
41/2011. (VII. 5.) NEFMI rendelet 

egyes gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról1 

hatályos: 2011.08.19 - 2011.08.20 

 
• A közgyógyellátásra jogosultak részére térítésmentesen rendelhetı gyógyszerekrıl  

szóló 10/1998 NM rendelet hatályát veszíti (mely gyógyszerek rendelhetıek 
térítésmentesen) 

• Az emberi felhasználásra kerülı gyógyszerek rendelésérıl és kiadásáról szóló 
44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet módosult - Országos Gyógyszerészeti Intézet 
(a továbbiakban: OGYI) szövegrész helyett a Gyógyszerészeti és Egészségügyi 
Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet (a továbbiakban: GYEMSZI). 

• Gyógyszer nagykereskedelemre vonatkozó egyes jogszabályok változtak. 
• A fokozottan ellenırzött szernek minısülı gyógyszerek orvosi rendelésének, 

gyógyszertári forgalmazásának, egészségügyi szolgáltatóknál történı 
felhasználásának, nyilvántartásának és tárolásának rendjérıl szóló 43/2005. (X. 15.) 
EüM rendelet módosult. 

• Az emberi alkalmazásra kerülı gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló 52/2005. 
(XI. 18.) EüM rendelet módosult. 

• A közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak 
mőködési, szolgálati és nyilvántartási rendjérıl szóló 41/2007. (IX. 19.) EüM 
rendelet módosult. 

• A gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezıen készletben tartandó 
termékekrıl szóló 2/2008. (I. 8.) EüM rendelet módosult. 

 
 
Az emberi alkalmazásra kerülı gyógyszerekrıl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó 

törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés f) pontjában, 
az 1. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) 

bekezdés b) pontjában, 
a 2. alcím tekintetében az emberi alkalmazásra kerülı gyógyszerekrıl és egyéb, a 

gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) 
bekezdés g) pontjában, 

a 4. alcím tekintetében az emberi alkalmazásra kerülı gyógyszerekrıl és egyéb, a 
gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) 
bekezdés j) és r)pontjában, 

az 5. alcím tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és 
gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól 
szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (2) bekezdés c) pontjában, 

a 6. alcím tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-
ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. 
törvény 77. § (2) bekezdés a) és b) pontjában, 

a 7. alcím tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-
ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. 
törvény 77. § (2) bekezdés b) pontjában 



kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetı 
államtitkár feladat- és hatáskörérıl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. 
§ d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következıket rendelem el: 



1. A közgyógyellátásra jogosultak részére térítésmentesen rendelhetı gyógyszerekrıl 
szóló 10/1995. (II. 24.) NM rendelet hatályon kívül helyezése 

 

1. § Hatályát veszti a közgyógyellátásra jogosultak részére térítésmentesen rendelhetı 
gyógyszerekrıl szóló 10/1995. (II. 24.) NM rendelet. 



2. Az emberi felhasználásra kerülı gyógyszerek rendelésérıl és kiadásáról szóló 
44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet módosítása 

2. § (1) Az emberi felhasználásra kerülı gyógyszerek rendelésérıl és kiadásáról szóló 
44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: 44/2004. ESZCSM rendelet) 

 
a) 2/A. § (2) bekezdésében az „az Országos Gyógyszerészeti Intézet (a továbbiakban: 

OGYI) ” szövegrész helyébe az „a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és 
Szervezetfejlesztési Intézet (a továbbiakban: GYEMSZI) ” szöveg, 

 
b) 2/A. § (3) bekezdésében és 4. § (4) bekezdésében az „az OGYI-hoz” szövegrész helyébe 

az „a GYEMSZI-hez” szöveg, 
 
c) 2/A. § (5) bekezdés a) pontjában, (8) és (9) bekezdésében, 3. § (1), (2) és (5) 

bekezdésében, 4. § (1) bekezdésében, 9. § (2) és (6) bekezdésében, 13. § (6) bekezdésében, 
15. § (1) és (3) bekezdésében, valamint 6. számú mellékletében az „az OGYI” szövegrész 
helyébe az „a GYEMSZI ” szöveg, 

 
d) 2/A. § (5) bekezdés a) pontjában, 3. § (5) bekezdésében, 4. § (5) bekezdésében és 6. 

számú mellékletében az „az OGYI-nak” szövegrész helyébe az „a GYEMSZI-nek” szöveg, 
 
e) 2/A. § (7) és (12) bekezdésében, 3. § (6) bekezdésében az „Az OGYI ” szövegrész 

helyébe az „a GYEMSZI ” szöveg, 
 
f) 4. § (6) bekezdésében az „OGYI-tól ” szövegrész helyébe a „GYEMSZI-t ıl” szöveg, 
 
g) 7. § (2) bekezdésében, 21. § (3) bekezdésében és 5. számú mellékletében az „OGYI ” 

szövegrész helyébe a „GYEMSZI ” szöveg, 
 
h) 3. számú melléklet II. pontjában, 4. számú melléklet II. pontjában, 5. számú melléklet II. 

pontjában az „az Országos Gyógyszerészeti Intézet” szövegrész helyébe az „a 
Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet” szöveg, 

 
i) 3. számú melléklet III. pontjában, 4. számú melléklet III. pontjában, 5. számú melléklet 

III. pontjában az „az Országos Gyógyszerészeti Intézetet” szövegrész helyébe az „a 
Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézetet” szöveg, 

 
j) 6. számú mellékletében az „Országos Gyógyszerészeti Intézet” szövegrész helyébe a 

„Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet” szöveg, az „az 
Országos Gyógyszerészeti Intézettıl” szövegrész helyébe az „a Gyógyszerészeti és 
Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézettıl” szöveg 
lép. 

 
(2) A 44/2004. ESZCSM rendelet 3. § (7) és (8) bekezdésében az „az OGYI” szövegrészek 

helyébe az „a GYEMSZI ” szöveg lép. 
 
3. § Hatályát veszti a 44/2004. ESZCSM rendelet 21/A. § (4) bekezdése. 
 



(4)79 Automatából csak gyógyszertáron kívül is forgalmazható gyógyszerek adhatók ki. 
 



3. A gyógyszerekkel folytatott nagykereskedelmi és párhuzamos import tevékenységrıl 
szóló 53/2004. (VI. 2.) ESZCSM rendelet módosítása 

4. § (1) A gyógyszerekkel folytatott nagykereskedelmi és párhuzamos import 
tevékenységrıl szóló 53/2004. (VI. 2.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: 53/2004. 
ESZCSM R.) 2. § (2) bekezdés a)pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 

(E rendelet alkalmazásában) 
„a) felszabadítás: a beérkezett gyógyszer nagykereskedelmi felszabadítása, azaz az a 

tevékenység, amely során a gyógyszer minıségét gyógyszer gyártási engedéllyel rendelkezı 
szervezet minıségbiztosítás érdekében meghatalmazott személye által kibocsátott 
felszabadítási – gyógyszeranyag esetén minıségi – bizonylat alapján a gyógyszer-
nagykereskedelmi tevékenység folytatására jogosító engedély jogosultjának (a továbbiakban: 
nagykereskedı) minıségbiztosítás érdekében meghatalmazott személye értékelte és 
megállapította, hogy a termék 

aa) az elıírt minıségnek és az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt 
gyógyszerek engedélyezésére és felügyeletére vonatkozó közösségi eljárások 
meghatározásáról és az Európai Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló 2004. március 31-i 
726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében vagy 

ab) valamely tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkezı hatósága által kiadott 
forgalomba hozatali engedélynek 

megfelel;” 
2) E rendelet alkalmazásában 
a)3 a beérkezett gyógyszer felszabadítása: az a tevékenység, amely során a gyógyszer 

minıségét gyógyszer gyártási engedéllyel rendelkezı szervezet meghatalmazott személye 
által kibocsátott minıségi bizonylat vagy párhuzamos import esetén felszabadítási bizonylat 
alapján a gyógyszer nagykereskedelmi engedély birtokosának minıségbiztosításért felelıs 
személye értékelte és megállapította, hogy a termék az elıírt gyógyszerminıségnek megfelel 
és az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezésére és 
felügyeletére vonatkozó közösségi eljárások meghatározásáról és az Európai 
Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló, 2004. március 31-i 726/2004/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet értelmében vagy valamely tagállam hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkezı hatósága által kiadott forgalomba hozatali engedélynek megfelel; 

 
(2) Az 53/2004. ESZCSM R. 2. § (2) bekezdés d)–f) pontja helyébe a következı 

rendelkezések lépnek: 
(E rendelet alkalmazásában) 
„d) minıségi bizonylat: a gyógyszerek minıségbiztosítása érdekében meghatalmazott 

személy aláírásával, bélyegzıjének lenyomatával és keltezéssel ellátott igazolása arról, hogy a 
gyógyszeranyag milyen gyógyszerminıségi követelménynek (gyógyszerkönyv vagy más 
egyértelmően azonosítható elıirat) felel meg, és amely számszerően tartalmazza legalább a 
mennyiségi vizsgálatok eredményét; 

e) helyes gyártási gyakorlat (GMP): a gyógyszergyártás során irányadó, az emberi 
alkalmazásra kerülı gyógyszerek gyártásának személyi és tárgyi feltételeirıl szóló 44/2005. 
(X. 19.) EüM rendelet 2. § (2) bekezdésében meghatározott nemzetközi szabályrendszer; 

f) párhuzamos import (parallel import): a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és 
Szervezetfejlesztési Intézet (a továbbiakban: GYEMSZI) által forgalomba hozatalra 
engedélyezett emberi alkalmazásra kerülı gyógyszernek, vagy annak az e rendeletben 
meghatározott feltételeknek megfelelı változatának Magyarországra történı szállítása az EGT 
olyan tagállamából, ahol a gyógyszer szintén rendelkezik forgalomba hozatali engedéllyel;” 



d) minıségi bizonylat: a gyógyszer – megfelelı alakisággal (aláírás, bélyegzı, keltezés) 
kiállított – minıségtanúsító igazolása, amely hitelesen tanusítja, hogy a gyógyszer milyen 
gyógyszerminıségi követelménynek (gyógyszerkönyv vagy más egyértelmően azonosítható 
elıirat) felel meg, és számszerően tartalmazza legalább a mennyiségi vizsgálatok (hatóanyag-
tartalom, nedvességtartalom stb.) eredményét; 

e) helyes gyártási gyakorlat (GMP): a gyógyszergyártásnak a nagykereskedelmi 
tevékenység (a gyógyszerek raktározása, kiszállítása stb.) folytatása során is irányadó, külön 
jogszabályban meghatározott nemzetközi szabályrendszere; 

f) párhuzamos import (parallel import): Magyarországon forgalomba hozatalra 
engedélyezett emberi felhasználásra kerülı gyógyszernek, vagy annak a jelen jogszabályban 
meghatározott feltételeknek megfelelı változatának Magyarországra történı szállítása az EGT 
olyan tagállamából, ahol a gyógyszerkészítmény szintén rendelkezik forgalomba hozatali 
engedéllyel; 

 
(3) Az 53/2004. ESZCSM R. 2. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következı rendelkezés 

lép: 
(E rendelet alkalmazásában) 
„h) párhuzamos importır:  párhuzamos import engedéllyel rendelkezı, a párhuzamos 

importtal behozni kívánt, Magyarországon forgalomba hozatali engedéllyel rendelkezı 
gyógyszer forgalomba hozatali engedélyének jogosultjától, vagy az általa megbízott 
importırtıl független, gyógyszer-nagykereskedelmi engedéllyel rendelkezı gazdálkodó 
szervezet, amely a párhuzamos import engedéllyel rendelkezı gyógyszert importálja;” 

h) párhuzamos importır:  olyan, a párhuzamos importtal kiváltani kívánt, hazai forgalomba 
hozatali engedéllyel rendelkezı gyógyszer forgalomba hozatali engedélyének jogosultjától, 
vagy általa megbízott importırtıl független, gyógyszer-nagykereskedelmi engedéllyel 
rendelkezı gazdálkodó szervezet, amely erre a tevékenységre e rendelet szerint engedéllyel 
rendelkezik; 

 
(4) Az 53/2004. ESZCSM R. 2. § (2) bekezdés j)–l) pontja helyébe a következı 

rendelkezések lépnek: 
(E rendelet alkalmazásában) 
„ j) párhuzamos import engedély: a GYEMSZI által a párhuzamos importtal behozni kívánt 

gyógyszer behozatalára kiadott egyedi engedély; 
k) átcsomagolás: minden olyan mővelet, amely a gyógyszer elsıdleges csomagolását 

megtartva az eredeti kiszerelés, címkeszöveg vagy betegtájékoztató megváltoztatását 
eredményezi abból a célból, hogy azok megfeleljenek a Magyarországon hatályos forgalomba 
hozatali engedélynek; 

l) felszabadítási bizonylat: a gyógyszerek minıségbiztosítása érdekében meghatalmazott 
személy aláírásával, bélyegzıjének lenyomatával és keltezéssel ellátott igazolása arról, hogy a 
gyógyszer a forgalomba hozatali engedélyben elıírt gyógyszerminıségnek megfelel;” 

j) párhuzamos import engedély: az Országos Gyógyszerészeti Intézet (a továbbiakban: 
OGYI) által a párhuzamos importtal behozni kívánt gyógyszerre vonatkozóan a párhuzamos 
import tevékenység folytatására kiadott egyedi engedély; 

k) átcsomagolás: gyógyszerkészítménnyel végzett minden olyan mővelet, amely az 
elsıdleges csomagolást megtartva eredeti kiszerelésének, címkeszövegének vagy 
betegtájékoztatójának megváltoztatását jelenti abból a célból, hogy azok megfeleljenek a 
Magyarországon hatályos forgalomba hozatali engedélynek; 

l) felszabadítási bizonylat: az EGT tagállamában a gyógyszerek minıségbiztosítása 
érdekében meghatalmazott személy „Qualified Person” (a továbbiakban: meghatalmazott 



személy) igazolása arról, hogy a gyógyszerkészítmény a forgalmazási engedélyben elıírt 
gyógyszerminıségnek megfelel. 

 
(5) Az 53/2004. ESZCSM R. 2. § (2) bekezdése a következı m) és n) ponttal egészül ki: 
(E rendelet alkalmazásában) 
„m) helyes nagykereskedelmi gyakorlat (GDP): a nagykereskedelmi tevékenység folytatása 

során irányadó nemzetközi szabályrendszer; 
n) párhuzamos importtevékenység: gyógyszer-nagykereskedelmi engedéllyel rendelkezı 

gazdálkodó szervezet által, adott gyógyszer behozatala céljából kiadott párhuzamos import 
engedély birtokában végzett tevékenység.” 

 
5. § (1) Az 53/2004. ESZCSM R. 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következı 

rendelkezések lépnek: 
„(1) A nagykereskedı a nagykereskedelmi tevékenysége során – ha jogszabály másként 

nem rendelkezik – csak olyan gazdálkodó szervezettıl szerezhet be gyógyszert, amely 
rendelkezik 

a) az adott gyógyszer elıállítására vonatkozó gyártási engedéllyel, 
b) az EGT tagállamon kívülrıl származó gyógyszer gyártási tételének felszabadítására 

feljogosító gyártási engedéllyel vagy 
c) gyógyszer-nagykereskedelmi engedéllyel. 
3. § (1) A nagykereskedı a nagykereskedelmi tevékenysége során – ha jogszabály másként 

nem rendelkezik – csak olyan gazdálkodó szervezettıl szerezhet be gyógyszert, amely 
rendelkezik az általa elıállított, illetve forgalmazott gyógyszer gyártására vagy 
forgalmazására jogosító engedéllyel. 

 
(2) Az emberi felhasználásra kerülı gyógyszerek EGT tagállamokon kívülrıl történı 

behozatala esetén – a saját felhasználás céljából történı behozatal, illetve az egészségügyért 
felelıs miniszter rendeletében meghatározott esetek kivételével – a szabad forgalomba 
bocsátáskor a vámhatóság meggyızıdik arról, hogy az importır rendelkezik az 
egészségügyért felelıs miniszter rendeletében meghatározott gyógyszergyártási engedéllyel.” 

(2)4 Az emberi felhasználásra kerülı gyógyszerek EGT tagállamon kívülrıl történı 
behozatala, illetve nem e térség országaiba irányulók kivitele esetén – a természetes személy 
által nem kereskedelmi jellegő behozatal vagy kivitel kivételével – a szabad forgalomba 
bocsátáskor, illetve a kiviteli ellenırzéskor a vámhatóságnak be kell mutatni az OGYI által 
kiállított hatósági bizonyítványt arról, hogy 

a) az importır, illetve exportır rendelkezik az e rendelet szerinti gyógyszer-
nagykereskedelmi engedéllyel, vagy 

b) a külön jogszabályban meghatározott gyógyszergyártási engedéllyel, valamint, hogy 
c) a belföldi forgalomba hozatal céljára behozni kívánt gyógyszer forgalmazása az adott 

csomagolási egységben és hatáserısségben Magyarországon engedélyezett. 
 
(2) Az 53/2004. ESZCSM R. 3. §-a a következı (3a) bekezdéssel egészül ki: 
„(3a) Az emberi felhasználásra kerülı gyógyszerek EGT tagállamokon kívüli országba 

irányuló kivitele esetén – a saját felhasználás céljából történı kivitel, illetve az egészségügyért 
felelıs miniszter rendeletében meghatározott esetek kivételével – a kiviteli ellenırzéskor a 
vámhatóság meggyızıdik arról, hogy az exportır rendelkezik az egészségügyért felelıs 
miniszter rendeletében meghatározott gyógyszer-nagykereskedelmi vagy gyógyszergyártási 
engedéllyel.” 

 



(3) Az 53/2004. ESZCSM R. 3. §-a a következı (5) és (6) bekezdéssel egészül ki: 
„(5) Nagykereskedı gyógyszertártól csak az igazoltan általa kiszállított gyógyszert veheti 

vissza. 
(6) Ha a gyógyszertárat mőködtetı gazdasági társaság ellen felszámolási vagy csıdeljárás 

indul, – a csıdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvény rendelkezéseinek betartása 
mellett – a nagykereskedı a gyógyszer gyártására vagy gyógyszer nagykereskedelmi 
forgalmazására jogosító engedéllyel rendelkezı által kiszállított gyógyszert visszaveheti.” 

 
6. § Az 53/2004. ESZCSM R. 4. §-a helyébe a következı rendelkezés lép: 
„4. § A nagykereskedelmi tevékenység folytatására jogosító engedély (a továbbiakban: 

tevékenységi engedély) kiadását az 1. számú mellékletben meghatározott gyógyszercsoportra 
vagy gyógyszercsoportokra lehet kérni.” 

4. §7 A nagykereskedelmi tevékenység folytatására jogosító engedély kiadását az 1. számú 
mellékletben meghatározott gyógyszercsoportra (gyógyszercsoportokra) lehet kérni. A 
forgalmazni kívánt gyógyszercsoport (gyógyszercsoportok) bıvítéséhez az engedély 
módosítása szükséges. 

 
7. § Az 53/2004. ESZCSM R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
„(1) A tevékenységi engedély kiadása iránti kérelmet a GYEMSZI-hez kell benyújtani. a 

kérelemnek tartalmaznia kell 
a) a forgalmazni kívánt gyógyszercsoport vagy gyógyszercsoportok 1. számú melléklet 

szerinti megnevezését, megjelölve azt is, ha a kérelmezı különleges tárolási hımérsékletet 
igénylı gyógyszereket kíván forgalmazni; 

b) a telephely vagy telephelyek címét, pontosan megnevezve a létesítményeket, ahol a 
kérelmezı a nagykereskedelmi tevékenységet folytatni kívánja; 

c) a beérkezett gyógyszerek minıségértékelését és felszabadítását végzı minıségbiztosítás 
érdekében meghatalmazott személy – több telephely esetén személyek – nevét; 

d) a beérkezett gyógyszerek minıségértékelését és felszabadítását végzı minıségbiztosítás 
érdekében meghatalmazott személy szakképesítését igazoló oklevél másolatát, munkaköri 
leírását, szakmai gyakorlatának igazolását; 

e) a kapcsolattartó személy nevét és elérhetıségét; 
f) a mőködés tervezett ügyrendjét, ennek keretében: 
fa) a szakmai dokumentálás módját, 
fb) a minıségbiztosítás rendjét, 
fc) az érvényes eljárás utasítások listáját, 
fd) a forgalomból való kivonás és a forgalmazás felfüggesztés végrehajtásának módját, 
fe) a be- és kiszállítás, továbbá a termékvisszavétel módját, 
ff) a telephely üzemidejét, 
g) a technikai felszereltség leírását; 
h) a nagykereskedelmi tevékenységnek helyet adó telephely és létesítmény alaprajzát; 
i) a kivonás végrehajtásához használt elektronikus levélcímet; 
j) a nagykereskedelmi tevékenységre vonatkozó felelısségbiztosítási szerzıdés másolatát.” 
5. § (1)8 Az engedély kiadása iránti kérelmet az OGYI-hoz kell benyújtani. A kérelemnek 

tartalmaznia kell: 
a)9 
b) a forgalmazni kívánt gyógyszercsoport(ok) 1. számú melléklet szerinti megnevezését; 
c)10 a gyógyszerraktárt magába foglaló épület/terület alaprajzát; 
d) a mőködés tervezett ügyrendjét; 



e) a minıségbiztosítás rendjét; 
f) a beérkezett gyógyszerek minısége értékelését és a felszabadítását végzı személy – több 

telephely esetén a személyek – nevét, oklevele számát, szakképesítését igazoló oklevele 
másolatát, munkaköri leírását; 

g) a technikai felszereltség leírását; 
h) a szakmai dokumentálás módját; 
i) a termékek forgalmazásához elıírt tájékoztatás módját; 
j) a forgalomból való kivonás végrehajtásának és a temékvisszavétel tervezett módját; 
k) a kiszállítás tervezett módját; 
l)11 a cégbírósági bejegyzés másolatát; 
m) a felelısségbiztosítási szerzıdés másolatát. 
 
8. § Az 53/2004. ESZCSM R. 6. §-a helyébe a következı rendelkezés lép: 
„6. § (1) A nagykereskedı a tevékenységét legfeljebb egy évig szüneteltetheti. a 

nagykereskedı a szünetelés tényérıl – a szüneteltetés idıtartamának megjelölésével – annak 
megkezdését megelızıen legalább 30 nappal köteles értesíteni a GYEMSZI-t. 

(2) A nagykereskedı haladéktalanul köteles bejelenteni a GYEMSZI-nek, ha az 5. § (1) 
bekezdés e) pontjában, f) pont ff) alpontjában és i) pontjában felsoroltakban, valamint ha a 
nagykereskedı nevében vagy székhelyének címében változás történik. 

(3) A tevékenységi engedély módosítását kell kérelmezni 
a) új telephely létesítése, 
b) meglévı telephelyen új raktár építése, 
c) meglévı alapterület bıvítése, 
d) a beérkezett gyógyszerek minıségértékelését és felszabadítását végzı minıségbiztosítás 

érdekében meghatalmazott személy változása, 
e) a forgalmazni kívánt gyógyszercsoport vagy gyógyszercsoportok változása 

esetén. 
(4) A GYEMSZI a kiadott, a módosított, továbbá a visszavont tevékenységi engedélyekrıl, 

valamint a nagykereskedelmi tevékenység (1) bekezdés szerinti szüneteltetésérıl 
haladéktalanul értesíti az Európai Bizottságot és az EGT tagállamokat. 

(5) A GYEMSZI a kiadott, a módosított, továbbá a visszavont tevékenységi engedélyekrıl, 
valamint a nagykereskedelmi tevékenység (1) bekezdés szerinti szüneteltetésérıl 
nyilvántartást vezet, amelynek személyes adatot nem tartalmazó részét a honlapján 
közzéteszi.” 

6. § (1)15 A nagykereskedı a nagykereskedelmi tevékenység három hónapon túli, de 
legfeljebb egy év idıtartamra szóló szüneteltetésérıl az OGYI-t – a szüneteltetés megkezdését 
megelızıen legalább 30 nappal – a szüneteltetés idıtartamának megjelölésével értesíti. 

(2)16 Amennyiben a nagykereskedelmi engedély jogosultja a szüneteltetés idıtartamának 
leteltével nem jelenti be a nagykereskedelmi tevékenység folytatását, a gyógyszer-
nagykereskedelmi engedély visszavonásra kerül. 

(3)17 A nagykereskedı haladéktalanul köteles bejelenteni az OGYI-nak, ha az 5. § (1) 
bekezdésében felsoroltakban változás történik. 

(4)18 Az 5. § (1) bekezdésének b) pontjában bekövetkezett változás esetén a 4. §-ban foglalt 
rendelkezések irányadóak. 

(5)19 Az OGYI a kiadott, illetve a visszavont gyógyszernagykereskedelmi engedélyrıl, 
valamint a nagykereskedıi tevékenység (1) bekezdés szerinti szüneteltetésérıl: 

a) haladéktalanul értesíti az Európai Unió Bizottságát és az EGT tagállamokat, 
b)20 



c) az Egészségügyi Közlönyben közleményt tesz közzé. 
(6)21 
 
9. § Az 53/2004. ESZCSM R. 7. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
„(2) A gyógyszerraktár teljes üzemideje alatt minden telephelyen legalább egy 

minıségbiztosítás érdekében meghatalmazott személynek rendelkezésre kell állnia.” 
(2)22 A több telephellyel rendelkezı nagykereskedést a gyógyszerészi felügyelet 

szempontjából nem lehet egy egységnek tekinteni. A gyógyszerraktár teljes üzemideje alatt 
minden telephelyen legalább egy meghatalmazott személynek rendelkezésre kell állnia. 

 
10. § Az 53/2004. ESZCSM R. 8. §-a helyébe a következı rendelkezés lép: 
„8. § (1) A nagykereskedelmi tevékenységen belül a gyógyszerminısítés (ideértve a 

beérkezett gyógyszerek felszabadítását is), továbbá a tárolás és a forgalomból való kivonás a 
minıségbiztosítás érdekében meghatalmazott személy felügyelete mellett történik. 

(2) A minıségbiztosítás érdekében meghatalmazott személy 
a) jelen van minden gyógyszerszállítmány érkezésekor; 
b) személyesen végzi el vagy felügyeli a forgalomba hozatalra engedélyezett 

gyógyszereknek a 2. számú melléklet szerinti 
ba) organoleptikus vizsgálatát, 
bb) beérkezéskor történı felszabadítását, 
bc) a sérült csomagolási egységek elkülönítésével kapcsolatos tevékenységeket; 
c) felügyeli a gyógyszeranyagok tájékoztató vizsgálatát; 
d) felelıs a GyT. 17. §-a szerinti, a nagykereskedıre vonatkozó kötelezettség teljesítéséért.” 
8. §23 (1) A nagykereskedelmi tevékenységen belül a gyógyszerminısítés és a minısítéssel 

összefüggı valamennyi feladat – beleértve a beérkezett gyógyszerek felszabadítását is –, 
továbbá a raktározás és a forgalomból való kivonás mőveletei kizárólag meghatalmazott 
személy felügyelete mellett, az ı felelısségével végezhetıek. 

(2) A gyógyszer-nagykereskedelmi engedély jogosultjánál mőködı meghatalmazott 
személy 

a) jelen van minden gyógyszerszállítmány érkezésekor; 
b) személyesen végzi el vagy személyesen felügyeli a forgalomba hozatalra engedélyezett 

gyógyszereknek a 2. számú melléklet szerinti 
ba) organoleptikus vizsgálatát, 
bb) beérkezéskor történı felszabadítását, 
bc) szükség esetén végzendı, a sérült csomagolási egységek elkülönítésével kapcsolatos 

tevékenységeket; 
c) személyesen felügyeli a gyógyszeranyagok tájékoztató vizsgálatát; 
d) személyesen felelıs a GyT 17. §-a szerinti, a nagykereskedelmi engedély jogosultjára 

vonatkozó kötelezettség teljesítéséért. 
 
11. § Az 53/2004. ESZCSM R. 9. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
„(1) A nagykereskedı gondoskodik 
a) az általa forgalmazott gyógyszerek és gyógyszeranyagok 
aa) minıség-ellenırzésérıl, illetve minıségtanúsításáról, továbbá az ezekkel összefüggı 

számítástechnikai rendszer mőködtetésérıl; 
ab) vizsgálatához szükséges minıség-ellenırzı laboratórium rendelkezésre állásáról; 
b) a megrendelık részére szakmai információ biztosításáról; 
c) a 2. számú melléklet 10.1. pontja szerinti nyilvántartások vezetésérıl; 



d) az általa forgalmazott gyógyszer minıségi, illetve felszabadítási bizonylatának – a 
gyógyszer felhasználhatósági határidejét követı egy évig történı – megırzésérıl; 

e) az általa nem megfelelı minıségőnek ítélt forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszer 
hibájának és gyártási számának a GYEMSZI számára történı jelentésérıl; 

f) az általa forgalmazott nem megfelelı minıségő gyógyszer vagy gyógyszeranyag 
forgalmazásának leállításáról és a GYEMSZI számára történı bejelentésérıl; 

g) a forgalomból való kivonás és a forgalmazás felfüggesztésének elrendelését követıen a 
gyártási tétel összegyőjtésének végrehajtásáról; 

h) a selejt megsemmisítésérıl és annak nyilvántartásáról; 
i) raktári ügyrend elkészítésérıl.” 
9. § (1) A nagykereskedı gondoskodik: 
a) az általa forgalmazott gyógyszerkészítmények és gyógyszeranyagok 
aa) minıség-ellenırzésérıl, illetıleg minıségtanúsításáról, valamint a minıségtanúsítással 

összefüggı számítógépes rendszer mőködtetésérıl, 
ab)24 vizsgálatához – ha az szükséges – minıség-ellenırzı laboratórium biztosításáról, 
ac) forgalomból való kivonásának és lefoglalásának végrehajtásáról; 
b) a megrendelık részére szakmai információ biztosításáról; 
c) a 2. számú melléklet 10.1. pontja szerinti nyilvántartások vezetésérıl; 
d) az általa forgalmazott gyógyszer minıségi, illetve felszabadítási bizonylatának – a 

gyógyszer felhasználhatósági határidejét követı egy évig történı – megırzésérıl; 
e) az általa nem megfelelı minıségőnek ítélt 
ea)25 forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszer hibájának és gyártási számának az 

OGYI számára történı jelentésérıl, 
eb) gyógyszerkészítmény és gyógyszeranyag hibájának az OGYI számára történı 

jelentésérıl; 
f) az általa forgalmazott – nem megfelelı minıségő – gyógyszerkészítmény vagy 

gyógyszeranyag forgalmazásának leállításáról és az OGYI számára történı bejelentésérıl; 
g) a forgalomból való kivonás elrendelését követıen a gyártási tétel összegyőjtésének 

végrehajtásáról; 
h) a selejt megsemmisítésérıl és annak nyilvántartásáról; 
i) raktári ügyrend elkészítésérıl. 
 
12. § Az 53/2004. ESZCSM R. 15. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
„(2) A párhuzamos importır a behozatali szándékáról a behozatalt megelızı 30 nappal 

köteles értesíteni a behozni kívánt gyógyszer Magyarországra érvényes forgalomba hozatali 
engedélyének jogosultját.” 

(2)31 Abban az esetben, ha a párhuzamos importır nem a behozni kívánt gyógyszer 
forgalomba hozatali engedélyének jogosultja, a behozni kívánt gyógyszer forgalomba hozatali 
engedélyének jogosultját a behozatalt megelızı 30 nappal értesíti a behozatali szándékáról. 

 
13. § Az 53/2004. ESZCSM R. 16. §-a helyébe a következı rendelkezés lép: 
„16. § A párhuzamos importengedély iránti kérelmet a GYEMSZI-hez kell benyújtani. a 

kérelemnek tartalmaznia kell 
a) a párhuzamos importtal behozni kívánt gyógyszer adatait: 
aa) a származási tagállam megnevezését, 
ab) a párhuzamos importtal behozni kívánt gyógyszer megnevezését, forgalomba hozatali 

engedélyének számát a származási tagállamban, 



ac) a párhuzamos importtal behozni kívánt gyógyszer gyártójának nevét (cégnevét), 
székhelye címét a származási tagállamban, 

ad) a párhuzamos importtal behozni kívánt gyógyszer forgalomba hozatali engedélye 
jogosultjának nevét (cégnevét), székhelye címét a származási tagállamban (ha az az elızıtıl 
különbözik); 

b) a párhuzamos import engedély által érintett, Magyarországon forgalomba hozatali 
engedéllyel rendelkezı gyógyszer adatait: 

ba) megnevezését, nyilvántartási számát, 
bb) gyártójának nevét (cégnevét), székhelye címét, 
bc) Magyarországra érvényes forgalomba hozatali engedélye jogosultjának nevét 

(cégnevét), székhelye címét (ha az az elızıtıl különbözik); 
c) a párhuzamos importtal behozni kívánt gyógyszer betegtájékoztatóját és címkeszövegét a 

származási tagállamban és azok hiteles magyar nyelvő fordítását; 
d) a párhuzamos importtal behozni kívánt gyógyszer magyar nyelvő betegtájékoztatójának 

tervezetét; 
e) a párhuzamos importtal behozni kívánt gyógyszer magyar nyelvő címkeszövegének 

tervezetét; 
f) ha a párhuzamos importtal behozni kívánt gyógyszer átcsomagolásra kerül, – a 14. §-ban 

foglaltaknak megfelelıen – a párhuzamos importır gyártási engedélyének számát és 
fa) – Magyarországon történı átcsomagolás esetén – a Magyarországon átcsomagolást 

végzı megbízott gyártási engedélyének számát és a párhuzamos importır és megbízottja 
között az átcsomagolásra kötött szerzıdés másolatát, vagy 

fb) – külföldön történı átcsomagolás esetén – a 14. § (1) bekezdés c) pontja szerinti 
bizonylatot; 

g) a párhuzamos importtal behozni kívánt gyógyszer minden hatáserısségébıl a legkisebb 
csomagolási egység egy mintáját; 

h) arra irányuló nyilatkozatot, hogy a párhuzamos importtal behozni kívánt gyógyszerrel 
kapcsolatos minıségi hibajelentési, mellékhatás-bejelentési és a származási országban kiadott 
forgalomba hozatali engedély módosításra vonatkozó bejelentési kötelezettségeknek eleget 
tesz.” 

16. §33 A párhuzamos import engedély kiadása iránti kérelmet az OGYI-hoz kell benyújtani. 
A kérelemnek tartalmaznia kell: 

a)34 
b) azt, hogy a kérelem párhuzamos import engedélyezésére irányul; 
c) a párhuzamos importtal behozni kívánt gyógyszer adatait: 
ca) a származási tagállam megnevezését, 
cb) a párhuzamos importtal behozni kívánt gyógyszer megnevezését, forgalomba hozatali 

engedélyének számát a származási tagállamban, 
cc) a párhuzamos importtal behozni kívánt gyógyszer gyártójának nevét (cégnevét), 

székhelye címét a származási tagállamban, 
cd) a párhuzamos importtal behozni kívánt gyógyszer forgalomba hozatali engedélye 

jogosultjának nevét (cégnevét), székhelye címét a származási tagállamban (ha az elızıtıl 
különbözik); 

d) párhuzamos importtal kiváltandó gyógyszer esetében a Magyarországon forgalomba 
hozatali engedéllyel rendelkezı, a párhuzamos importtal kiváltandó gyógyszer adatait: 

da)35 megnevezését, nyilvántartási számát, 
db) gyártójának nevét (cégnevét), székhelye címét, 



dc) forgalomba hozatali engedélye jogosultjának nevét (cégnevét), székhelye címét 
(amennyiben az elızıtıl különbözik); 

e) a párhuzamos importtal behozni kívánt gyógyszer betegtájékoztatóját és címkeszövegét a 
származási tagállamban és azok hiteles magyar nyelvő fordítását; 

f) a párhuzamos importtal behozni kívánt gyógyszer magyar nyelvő betegtájékoztatójának 
tervezetét; 

g) a párhuzamos importtal behozni kívánt gyógyszer magyar nyelvő címkeszövegének 
tervezetét; 

h) amennyiben a párhuzamos importtal behozni kívánt gyógyszer átcsomagolásra kerül, úgy 
– a 14. §-ban foglaltaknak megfelelıen – 

ha) a párhuzamos importır gyártási engedélyének számát, vagy 
hb) a Magyarországon átcsomagolást végzı megbízott gyártási engedélyének számát és a 

párhuzamos importır és megbízottja között az átcsomagolásra kötött szerzıdés másolatát, 
vagy 

hc) külföldön történı átcsomagolás esetén a 14. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti 
bizonylatot; 

i) a párhuzamos importtal behozni szánt gyógyszer minden hatáserısségébıl a legkisebb 
csomagolási egység egy mintáját; 

j)36 arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a párhuzamosan importált készítményre vonatkozó – 
külön jogszabályban elıírt – minıségi hibajelentési, mellékhatás-bejelentési és a származási 
országban tett forgalomba hozatali engedély módosítási bejelentési kötelezettségeknek eleget 
tesz. 

k)37 
 
 
14. § Az 53/2004. ESZCSM R. 19/A. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
„(2) A párhuzamos importengedély annak kiadásától számított 5 évig hatályos.” 
(2) A 15. § (3) bekezdése szerint kiadott párhuzamos importengedély 5 évig, de legfeljebb a 

gyógyszer felhasználhatóságának lejárati idejéig adható meg. 
 
15. § Az 53/2004. ESZCSM R. 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 
 
16. § (1) Az 53/2004. ESZCSM R. 
a) 1. § (2) bekezdésében a „gyógyszerekkel párhuzamos import tevékenységet e jogszabály 

elıírásai szerint folytathat” szövegrész helyébe a „gyógyszerek párhuzamos importját e 
rendelet elıírásai szerint folytathatja” szöveg, 

(2) Gazdálkodó szervezet gyógyszerekkel párhuzamos import tevékenységet e 
jogszabály elıírásai szerint folytathat. 

 
b) 3. § (3) bekezdésében,  
9. § (2) bekezdésében,  
10. §-ában, 11. § (2) bekezdésében,  
15. § (1) bekezdésében,  
18. § (1) és (2) bekezdésében,  
20/A. §-ában, 1. számú melléklet felvezetı mondatában és  
1. számú melléklet 2. pontjában  
az „az OGYI” szövegrész helyébe az „a GYEMSZI” szöveg, 
 



c) 3. § (3) bekezdésében és 1. számú melléklet 1. pontjában a „gyógyszerkészítmények” 
szövegrész helyébe a „gyógyszerek” szöveg, 

 
d) 5. § (3) bekezdésében, 19. §-ában és 19/A. § (1) bekezdésében az „Az OGYI” szövegrész 

helyébe az „a GYEMSZI” szöveg, 
 
e) 14. § (1) bekezdésében a „gyógyszerkészítményt” szövegrész helyébe a „gyógyszert” 

szöveg, a „gyógyszerkészítmény” szövegrész helyébe „gyógyszer” szöveg, 
 
f) 19/A. § (1) bekezdésében a „GyT. 17. § (4) bekezdése szerint” szövegrész helyébe a 

„GyT. 17. § (3) bekezdése szerint” szöveg 
lép. 
 
(2) Az 53/2004. ESZCSM R. 19/A. § (1) bekezdésében az „az OGYI” szövegrészek helyébe 

az „a GYEMSZI” szöveg lép. 
 
17. § (1) Hatályát veszti az 53/2004. ESZCSM R. 19/A. § (1) bekezdésében az 

„átcsomagolási” szövegrész. 
19/A. §40 (1) A párhuzamos importır a gyógyszer hazai kereskedelmi forgalomba hozatalát 

megelızıen köteles a gyógyszer – elsı forgalomba hozatalra szánt átcsomagolási tételébıl 
származó – végleges mintáját az OGYI részére megküldeni. Az OGYI a végleges mintát – az 
átvételétıl számított 8 napon belül – megvizsgálja. Ha a vizsgálat eredményeként az OGYI 
azt állapítja meg, hogy a minta nem felel meg a párhuzamos importengedélyben 
meghatározott követelményeknek, annak forgalomba hozatala esetén a GyT 17. § (4) 
bekezdése szerint jár el. 

 
(2) Hatályát veszti az 53/2004. ESZCSM R. 
a) 2. § (2) bekezdés g) és i) pontja, 
g) párhuzamos kereskedelem (parallel trade): olyan gyógyszerkészítmény párhuzamos 

importja, amelynek forgalomba hozatali engedélye az Európai Közösségek központi 
eljárásával került kiadásra (a párhuzamos import és a párhuzamos kereskedelem a 
továbbiakban együtt: párhuzamos import); 

i) származási tagállam: az EGT azon tagállama, ahonnan a gyógyszer Magyarországra 
párhuzamos import révén behozatalra kerül; 

b) 5. § (2) bekezdése, 
(2)12 Ha az ügyfél az (1) bekezdés l) pontja szerinti dokumentumot nem csatolja, az OGYI a 

kérelem elbírálása érdekében adatszolgáltatás iránti kérelemmel fordul az adatokról 
nyilvántartást vezetı bírósághoz. 

c) 13. §-a és 
13. §29 Párhuzamos importtal csak olyan gyógyszerkészítmény hozható be, amely – vagy 

ezen gyógyszerkészítménynek a jelen rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelı 
változata – rendelkezik Magyarországon hatályos forgalomba hozatali engedéllyel, valamint 
meghatalmazott személy által kiállított felszabadítási bizonylattal. 

d) 15. § (3) bekezdése. 
(3)32 Párhuzamos import tevékenység csak az OGYI – az importálandó gyógyszer adatait is 

feltüntetı – engedélyének birtokában végezhetı. 
 



4. A fokozottan ellenırzött szernek minısülı gyógyszerek orvosi rendelésének, 
gyógyszertári forgalmazásának, egészségügyi szolgáltatóknál történı felhasználásának, 

nyilvántartásának és tárolásának rendjérıl szóló 43/2005. (X. 15.) EüM rendelet 
módosítása 

18. § A fokozottan ellenırzött szernek minısülı gyógyszerek orvosi rendelésének, 
gyógyszertári forgalmazásának, egészségügyi szolgáltatóknál történı felhasználásának, 
nyilvántartásának és tárolásának rendjérıl szóló 43/2005. (X. 15.) EüM rendelet (a 
továbbiakban: 43/2005. EüM R.) 2. §-a a következı (4) bekezdéssel egészül ki: 

 
„(4) Ellenırzött szer közforgalmú és közvetlen lakossági gyógyszerellátó tevékenységet is 

végzı intézeti gyógyszertárban forgalmazható.” 
 
19. § (1) A 43/2005. EüM R. 3. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következı rendelkezés 

lép: 
(Ellenırzött szerek rendelésénél az orvos a vényen) 
„a) a készítmény hatáserısségét arab számmal és kézírással történı rendelés esetén 

betővel,” 
(tünteti fel.) 

a) a készítmény hatáserısségét arab számmal és betővel, latin nyelven, 
 

(2) A 43/2005. EüM R. 3. §-a a következı (10) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(10) A rendelt mennyiséget úgy kell meghatározni, hogy az adagolási egységre számítva 

megegyezzen valamelyik forgalomba hozatalra engedélyezett csomagolási egységben lévı 
adagok számával vagy a legkisebb csomagolási egységben lévı adagoknak egész számú 
többszöröse legyen.” 

 
20. § A 43/2005. EüM R. 6. § (5) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
„(5) A háziorvos a betegnek legfeljebb 30 napra, a 10. § (2) bekezdésében foglalt esetben 

pedig legfeljebb 90 napra elegendı mennyiségben írhat fel ellenırzött szert.” 
(5)14 A háziorvos a betegnek legfeljebb 30 napra elegendı mennyiségben – az 5. § (2) 

bekezdésében foglaltakra figyelemmel – írhat fel ellenırzött szert. 
 
21. § A 43/2005. EüM R. 7. § (5) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
„(5) A kiadott ellenırzött szer átvételét a gyógyszer átvevıje a vényen aláírásával és a 

személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány számának feltüntetésével 
igazolja.” 

(5) A kiadott ellenırzött szer átvételét a gyógyszer átvevıje a vényen aláírásával és 
személyi igazolványának számával, külföldi állampolgár esetén a személyazonosságát igazoló 
okirat számának feltüntetésével igazolja. 

 
22. § (1) A 43/2005. EüM R. 10. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezések 

lépnek: 
„(1) Ha az ellenırzött szerrel történı kezelés alatt álló személy elhagyja Magyarország 

területét és utazásának idıtartama nem haladja meg a 3 napot, személyes poggyászában a 
kezeléséhez elegendı mennyiségő ellenırzött szert a háziorvosa által kitöltött 3/A. számú 
melléklet szerinti igazolás birtokában vihet magával. Minden ellenırzött szerre külön 



igazolást kell kiállítani. Ellenırzött szer tartalmú injekciós vagy infúziós készítményt – a (2) 
bekezdésben foglalt kivétellel – a beteg nem vihet ki az országból. 

(2) Ellenırzött szer tartalmú injekciós vagy infúziós készítményt, illetve a 3 napot 
meghaladó, legfeljebb 90 napig terjedı utazási idıtartamra a beteg kezeléséhez elegendı 
mennyiségő ellenırzött szert saját felhasználási céllal az országból kivinni csak az 
Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (a továbbiakban: EEKH) 
nyilvántartásba vételét követıen lehet. a nyilvántartásba vétellel egyidejőleg, annak 
igazolásául az EEKH a háziorvos által kiállított 3/B. számú melléklet szerinti 
igazolás D) pontját tölti ki, és azt haladéktalanul, de legkésıbb a 3/B. számú melléklet szerinti 
igazolás EEKH-hoz megérkezését követı 8 napon belül megküldi a kezelés alatt álló 
személynek. a háziorvos az ellenırzött szer rendelésekor a vényen feltünteti az EEKH 
nyilvántartásba vételi számát.” 

10. § (1)25 Ha ellenırzött szerrel történı kezelés alatt álló személy hagyja el a Magyar 
Köztársaság területét és az utazás várható idıtartama nem haladja meg a 72 órát, a kezeléshez 
elegendı mennyiségő ellenırzött szer az országból személyes poggyászban a 3. számú 
melléklet szerinti, a háziorvos által kitöltött igazolás ellenében vihetı ki. Minden ellenırzött 
szerre külön igazolást kell kiállítani. Ellenırzött szer tartalmú injekciós vagy infúziós 
készítményt – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – a beteg nem vihet ki az országból. 

(2)26 Ha az utazás várható idıtartama a 72 órát meghaladja, legfeljebb 30 napig terjedı 
idıtartamra a kezeléshez elegendı mennyiségő ellenırzött szert saját felhasználási céllal az 
országból kivinni a fıvárosi és megyei kormányhivatalnak a kezelés alatt álló személy 
lakóhelye szerint illetékes kistérségi (fıvárosi kerületi) népegészségügyi intézete (a 
továbbiakban: kistérségi népegészségügyi intézet) engedélyével lehet. Az engedély 
megadásához a kistérségi népegészségügyi intézet a háziorvos által kitöltött, a 3. számú 
mellékletnek megfelelı igazolás D) pontját tölti ki. A kistérségi népegészségügyi intézet az 
engedély kiadásával egyidejőleg, tájékoztatás céljából megküldi az engedélyt az 
Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (a továbbiakban: EEKH) részére. 

 
(2) A 43/2005. EüM R. 10. § (4)–(8) bekezdése helyébe a következı rendelkezések lépnek: 
„(4) A háziorvos a (2) bekezdés szerinti eljárás esetén felhívja a beteg vagy hozzátartozója 

figyelmét arra, hogy a kitöltött 3/B. számú melléklet szerinti igazolást a legfeljebb 90 napra 
elegendı mennyiségő ellenırzött szer egy vényen történı felírása és az ellenırzött szer 
személyes poggyászban történı kivitelének jóváhagyása végett az EEKH-hoz juttassa el, majd 
a nyilvántartásba vételi számmal ellátott igazolást a vény kiállítása érdekében mutassa be. 

(5) Ha ellenırzött szerrel történı kezelés alatt álló személy lép be Magyarország területére, 
a személyes poggyászában behozható ellenırzött szer mennyisége nem haladhatja meg a 3 
napos kezelésre elegendı mennyiséget a kezelıorvosa által kitöltött nemzetközi igazolás 
birtokában. 

(6) Ellenırzött szer tartalmú injekciós vagy infúziós készítményt és 3 naptól legfeljebb 90 
napig terjedı idıtartamra elegendı mennyiségő ellenırzött szert saját felhasználási céllal 
Magyarországra kizárólag a kiindulási országban illetékes hatóság igazolásával lehet behozni. 
Az igazolást az utazó köteles a rendırség, illetve a vámhatóság ellenırzése során bemutatni. 

(7) Külföldi személy az országban tartózkodás ideje alatti ellenırzött szerrel történı 
kezelésének biztosítása céljából a tartózkodási hely szerint területi ellátási kötelezettséggel 
rendelkezı háziorvost keresi fel, aki ıt szükség esetén szakorvoshoz irányítja. 

(8) Az R. 1. számú melléklete szerinti K3, P3, P4 besorolású gyógyszerek Magyarországról 
történı kiviteléhez vagy Magyarországra történı behozatalához csak abban az esetben 
szükséges igazolás, ha a kezelés alatt álló személy 30 napot meghaladó, de legfeljebb 90 
napig terjedı idıtartamra a kezeléséhez elegendı mennyiségő gyógyszert kíván kivinni vagy 



behozni. Az igazolás kiállítására a (2), illetve a (6) bekezdésben foglalt szabályokat kell 
alkalmazni.” 

(4)28 A háziorvos a (2) bekezdés szerinti eljárás esetén felhívja a beteg vagy hozzátartozója 
figyelmét arra, hogy a kitöltött nyomtatványt, az ellenırzött szer személyi poggyászban 
történı kivitelének engedélyezése végett a kistérségi népegészségügyi intézethez juttassa el. 

(5) Ha ellenırzött szerrel történı kezelés alatt álló személy lép be a Magyar Köztársaság 
területére a személyes poggyászában behozható ellenırzött szer mennyisége nem haladhatja 
meg a 72 órás kezelésre elegendı mennyiséget a kezelıorvosa által kitöltött nemzetközi 
igazolás birtokában. 

(6)29 3 naptól legfeljebb 30 napig terjedı idıtartamra elegendı mennyiségő ellenırzött szert 
saját felhasználási céllal Magyarországra kizárólag a kiindulási országban erre illetékes 
hatóság külön engedélyével lehet behozni. Az igazolásnak tartalmilag meg kell felelnie a 3. 
számú melléklet szerinti igazolásnak. Az igazolást az utazó köteles a rendırség, illetve a 
vámhatóság ellenırzése során bemutatni. Ellenırzött szer tartalmú injekciós vagy infúziós 
készítmény, illetıleg a 30 naptól 90 napig terjedı idıtartamra a kezeléshez elegendı 
mennyiségő ellenırzött szer az EEKH engedélyével hozható be. Az engedély megadására és 
továbbítására a (3) bekezdésben foglalt szabályokat kell értelemszerően alkalmazni. 

(7) Külföldi személy az országban tartózkodás ideje alatti ellenırzött szerrel történı 
kezelésének biztosítása céljából a tartózkodási hely szerint területi ellátási kötelezettséggel 
rendelkezı háziorvost keresi fel, aki ıt szükség estén a vény felírására jogosult szakorvoshoz 
irányítja. 

(8)30 Az R. 1. számú melléklete szerinti K3, P3, P4 besorolású készítményeknek az 
országból történı kiviteléhez vagy az országba történı behozatalához csak abban az esetben 
szükséges igazolás, amennyiben a kezelés alatt álló személy 30 napot meghaladó, de 
legfeljebb 90 napig terjedı idıtartamra a kezeléséhez elegendı mennyiségő ellenırzött szert 
kíván kivinni vagy behozni. Az engedélyt az EEKH adja ki. Az engedély megadására és 
továbbítására a (3) bekezdésben foglalt szabályokat kell értelemszerően alkalmazni. 

 
23. § (1) A 43/2005. EüM R. a 2. melléklet szerinti 3/A. számú melléklettel egészül ki. 
(2) A 43/2005. EüM R. a 3. melléklet szerinti 3/B. számú melléklettel egészül ki. 
 
24. § A 43/2005. EüM R. 
a) 1. § l) pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” 

szöveg, 
b) 2. § (3) bekezdésben az „a kábítószereket és pszichotróp anyagokat tartalmazó 

gyógyszereket” szövegrész helyébe az „az ellenırzött szereket” szöveg, 
c) 3. § (8) bekezdésében az „az Országos Gyógyszerészeti Intézet (a továbbiakban: OGYI)” 

szövegrész helyébe az „a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési 
Intézet (a továbbiakban: GYEMSZI)” szöveg, 

d) 9. § (2) bekezdésében a „nyomtatványt” szövegrész helyébe a „dokumentumot” szöveg, 
e) 9. § (3) bekezdésében az „a nyomtatványon” szövegrész helyébe az „az EEKH 

megrendelın” szöveg, 
f) 9. § (3) bekezdésében az „a nyomtatvány” szövegrész helyébe az „Az EEKH 

megrendelı” szöveg, 
g) 11. § (4) bekezdésében és 16. § (5) bekezdésében az „a nyomtatványon” szövegrész 

helyébe az „Az EEKH megrendelın” szöveg, 
h) 11. § (4) bekezdésében az „a nyomtatvány” szövegrész helyébe az „Az EEKH 

megrendelı” szöveg, 
i) 26. § (1) bekezdésében az „Az OGYI” szövegrész helyébe az „a GYEMSZI” szöveg 



lép. 
25. § (1) Hatályát veszti a 43/2005. EüM R. 1. § b) pontjában az „és fiókgyógyszertári” 

szövegrész. 
b)1 gyógyszertár: a közforgalmú, intézeti és fiókgyógyszertári formában mőködı 

egészségügyi szolgáltató és kiskereskedelmi tevékenységet végzı egészségügyi intézmény; 
 
(2) Hatályát veszti a 43/2005. EüM R. 5. § (2) bekezdése, 10. § (3) bekezdése és 3. számú 

melléklete. 
 



5. Az emberi alkalmazásra kerülı gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló 52/2005. 
(XI. 18.) EüM rendelet módosítása 

 
26. § Az emberi alkalmazásra kerülı gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló 52/2005. 

(XI. 18.) EüM rendelet (a továbbiakban: 52/2005. EüM rendelet) 45. § (8) bekezdése a 
következı g) ponttal egészül ki: 

 
(Ez a rendelet a következı uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:) 
„g) a gyógyszerek forgalombahozatali engedélye feltételeinek módosítása tekintetében a 

2001/82/EK és a 2001/83/EK irányelvek módosításáról szóló 2009. június 18-i 2009/53/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv.” 

 
27. § (1) Az 52/2005. EüM rendelet 
a) 1. § (3) bekezdésében az „az Országos Gyógyszerészeti Intézet (a továbbiakban: OGYI)” 

szövegrész helyébe az „a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési 
Intézet (a továbbiakban: GYEMSZI)” szöveg, 

 
b) 1. § (4) bekezdésében, 7. § (3) bekezdésében, 7/A. § (3) bekezdésében, 11. § (1) 

bekezdés f) pontjában, 11. § (6) és (8) bekezdésében, 12. § (2) bekezdésében, 13. § (2) és (3) 
bekezdésében, 15. § (5) és (8) bekezdésében, 18. § (1), (3)–(5) és (7)–(9) bekezdésében, 21. § 
(1) és (2) bekezdésében, 23. § (1) bekezdésében, 25. § (2) bekezdésében, 26. § (3) 
bekezdésében, 27. § (1) bekezdésében, 31. § (2) bekezdésében, 33. § (1), (3), (4) és (7) 
bekezdésében, 36. § (1) és (2) bekezdésében, 37. § (6), (10) és (11) bekezdésében, 37/A. §-
ában, 39. § (1), (3), (4) és (6) bekezdésében, valamint 43. § (2) bekezdésében az „Az OGYI” 
szövegrész helyébe az „a GYEMSZI” szöveg, 

 
c) 5. § (4) bekezdésében és 38. § c) pontjában az „az OGYI-val” szövegrész helyébe az „a 

GYEMSZI-vel” szöveg, 
 
d) 6. § (1) bekezdésében, 7. § (6) bekezdésében, 10. § (3) bekezdésében, 11. § (1) 

bekezdés c) és e) pontjában, 13. § (1) bekezdésében, 14. § (5) bekezdésében, 15. § (1) 
bekezdésében, 18. § (2) bekezdésében, 18/A. §-ában, 19. § (3) bekezdésében, 22. § (2) 
bekezdésében, 23. § (2) és (3) bekezdésében, 24. § (1) és (2) bekezdésében, 25. § (1), (3) és 
(5) bekezdésében, 26. § (1) és (2) bekezdésében, 27. § (3) bekezdésében, 31. § (2) és (4) 
bekezdésében, 33. § (4) és (6) bekezdésében, 35. § (2) és (5) bekezdésében, 37. § (2) 
bekezdésében, 39. § (2) bekezdésében, 39/A. § (2) bekezdésében, 41. §-ában és 43. § (1) 
bekezdésében az „az OGYI” szövegrész helyébe az „a GYEMSZI” szöveg, 

 
e) 7. § (4) bekezdésében, 7/A. § (4) bekezdésében, 16. §-ában, 21. § (1) és (2) 

bekezdésében, 30. § (2) bekezdésében, valamint 38. § c) pontjában az „az OGYI-t” 
szövegrész helyébe az „a GYEMSZI-t” szöveg, 

 
f) 7. § (4) bekezdésében, 7/A. § (4) bekezdésében az „az OGYI köteles” szövegrész helyébe 

az „a GYEMSZI köteles” szöveg, 
 
g) 7. § (8) bekezdésében az „OGYI” szövegrész helyébe a „GYEMSZI” szöveg, 
 
h) 15. § (2) bekezdésében, 29. § (1) és (2) bekezdésében és 38. § d) pontjában az „az OGYI-

hoz” szövegrész helyébe az „a GYEMSZI-hez” szöveg, 



 
i) 21. § (1) és (2) bekezdésében az „az OGYI által” szövegrész helyébe az „a GYEMSZI 

által” szöveg, 
 
j) 21. § (1) bekezdésében, 27. § (2) bekezdésében, 30. § (1) bekezdésében, valamint 37. § 

(3), (7), (9), (11) és (14) bekezdésében az „az OGYI-nak” szövegrész helyébe az „a 
GYEMSZI-nek” szöveg, 

 
k) 27. § (2) bekezdésében a „kapcsolatban az OGYI” szövegrész helyébe a „kapcsolatban a 

GYEMSZI” szöveg, 
 
l) 29. § (1) és (2) bekezdésében az „az OGYI tudomására” szövegrész helyébe az „a 

GYEMSZI tudomására” szöveg, az „az OGYI az” szövegrész helyébe az „a GYEMSZI az” 
szöveg, 

 
m) 30. § (2) bekezdésében az „az OGYI bármikor” szövegrész helyébe az „a GYEMSZI 

bármikor” szöveg, 
 
n) 30. § (8) bekezdésében és 32. § (1) bekezdésében az „az OGYI-tól” szövegrész helyébe 

az „a GYEMSZI-tıl” szöveg, 
 
o) 37. § (7) bekezdésében az „az OGYI a” szövegrész helyébe az „a GYEMSZI a” szöveg, 
 
p) 37. § (11) bekezdésében az „az OGYI az” szövegrész helyébe az „a GYEMSZI az” 

szöveg 
lép. 

 
(2) Az 52/2005. EüM rendelet 15. § (3) és (6) bekezdésében, 24. § (3) és (4) bekezdésében, 

33. § (7) bekezdésében, 35. § (4) bekezdésében és 39. § (5) bekezdésében az „az OGYI” 
szövegrészek helyébe az „a GYEMSZI” szöveg lép. 

 
(3) Az 52/2005. EüM rendelet 1. számú melléklet 
 
a) 3. RÉSZ 1. BIOLÓGIAI GYÓGYSZEREK fejezet 1.1. pont a) alpontjában az „az 

OGYI-hoz” szövegrész helyébe az „a GYEMSZI-hez” szöveg, az „az OGYI-nak” szövegrész 
helyébe az „a GYEMSZI-nek” szöveg, 

 
b) 3. RÉSZ 1. BIOLÓGIAI GYÓGYSZEREK fejezet 1.1. pont c) alpontjában az „Az 

OGYI-nak” szövegrész helyébe az „a GYEMSZI-nek” szöveg, az „az OGYI-nak” szövegrész 
helyébe az „a GYEMSZI-nek” szöveg, 

 
c) 3. RÉSZ 1. BIOLÓGIAI GYÓGYSZEREK fejezet 1.2. pont c) alpontjában az „az 

OGYI” szövegrész helyébe az „a GYEMSZI” szöveg, az „az OGYI-nak” szövegrész helyébe 
az „a GYEMSZI-nek” szöveg 
lép. 

 
(4) Az 52/2005. EüM rendelet 1. számú melléklet 
 



a) „BEVEZETÉS ÉS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK” (11) bekezdésében az „az OGYI-hoz” 
szövegrészek helyébe az „a GYEMSZI-hez” szöveg, 

 
b) 1. RÉSZ 3. FEJEZET 3.2. pont (5) bekezdésében az „az OGYI” szövegrészek helyébe az 

„a GYEMSZI” szöveg 
lép. 

 
28. § Hatályát veszti az 52/2005. EüM rendelet 43/A. §-a. 
43/A. §63 Az üzlet mőködtetıje a gyógyszerforgalmazást automatából is végezheti, 

amennyiben megfelel a Gyftv. és e rendelet gyógyszertáron kívüli gyógyszerforgalmazásra 
vonatkozó feltételeinek. 

 



6. A közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak 
mőködési, szolgálati és nyilvántartási rendjérıl szóló 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet 

módosítása 

29. § A közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak 
mőködési, szolgálati és nyilvántartási rendjérıl szóló 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet (a 
továbbiakban: 41/2007. EüM rendelet) 

a) 8. § (2) bekezdésében az „az Országos Gyógyszerészeti Intézet (a továbbiakban: OGYI)” 
szövegrész helyébe az „a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési 
Intézet (a továbbiakban: GYEMSZI)” szöveg, 

b) 16. § e) pontjában, 18. § (11) bekezdésében, 23. § (4) bekezdésében az „az OGYI” 
szövegrész helyébe az „a GYEMSZI” szöveg 
lép. 

30. § Hatályát veszti a 41/2007. EüM rendelet 18. § (14) bekezdése és 37. § (4) bekezdése. 
(14)51 A gyógyszertár az emberi felhasználásra kerülı gyógyszerek rendelésérıl és 

kiadásáról szóló miniszteri rendelet szerinti vényköteles gyógyszer vény nélküli kiadásáról 
nyilvántartást vezet, mely tartalmazza a kiadott gyógyszer nevét, a kiadás idıpontját, az 
átvevı végzettségét vagy jogosultságát hitelt érdemlıen tanúsító okirat számát, vagy orvos 
esetén orvosi bélyegzıjének számát vagy lenyomatát, valamint a kiadó és az átvevı aláírását. 

(4) Az e rendelet 23. § (4) bekezdésében meghatározott módszertani leveleket az OGYI a 
honlapján e rendelet kihirdetését követı 30 napon belül közzéteszi. 

 
 



7. A gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezıen készletben tartandó 
termékekrıl szóló 2/2008. (I. 8.) EüM rendelet módosítása 

31. § (1) A gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezıen készletben tartandó 
termékekrıl szóló 2/2008. (I. 8.) EüM rendelet (a továbbiakban: 2/2008. EüM R.) 3. § (1) 
bekezdés a) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 

[Kizárólag gyógyszertárban forgalmazhatók – a (2)–(5) bekezdésben foglaltak 
figyelembevételével –] 

„a) a – 4. § 1. pontjában meghatározott gyógyszerek kivételével – Gyógyszerészeti és 
Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet (a továbbiakban: GYEMSZI), illetve 
az Európai Bizottság által forgalomba hozatalra engedélyezett emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerek;” 

a) a – 4. § a) pontjában foglalt gyógyszerek kivételével – Magyarországon az Országos 
Gyógyszerészeti Intézet (a továbbiakban: OGYI) által, valamint a 726/2004/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet alapján az Európai Bizottság által forgalomba hozatalra 
engedélyezett embergyógyászati gyógyszerek; 

 
(2) A 2/2008. EüM R. 3. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 
[Kizárólag gyógyszertárban forgalmazhatók – a (2)–(5) bekezdésben foglaltak 

figyelembevételével –] 
„d) a gyógyászati célra engedélyezett, a hatályos Magyar Gyógyszerkönyvben, illetve 

Európai Gyógyszerkönyvben (a továbbiakban együtt: Gyógyszerkönyv) szereplı 
gyógyszeranyagok;” 

d) a gyógyászati célra engedélyezett, a hatályos Magyar, illetve Európai 
Gyógyszerkönyvben (a továbbiakban együtt: Gyógyszerkönyv) szereplı 

da) gyógyszeranyagok, 
db) drogok; 
 
(3) A 2/2008. EüM R. 3. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 
[Kizárólag gyógyszertárban forgalmazhatók – a (2)–(5) bekezdésben foglaltak 

figyelembevételével –] 
„ f) az orvosi vényen rendelt egyedi összetételő (magisztrális) gyógyszerek és a gyógyszertár 

labornaplójának „Gyógyszertári manuális” mellékletében szereplı saját elıállítású 
magisztrális készítmények;” 

f) orvosi vényen rendelt egyedi összetételő (magisztrális) gyógyszerek; 
 
(4) A 2/2008. EüM R. 3. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 
[Kizárólag gyógyszertárban forgalmazhatók – a (2)–(5) bekezdésben foglaltak 

figyelembevételével –] 
„g) a speciális gyógyászati célra szánt tápszerek.” 
g) azok a tápszerek, melyek árához – ha a külön jogszabályban meghatározott hatóság 

társadalombiztosítási támogatást állapított meg – támogatást vesznek igénybe. 
 
(5) A 2/2008. EüM R. 3. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
„(2) Fiókgyógyszertárban az (1) bekezdés a) pontja és a 4. § 1. pontja szerinti gyógyszerek, 

az (1) bekezdés b) pontja szerinti anyagok és készítmények, az (1) bekezdés e) és f) pontja 
szerinti gyógyszerek felhasználásra kész kiszerelésben, az (1) bekezdés g) pontja szerinti 
tápszerek, valamint a 4. § szerinti termékek forgalmazhatók.” 



(2) Fiókgyógyszertárban – a külön jogszabály alapján fokozottan ellenırzött szernek 
minısülı, kábítószert és pszichotróp anyagot tartalmazó gyógyszerek kivételével – kizárólag 
az (1) bekezdés a) pontja szerinti gyógyszerek, az (1) bekezdés b) pontja szerinti anyagok és 
készítmények, az (1) bekezdés e) pontja szerinti gyógyszerek közül a Gyógyszerkönyvben és 
a Fo-No-ban meghatározott összetételő, felhasználásra kész kiszerelésben lévı gyógyszerek, 
az (1) bekezdés g) pontja szerinti tápszerek, valamint a 4. § szerinti termékek tarthatók, illetve 
forgalmazhatók. 

 
(6) A 2/2008. EüM R. 3. § (4) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
„(4) Kézigyógyszertárban az (1) bekezdés a) pontja és a 4. § 1. pontja szerinti, továbbá az 

(1) bekezdés e) pontja szerinti gyógyszerek felhasználásra kész kiszerelésben, valamint az (1) 
bekezdés g)pontja szerinti tápszerek forgalmazhatók.” 

(4) Kézigyógyszertárban – a külön jogszabály alapján fokozottan ellenırzött szernek 
minısülı, kábítószert és pszichotróp anyagot tartalmazó gyógyszerek kivételével – kizárólag 
az (1) bekezdés a) pontja szerinti gyógyszerek, az (1) bekezdés e) pontja szerinti gyógyszerek 
közül a Gyógyszerkönyvben és a Fo-No-ban meghatározott összetételő, felhasználásra kész 
kiszerelésben lévı gyógyszerek, valamint az (1) bekezdés g) pontja szerinti tápszerek 
tarthatók, illetve forgalmazhatók. 

 
32. § A 2/2008. EüM R. 4. §-a helyébe a következı rendelkezés lép: 
„4. § Gyógyszertárban – a 3. §-ban foglaltakon túl – az alábbi termékek is forgalmazhatók: 
1. a GYEMSZI által forgalomba hozatalra és gyógyszertáron kívül is forgalmazásra 

engedélyezett gyógyszerek, 
2. az orvostechnikai eszközökrıl szóló rendelet szerinti követelményeknek megfelelı 

orvostechnikai eszközök, valamint az in vitro diagnosztikai eszközökrıl szóló rendelet 
szerinti követelményeknek megfelelı in vitro diagnosztikai eszközök a 3. § (5) bekezdésében 
meghatározott diagnosztikumok kivételével, 

3. a sorozatgyártású gyógyászati segédeszközök, 
4. beteg- és csecsemıápolási, valamint szájápolási cikkek, 
5. csecsemı- és gyermektápláláshoz szükséges eszközök, csecsemık és kisgyermekek 

számára készült, feldolgozott gabonaalapú élelmiszerek, bébiételek, 
6. szoptatási kellékek, 
7. orvosi, laboratóriumi vizsgálatokhoz szükséges vegyszerek, vegyszeroldatok, 
8. gyógyszernek nem minısülı gyógyhatású anyagok és készítmények, 
9. fertıtlenítıszerek, 
10. palackozott ivóvíz, 
11. gyógyvizek, 
12. gyógynövényteák, 
13. a Gyógyszerkönyvben szereplı növényi drogok, 
14. az étrend-kiegészítıkrıl szóló 37/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet hatálya alá tartozó 

termékek, 
15. anyatej-helyettesítı, anyatej-kiegészítı tápszerek, 
16. vitamin és ásványi anyag tartalmú, valamint felsılégúti tünetek esetén ajánlott 

gyógycukorka, 
17. intim higiénés termékek, 
18. magas vitamintartalmú zöldség- és gyümölcslevek, 
19. külön jogszabályban meghatározottak szerinti engedéllyel forgalomba hozatalra 

engedélyezett állatgyógyászati készítmények és premixek, 



20. emberen élısködı rovarok irtására, rovarcsípés megelızésére és kezelésére szolgáló, 
forgalomba hozatali engedéllyel rendelkezı külsıleges készítmények, 

21. a kozmetikai termékek biztonságosságáról, gyártási, forgalmazási feltételeirıl és 
közegészségügyi ellenırzésérıl szóló 40/2001. (XI. 23.) EüM rendelet 1. számú 
mellékletében felsorolt készítmények a parfümök, toalettvizek, kölnik, a hajkezelı és hajápoló 
termékek fıcsoportban a színezık, festékek, világosítók, hullámosítók, kiegyenesítık, fixálók, 
tartós hullámhoz használandó termékek, fodrászati termékek (lotion, lakk, brillantin) 
kivételével, 

22. kontaktlencse tárolásához és tisztításához szükséges oldatok, folyadékok, edények, 
23. nyomdai vagy elektronikus úton elıállított egészségügyi felvilágosító, tájékoztató, 

egészséges életmóddal, prevencióval, betegségek kezelésével kapcsolatos, gyógyszerészi 
gondozást támogató könyvek, kiadványok, brosúrák, 

24. közegészségügyi vizsgálati tartályok.” 
4. § Gyógyszertárban – a kézigyógyszertár kivételével – a 3. §-ban meghatározott 

gyógyszereken túl csak az alábbi termékek tarthatók és forgalmazhatók: 
a) az OGYI által forgalomba hozatalra és gyógyszertáron kívül is forgalmazásra 

engedélyezett gyógyszerek; 
b)1 a Magyar Köztársaság területén gyártott vagy forgalmazott és alkalmazott, az 

orvostechnikai eszközökrıl szóló EüM rendelet és az in vitro diagnosztikai orvostechnikai 
eszközökrıl szóló 8/2003. (III. 13.) ESZCSM rendelet szerinti követelményeknek megfelelı 

ba) sorozatgyártású gyógyászati segédeszközök – külön jogszabályban meghatározott 
szakképesítés hiányában, 

bb) a ba) pontban nem szereplı gyógyászati segédeszközök is – a külön jogszabályban 
meghatározott szakképesítés birtokában, 

bc) sebészeti varróanyagok, kötszerek, 
bd) orvosi kézimőszerek, eszközök, 
be) in vitro diagnosztikumok a radioaktív diagnosztikumok és a 3. § (5) bekezdésében 

meghatározott diagnosztikumok kivételével; 
c) az illetékes egészségügyi hatóság által engedélyezett, illetve oda bejelentett 
ca) beteg- és csecsemıápolási cikkek, 
cb) egészségügyi felhasználás céljára alkalmasnak minısített – minıségi tanúsítvánnyal 

rendelkezı – termékek, 
cc) orvosi, laboratóriumi vizsgálatokhoz szükséges vegyszerek, vegyszeroldatok, 
cd) gyógyszernek nem minısülı gyógyhatású anyagok és készítmények, 
ce) fertıtlenítıszerek, 
cf) a betegségek megelızésére, az egészségügyi kultúra fejlesztésére alkalmas, a személyes 

beteg-gyógyszerész kapcsolatot erısítı termékek; 
d) gyógy- és ásványvizek; 
e) palackozott ivóvíz; 
f) teák, gyógyteák; 
g) külön jogszabályban meghatározottak szerinti engedéllyel forgalomba hozatalra 

engedélyezett állatgyógyászati készítmények és premixek; 
h) rovarcsípés megelızésére és kezelésére szolgáló, forgalomba hozatali engedéllyel 

rendelkezı külsıleges készítmények; 
i) a kozmetikai termékek biztonságosságáról, gyártási, forgalmazási feltételeirıl és 

közegészségügyi ellenırzésérıl szóló 40/2001. (XI. 23.) EüM rendelet 1. számú 
mellékletében felsorolt kozmetikai fıcsoportba tartozó készítmények; 



j) az étrend-kiegészítıkrıl szóló 37/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet hatálya alá tartozó 
termékek; 

k)2 nyomdai vagy elektronikus úton elıállított egészségügyi felvilágosító, tájékoztató, 
egészséges életmóddal, prevencióval, betegségek kezelésével kapcsolatos, gyógyszerészi 
gondozást támogató könyvek, kiadványok, brosúrák, az Országos Tisztifıorvosi Hivatal (a 
továbbiakban: OTH), illetve a Nemzeti Egészségvédelmi Intézet által egészségügyi témájúnak 
minısített kiadványok; 

l) közegészségügyi vizsgálati tartályok; 
m) tápszerek; 
n) kontaktlencse tárolásához és tisztításához szükséges oldatok, folyadékok, edények; 
o) olvasó- és tartalékszemüvegek, napszemüvegek. 
 
33. § A 2/2008. EüM R. 
a) 1. §-ában a „2006. évi XCVIII. törvény 3. §-ának p)–s) pontjaiban meghatározott” 

szövegrész helyébe a „2006. évi XCVIII. törvény 3. § 16-19. pontjában meghatározott” 
szöveg, 

b) 3. § (1) bekezdés b) pontjában az „az OGYI” szövegrész helyébe az „a GYEMSZI” 
szöveg 
lép. 

34. § (1) Hatályát veszti a 2/2008. EüM R. 6. § (2) és (3) bekezdésében a „súlyponti” 
szövegrész. 

(2)3 A hazánkban honos viperafajták marása elleni szérum kötelezı készletben tartására az 
OTH határozattal jelöli ki a hazánkban honos viperafajták elıfordulási helyéhez legközelebbi 
súlyponti kórház, illetve kórházak intézeti gyógyszertárát. 

(3)4 Az OTH a (2) bekezdés szerinti gyógyszerek készletben tartására kötelezett súlyponti 
kórházak intézeti gyógyszertárainak jegyzékét az ÁNTSZ honlapján, valamint az 
egészségügyért felelıs miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában közzéteszi. 

 
(2) Hatályát veszti a 2/2008. EüM R. 2. § c), d) és e) pontja, valamint 3. § (3) bekezdése. 
c) tápszer: a különleges táplálkozási célú élelmiszerekrıl szóló 36/2004. (IV. 26.) ESZCSM 

rendelet, az anyatej-helyettesítı és az anyatej-kiegészítı tápszerekrıl szóló 23/2003. (V. 9.) 
ESZCSM rendelet, valamint a speciális gyógyászati célra szánt tápszerekrıl szóló 24/2003. 
(V. 9.) ESZCSM rendelet szerinti termék, 

d) súlyponti kórház: az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérıl szóló 2006. évi CXXXII. 
törvény 1. számú melléklete szerinti országos feladatkörő speciális intézetek és súlyponti 
kórházak, 

e) napi terápiás költség: a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt 
kielégítı tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a 
befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet 2. 
§-ának u) pontja szerinti fogalom. 

(3) Az (1) bekezdés f) pontja szerinti gyógyszerek abban az esetben forgalmazhatók 
fiókgyógyszertárban, ha 

a) a fiókgyógyszertár rendelkezik a külön jogszabály által közforgalmú gyógyszertárak 
számára a gyógyszerkészítéshez elıírt feltételekkel, vagy 

b) a közforgalmú gyógyszertár által készített magisztrális gyógyszerek kiszállításáról a 
közforgalmú gyógyszertár vagy a fiókgyógyszertár gondoskodik. 

 
 



8. Záró rendelkezések 

35. § Ez a rendelet a kihirdetését követı 45. napon lép hatályba, és a hatálybalépését követı 
napon hatályát veszti. 



1. melléklet a 41/2011. (VII. 5.) NEFMI rendelethez 

1. Az 53/2004. ESZCSM R. 2. számú melléklet 4.1. pontot megelızı 4. pontja helyébe a 
következı rendelkezés lép: 

„4. A gyógyszereket a hatályos Magyar Gyógyszerkönyvben megadott, illetve a gyógyszer 
forgalomba hozatali engedélyben rögzített körülményeknek megfelelıen kell tárolni azért, 
hogy elkerülhetı legyen a fény, a páratartalom vagy a hımérséklet által elıidézett 
minıségkárosodásuk. a hımérsékletet naponta legalább kétszer kell ellenırizni és 
dokumentálni. a hımérsékleti adatok dokumentumait rendszeresen felül kell vizsgálni, a 
mérıeszközöket hitelesíteni kell.” 

2. Az 53/2004. ESZCSM R. 2. számú melléklet 12. pontja helyébe a következı rendelkezés 
lép: 

„12. A gyógyszeranyagok esetében a hatályos Magyar Gyógyszerkönyv Tájékoztató 
vizsgálatát, a gyógyszertári gyógyszerkészítéshez felhasználható gyógyszeranyagokról szóló 
GYEMSZI közlemény szerinti tájékoztató vizsgálatot vagy ezek hiányában a GYEMSZI által 
meghatározott külföldi gyógyszerkönyv szerint minısített gyógyszeranyagok esetében a 
külföldi gyógyszerkönyv által elıírt azonossági vizsgálatot minden esetben el kell végezni.” 

3. Az 53/2004. ESZCSM R. 2. számú melléklet 
a) 3. és 13. pontjában a „gyógyszerkészítmények” szövegrész helyébe a „gyógyszerek” 

szöveg, 
b) 8. pontjában a „lefoglalt” szövegrész helyébe a „felfüggesztett forgalmazású” szöveg, 
c) 10.1. alpontjában az „olyan nyilvántartást kell vezetni” szövegrész helyébe az „olyan 

elektronikus nyilvántartást kell vezetni” szöveg, 
d) 15. pontjában a „meghatalmazott személy” szövegrész helyébe a „minıségbiztosítás 

érdekében meghatalmazott személy” szöveg 
lép. 



2. melléklet a 41/2011. (VII. 5.) NEFMI rendelethez 

„3/A. számú melléklet a 43/2005. (X. 15.) EüM rendelethez 
Igazolás a kábítószereket vagy pszichotróp anyagokat tartalmazó gyógyszerek 

birtoklására  
az ilyen készítményekkel kezelt utazók számára 

Certificate for the carrying by travellers under treatment of medical preparations containing 
narcotic drugs and/or psychotrop substances 

      

Ország (Country) 

  

Város (Town) 

  

Dátum (Date) 
A. Vényt kiállító orvos (Prescribing doctor) 

      

Név (Name) 

  

Utónév (First name) 

  

Telefon (Tel) 

  
Cím (Address) 
Kiadva az orvos által (Where issued by a doctor): 
      
Orvos bélyegzıje (Doctor’s stamp)    Aláírás (Doctors’s signature) 

    
B. Beteg (Patient) 

    
Név (Name)    Utónév (First name)    Útlevél vagy személyi igazolvány száma 

(No of passport or other 
identity document) 

    
Születési hely (Place of birth)    Születési idı (Date of birth) 

    
Nemzetiség (Nationality)    Nem (Sex) 

  
Cím (Address) 

    
Az utazás idıtartama (Number of travel days)    Az utazás végcélja (célország) 

(Country of destination) 
    
C. Gyógyszer (Prescribed drug) 

    
Készítmény neve (Trade name or special preparation)    Adagolási forma - darabszám 
(Dosage form - number 

of units) 

    



Hatóanyag nemzetközi megnevezése    A hatóanyag koncentrációja 
(International name of the active substance)    (Concentration of the active substance) 

    
Használati utasítás (Instruction for use)    A hatóanyag teljes mennyisége 

(Total quantity of the 
active substance) 

  
A rendelés idıtartama – legfeljebb 90 nap 
(Duration of prescription in days – maximum 90 days) 

    
Megjegyzés (Remarks) 
   

” 



3. melléklet a 41/2011. (VII. 5.) NEFMI rendelethez 

„3/B. számú melléklet a 43/2005. (X. 15.) EüM rendelethez 
Igazolás a kábítószereket vagy pszichotróp anyagokat tartalmazó gyógyszerek 

birtoklására  
az ilyen készítményekkel kezelt utazók számára 

Certificate for the carrying by travellers under treatment of medical preparations containing 
narcotic drugs and/or psychotrop substances 

      

Ország (Country) 

  

Város (Town) 

  

Dátum (Date) 
A. Vényt kiállító orvos (Prescribing doctor) 

      

Név (Name) 

  

Utónév (First name) 

  

Telefon (Tel) 

  
Cím (Address) 
Kiadva az orvos által (Where issued by a doctor): 

      
Orvos bélyegzıje (Doctor’s stamp)    Aláírás (Doctors’s signature) 
    
B. Beteg (Patient) 

    
Név (Name)    Utónév (First name)    Útlevél vagy személyi igazolvány száma 

(No of passport or other 
identity document) 

    
Születési hely (Place of birth)    Születési idı (Date of birth) 

    
Nemzetiség (Nationality)    Nem (Sex) 

  
Cím (Address) 

    
Az utazás idıtartama (Number of travel days)    Az utazás végcélja (célország) 

(Country of destination) 
    
C. Gyógyszer (Prescribed drug) 

    
Készítmény neve (Trade name or special preparation)    Adagolási forma - darabszám 
(Dosage form - number 

of units) 

    



Hatóanyag nemzetközi megnevezése    A hatóanyag koncentrációja 
(International name of the active substance)    (Concentration of the active substance) 

    
Használati utasítás (Instruction for use)    A hatóanyag teljes mennyisége 

(Total quantity of the 
active substance) 

  
A rendelés idıtartama – legfeljebb 90 nap 
(Duration of prescription in days – maximum 90 days) 

    
Megjegyzés (Remarks) 
   
D. Nyilvántartásba vételt végzı hatóság (Registring authority) 

  
Név (Name) 

    
Cím (Address)    Telefon (Tel) 

  
Nyilvántartásba vételi szám (Registration number) 

    
Hatósági bélyegzı (Authority stamp)    Aláírás (Authority’s signature) 

” 

 
 
1 A rendelet a 35. § alapján hatályát vesztette 2011. augusztus 20. napjával. 
 


