Az Országos Tisztifıorvosi Hivatal pályázati felhívása közforgalmú gyógyszertár
létesítésére
2013. EüK. 7. szám OTFOH pályázati felhívás (hatályos: 2013.04.30 - )
Az Országos Tisztifıorvosi Hivatal (1097 Budapest, Gyáli út 2–6.) a biztonságos és
gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás
általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (a továbbiakban: Gyftv.) 49. §-a,
illetve 49/A. §-a alapján
pályázatot ír ki
közforgalmú gyógyszertár létesítésére Pest megye Kismaros községében.
A pályázatot személyi joggal rendelkezı vagy személyi jogra jogosult gyógyszerész nyújthatja
be, ha vállalja a fent hivatkozott törvény személyi jogra és tulajdoni hányadra vonatkozó
elıírásainak folyamatos betartását, valamint a személyi és tárgyi feltételeknek való
folyamatos megfelelést.
Pályázati feltételek:
– az új közforgalmú gyógyszertár létesítésének helye: Kismaros község;
– a gyógyszertár megnyitásának legkésıbbi idıpontja: 2013. december 31.,
– a szolgálati rendre vonatkozó minimális elvárás: nyitvatartási idı hétköznap: 8–16 óra
– vagyoni biztosíték: törzstıkeként a várható, havi nettó gyógyszerforgalom 60%-a.
A pályázathoz csatolandó dokumentumok:
– a létesítendı gyógyszertár mőszaki tervdokumentációja;
– nyilatkozat arról, hogy a kérelmezı megfelel a Gyftv. 56. §-ban foglalt feltételeknek, illetve
benyújtja a gyógyszertár létesítési engedélyének kézhezvételét követı öt napon belül a
személyi jog iránti kérelmét az egészségügyi államigazgatási szervhez,
– hatósági bizonyítvány annak igazolására, hogy a kérelmezı foglalkozás körében elkövetett
veszélyeztetés vagy gazdasági bőncselekmény következtében nem vált büntetett elıéletővé
vagy bármely bőncselekmény elkövetése miatt nem áll a gyógyszerész foglalkozástól eltiltás
hatálya alatt (Gyftv. 60/A. §)
– jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaság esetén:
– a cég cégjegyzékben szereplı valamennyi fennálló adatát (tárolt cégkivonatát),
– a bejegyzési (változásbejegyzési) kérelem elektronikusan rögzített, még be nem jegyzett
adatait;
– a képviselı elérhetıségét, aláírási címpéldányának másolatát;

– még létre nem jött gazdasági társaság esetén:
– a társasági szerzıdés (alapszabály, alapító okirat) tervezetét;
– a képviselı elérhetıségét;
– kötelezettségvállalást arra vonatkozóan, hogy – a létesítési engedély megszerzése esetén – a
gazdasági társaság bejegyzését az engedély kiadásától számított 15 napon belül
kezdeményezik, amelyben a személyi jogos gyógyszerész vagy személyi jogra jogosult
gyógyszerész és a gyógyszertárban alkalmazott valamennyi gyógyszerész együttes
tulajdonhányada meghaladja az 50%-ot;
– a gyógyszertárnak helyet adó épületre vonatkozó hatályos tulajdoni lapot, illetve az ingatlan
(ingatlanrész) használatának jogcímét (tulajdonos nevét, székhelyét);
– a gyógyszertár mőködtetıjének nyilatkozatát arról, hogy ı, illetve az ingatlan tulajdonosa
hozzájárul a hatósági vezetı kirendeléséhez.
A pályázat elbírálásánál elınyt jelent a – Gyftv. 49. § (10) bekezdés szerinti – nagyobb
számú többletszolgáltatás vállalása a gyógyszertár megnyitását követı legalább öt éven
keresztül:
– fiókgyógyszertár mőködtetése;
– a forgalmazott termékek házhoz szállítása;
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. május 31.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak az Országos Tisztifıorvosi
Hivatal (1097 Budapest, Gyáli út 2–6.) címére történı megküldésével.
A pályázat elbírálásának határideje:
A pályázatokat az Országos Tisztifıorvosi Hivatal a pályázati felhívásban megjelölt
benyújtási határnaptól számított hatvan napon belül bírálja el, és annak eredményét az
egészségügyért felelıs miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában és saját
honlapján közzéteszi.
***
Az Országos Tisztifıorvosi Hivatal (1097 Budapest, Gyáli út 2–6.) a biztonságos és
gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás
általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (a továbbiakban: Gyftv.) 49. §-a,
illetve 49/A. §-a alapján
pályázatot ír ki
közforgalmú gyógyszertár létesítésére Veszprém megye Balatonfőzfı városában.

A pályázatot személyi joggal rendelkezı vagy személyi jogra jogosult gyógyszerész nyújthatja
be, ha vállalja a fent hivatkozott törvény személyi jogra és tulajdoni hányadra vonatkozó
elıírásainak folyamatos betartását, valamint a személyi és tárgyi feltételeknek való
folyamatos megfelelést.
Pályázati feltételek:
– az új közforgalmú gyógyszertár létesítésének helye: Balatonfőzfı város;
– a gyógyszertár megnyitásának legkésıbbi idıpontja: 2013. november 30.;
– a szolgálati rendre vonatkozó minimális elvárás: nyitvatartási idı hétköznap: 8–16 óra
– vagyoni biztosíték: törzstıkeként a várható, havi nettó gyógyszerforgalom 60%-a.
A pályázathoz csatolandó dokumentumok:
– a létesítendı gyógyszertár mőszaki tervdokumentációja;
– nyilatkozat arról, hogy a kérelmezı megfelel a Gyftv. 56. §-ban foglalt feltételeknek, illetve
benyújtja a gyógyszertár létesítési engedélyének kézhezvételét követı öt napon belül a
személyi jog iránti kérelmét az egészségügyi államigazgatási szervhez,
– hatósági bizonyítvány annak igazolására, hogy a kérelmezı foglalkozás körében elkövetett
veszélyeztetés vagy gazdasági bőncselekmény következtében nem vált büntetett elıéletővé
vagy bármely bőncselekmény elkövetése miatt nem áll a gyógyszerész foglalkozástól eltiltás
hatálya alatt (Gyftv. 60/A. §)
– jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaság esetén:
– a cég cégjegyzékben szereplı valamennyi fennálló adatát (tárolt cégkivonatát);
– valamint a bejegyzési (változásbejegyzési) kérelem elektronikusan rögzített, még be nem
jegyzett adatait;
– a képviselı elérhetıségét, aláírási címpéldányának másolatát;
– még létre nem jött gazdasági társaság esetén:
– a társasági szerzıdés (alapszabály, alapító okirat) tervezetét;
– a képviselı elérhetıségét;
– kötelezettségvállalást arra vonatkozóan, hogy – a létesítési engedély megszerzése esetén – a
gazdasági társaság bejegyzését az engedély kiadásától számított 15 napon belül
kezdeményezik, amelyben a személyi jogos gyógyszerész vagy személyi jogra jogosult
gyógyszerész és a gyógyszertárban alkalmazott valamennyi gyógyszerész együttes
tulajdonhányada meghaladja az 50%-ot;

– a gyógyszertárnak helyet adó épületre vonatkozó hatályos tulajdoni lapot, illetve az ingatlan
(ingatlanrész) használatának jogcímét (tulajdonos nevét, székhelyét),
– a gyógyszertár mőködtetıjének nyilatkozatát arról, hogy ı, illetve az ingatlan tulajdonosa
hozzájárul a hatósági vezetı kirendeléséhez.
A pályázat elbírálásánál elınyt jelent a – Gyftv. 49. § (10) bekezdés szerinti – nagyobb
számú többletszolgáltatás vállalása a gyógyszertár megnyitását követı legalább öt éven
keresztül:
– fiókgyógyszertár mőködtetése;
– a forgalmazott termékek házhoz szállítása;
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. május 31.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak az Országos Tisztifıorvosi
Hivatal (1097 Budapest, Gyáli út 2–6.) címére történı megküldésével.
A pályázat elbírálásának határideje:
A pályázatokat az Országos Tisztifıorvosi Hivatal a pályázati felhívásban megjelölt
benyújtási határnaptól számított hatvan napon belül bírálja el, és annak eredményét az
egészségügyért felelıs miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában és saját
honlapján közzéteszi.

