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Az Alaptörvény 6. cikkének (1) bekezdése alapján „A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és
gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló
2006.  évi  XCVIII.  törvény  módosításáról”  címmel  a  mellékelt  törvényjavaslatot  kívánom
benyújtani. 



2018. évi ..... törvény 

A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a
gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény módosításáról

1. §

A  biztonságos  és  gazdaságos  gyógyszer-  és  gyógyászatisegédeszköz-ellátás,  valamint  a
gyógyszerforgalmazás  általános  szabályairól  szóló  2006.  évi  XCVIII.  törvény (továbbiakban:  a
törvény) 49/A. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„49/A. §

(1) Azon a településen, ahol közforgalmú gyógyszertár vagy fiókgyógyszertár nem működik, az
egészségügyi államigazgatási szerv új közforgalmú gyógyszertár létesítésére akkor ír ki hivatalból
pályázatot, ha a település lakosainak száma legalább 3000 fő.

(2)  Azon  a  településen,  fővárosi  kerületben,  ahol  már  működik  közforgalmú  gyógyszertár,  új
közforgalmú  gyógyszertár  létesítésére  az  egészségügyi  államigazgatási  szerv  minden  3000  fő
állandó lakos után írhat ki pályázatot.

(3) A meglévő közforgalmú gyógyszertárak bejárata és az új közforgalmú gyógyszertár bejárata
között legalább 250 méter távolság van, mely távolság alatt a közúton vagy közterületen történő
megközelítéshez szükséges legrövidebb utat kell érteni.”

2. §

Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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Általános indokolás

Pályázatot  jelenleg  az  Országos  Gyógyszerészeti  és  Élelmezés-egészségügyi  Intézet  (a
továbbiakban: Intézet) ír, vagy írhat ki új közforgalmú gyógyszertár létesítésére a biztonságos és
gazdaságos  gyógyszer-  és  gyógyászatisegédeszköz-ellátás,  valamint  a  gyógyszerforgalmazás
általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (a továbbiakban: Gyógyszer tv.) alapján.

Magyarország Alaptörvényének XX. cikke szerint mindenkinek joga van a testi egészséghez. Ez
minden magyar állampolgárt megillető jog. Az országban 3155 település található, ebből 2751
településen él kevesebb, mint 4500 lakos. Településeink 87,2 %-án tehát a jelenlegi szabályozás
szerint az Intézet nem ír ki hivatalból pályázatot.

A Gyógyszer  tv.  jelenlegi  49/A. § (2) bekezdésére tekintettel  pedig több városban -  például
Marcaliban - nincs lehetőség új közforgalmú gyógyszertárat létesíteni, illetve a most bezártak
helyén, azok helyett sincs. Tehát Marcaliban legfeljebb kettő patika jut a városban élő 11.500
emberre.

Képviselőtársaim  figyelmébe  ajánlom  a  fiatalkorúak  dohányzásának  visszaszorításáról  és  a
dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvényt (a továbbiakban: Trafik
tv.), mely alapján az állam a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság átengedésére nyilvános
pályázatot ír ki. A Trafik tv. 6. § (2) bekezdése szerint a pályázatokat úgy kell kiírni, hogy a
dohánytermék-kiskereskedelmi  tevékenység  minden  magyarországi  településen  folytatható
legyen azzal, hogy a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet olyan településen, ahol az
állandó lakosok száma a  3000 főt  nem haladja  meg,  legfeljebb egy,  ahol  pedig  a  3000 főt
meghaladja, legalább egy, és minden 3000 fő lakos után további egy jogosult végezhesse.

Ma Magyarországon tehát minden településen lehet trafik üzemeltetésére pályázatot kiírni, és
minden 3000 fő  lakos  után  további  egyet.  Aggályos,  hogy az  adott  esetben életet  mentő  és
egészséget megóvó gyógyszerek forgalmazásának feltételei az egészségünkre kifejezetten káros
dohánytermékek  forgalmazásának  feltételeihez  képest  sokkal  szigorúbbak,  ezért  indokolt  a
gyógyszertárak esetében is a 3000 fő lakost alapul venni.

A távolságra vonatkozó módosítás azért szükséges, hogy ne legyenek indokolatlanul hátrányosan
megkülönböztetve a kisebb lélekszámú települések.

Részletes indokolás

1. § 

Az  általános  indokolásban  megjelölt  célok  megvalósításához  szükséges  a  Gyógyszer  tv.
módosítása.
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2. § 

Hatályba léptető rendelkezés.
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