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Egészségügyi tárgyú törvények módosítása 

Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényt kihirdették. A Magyar köz-

löny 2015. évi 84. számában megjelent a 2015. évi LXXVII. törvény, amely az egészségügyi tárgyú törvények tekintetében 

rögzített jogszabályváltozásokat. 

Hírlevelünk ezen témájában a gyógyszertár működtetés szempontjából jelentős módosítások főbb változásait tekintjük át 

azzal, hogy felhívjuk a figyelmet arra, miszerint az egyes törvények egységes értelmezését minden esetben el kell végezni 

egy adott jogszabályhely érdemi vizsgálata során. 
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1.) 

Az Eüak (az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. 

törvény) vonatkozásában kiemeljük az alábbi változásokat: 

-A 30.§ (7) bekezdés kiegészül a külföldi vények vonatkozásában újabb adminisztrációs kötelezettséggel: 

„(7) A gyógyszer, gyógyászati segédeszköz és gyógyászati ellátás kiszolgáltatója, illetve nyújtója a vényeket 5 évig 

őrzi meg, azzal, hogy ha a működési nyilvántartásban nem szereplő, de valamely államban gyógyszer rendelésére 

jogosult személy által rendelt vényköteles gyógyszer kiadásának alapjául szolgáló külföldi vény visszaadás-

ra kerül, a vény másolatát kell megőrizni és az expediálás tényét a vény eredeti példányán fel kell tüntetni. 

Gyógyászati segédeszköz szaküzletben kiszolgáltatott olyan gyógyászati segédeszköz esetén, amelynek kihordási 

ideje 5 évnél hosszabb, a vény megőrzési ideje a kihordási idővel azonos. A kötelező őrzési időt követően a vé-

nyeket meg kell semmisíteni.” 
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2.) A Gyftv. (A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalma-

zás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény) vonatkozásában a lényegesebb változások: 

- Az 53/B. §-ban rögzített áthelyezés és a 49.§-ban rögzített létesítés (pályáztatás) során lényeges (illetve a fiókgyógy-

szertárra vonatkozó szabályozás változásával a fiókgyógyszertárak működtetését is érinti), hogy a Gyftv-ben ed-

dig meg nem határozott településrész definíció most meghatározásra került: 

 „25. településrész: a településnek azon része, amely önálló településrészi önkormányzattal (részönkormányzattal) 

rendelkezik és a település más lakott településrészeivel ‒ a lakott területek földrajzi (domborzati), térbeni, építé-

szeti elkülönültsége alapján ‒ egybe nem tartozó lakott településrész;” 

- A 48.§ (1) bek. módosítással az MGYK is hivatalból értesül a gyógyszertárakat érintő határozatokról így informál-

tabb helyzetbe kerül az MGYK a települési önkormányzatokhoz képest, hiszen azok csak a létesítésről kapnak 

tájékoztatást: 

 „(1) Új gyógyszertár csak létesítési engedély és működési engedély alapján működtethető. Új gyógyszertár létesí-

téséről − a közforgalmú gyógyszertárak kivételével − az egészségügyi államigazgatási szerv a gyógyszertár létesí-

tésére irányuló kérelem beérkezését követő naptól számított harminc napon belül dönt. Az új gyógyszertár létesíté-

séről szóló jogerős határozatot a létesítés helye szerint illetékes települési önkormányzattal, a gyógyszertárak léte-

sítésére és működtetésére vonatkozó határozatokat a Magyar Gyógyszerészi Kamarával is közli a hatóság.” 



 
- A fiókgyógyszertár működtetésére vonatkozó szabályok is módosultak:  

„(2) A 49. § (10) bekezdés a) pontjában foglalt kivétellel fiókgyógyszertár működtetésére − a közúton történő 

megközelítés figyelembevételével − a legközelebb eső közforgalmú gyógyszertárat működtető kaphat engedélyt. 

Amennyiben  

a) a kérelmező nem felel meg az e törvényben és e törvény felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendeletben 

előírt feltételeknek,  

b) a legközelebb eső közforgalmú gyógyszertár nem kíván fiókgyógyszertárat működtetni az adott településen, 

vagy településrészen, vagy  

c) az egészségügyi államigazgatási szerv fiókgyógyszertár működtetésére irányuló megkeresésére − a közúton 

történő megközelítés figyelembevételével − a legközelebb eső közforgalmú gyógyszertár 15 napon belül nem 

nyilatkozik,  

úgy az egészségügyi államigazgatási szerv más − több kérelmező esetén a közúton történő megközelítés figye-

lembevételével közelebb eső − közforgalmú gyógyszertár működtetője részére engedélyezheti fiókgyógyszertár 

működtetését. A közforgalmú gyógyszertárat működtetőnek háromnál több fiókgyógyszertár működtetése nem 

engedélyezhető. A három fiókgyógyszertárból egy működtethető mozgó egységként. Az a közforgalmú gyógy-

szertárat működtető, amely fiókgyógyszertárának működési engedélye az 54. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja 

alapján legalább két alkalommal visszavonásra került, a második visszavonásról szóló határozat jogerőre emelke-

désétől számított három évig fiókgyógyszertár létesítésére és működtetésére nem adhat be kérelmet.” 

A fiókgyógyszertárak esetében is jelentőséget kap a településrész definiálása: 

„(2b) Fiókgyógyszertár településrészen történő működtetésére engedély akkor adható ki, ha  

a) a településrészi önkormányzatot (részönkormányzatot) létrehozó képviselő-testület ahhoz hozzájárul, és  

b) a működtetni kívánt fiókgyógyszertár bejárata és a településen már működő gyógyszertárak bejárata között 

számított − közúton mért − távolság minimum 1000 méter.” 
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- Az áthelyezésre vonatkozó szabályok kiegészülnek azzal, hogy véghatár időt szab az újonnan beemelendő ren-

delkezés (nevezetesen 6 hónapon belül a jogerős határozattól számítva az áthelyezésnek meg kell történnie). 

- A gyógyszertárak működésének engedélyezése tekintetében a minimálisan kötelező nyitvatar tási időbe beszá-

mítandó a fiókgyógyszertár nyitva tartása is: 

 „53/C. § Közforgalmú gyógyszertár csak akkor működtethető, ha az általa működtetett fiókgyógyszertár nyitva 

tartását is beleszámítva legalább heti 30 órában a lakosság rendelkezésére áll.” 

- A személyi jog visszavonására vonatkozó rendelkezések is módosulnak annyiban, hogy a működési engedély 

jogi sorsát osztja: 

 „c) ha a személyi jog alapján vezetett és működtetett közforgalmú gyógyszertár működési és létesítési engedélye az 

54. § alapján visszavonásra kerül, a visszavonó döntés jogerőre emelkedése napján.” 

- Az eü. áll.ig. szerv a jövőben közhiteles nyilvántartást vezet az interneten igényelt gyógyszerek kiszolgáltatását végző 

gyógyszertárakról. 

- LÉNYEGES VÁLTOZÁS: A személyi jogos gyógyszerészekre vonatkozó jogszabályi rendelkezések szigorod-

tak, azaz csak SZAKGYÓSZERÉSZ lehet személyi jogos (2025. január 1-jétől kötelező a már működő 

gyógyszertárak esetén azzal, hogy az akkor 50. életévüket betöltő gyógyszerészek mentesülnek – azaz csak a 

fiatalabbakat terheli ezen plusz feltétel): 

„(2) Közforgalmú, illetve intézeti gyógyszertár vezetésére az a gyógyszerész jogosult, aki  

a) magyar egyetemen gyógyszerész diplomát szerzett, vagy külföldi egyetemen szerzett gyógyszerészi diplomáját 

honosították vagy egyenértékűvé nyilvánították, illetve elismerték,  

b) a gyógyszerészek működési nyilvántartása alapján önállóan folytathat tevékenységet, és  

c) rendelkezik az egészségügyért felelős miniszter rendeletében foglalt tevékenység végzése szerinti szakgyógysze-

részi szakképesítéssel. 

- A felelős vezetőt eddig csak a személyi jogos jelölhette ki, most már  a személyi jogos gyógyszerész akadályozta-

tása esetén a működtető gazdasági társaság is kérheti a kijelölést (legfeljebb 12 hónapra)! 

 „(1a) Amennyiben a személyi jog jogosultja önhibáján kívül a gyógyszertár személyes vezetési kötelezettségének 

eleget tenni nem tud és önhibáján kívül nem képes felelős vezető kijelölésére, akkor a gyógyszertár működtetője 

kérelmére az egészségügyi államigazgatási szerv 12 hónapra felelős vezető alkalmazását engedélyezi.” 

- Az intézeti gyógyszertár és a kézigyógyszertár létestésére jogosultak köre szűkül. 
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3.) 

Az Ekt. (Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény) vonatkozásában lényeges válto-

zást a tisztségviselői jogviszony meghosszabbításának lehetősége rögzít: 

- A jelenlegi kamarai tisztségviselők számára újabb ciklus betölthetőségét nyitotta meg a módosítás: 

A módosítás előtt hatályos rendelkezés szerint [11. § (1)] a tisztségviselőket és az ügyintéző szervek nem tisztség-

viselő tagjait a szakmai kamara tagjai közül négyéves időtartamra, titkosan választják. Azonos tisztségre a kamarai 

tag legfeljebb két egymást követő alkalommal választható meg.” 

Az új szabályozás alapján a 2015. évi választás szempontjából érdemi módosítás alapján a meglévő kizáró ok már 

hatálytalan a korábbi választás előtt is funkciót betöltő tisztségviselők vonatkozásában, hiszen csak az előző válasz-

tást jelöli ki nulladik pontnak a módosítás: 

„31. § A 11. § (1) bekezdése szerinti korlátozás szempontjából a 2011. április 1. előtt betöltött tisztséget nem kell 

tekintetbe venni, a korlátozást a 2011. április 1-jét követő első alkalommal történő megválasztástól kell számí-

tani.” 

 

4.) 

Végül fontosnak tartjuk kiemelni, bár nem függ össze a gyógyszertár működtetéssel pár további módosítás: 

Az Ebtv. (a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény) vonatkozásában kiemelendő válto-

zás: 

    - a fiatal gyermeket váró családok számára jelentősebb módosításokat is tartalmaz, így például a GYED sza-

     bályozás (kifizetendő összegek számítási módja) változik, illetve  

    - a munkáltatók felé lehet érdekes az üzemi baleset definíciójának változása: 

     „(Nem üzemi baleset az a baleset, amely) a) részben vagy egészben a balesetet szenvedett biztosított  

     alkohol vagy kábítószer általi – igazolt – befolyásoltsága miatt következett be,” 

Minden jelen hírlevelünkben felsorolt gyógyszertárakkal kapcsolatos törvénymódosítás 2015. július 01-től hatályos. 
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A korábban megvásárolt vagy örökölt, jellemzően zártkert 

besorolás alá eső hobbitelkek, hétvégi házak kapcsán fennál-

ló problémát kívánta feloldani a jogalkotó, amikor meg-

könnyítette a zártkertek elidegenítését.  

Az egyes ingatlan-nyilvántartással és földméréssel összefüg-

gő törvények módosításáról szóló, 2015. évi XLIV. törvény 

11. §-a alapján az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi 

CXLI törvény a következő alcímmel és 89/A. §-sal egészült 

ki: 

„Zártkerti ingatlan művelés alóli kivonása 

89/A. § (1) A tulajdonos - e törvény végrehajtására kiadott 

rendeletben meghatározottak szerint - 2016. december 31-ig 

kérheti az ingatlan-nyilvántartásban zártkertként nyilvántar-

tott ingatlana (a továbbiakban: zártkerti ingatlan) művelési 

ágának művelés alól kivett területként történő átvezetését. 

(2) A zártkerti ingatlan művelési ágának művelés alól kivett 

területként történő átvezetése a zártkerti ingatlan meghatá-

rozott részére is kérhető. Ez esetben a zártkerti ingatlant 

meg kell osztani." 

A hírlevélben ismertetett információk általános tájékoztatási célt szolgálnak, nem minősülnek jogi tanácsadásnak, így nem helyettesí-

tik a jogi szakértővel történő – a konkrét eset összes körülményét figyelembe vevő – egyedi konzultációt. Amennyiben a fentiekkel 

kapcsolatosan kérdése merül fel, úgy forduljon hozzánk bizalommal.  
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Zártkertek adásvételének könnyítése 

A fentiek értelmében 2016. december 31. napjáig, a Díjtör-

vény 32/C. § (1) bekezdés u) pontja alapján díjmentesen 

kérelmezhető, hogy a zártkertet kivett területként tartsa nyil-

ván a hatóság.  

Ennek következtében pedig a zártkert elidegenítésére nem 

kell alkalmazni a termőföldek adásvételére vonatkozó rend-

kívül szigorú előírásokat, tulajdonszerzési korlátozásokat, 

valamint a földhivatali bejegyzés is gyorsabban elérhető, 

mivel nem szükséges – többek közt – az elővásárlási jog 

gyakorlásával, valamint a mezőgazdasági igazgatási szerv 

jóváhagyásával kapcsolatos határidőket kivárni.  

Javasoljuk tehát, hogy amennyiben valaki zártkertet kíván 

eladni vagy éppen vásárolni, úgy ezt megelőzően a művelés 

alóli kivonásra irányuló eljárást indítsák meg.  

Felhívjuk a figyelmet ugyanakkor arra is, hogy jelenleg a 

végrehajtási rendeletet még nem alkották meg, így az eljárás 

pontos részletszabályai egyelőre nem ismertek.  


