
43/2009. (XII. 11.) EüM rendelet a minıségi és hatékony gyógyszerrendelés 
értékelésének szabályairól szóló 17/2009. (V. 14.) EüM rendelet módosításáról 

Hatályosság: 2010.01.01 - 2010.01.02 
 
A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a 
gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (2) 
bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egészségügyi miniszter feladat- és 
hatáskörérıl szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában foglalt 
feladatkörömben eljárva – a következıket rendelem: 

1. § (1) A minıségi és hatékony gyógyszerrendelés értékelésének szabályairól szóló 17/2009. 
(V. 14.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következı 
rendelkezés lép: 

[Az (1) bekezdés szerinti ATC csoportokba tartozó gyógyszerek közül] 
„a) az A02 csoportban ranitidin, famotidin, nizatidin, omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, 
rabeprazol, esomeprazol,” 
[hatóanyagot tartalmazó készítmények rendelése esetén kerül sor az értékelésre.] 
 

(2) Az (1) bekezdés szerinti ATC csoportokba tartozó gyógyszerek közül 
a) az A02 csoportban ranitidin, famotidin, nizatidin, omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, 

(2) Az R. 2. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 

[Az (1) bekezdés szerinti ATC csoportokba tartozó gyógyszerek közül] 
„c) a C02, C03, C07, C08, C09 csoportban a moxonidin, rilmenidin, prazosin, doxazosin, 
clopamid, indapamid, furosemid, spironolacton, hidroklorotiazid és kálium kímélı szerek 
kombinációi, metoprolol, betaxolol, bisoprolol, nebivolol, carvedilol, amlodipin, nifedipin, 
verapamil, enalapril, lisinopril, perindopril, ramipril, fosinopril, enalapril és diuretikumok, 
perindopril és vizelethajtók, ramipril és vizelethajtók, quinapril és vizelethajtók, fosinopril 
és vizelethatjók, ace gátlók és kalcium-csatorna blokkolók kombibációja (C09BB), losartan, 
valsartan, losartan és vizelethajtók, valsartan és vizelethajtók, irbesartan és vizelethajtók, 
valsartan és amlodipin,” 
[hatóanyagot tartalmazó készítmények rendelése esetén kerül sor az értékelésre.] 

c) a C02, C03, C07, C08, C09 csoportban a moxonidin, rilmenidin, prazosin, doxazosin, 
clopamid, indapamid, furosemid, hidroklorotiazid+, metoprolol, betaxolol, bisoprolol, 
nebivolol, carvedilol, amlodipin, nifedipin, enalapril, lisinopril, perindopril, ramipril, 
fozinopril, enalapril és diuretikum, perindopril és vizelethajtók, ramipril és vizelethajtók, 
fosinopril és vizelethajtók, ace gátlók és kalciumcsatorna-blokkolók, losartan, valsartan, 
valsartan és vizelethajtók, irbesartan és vizelethajtók, valsartan és amlodipin, 

2. § Az R. 3. §-a helyébe a következı rendelkezés lép: 

„3. § A 2010. január 1-jétıl érvényes célértékek a következık: 
a) az A02 csoportban 53,5 forint, 
b) az A10B csoportban 15,7 forint, 
c) a C02, C03, C07, C08, C09 csoportban 24,4 forint, 
d) a C10 csoportban 86,7 forint.” 



 

3. § A 2009. július 1-jétıl érvényes célértékek a következık: 
a) az A02 csoportban 58,7 forint, 
b) az A10B csoportban 19,0 forint, 
c) a C02, C03, C07, C08, C09 csoportban 25,0 forint, 

d) a C10 csoportban 93,6 forint. 

3. § (1) Ez a rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba. 

(2) Ez a rendelet 2010. január 2-án hatályát veszti. 
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