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Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

 

 

Tárgy: országos pályázat kiírásának kérelme új közforgalmú gyógyszertár létesítésére 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A biztonságos és gazdaságos gyógyszer-és gyógyászatisegédeszköz – ellátás, valamint a 

gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 49/A. § (2) 

bekezdése értelmében azon településen ahol már működik közforgalmú gyógyszertár, új 

közforgalmú gyógyszertár létesítésére az egészségügyi államigazgatási szerv akkor írhat ki 

pályázatot, ha az új gyógyszertárral együtt számított valamennyi közforgalmú gyógyszertárra 

átlagosan 50000 lélekszámot meghaladó fővárosi kerületekben legalább 4000, egyéb településen 

és egyéb fővárosi kerületekben legalább 4500 lakos jut, és a meglévő közforgalmú 

gyógyszertárak bejárata és az új közforgalmú gyógyszertár bejárata között 50000 lélekszámot 

meghaladó városokban és az 50000 lélekszámot meghaladó fővárosi kerületekben legalább 250 

méter, egyéb településeken és egyéb fővárosi kerületekben legalább 300 méter távolság van. 

A gyógyszertárak létesítésének és működtetésének részletes szabályairól szóló 422/2016. (XII. 

14.) Korm. rendelet szerint 

3. § (1) A Gyftv. 49. § (2) bekezdése szerinti pályázati kiírás tartalmazza 

a) az új gyógyszertár létesítésének helyét (település/kerület), 

b) a gyógyszertár megnyitásának legkésőbbi időpontját, 

c) a szolgálati rendre vonatkozó minimális elvárást, 

d) a speciális elvárásokat (a vagyoni biztosíték összegét, a többletszolgáltatásokra vonatkozó 

elvárásokat), 

e) a pályázathoz csatolandó dokumentumok körét 

  

(5) Több érvényes, a pályázati kiírásban előírt feltételeket teljesítő pályázat esetén 

a) az a pályázó nyer, aki a pályázati kiírásban meghatározott településen vagy településeken 

fiókgyógyszertár vagy fiókgyógyszertárak működtetését vállalja úgy, hogy a pályázat elnyerése 

esetén a fiókgyógyszertár létesítése iránti kérelmet a határozat kézhezvétele után 8 napon belül 

benyújtja, 

 

b) ha az a) pontban foglalt feltételt egy pályázó sem vállalja vagy valamennyi érvényes 

pályázatot benyújtó pályázó vállalja, az a pályázó nyer a ba)–bd) alpontban foglalt sorrend 

szerint, aki a szolgálati rendre vonatkozóan 

ba) 24 órás nyitvatartást, 

bb) folyamatos ügyeletet, 

bc) – ha az adott településen vagy kerületben nincs ügyelet – folyamatos készenlétet, 
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bd) a pályázati kiírásban előírt szolgálati rendhez képest nyújtott, a többi pályázóhoz képest 

hosszabb nyitvatartást 

vállal a gyógyszertár megnyitását követő legalább öt éven keresztül, 

c) ha az a) és b) pontban foglaltak alapján a döntést nem lehet meghozni, az a pályázó nyer, aki 

a létesítendő közforgalmú gyógyszertár működtetését úgy vállalja, hogy a meglévő 

gyógyszertárak és az általa létesítendő közforgalmú gyógyszertár közötti, adott településen 

belüli, közúton mért legkisebb távolság több mint 1,5 km, 

d) ha az a)–c) pontban foglaltak alapján a döntést nem lehet meghozni, az a pályázó nyer, aki 

vállalja 

da) nem csak sorozatgyártású gyógyászati segédeszköz forgalmazását, 

db) a forgalmazott termékek házhoz szállítását, 

dc) betegségspecifikus gyógyszerészi gondozás nyújtását 

a gyógyszertár megnyitását követő legalább öt éven keresztül, azzal, hogy a da)–dc) alpontban 

felsorolt többletszolgáltatások vállalása esetén előnyben részesül a nagyobb számú 

többletszolgáltatást vállaló pályázó. 

(6) Ha az (5) bekezdés szerint sem lehet dönteni a pályázat nyerteséről, az a pályázó nyer, akinek 

pályázata korábban került benyújtásra az OGYÉI részére. E bekezdés tekintetében benyújtásnak 

kell tekintetni a postára adást is. 

 

Új közforgalmi gyógyszertár létesítését országos pályázat alapján az egészségügyi 

államigazgatási szerv (Országos Gyógyszerészeti és Élelmezésegészségügyi Intézet) abban az 

esetben engedélyezi kérelemre, ha a települési önkormányzat képviselő-testülete kéri.  

 

Az OGYÉI nyilvántartása szerint 22 db közforgalmú gyógyszertár működik Újpesten. Újpest 

teljes lakosságszáma: 101.242 fő. 24 közforgalmú gyógyszertárra van lehetőség a lakosságszám 

alapján. 

A helyileg Budapest IV. kerület Árpád út 52. sz. alatt korábban működő Ave Maria 

Gyógyszertár működési engedélyét az OGYÉI 2017 nyarán jogerősen visszavonta. A korábbi 

működési engedély kapcsán a gyógyszertár újra nyitása nem lehetséges. A jelenlegi jogszabályi 

rendelkezések értelmében új gyógyszertár létesítésére országos pályázat alapján van lehetőség.  

 

Határozati javaslat: 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Újpest 

közigazgatási területén új közforgalmú gyógyszertár létesítését és egyben felkéri az Országos 

Gyógyszerészeti és Élelmezésegészségügyi Intézetet, hogy Újpest közigazgatási területére írjon 

ki országos pályázatot új közforgalmú gyógyszertár létesítésére.  

Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges, intézkedések megtételére, nyilatkozatok kiadására 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

  

Budapest, 2017. december 14. 

 

 

Nagy István  


