémát okoz az a körülmény, hogy az ügyeletet minden 
gyógyszertárat működtető társaságnak maga kell finanszíroznia, annak ellenére, hogy közfeladatot lát 
el és az ügyelet alatti forgalom elenyésző, így annak biztosítása aránytalan terhet ró az adott 
gyógyszertárakra.  
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A tervezett módosítások szándéka egyezik Szövetségünk törekvéseivel, de átfogóbb 
jogszabályalkotásra van szükség, amelynek előfeltétele az intenzívebb szakmai egyeztetésre való 
lehetőség biztosítása. Hivatkozva az alapvető jogok biztosának gyógyszertári ügyelettel foglalkozó 
jelentésére (száma: AJB-3752/2014), a megoldandó helyzet rendezésére megfelelő garanciákkal 
ellátott jogszabályi környezet megteremtése szükséges, amelyre a benyújtott tervezet nem nyújt 
megoldást.  
 
Az újonnan meghatározott 45. pontban foglalt definíciós meghatározást nem tudjuk elfogadni. A javasolt 
rendelkezés szerint a készenlét az ügyelet része, azonban ez a 43. pontban megadott szolgálati rend 
definícióval ellentétes. Javasoljuk, hogy a gyógyszertári készenlét ne a gyógyszertári ügyelet részeként 
legyen meghatározva.  
 
- A módosító törvénytervezet 46.§-ban, a Gyftv. 3. § jogszabályhelyébe beemelendő 45. pont 
vonatkozásában javaslatunk:  
 
„45. gyógyszertári készenlét: a [gyógyszertári ügyelet] nyitvatartási időn túli gyógyszerellátás azon 
formája, amikor a gyógyszerész telefonhívást követően 30 perces várakozási időn belül a 
gyógyszertárban rendelkezésre áll.”  
 
A Gyftv. 53. §-hoz javasolt módosító indítványként újonnan meghatározott (6a) bekezdés rendelkezéseit 
nem tudjuk elfogadni. Szövetségünk álláspontja szerint a nyitvatartási idő, valamint az ügyeleti és 
készenléti szolgálati idő szabályozását érdemes lenne elválasztani egymástól. Éppen ezért javasoljuk, 
hogy a nyitvatartási idő a működési engedélyben, míg az ügyeleti és készenléti szolgálat ideje egy külön 
határozat formájában kerüljön meghatározásra.  
 
Szövetségünk nem ért egyet azzal a javasolt szabályozással sem, hogy az ügyeletes gyógyszertárak 
kijelölésénél az adott gyógyszertárak közfinanszírozott árréstömegét vegyék figyelembe szempontként, 
hiszen a közfinanszírozott árréstömeg nem feltétlenül jelzi az adott gyógyszertár teherbíró képességét.  
 
Ezen javaslattal kapcsolatban azt is hangsúlyoznunk kell, hogy adatvédelmi és üzleti titokhoz fűződő 
aggályokat vethet fel az a körülmény, hogy a gyógyszertári ügyeleti rend érdekében elindított 
eljárásokban az ügyfélként résztvevő gyógyszertárak részére az eljáró egészségügyi államigazgatási 
szervnek biztosítania kellene azt, hogy egymás gazdasági adatait az eljárásban résztvevő felek 
kölcsönösen megismerhessék.  
 
- A módosító törvénytervezet 52.§-ban, a Gyftv. 53. § jogszabályhelybe beemelendő új (6a) bekezdés 
vonatkozásában javaslatunk:  
 
„(6a) A közforgalmú és fiókgyógyszertár [szolgálati rendjét] nyitvatartási idejét a létesítés feltételeire 

is tekintettel a gyógyszertár működtetője és a személyi joggal rendelkező gyógyszertárvezető javaslata 
alapján az egészségügyi államigazgatási szerv a gyógyszertár működési engedélyében határozza meg. 
Az egészségügyi államigazgatási szerv a nyitvatartási idő megállapítása során figyelembe veszi az 
adott településen, vagy településrészen működő egészségügyi szolgáltatók szolgálati rendjét is. Az 
egészségügyi államigazgatási szerv a gyógyszertárak nyitvatartási időn túli gyógyszerellátásának idejét 
külön döntésben határozza meg. A gyógyszertári ügyelet és készenlét megállapítása során az 
egészségügyi államigazgatási szerv figyelembe veszi adott településen vagy településrészen működő 
egészségügyi szolgáltatók elérhetőségét, az orvosi ügyelet helyét és idejét, továbbá az ellátandó 
lakosságszámot[, továbbá a gyógyszertár közfinanszírozott gyógyszerek forgalmazásából 
származó árréstömegét]. A folyamatos lakossági gyógyszerellátás érdekében a gyógyszertár ügyeleti, 

készenléti idejének megállapítására irányuló eljárás hivatalból is indulhat.”  
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III. A GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZÖK FORGALMAZÁSÁRA VONATKOZÓ JAVASLATOK 
 
A gyógyászati segédeszközök forgalmazására vonatkozóan a tervezet a következő javaslatot 
tartalmazza: 
 

48. § 

 
A Gyftv. 21. §-a a következő (9a)-(9b) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(9a) Támogatásvolumen-szerződés tárgyát képező termékek esetén társadalombiztosítási 
támogatással csak olyan gyógyászati segédeszköz forgalmazható, amelyet a forgalmazó az eszköz 
forgalomba hozójától szerzett be. 
 
(9b) Ha a gyógyászati segédeszköz forgalomba hozója azonos a forgalmazójával, a (9a) bekezdést 
nem kell alkalmazni.” 
 
 
 

A HGYSZ véleménye a javasolt módosításokra vonatkozóan:  
 
A gyógyászati segédeszköz forgalmazás problémáját úgy oldja meg a javaslat, hogy csak a 
támogatásvolumen szerződéssel rendelkező termékekre szűkíti le a kötelezettséget, és közülük is csak 
azon termékekre, amelyekre 2016. január 1. után kerül megkötésre a szerződés. Egyelőre nem ismert, 
hogy ez hány terméket érint majd, de jelen helyzetben a termékek köre igen szűk, amely a betegek 
folyamatos ellátására vonatkoztatva kedvezőtlen állapot.  
. 
 


