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1.Bevezetés 

A 21. század egyik legnagyobb problémája, hogy az információ, amihez hozzájutunk 

nagyon nehezen értékelhető. Az internetnek köszönhetően rengeteg tudásanyag van az 

emberiség birtokában. Ezek egy része valós, hiteles információ, ugyanakkor rengeteg 

álhírrel, és félrevezető információval találkozunk nap, mint nap. Azt, hogy mi valós, és 

mi hamis, nagyon nehezen lehet elkülöníteni. Ez a jelenség nem csak az 

információáramlás, hanem a vásárlás területén is megjelent. Egyre több webshop létezik, 

ahonnan interneten keresztül vásárolhatunk termékeket. A legtöbb esetben ezeket még 

házhoz is szállítják. Sok esetben ez egy roppant kényelmes és egyszerű eljárás a 

vásárlónak. A probléma az ilyen vásárlásokkal, hogy nem tudhatjuk, hogy valóban azt a 

terméket kapjuk, amit szerettünk volna. Ha nem figyelünk oda, könnyen átverés 

áldozataivá válhatunk. Bár az ilyen átverések sok bosszúságot és felesleges pénzköltést 

eredményezhetnek, alapvetően veszélytelenek. A vásárló általában tudja mit szeretne 

kapni, ismeri azt a terméket, és könnyen kiszúrja a hibákat és az átverést, miután a termék 

megérkezett. Ez a forgatókönyv a gyógyszerek online rendelésekor viszont nem fog 

lejátszódni. A vásárlókat, betegeket az oldalak könnyen meg tudják téveszteni, mert a 

fogyasztók az érkező gyógyszereket nem tudják értékelni. Ezt nagyon sokszor 

kihasználják a forgalmazók. Az interneten rengeteg online gyógyszer forgalmazó van, 

akik illegális tevékenységet folytatnak és szánt szándékkal átverik a fogyasztókat, 

betegeket, hogy pénzhez jussanak. 

Szakdolgozatom célja ezen forgalmazók kiszűrésének az elősegítése, azért, hogy a 

betegeket meg tudjuk óvni a veszélyektől. A gyógyszer egy különleges áru, amit a 

betegek egészségnek a helyreállítására szolgál. Egy súlyos betegség esetén, ha a kezelés 

túl nagy összegbe kerül, a beteg igyekezni fog olcsóbb megoldást keresni, ezért is keresik 

fel az illegális forgalmazókat, hogy hozzájussanak a gyógyszerhez. A beteg 

természetesen sokszor rossz minőségű, vagy hamis gyógyszert kap innen. Gyakorlatilag 

az illegális oldalak a beteg életét teszik kockára a vagyonuk gyarapításáért cserébe. Én 

úgy gondolom, hogy ez egy rendkívül embertelen tett, és ezért ezen forgalmazók 

tevékenységét igyekezni kell visszaszorítani. 
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2. Az internetes gyógyszer forgalmazási tér 

Az internet az utóbbi évtizedekben fontos részévé vált az életünknek. A fejlett 

országokban majdnem minden ember használja nap, mint nap. Ez az újdonság alapjaiban 

változtatott meg nagyon sok területet és ebbe nem csupán a tudományok egyes területei 

tartoznak bele, hanem a hétköznapjaink is. Megváltozott a kommunikáció, egyre több 

platformon tudunk kapcsolatot teremteni az internet segítségével. Az információszerzés 

is átalakult. A legtöbb tudásanyag, amit az emberiség összegyűjtött az évezredek során, 

most már bárki számára nagyon gyorsan elérhető. Az internet megjelenése nagy hatást 

gyakorolt a gyógyszerészetre is. Ennek rengeteg előnye és hátránya van. Egyik előny, 

hogy a gyógyszerellátásban történő gyors változások azonnal lekövethetőek, és így 

biztonságosabbá vált az ellátás (pl.: gyógyszerkivonások, visszahívások közlése, 

támogatás változások, „off-label” kérelmek, stb.), a szakemberek és betegek számára 

közvetlenül elérhetőek ezek az információk. Ez segíti a naprakészséget és összességében 

a betegek érdekeit szolgálják. Egy negatív következmény viszont, hogy az internet 

megjelenésével bárki képes olyan információkat elterjeszteni, amik nem valósak, vagy 

akár veszélyesek. Ez egy meghatározó probléma jelenleg a gyógyszerészetben, ugyanis 

rengeteg hamis információ terjed az interneten a gyógyszerekről, azok hatásairól, 

valamint veszélyeiről.  

Az utóbbi években az egészséggel kapcsolatos keresések száma igencsak megnőtt az 

internetes keresőkön. Kenneth Lee utal a 2015-ös tanulmányában arra, hogy az USA-ban 

élők 80%-a használja arra az internetet, hogy információt gyűjtsön az egészségéről. Ebből 

a tanulmányból szintén kiderül, hogy hozzávetőlegesen a megkérdezettek felének 

szüksége van segítségre az internetes egészségügyi információk helyes megítéléséhez [1]. 

Az internet megjelenésével a gyógyszer forgalmazási tér is kiszélesedett, ugyanis 

megjelentek az online gyógyszertárak. Ezek a gyógyszertárak lehetővé teszik, hogy a 

beteg online felületen is képes legyen gyógyszerek vásárlására, sok esetben a gyógyszert 

házhoz is szállítják a betegnek. A betegek azonban az online vásárlás lehetősége miatt 

komoly veszélynek is ki vannak téve. Ez az miatt van, hogy az illegális, illetve hamis 

gyógyszereket árusító forgalmazók kihasználják az internet adta lehetőségeket és 

kikerülve a törvényeket web áruházként működnek, elárasztva az internetes teret háttérbe 

szorítják a legális online gyógyszertárakat. 
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Ezen veszélyes oldalak felismerése, elkerülése és a legális oldalaktól való 

megkülönböztetése az átlag betegnek vagy vásárlónak komoly kihívást jelent, sőt sokszor 

a szakemberek számára se könnyű. 

Az illegális online gyógyszertárak egyre jobban próbálnak a legális oldalakra hasonlítani, 

hogy megtévesszék a felhasználókat. Egy 2017-es felmérés jól bizonyítja, hogy ezen 

oldalak mennyire meg tudják téveszteni a felhasználó gyógyszerészeket is. A felmérés 

szerint, a megkérdezett gyógyszerészek 66% nem értett egyet azzal, hogy az illegális 

oldalak könnyen felismerhetőek, és csak 34%-uk volt biztos abban, hogy megfelelően 

tudják tájékoztatni a beteget az ilyen veszélyes oldalak felismerésének lehetőségeiről. A 

felmérés során a gyógyszerészeknek egy illegális online gyógyszerforgalmazó oldalt is 

fel kellett ismerniük. A megkérdezettek 54%-a bizonytalan volt az oldallal kapcsolatban, 

17% pedig helytelenül legálisnak ítélte azt [2]. 

Az internetes gyógyszervásárlásnak egyre nő a népszerűsége. Egy 2018-as holland 

felmérés alapján az 50 848 megkérdezettből 5165-en vásároltak már gyógyszert az 

interneten (a megkérdezettek 10,2 %-a.) A leggyakrabban fájdalomcsillapítókat rendeltek 

(a rendelt gyógyszerek 31,8%), ezt követték a testsúlycsökkentők (26,0%), majd az 

altatók, nyugtatók (14,2%), végül a szexuális teljesítményfokozók (14,0%) [3]. 

Az online gyógyszervásárlásnak vannak előnyei és hátrányai is. Az előnyök jobbára a 

betegek elégedettségét szolgálják, de előnyösek lehetnek a gyógyszertáraknak is. A 

gyógyszerek ára gyakran eltérő online és sokszor olcsóbban beszerezhetőek. Ezen felül 

általában a választék is jóval nagyobb és a gyógyszertár a nap 24 órájában elérhető. A 

beteg szintén könnyebben hozzájut a gyógyszerhez, hiszen nem kell elmennie 

gyógyszertárba megvásárolni a gyógyszert, hanem a postai szolgálat házhoz viszi azt. Ez 

különösen előnyös, ha mozgáskorlátozott betegről van szó [4]. További előnyök a 

titoktartás és anonimitás, több fogyasztói információ, illetve az információ áramlás a 

fogyasztók között és a nagyobb választék [5]. Fontos megjegyezni, hogy az online 

gyógyszer vásárlásnak sok hátránya is van, amik leginkább a beteget veszélyeztetik. Ebbe 

beletartozik, hogy a beteg nagyobb eséllyel kap hamis, illetve rossz minőségű gyógyszert, 

ha nem megfelelő oldalról rendel, melyek egészségügyi károsodást okozhatnak. Komoly 

gond, hogy ezeket az oldalakat a hatóságok nehezen tudják azonosítani és a 

tevékenységüket korlátozni [6]. További hátrány az orvosi diagnózis hiánya, tehát a beteg 

anélkül jut vényköteles gyógyszerhez, hogy orvossal találkozna.  
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Ez számos kockázatot hordoz magában, hiszen megfelelő diagnózis és 

gyógyszeranamnézis nélkül a nem kívánt gyógyszerhatások, interakciók és kezeletlen 

betegségek száma is nő, valamint az orvosi felelősség is elvész. További rizikó az illegális 

hatóanyag tartalmú gyógyszerek és a titoktartással kapcsolatos problémák [5]. 

Összességében belátható, hogy bár az online gyógyszerválasztás segíti a beteget a 

gyógyszerhez jutásban, viszont számos kockázattal és veszéllyel jár, melyeket illegális 

gyógyszertár esetén nem lehet kizárni és szakemberként is tisztában kell ezekkel lennünk.  
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2.1.Az Online gyógyszerforgalmazás kapcsolódása a 

gyógyszerellátáshoz 

A gyógyszer egy speciális áru, mely miatt a forgalmazása és gyártása is egyedi 

körülményeket követel. Mind a gyártásra, mind a forgalmazásra szigorú jogszabályok 

vonatkoznak, melyeket be kell tartani, ahhoz, hogy a gyógyszerellátási lánc megfelelően 

és biztonságosan működjön. A gyógyszernek, mint különleges terméknek sok sajátsága 

van a legtöbb áruhoz képest. Ilyen például az információs aszimmetria (tehát a szakember 

sokkal jobban tisztában van azzal, hogy milyen gyógyszer kell a betegnek), az, hogy a 

gyógyszert nem vehet bárki bármikor, illetve a magas minőségi elvárások. A legtöbb 

beteg nem érez boldogságot, amikor gyógyszert vesz, nem a fogyasztói igények 

kielégítésére szolgál, hanem az egészség fenntartása, illetve helyreállítása a célja [7]. 

Mivel a gyógyszer speciális áru, ezért az online forgalmazása is szigorú szabályokat 

követel. Ehhez képest ez a gyakorlatban csak részben valósul meg. Ennek az oka, hogy 

az egyes országok más szabályozási struktúrával rendelkeznek, és ezt az illegális online 

forgalmazók kihasználják, oly módon, hogy például külföldi oldalként tüntetik fel 

magukat, és így próbáljak kikerülni a célországok hatóságait. A gyógyszerellátási lánc, 

illetve annak szabályozása nagy különbséget mutat az egyes országokban, ezekről írok a 

továbbiakban, érintve az USA-t és az EU-t [8]. 

Az USA területén jelentősen nőtt az internet használat az utóbbi évtizedben, a területén 

élők 86%-a használja az internetet. Míg az internetet nem használó populáció 2000-ben 

a teljes lakosság 48%-át tette ki, mára ez csupán 14%. Ezen felül az egészségüggyel 

kapcsolatos keresések száma is igen magas, az internetet használók 80%-a végzett már 

egészségügyi információval kapcsolatos keresést [9]. 

Az Egyesült Államokban a gyógyszerellátási lánc összetettebben fejlődött a hatalmas 

távolságok miatt, valamint az Európai Uniótól eltérő felépítés és berendezkedés 

következtében. A postai úton történő gyógyszerrendelés hagyománya már az 1950-es 

évekre visszavezethető. Ez az ellátási út jelenleg a betegek összes gyógyszerkiadásának 

a 21%-át teszi ki. Ez a postai szolgálat jól integrálódik az Egyesült Államok gyógyszer 

ellátási rendszerébe. A betegeknek szintén lehetőségük van 90 napos gyógyszeradagot 

kiváltani, mely egy költségkímélő megoldás [10]. Ezen felül az USA-ban az online 

gyógyszertárból való vásárlás is népszerű. 
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Az USA területén élőknek lehetőségük van hazai, illetve külföldi online forgalmazóktól 

is gyógyszert rendelni. A külföldi oldalak alapvetően veszélyesebbek, mert sokkal 

nehezebb visszakövetni a gyógyszer útját. Az USA területéről a legtöbben Kanadából 

rendelnek gyógyszert online. Éves szinten 1 milliárd USD forgalma van a Kanadából 

történő rendeléseknek [11]. Az amerikaiak azért választják ezt az utat, mert az innen 

rendelt, akár védjeggyel ellátott gyógyszerek olcsóbbak, mint ahogy hazájukban 

hozzáférnek a gyógyszerekhez. Ezt használják ki az illegális forgalmazók és nagyon 

sokszor kanadai oldalként tüntetik fel magukat, kanadai zászlókat vagy a kanadai nép 

szimbólumát, a juharfa levelet jelenítik meg az oldalakon. Ezen gyógyszertárak 

telephelye legtöbbször nem Kanada területén található, hanem Oroszországban, vagy 

Kelet Európában, és sokszor kapcsolatban állnak egyéb illegális tevékenységet folytató 

szervezetekkel (merénylők, illegális kábítószer kereskedelem). Fontos megjegyezni, 

hogy ez nem jelenti azt, hogy az összes kanadai internetes gyógyszertár illegális. Kanada 

legelső és legöregebb online és legális gyógyszertára például valóban Kanadában 

található [12]. 

Míg az Egyesült Államokban az internetes gyógyszerforgalmazás vényköteles gyógyszer 

középpontú, addig Európában jobbára vény nélküli modell alapján fejlődött. Az európai 

internetes gyógyszerforgalmazás nehezen összehasonlítható az amerikaival, a más 

szabályozási, szociális és gazdasági háttér miatt. Több európai tagországban az internetes 

gyógyszerforgalmazás csak az utóbbi időben kezdett el fejlődni, és jobbára a 

gyógyszertárak csak honlapot tartanak fenn, mely csak információkat tartalmaz, de 

rendelésre nem ad lehetőséget. Más országokban a kiépített gyógyszer forgalmazási 

láncba az internetes gyógyszertárak beilleszkedtek és sok terméket árusítanak, beleértve 

vényköteles gyógyszereket is. Ilyen országok többek között Anglia, Németország, 

Svédország, illetve Lengyelország. Ezekben az országokban a vényköteles gyógyszerek 

online vásárlása a 2000-es évek elejétől legális. Ezzel ellentétben látható, hogy például 

Ausztriában az online gyógyszerforgalmazás nem volt engedélyezve 2012-ig, 

Franciaországban pedig csak 2013-tól van lehetőség online gyógyszervásárlásra, bár itt 

kizárólag csak vénynélküli termékek árusíthatók. Néhány országban, mint Szlovákia, 

Magyarország, Olaszország, Belgium, illetve Franciaország, nem engedélyezett a 

vényköteles gyógyszerek internetes forgalmazása. Az európai országokban 

összességében más a hatósági szabályozása az internetes gyógyszerellátásnak és a 

vényköteles gyógyszerek online forgalmazásának [8]. 
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Az egyes tagállamok a távértékesítési engedéllyel rendelkező online gyógyszertárakról 

hatósági listát vezetnek, ez alapján megbecsülhető az európai online gyógyszer 

forgalmazók száma. 28 EU tagállam közül 2 ország esetében nincs működő internetes 

forgalmazó a hatósági nyilvántartások  alapján, 7 tagállam esetén a megadott link nem 

készült el, vagy nem a megfelelő tartalmat szolgáltató oldalra visz, 19 tagállam esetén a 

link megfelelő tartalmú oldalra visz, és a szükséges információ is megtalálható. A hiányos 

hatósági nyilvántartások miatt pontos adat így nem áll rendelkezésre, de az elérhető 

adatok alapján 4000 legális online forgalmazó volt azonosítható 2018-ban [13]. 

A jövőben egyre gyakoribb lesz az online gyógyszervásárlás. Ez fokozza a kockázatát, 

annak, hogy a betegek hamis, vagy nem megfelelő minőségű gyógyszert kapnak, illetve 

illegális úton szerzik be a gyógyszereiket. A fő veszélyforrás, hogy az illegális 

forgalmazók jelenleg uralják az Internetes gyógyszerpiacot. Egy Magyarországon 

készített tanulmány rávilágít arra, hogy bár a megkérdezettek csupán 4,17%-a rendelt már 

interneten keresztül gyógyszert, viszont 82,65%-a tudatában van, hogy minden lehetőség 

adott az online gyógyszerrendeléshez hazánkban és 5 emberből 1 a jövőben tervezi, hogy 

online rendel gyógyszert [14]. Ha ezt figyelembe vesszük, akkor várható, hogy az online 

gyógyszerrendelés hazánkban is egyre gyakoribb és népszerűbb lesz, és egyelőre nincs 

teljes körű megoldás az illegális forgalmazók okozta veszélyek kiküszöbölésére. 

 

1. ábra: A hazai gyógyszerellátási lánc és az illegális gyógyszerforgalmazás 

kapcsolódási pontjai 
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Hazánkban a gyógyszerellátási lánc és az illegális gyógyszerforgalmazás kapcsolódási 

pontjait az 1. ábra mutatja be. Jól látható, hogy a betegek 5 különböző módon juthatnak 

gyógyszerhez legálisan. Fontos kihangsúlyozni, hogy az ellátás összes szereplőjére sok 

jogszabály, valamint tárgyi és személyi feltétel vonatkozik, melyeknek meg kell felelnie, 

mert különben a hatóság felfüggeszti a szereplő tevékenységét. Magyarország területén 

gyógyszert gyártani a gyógyszerészeti államigazgatási szerv (OGYÉI) által kiadott, 

tevékenység végzésére jogosító engedély birtokában lehet. Hasonló szabályozás alá esnek 

a nagykereskedők is. Gyógyszer nagykereskedelmi engedélyt szintén az OGYÉI adhat ki, 

abban az esetben, ha az engedélyt kérelmező nagykereskedő eleget tesz a 

jogszabályokban foglaltaknak. Hazánkban a gyógyszertárak ezektől az ellenőrzött 

forgalmazóktól szerezhetnek be gyógyszereket, nem engedélyezett forgalmazótól 

beszerezni gyógyszert illegális.    

Az ábrából az is kiderül, hogy az illegális online gyógyszer forgalmazók több ponton is 

be tudnak kapcsolódni a gyógyszerellátási láncba, hozzákapcsolódva a 

nagykereskedelmi, kiskereskedelmi szereplőkhöz, vagy akár közvetlenül a 

fogyasztóknak is eljuttathatják a gyógyszert.  

Az 2. ábra megmutatja, hogy az egyes illegális szereplők hogyan képesek eljuttatni a 

betegekhez a termékeiket. Jól látszik, hogy ennek a rendszernek több szereplője legális, 

és az illegális szereplők a legális internetes gyógyszertárakhoz hasonlóan igénybe veszik 

ezeket a szolgáltatásokat. Ilyen a közösségi média, ami potenciális reklám felületként 

jelent meg az elmúlt években. Az illegális oldalak hamis ígéreteket tudnak tenni a saját 

weboldalukon, vagy akár fórumokon is (Ezen fórumokat a háttérből akár maguk az oldal 

készítői is működtethetik.). Az ábra azt is jól mutatja, hogy az illegális gyártótól és a 

szervezett bűnözés tagjaitól közvetlenül soha nem jut el a beteghez a gyógyszer, hanem 

valamilyen más szereplőhöz kerül először. Az illegális online gyógyszertárak ezen felül 

az internet és az egyéb szereplők adta lehetőségeket használják ki a gyógyszereknek a 

vásárlóhoz való eljuttatásában. Ilyenek például a kereső motorok, melyeknek a működési 

rendszere nem tudja kiszűrni az illegális tevékenységet folytató oldalakat. Az oldalak 

ezen felül kihasználják a posta-és egyéb csomagszállítási szolgáltatások adta 

lehetőségeket, valamint a bankoknak az online vásárlásra alkalmas felületeit. 

Összességében belátható, hogy a vásárlókra, betegekre nagyon sok szereplő hatással van 

egy internetes gyógyszervásárlás esetén. A rengeteg hamis információ, illetve a 

körülmények, amelyek gond nélkül lehetővé teszik az ilyenfajta tevékenységet, utat 

nyitnak az illegális gyógyszerterjesztőknek a betegek felé. 
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2. ábra: Az internetes forgalmazási tér illegális szereplőinek kapcsolódási pontjai [15] 

 

Fontos kiemelni, hogy az internet több rétegét különböztethetjük meg. Ezek az átlagos 

fogyasztó számára szabadon elérhető nyílt web (surface web), az adatvédelmi célból 

kialakított „deep web” és az illegális „dark web”. Utóbbi az illegális 

gyógyszerforgalmazás egy nagyon veszélyes szegmense. A dark web komplex rendszere 

teljes anonimitást biztosít a résztvevőknek, és nagyban megkönnyíti az illegális 

tevékenységet és ezen belül a gyógyszerkereskedelmet [16]. A szakdolgozat kizárólag a 

nyílt webre koncentrál.  

  



11 

 

2.2. Az illegális forgalmazók jellemzői és azonosításuk lehetőségei 

Az Online gyógyszertárakat 4 csoportba tudjuk besorolni.  

1) Gyógyszertár láncok online kiterjesztése, melyek sok különböző terméket és 

szolgáltatást nyújtanak. 

2) Független gyógyszertárak, melyek általában az internet adta lehetőségek 

segítségével próbálnak versenyképesek maradni a nagyobb láncokkal szemben.  

3) Postai úton működő gyógyszertárak, melyek az internet segítségével 

megkönnyítik a házhoz szállítási folyamat megrendelését (mail-order pharmacy). 

4) Csak kizárólag online gyógyszertárak. 

Minden egyes típus valamelyest más termékeket és szolgáltatásokat kínál, és 

különbözhetnek abban, hogy milyen módon kezelik a beteg adatokat, mennyire 

biztonságosak, milyen fizetési módokat ajánlanak fel, és hogy hatósági tanúsítvánnyal 

rendelkeznek-e, illetve, hogy hogyan kezelik a receptköteles gyógyszereket [17]. 

Ha ezt a csoportosítást vesszük alapul, akkor jól látható, hogy nincs külön olyan 

kategória, mely megjelöli az illegális online gyógyszertárakat. Ez arra vezethető vissza, 

hogy az illegális gyógyszertáraknak gyakran nincsenek kirívó sajátságai a legális 

forgalmazókhoz képest. A legtöbb illegális oldal arra törekszik, hogy legálisnak és 

megbízhatónak tűnjön és ne keltsen veszélyérzetet a vásárlóban. Az illegális oldalak 

elkerülését és betiltását tovább nehezíti, hogy nincs egy egységes definíció vagy 

jogszabály, mely leírná, jellemezné ezeket az oldalakat. Természetesen vannak olyan 

tevékenységek, melyek illegálisnak minősülnek, ilyen a vényköteles gyógyszer 

vénynélküli forgalmazása. A magyar jogszabályokban foglaltak alapján (2006. évi 

XCVIII. törvény) csak 3 esetben van lehetőség vényköteles gyógyszer eladására: 

1) Vény alapján, 

2) Megrendelőlap alapján hazai egészségügyi szolgáltató részére (járóbeteg-ellátás 

esetében az orvos részére az egészségügyi tevékenysége ellátásához), 

3) Végzettség hitelt érdemlő igazolása alapján: orvosnak, állatorvosnak és 

gyógyszerésznek (pl.: diploma, oklevél, alap nyilvántartási szám, igazolvány a 

gyógyszerészek országos nyilvántartásába való felvételről, működési 

nyilvántartási igazolvány, vagy annak száma, orvosi pecsét, állatorvos esetén 

kamarai nyilvántartási szám). 
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A fent említett lehetőségekről az OGYÉI adott ki tájékoztatást 2017-ben [18].Ez alapján 

vényköteles gyógyszer eladása a betegnek, abban az esetben, ha nem rendelkezik 

vénnyel, illegális tevékenységnek minősül. Az online gyógyszertárak közül ennek 

ellenére több is árul vényköteles gyógyszert. Néhány esetben a vény felmutatása, vagy 

eljuttatása valamilyen módon a gyógyszertárnak kötelező, ekkor ez a tevékenység nem 

minősül illegálisnak több országban. (Mint ahogy azt már korábban említettem, 

Magyarországon ez a tevékenység nem engedélyezett.) A másik eset, hogy a gyógyszertár 

nem kéri el a vényt és anélkül is elad vényköteles gyógyszereket. Ilyen esetben a 

gyógyszertár illegálisnak minősíthető. A probléma az, hogy ezt csupán az oldal 

ismeretéből nem tudjuk ellenőrizni. Sok illegális oldal azt állítja, hogy elkéri a vényt és 

nem derül ki, hogy valójában tényleg szükség van-e a vényre a vásárláshoz, amíg maga a 

vásárlás meg nem valósul.  

Az illegális online gyógyszertárak azonosítására jött létre a LegitSrcipt, melyet John 

Horton és munkatársai alapítottak 2007-ben magánvállalkozásként. A vállalkozás célja, 

hogy az online bűnözést csökkentsék, és megpróbálják növelni az internet biztonságát. 

Ezen felül segítenek az egyes vállalatoknak, gyógyszertáraknak, hogy a tevékenységük 

legális maradjon, valamint biztosítva legyen a betegek védelme. A LegitScript oldal 4 

kategóriába sorolja az online gyógyszerforgalmazókat [19]: 

1) "Rogue" („törvényen kívüli”) - Ezek az oldalak illegális tevékenység folytatására 

törekszenek, mint a vényköteles gyógyszerek eladása vény nélkül, hamis 

gyógyszerek forgalmazása, vagy a vásárlók megtévesztése. 

2) "Unapproved" („nem jóváhagyott”) - Ezeknél az oldalaknál valamilyen probléma 

merült fel a hitelesítésük során, de nem olyan veszélyesek mint a "Rogue" 

kategóriába soroltak. Általában azok az oldalak tartoznak ide, melyek egyes 

országokban legálisnak vannak megítélve, más országokban viszont hatóságilag 

nem engedélyezett a működésük. 

3) "Unverified" („nem ellenőrzött”)- Az adatbázisban nem szereplő oldalak.  

4) "Legitimate" (Legális) -  Ez csak olyan kereskedők és web helyek számára érhető 

el, melyek jogosultak a LegitScript hitelesítési programjainak egyikére, és 

átmentek a LegitSrcript valamelyik hitelesítési programján. 
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A LegitScript jelenleg 2 044 818 (2019.01.22.) oldalt vizsgált meg, ebből 71 735 (3,5%) 

internetes gyógyszertár, 18 745 (0,9%) étrend kiegészítőt árusító oldal, 4767 (0,2%) 

pszichoaktív hatóanyagokat tartalmazó gyógyszerek árusításával foglalkozó oldal, illetve 

1 949 571 (95,3%) egyéb kereskedő volt. A LegitScript ezen felül a termékek 

ellenőrzésével is foglalkozik, hasonlóan értékeli őket, mint az online gyógyszertárakat, 

valamint az oldal bejelentő felületet is működtet, melyen keresztül az általunk birtokolt 

oldalt ellenőrzik, gyakorlatilag a saját online gyógyszertárunkat tudjuk hitelesíteni 

bizonyos összeg befizetésével [20]. 

Szintén az Egyesült Államokban működő egyik törekvés az illegális forgalmazók 

kiszűrésére a VIPPS (Verified Internet Pharmacy Practice Sites) program. A programot a 

Magyar Gyógyszerészi Kamarához hasonló amerikai szervezet a NABP (National 

Association of Boards of Pharmacy) hozta létre 1999-ben, azzal a céllal, hogy biztonságos 

és legális gyógyszerforgalmazók fel tudják venni a versenyt az interneten lévő illegális 

forgalmazókkal. A VIPPS által vizsgált oldalak 95,7%-a működik úgy, hogy a 

tevékenységük nem legális (3. ábra). A VIPPS széles körben ellenőrzi az oldalakat, 

összesen 20 pontban kell megfelelnie az online gyógyszertárnak a tanúsítványhoz. Ezek 

a következő nagyobb témakörökbe tartoznak: Weboldal; Engedélyezés és Irányelv 

fenntartás; Vények; Beteg információ; Kommunikáció; Raktározás és szállítás; OTC 

készítmények; Minőség javító programok; Visszajelzés a NABP-nek. Az oldal egy nagy 

előnye, hogy GYIK-et működtet, melyben olyan kérdések vannak összegyűjtve, melyeket 

a pályázók, vagy a fogyasztók feltennének.   

 

3 ábra: VIPPS által ellenőrzött oldalak (2017. december 31.) [21] 
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A VIPPS mind a legális, mind az illegális oldalakról listát tart fenn a honlapján, bár ez 

elég nehézkesen megtalálható. Jelenleg 12 768 illegális forgalmazót számlál a VIPPS 

(2019. 02. 04.). A legális forgalmazók száma ehhez képest jelentősen kevesebb. Összesen 

790 legális forgalmazót tart a VIPPS számon, melyekbe nem csak humán, hanem 

állatgyógyászati gyógyszertárak, és egyéb egészségügyi oldalak is bele tartoznak. (2019. 

02. 07.) [22, 23]. 

Nem csak az USA-ban vannak törekvések arra nézve, hogy kiszűrjék az illegális 

internetes forgalmazókat. Az EU területén is több ilyen irányú intézkedés történt az 

utóbbi évtizedben. Ez egyfelől kiterjed mind a gyógyszertárak ellenőrzésére, valamint a 

hamis gyógyszerek terjesztésének megakadályozására. 2013-ban az Európai Bizottság 

kiadott egy irányelvet a hamis gyógyszerekkel kapcsolatban (Falsified Medicines 

Directive - FMD). E szerint a hamisgyógyszerek olyan gyógyszerek, melyek az igazira 

emlékeztetnek és kikerülik a hatóságokat. Az Európai Uniónak szigorú rendszere van a 

törzskönyvezésre, a gyógyszergyártásra, a gyógyszerelosztásra nézve, ezért csak 

hitelesített forgalmazók adhatnak el gyógyszereket legálisan, beleértve az interneten 

keresztül történő eladást is. Az FMD fő célja, hogy a hamísított gyógyszerek semmilyen 

úton ne tudjanak belépni a legális gyógyszerellátási láncba. Az irányelv növeli a 

biztonságot és erősebb ellenőrzési intézkedéseket vezetett be. Ezeket az intézkedéseket 

alapvetően négy fő csoportba sorolhatjuk: 

1) Gyógyszerek egyedi biztonsági elemei-2016.február kilencedikén hozott egy 

szabályozást az Európai Bizottság, melynek értelmében két külön biztonsági 

elemet kell elhelyezni az emberi használatra szánt gyógyszereken. Egyrészt 

minden csomagoláson szerepelnie kell egy egyedi azonosítónak (egy 

kétdimenziós vonalkód), illetve egy hamísítás elleni eszköznek (dézsmabiztos 

csomagolás). A hatóságilag engedélyezett gyártóknak minden vényköteles 

gyógyszerre rá kell helyeznie ezeket, valamint bizonyos vénynélküli 

gyógyszerekre is legkésőbb 2019 februárjáig.  

2) Gyógyszerelosztási lánc és Helyes Nagykereskedelmi Gyakorlat (Good 

Distribution Practice - GDP) - Az irányelv új felelősséget vezet be a 

nagykereskedők számára, és meghatározza a közvetítői/paralel import 

tevékenységeket. Az EMA felülvizsgálta a GDP irányelveit, beleértve a 

közvetítőkre (átcsomagolókra, paralel kereskedőkre) irányuló speciális 

elvárásokat. 



15 

 

3) Hatóanyagok és Segédanyagok- 2013. júliusától, minden a nem EU területén 

készült hatóanyagnak, melyet az EU-ba importálnak, írásos igazolással 

(„certificate of compliancewith GMP”) kell rendelkeznie, melyet az exportáló 

ország szabályozó hatósága állít ki.  

4) Internetes gyógyszerforgalmazás - Az irányelv alapján, minden olyan online 

gyógyszertárnak és jóváhagyott forgalmazónak, mely legálisan működik, egy 

kötelező EU logót (mely a tagország hatóság honlapjára irányít át) kell 

megjelenítenie az internetes felületén. A betegek és a vásárlók a logó segítségével 

azonosítani tudják a hatóságilag jóváhagyott oldalakat (4. ábra) [24]. 

 

4. ábra: A hatóságilag igazolt online forgalmazói oldalakon megjelenő logó. (magyar 

nyelven) 

A közös EU logó 2014. július óta van használatban, az összes tagállamnak 2015. júliusáig 

kellett bevezetnie. A tagállamok ezt követően a logóhoz kapcsolódóan kampányokat 

indítottak, hogy a vásárlók felfigyeljenek a logó jelenlétére, de főleg a hiányára, és a 

hamisított gyógyszerek veszélyeire. Fontos, hogy maga a logó nem jelenti azt, hogy a 

forgalmazó hitelesített. Valójában minden internetes gyógyszerforgalmazó használhatja 

a logót, beleértve az illegálisakat is. A logó csak akkor megbízható, ha a beteg, vagy a 

vásárló a rákattintás után a hatóság legálisan működő online gyógyszertárak listájára jut 

el. A magyar nyelvű oldalakról a kattintás után az OGYÉI honlapjára jutunk tovább, ahol 

megtalálunk egy tájékoztatót arról, hogy mit lehet rendelni, ki rendelhet, és hogy ki 

végezhet Magyarországon legálisan internetes gyógyszer értékesítést. Hazánkban csak a 

vény nélkül kapható gyógyszerek és egyéb termékek internetes forgalmazása 

engedélyezett, ezen felül csak 14 éven felüli személyek rendelhetnek. 

Interneten más országból rendelt gyógyszer Magyarországra csak az OGYÉI által 

jóváhagyott, magyar nyelvű kísérőiratokkal (címke, betegtájékoztató) szállítható. Amely 
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külföldi szolgáltató nem így forgalmazza a gyógyszert, tevékenysége nem 

jogszabályszerű. Ezen felül Magyarországon legálisan internetes gyógyszer 

értékesítést csak közforgalmú gyógyszertárak végezhetnek, ha honlapjaik címét 

legkésőbb a tevékenység megkezdésekor bejelentették hatóságnak [25]. 

Összegségében belátható, hogy a hatóságok igyekeznek szembeszállni az illegális online 

gyógyszer kereskedőkkel és a hamísított gyógyszerek terjedésével. A sok intézkedés 

mégse biztosít teljes védelmet. Komoly probléma, hogy a hatóságok általában 

tehetetlenek az illegális forgalmazókkal szemben, mert azok az több ország szabályait 

megkerülve végzik a tevékenységüket. Az illegális online gyógyszerforgalmazók száma 

megbecsülhető a LegitScript, VIPPS adatai alapján, de pontos számot nem tudunk. A 

hatósági honlapok a legális online gyógyszerforgalmazókról viszont vezetnek listát, így 

ezek száma meghatározható. Az OGYÉI 258 legális fogalmazót regisztrált eddig (2019. 

02. 25) [26]. 
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2.3. Az internetes gyógyszerforgalmazás veszélyei és a 

gyógyszerhamisítás 

A gyógyszerforgalmazás szabályozása rengeteg módosításon esett át az utóbbi 100 

évben. Egyre fontosabbá vált a gyógyszer és betegbiztonság. Ennek hátterében több 

negatív esemény áll, a legsúlyosabb a Contergan botrány volt 1962-ben. A 

gyógyszerbiztonság azt jelenti, hogy a forgalomba hozatali engedélyben meghatározott 

minőségű gyógyszer jut el a beteghez. 

A gyógyszer- és betegbiztonsággal foglalkozó tevékenységek összességeként 

értelmezhető a farmakovigilancia. Az Országgyűlés 2012. január 1-i hatállyal több olyan 

módosítást hajtott végre „az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a 

gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény”-

en, amely definiálja a farmakovigilancia fogalmát, megalkotja a farmakovigilanciával 

kapcsolatos szabályozást és megszabja a gyógyszerellátás szereplőinek 

farmakovigilanciával kapcsolatos teendőit. Az új jogszabályi meghatározás értelmében a 

farmakovigilancia: „a gyógyszerek biztonságossága érdekében a gyógyszer 

előny/kockázat viszonyát nyomon követő, a kockázat csökkentésére és az előnyök 

növelésére irányuló tevékenység”. A 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelet 

kiegészítéseinek köszönhetően a mellékhatás kiterjesztett meghatározása a hamis 

gyógyszerekkel kapcsolatos események jelentését is lehetővé teszi: „a gyógyszerek által 

kiváltott káros és nem kívánt hatás. Mellékhatásnak minősülnek a gyógyszerek szokásos 

adagolása során a forgalomba hozatali engedély szerinti alkalmazásból eredő káros és 

nem kívánt hatásokon kívül a gyógyszerelési hibából, valamint a forgalomba hozatali 

engedélyben nem szereplő felhasználásból eredő káros, nem kívánt hatások is, beleértve 

a gyógyszer helytelen használatát és az azzal való visszaélést” [27]. 

A farmakovigilancia egyik fontos tárgyköre az egyes gyógyszerek mellékhatásainak 

nyomon követése. Az észlelt, eddig nem ismert mellékhatásokat bárki jelentheti. A 

gyógyszer gyártók már a klinikai vizsgálatok alatt gyűjtik a gyógyszerjelölt 

biztonságosságával kapcsolatos adatokat, illetve a piacra kerülést követően is biztonsági 

jelentési kötelezettséggel rendelkeznek. A gyógyszer piaci élete alatt a szakemberek új 

mellékhatás gyanú esetén jelenthetik a szakhatóságnak (Magyarországon OGYÉI) a nem 

kívánt mellékhatásokat, illetve a hozzátartozóknak, vagy akár a betegeknek is van erre 

lehetőségük. 
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Betegbiztonság alatt azt értjük, hogy a megfelelő beteg, megfelelő indikációban, a 

megfelelő gyógyszert, megfelelő időben, megfelelő adagolásban és megfelelő 

gyógyszerformában kapja, és mindezt megfelelően dokumentálják az egészségügyi 

ellátórendszerben (1997. évi CLIV. törvény értelmében). 

Az online gyógyszervásárlás egyik komoly veszélye, hogy az elvárt beteg és 

gyógyszerbiztonság nem garantálható. Ha a beteg nem kap megfelelő tájékoztatást, illetve 

esetlegesen a termékhez nincs kapcsolva betegtájékoztató, akkor a betegbiztonság 5 

pontja biztos nem fog teljesülni, és megnő a kockázata a nem kívánt mellékhatásoknak, 

illetve egyéb toxikus hatás is előfordulhat. Mivel a gyógyszer útja nem követhető, ezért 

nem biztosított a beteg számára a gyógyszerbiztonság sem. Az online gyógyszertárak 

tehetnek bizonyos lépéseket azért, hogy javítsák a betegbiztonságot. Egy ellenőrzött 

online kérdőív a beteg állapotáról, illetve a betegek kérdéseire történő online válaszadás 

(online fórum működtetése) nagyban növelheti a betegbiztonságot. A gyógyszerbiztonság 

is fokozható ezekkel a fórumokkal, hiszen ilyenkor a beteg megkérdezheti, honnan 

származik a gyógyszer, illetve esetleges mellékhatásokat is jelenthet.  

A betegek más és más veszélyeknek vannak kitéve, ha OTC vagy vényköteles gyógyszert 

rendelnek. Az OTC gyógyszerek összességében nagyobb biztonsággal rendelhetők online 

gyógyszertárból. Sokszor a betegek minden információt összegyűjtenek ezekről a 

gyógyszerekről online és ha közforgalmú gyógyszertárban is veszik meg a gyógyszert, 

akkor sem kérnek információt a gyógyszervásárlás során. Az OTC készítmények a 

vényköteles gyógyszerekkel szemben nagy terápiás ablakkal rendelkeznek, így a beteg 

sokkal kisebb eséllyel tudja túladagolni azt. Az OTC gyógyszerek online rendelésének 

veszélyei azok a veszélyek, melyek minden online gyógyszernél jelen vannak (pl.: 

hamísítás, nem megfelelő minőség). 

A vényköteles gyógyszerek rendelése sokkal veszélyesebb. A legtöbb (ezek illegálisnak 

minősülnek) online gyógyszertár nem kér receptet a vényköteles gyógyszerek 

megvásárlásakor. Grazia Orizio és munkatársai ennek a mértékét akarták kideríteni. Az 

eredmény megdöbbentő, az online gyógyszertárak 80%-a nem kér receptet vényköteles 

gyógyszer rendelése esetén [28]. Ezen felül az is bizonyított, hogy ezek az oldalak 

agresszív marketing stratégiákat használnak, és sok esetben büszkén hirdetik, hogy a 

vényköteles gyógyszer megvásárlásához nincs szükség receptre [29]. Ezen oldalak azt 

használják ki, hogy így a beteg sokszor könnyebben hozzájut a gyógyszerhez, nem kell 

elmennie orvoshoz, mely motiváló tényező lehet az online vásárlásra. 
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Ez nagyon veszélyes, mert ezen gyógyszerek használatánál elengedhetetlen a megfelelő 

orvosi és gyógyszerészi tájékoztatás. További gond, hogy ezen gyógyszerek számos 

interakcióval is rendelkeznek, tehát, ha más gyógyszert is szed a beteg, akkor a két 

gyógyszer együtt hatáselmaradást, nem kívánt hatást, súlyos mellékhatást 

eredményezhet. Az online gyógyszerrendelésnél az oldalak nem ellenőrzik, hogy a beteg 

milyen más gyógyszereket szed, így a betegek fokozottan ki vannak téve ennek a 

veszélynek. A különböző függőséget okozó szerek megrendelésének lehetősége is egy 

veszélyforrás, hiszen így a gyógyszerfüggők könnyen hozzájutnak a termékhez tovább 

súlyosbítva állapotukat. Egy tanulmány közlése, miszerint egy beteg súlyos szorongással 

küzdött évekig, amire zolpidemet és más gyógyszereket szedett, melyeket vényre vásárolt 

meg, amit az orvosa írt fel neki. A beteg viszont olcsóbb megoldást akart találni, és az 

interneten kutakodva rátalált egy igen kedvező megoldásra. 100 zolpidem tablettát rendelt 

csupán 75 USD értékben. A gyógyszer 2 hét leforgása alatt ért el a beteghez [30]. 

A vényköteles gyógyszerek online rendelését azok az általános online rendeléssel 

kapcsolatos problémák is érintik, amikre az OTC készítményeknél már utaltam. 

Az online gyógyszerrendelés egyik legnagyobb veszélye a hamis gyógyszerek terjedése. 

A beteg nem tudja elkülöníteni a hamis gyógyszert az eredetitől. Ez a feladat még 

szakemberek számára sem egyszerű abban az esetben, ha a hamis gyógyszer fizikai 

sajátságai megegyeznek az eredetivel, tehát a formája, a színe, a mérete, illetve esetleges 

gyártói logóval is el van látva. Az egyetlen elkülönítési lehetőség az analitikai vizsgálat, 

de ehhez megfelelő laborháttér szükséges. Ha a hamis gyógyszer többféle nem jelzett 

hatóanyagot is tartalmaz, akkor a gyógyszertárban gyakrabban alkalmazott minőségi 

analízis nem elegendő az elkülönítésre, hanem szükség van mennyiségi analízisre, mely 

gyógyszertárban nehézkesen kivitelezhető. További nehézséget okoz és veszélyeket 

hordoz magában a termékek mikrobiológiai szennyezettsége. 

A hamis gyógyszerek mindenütt jelen vannak a világon, de előfordulások eltérést mutat 

az országokat tekintve. A fejlett régiókban, mint az USA, Japán illetve az Európai Unió 

a hamis gyógyszerek jelenléte a gyógyszerellátási láncban körülbelül 1%-ra tehető. Ezzel 

szemben a fejlődő országokban ez a szám jóval magasabb(akár elérheti az 50%-ot is). Ide 

tartozik Afrika, Oroszország, a Közel-keleti országok, India és Pakisztán.  
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Ezen országokban gyakrabban keresnek a betegek olcsóbb megoldásokat, valamint 

sokszor az adott országokban nem is elérhetőek az adott gyógyszerek, vagy csak nagyon 

nehezen beszerezhetőek, ezért a betegek rákényszerülnek, hogy illegális megoldásokat 

keressenek [31].  

A gyógyszerhamisítás minden egyes hatástani csoportban jelen van, de eltérő mértékkel. 

A leggyakrabban hamisított csoport az antimikróbás szerek, ezen belül is a HIV, a 

malária, a tuberkulózis és a különböző súlyos fertőzések kezelésében alkalmazott szerek 

[33]. Ezek a betegségek kifejezetten a fejlődő országokat érintik. A WHO 2016-os  

jelentése szerint összesen 212 millió malária fertőzés volt világszerte 2015-ben, ebből 

429 000 halállal végződött. A halálozások 92%-a az Afrikai régiókban történt [34]. A 

HIV fertőzöttek száma szintén Afrikában a legmagasabb, a 2017-es WHO adatok alapján, 

itt él a teljes HIV fertőzött populáció 25,7%-a [35]. 

A WHO felmérésekből az is kiderült, hogy világszerte összesen 1 000 000 ember hal meg 

éves szinten gyógyszerhamisítás miatt, a legtöbb áldozat Afrika területén található (200 

000 fő éves szinten, ami a halálozások 1/5-ét teszi ki), jobbára a malária, és HIV ellenes 

szerek hamisítása miatt [32]. 

Magyarországon a hamis gyógyszerek a szigorú szabályozások és a zárt gyógyszerellátási 

láncnak köszönhetően nem olyan elterjedtek, de nem is lehet kizárni teljesen a 

jelenlétüket. A magyar lakosság véleménye megoszlik a témában. Erről Dr. Sohajda 

Tamás írt egy cikket a 2013-as Gyógyszerészet újságba. E szerint hazánkban egy 2010-

es közlés alapján a lakosság  73% egyetért abban, hogy ezen gyógyszerek fenyegetést 

jelentenek, viszont aggasztó tény, hogy a lakosság 20% nem tartja veszélyesnek az 

egészségükre ezeket a termékeket. Egy a HENT (Hamisítás elleni Nemzeti Testület) 

megbízásából készült felmérés eredményeiből kiderül, hogy a felnőtt lakosság 7%-a van 

fokozottan kitéve hamis gyógyszer fogyasztásával járó kockázatnak. Magyarországon 

körülbelül 80 000 ember vásárolna gondolkodás nélkül illegális forrásból gyógyszert, 

illetve további 500 000 ember vásárolna, ha abból anyagi előnye származna. A cikk arról 

is ír, hogy Magyarországon a Budapesten élők rendelnek legszívesebben bizonytalan 

eredetű gyógyszert, valamint az idősek kevésbé érintettek. Magyarországon a teljes 

gyógyszerforgalom 3%-a tekinthető hamisnak. Magyarország legnagyobb sikerének 

tekinthető a területen, hogy a szigorú szabályozások miatt közforgalomba soha nem 

fordult még elő hamisított gyógyszer [36]. (Illegálisan kiadott gyógyszer viszont sajnos 

több esetben is előfordul hazánkban.) 
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2018-ban a Pécsi Gyógyszertudományi Kar munkatársai, hallgatói szintén felmérést 

végeztek a hamis gyógyszerek, illetve az internetes gyógyszervásárlással kapcsolatban. 

A felmérésben 1055 egészségügyi ellátást igénybe vevő beteget kérdeztek meg. A 1055 

fő 4,2% vásárolt már valamilyen gyógyszert, illetve 18,4% vásárolt már egyéb 

egészségügyi terméket (pl.: étrend-kiegészítő) az interneten. A megkérdezettek 23,3%-a 

tervezte, hogy gyógyszert, vagy valamilyen egyéb egészségügyi terméket fog vásárolni 

az interneten a jövőben [13]. 
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2.4.  A legális és illegális forgalmazók megkülönböztetésének lehetőségei 

A legális, illetve illegális internetes gyógyszerforgalmazók elkülönítésére több törekvés 

is született az utóbbi 2 évtizedben. A VIPPS, LegitScript és FMD értékelő rendszerekre 

már utaltam a 2.2-es pontban. Ezen felül még számos további elkülönítésre és hitelesítésre 

alkalmas oldal létezik.  

A CIPA (Canadian International Pharmacy Association) egy kanadai társaság, mely a 

kanadai legális gyógyszertárakat igyekszik összefogni. A CIPA-t 2002-ben hozták létre. 

Tudvalevő, hogy nagyon sok amerikai rendel gyógyszert kanadai telephelyű oldalakról 

[11]. Ebből az okból is fontos a kanadai oldalak hitelesítése és biztonságos hálózatának 

kiépítése. Az oldal kihangsúlyozza azt, hogy a kanadai gyógyszertárak, melyek a CIPA 

által hitelesítve vannak, olcsóbban árulnak gyógyszereket mind kanadai, mind amerikai 

felhasználóknak. Az oldalon információkat találunk arról is, hogy mik a feltételei annak, 

hogy egy online gyógyszertár CIPA tag legyen. Elméletileg az alábbi pontok érvényesek 

minden CIPA tagra: 

 A vásárláshoz szükséges aláírt és hiteles vény, legtöbbször 90 napos gyógyszer 

felhasználásra.  

 Demográfiai és egészségügyi információt kérnek a betegtől, és összehasonlítják a 

beteg egészségügyi történetét a jelenlegi egészségi állapotával, hogy az 

interakciók elkerülhetőek legyenek.  

 Elérhető engedéllyel rendelkező gyógyszerész a betegekkel való konzultációhoz.  

 Nem árulnak ellenőrzött szert. 

 Biztosítják a titoktartást, követve a szigorú szabályozásokat, melyek az amerikai 

gyógyszertárakra is vonatkoznak.  

Egy oldal akkor tekinthető CIPA által hitelesítettnek, ha a CIPA logója (5. ábra) szerepel 

rajta. Az oldal viszont felhívja a figyelmet, hogy az illegális oldalak sokszor lemásolják 

a logót, ezért meg kell bizonyosodni a hitelességről a logó megléte esetén is.  

Az oldal listát tartalmaz az általa hitelesített gyógyszertárakról, illetve az oldalt 

manuálisan is leellenőrizhetjük a CIPA honlapján. Jelenleg 70 (2019. 02. 05.) forgalmazó 

található meg a CIPA legálisnak minősített listáján [37]. 



23 

 

 

5. ábra: CIPA (Canadian International Pharmacy Association) logója 

Egy másik hitelesítéssel foglalkozó oldal a Pharmacychecker.com. A cég az egyetlen 

magán vállalkozás, ami a hitelesítésen túl a vényköteles gyógyszerek árának 

összehasonlításával is foglalkozik. A cég 2002-ben alakult, alapítója Dr. Tod Cooperman, 

aki felismerte, hogy egyre több amerikai szeretne gyógyszert vásárolni az interneten 

keresztül, hogy pénzt takarítsanak meg, viszont ezeknek a betegeknek nincs pontos 

információjuk arról, hogy hogyan védjék meg a saját egészségüket.  A cég több amerikai 

újságban is referenciaként szerepel. A céljuk egy biztonságos internetes környezet 

megteremtése. A Pharmacychecker.com nagyon hasonló elven működik, mint a CIPA 

rendszere. Az internetes gyógyszerforgalmazóknak több pontban meg kell felelniük a 

hitelesítéshez, illetve fel kell tüntetniük a honlapjukon a cég logóját (6.ábra). A 

Pharmacychecker tagsághoz az alábbi pontoknak kell teljesülniük:  

 A vényköteles gyógyszerek rendelését a Pharmacychecker által hitelesített, 

engedéllyel rendelkező gyógyszerész jóváhagyja. 

 A vényköteles gyógyszerek rendeléséhez érvényes vény szükséges. 

 A weboldal biztonságos. 

 A betegjogok és a titoktartás megvalósul. 

 Az oldal megjelenít elérhetőségeket a fogyasztói szolgáltatásokhoz.  

 A fogyasztóknak van lehetőségük konzultálni egészségügyi szakemberrel. 

 Egyszerre csak 3 hónapnyi dózis rendelése lehetséges. 

 Közzéteszi a gyógyszertár pontos helyét a vásárlás előtt. 

A Pharmacychecker.com, azért, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az általa hitelesített 

oldalak valóban megbízhatóak, próbavásárlásokat végez, ahol egy átlagos felhasználónak 

adják ki magukat. Az oldal felhívja a figyelmet a logójuk használatára is.  
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Abban az esetben, ha az oldalon megtalálható a logó, akkor is ellenőrizni kell azt, mert 

az illegális oldalak másolják a logót. A legegyszerűbben ez kattintással ellenőrizhető. A 

logó akkor érvényes, ha a Pharmacychecker.com oldalára jutunk, ahol leírást találhatunk 

az általunk használt internetes gyógyszerforgalmazó hitelességéről. 

 

6.ábra: A Pharmacychecker.com logója  

Az Pharmacychecker oldalán is találunk listát, az általuk hitelesített, legálisnak vélt 

oldalakról. Összesen 31 forgalmazó szerepel ezen a listán. Az illegálisnak ítélt 

forgalmazókról  nincsen információ a honlapon [38]. 

A legtöbb hitelesítő hatóság, szervezet vagy cég nagyon hasonló elvárásokkal és 

kérésekkel értékeli az adott forgalmazót. A legfontosabb ilyen "kérdésköröket" az 

I.táblázat tartalmazza. (A táblázatban az "Igen" jelzi, hogy a hitelesítő foglalkozik az 

adott kérdéssel, témakörrel.) 

A táblázatból jól kitűnik, hogy minden hitelesítőnek megvan a saját előnye és hátránya, 

attól függően, hogy mely kérdéseket teszik fel a hitelesítési programjuk során. A 

legátfogóbb elemzése a LegitSrcipt hitelesítési programjának van. A VIPPS 

programjának szintén magas elvárásai vannak. A LegitSrcipt és a VIPPS foglalkozik csak 

a domain név regisztrációval. A CIPA és a LegitSrcipt foglalkozik ellenőrzött szerek 

árusításával kapcsolatos kérdéssel is. A Pharmacychecker az egyetlen hitelesítő, aki 

ellenőrzi az oldalon rendelhető maximális gyógyszermennyiséget is. Vannak olyan 

pontok, ami minden hitelesítő programjában megtalálhatóak, ilyen a betegbiztonság, a 

titoktartás, a vényköteles gyógyszerek, illetve az engedéllyel rendelkező gyógyszerész 

elérhetőségének megléte. 

(A táblázatban megtalálható az FDA ajánlások oszlop is. Az FDA nem végez hitelesítést, 

de felhívja pár pontban a figyelmet arra, hogy mikor nem biztonságos egy forgalmazó. 

Ez inkább a fogyasztóknak tett felhívás és nem szakszerű hitelesítés alapja.)  
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Európában a közös EU logó mellett a nemzeti hatóságok is igyekeznek felhívni a 

figyelmet az illegális honlapokra és a kapcsolódó veszélyekre. A 7. ábra az OGYÉI 

fogyasztóknak készült tájékoztatóját mutatja be.  

I. táblázat: A hitelesítő szervezetek vizsgálati szempontjainak összefoglalása 

 FDA ajánlás LegitScript VIPPS CIPA Pharmacychecker 

Vényköteles gyógyszerek 

árusításával, illetve a vény 

szükségességével 

kapcsolatos kérdés 

Igen Igen Igen Igen Igen 

Engedéllyel rendelkező 

gyógyszerész elérhetőségei. 

Kapcsolatfenntartás 

lehetősége biztosított? 

Igen Igen Igen Igen Igen 

Cím, Telefonszám, egyéb 

elérhetőségek ellenőrzése 
Igen Igen Igen Igen Igen 

Előzetes figyelmeztetések, 

figyelmeztető leveleket 

kapott-e már a forgalmazó 

Nem Igen Igen Nem Nem 

Az adott 

államban/országban 

hitelesített a forgalmazó 

Igen Igen Igen Nem Igen 

Ellenőrzött szerekkel 

kapcsolatos kérdés 
Nem Igen Nem Igen Nem 

Jogszabályok betartásával 

kapcsolatos ellenőrzés 
Igen Igen Igen Igen Igen 

Betegjogok, titoktartás 

biztosításával kapcsolatos 

ellenőrzés. Biztonság 

ellenőrzése 

Nem Igen Igen Igen Igen 

Betegek megtévesztésére 

irányuló próbálkozások 

elemzése 

Nem Igen Nem Nem Nem 

Domain név regisztráció Nem Igen Igen Nem Nem 

Leányvállalatok, illetve 

gyógyszer forgalmazó lánc 

összes tagjának ellenőrzése 

Nem Igen Igen Nem Nem 

Ellenőrzött oldalak felmérik 

a betegek állapotát? 
Nem Nem Nem Igen Nem 

A maximálisan rendelhető 

gyógyszermennyiség 

ellenőrzése 

Nem Nem Nem Nem Igen 

Betegszolgáltatások Nem Igen Igen Igen Igen 
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7. ábra: Az OGYÉI ajánlása az online gyógyszerforgalmazók ellenőrzésére [39]  
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2.5. A webmedcheck fejlesztés kezdeti lépései 

A Pécsi Tudományegyetem Gyógyszertudományi Kar Gyógyszerészeti Intézetének egy 

törekvése, hogy Magyarországon is létre hozzanak egy online felületet, mely lehetővé 

teszi a legális és illegális internetes forgalmazók gyors és hatékony megkülönböztetését. 

A webmedcheck névre keresztelt honlap lényege, hogy az átlagos, a 

megkülönböztetésben nem jártas fogyasztó vagy beteg is hatékonyan el tudja különíteni 

ezeket az oldalakat. A projekt pontos megnevezése: "A biztonságos és az illegális 

internetes gyógyszerforgalmazók megkülönböztetését segítő online adatbázis prototípus 

létrehozása. Online gyógyszertárak szakmai értékelését és lakosság tájékoztatását végző 

felület kialakítása." A projekt célja a honlap létrehozásán túl, a lakosság megfelelő 

tájékoztatása, hogy a betegek, fogyasztók alkalmazzák is ezt az oldalt, és a segítségével 

biztonságosabban rendelhessenek interneten keresztül gyógyszereket.  

Egy belső pályázat keretében 3 különböző tevékenység valósult meg: 

1) A hazai legális forgalmazók azonosítása - Az OGYÉI által közétett legális 

forgalmazók honlapjának ellenőrzése, és az alapadatok összegyűjtése. 

2) Nagy egészségügyi kockázatot jelentő honlapok azonosítása - A Gyógyszerészeti 

Intézet által korábbi kutatások során azonosított illegális gyógyszerforgalmazók 

újra ellenőrzése, illetve egy olyan lista kialakítása, mely tartalmazza a betegek és 

a lakosság számára veszélyes oldalakat.  

3) Adatbázis struktúra kialakítása és tesztelése - A honlapokat url cím és töredék 

alapján azonosítani és megkülönböztetni tudó algoritmus és háttér adattár 

kialakítása 

A pályázat során összesen 75 legális, illetve 75 illegális forgalmazó került be az 

adatbázisba. A honlap felépítését tekintve elmondható, hogy több funkció is kialakítás 

alatt áll. Egy felöl cél a mobilbarát honlap, ezzel is fokozva a könnyű elérhetőséget. Az 

oldal nyelve magyar vagy angol, de bővíthető több európai nyelvre. Az oldal szintén 

kapcsolatban állna a közösségi médiával, valamint blog futna rajta, mely lehetővé teszi, 

hogy az aktuális hírek is megjelenjenek. Egy fontos tulajdonság, hogy az oldalon azonnal 

megjelenne a keresőmotor, hogy egyszerűsítse a keresést. Keresés után az oldalt használó 

személy látná az oldal értékelését.  

  



28 

 

Ez a következőket tartalmazná: Domain név; Besorolási kategória (3 alkategória: Legális, 

illegális vagy "Adatbázisban nem szerepel"); Rövid indoklás és figyelmeztetés; Rizikó 

jelölése - skála (kialakított szempontrendszer és skála); Rövid szöveges tájékoztató, hogy 

itthon/adott országban (IP cím alapján azonosított ország szabályozásának bemutatása) 

mit lehet online rendelni – figyelemfelhívóan. 

Ha a keresőben nincs találat, akkor az oldal automatikusan egy olyan felületre viszi a 

felhasználót, ahol egy 5 kérdéses "fogyasztói kockázat becslés" jelenik meg. A rövid 

kérdőív kitöltése után, az oldal automatikusan kiértékeli magát, és annak eredményéről 

tájékoztatja a felhasználót. Az oldalon szintén szerepelne több legálisan működő 

internetes forgalmazó linkje, melynek segítségével a felhasználó gyorsan el tudna jutni 

ezekre az oldalakra. Az oldal rögzítené, hogy mikre kerestek rá a felhasználók, 

gyakorlatilag minden egyes keresés egy adatrögzítés. Az adatbázis tehát bővíthető 

tetszőlegesen. Az adminisztrátoroknak egyfelől lehetősége van, hogy a kialakított 

struktúra alapján új oldalakat értékeljenek, valamint emailt kapnak a fogyasztók által 

kitöltött 5 kérdéses fogyasztói értékelés eredményeiről. Terv szerint a jövőben az 

adatbázisba a gyógyszertárak kezdeményezhetik a saját bekerülésüket egy online 

kitölthető űrlap alapján.  

Mint ahogy azt már korábban említettem a webmedcheck 3 csoportba sorolja az 

oldalakat. Ez a legális, illegális, illetve "Az adatbázisban nem szereplő" forgalmazó (8-

10. ábra), ezenfelüli minden értékeléskor egy rizikóskálát is mutat. A skála bal széle 

(zöld) a teljesen biztonságos oldalakat jelenti, míg a jobb (piros) a nagyon veszélyes 

oldalakat jelöli. A skálán az eredmény e között a két véglet között mozog. A skála segít 

pontosan megítélni az oldalakat. 
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8. ábra: Legális forgalmazó esetén látható felület 

 

 

 

9. ábra: Illegális forgalmazó esetén látható felület 
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10. ábra: "Adatbázisban nem szereplő gyógyszertár" esetén látható felület 

 

A10. ábrán már jól látható az 5 kérdéses fogyasztó kérdéssor. Ezek egyszerű kérdések, 

melyek az átlag fogyasztónak is könnyen értelmezhetőek és segítségével gyorsan le tudja 

ellenőrizni az általa keresett oldalakat. Az adminisztrátori kérdéssor ennél valamivel 

összetettebb, és megfelelő szakismerettel értékelhető ki megfelelően. Az adminisztrátori 

kérdéssor az alábbi kérdésekből tevődik össze: 

1) Vényköteles gyógyszerforgalmazás?=Találok vényköteles gyógyszert a 

honlapon? 

2) Vény szükségessége VK gyógyszerhez = Kell vény receptköteles gyógyszerhez? 

3) Online kérdőív alapján egészségügyi állapotfelmérés 

4) Egészségügyi dolgozó elérhető? 

5) Termékleírás megfelel az alkalmazási előírásnak/beteg-tájékoztatónak? 

6) Adatbiztonság biztosított? = Privát és biztonságos a web helyen keresztülmenő 

adatforgalom? 
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7) Vásárlás lehetséges? Valódi webshop? (a matematikai formulában nem szereplő 

elem) 

8) Honlap nyelvezete, szöveg értelmezhetősége megfelelő? 

9) Postacím / telefonszám megjelenik? 

10) Működő hiteles hatósági tanúsítvány szerepel? 

Az egyes kérdésekre három lehetséges választ tudunk adni: 1 - Igen; 2- Nem; 3- Nem 

értelmezhető. Az "Igen" a formulában 1 pontot takar, a "Nem" és a "Nem értelmezhető" 

0-át. 

A rizikószint számításakor alkalmazott matematikai formula az alább elemekből tevődik 

össze:  

1) A rész: ((1-abszolútérték(vényköteles gyógyszerforgalmazás - kell vény 

receptköteles gyógyszerhez)) 

2) B rész: (1-((vényköteles gyógyszerforgalmazás * online kérdőív alapján 

egészségügyi állapotfelmérés)/2) 

3) C rész: (0,5+(Működő hiteles hatósági tanúsítvány szerepel*0,5) 

4) D rész: (10 * (Egészségügyi dolgozó elérhető + Termékleírás megfelel az 

alkalmazási előírásnak/beteg-tájékoztatónak + Postacím / telefonszám megjelenik 

+ Működő hiteles hatósági tanúsítvány szerepel)) 

5) E rész: (5 * (Adatbiztonság biztosított + Honlap nyelvezete, szöveg 

értelmezhetősége megfelelő) 

A Teljes formula: A*B*C*(D+E). Ha teljesen legális forgalmazóról van szó, melynél 

minden rizikópont rendben van, akkor a formula eredménye 50. Ugyancsak hasonló 

módon értékelhető a fogyasztói kérdéssor is, mely esetében a maximális eredmény 40 

lesz. A megjelenítés azzal magyarázható, hogy az adminisztrátori értékelés mindig egy 

plusz értékelést jelent, tehát a fogyasztó értékelése sose érhet el 50-et, tehát a teljes 

biztonságot. 
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3. Célkitűzés 

Az illegális gyógyszer forgalmazó oldalak egyre gyakrabban megtalálhatóak az 

interneten és egyre könnyebben eljutnak az átlag fogyasztóhoz is. Ezen oldalak 

megkülönböztetése, illetve a hozzájuk kapcsolódó rizikó felmérése az átlag fogyasztónak 

nagyon nehéz feladat, de még a szakemberek számára sem egyértelmű minden esetben. 

Szakdolgozatom célja a webmedcheck pályázat keretében kifejlesztett metodika 

továbbfejlesztése, az adminisztrátori kérdések pontos kidolgozása, valamint új 

kérdéskörök megfogalmazása. A webmedcheck pályázatban kialakított, a rizikómérésre 

alkalmazott matematikai képlet tovább gondolása, illetve ennek tesztelése egyes 

korábban ellenőrzött legális és illegális forgalmazókon. 
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4. Módszertan 

A szakdolgozatom célja összességében egy meglévő módszertannak a továbbfejlesztése. 

Ez 3 lépésből tevődött össze. Első lépésben a kockázatértékeléshez alkalmazott 

kérdéseket dolgoztam ki, beleértve a webmedcheck pályázatban már megadott 

kérdéseket, illetve több új kérdést, melyeket a többi hitelesítő szervezet által kidolgozott 

kérdések inspiráltak. Második lépésben egy megadott számú oldalt ellenőriztem, melyek 

részben külföldi forgalmazók, részben magyar legális forgalmazók tettek ki, melyek az 

OGYÉI honlapján a forgalmazók között szerepeltek. Harmadik lépésben a rizikó számítás 

képletét dolgoztam ki, illetve a vizsgált forgalmazókhoz tartozó rizikót határoztam meg.  

Az oldalak ellenőrzése során a rizikószint meghatározására alkalmazott kérdések, illetve 

paraméterek az alábbiak voltak:  

1. Forgalmazó pontos címe megjelenik az oldalon, illetve a forgalmazó megtalálható 

Google térképen? 

2. Működő hatósági tanúsítvány szerepel, illetve mely hatóság az ellenőrző? 

3. Vényköteles termékeket forgalmaz az oldal, illetve szükség van a vényre a 

rendeléshez? 

4. Online kérdőív alapján állapotfelmérés található az oldalon? 

5. Egészségügyi dolgozó elérhető az oldalon? 

6. Termékleírás megfelel az alkalmazási előiratban vagy betegtájékoztatóban 

foglaltaknak? 

7. Adatbiztonság biztosított? 

8. Vásárlás lehetséges? Valódi web shop-ról van szó? 

9. Honlap nyelvezete, szöveg értelmezhetősége megfelelő? 

10. Telefonszám megjelenik? 

11. Életkor ellenőrzés történik az oldalon?  

12. Fokozottan ellenőrzött szer elérhető az oldalon? 

13. Gyógyszer gyártóját feltünteti az oldal? 

14. Reklámoz vényköteles gyógyszert az oldal? 

15. Vény nélküli vásárlás, mint marketing hívó szó megjelenik? 

16. Akciók, mint marketing hívó szavak, megtalálhatóak az oldalon?  

17. Honlap értékelés, kommentek megtalálhatóak az oldalon? 

18. Oldal elérhető több nyelven? 

19. Milyen pénznemet jelenít meg az oldal? 

20. Oldal megjelenik a közösségi médiában? 
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4.1 Legális forgalmazók azonosítása 

A legális forgalmazók beazonosíthatóak a hatósági honlapok segítségével, illetve az 

EMA honlapján találhatunk információkat a közös EU logóról. Ezen a honlapon 

megjelennek az egyes tagállamok hatóságai is, melyek nyilvántartják a legális internetes 

gyógyszertárakat [40]. Szakdolgozatom elkészítése során összesen 80 legális forgalmazót 

ellenőriztem. 

A legális magyar online forgalmazókat az OGYÉI honlapján találhatjuk meg. Az OGYÉI 

ezen felül tájékoztatást ad a közös EU logó használatáról is [25]. Az OGYÉI honlapjáról 

lehetőségünk van letölteni a magyar legális online gyógyszerforgalmazók listáját. Mint 

ahogyan azt már megemlítettem a 2.2-es fejezetben, jelenleg 258 legális forgalmazó van 

feltüntetve (Megjelenítve: 2019. 02. 25.) [26]. 

Segítségünkre lehetnek még az amerikai hitelesítő oldalak is, mint a LegitScript és a 

VIPPS. Utóbbi szintén listát vezet a legálisan működő online gyógyszertárakról. 

(https://safe.pharmacy/buying-safely/). A LegitScript honlapján sajnos ilyen lista nem 

érhető el, illetve a lehetséges keresések számát is limitálják (Előfizetni lehet az oldalra a 

korlátlan használat érdekében), így több oldalt nem tudunk egyszerre a honlapon 

ellenőrizni.  

A CIPA és a Pharmacychecker.com is vezet listát az általuk hitelesnek vélt online 

gyógyszertárakról, viszont ezeknek az oldalaknak a használata kerülendő, ha ilyen célú 

vizsgálatot végzünk. Ezen oldalak hiteles gyógyszertárai közül már többről kiderült, hogy 

illegális tevékenységet folytatnak, többek között a LegitScript oldalán is találunk erről 

egy közleményt [41]. 
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4.2 Az illegális forgalmazók azonosítására és a rizikó felmérésére 

alkalmazott kérdések, illetve paraméterek 

Cím és elérhetőségek 

Egy online forgalmazó azonosítása és a hozzá kapcsolódó rizikó felmérése meglehetősen 

nehéz feladat, és az egyes kérdések megválaszolásán túl a részét képezi a forgalmazóról 

történő adatgyűjtés is. A munkám során összesen 87 illegális forgalmazót ellenőriztem. 

Első lépésként mindenképpen meg kell keresni a forgalmazó cég nevét. Ez sokszor nem 

egyértelmű, vagy nincs is feltüntetve. Ez abban nyújthat segítséget, hogy ha az adott 

céghez már tartozott egy másik URL cím is, amin illegális tevékenység volt tapasztalható, 

akkor az valószínűleg az összes ehhez a céghez tartozó URL esetén tapasztalható lesz.  

Érdemes szintén megkeresni a forgalmazó címét, telefonszámát. Sok forgalmazó csak a 

telefonszámát adja meg, néha pedig csak email cím szerepel. Bár jogszabály nem 

követeli, hogy a címet fel kell tüntetni az oldalon, mindenképp gyanakvást keltő lehet, ha 

az nem jelenik meg. Ha a cím megtalálható, akkor azt érdemes ellenőrizni a Google térkép 

internetes alkalmazás segítségével. A kanadai forgalmazókról ismeretes, hogy sokszor 

nem Kanada területén található a telephelyük [12]. Néhány forgalmazó esetén azt találjuk, 

hogy a forgalmazó nem is gyógyszertár, hanem csak egy elosztó logisztikai egység, ezt 

néhány oldal meg is említi, és elosztóként hirdeti magát.  

A forgalmazók ellenőrzése során csupán egy olyan esetet találtam, amikor a gyógyszertár 

valóban meg is jelent térképen (11.ábra). A legtöbb esetben vagy nem is volt látható az 

üzlet, vagy a Google térkép nem volt elérhető. Kétszer is találtam a forgalmazó címén 

UPS store-t, illetve egyszer megtalálható volt a cég, de az nem mutatta egy gyógyszertár 

küllemét (12.ábra). 

  



36 

 

 

11. ábra:Az általam ellenőrzött forgalmazók közül csupán az RxUSA gyógyszertár 

volt megtalálható a Google térképen. (A kép 2018 júniusában készült.) (rxusa.com) 

 

 

12. ábra: A SuperSpecialities Pharma jó példája az olyan forgalmazóknak, amik 

valójában gyógyszer elosztó cégként működnek. (A kép 2019 februárjában készült.) 

(specialitiespharma.com) 
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Vényköteles gyógyszerek rendelés lehetséges az oldalról? Vény szükséges a 

rendeléshez? 

Az oldal lehetővé teszi vényköteles gyógyszerek rendelését? A rendeléshez valóban 

szükséges vény? 

Magyarországon internetről csak vény nélkül kapható gyógyszer rendelése engedélyezett. 

Abban az esetben, ha nem magyarországi vállalkozó szállít magyarországi címre 

vényköteles gyógyszert, akkor a tevékenységük nem jogszerű. Interneten más országból 

rendelt gyógyszer Magyarországra csak az OGYÉI által jóváhagyott, magyar nyelvű 

kísérőiratokkal (címke, betegtájékoztató) szállítható. Amely külföldi szolgáltató nem így 

forgalmazza a gyógyszert, tevékenysége nem jogszabályszerű. 

Mivel eltérő a szabályozás az országok között, így többek között az USA területén a 

vényköteles gyógyszerek rendelése engedélyezett internetről, ezért egyértelműen nem 

megállapítható egy oldalról, hogy valóban illegális internetes gyógyszertárról van-e szó 

ez alapján. A vényköteles gyógyszerek rendelése vény hiányában viszont mindenütt 

illegális tevékenységet jelent. Az oldal pontos megítéléséhez el kell dönteni, hogy 

valóban szükség van-e a vényre a gyógyszer megrendeléséhez. Sok illegális forgalmazó 

igyekszik ezen a ponton megfelelőnek tűnni, és hangsúlyozzák a  vény szükségességét. 

Figyelmeztető jel lehet, ha a rendelési folyamat alatt nem tűnik fel ehhez kapcsolható 

pont, illetve a vény postázására nincsenek információk, vagy beszkennelt változatot sem 

igényel az oldal [25, 42]. 

A forgalmazók ellenőrzése során számos érdekes esettel találkoztam. Több forgalmazó 

volt ahol kellett vény az oldalról való rendeléshez, viszont sok esetben ők maguk is 

biztosították a vényt a betegeknek (13.ábra). Voltak olyan oldalak, ahol egyértelműen 

követelték a vényt a vásárlótól. Néhány forgalmazó nem adott információt a vény 

szükségességével kapcsolatban. Volt olyan forgalmazó is, aki olyan információt adott, 

miszerint a vény nem szükséges a vásárláshoz, viszont erősen ajánlják az orvos 

meglátogatását a rendelés előtt (14.ábra), illetve találtam olyan forgalmazót is, ami azt 

állította, hogy olyan helyről szállítanak gyógyszereket, ahol nincs szükség vényre a 

vásárláshoz (15.ábra). 
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13.ábra: Ez a forgalmazó biztosítja a vényt a rendeléshez (easy.md) 

 

14.ábra: Itt a forgalmazó csak erősen ajánlja az orvosi konzultációt, de vényre nincs 

szükség a vásárláshoz (pharmacymarketonline.com)  

 

15.ábra: Ez a forgalmazó olyan országból szálit, ahol nem kell vény az általa árult 

vényköteles gyógyszerek eladásához (medicinesdelivery.com)  
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Állapotfelmérés online kérdőív alapján történik? 

Az oldalon a gyógyszerrendelést megelőzően történik-e állapotfelmérés kérdőív, vagy 

kitöltendő dokumentum alapján? 

A beteg általános állapot felmérése minden hagyományos expediálás esetén meg kell, 

hogy történjen. A leghétköznapibb megbetegedések tünetei (hasmenés, hányás, fejfájás, 

görcsök) is lehetnek jelei súlyosabb betegségnek. Ilyenkor a tünetek fennállásának ideje, 

megjelenésének első időpontja, napszaki ritmusa, elhelyezkedése a testen fontos 

információ lehet arról, hogy a betegnek szükség van-e további orvosi kivizsgálásra, 

illetve kezelésre. Az online gyógyszervásárlás egy hátránya, hogy a gyógyszerész beteg 

találkozás nem valósul meg. Ezért szükséges egy alternatív megoldás, mely részben lefedi 

ezt a folyamatot. Egy kérdőív ebben nagy segítség lehet, mely kérdéseket tesz fel a beteg 

állapotával kapcsolatban. Fontos megjegyezni, hogy egy lényeges kérdés még az, hogy a 

beteg szed-e más gyógyszert. Ha a beteg sok gyógyszer szed be gyógyszerészi 

felülvizsgálás nélkül, interakciók léphetnek fel a már szedett gyógyszerek, és az újak 

között, melyek miatt hatáselmaradás, vagy veszélyes toxikus mellékhatások léphetnek 

fel. Ideális esetben ezeket a kérdőíveket egészségügyi szakember értékeli és információt 

nyújt a betegnek, akár elektronikus, akár telefonos formában.  

A hatályos jogszabályok értelmében az online kérdőív nem kötelező és a hiánya nem jelez 

illegális tevékenységet, sőt, ellentmondásos módon, Mackey és Nayyar munkájából 

kiderül, hogy ezek a kérdőívek sokszor veszélyesek is lehetnek, mert a vényt igyekeznek 

helyettesíteni ezekkel a forgalmazók, és hamis megnyugvást keltenek a betegben [15]. 

Kevés olyan forgalmazót találtam, ahol az online kérdőív megfelelően megjelent. Néhány 

forgalmazó kért általános információkat a felhasználóról, ezt általában az olyan 

oldalaknál valósult meg, akik regisztrációhoz kötik a vásárlást, és ilyenkor a regisztráció 

alatt kérdeztek rá egy pár általános dologra  a beteg állapotára vonatkozóan (16. ábra). 
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16. ábra: A forgalmazó felméri regisztráció során a beteg általános állapotát 

(canadapharmacyonline.com) 
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Egészségügyi szakember elérhető? 

Az oldalon megtalálható gyógyszerész, illetve más egészségügyi szakember telefonszáma, 

email címe, neve, egyéb elérhetőségei? 

A beteg számára lényeges, hogy legyen olyan egészségügyi személy, akivel kapcsolatba 

tud lépni, tudjon vele konzultálni, és esetleges kérdéseit fel tudja tenni. Ez növeli a 

betegbiztonságot, sőt akár egy telefonon rögtönzött, expediáláshoz hasonló beszélgetés is 

le tud zajlani. Az egészségügyi szakember elérhetőségeinek hiánya nem illegális, de 

nagyban rontja a betegbiztonságot. Az FDA online gyógyszervásárlásával kapcsolatos 

tájékoztatójában felhívja a figyelmet arra, hogy a biztonságos gyógyszervásárláshoz 

szükség van egy egészségügyi szakember elérhetőségeire az oldalon [42]. 

A legtöbb forgalmazó feltüntet elérhetőséget, legtöbbször telefonszám formájában 

(néhány esetben csak email címmel találkoztam). Volt olyan oldal is, ahol szerepeltek 

doktorok, illetve a szakterületük meg volt jelenítve, de nem szerepelt a nevük, 

elérhetőségük (17. ábra). 

 

17. ábra: Az orvosokat feltüntették, képpel, szakterülettel, de se a nevük, se az 

elérhetőségük nem volt megtalálható. (alisech-doctor.com) 
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Termékleírás megfelel az alkalmazási előírásnak/betegtájékoztatónak? 

Van feltűntetve javallat? (+egyezés forgalomba hozatali engedélyen?) Van feltűntetve 

mellékhatás? 

Nem elég, hogy az oldalon a gyógyszer indikációja szerepel, fontos, hogy az összhangban 

legyen a gyógyszer forgalomba hozatali engedélyén szereplőkkel (ha egyáltalán 

Magyarországon forgalomban van). 

Előfordulnak olyan illegális oldalak, ahol a gyógyszerek mellékhatás mentesnek vannak 

megjelölve, így buzdítva a látogatót vásárlásra. A gyógyszerforgalmazásokról szóló 

jogszabályok kifejezetten tiltják a gyógyszer garantált mellékhatás mentességéről szóló 

utalások felhasználását reklám céljából [44]. 

A legtöbb forgalmazó feltüntetett leírást a gyógyszerekről, de ezek sok esetben hiányosak 

voltak, vagy nem tértek ki részletesen az alkalmazási előiratban, vagy 

betegtájékoztatóban szereplő minden pontra (18. ábra). Voltak viszont olyan 

forgalmazók is, ahol semmilyen leírás nem szerepelt a gyógyszerekkel kapcsolatban. 

Adatbiztonság biztosított? Privát és biztonságos a webhelyen keresztülmenő 

adatforgalom? 

Használ az oldal sütiket? Ha igen, adatvédelemről szóló nyilatkozat van? 

A „sütik” (cookie) információ csomagok, melyek a szerver és a böngésző 

kommunikációját segítik. A sütik tárolják számítógépünk adatait, így a weboldal (illetve 

a weboldalt működtető szerver) megismer minket, segítségével működik például az 

online bevásárlókocsi. Tartalmazhatnak azonban személyes információkat, keresési 

előzményeket, bankkártya azonosítókat. A weboldalt üzemeltető szolgáltató ilyen 

esetekben köteles az oldalán (a GDPR rendelet alapján) egy adatvédelmi nyilatkozatot 

közzétenni, amiben részletezi a sütik oldalon történő felhasználási módját [43]. 

Sajnos a cookie-k, illetve a tanúsítványokból nehéz információt levonni. Sok oldal 

rendelkezett valamilyen érvényes tanúsítvánnyal. Néhány esetben viszont elmaradt a 

tanúsítvány, ekkor az oldal "nem biztonságos"-nak minősíthető, és ilyenkor az adataink 

megadása veszélyes lehet, mert illetéktelenek birtokába kerülhet. A 19. ábra mindkét 

esetre mutat egy-egy példát.   
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18. ábra: A forgalmazó rövid leírása a Viagráról. A valódi betegtájékoztató 7 oldalas 

 

19. ábra: Példa biztonságos (jobb), és nem biztonságos (bal) kapcsolatra. A jobb 

oldalon lévő forgalmazó rendelkezik érvényes tanúsítvánnyal (forgalmazók: 

https://www.chemistdirect.co.uk/; http://www.cheap-generic.co/)  
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Életkor ellenőrzés van? 

A vásárlás során valamilyen módon ellenőrzik a vásárló életkorát? 

Az életkor ellenőrzés többféle módon is megvalósulhat. Egyik lehetőség, hogy az oldal 

még a belépés előtt ellenőrzi mennyi idős a felhasználó, vagy a vásárlás során rákérdez 

az életkorra, esetleg jeleznie kell a felhasználónak valamilyen formátumban. (Pl.: 

Elfogadom a vásárlás feltételeit, és elmúltam 14 éves.) A hatályos magyar jogszabályok 

értelmében, csak az a személy rendelhet interneten keresztül gyógyszert, aki már a 14. 

életévét betöltötte. Ez vonatkozik mind az internetes, mind a hagyományos gyógyszertári 

vásárlásra is [44]. 

Fontos megjegyezni, hogy az egyes országokba a szabályozások eltérőek lehetnek, ezért 

nem feltétlenül lehet kijelenteni, a kérdés hiányában, hogy az oldal nem jogerős. 

Az ehhez tartozó információt nehéz megtalálni a forgalmazó oldalakon. A legtöbb 

esetben a rendelési feltételek, vagy az adatbiztonság menüpont alatt megtalálható. Voltak 

esetek amikor ez sem valósult meg. Elsősorban az életkor ellenőrzés meglétét 

ellenőriztem. Nagyon sok oldalon eltérő volt, hogy milyen korhatárt adnak meg. A 20. 

ábrán az életkor ellenörzésre láthatunk kettő példát.    

 

20. ábra: A felső forgalmazó (best-online-pharmacy.org) esetében az életkor 

ellenőrzést az adatvédelmi nyilatkozatban lehet megtalálni. Korhatárnak a 18 évet 

adták meg. Az alsó forgalmazó (bestpricerx.com) a regisztráció során ellenőrzi az 

életkort. Itt konkrét korhatár nincs.  
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Fokozottan ellenőrzött szer elérhető az oldalon?  

Árusít az oldal olyan szert, ami fokozottan ellenőrzött szernek minősül a hatályos 

jogszabályok alapján? 

A fokozottan ellenőrzött szerek árusítása, illetve felhasználása is szigorú szabályozás alatt 

van. Ezek árusítása, forgalmazása szigorúan tilos, és jogszabályba ütközik, tehát illegális 

tevékenységet jelent. Hazánkban és más országokban is jogszabályokban megtalálható 

egy lista a fokozottan ellenőrzött szerekről. A 66/2012 (IV. 2) Korm. rendelet 

tartalmazza a magyar fokozottan ellenőrzött szereket. A szereket 2 alcsoportba, 

kábítószerek és pszichoaktív szerek csoportokba sorolja. Ezeken belül jegyzékeket 

találunk, a kábítószereket a K1, K2 a pszichoaktív szereket a P1,P2, P3 és P4 jegyzékek 

tartalmazzák.  

A forgalmazók ellenőrzése során nincs lehetőség az összes fokozottan ellenőrzött szer 

vizsgálatára, ezért érdemes indikátor hatóanyagokat kiválasztani, legalább minden egyes 

jegyzékből 1-et. Ez alapján én az oldalakon metadonra (K1), kodeinre (K2), amfetaminra 

(P1), MDMA-ra (P2), glutetimidre (P3) és alprazolámra (P4) kerestem rá [45, 46].  

A forgalmazók figyelnek ezekre a szerekre, és csupán egy olyan esetet találtam, amikor 

elérhető volt az oldalon ilyen szer, viszont itt a forgalmazó kiemelte, hogy interneten 

keresztül nincs lehetőség ilyen szer rendelésére (21. ábra). 

 

21. ábra: A forgalmazó megfelelően járt el a fokozottan ellenőrzött szerek 

forgalmazásával kapcsolatban (medplusmart.com)  
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Gyógyszerek gyártói feltűnnek az oldalon? 

Gyógyszergyártó cég neve feltűnik az oldalon az egyes termékeknél?  

A gyógyszerek eredetiségénél egy elsődleges szempont, hogy meghatározható a 

származásuk. Feltételezhető, hogy azon gyógyszerek, melyek esetén nincs feltüntetve a 

gyártó, hamisítványok. Azon gyógyszereknél, amiknél a gyártó megjelenik szintén nem 

kizárható a hamis gyógyszer lehetősége, hisz a forgalmazó küldhet olyan terméket, ami 

nem is a gyártótól származik, és hamis. Felhívó jel lehet, ha az oldal csak a származási 

országot tünteti fel, de pontos gyártó nincs megnevezve. A LegitSript felmérései szerint 

a legtöbb gyógyszer India, Kanada, és Németország területéről származik (22. ábra).  

 

22. ábra: 29 vizsgált forgalmazó gyógyszerei mely országokból érkeznek [47] 

Irodalmakból kiderül, hogy a hamis gyógyszerek gyártói főleg Indiában, vagy Kínában 

találhatók, valamint sok esetben a Kanadából származó gyógyszerek is ezekből az 

országokból származnak [48, 49]. Abban az esetben, ha ezeket az országokat tüntetik fel 

gyártóként, az utalhat veszélyre. Ritkán találkoztam olyan esettel, amikor csak a 

származási országot adták meg, mint gyártót. A legtöbb forgalmazó vagy nem adott meg 

gyártót, származási helyet, vagy pontosan megjelenítette mindkettőt. A 23. ábra a csak 

országot, illetve országot és gyártót is feltüntető forgalmazókat mutat be. 
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23. ábra: A felső forgalmazó (www.planetdrugsdirect.com) csak a származási országot 

tünteti fel (illetve, hogy honnan érkezik a termék). Az alsó forgalmazó 

(www.canadapharmacyonline.com) feltüntette a származási országot, és a gyártót is. 

 

Vénynélküliség, mint marketing hívó szó? 

Az forgalmazó buzdít vényköteles termékek vásárlására? A forgalmazó a 

vénynélküliséget marketing fogásként alkalmazza?  

Irodalmi adatok alapján tudjuk, hogy az illegális forgalmazók egyik kedvelt marketing 

eszköze a vénynélküliség, mint hívó szó alkalmazása [29]. Ez természetesen 

egyértelműen illegális tevékenységre utal, hiszen a vényköteles gyógyszerek vény nélküli 

forgalmazása illegális. A forgalmazók ellenőrzése során viszont csak három esetben 

találtam ilyen fajta marketingfogást, ezek közül láthatunk egy példát a 24. ábrán. 
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24. ábra: A forgalmazó nyitóoldalán rögtön megtalálható ez a marketingelem, több 

vényköteles gyógyszer reklámozásával (online-pharmacy-one.org) 

Vényköteles gyógyszerek reklámozása megjelenik az oldalon? 

Vényköteles gyógyszerek reklámjai megjelennek az oldalon? Egyéb marketing elemekkel 

lehet találkozni? (Például: javallat reklámozása, olcsóbb ár, akciók stb.) 

A hivatalos magyar jogszabályok értelmében a vényköteles gyógyszerek reklámozása 

tilos[25]. Ez vonatkozik az Európai Unió többi tagállamára is [50]. Viszont az Amerikai 

Egyesült Államok jogszabályai lehetővé teszik a reklámozást, abban az esetben, ha azt a 

gyártó teszi, direkt a betegnek, és az információk nem lehetnek félrevezetők (Tehát 

gyakorlatban egyes szerek egy adott indikációban való reklámozása valósulhat meg, 

akciók, a gyógyszer árával kapcsolatos információk nem reklámozhatóak.) [51]. Ez volt 

az egyik legáltalánosabb jellemzője az általam vizsgált forgalmazóknak. Sokszor 

összekötik ezt a fajta tevékenységet akciókkal és egyéb marketing elemekkel. A 25. 

ábrán pár példát láthatunk erre. 

Honlap nyelvezete? 

Honlap könnyen értelmezhető, az anyanyelvének megfelelő kifejezéseket, mondatokat 

használ? 

Azon túl, hogy az oldal nyelve értelmezhető, fontos, hogy megfelelő szakmai 

kifejezéseket használjon, az oldal nyelvétől függetlenül. Gyanakvást keltő lehet, ha a 

termék gyógyszer neve, vagy hatóanyagának neve hibásan szerepel, ezen felül esetleg a 

szakszavak is hibásan szerepelnek [47]. A honlapok ellenőrzésénél szinte minden oldal 

megfelelt ennek a kritériumnak, nem szerepeltek hibás nevek. 
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Néha találkoztam értelmetlen mondatokkal, de ezek is inkább csak elírások voltak, és 

nem a gyógyszerekhez kapcsolható dokumentumokban. A forgalmazók figyelnek a profi 

megjelenésre a nyelvhasználat tekintetében. 

 

25. ábra: Példák vényköteles gyógyszerek reklámozására. (Forgalmazók: 

safemeds4all.com; internationaldrugmart.com; globaldiscountdrugs.com; 

onlineshoppharma.com;anticanceraid.co; superbgenerics.com) 
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További kérdések 

Ezeket a kérdések, bár megfogalmazásra kerültek, de a rizikószámításnál nem használtam 

őket, mert egyelőre nem lett meghatározva, hogy valóban kapcsolhatóak illegális 

tevékenységhez, vagy sem. Az akciók nagyon sok oldalon megjelentek, de egyrészt nehéz 

meghatározni egy viszonyítási alapot, hogy valóban olcsóbbak a gyógyszerek, mint más 

forgalmazónál, illetve ez nem kifejezetten az illegális oldalak jellemzője. Legális oldalak 

szintén hirdetnek akciókat. A forgalmazók sok féle valutát megjeleníthetnek, és bár 

elvileg a geo lokáció alapján megjelenő valuta lehet veszélyre felhívó jel, ehhez nem 

található irodalmi adat. Az oldal nyelve ehhez hasonló. Lehet akár felhívó jel, ha sok 

nyelven jelenik meg az oldal, de ez se feltétlenül utal illegális tevékenységre. Közösségi 

médiában is bármelyik forgalmazó megjelenhet függetlenül attól, hogy az legális, vagy 

illegális. Nagyon sok oldalon megjelentek kommentek, melyek jobbára a forgalmazót 

dicsérték. Ez szintén lehet veszélyre felhívó jel, ha túl sok, egy időben keletkező pozitív 

komment ugrik fel a honlapon, de igazából ezeknek a valóságtartalma ellenőrizhetetlen, 

illetve illegális tevékenységhez kapcsolása nem lehetséges.  
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4.3 Eredmények összefoglalása 

Mint ahogyan azt már leírtam a 4.1-es és 4.2-es pontokban, összesen 86 illegális és 80 

legális oldalt ellenőriztem a szakdolgozatom megírásához. A 86 illegális forgalmazó a 

webmedcheck pályázat során ellenőrzött 75 oldalból, illetve néhány új forgalmazóból 

adódott össze (melyeket a Gyógyszerészeti Intézet munkatársai azonosítottak kutatásaik 

során 2016-2018-as időszakban). A webmedchek projekt során ellenőrzött oldalak közül 

többet azóta lealítottak, letiltottak. Azon oldalakat szintén különvettem, melyekről nem 

lehetett vásárolni, tehát nem webshopként üzemeltek. Így összesen 49 értékelhető oldal 

maradt, 33 nem volt elérhető, 4 oldalról pedig nem lehetett vásárolni. 

A magyar legális forgalmazóknál is kevesebb lett a ténylegesen értékelt oldal. A 

webmedcheck pályázat keretében a BENU gyógyszertárak külön-külön értékelésre 

kerültek. Én ezeket egységesen értékeltem, mert valójában csak egy BENU webshop 

elérhető, ez tartozik mindegyik forgalmazóhoz, melyek más címen találhatóak. Összesen 

43 BENU gyógyszertár található Magyarországon. A magyar forgalmazók közül is 

leállítottak pár forgalmazó oldalt, illetve itt is kizártam a nem áruházként működő 

oldalakat. Összegségében 24 értékelhető weboldal maradt, 10 webhely nem volt elérhető, 

4 weboldal pedig nem volt valódi webshop. A további eredmények a 24 magyar, legális 

és a 49 külföldi, illegális forgalmazókra vonatkoznak. 

A webmedcheck pályázatban az egyes paraméterekre, "igen", "nem", illetve "nem 

értelmezhető" válasz születhetett. Az oldalak értékelésénél én figyelembe vettem azt is, 

hogy egyes kérdések nem válaszolhatóak meg ezzel a 3 válaszlehetőséggel. Ezért néhány 

kérdésnél kidolgoztam egy "köztes válasz"-t. Ez minden esetben kérdés specifikus. 

Összesen 6 ilyen esetet tudtam elkülöníteni: 

 A forgalmazó címe hibásan, vagy hiányosan jelent meg. 

 A Google térkép nem működött az adott régióban. 

 A forgalmazót a CIPA vagy a Pharmacychecker.com hitelesítette. 

 A forgalmazó maga biztosította a vényt vényköteles termékek vásárlásánál. 

 A forgalmazó feltüntetett termékleírást, de az hiányos volt, és nem felelt meg 

teljes mértékben az alkalmazási előíratnak vagy a betegtájékoztatónak. 

 A forgalmazó nem tüntette fel a termék gyártóját, csak a származási országot. 
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A legális magyar forgalmazók összességében megfeleltek a legtöbb követelménynek. 

Mind a 24 forgalmazó megadta a pontos címét, és csak 4 esetben nem volt megtalálható 

a forgalmazó Google térképen. 21 esetben az oldalakon működő EU logó volt 

megtalálható, 3 esetben a logó nem működött megfelelően. Egy forgalmazó se árult 

vényköteles termékeket. Egy forgalmazónál se volt megtalálható online kérdőív. 

Egészségügyi dolgozó 15 esetben volt elérhető, 9 esetben nem. 18 esetben a termékleírás 

megfelelt az alkalmazási előiratban vagy betegtájékoztatóban rögzítetteteknek, 4 esetben 

csak rövid leírás szerepelt, 2 esetben egyáltalán nem jelent meg termékleírás. 17 esetben 

rendelkezett a honlap valamilyen adatvédelmi tanúsítvánnyal, 7 esetben a honlap nem 

volt biztonságos. Mindegyik forgalmazó feltüntette a gyógyszertár telefonszámát a 

honlapján, illetve mindegyik honlap nyelvezete megfelelő volt. 10 esetben ellenőrizte a 

felhasználó életkorát valamilyen módon a forgalmazó, 14 esetben ez nem valósult meg. 

Fokozottan ellenőrzött szert egy forgalmazó sem árult. 21 esetben a forgalmazók 

feltüntették a gyártót, 3 esetben nem. A legális, hazai forgalmazók ellenőrzése során 

kapott eredményeket a II. táblázat foglalja össze. 

A külföldi, illegális oldalak esetében már sokkal több hiányosság volt felfedezhető. 23 

forgalmazónál szerepelt megfelelő cím, 3 esetben a cím megjelent, de hiányosan, vagy 

rosszul, 23 esetben egyáltalán nem volt feltüntetve. Google térképen csupán 5 forgalmazó 

volt megtalálható, 2 esetben a Google térkép nem volt elérhető a régióban. Hiteles 

hatósági tanúsítvánnyal 1 forgalmazó rendelkezett, 8 forgalmazónak volt CIPA vagy 

Pharmacychecker.com tanúsítványa, 40 forgalmazónak egyáltalán nem volt. Online 

kérdőívvel 10 forgalmazó mérte fel a beteg állapotát, 39 forgalmazónál nem volt kérdőív. 

Egészségügyi dolgozó csak 6 esetben volt elérhető, 43 esetben nem. A termékleírás 4 

esetben volt pontos, 28 esetben csak rövid leírás szerepelt, 17 esetben egyáltalán nem 

volt. 34 forgalmazó volt "biztonságos", 15 forgalmazó nem rendelkezett adatvédelmi  

nyilatkozattal. Minden honlap nyelvezete megfelelő volt. 41 esetben az oldalon megjelent 

telefonszám, 8 esetben nem volt megtalálható. 13 forgalmazónál volt fellelhető életkor 

ellenőrzés, 36 esetben nem. Fokozottan ellenőrzött szert csupán 1 oldal árult, de ő is 

felhívta a figyelmet arra, hogy ezt a gyógyszert csak személyesen, hiteles vénnyel lehet 

megvásárolni a gyógyszertárban, online nem. A termék gyártóját 24 forgalmazó tüntette 

fel, 3 forgalmazónál csak a származási ország jelent meg, 22 esetben nem volt feltüntetve 

a gyártó.   
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3 forgalmazó használta a vénynélküli vásárlást marketing hívó szóként, illetve 31 olyan 

forgalmazó volt, aki vényköteles termékeket reklámozott a honlapján. Az illegális, 

külföldi forgalmazók ellenőrzése során kapott eredményeket a III. táblázat  foglalja 

össze. 

II. táblázat: A hazai legális forgalmazók értékelése során kapott eredmények 

Értékelési szempont Válasz lehetőségek 

 Igen Nem Köztes válasz 

Forgalmazó irányítószáma, pontos címe megjelenik? 24 0 0 

Utcakép alapján mi látszik? Megtalálható valóban a 

forgalmazó? (Google térkép) 
20 4 0 

Működő hiteles hatósági tanúsítvány szerepel? 21 3 0 

Vényköteles gyógyszer forgalmazás? 0 24 - 

Online kérdőív alapján egészségügyi állapotfelmérés? 0 24 - 

Egészségügyi dolgozó elérhető? 15 9 - 

Termékleírás megfelel az alkalmazási előírásnak/beteg-

tájékoztatónak? 
18 2 4 

Adatbiztonság biztosított? 

 Privát és biztonságos a webhelyen keresztülmenő 

adatforgalom? 
17 7 - 

Honlap nyelvezete, szöveg értelmezhetősége megfelelő? 24 0 - 

Telefonszám megjelenik? 24 0 - 

Életkor ellenőrzés van? 10 14 - 

Fokozottan ellenőrzött szer elérhető? 0 24 - 

Termék gyártóját feltüntetik? 21 3 0 
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III. táblázat: A külföldi illegális forgalmazók értékelése során kapott eredmények 

Értékelési szempont Válasz lehetőségek 
 Igen Nem Köztes válasz 

Forgalmazó irányítószáma, pontos címe 

megjelenik? 
23 23 3 

Utcakép alapján mi látszik? Megtalálható 

valóban a forgalmazó?(Google térkép) 
5 42 2 

Működő hiteles hatósági tanúsítvány szerepel? 1 40 8 

Vényköteles gyógyszer forgalmazás? 48 1 - 

Vény szükségessége vény köteles gyógyszerhez 23 16 9 

Online kérdőív alapján egészségügyi 

állapotfelmérés? 
10 39 - 

Egészségügyi dolgozó elérhető? 6 43 - 

Termékleírás megfelel az alkalmazási 

előírásnak/beteg-tájékoztatónak? 
4 17 28 

Adatbiztonság biztosított? 

 Privát és biztonságos a webhelyen 

keresztülmenő adatforgalom? 
34 15 - 

Honlap nyelvezete, szöveg értelmezhetősége 

megfelelő? 
49 0 - 

Telefonszám megjelenik? 41 8 - 

Életkor ellenőrzés van? 13 36 - 

Fokozottan ellenőrzött szer elérhető? 49 0 - 

Termék gyártóját feltüntetik? 24 22 3 

Vénynélküliség, mint marketing hívószó? 3 46 - 

Vényköteles termékek reklámozása megtörténik 

az oldalon? 
31 18 - 
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4.4 A rizikó kiszámolására alkalmas matematikai képlet kidolgozása 

Az általam kidolgozott rizikómérés alapja, hogy minden forgalmazó 60 pontról indul és 

ebből a 60-ból kell levonni pontokat, attól függően, hogy mely ellenőrzött szempontnak 

nem felelnek meg. A webmedcheck pályázatban kidolgozott számításhoz képest ez a 

rizikó számítási módszer 3 dologban tér el. Egyrészt a rizikó skála szélesebb 10-el (50 

helyett 60). Gyakorlatban a számítás során negatív szám is kijöhet, az ilyen értékeket "0"-

ként kezeltem. Másrészt több új értékelési szempont is bevezetésre került, ami a 

webmedcheckes pontozásban nem volt benn. Harmadrészt ez a pontozási rendszer 

figyelembe veszi az alternatív válaszlehetőségeket is, amiket az előző fejezetben már 

taglaltam. Ezekben az esetekben az eredeti levonandó pont felét vontam le a rizikó 

számítás során. Azt, hogy melyik kérdés milyen veszéllyel jár, azt az előfordulásuk, a 

jogszabályi háttér ismerete, valamint az illegális tevékenységhez kapcsolódásuk alapján 

határoztam meg. A IV. táblázat tartalmazza az összesítést, arról, hogy mely értékelési 

szempontnál mennyit vontam le a 60-ból egyes válaszlehetőségeknél. 

A rizikómérésnél a webmedcheck projekt keretében kifejlesztett rizikóértékelési 

rendszert is feltüntettem, illetve megjelenik mellette az új rizikó számítási rendszer is. Az 

egyes forgalmazóknál kapott rizikó szinteket az V. illetve VI. táblázat foglalja össze. 

Előbbi az illegális, utóbbi a legális oldalakhoz kapcsolt rizikókat tartalmazza.  

Bár a rizikó értékelés más, az könnyen belátható a kapott eredményekből, hogy néhány 

esetet kivéve, a legtöbb forgalmazónál hasonló rizikószintek jöttek ki az új rizikó 

számítással is.  
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IV. táblázat: Levonandó pontok a 60-ból egyes értékelési szempontoknál kapott 

válaszoknál 

Értékelési szempont Válaszlehetőségek 
Összpontszámból 

levont érték 
Kockázat 

szintje 

Forgalmazó irányítószáma, 

pontos címe megjelenik? 

Nem -6 
Közepes 

Igen, de pontatlanul -3 

Utcakép alapján mi látszik? 

Megtalálható valóban a 

forgalmazó? (Google térkép) 

Nem -4 

Alacsony 
Nem elérhető a Google 

térkép a térségben 
-2 

Működő hiteles hatósági 

tanúsítvány szerepel? 

Nem -20 

Magas CIPA vagy 

Pharmacychecker.com a 

hitelesítő 
-10 

Vényköteles gyógyszer 

forgalmazás? 
Igen -6 Közepes 

Vény szükségessége vény köteles 

gyógyszerhez 

Nem -50 

Legmagasabb Igen, de ezt a forgalmazó 

biztosítja 
-25 

Online kérdőív alapján 

egészségügyi állapotfelmérés? 
Igen -4 Alacsony 

Egészségügyi dolgozó elérhető? Nem -6 Közepes 

Termékleírás megfelel az 

alkalmazási előírásnak/beteg-

tájékoztatónak? 

Nem - Nincs leírás -6 
Közepes 

Nem - Csak rövid leírás -3 

Adatbiztonság biztosított? Privát 

és biztonságos a webhelyen 

keresztülmenő adatforgalom? 
Nem -6 Közepes 

Honlap nyelvezete, szöveg 

értelmezhetősége megfelelő? 
Nem -2 

Nagyon 

alacsony 

Telefonszám megjelenik? Nem -4 Alacsony 

Életkor ellenőrzés van? Nem -4 Alacsony 

Fokozottan ellenőrzött szer 

elérhető? 
Igen -50 Legmagasabb 

Termék gyártóját feltüntetik? 

Nem -4 

Alacsony Csak ország, vagy régió van 

feltüntetve 
-2 

Vénynélküliség, mint marketing 

hívószó? 
Igen -20 Magas 

Vényköteles termékek 

reklámozása megtörténik az 

oldalon? 
Igen -20 Magas 

 



57 

 

V. táblázat: A külföldi illegális forgalmazók értékelése esetén kapott rizikó szintek 

Forgalmazó URL 
Régi rizikóméréssel 

kapott eredmény 

Új rizikó méréssel 

kapott eredmény 

https://www.universaldrugstore.com/ 0  0 

onlineshoppharmacy.com 0  0 

online-pharmacy-one.org 0  0 

medicair.co.za 0  0 

medicinesdelivery.com 0  0 

urbanpharma.com 0  0 

superbgenerics.com 0  0 

pharmacymarketonline.com 0  0 

internationaldrugmart.com 0  0 

pharm-store.com 0  0 

best-online-pharmacy.org 0  0 

freedom-pharmacy.bz 0  0 

buygenericmd.com 0  0 

anticanceraid.co 0  0 

https://www.buy-pharma.md 0  0 

genericmds.com 0  0 

alishech-vmc.net 4  0 

buyanticancermedicine.com 0  0 

edmedicinestore.com 0  0 

canada2u.net 3  0 

saverxcanada.to 3  0 

canada-edrugs.to 3  0 

cheap-generic.co 3  0 

pharmawebcanada.to 3  0 

buy-modafinil-uk.com 5  0 

buypharma1.com 5  0 

globaldiscountdrugs.com 5  0 

specialitiespharma.com 0  0 

easy.md 0  0 

northpharmacyrx.com 5  0 

https://www.canadadrugsonline.com 5  0 

drugssquare.com 10  0 

rxusa.com 10  0 

northdrugstore.com 10  0 
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Forgalmazó URL 
Régi rizikóméréssel 

kapott eredmény 

Új rizikó méréssel 

kapott eredmény 

https://www.kiwidrug.com 15  0 

safemeds4all.com 10  0 

https://www.planetdrugsdirect.com 5 1 

dropshipmd.com 0 3 

canadadrugsonline.com 5 3 

canadapharmacyonline.com 5 5 

https://www.canadapharmacyonline.com 5 9 

cancercurepharmacy.com 15 16 

https://www.canadianpharmacyking.com 5 21 

medplusmart.com 15 24 

https://www.canadianpharmacyworld.com 5 25 

indianpharmanetwork.co.in 15 28 

https://www.northwestpharmacy.com 10 29 

planetdrugsdirect.com 7,5 33 

chemistdirect.co.uk 20 33 

bestpricerx.com 10 33 
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VI. táblázat: A hazai legális forgalmazók értékelése során kapott rizikó szintek  

Forgalmazó URL 
Régi rizikóméréssel 

kapott eredmény 

Új rizikó méréssel 

kapott eredmény 

patika.net 15 30 

www.ivancsapatika.hu 40 33 

www.gyogytunder.hu 15 34 

http://www.aranyhajo-patika.hu 35 36 

http://www.aranysarkanypatika.hu 35 40 

www.webshoppatika.hu 35 44 

http://www.kertvarosipatika.hu/ 40 46 

http://www.kigyopatika.hu 30 47 

http://www.akaciapatika.hu 40 50 

https://www.kamillapatika.com/ 40 50 

http://www.homeopatika.hu 45 50 

http://www.pharmaplaza.hu 50 52 

http://www.arcanumpatika.hu 50 52 

ligetpatika.hu 40 53 

http://webgyogyszer.hu 40 53 

http://www.corvinuspatika.hu 45 54 

www.bestpatika.hu 45 54 

www.ezustkehely.hu 45 54 

http://www.feherkigyo.hu 40 54 

www.gyogyszerfutar.hu 40 54 

http://www.halmypatika.hu 50 56 

www.benu.hu 50 60 

www.gyogyline.hu 50 60 

https://www.smaragd-gyogyszertar.hu/ 50 60 
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5. Összefoglalás 

A webmedcheck pályázat során vett értékelési szempontokon túl új szempontokat 

alakítottunk ki, illetve a már meglévők és az újak is pontos kidolgozásra kerültek. A 

szempontok ismeretében kialakítottam egy új rizikómérési rendszert. A 75-75 legális, 

illetve illegális forgalmazó ismét ellenőrzésre került kiegészülve néhány új 

forgalmazóval.  

A kapott eredmények alapján belátható, hogy hiába lett több értékelési szempont 

megadva, hatékonyan még mindig nem sikerült elkülöníteni a legális és illegális 

forgalmazókat. Nagyon sok illegális forgalmazó elérhető már az interneten és a jövőben 

ez a szám valószínűleg csak növekedni fog. Ezen felül az illegális oldalak egyre jobb 

minőségűek és egyre jobban hasonlítanak a legális oldalakra. Nagyon nehéz pontosan 

megadni olyan paramétereket, amik kifejezetten csak az illegális oldalakra jellemzőek. 

Az is kiderült, hogy a forgalmazók elkülönítése, még az erre szakosodott cégeknek 

(CIPA, Pharmacychecker.com) is nehéz feladat, és ők is hibázhatnak egy-egy forgalmazó 

megítélésénél. Sok olyan szempont is meghatározásra került, melyeknél további vizsgálat 

és értékelés szükséges, hogy valóban használatos lehet-e megkülönböztetésre és milyen 

gyakran fordul elő az illegális oldalakon. (Ilyenek a komment szekciók ellenőrzése, a 

közösségi média vizsgálata, illetve az akciók, valuta megvizsgálása.) Ezen felül a rizikó 

számítás is még további optimalizálásra szorul. Én reménykedem benne, hogy a jövőben 

ez megvalósul és hogy szakdolgozatom elkészítésével egy lépéssel közelebb kerültünk 

ahhoz, hogy a webmedcheck megvalósuljon, és működjön egy olyan honlap, amely a 

magyar lakosság számára is lehetővé teszi, azt, hogy ezeket az oldalakat felismerjék és 

elkerüljék a veszélyes online gyógyszerforgalmazóktól való gyógyszerrendelést.  
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