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Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (1051 Budapest, Zrínyi utca 3.) 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, továbbá a gyógyszertárak létesítésének és működésének részletes
szabályairól szóló 422/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a alapján
pályázatot ír ki
közforgalmú gyógyszertár létesítésére Dunaharaszti városban.
A pályázatot személyi joggal rendelkező vagy személyi jogra jogosult gyógyszerész nyújthatja be, ha
vállalja a fent hivatkozott törvény személyi jogra és tulajdoni hányadra vonatkozó előírások
folyamatos betartását, valamint a személyi és tárgyi feltételeknek való folyamatos megfelelést.
Pályázati feltételek:
– az új közforgalmú gyógyszertár létesítésének helye: Dunaharaszti,
– a gyógyszertár megnyitásának legkésőbbi időpontja: a létesítési engedély jogerőre emelkedését és
végrehajthatóvá válását követő 180. nap,
– a szolgálati rendre vonatkozó minimális elvárás:
– nyitvatartási idő hétköznap: 8–18 óráig, szombaton: 8–12 óráig (heti 54 óra).
A pályázathoz csatolandó dokumentumok:
– a létesítendő gyógyszertár műszaki tervdokumentációja,
– nyilatkozat arról, hogy a kérelmező megfelel a Gyftv. 56. §-ban foglalt feltételeknek, illetve
benyújtja a gyógyszertár létesítési engedélyének kézhezvételét követő öt napon belül a személyi jog
iránti kérelmét az egészségügyi államigazgatási szervhez,
– gazdasági társaság esetén:
– a cég nevét, cégjegyzékszámát, a képviselő elérhetőségét,
– egységes szerkezetbe foglalt, hatályos társasági szerződésének másolatát, amelyben a személyi
jogos gyógyszerész vagy személyi jogra jogosult gyógyszerész, a gyógyszertárban munkavégzésre
irányuló jogviszonyban foglalkoztatott gyógyszerészek és a gyógyszertárat működtető gazdasági
társaságban tulajdonhányaddal rendelkező gyógyszerészek együttes tulajdonhányada meghaladja az
50%-ot,
– a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányának másolatát;

– még létre nem jött gazdasági társaság esetén:
– a társasági szerződés (alapszabály, alapító okirat) tervezetét,
– a képviselő elérhetőségét,
– valamint 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, a
gyógyszertárban munkavégzésre irányuló jogviszonyban foglalkoztatott gyógyszerészek és a
gyógyszertárat működtető gazdasági társaságban tulajdonhányaddal rendelkező gyógyszerészek
együttes tulajdonhányada meghaladja az 50%-ot,
– a gyógyszertárnak helyet adó épületre vonatkozó hatályos, eredeti vagy hitelesített tulajdoni lapot;
valamint amennyiben a gyógyszertárat nem saját tulajdonában lévő ingatlanon kívánja működtetni,
az ingatlan (ingatlanrész) használatának hitelesen igazolt jogcímét is (bérleti szerződés,
szándéknyilatkozat),
– a gyógyszertár működtetőjének nyilatkozatát arról, hogy ő, illetve az ingatlan tulajdonosa
hozzájárul a hatósági vezető kirendeléséhez,
– nyilatkozat arról, hogy a településen működő közforgalmú gyógyszertárak bejárata és a létesítendő
közforgalmú gyógyszertár bejárata között legalább 300 méter távolság van. (A meglévő és az újonnan
létesített közforgalmú gyógyszertárak közötti legkisebb távolságon, a közúton vagy közterületen
történő megközelítéshez szükséges legrövidebb utat kell érteni.)
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a – Rendelet 3. § (5) bekezdés szerinti – többletszolgáltatás
vállalása a gyógyszertár megnyitását követő legalább öt éven keresztül.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 30.
A pályázatok benyújtásának módja: a pályázatnak az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezésegészségügyi Intézet (1051 Budapest, Zrínyi utca 3.) címére történő megküldésével.
A pályázat elbírálása: a pályázatokat az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet
(1051 Budapest, Zrínyi utca 3.) a pályázati felhívásban megjelölt és a benyújtási határidő leteltéig
beküldött dokumentumok alapján, hatvan napon belül bírálja el, és annak eredményét az
egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában és saját honlapján
közzéteszi.

