
XVI. évfolyam 6. szám  l  2017. június

Gyógyszertár
XVI. évfolyam 7-8. szám  𐌉  2017. július-augusztus

MAGÁNGYÓGYSZERÉSZEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE  Alapítva: 1991

Mindenki egyenlő, de 
vannak egyenlőbbek?
Piactorzító tendenciák  
a gyógyszer-kiskereskedelemben

Szakértelem és 
betegközpontúság
Milyen a jó gyógyszerész a betegek 
szerint?

Árképzés a 
gyakorlatban

„Mindig is tisztelettel 
adóztam a 
patikában dolgozó 
gyógyszerészeknek ”
Interjú dr. Greskovits Dáviddal,  
a MAGYOSZ új elnökével

REGATTA 2017
Beszámoló az orvosok,  

fogorvosok és  
gyógyszerészek  

vitorlásversenyéről

(14–15. oldal)



Programtervezet

Gyógyszerészek XXVII. Országos Kongresszusa 
2017. október 6–8. 

Budapest, Bálna Kulturális Központ 

2017. október 8. (vasárnap)

09.30.00–10.00
• Jogi, gazdasági és számviteli kérdések

10.00–12.30
• A Magángyógyszerészek Országos 

Szövetsége közgyűlése

2017. október 7. (szombat)

09.30–12.00     
• Egészségügy 2017
• Gyógyszertár 2017
• Szakmai program
• Bálnavásár

14.00–18.00
 Fórum
• OGYÉI program
• Gyógyszerpiaci kitekintő
• E-egészségügy
• Kiállítók előadásai
• Gyógyszertár-működtetés
• Érdekérvényesítő gyakorlat

Fogadás a Duna vizén

2017. október 6. (péntek)

09.30–12.00   
• Társadalom és egészségügy
• Egészségpolitika – Gyógyszerpolitika 
• A 2017. „Év Gyógyszerésze”
• Kiállítások megnyitása – Bálnabemutató

14.00–18.00
Nyílt nap (a közvetlen lakossági gyógy-
szerellátásban dolgozó gyógyszerészek a 
délutáni programon regisztráció nélkül is 
részt vehetnek)

• Nemzetközi és hazai gyógyszerészfó-
rum az Európai Alkalmazott Gyógy-
szerészek Szövetsége részvételével  
10 x 10 perc – kérdésfelvetés és  
diszkusszió

• Ifjúsági Fórum 
 plenáris és versenypódium

Kulturális est – Galenus program



GYÓGYSZERTÁR  3XVI. évfolyam 6. szám  l  2017. június

TARTALOM

XVI. évfolyam 7-8. szám  l  2017. július-augusztus

PHARMA PRAXIS
Tapasztalatok az új orális antikoagulánsok  4 
használatával kapcsolatban – 1. rész

AKTUÁLIS
Mindenki egyenlő, de vannak egyenlőbbek? 7 
Piactorzító tendenciák a gyógyszer-kiskereskedelemben

Szakértelem és betegközpontúság 8 
Milyen a jó gyógyszerész a betegek szerint?

BEMUTATJUK
„Mindig is tisztelettel adóztam a patikában  10 
dolgozó gyógyszerészeknek”  
Interjú dr. Greskovits Dáviddal, a MAGYOSZ új elnökével

EMLÉKEZÉS
Elhunyt dr. Kovács János, a MAOOSZ elnöke 12

Elhunyt dr. Erős István professzor emeritus 13

RENDEZVÉNY
Regatta 2017 14 
Beszámoló az orvosok, fogorvosok  
és gyógyszerészek vitorlásversenyéről

MENEDZSMENT
Árképzés a gyakorlatban 16

Fejlesztési tartalék képzése 18

OGYÉI
Tájékoztató a vényköteles gyógyszerek expediálásához  21 
kapcsolódó számlázási gyakorlatról

Az Országos Gyógyszerészeti- és Élelmezés-egészségügyi  23 
Intézet hírei

NYITOTT SZEMMEL
Egészségügyi, gyógyszerpiaci hírek 24

TOVÁBBKÉPZÉS
Gyógyszertári menedzsment 27

KULTURÁLIS AJÁNLÓ
Színház, jazz, gospel, musical 28

A KOZMETIKUS TANÁCSOLJA
Nyár van, nyár… 30

REJTVÉNY
A 19. század magyar festői 31
Koszta József

Gyógyszertár
a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége 

Kiadványa

Alapítva: 2002. január

Felelős kiadó és főszerkesztő:  Dr. Mikola Bálint

Felelős szerkesztő: Tóth Tamás

Szerkesztőbizottság:

Balázs László

Barabás Éva

Dr. Lovas Imre

Dr. Mikola Bálint

Dr. Nagy Balázs

Dr. Samu Antal

Dr. Simon Kis Gábor

Dr. Szrogh Vivien

Nyomdai előkészítés: Mészáros Péter

Nyomdai kivitelezés:

Innova 2000 - Innovariant Nyomda

Hirdetésfelvétel:

MOSZ Iroda

A MOSZ címe:
1135 Budapest, Kerekes u. 9. V. em 6.

telefon/fax: 361 236 09 74
info@magangyogyszereszek.hu

ISSN 1588-8231

Minden jog fenntartva. A lapban megjelent valamennyi 
írásos és képi anyag közlési joga a Szerkesztőséget illeti. A 
megjelent anyagoknak – vagy azok egy részének – bármilyen 
formában történő másolásához, felhasználásához, ismételt 
megjelenéséhez a Szerkesztőség írásbeli hozzájárulása 

szükséges.

 A lapban megjelent hirdetések tartalmáért a 
Szerkesztőség felelősséget nem vállal.



GYÓGYSZERTÁR4

PHARMA PRAXIS

• a gyakori dózismódosítás (alkalma-
zásuk jelentős részében – akár 40-50 
százalékban is! – a terápiás ablakon 
kívül lehet a beteg INR-szintje); 

• a gyakori gyógyszer-étel kölcsön-
hatás;

• a gyakori, más gyógyszerekkel való 
kölcsönhatás;

• a warfarin-rezisztencia.

A warfarin alkalmazása során prob-
lémát jelenthet a szer hatásának lassú 
kialakulása (az acenokumarol antiko-
aguláns hatása gyorsabban jön létre), 
a szűk terápiás ablak, illetve a bete-
gek számára hatásos adagok nagyfokú 
változatossága. Az egyes páciensek-
nél – a genetikai polimorfizmus és a 
farmakokinetikát befolyásoló egyéb 
tényezők (életkor, társbetegségek stb.) 
miatt – akár tízszeres különbség is le-
het a dózisok tekintetében, ezért rend-
szeres monitorozást igényel, hogy  
a hatóanyag koncentrációja a vérben a 
célértéken (INR) belül legyen. 

A fentieken túlmenően számos egyéb 
tényező is befolyásolhatja az 

effektív antikoaguláns ha-
tást, például a diéta, a 
májfunkció vagy az al-
koholfogyasztás. Mind-
ezek azt eredményez-
hetik, hogy a K-vitamin 
antagonisták alkalma-
zása esetén nincs egyér-

telmű összefüggés a dózis 
nagysága és az általa kivál-

tott hatás mértéke között. Márpedig 
az alul- vagy túlkezeltség a nemkívá-
natos klinikai események megelőzé-
sének elmaradását, vagy éppen ellen-
kezőleg, a túladagolással összefüggő 
vérzéses szövődmények kialakulását 
eredményezheti.

Az antikoaguláns terápiát számos in-
dikációban alkalmazzuk a különböző 
tromboembóliás betegségek megelő-
zésére és kezelésére: például csípő- és 
térdízületi műtéteket követően; mély-
vénás trombózis és pulmonáris embó-
lia esetén; illetve nem billentyű-ere-
detű pitvar-fibrillációban szenvedő 
betegeknél, annak érdekében, hogy 
elkerüljük a stroke és a szisztémás 
embolizáció kialakulását. 

A pitvar-fibrilláció 
e l ő f o r d u l á s á n a k 
gyakorisága Eu-
rópában jelenleg 
körülbelül 2 száza-
léknyi a felnőtt la-
kosság körében. E 
betegeknek legke-
vesebb a kétharmada 
tartozik abba a körbe, 
akiknek orális antikoaguláns keze-
lésben kellene részesülniük. A valós 
helyzet azonban riasztóan kevéssé 
felel meg az ajánlásoknak, a bete-
gek kritikus mértékben alulkezeltek, 
amelynek oka mindenekelőtt a terá-
pia kockázataitól való félelem. 

Az orális antikoagulánsok első  
generációja
Jelenleg milyen készítmények állnak a 
véralvadásgátló terápiát választó orvo-
sok rendelkezésére? 

• A régi szerek, vagyis a K-vitamin 
antagonisták; 

• az új típusú orális gyógyszerek; 
• illetve a rövid hatású és alacsony 

molsúlyú parenterális készítmények. 

Az orális antikoagulánsok első ge-
nerációját, a K-vitamin antagonistá-
kat (acenokumarol, warfarin) mind a 
mai napig használjuk a gyakorlatban.  
A hatékonyságuk kétségtelen, hiszen 
jelentősen csökkentik a vénás trom-
boembóliás eseményekkel (VTE) 
összefüggő morbiditást és mortali-
tást. Ugyanakkor számos tényező 
befolyásolja a hatásosságukat, limi-
táló tényezők és mellékhatások egész 
sora korlátozza az alkalmazásukat. 
Ilyen akadályozó tényező lehet töb-
bek között 

• a nehezen megjósolható terápiás vá-
lasz;

• a szűk terápiás tartomány (Interna-
tional Normalised Ratio, INR: 2-3);

• a rendszeres véralvadási vizsgálatok 
szükségessége;

• a lassú beállítás/leállítás;

Tapasztalatok az új orális antikoagulánsok  
használatával kapcsolatban – 1. rész
A mindennapi klinikai gyakorlatban egyre szélesebb körben alkalmazzuk az antikoaguláns kezelést, ugyanakkor azzal is 
tisztában kell lenni, hogy a véralvadásgátló terápia egyáltalán nem veszélytelen. Milyen régi és új szerek állnak a gyógyí-
tók rendelkezésére, és milyen szempontok alapján szükséges választani közülük? 

„A betegek kritikus mértékben  
alulkezeltek, amelynek oka mindenekelőtt  

a terápia kockázataitól való félelem.” 
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együttműködés nem megfelelően 
kielégítő, és ezért az antikoaguláns 
kezelést nem lehet biztonságosan 
végezni.

Az új antikoagulánsok farmakokineti-
káját és farmakodinámiás hatásait ösz-
szehasonlítva látható, hogy a terápiás 
célpontjuk (a dabigatran kivételével, 
amely közvetlenül a trombinra fejti ki 
a hatását) az aktivált X-es véralvadási 
faktor (Xa). 

Miért célszerű gátolni az aktivált X-es 
faktor működését? Mert központi sze-
repet játszik a koagulációs kaszkád-
ban, ebben a bonyolult véralvadási 
folyamatban. Minden egyes aktivált 
X faktor körülbelül ezer trombinmo-
lekulát generál, így a gátlásával haté-
konyabb antikoaguláns hatás érhető 
el. Ugyanakkor az alvadási kaszkádon 
kívül, egyéb területeken minimális  
a jelentősége: a trombin, a tripszin, a 
plazmin, a VIIa, IXa és XIa faktorok, 
az urokináz és az aktivált protein C 
működését sem gátolja. A beavatko-
zás ráadásul nem igényel kofaktort, 
ezért például az antitrombin-hiányos 
betegek esetében is hatékony. Nem 
utolsó sorban pedig az Xa faktor  

dózis-hatás görbéje kevés-
bé meredek, mint a trombiné, 
ezért az előbbire ható készít-
mények szélesebb terápiás ab-
lakkal rendelkeznek. 

A terápiaválasztás kapcsán e 
szerek kiürülésének módja is 
nagyon fontos szempont. Mi-
vel a dabigatran körülbelül  
80 százalékban a vesén ke-
resztül ürül ki, vesebetegek 
esetében erősen megfontolan-
dó ennek a készítménynek az 
alkalmazása. A többi szernél 
csaknem azonos a kiürülési 
arány a vese, illetve a széklet 
tekintetében.

Dabigatran (Pradaxa)

A NOAC-ok közül első-
ként megjelent dabigatran  
(Pradaxa) egy reverzibilis, 

Az új típusú orális antikoagulánsok

Az első generációs készítmények ki-
váltására úgy parenterális, mint orá-
lis oldalon több éve a legmodernebb 
gyógyszerek is a rendelkezésünkre áll-
nak. Az új típusú orális antikoagulán-
sok (NOAC) közé az alábbi készítmé-
nyek tartoznak: 

• rivaroxaban (Xarelto)
• dabigatran (Pradaxa)
• apixaban (Eliquis)
• edoxaban (Lixiana)

Ezekkel a készítményekkel a gyógy-
szertárakban is találkozhatunk. A leg-
több adat és cikk a rivaroxaban-nal, 
tehát a Xarelto-val kapcsolatban áll a 
rendelkezésünkre, és a legtöbb utánkö-
vetéses vizsgálat is ezzel a készítmény-
nyel kapcsolatban zajlott. Láthatjuk is 
a napi gyakorlatban, hogy a betegek 
többségének ezt a szert szokták felírni. 

Egészen a közelmúltig meglehetősen 
nehezített volt ezeknek a gyógysze-
reknek a felírása: a betegeknek szigo-
rú kritériumoknak kellett megfelel-
niük ahhoz, hogy társadalombiztosí-
tási támogatással juthassanak hozzá 
a legmodernebb terápiákhoz. 
2016. augusztus 1-jétől viszont 
már a nem billentyű eredetű  
pitvar-fibrillációban szenvedő 
betegeknek is felírható 70 szá-
zalékos támogatással az új orá-
lis antikoagulánsok mindegyike 

• K-vitamin antagonista 
(acenokumarol és/vagy  
warfarin) alkalmazásának el-
lenjavallata esetén, előzetes 
K-vitamin anatagonistával 
végzett tesztelés és egyéb 
rizikófaktorok fennállásától 
függetlenül; vagy

• K-vitamin antagonista ke-
zelés ellenére elszenvedett 
stroke vagy szisztémás 
embolizáció esetén, ami-
kor is már nem szükséges 
a hat hónap időtartam alatt  
40 százalékot meghaladó 
terápiás tartományon kívüli 
INR-érték igazolása.

Ezen túlmenően a régi készítmények, 
például a kumarin-származékok számos 
ellenjavallata is az új készítmények al-
kalmazása felé tereli a betegeket. Ilyen 
kontraindikációk a következők:

Syncumar esetén

• a készítmény hatóanyagával vagy 
bármely segédanyagával, illetve 
egyéb kumarin-származékokkal 
szembeni túlérzékenység (kiütések);

• a véralvadásgátló kezelés folyamatos 
ellenőrzésének hiánya (együttműkö-
désre képtelen személyek – például 
felügyelet nélküli és szenilis betegek, 
alkoholisták, pszichiátriai betegsé-
gekben szenvedők – esetében a meg-
bízható INR-mérés hiánya);

• a kórelőzményben szereplő bármi-
lyen K-vitamin antagonista adását 
követően kialakult bőr- vagy lágy-
szöveti necrosis.

Marfarin esetén

• a készítmény hatóanyagával vagy 
bármely segédanyagával szembeni 
túlérzékenység;

• demencia, pszichózis, alkoholizmus 
és egyéb állapotok, amelyekben az 
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A 10 mg-os Xarelto tablettát vízzel/
étellel vagy anélkül is be lehet ven-
ni, a nagyobb adagokat (15 és 20 mg) 
viszont, amelyeket mélyvénás trom-
bózis vagy pitvar-fibrilláció megelő-
zésére alkalmaznak, étellel együtt 
javasolják bevenni. Ez utóbbira fel-
tétlenül érdemes felhívni a pácien-
sek figyelmét. A nyelési nehézséggel 
küzdő betegek számára az apixaban 
(Eliquis tabletta) jelentheti a megol-
dást, amelynek előnye, hogy oldott 
formában is bevehető. 

A lehetséges gyógyszer-interakciókra 
feltétlenül fel kell hívni a betegek fi-
gyelmét. A rivaroxaban vagy az apixa-
ban és edoxaban a plazmakoncentráci-
ót fokozó szerek együttes szedése ese-
tén például fokozott vérzési kockázat 

tapasztalható. Az azol-típusú 
antimikotikumokkal (keto-
konazol, itrokonazol, vo-
rikonazol, pozakonazol), 
amelyeket szerencsére 
ritkán kell alkalmazni, a 

rivaroxaban vagy apixaban 
együttes adását nem javasol-

ják, míg a flukonazol és a Xarelto óva-
tossággal alkalmazható együtt. Sze-
rencsére szintén nem gyakran szedett 
készítmény a HIV proteáz inhibitor 
(ritonavir), amelynek a Xareltóval tör-
ténő együtt adása nem javasolt. 

A rivaroxaban vagy az apixaban és a 
plazmakoncentráció-csökkentő sze-
rek erős induktorai, mint a rifampi-
cin, a fenitoin, a karbamazepin, vagy 
a fenobarbital fokozott óvatossággal 
adhatók együtt, akárcsak a gyógyter-
mékek közül az orbáncfüvet tartalma-
zó készítmények. Amire még figyelni 
kell, hogy az új orális antikoagulánsok 
együtt adása a hasonló területet érintő 
antikoagulánsokkal, például enoxapa-
rinnal, acetilszalicilsavval, vagy klopi-
dogrellel a vérzési idő meghosszabbo-
dását okozza.

Dr. Takács Gézáné,
a BMKK Dr. Réthy Pál Tagkórház 

Intézeti Gyógyszertárának 
főgyógyszerésze

(folytatjuk)

direkt trombin-inhibitor készítmény: 
specifikusan gátolja mind a szabad, 
mind a trombushoz kötött trombint, 
amely a véralvadás folyamatának 
egyik központi szereplője. A ké-
szítmény dabigatran-etexilat prod-
rug-ként kerül a szervezetbe, amely 
ott dabigatranná alakul. A felszívó-
dásához savas környezet szükséges, 
ezért a kapszula borkősavat tartal-
maz. Ebből is adódik, hogy ha gyo-
morpanaszokat okoz mellékhatás-
ként, lehetőség szerint savközömbö-
sítőket ne szedjen vele együtt a beteg, 
ahogy protonpumpa-inhibitorokat se 
alkalmazzon mindezek megelőzésé-
re, mivel ezek a szerek csökkentik e 
hatóanyag felszívódását.

A dabigatran jellemzője a gyors ha-
táskezdet (C

max
: 1,5-3 óra), 

a fél-életideje 12-14 
óra. A NOAC-ok közül 
egyedüliként speciális 
antidótummal rendelke-
zik, amelyet sürgős mű-
tét vagy életveszélyes 
vérzés esetén Praxbind 
2,5 g/50 ml oldatos injekció/infúzió 
(idarucizumab) formájában kell be-
adni. Túl sok interakciója szerencsé-
re nincs: a p-glycoprotein transzpor-
ter inhibitorok (például amiodaron, 
verapamil, quinidin) azok a szerek, 
amelyek vérzéseket okozhatnak, 
mert emelik a dabigatran vérszintjét; 
a p-glycoproteint aktiváló rifampin 
pedig azért kerülendő, mert csök-
kenti a készítmény antikoaguláns 
hatását. Gyógyszer-étel kölcsönha-
tásról nem tudunk. Akárcsak a többi 
új orális antikoagulánsnak, ennek a 
szernek is nagy előnye, hogy alkal-
mazása során nincs szükség rendsze-
res véralvadás-monitorozásra. Ösz-
szességében megbízható, folyamatos 
antikoaguláns hatást biztosít.  

Rivaroxaban (Xarelto), apixaban 
(Eliquis) és edoxaban (Lixiana)

A rivaroxaban (Xarelto), mint az 
aktivált X-es faktor (Xa) direkt in-
hibitora, megakadályozza a szabad 
és a thrombusban lekötött Xa és a 

protrombináz aktivitását, a trombin 
újragenerálódását, ráadásul – a he-
parinokkal és a fondaparinux-szal 
ellentétben – mind a szabad, mind 
az alvadékhoz kötött Xa gátlására al-
kalmas, ezért rendkívül hatékony az 
artériás és vénás trombózis megaka-
dályozásában. 

A rivaroxaban, valamint a vele azonos 
támadáspontú apixaban farmakokine-
tikai és farmakodinámiás sajátosságai 
igen hasonlók. A dózisukat például 
nem szükséges módosítani az enyhe 
vesekárosodásban szenvedő bete-
geknél. Közepes vagy súlyos vese-
károsodásban az előirat szerint lehet 
csökkenteni az adagot. Idősebb bete-
gekben minimálisan magasabb plaz-
makoncentrációk jelenhetnek meg, de 

ez általában nem indokol dózismódo-
sítást. A nemek tekintetében nincs je-
lentős különbség, és a testsúly is csak 
igen kis mértékben befolyásolja e mo-
lekulák hatását: 50 és 100 kilogramm 
között nagyjából hasonló adagokat le-
het írni a betegeknek. 

A szintén azonos támadáspontú edo-
xaban esetén az ENGAGE klinikai 
vizsgálatban egy magas (1x60mg) és 
egy csökkentett (1x30mg) dózist tesz-
teltek a warfarinhoz képest. Mindkét 
dózisnál idős kor és csökkent testsúly 
esetén további dózisfelezést alkal-
maztak. Az apixaban napi kétszer, a 
rivaroxaban és az edoxaban naponta 
egyszer szedendő.

A rivaroxaban farmakokinetikája napi 
15 mg-ig megközelítőleg lineáris, en-
nél nagyobb adagokban azonban – a 
kioldódás által – korlátozott felszívó-
dást mutat (az adag növelésével csök-
ken a biológiai hozzáférhetőség és a 
felszívódás sebessége). Ez a jelenség 
éhgyomri állapotban kifejezettebb, 
mint a táplálkozást követően. 

„A terápiaválasztás kapcsán  
e szerek kiürülésének módja is  

nagyon fontos szempont.”
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kell szüntetni a jelenlegi gyakorlatot! A 
nagykereskedők biztosítsanak nyilvános 
és minden gyógyszertár számára elérhe-
tő, egyértelmű feltételeket. A gyártók, 
forgalmazók is biztosítsanak nyilvános 
és minden gyógyszertár számára elérhe-
tő, egyértelmű kedvezményeket. Min-
den patika a saját forgalmi erejéhez 
mérten kaphasson kedvezményt. 

Amennyiben 100 egységnek vesszük 
a patikapiac kedvezményértékének 
nagyságát, úgy a kiskereskedelmi piac 
30-40 százalékát uraló láncok ma eb-
ből akár 60-70 egységet is elvisznek, 
a maradékon osztozik a piac kéthar-
mada. A láncok kedvezményszerzési 
előnye drámaian lecsökkenti a füg-
getlen gyógyszertárak számára elér-
hető kedvezmények nagyságát. Ha a 
nagykereskedő vagy a gyártó irreális 
kedvezményt kénytelen adni az adott 
láncnak, mert különben piacot veszít, 
akkor a független patikák számára már 
csak jóval kevesebb engedményt tud 
tenni. Ebben az esetben újra idéznék 
a Versenyhivatal honlapjáról: „Tilos 
a versenytárs számára indokolatlanul 
hátrányos piaci helyzetet teremteni, 
vagy gazdasági döntéseit indokolatlan 
előny szerzése céljából befolyásolni.” 

Bárhonnan is nézzük a kialakult hely-
zetet, a struktúra legnagyobb kárval-
lottjai a független gyógyszertárak és 
később a lakosság lesz.      

Dr. Vásárhelyi Csaba
szakgyógyszerész 

Eljött az idő, hogy szembenézzünk 
azokkal a káros és sötét jövőt festő fo-
lyamatokkal, amelyek a magyar gyógy-
szertári szegmensben eluralkodtak. 
Egyre markánsabb a láncok (beleértve 
a franchise-hálózatokat is), a nagyke-
reskedők és a forgalmazók piactorzító 
magatartása, amelynek kárvallottjai a 
független gyógyszertárak. A gyógyszer-
piac bizonyos szereplői között kialakult 
egy erős érdekérvényesítő struktúra, 
amely olyan szintű kedvezményeket és 
előnyöket biztosít az abban részt vevők-
nek, hogy az hosszú távon már az egész 
rendszert veszélyezteti. 

Lehet azon elmélkedni, 
hogy a jelenlegi koncesz-
sziós patikaműködtetés a 
személyi jog erős védel-
mével együtt mennyire 
jó struktúra, de a mára ki-
alakult gyakorlat szembe-
megy minden jogalkotói 
szándékkal. A független-
séget garantálni hivatott 
személyi jog lassan csak 
egy szép cím lesz, minden 
valós tartalom nélkül. Véleményem sze-
rint a verseny a gazdaság legtöbb terü-
letén jót tesz, de a tisztességes, egyenlő 
feltételek biztosítása nélkül nem a jobb 
fog győzni, hanem az erősebb. 

Nézzük meg alaposan, hogy mi zajlik 
a színfalak mögött! A lakosság azonos 
feltételek melletti gyógyszerhez jutásá-
nak biztosítása a gyógyszertárak azo-
nos feltételek melletti gyógyszerhez 

jutását is megkövetelné. Megengedhe-
tetlen az a gyakorlat, hogy egy patika 
azért kap extra kedvezményeket, mert 
valamelyik lánc vagy beszerzési társu-
lás tagja. Szeretném idézni a Gazdasá-
gi Versenyhivatal honlapjáról az erőfö-
lénnyel való visszaélés ide vonatkozó 
passzusát: „Tilos azonos értékű vagy 
jellegű ügyletek esetén üzletfeleket in-
dokolatlanul megkülönböztetni.” 

Nem hiszem, hogy a megkülönbözte-
tésre elegendő indok, hogy egy pati-
kára ki van matricázva, hogy „Dinnye 
Patikalánc” vagy „Pávián Gyógyszer-

tárlánc”. Izzadságszagú jo-
gászkodáson kívül nehéz 
elfogadható magyará-
zatot adni arra, hogy az 
egymástól 50 méter tá-
volságra lévő, hasonló 
forgalmú gyógyszertá-
rak kedvezményei kö-
zött miért van többszö-
rös különbség a láncos 
patika javára. A láncok 

piactorzító képességét 
és gyakorlatát meg kell 

szüntetni. Az új szabályozásnak a 
bújtatott kedvezmények, támogatások 
esetleges megjelenésére is figyelnie 
kell. Mindenki emlékszik az orvosok 
befolyásolására kiagyalt technikákra. 

Tisztában vagyok vele, hogy a nagyke-
reskedő és a gyártó is piacot akar. Nincs 
ezzel baj. Azonban félelmetes jövő vár 
minden független patikára, ha már most 
ennyire „lejt a pálya” a láncoknak. Meg 

„A láncok 
piactorzító  

képességét és 
gyakorlatát  

meg kell 
szüntetni.”

Mindenki egyenlő, de vannak egyenlőbbek?
Piactorzító tendenciák a gyógyszer-kiskereskedelemben
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Egy szűkebb körű, kevésbé szakmai 
felmérésben2, amelyet a kisebb gyógy-
szertárakat látogató betegek körében 
végeztek, a válaszadók többsége a 
következő kvalitásokat sorolta a jó 
gyógyszerész ismérvei közé:

• képes szakszerűen értelmezni a re-
ceptet,

• magabiztosan kommunikál,
• ellenőrzi a gyógyszer megfelelő 

adagolását,
• felhívja a figyelmet a különböző 

készítmények egymásra kifejtett 
hatására,

• érdeklődik a beteg lehetséges 
gyógyszerallergiája felől.

Az elmúlt néhány évben jelentős elő-
rehaladást sikerült elérni a gyógyszeré-
szek egészségügyi   szerepvállalásának 
kiterjesztésében. Mivel az olyan ellátási 
formák, mint a gyógyszeres terápia, az 
oltások vagy a szűrések egyre szélesebb 
körben váltak elterjedtté, a szakma meg-
követeli, hogy a gyógyszerészek még 
nagyobb felelősséget vállaljanak betegeik 
gyógykezelésének lefolytatásában és a pá-
ciensekkel való hatékony kommunikáció 
kialakításában, annak érdekében, hogy 
pácienseik tájékozottabbak legyenek, 
megalapozott döntéseket hozzanak, illet-
ve betartsák a számukra előírt terápiát.

A gyógyszerész szemével

Tapasztalatairól, és arról, hogy számára 
milyen egy jó szakember, dr. Áfra Júlia 
szakgyógyszerész mesélt: „Úgy gondo-
lom, az egyik legfontosabb dolog, hogy 
a betegek érezzék, a gyógyszerész is 
ember, nem csak egy orvosi kifejezé-
seket használó eladó. Egyrészt nagyon 
lényeges, hogy szakmailag folyamato-
san fejlődjünk, felkészültek legyünk, és 
szakmai tudásunkra alapozva segítsük a 
betegeket a megfelelő gyógyszerek al-
kalmazásában, a betegségek felismeré-
sében, illetve megelőzésében. Fontos a 
precizitás, hiszen a mi szakmánkban egy 
apró hibának is nagy ára lehet. Másrészt 
úgy gondolom, hogy a jó beteg-gyógy-
szerész viszony alapja a bizalom, amit 
nehéz kialakítani, hiszen átlagosan igen 
rövid időt töltünk egy-egy pácienssel, 

Egy gyógyszeres terápia akkor mond-
ható jónak, ha bizonyítékokon alapul, 
és eredményesen veszi fel a harcot az 
adott betegséggel. De mikor mondha-
tó jónak egy egészségügyi szakember 
– jelen esetben a gyógyszerész – mun-
kája? Mitől függ, hogy a beteg képes-e 
megbízni a patikusában, megfogadja-e 
a tanácsait, és bizalommal fordul-e 
hozzá kérdéseivel, aggodalmaival?

Ha tisztában vagyunk azokkal a tulaj-
donságokkal, amelyeket a páciensek 
keresnek egy általuk jó szakembernek 
tartott egészségügyi dolgozóban, az se-
gítheti a gyógyszerészeket abban, hogy 
minél magasabb színvonalon végezzék 
a munkájukat.

Mely tulajdonságok meglétét vár-
ja el a beteg a gyógyszerészétől?

Egy korábbi felmérés1 eredményeit 
vizsgálva arra a következtetésre jut-
hatunk, hogy az öt legfontosabb tulaj-
donság, amely elvárható egy gyógy-
szerésztől, a következő (a válaszadók 
között betegeket, orvosokat, ápolókat 
és gyógyszerészeket egyaránt talá-
lunk):

• szakértelem,
• empátia,
• figyelmesség,
• precizitás,
• barátságosság.

Szakértelem és betegközpontúság
Milyen a jó gyógyszerész a betegek szerint?

Manapság, amikor mindent és mindenkit folyamatosan értékelünk, felmerül 
a kérdés, hogy melyek azok a kvalitások és tulajdonságok, amelyek alapján  
a páciens igazán jó szakembernek tartja a gyógyszerészt.
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táról. A betegközpontúság azt jelenti, 
hogy a gyógyszerész – a tanácsadás és 
az után-követés során is – 100 százalék-
ban a páciensre koncentrál. A betegköz-
pontú gyógyszerész figyelembe veszi  
a páciens nézőpontját, hangsúlyt fektet 
a beteg együttműködési hajlandóságá-
ra és mérlegeli a döntési lehetőségeket.  
A betegközpontú ellátásban részesülő 
betegek tisztában vannak a kapott ellátás 
minőségével, így az esetek döntő többsé-
gében nem jelent számukra problémát, 
ha a gyógyszertárban még néhány percet 
várniuk kell, mivel tudják, hogy a ta-
nácsadás ideje alatt a gyógyszerész teljes 
mértékben a problémájukra összpontosít.

Tóháti Zsuzsa, WEBBeteg.hu,
Dr. Áfra Júlia szakgyógyszerész

Forrás: www.insidepatientcare.com

1 Kelly WK, Sogol EM, eds. The Good Pharma-
cist: Characteristics, Virtues, and Habits. Olds-
mar, FL: William N. Kelly Consulting Inc; 2011.

2 Smith LL, Kramer SV, Kelly WN. Are pharma-
cists’ and patients’ expectations of each other the 
same? Georgia Pharmacy J. 2004:20-22.

azonban mindegyikükre érdemes időt 
szánni, ami persze türelmet is igényel.”

Vidéken könnyebb?

Dr. Áfra Júlia szerint egy kisebb, eset-
leg vidéki patikában könnyebb családias 
légkört teremteni, mivel az expediálók 
napi munkájuk során főként visszajáró 
betegekkel találkoznak. Ki tudják kér-
dezni a pácienst a panaszairól, a terá-
piáról, arról, hogy mit használt eddig, 
vagy hogy érzékeny-e valamire. „Van, 
amikor az egyszerű hétköznapi kérdé-
sek, az érdeklődés is elegendő. Olyan 
dolgokra gondolok, amelyek szakmai-
lag nem tűnnek fontosnak, és egy nagy 
forgalmú patikában esetleg nem tűnik 
megoldhatónak, hogy erről is essen szó 
(„Hogy tetszik lenni?” „Hogy vannak a 
gyerekek?”), viszont ezek azok a kér-
dések, amelyek miatt a beteg azt érzi, 
hogy fontos, hogy foglalkoznak vele, 
hogy figyelnek rá, így a későbbiekben 
is szívesebben működik együtt. Kis dol-
gok ezek, de megkönnyítik a munkát.”

Mit érez a patikus?

„Nem mindig könnyű megismerni a be-
tegek véleményét, gondolatait. Főleg a 
reakciójukból, a viselkedésükből tudunk 
következtetéseket levonni, illetve gyak-
ran úgy távoznak, hogy előtte nagyon 
sokszor megköszönik a segítséget. Úgy 
gondolom, hogy az apró figyelmessé-
gek (például ha emlékszünk a beteg által 
rendszeresen szedett gyógyszerekre) és 
az érdeklődő kérdések hatására a pácien-
sek probléma esetén is könnyebben meg-
nyílnak, szívesebben fordulnak hozzánk. 
Az is nagyon jó visszajelzés egy patika 
számára, hogy távolabbi településekről 
is visszajárnak betegek, vagy az, hogy 
a páciensek mosolyogva lépnek be az 
ajtón, ami, valljuk be, sok egészségügyi 
intézmény esetén nem igazán jellemző.”

Széles körű felmérés: a gyógyszer-
tári dolgozók 5 legfontosabb értéke 

A betegek, orvosok, ápolók és gyógy-
szerészek körében végzett felméré-

sek közötti átfedések rámutatnak a jó 
gyógyszerész legfontosabb tulajdon-
ságaira:

Szakértelemmel bír: az a patikus jelle-
mezhető így, aki tájékozott, hozzáértő, 
és bizonyítékokon alapuló ellátást nyújt 
a betegei számára.

Profizmussal áll a munkájához: a 
felmérés során a megkérdezett betegek 
hangsúlyozták, számukra az a profi 
gyógyszerész, aki képes a pácienseket 
közérthetően tájékoztatni a gyógyszerek 
hatóanyagairól és esetleges mellékhatá-
sairól. A válaszadók szerint profinak te-
kinthető, aki képes mind a kollégáival, 
mind a betegeivel együttműködni, veze-
tő szerepet vállal a betegek érdekképvi-
seletében és képes az alkalmazkodásra. 
A felmérés során a betegek hozzátették, 
számukra az a profi gyógyszerész, aki-
nél a fontossági lista elején minden eset-
ben a beteg található.

Etikus: a válaszadók etikusság alatt a 
szorgalmat, a pontosságot, a precizitást 
és az eredmény-orientáltságot értették.

E r k ö l c s i l e g 
feddhetetlen: 
a jó gyógysze-
rész őszinte, fe-
lelősségteljes, 
és széleskörűen 
tájékoztatja a be-
tegeket a gyógy-
szeres terápia 
l e f o l y á s á v a l 
kapcsolatban.

Betegközpontú: 
a betegközpontú 
nézeteket valló 
gyógyszerész 
a válaszadók 
szerint koncent-
rált, készséges, 
valamint nem 
csupán kérdés 
esetén tájékoztat-
ja a pácienst, ha-
nem proaktívan 
is felvilágosítja 
a gyógyszeres 
terápia folyama-
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porttermékünk egy régi magyar mo-
lekula, egy izomrelaxáns készítmény, 
amelynek kidolgoztuk a generikus ver-
zióját, és ezt szállítjuk több cégnek is 
Németországba, forgalmazzuk Szerbiá- 
ban, illetve Vietnámban, de a Benelux 
államokban is regisztráltuk, Hollandiá-
ban pedig már forgalomban is van.       

Gy.: Rátérve a MAGYOSZ-ra: jelen-
leg mekkora a tagvállalataik együt-
tes piaci részesedése? Változott ez 
az elmúlt időszakban, többek között 
a kormánnyal kötött stratégiai meg-
állapodásoknak és a Magyar Gyógy-
szer kampánynak köszönhetően?

G. D.: A magyarországi gyógyszer-
gyártók forgalma együttesen körülbe-
lül 996 milliárd forint. Ebből a belföldi 
forgalom mindössze 170-180 milliárd 
forintot tesz ki. Dobozszám tekinteté-
ben a MAGYOSZ-tagvállalatok pro-
dukálják a teljes hazai gyógyszerfor-
galom 40-50 százalékát, árbevételben 
viszont ez az arány sokkal kisebb,  
33 százalék körül van. 

A piaci részesedésünk az utóbbi idő-
szakban sajnos nem nagyon változott. 
A kormányzatnak a különböző tag-
vállalatokkal kötött stratégiai együtt-
működése inkább gazdasági, mint a 
gyógyszerforgalmazást közvetlenül be-
folyásoló kooperáció, amely kölcsönös 
előnyöket hordoz mind az állam, mind 
az érintett gyógyszergyártók számára. 

A Magyar Gyógyszer kampány pe-
dig egy lassan érő folyamat. Mostan-
ra csaknem 600 készítmény használja  
a Magyar Gyógyszer logót, amelyet a 
gyártók rányomtathatnak a gyógysze-
res dobozokra, s amelynek a köztudat-

Gyógyszertár: Először is egy rövid 
szakmai bemutatkozást kérnék ön-
től: a diploma megszerzését követően 
pályája milyen állomásokon keresztül 
vezetett a MAGYOSZ elnöki székéig? 

Dr. Greskovits Dávid: 1980-ban 
végeztem a Semmelweis Egyetem 
Gyógyszerésztudományi Karán. On-
nantól 1987-ig a Kőbányai Gyógyszer- 
árugyárban dolgoztam, mint termelési-
rányító gyógyszerész, majd pedig mint 
üzemvezető-helyettes. 1987-ben lehe-
tőséget kaptam arra, hogy külföldön is 
kipróbáljam magam: a nigériai Imarsel 
gyógyszergyárnál, amely a Medimpex, 
valamint helyi befektetők által alapí-
tott vegyesvállalat volt, ahol termelési 
vezérigazgatói feladatokat láttam el. 
1991-ben jöttem haza, és még abban 
az évben, határozott időtartammal, 
több tulajdonossal megalapítottuk a 
Meditop Gyógyszergyártó és Forgal-
mazó Kft.-t. 1993-ban Bogsch Erik 
úr visszahívott az akkora már Richter 
Gedeon nevét felvett cégbe, a Gyógy-
szertechnológiai Kutató Laboratórium 
vezetésére, majd 1996-ban visszake-
rültem az újonnan alakult Meditop 

Gyógyszeripari Kft.-hez, ahol jelenleg 
is társtulajdonos vagyok: kollégámmal, 
Ács Zoltánnal működtetjük a céget.  

A MAGYOSZ-nak, amióta csak lehe-
tett, tagja voltunk. A kezdetektől fogva 
aktívan részt vettünk a szövetség mun-
kájában. Idővel megalapítottuk a Kis- és 
Középvállalati Bizottságot, amelyben 
mint bizottsági elnök működtem. Ezt 
követően lettem a MAGYOSZ elnök-
ségének a tagja, majd pedig több ciklu-
son keresztül az alelnöke. Elődöm, dr. 
Hodász István, az Egis vezérigazgatója 
vállalati elfoglaltságai miatt mondott 
le tisztségéről, amit követően a júniusi 
rendkívüli elnökválasztáson engem je-
löltek és választottak nagy többséggel 
erre a posztra. Óriási megtiszteltetés, 
ugyanakkor komoly kihívást is jelent, 
hiszen a szövetségnek 38 tagvállala-
ta van, amelyek közül 18 rendelkezik 
gyógyszergyártási engedéllyel.    

Gy.: Kérem, cégéről, a Meditopról is 
mondjon néhány szót: mekkora súly-
lyal van jelen a hazai piacon, illetve 
mi a specialitása?

G. D.: A MAGYOSZ tagvállalatai 
között jelenleg 7 kis-, illetve közepes 
vállalkozást találunk, ezek egyike a 
Meditop. Cégünk nemcsak itthon aktív, 
hanem külföldön is: Európa különbö-
ző országaiban forgalmazunk készít-
ményeket, Vietnámban működtetünk 
képviseleti-irodát, Szingapúrban re-
gisztrálunk készítményt, a volt szovjet 
tagállamokban pedig most indulnak 
üzleti aktivitásaink. Fő profilunkat a 
központi idegrendszerre ható készít-
mények alkotják, de a portfóliónkban 
OTC-termékek és vényköteles szerek 
is megtalálhatók. A legjelentősebb ex-

„Mindig is tisztelettel adóztam a patikában dolgozó 
gyógyszerészeknek”
Interjú dr. Greskovits Dáviddal, a MAGYOSZ új elnökével

Ez év július 1-jétől dr. Greskovits Dávid, a Meditop Gyógyszeripari Kft. ügyvezető igazgatója tölti be a MAGYOSZ elnöki 
tisztét. A 38 tagvállalatot tömörítő gyártói szervezet vezetőjét arra kértem, a bemutatkozáson túl a hazai gyógyszeripar, 
és azon belül a MAGYOSZ jelenlegi helyzetét is ismertesse. 
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Gy.: Hogyan értékeli a gyógyszeré-
szeknek a lakossági gyógyszerellá-
tásban betöltött szerepét? 

G. D.: Az idei Patikanap megnyitóján 
is elmondtam, hogy kevés olyan iparág 
van Magyarországon (mint a gyógy-
szeripar), amely képes volt arra, hogy 
több mint 100 éven át mindenféle vi-
hart kiálljon, és közben megerősödjön. 
Ebben az egyik legnagyobb támogató-
ink a tára mellett álló gyógyszerészek 
voltak, amiért köszönettel tartozunk e 
hivatás képviselőinek.

Jómagam gyógyszerészdinasztiában 
nőttem fel. Nagyapám, Dávid Lajos  
professzor alapította Szegeden a 
Gyógyszerésztudományi Kart. Ez de-
terminálta pályaválasztásomat. Frissen 
végzett gyógyszerészként nagybátyám, 
Dávid Ágoston professzor szerettette 
meg velem az ipari gyógyszerészetet, 
s nagy hatással volt a pályámra. Csalá-
dunkban a mai napig sokan foglalkoz-
nak gyógyszerészettel. Az én ereimben 
is ilyen vér folyik, és bár valamennyi-
re más területen dolgozom, mindig is 
tisztelettel adóztam a patikában dolgo-
zó gyógyszerészeknek.  

Gy.: Amennyiben megosztja az olva-
sókkal, a családjáról, a hobbijáról is 
szívesen hallanánk néhány szót.

G. D.: Két gyermekem és egy unokám 
van. A nagylányom a cégünknél dolgo-
zik, mint marketingasszisztens. A fiam 
pedig jövőre végzi el a fotósiskolát; le-
het, hogy ő is kötődni fog a céghez, de 
ez még bizonytalan. 

A fő szabadidős tevékenységem a mo-
torozás. Az iparágon belül van egy tár-
saságunk, a Pharmotorosok Társasága, 
akikkel havonta egyszer, hétvégenként 
útra keltünk, és az úti célként kinézett 
településen fát ültettünk vagy kifestet-
tünk egy szociális-egészségügyi intéz-
ményt. Legközelebb a ceglédi kórház-
ban végzünk majd karitatív munkát.  
A másik hobbim, amelynek sajnos ma 
már nem nagyon tudok élni, a horgá-
szat, ami pedig nagyon jó kikapcsoló-
dás volt.

Tóth Tamás

ba való beépülése nemcsak a magyar 
gyógyszergyártókon, hanem a piac töb-
bi szereplőjén, így a gyógyszerészeken 
is múlik. 

Gy.: A gyártói befizetések mennyire 
terhelik a magyar cégeket? 

G. D.: A MAGYOSZ-tagvállalatok 
2015-ben 14 milliárd forint támogatást 
fizettek vissza az államnak. Ez különö-
sen azon termékek gyártói számára je-
lent komoly megterhelést, amelyek az 
alacsonyabb árkategóriába tartoznak és 
magas a tb- támogatottságuk, hiszen ha 
egy készítmény 90 százalékos támoga-
tottsággal rendelkezik, és ugyanakkora 
százalékát kell visszafizetni, mint egy 
25 százalékban támogatott gyógyszer 
árának, az érthetően magasabb össze-
get jelent. 

Gy.: A Magyarországon gyártó cégek 
forgalmának igen jelentős része ex-
portból származik. Befolyásolták-e 
ennek nagyságát az elmúlt években 
lezajlott külpiaci történések, például 
az ukrán válság?

G. D.: 2014-ben valóban visszaesett a 
forgalmunk, de azóta újra magához tért 
a magyar gyógyszeripar, és növekszik 
az exportbevétel. Tény, hogy az egyes 
külpiacok problémái visszahatnak a 
magyar gyógyszerexportra, de azért 
vagyunk innovatív iparág, nemcsak 
szakmailag, hanem üzleti szempontból 
is, hogy ezeket túléljük.

Gy.: Foglalkoztatottság tekintetében 
mennyire telített a hazai gyógyszer-
ipar? Beszélhetünk-e bármilyen te-
rületen is munkaerőhiányról?

G. D.: Az iparág összességében  
14 ezer főt foglalkoztat, ám ha ennek 
a multiplikátor hatását nézzük, akkor 
ez a szám akár 30 ezerre is felmehet, 
hiszen tulajdonképpen a beszállítói 
háttéripar foglalkoztatottsága is ide 
tartozik. A gyógyszeripari átlagfizetés 
a termelő iparágak között a legmaga-
sabbak közé tartozik. Jelentős a kuta-
tás-fejlesztésben foglalkoztatottak és 
a diplomások létszáma. Egy időben 
érezhető volt, hogy bizonyos pozíciók-

ra nehéz megfelelő képzettségű embe-
reket találni, de ez a helyzet mostanra 
talán változott.  

Gy.: A Teva gödöllői üzemének beje-
lentett bezárása kapcsán elbocsátan-
dó 500 munkatársat fel tudja-e szívni 
a piac, el tudnak-e majd helyezkedni 
más gyógyszercégeknél?

G. D.: A Teva méltányos és korrekt 
konzultációt folytatott a munkavállalói 
érdekképviseletekkel: a dolgozók nem 
egyik pillanatról a másikra kerülnek ki 
az utcára, és biztos vagyok benne, hogy 
ezek az emberek nem maradnak munka 
nélkül, hamar megtalálják a helyüket 
más gyógyszercégeknél.   

Gy.: Érdekvédelmi szervezetként 
milyen kihívások, feladatok állnak a 
MAGYOSZ előtt?

G. D.: 2019 februárjától – kevés kivé-
telt leszámítva – az Európai Unió tag-
államaiban, így Magyarországon sem 
lehet olyan gyógyszert forgalomba 
hozni, amely nem rendelkezik egyedi 
azonosítóval. Ennek a rendszernek a 
felállítása, bevezetése, működtetése 
jelentős terhet jelent a tagvállalatok, 
és komoly munkát a MAGYOSZ, va-
lamint a többi gyógyszergyártói szer-
vezet számára. Számunkra ez most  
a leginkább kiemelt feladat és egyben a 
legkomolyabb kihívás. A hazai gyógy-
szerpiaci szereplőknek együttesen létre 
kell hozniuk azt a nonprofit szerveze-
tet, amely ennek a rendszernek a mű-
ködését koordinálja. Ennek az alapítói 
okiratát most július10-én fogjuk aláír-
ni. A tagvállalatoknak közben fel kell 
készülniük arra, hogy a gyártósoraik 
már jövőre képesek legyenek az egyedi 
azonosítók dobozokra történő felvite-
lére. Ez minden egyes gyártósor ese-
tén körülbelül 300 ezer eurós, vagyis 
több mint 90 millió forintos költséget 
jelent. Több tízmilliárdos extrakiadás-
ról beszélünk tehát, amely azért jelent 
komoly kihívást és megterhelést, mert 
ettől sem a bevétel, sem a foglalkozta-
tottság nem fog nőni. Ez egy olyan kö-
telezettség, amelynek eleget kell tenni, 
nem pedig piaci befektetés, amely idő-
vel esetleg megtérül.   
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2015 júliusában létrehozták a Magán 
Egészségügyi Szövetséget (MESZ). 
Az alapítók célkitűzése ma is, hogy az 
említett szervezetek tagsága működé-
si területén, az éves szinten több mint 
százmilliós páciens és ellátó szaksze-
mélyzet közötti kontaktot elemezve 
építse fel az orvos/páciens/gyógy-
szerész minőségbiztosított együtt-
működést az egészség fenntartása, a 
betegségek megelőzése és a gyógyító 
tevékenység rendszerében.

Janó hihetetlen szorgalommal, mun-
kabírással és életkedvvel rendelkezett. 
Éveken keresztül a bőrgyógyászati ren-
dezvények központi személyisége, lelke 
volt ugyanúgy, ahogy a családi és baráti 
összejöveteleké is. Fontosnak tartotta 
a barátságot. Fő hobbija a főzés volt, 
szabadidejében nagy szeretettel készí-
tett vacsorát családjának, ismerőseinek. 
Savanyú-erős levesének nem volt párja.

Három gyermek boldog és büszke ap-
jaként szerette a családját, az életet, a 
hivatását, a vidámságot, a társaságot, a 
humort. Minden helyzetre volt egy jó 
poénja.

Így emlékezzünk rá, ez adjon nekünk 
is erőt!

Ez év június 15-én, hosszú betegséget 
követően, életének 46. évében elhunyt 
dr. Kovács János, a Magánorvosok  
Országos Szövetségének elnöke.

Janó (hiszen mindenki így ismerte) 
1971-ben született Móron. Középis-
kolai tanulmányait Székesfehérváron, 
a József Attila Gimnáziumban végez-
te. Itt ismerkedett meg osztálytársával, 
Ildivel, akit 6 évvel később feleségül 
vett. Érettségi után a Semmelweis  

Orvostudományi Egyetemen tanult, 
majd ezzel párhuzamosan a Budapesti 
Közgazdasági Egyetemet is elvégezte.

Első munkahelyén, a SOTE Bőrklini-
káján 10 évet töltött, majd főorvosként 
dolgozott a VI. kerületi Rendelőinté-
zetben. Eközben jelentős magánpraxist 
alakított ki, valamint alapítója és elnöke 
lett előbb a Magyar Magánbőrgyógyá-
szok Közhasznú Egyesületének, majd 
a Magánorvosok Országos Szövetségé-
nek, továbbá főszerkesztője a Bőrgyó-
gyász Infó nevű szakmai folyóiratnak.

2009 márciusában a MOSZ és a  
MAOOSZ, a két szervezet közös cél-
jainak előmozdítása érdekében együtt-
működési megállapodást kötött. Ebben 
rögzítették az orvosok és a gyógysze-
részek partneri kapcsolatának elemeit, 
közös, hosszú távú egészségpolitikai 
célkitűzéseit.

Szakmai együttgondolkodásunkat jelzi 
az is, hogy az 1991-ben alakult Magán-
gyógyszerészek Országos Szövetsége 
(MOSZ), az 1992-ben alakult Magyar-
országi Praktizáló Orvosok Szövetsége 
(MAPOSZ) és a 2008-ban megalakult 
Magánorvosok Országos Szövetsé-
ge (MAOOSZ) civil szerveződések 

Elhunyt dr. Kovács János, a MAOOSZ elnöke
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Elismerései közül kiemelendők: Kivá-
ló Gyógyszerész (Népjóléti Miniszter, 
1990), „Gyógyszerészetért” Életműdíj 
(Magángyógyszerészek Országos Szö-
vetsége, 2000), Magyar Köztársasági 
Érdemrend Tiszti Keresztje (2002), 
Szebellédy László emlékérem (2004, 
MGYT), Hincz György emlékérem 
(2006, MGYT, Gyógyszertechnológi-
ai Szakosztály), Batthyány-Strattmann 
László emlékérem (Egészségügyi 
Miniszter, 2007), Életműdíj (Szege-
di Gyógyszerészképzés Fejlesztésért 
Alapítvány, 2008), Kazay Endre em-
lékérem (MGYT, 2009), Tantus Amor 
Operis Pharmaciae (MGYK, 2010), 
MGYT tiszteletbeli elnök (2010),  
Nikolics Károly emlékérem (MGYT, 
Gyógyszertechnológiai Szakosztály, 
2010), Spergely Béla emlékérem (MGYT, 
Gyógyszeripari Szakosztály, 2015).

A Magángyógyszerészek Országos 
Szövetsége kongresszusain, rendez-
vényein évtizedes távlatban vállalt 
szerepet. Prezentációi és konzultációi 
rendre a gyógyszeralkalmazás legak-
tuálisabb kérdéseiben adtak muníciót 
a sok száz fős hallgatóságnak. „Engem 
arra neveltek, úgy illik, ha vendégség-
be hívnak, vigyek magammal valami 
figyelmességet. Én azt hoztam nektek, 
ami az életemet kitölti, amivel nap nap 
után foglalkozom a gyógyszerészet te-
rületén” – vallotta egyik előadásának 
bevezetőjében.

Tisztelői, kollégái és barátai  a  gyógy-
szerészeti hivatás iránti elkötelezettséggel 
megélt gazdag életútra és az Erős pro-
fesszor úrral átélt közös élményekre em-
lékeztek 2017. július 7-én, pénteken 14 
órakor a szegedi Fogadalmi Templomban.

Tisztelt Professzor Úr!
Kedves István!
Köszönünk mindent, emlékedet  
megőrizzük!

Magángyógyszerészek  
Országos Szövetsége

Fájdalommal tudatjuk a gyógysze-
részszakma minden képviselőjével, 
hogy dr. Erős István emeritus pro-
fesszor, az MTA doktora, a Szegedi 
Tudományegyetem Gyógyszerész-
tudományi Karának volt dékánja, a 
Gyógyszertechnológiai Intézet volt 
intézetvezetője életének 76. évében, 
méltósággal viselt, súlyos betegség 
következtében elhunyt.

Erős István 1940-ben született  
Kaposváron. Gyógyszerészi okleve-
lét 1965-ben szerezte meg a Szegedi 
Orvostudományi Egyetemen, majd 
ugyanebben az évben egyetemi stá-
tuszra került a Gyógyszertechnoló-
giai Intézetben. 1969-ben szerzett 
gyógyszerészdoktori fokozatot, majd 
1973-ban gyógyszertechnológus szak-
gyógyszerészi vizsgát tett. 1976-ban 
szerezte meg a gyógyszerészeti tudo-
mány kandidátusa tudományos foko-
zatot, majd 1994-ben az MTA doktora 
címet. 1995-ben habilitált és átvette 
egyetemi tanári kinevezését.

Erős professzor úr 1995 és 2005 kö-
zött, 10 éven keresztül vezette a Szege-
di Tudományegyetem Gyógyszertech-
nológiai Intézetét. Irányította az intézet 

oktató- és kutatómunkáját, támogatta 
a munkatársak szakmai előmenetelét. 
A Gyógyszerésztudományi Kar dé-
kán-helyetteseként, majd dékánjaként 
a szegedi gyógyszerészképzés fejlesz-
tésén dolgozott. A kar Szakképzési és 
Továbbképzési Tagozatának igazga-
tójaként is vezető szerepet vállalt. A 
karon működő Gyógyszertudományok 
Doktori Iskola alapítója és a Gyógy-
szertechnológiai program vezetője, a 
kari Habilitációs Szakbizottság elnöke 
volt. 2010-ben átvette a prof. emeritus 
címet, és a Gyógyszertechnológiai-, 
majd a jogutód Gyógyszertechnológi-
ai és Gyógyszerfelügyeleti Intézetben 
folytatta oktató- és kutatómunkáját, 
ameddig egészsége ezt lehetővé tette.

52 évet töltött a gyógyszerészeti fel-
sőoktatásban; megkapta a „legjobb 
előadó” kitüntető címet, tudományos 
diákköri témavezetői munkásságáért 
pedig „Mestertanár” kitüntetésben ré-
szesült. A Gyógyszertechnológia fő-
tárgy mellett számos kurzust elsőként 
vezetett be és honosított meg a ma-
gyar, illetve a szegedi gyógyszerész-
képzésben. A graduális képzés mellett 
vezetője és aktív résztvevője volt a 
kar posztgraduális képzéseinek, mind 
PhD-témavezetőként, mind a szakkép-
zések előadójaként és vizsgáztatója-
ként. Erős professzor úr a névadója az 
immár hagyományossá vált, szegedi  
„7 csillagos gyógyszerész” kötelező 
szinten tartó továbbképzésnek.

A tudományos közéletben folytatott 
tevékenységét, kutatómunkáját több 
mint 300 dolgozat, 255 előadás, 5 szer-
kesztett könyv, valamint 3 könyvfeje-
zet fémjelzi. Több mint 48 ipari kuta-
tási témának volt a vezetője, OTKA és 
egyéb (RET, GVOP) projektek részt-
vevője, valamint 2 szabadalom társ- 
szerzője. Erős professzor úr a gyógy-
szerészeti közéletben is aktív szerepet 
vállalt. 2006 és 2008 között a Magyar 
Gyógyszerésztudományi Társaság el-
nöke vezetői feladatait látta el.

Elhunyt dr. Erős István professzor emeritus
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A verseny 2012-ben még Doktor 
Regattaként (ez volt a negyedik), majd 
a következő évtől – a dr. Nyári István 
professzor és dr. Nyulasi Tibor alapí-
totta Pharma Kupával fuzionálva – már 
mint Pharma Kupa–Doktor Regatta 
került megrendezésre. Az induló hajók 
száma tovább bővült, amikor a két ver-
senyt – ugyancsak négy évvel ezelőtt 
– együtt indították a fogorvosok Dental 
Regattájával. 

Évek óta szép hagyomány volt, hogy a 
versenyre meghívást kapott egy, eseten-
ként két – súlyos betegségből gyógyult, 
vagy valamilyen veleszületett betegség-
ben szenvedő gyermekekkel foglalkozó 
– alapítvány. A meghívott gyerekek kü-
lön versenyen vehettek részt, és egész 
napos szórakoztató programot biztosí-
tottak számukra a szervezők.  

Idén is szerették volna követni ezt a 
tradíciót, azonban a június 17-ére meg-
hirdetett verseny napjára rendkívül 
kedvezőtlenek voltak az időjárási elő-
rejelzések. Így a meghívás biztonsági 
okokból idén elmaradt.

A rendezvényt megelőző napokban a 
szervezők és a versenyzők is aggód-
va hallgatták a híreket, a meteorológia 
esőt és viharos szeleket jósolt 17-ére. 
Többen is felhívták a verseny főren-

dezőjét és szakmai irányítóját, Litkey 
Farkast, hogy mi történik, ha ilyenek 
lesznek a körülmények. A vitorlás le-
genda a tőle megszokott nyugalommal 
csak annyit mondott: „Mi lenne? Majd 
kevesebb vitorlát húznak fel. Jó kis 
verseny lesz!” És mint mindig, most is 
igaza lett.

A verseny napján már reggel 7 órakor 
megindult a készülődés a Marina Port 
rendezvénysátrában. Előkészítették a 
regisztrációs asztalokat, beállították 
a szükséges technikát. Felkerültek a 
helyükre a molinók, és kiállították a 
„strandzászlókat”. A versenyzőknek 
szánt pólók és sapkák is a helyükre 
kerültek. A nevezéseket regisztrálók 
már 8 órától készen álltak a verseny-
zők fogadására. Ahogy múlt az idő, 
egyre nagyobb lett a sürgés-forgás az 
asztaloknál. Bár az előjelek nem vol-
tak túl bíztatóak, mégis sokan eljöt-
tek, hogy próbára tegyék magukat és 
hajójukat. 

Szerencsére az időjárás némileg cá-
folta az előrejelzéseket, bár borús volt 
az égbolt és időnként erős széllökések 
hajlították meg a part fáit. A kormá-
nyosi értekezletet követően a hajók 
lassan elhagyták a kikötőt, és 11-kor 
ellőtték a versenyt. Több mint 30 hajó 
döntötte a szélnek vitorláit.

Ahogy azt Litkey Farkas megjósolta, ko-
moly probléma nem adódott az időjárás 
miatt, sőt azt lehet mondani, igazán jól 
lehetett vitorlázni. Volt azonban olyan 
is, akit megtréfált a hajója. Ilyen volt a 
Wilson bácsi nevű hajó, amelynek man-
csaftjában ott volt egyik kolléganőnk is, 
aki így mesélte el az átélteket:

„Huszonöt láb hosszú vitorlás ha-
jónkkal és négyfős legénységünkkel 
vágtunk neki a Pharma Kupa–Doktor 
Regatta 2017. rendezvénynek. A ha-
jónkat és az időjárási viszonyokat már 
a verseny reggelén teszteltük, ugyanis 
Alsóörsről vitorláztunk át a rendez-
vény helyszínére, a Hotel Marina Port 
kikötőjébe. A versenyen jó ütemben és 
jó pozícióban rajtoltunk, gyakorlatilag 
probléma nélkül vágtunk neki a futam-
nak. A kategóriánkban elsőként érkez-
tünk a balatonakarattyai első forduló-
hoz, ahol azonban már nem sikerült 
megkerülnünk a bóját. Történt ugyan-
is, hogy krajcolás (azaz cikcakk alak-
ban való hajózás, abban az esetben, ha 
az úti cél a szél irányába esik) közben 
a grószunk (nagyvitorlánk) teteje a 
fordulásnál keresztben egy körülbelül  
30 centiméteres szakaszon elhasadt. 
Szkipperünk (kapitányunk) tanácsá-
ra a versenyt feladni kényszerültünk, 
megóvva ettől a vitorlát a továbbsza-
kadástól. Így legnagyobb sajnálatunk-
ra vitorlát bontottunk, majd hogy ver-
senytársainkat ne zavarjuk, a motort 
beindítva gyorsan elhagytuk a pályát.”

A szerencsésebbek sikeresen célba ér-
tek. Igazán izgalmas verseny volt az 
idei Regatta is, a résztvevők élmények-
ben gazdag küzdelmet tudhatnak ma-
guk mögött, és a vitorlázás valamennyi 
szépségét kiélvezhették. 

Regatta 2017
Beszámoló az orvosok, fogorvosok és gyógyszerészek  
vitorlásversenyéről
Immáron hatodik alkalommal adott otthont az orvosok és gyógyszerészek vitor-
lásversenyének a balatonkenesei Marina Port. 
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A nap végén számos díj talált gazdára

Nyulasi Tibor professzor, a Pharma Kupa 
egyik alapítója (a kép jobb szélén)

A Wilson bácsi nevű hajó, amelynek legénysége kénytelen volt feladni a versenyt

Halmos Gábor professzor (DE) és csapata Mindenki örült, aki megúszta szárazon
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A beszerzői árakból képezzük a fo-
gyasztói árakat, de itt is több lehetősé-
günk van. Számolhatunk 

• az utolsó beszerzési árból;
• a súlyozott beszerzési árból (példá-

ul 100 akciós és 2 darab normál áru 
termék esetén az átlagot kell venni, 
különben jelentősen megemelkedne 
az ár, vagy éppen ellenkezőleg, túl 
alacsony lenne);

• az alapértelmezett szállító (nagyke-
reskedő) által kiküldött árból (ez az 
információ nem naponta frissül).

Az árrést egy adott termékre, cikkcsopor-
tokra vagy általunk létrehozott, egyedi 
termékcsoportokra is beállíthatjuk.

A beérkezett áru átvétele a legtöbb 
helyen manuálisan történik. Ma már 
van lehetőség áruátvételi munkahely 
kialakítására. Ennek előnye, hogy az 
áruátvétel ideje a felére csökkenhet, a 
vonalkódok helyesen lesznek beállít-
va, így az értékesítés sebessége akár  
5-20 százalékkal is növekedhet.

A fogyasztói árat a számla alapján tud-
juk korrigálni: külön szűrhető, ha túl 
magas vagy túl alacsony az árrés, ha 
rabatt-készlet érkezett, ha hiányzik a 
beszerzői vagy a fogyasztói ár.

A legfontosabb teendő a beérkezett 
áru készletre emelése, helyes fogyasz-
tói árának beállítása és az ár végrehaj-
tása (!), amivel megvédhetjük magun-
kat a termékek haszon nélkül történő 
eladásától. 

Csak a megfelelően kialakított és kar-
bantartott árból célszerű kedvezménye-
ket adni vásárlóinknak, itt a teljesség 
igénye nélkül csak az alapvető lehető-
ségeket mutatjuk be.

Kedvezmény adható

• officinai expediáláskor. Ez helyben, 
az eladáskor történik, a megfelelő 
jogosultsággal rendelkező kolléga 
adja, ő dönti el, hogy (a vezető uta-
sítása alapján) milyen és mekkora 
kedvezményt nyújt a vásárlónak.  

A találkozó két egymás utáni délután ke-
rült megrendezésre a MOSZ székházá-
ban: június 12-én a Quadro Byte Zrt, egy 
nappal később pedig a Novodata Zrt. és 
az LX-Line Kft. volt a vendégünk. 

A téma különlegességét mutatja, hogy 
bár a patikai rendszerek hasonló szisz-
témák alapján épülnek fel, vendégeink 
mégis több szemszögből közelítették 
meg a patikai árképzés gyakorlatát. 
Már itt szeretném felhívni a figyelmet 
arra, hogy a cikkben felsorolt lehető-
ségek nagyon szélesek, azonban kész 
receptet egyik gyógyszertárnak sem 
tudunk adni, mivel az árazási módsze-
reket mindig az adott patika gazdasági 
környezetéhez kell igazítani.

Bagi Zoltán (Quadro Byte Zrt.) elő-
ször a gyógyszertár, mint vállalkozás 
kapcsolatát mutatta be a könyveléssel. 
Mint mondta, az árképzés a gazdálko-
dás része, az alapok ismerete nélkül 
nem lehet jól vezetni a vállalkozást. 
A gyógyszertári gazdálkodás nagyon 
bonyolult feladat, szükség van hozzá 
informatikai támogatásra is, elenged-

hetetlen a jelen pontos ismerete és a 
jövő minél pontosabb becslése.

A könyvelő a vállalkozás által átadott 
információkkal dolgozik, tételesen 
ellenőrzi a szállítói és az átutalásos 
számlákat. A többi adatot (készpénzes 
számlák és nyugták áfa-kulcsonkénti 
összesítése, ELÁBÉ lista, leltárjegy-
zőkönyv stb.) az informatikai prog-
ramból kapja. Ezek alapján dolgozza 
fel a bizonylatokat, számolja ki a bért 
és járulékait, az áfá-t, a társasági és az 
iparűzési adót stb.

A patikai rendszerek pénzügyi áttekin-
tést is adnak számunkra, ezért is fontos 
elemezni ezeket az információkat. Fon-
tos például hónapról hónapra követni a 
készletérték változását, amely növeke-
désének oka akár a gyártói áremelés is 
lehet.

Árrés és kedvezmények

E rövid bevezetés után Kiss András 
(Quadro Byte Zrt.) vette át a szót, és az 
árazás beállításának lehetőségeiről be-
szélt. A készleteink árazásánál gyakran 
sávos árrést használunk, kérdés, hogy 
az adott nagykereskedői árhoz képest 
hány százalékot számoljon a rendszer. 
Az árrés-táblázat – a támogatott gyógy-
szereket és a gyógyászati segédeszkö-
zöket (GYSE) kivéve – patikánként 
eltérő lehet. A sávok kialakítása során 
ismernünk kell a patikánk környezetét 
(hiszen az ott élők anyagi helyzete or-
szágrészenként, településenként válto-
zó) és a beszerzési lehetőségeket. Csak 
a beállítások elvégzése és jóváhagyása 
után változik meg az ár a törzslapon.

Árképzés a gyakorlatban
A fenti címmel tartotta meg közös találkozóját a MOSZ Budapesti és Pest Megyei 
Szervezete. A rendezvény meghívott vendégei a legnagyobb patikai rendszer-
gazdák voltak: a Quadro Byte Zrt.-t Bagi Zoltán, a cég tulajdonosa, ügyvezető 
igazgatója és Kiss András üzletág-igazgató képviselte; a Novodata Zrt. részéről 
Dedinszky Csabáné dr., a cég gyógyszerész igazgatója; az LX-Line Kft. részéről 
pedig dr. Vaitkusné dr. Kinczer Mária, a cég gyógyszerészszakmai vezetője fo-
gadta el felkérésünket.
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a figyelmet, hogy rendszerükben az 
egyéb termékeknek és a csomagoló-
anyagoknak nincs központi árkarban-
tartásuk. A beállított árak ellenőrzése-
kor célszerű cikkcsoportokra szűrni. 
Ha módosítani szeretnénk, azt is meg-
tehetjük, hogy egyszerre több termék 
árát is megváltoztatjuk.

A beszerzői árak és a tb-ár változá-
sát, a jogcímek módosulását, illetve a 
közgyógyellátásban szereplő tételek 
változását is érdemes figyelemmel kö-
vetnünk, így megmenekülhetünk a be-
ragadt készletektől. 

A gyógyszerésznő szerint elengedhetet-
len a bejövő számlák elemzése, a 

rendszerben lévő adatok ugyan-
is megmutatják, hogy az adott 
számlán szereplő cikkek az ál-
talunk elvárt árrés-sávban van-
nak-e. Ha nem, könnyen tudunk 

változtatni az általunk előre be-
állított paraméterek szerint. Fontos 

szempont, hogy az árrés ne váljon nega-
tív előjelűvé, illetve az áru túl drága se 
legyen. Az árrés beállítását célszerű még 
a számla lezárása előtt elvégezni.

A beszerzési forrástól függetlenül ér-
demes 3-6 havonta, cikkcsoportokra 
lebontva megvizsgálni, hogy melyek 
azok a termékek, amelyek ára eltér az 
általunk elvárt árréstől. Szerencsére 
ezeket az informatikai rendszereink 
is jelzik.

Az engedmény százalékos vagy fix 
összegű lehet. Előnye, hogy nem 
kell előre beállítani, azonban éppen 
emiatt nehezen kontrollálható.

• minden tételre az adott beütésen 
belül. Ilyenkor a cikkcsoportok és a 
kedvezmény mértéke is előre beál-
lítható.

• az eladás végén. Ilyenkor a fizeten-
dő összeg alapján állítjuk be a ked-
vezmény mértékét. Ez előre beállít-
ható a rendszerben.

• Törzsvásárlói lehetőségek.

Haszonkulcs kontra gyógyszer- 
támogatás

Dedinszky Csabáné dr. (Novodata Zrt.) 
a támogatásuk alapján rendszerezte 
a gyógyszertárban kapható terméke-
ket. Az egyik csoportba a támogatott 
gyógyszerek és gyógyászati segédesz-
közök tartoznak. A rendszergazdák a 
NEAK Ártámogatási Főosztálya által 
közzétett publikus gyógyszertörzsből 
(PUPHA), illetve a támogatott gyógyá-
szati segédeszközök adatait tartalmazó 
publikus gyógyászati segédeszköz 
adatbázisával (PUPHAG) dolgoznak. 
Ezeknek a cikkeknek az árazása – a 
degresszív árrés-sávok alapján – köz-
pontilag történik, a gyógyszertár nem 
tud módosítani rajta.

A támogatott gyógyszerek esetében a 
tb-ár megegyezik a fogyasztói árral. 
A gyógyászati segédeszközök 
esetében a tb-ár fix, kézi eladás 
esetén a nettó tb-ár maximum 5 
százalékkal emelhető meg. Ennél 
a termékkategóriánál, ha vényre 
expediálunk, természetesen a tb-
ár kerül lejelentésre a NEAK felé.

A másik csoportot a nem támogatott 
készítmények jelentik. Az ezen belül 
forgalmazható termékek köre rend-
kívül széles. A vény nélkül kiadható 
gyógyszereket nem kötelező a degresz-
szív árrés-sávok alapján árazni, azon-
ban sokan alkalmazzák ezt a technikát. 
A többi termék árazása a gyógyszertár 
szokásaitól függ. A csomagolóanya-
gok szintén lehetnek támogatottak (a 
fogyasztói áruk 50 százaléka kerül el-

számolásra a társadalombiztosító felé) 
vagy nem támogatottak.

Az előadó elmondta, a fogyasztói árat 
a nettó beszerzői árból (ami a mi be-
állításunk szerint lehet aktuális, átlag 
vagy súlyozott ár) képezzük, az áfa 
és az árrés-százalék segítségével. Az 
áfa gyógyszerek és támogatott GYSE 
esetében 5 százalék, a többi esetben 27 
százalék. Az OGYÉI módszertani le-
vele alapján az egyes alapanyagok vál-
tozó áfá-val értékesíthetők, de a törzs-
ben 5 százalékos áfá-val szerepelnek.

Az árrést alulról, illetve felülről is szá-
míthatjuk, attól függően, hogy a be-

szerzési árból vagy a fogyasztói árból 
indulunk-e ki. Fontos, hogy a gyógy-
szertár jövedelmezőségének megál-
lapításához nem az árrés-százalékot, 
hanem az árréstömeg-százalékot kell, 
hogy figyeljük hónapról hónapra.

Elemzés és korrekció

Dr. Vaitkusné dr. Kinczer Mária 
(LX-Line Kft.) előadónk arra hívta fel 

„Az árazási módszereket 
mindig az adott patika gazdasági 

környezetéhez kell igazítani.”
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Ezek a gyakorlati intézkedések is hoz-
zájárulnak ahhoz, hogy a patikánk gaz-
daságosan tudjon működni.

A találkozó során a kollégák a minden-
napi munkához kapcsolódó kérdéseket 
tettek fel, és az ezekre adott válaszok-
ból sokat tanulhattunk. Köszönöm 
rendszergazdáinknak a tartalmas előa-
dásokat, a gyógyszerész kollégáknak 
pedig a részvételt és a hozzászólásokat!

A találkozósorozat folytatódik, a követke-
ző rendezvényről e-mailben tájékoztatjuk 
a tagokat. 

Lukácsné dr. Fodor Enikő,
a MOSZ alelnöke

mint amekkora adóalap-kedvezményt 
igénybe kíván venni (például 10 millió 
forint lekötött tartalékot képez, de csak 
7 millió forint adóalap-kedvezményt 
számol el), fordítva azonban mindez 
nem működik.

A fejlesztési tartalék képzése után 
igénybe vehető adóalap-kedvezmény 
nem haladhatja meg sem az adóévi 
adózás előtti eredmény 50 százalé-
kát, sem adóévenként az 500 millió 
forintot. Ezzel kapcsolatban meg kell 
említeni, hogy a törvény az adózás 
előtti eredményt, nem pedig a társa-
sági adó alapjának az 50 százalékát 
állítja korlátként a fejlesztési tarta-
lékkal szemben.

A fejlesztési tartalék felhasználása

A Tao. törvény 7.§ (15) bekezdése ér-
telmében „az adózó az (1) bekezdés 
f) pontja szerinti fejlesztési tartalékot 
nem használhatja fel nem pénzbeli 
vagyoni hozzájárulásként, térítés nél-
kül átvett eszköz címen, valamint az 

Az elvárt árrés beállításakor több inter-
vallumot is megadhatunk. Ilyenkor a ki-
közölt nettó nagykereskedelmi ár vagy 
a szállítói sorrend alapján is számolha-
tunk. A lehetőségeink szélesek, a döntés 
a gyógyszertár vezetője kezében van.

Összefoglalás

Mindhárom rendszergazda előadá-
sában többször is elhangzott, hogy a 
gyógyszertár vezetőjének feladata  

• az adott patika környezet adottságait 
figyelembe véve kialakítani az ár-
képzési stratégiát;

A fejlesztési tartalék valójában egy elő-
rehozott Tao. törvény (a társasági adó-
ról és az osztalékadóról szóló 1996. évi 
LXXXI. törvény) szerinti értékcsök-
kenésnek és adóalap-csökkentő tétel-
nek minősül, amellyel a társaság már 
akkor jogosult az adóalapját csökken-
teni, amikor még a tárgyi eszközt nem 
is szerezte be, illetve még nem vette 
nyilvántartásba. Viszont ha a fejlesz-
tési tartalékot nem sikerül a határidőre 
megvalósult beruházásra feloldani, ak-
kor a fel nem használt fejlesztési tar-

• ennek alapján elvégezni az árkép-
zési beállításokat a gyógyszertári 
rendszerben;

• megkövetelni a dolgozóktól, hogy 
az áru beérkezése és átvétele után 
a termékek minél előbb készletre 
kerüljenek, és a rosszul besorolt árú 
termékek árváltozása megtörténjen 
(Ne legyen negatív árréssel eladott 
termék!);

• a szükséges módosítások végrehaj-
tásához (például aktuális árváltozá-
sok) az ezzel a feladattal megbízott 
beosztottaknak jogosultságot adni;

• az informatikai rendszer segítségé-
vel ellenőrizni munkatársainkat és 
önmagunkat.

talékra jutó, a képzés évében hatályos 
adókulccsal számított adót késedelmi 
pótlékkal növelten utólag meg kell fi-
zetni.

Jogszabályi háttér

A Tao törvény 7.§ (1) bekezdésének 
f) pontja alapján az adózás előtti ered-
ményt csökkenti „az eredménytarta-
léknak az adóévben lekötött tartalékba 
átvezetett, és az adóév utolsó napján 
lekötött tartalékként kimutatott össze-
ge, de legfeljebb az adóévi nyereség  
50 százaléka, és legfeljebb adóéven-
ként 500 millió forint (a továbbiakban: 
fejlesztési tartalék), figyelemmel a (15) 
bekezdésben foglaltakra.”

Tehát a fejlesztési tartalék összegében 
az év végén az eredménytartalék ter-
hére lekötött tartalékot kell képezni, 
és ennek az összegnek az adóévi be-
számolóban szerepelnie kell a lekötött 
tartalékok között. Természetesen an-
nak nincs akadálya, hogy a társaság na-
gyobb fejlesztési tartalékot képezzen, 

Fejlesztési tartalék képzése
Ha egy cég az adóév végéhez közeledve már tudja, hogy a közeljövőben beruházást fog végezni, esetleg nagyobb értékű 
tárgyi eszköz beszerzését tervezi (például gépkocsi vagy ingatlan beszerzése), érdemes fejlesztési tartalékot képezni. Mi 
is ez, és hogyan lássunk neki ennek a feladatnak?
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bankszámlán nyilvántartani –, hanem 
csak a saját tőke elemeinél eredményez 
változást. A beruházás pénzügyi forrá-
sára a jogszabály nem ír elő feltételt, 
így az bármilyen lehet (saját vagy ide-
gen forrás, támogatásból megvalósított 
beruházás stb.).
 
A beruházás (vagy annak egy része) 
megvalósulásakor az elszámolt ösz-
szegnek megfelelően a lekötött tarta-
lékot meg kell szüntetni, azaz vissza 
kell vezetni az eredménytartalékba. 
A fejlesztési tartalék feloldása tehát 
nem az üzembe-helyezéshez, hanem 

a beruházás elszámolásához 
kapcsolódik. Arra vonat-
kozóan nincs törvényi 
előírás, hogy a lekötést 
rögtön a beruházás meg-
valósításakor kell felolda-
ni, vagy elég az év végén 

is. Ennek számviteli elszá-
molási rendjét a vállalkozá-

soknak számviteli politikájukban kell 
rögzíteniük. Bármelyiket választják is, 
azt következetesen be kell tartaniuk a 
fejlesztési tartalék feloldásakor. Ha va-
lamely ok miatt a beruházást nem he-
lyezik üzembe, a kedvezményt akkor 
sem kell pótlékokkal visszafizetni, az 
véglegessé válik a beruházás elszámo-
lásakor. 

olyan tárgyi eszközzel kapcsolatban 
elszámolt beruházásra, amely tárgyi 
eszközre nem számolható el, vagy nem 
szabad elszámolni terv szerinti érték-
csökkenést, kivéve a műemlék, illetve 
a helyi egyedi védelem alatt álló épüle-
tet, építményt. 

Az adózó a fejlesztési tartalékot a le-
kötés adóévét követő négy adóévben 
megvalósított beruházás bekerülési ér-
tékének megfelelően oldhatja fel, kivé-
ve, ha a feloldott rész után a 19. §-nak a 
lekötés adóévével kapcsolatos hatályos 
rendelkezései szerint előírt mértékkel 
az adót, valamint azzal összefüggés-
ben a késedelmi pótlékot megállapítja, 
és azokat a feloldást követő 30 napon 
belül megfizeti. 

Az adózó a fejlesztési tartalék leköté-
sének adóévét követő negyedik adóév 
végéig beruházásra fel nem használt 
rész után az említett mértékkel az adót, 
valamint azzal összefüggésben a kése-
delmi pótlékot a negyedik adóévet kö-
vető adóév első hónapja utolsó napjáig 
megállapítja és megfizeti. A késedelmi 
pótlékot a kedvezmény érvényesítését 
tartalmazó adóbevallás benyújtása ese-
dékességének napját követő naptól a 
nem beruházási célra történő feloldás 
napjáig, illetve a felhasználásra rendel-
kezésre álló időpontig kell felszámíta-
ni, és a megállapított adóval együtt az 
említett napot követő első társasági-
adó-bevallásban kell bevallani.”

Mint ahogy a fentiekből is 
kiderül, a tárgyévi adó-
alap csökkentéseként fi-
gyelembe vett fejlesztési 
tartalékot a lekötés adó-
évét követő négy adóév-
ben kell az adóalanynak 
beruházásra felhasználnia.

Mivel az adótörvény nem definiálja a 
beruházás fogalmát, így az alapelvek 
alapján a Számviteli törvény rendelke-
zéseit kell figyelembe venni. A Szám-
viteli törvény értelmében beruházásnak 
minősül mindaz a tevékenység, amely 
új tárgyi eszköz megszerzéséhez, illet-
ve meglévő tárgyi eszköz bővítéséhez, 
rendeltetésének megváltoztatásához 

kapcsolható. Így beruházással kapcso-
latos tevékenység a bővítés, a rendel-
tetés megváltoztatása, az átalakítás, az 
élettartam-növekedést eredményező 
tevékenység és a felújítás. A karban-
tartás viszont az eszköz rendeltetéssze-
rű, zavartalan működését szolgálja, így 
nem minősül beruházásnak. 

A fejlesztési tartalék feloldásának nem 
feltétele, hogy a beruházást az adózó 
a saját tulajdonán végezze, ennek kö-
vetkeztében a bérelt ingatlanon és a 
használt eszközön végzett beruházás is 
kedvezményezett. A tartalék feloldása-
kor tehát (néhány kivételtől eltekintve) 
a számviteli törvény szerinti beruházás 
teljes fogalmát kell érteni.
 
A törvény szerint a következő beruhá-
zásokra nem használható fel a tartalék 
összege:

• nem pénzbeli, vagyoni hozzájáru-
lásként átvett eszközre (apport);

• térítés nélkül átvett eszközre;
• olyan tárgyi eszközzel kapcsolatban 

elszámolt beruházásra, amelyre nem 
lehet elszámolni terv szerinti érték-
csökkenési leírást, kivéve a műem-
léket, illetve a helyi egyedi védelem 
alatt álló épületet, építményt.

 
Ennél fogva a fejlesztési tartalékot 
nem lehet felhasználni például telek 
beszerzésére, mert a telekre a Szám-
viteli törvény nem engedi meg a terv 
szerinti értékcsökkenés elszámolását.                                                                                     

Ezen túlmenően az immateriális javak 
beszerzésére, illetve előállítására sem 
lehet a fejlesztési tartalékot szankció 
nélkül feloldani, mert annak elszámo-
lása közvetlenül, és nem a beruházási 
számlán keresztül történik. 
 
A lekötés nem jelent pénzügyi lekö-
tést – vagyis azt nem kell elkülönített 

„Annak nincs akadálya, hogy a 
társaság nagyobb fejlesztési tartalékot 

képezzen, mint amekkora adóalap-
kedvezményt igénybe kíván venni.”
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így 2017–2021 között évente 2 mil-
lió forint adóalap-növelő tétel kerül 
elszámolásra. Együttesesen nézve az 
adóéveket, a társasági adó alapjára 
gyakorolt hatás összességében nulla.

A fenti példát változtassuk meg annyi-
ban, hogy a fejlesztési tartalék össze-
ge maradjon 10 millió forint, viszont 
a megvalósított beruházás, és így az 
aktivált tárgyi eszköz bekerülési értéke 
legyen 14 millió forint.

Az aktiváláskor a felhasznált 10 millió 
forint fejlesztési tartalékot a Tao. tör-
vény szerint elszámolt értékcsökkenési 
leírásnak kell tekinteni, azaz a követke-
ző években társasági adóalap-csökken-
tő tételként csak a bekerülési érték és a 
felhasznált fejlesztési tartalék különbö-
zete, azaz 2 millió forint számolható el. 
A leírási kulcsot azonban a bekerülési 
értékre (10 millió forint) kell vetíteni, 
így ez nem azt fogja jelenteni, hogy 
a Tao. törvény szerinti értékcsökke-
nés a 2 millió forintra vetítve minden 
évben 20 százalék, azaz évi 400 ezer 
forint lesz, hanem a 10 millió forint-
ra vonatkozóan kell minden évben a  
20 százalékos, Tao. törvény szerinti ér-
tékcsökkenést megállapítani, egészen 
addig, amíg a 4 millió forint el nem 
fogy. Együttesesen nézve az adóéve-
ket, a társasági adó alapjára gyakorolt 
hatás összességében természetesen itt 
is nulla.

Ugyanakkor előnyt jelenthet, hogy a 
fejlesztési tartalék képzésének évében 
egy összegben csökkent a társasági 
adó alapja, míg a Tao. törvény szerinti 
értékcsökkenés hiánya az adóévek kö-
zött megbontva fog jelentkezni az adó-
alap-növelésben.

Végezetül fontos megjegyezni, hogy a 
fejlesztési tartalék képzése csupán egy 
lehetőség a cégek számára, azt nem kö-
telező választani. A bevallásban nem 
alkalmazott kedvezmény nem érvénye-
síthető utólag, önellenőrzéssel.

Schissler József
bejegyzett könyvvizsgáló,

adótanácsadó, 
okleveles pénzügyi revizor

A nem megfelelő felhasználás 
esetén alkalmazandó szankciók
Az adózó bármikor jogosult a lekö-
tött tartalék feloldására, ha azonban 
az nem az adóévi beruházás össze-
gének megfelelően történik, vagy a 
vállalkozó nem beruházási célra sza-
badítja fel a fejlesztési célból lekötött 
összeget, esetleg nem használta fel az 
adóévet követő négy adóévben, akkor 
a feloldást a törvény szankcionálja.  

Amennyiben a lekötött tartalék évkö-
zi feloldása a törvényben meg nem 
engedett beruházásra, vagy más célra 
(például telekvásárlásra vagy osztalék 
kifizetésére) történő felhasználás mel-
lett valósul meg, abban az esetben a 
feloldást követő 30 napon belül meg 
kell fizetni – a lekötés adóévében hatá-
lyos rendelkezés szerint előírt adómér-
tékkel számolva a feloldott rész után – 
az adót, késedelmi pótlékkal növelten. 
A késedelmi pótlékot a kedvezmény 
érvényesítését tartalmazó bevallás 
benyújtása esedékességének napjától 
a feloldás napjáig kell felszámítani.  

Amennyiben a beruházás 4 évben be-
lül nem valósul meg, az adóalanynak 
az adót késedelmi pótlékkal növelten, 
a negyedik adóévet követő adóév első 
hónapjának utolsó napjáig – a lekötés 
adóévében hatályos rendelkezés sze-
rint előírt adómértékkel számolva a fel 
nem használt rész után – meg kell fizet-
nie. Amennyiben az adóév megegyezik 
a naptári évvel, úgy a késedelmi pótlé-
kot annak az évnek az adóbevallására 
előírt határidejétől (a tárgyévet követő 
május 31-től) kell számítani, amikor a 
kedvezményt érvényesítették, egészen 
a negyedik év december 31-ig.
 
Az előzőekben tárgyalt, nem a Tao. 
törvény szerinti felhasználás esetén 
tehát az adót a késedelmi pótlékkal nö-

velten haladéktalanul (30 napon belül) 
meg kell fizetni, azonban azt bevallani 
csak az adott időszaki társasági adóbe-
vallásban kell.

Példa:

A társaság 2015-ben 10 millió forint 
értékben képzett fejlesztési tartalé-
kot, amelyből 2016 decemberében  
10 millió forint értékben beruházást 
valósított meg. A tárgyi eszközt 2017. 
január 1-jén aktiválta. A Tao. törvény 
szerint a tárgyi eszköz leírási kulcsa 
20 százalék, arra a társaság marad-
ványértéket nem állapított meg, és a 
hasznos élettartamát 5 évben határoz-
ta meg, így az eszköz számviteli tör-
vény szerinti értékcsökkenése is 20 
százalék. Hogyan módosul az egyes 
években a társasági adó alapja az ügy-
let következtében?

2015-ben a társasági adó alapja csök-
ken a képzett fejlesztési tartalékkal, 
ugyanakkor az ezt követő években a 
Tao. törvény szerinti értékcsökkenés 

okán nem lesz csökkentő tétel, mert 
az aktiváláskor a felhasznált fejlesz-
tési tartalék összegében az eszköz 
bekerülési értéke elszámoltnak te-
kintendő. A Számviteli törvény sze-
rinti értékcsökkenést természetesen 
el kell számolni az eszközre, amellyel 
növelni kell a társasági adó alapját, 

„A fejlesztési 
tartalékot a lekötés 
adóévét követő négy 

adóévben kell az 
adóalanynak beruházásra 

felhasználnia.”
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A gyógyszertárak működtetői 
gyógyszer-értékesítési és szolgál-
tatásnyújtási tevékenységük révén 
az általános forgalmi adóról szó-
ló 2007. évi CXXVII. törvény (a 
továbbiakban: Áfa-törvény) hatá-
lya alá tartozó adóalanyoknak mi-
nősülnek. Amennyiben az értéke-
sítés (adóköteles ügylet) szintén az 
Áfa-törvény hatálya alá tartozó 
adóalany felé történik, úgy a gyógy-
szertárat minden esetben szám-
la-kiállítási kötelezettség terheli. 
Magánszemély felé történő expe-
diálás esetén a gyógyszertárnak a 
magánszemély kérésére kell szám-
lát kiállítania.

Számla kiállítása vény alapú  
expediáláskor

Vényköteles gyógyszert az orvos vé-
nyen rendel a beteg részére. A vény 
olyan okirat, amelynek megléte, bir-
toklása, bemutatása, majd gyógyszer-
tárban történő beváltása az alapja a 
vényköteles gyógyszer expediálásá-
nak. Alapesetben a vényen rendelt 
vényköteles gyógyszert maga a beteg 
váltja ki (és fizeti meg a térítési díjat). 
Az alábbiakban – a teljesség igénye 
nélkül – ismertetünk néhány lehet-
séges eltérést, amikor nem a beteg, 
hanem megbízásos vagy szerződéses 
alapon más személy a vényköteles 
gyógyszer kiváltója, úgymint:
 
- a beteg hozzátartozója, rokona, isme-
rőse;
- a beteg gyámja, gondozója;
- bentlakásos intézmény (például szo-
ciális otthon, büntetés-végrehajtási in-
tézet) szakszemélyzete;

A biztonságos és gazdaságos gyógy-
szer- és gyógyászati segédeszköz-el-
látás, valamint a gyógyszerforgalma-
zás általános szabályairól szóló 2006. 
évi XCVIII. törvény (továbbiakban 
Gyftv.) preambuluma szerint a gyógy-
szert fogyasztók védelme érdekében 
elengedhetetlen követelmény, hogy 
a gyógyszerek forgalmazásában az 
általános kereskedelmi szabályoktól 
eltérő, szigorúbb szabályok érvénye-
süljenek.
 
Tény és gyakorlati tapasztalat, hogy 
a gyógyszerek végső felhasználók 
felé történő expediálása (értékesítése) 
során a gyógyszertárakban keletkező 
számviteli bizonylatok (számlák) ki-
sebb hányadát vagy nem a jogszabály-
ban előírt adattartalommal állítják ki, 
vagy az adott expediálási eseménnyel 
kapcsolatban előírt dokumentációk 
(számlák) adatai nincsenek összhang-
ban egymással. 
 
A helyes gyógyszertári gyakorlat meg-
valósulása érdekében az alábbiakban 
kívánjuk összefoglalni a vényköte-
les gyógyszerek expediálásához tar-
tozó, gyógyszerügyi iratokkal (vény, 
megrendelőlap, orvosi, állatorvosi, 
illetve gyógyszerészi végzettség hi-
telt érdemlő igazolása) és számvi-
teli bizonylatokkal (számlák) kap-
csolatos ismereteket, azok helyes 
gyakorlati alkalmazását, összefüggéseit.
 
Jelen OGYÉI tájékoztató a Nemzet-
gazdasági Minisztérium, a Nemze-
ti Adó- és Vámhivatal, továbbá az  
Emberi Erőforrások Minisztériuma jó-
váhagyásával, szakmai egyetértésével, 
illetve a velük folytatott konzultációk 
eredményeként került kiadásra.

Főszabály: vényköteles gyógyszert a 
gyógyszertárban csak az arra jogo-
sult részére, a jogosultságot megtes-
tesítő eredeti dokumentum alapján 
lehet expediálni, azaz vényköteles 
gyógyszert csak a megfelelő jogo-
sultság birtokában lehet beszerezni.
 
Vényköteles gyógyszer expediálása 
kizárólag az alábbi, szabályosan ki-
állított dokumentumok birtoklása és 
bemutatása alapján történhet:
 
1.) vény alapján;
2.) megrendelőlap alapján, hazai 
egészségügyi szolgáltató részére (járó-
beteg-ellátás esetében az orvos részé-
re, egészségügyi tevékenysége ellátá-
sához);
3.) végzettség hitelt érdemlő igazolá-
sa alapján, orvosnak, állatorvosnak és 
gyógyszerésznek (diploma, oklevél, 
alap-nyilvántartási szám, igazolvány 
a gyógyszerészek országos nyilván-
tartásába való felvételről, működési 
nyilvántartási igazolvány vagy annak 
száma, orvosi pecsét, állatorvos esetén 
kamarai nyilvántartási szám stb.).

OGYÉI tájékoztató
A vényköteles gyógyszerek expediálásához kapcsolódó számlázási gyakorlatról

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet ez év június 8-án jelentette meg és juttatta el a hazai 
patikák vezetőinek az alábbi tájékoztatót. A hatóság célja, hogy a dokumentum iránymutatása alapján a gyógyszertá-
rakban országosan egységes elvek mentén, szabályszerűen történjen a vényköteles gyógyszerek expediálásához társu-
ló számviteli bizonylatok (számlák) kiállítása. Az alábbiakban mi is megosztjuk olvasóinkkal a dr. Mike László országos  
tisztifőgyógyszerész által szignált tájékoztatót.
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egészségügyi tevékenységet közvetle-
nül végző (hazai hatóság által kiadott 
működési engedéllyel rendelkező) vál-
lalkozás javára történik. A vényköteles 
gyógyszereket az adott egészségügyi 
vállalkozás közvetlen egészségügyi 
tevékenysége során kell felhasználni 
(orvosi rendelő, orvosi táska, beteg ott-
honában történő orvosi vizit).
 
Megrendelőlapon történő gyógyszer 
rendelése esetén tehát a Vevő minden 
esetben az az egészségügyi tevékeny-
ség végzésére hazai hatóság által ki-
adott működési engedéllyel rendelke-
ző vállalkozás lehet, amelynek javára 
– a közvetlen betegellátás biztosítása 
érdekében –- megrendelték és besze-
rezték a vényköteles gyógyszereket.

Számla kiállítása orvos, állator-
vos és gyógyszerész saját jogon 
történő vásárlása során, vénykö-
teles gyógyszer expediálásakor

Orvosnak, állatorvosnak és gyógy-
szerésznek – legfeljebb 30 napra 
elegendő mennyiségben – vény és 
megrendelőlap nélkül is kiadható 
vényköteles gyógyszer (kivéve kábí-
tószerként és pszichotróp anyagként 
/K1, K2, P2, P4/ minősített gyógy-
szerek; FoNo dosim mennyiségnél 
nagyobb mennyiségű gyógyszera-
nyag önmagában; az alkalmazási elő-
írása szerint az influenzavírus okozta 
megbetegedések megelőzésére és 
kezelésére szolgáló gyógyszerkészít-
mény, legfeljebb az alkalmazási elő-
írása szerinti terápiás alkalmazáshoz 
szükséges mennyiségben).
 
Ebben az esetben az orvos, az állat-
orvos és a gyógyszerész, mint ma-
gánszemélyek (végzettségükre való 
tekintettel, a jogszabály erejénél fog-
va) jogosultak vényköteles gyógyszer 
vény nélküli beszerzésére. Tehát nem 
az egészségügyi tevékenységük foly-
tatása és gyakorlása, nem a betegek 
rendelőben történő kezelése, nem az 
egészségügyi szolgáltató gazdasági 
társaság, illetve egészségügyi egyéni 
vállalkozásuk érdekében és javára, az 

- nappali ellátást nyújtó intézmény 
szakdolgozója;
- valamely intézmény vagy közösség 
(például önkormányzat, költségvetési 
szerv, egyesület, alapítvány, szövet-
kezet, társaság, klub, nevelési-oktatási 
intézmény, egyház, állami intézmény) 
képviselője.
 
A fentebb említett esetekben az is 
gyakran előfordul, hogy a vényköteles 
gyógyszer kiváltásakor a beteg által 
fizetendő térítési díjat nem a beteg, 
hanem a gyógyszert kiváltó vállalja át. 
A kiváltó – akár természetes, akár jogi 
– személy általi térítési díj megfizetése 
mögött mindig egyfajta megbízásos, 
szerződéses vagy tagsági jogviszony 
kell, hogy álljon, amely a kiállításra 
kerülő számla mögöttes ügyletének te-
kintendő. E mögöttes jogviszony kap-
csán megjegyezzük, hogy ahhoz, hogy 
a beteg helyett egy másik személy 
jelenhessen meg a számlán vevőként, 
a másik személynek a saját nevében, 
de a beteg javára kell eljárnia a vény-
köteles gyógyszer kiváltása során.  
A gyógyszerekkel kapcsolatos szigorú 
szabályozást figyelembe véve, feltéte-
lezhetően olyan jogviszony keretében, 
olyan személy járhat el a saját nevében 
a beteg javára, amely esetében bizto-
sított, hogy a beteg a számára rendelt 
gyógyszer birtokába jut. A mögöttes 
ügylet vizsgálata nem a gyógyszertár 
feladata és kötelezettsége, a számla ki-
állítása viszont igen, amennyiben arra 
igény, illetve kérés merül fel.
 
Ezekben az esetekben tehát a vényen 
szereplő magánszemély eltér(het) a 
számlán szereplő Vevő (költségviselő) 
személytől, ami szabályos értékesítés-
nek és számla-kiállításnak minősíthető. 
A számlán tehát Vevőként magánsze-
mély vagy jogi személy szerepelhet.

Azokban az esetekben, amikor a 
gyógyszertár a vényen szereplő ma-
gánszemélytől eltérő Vevő (költségvi-
selő) részére állít ki számlát (közületi 
számlát), a Vevő adatainál (például X 
Egészségpénztár, XY személy), vagy 
a kiállított számla tételeinél minden 
esetben fel kell tüntetni a vényköte-
les gyógyszer jogosultjának a nevét, 

vagy a TAJ számát, amely alapján 
egyértelműen azonosítható az a be-
teg, aki részére a vényköteles gyógy-
szert rendelték.
 
A jogi személyek fajtái: állam, önkor-
mányzat, költségvetési szerv, polgár-
mesteri hivatal, közhasznú társaság, 
köztestület, gazdasági társaság, társa-
dalmi szervezet, szövetkezet, társulat, 
egyesület, párt, szakszervezet, egész-
ségpénztár, egyház, alapítvány, közala-
pítvány.

Számla kiállítása megrendelőlap-
ra történő expediáláskor

Megrendelőlapot az orvos egészség-
ügyi tevékenységének végzése során, 
betegellátásra felhasznált gyógyszerek 
beszerzése céljából használhat. Megren-
delőlapon forgalomba hozatalra enge-
délyezett gyógyszer vagy magisztrális 
gyógyszerkészítmény rendelhető. Egy 
megrendelőlapon egyszerre több gyógy-
szer is rendelhető. A megrendelőlapon 
rendelt gyógyszert kiadni annak kiállí-
tásától számított 30 napon belül lehet.  
A megrendelőlapon történő rendelés kö-
telező tartalmi elemei az alábbiak:
 
– a gyógyszert rendelő orvos neve, 
pecsétjének azonosítható lenyomata, 
saját kezű aláírása;
– azon személyek száma, akik ellátá-
sára a gyógyszert rendelték;
– a gyógyszert felhasználó intézmény, 
vállalkozás megnevezése, címe, vala-
mint a gyógyszerrendelés dátuma;
– a rendelt gyógyszer(ek) megneve-
zése, ideértve a gyógyszerformát, a 
hatáserőssége(ke)t és a gyógyszer(ek) 
összmennyiségét.

Ebben az esetben az orvos a vényköte-
les gyógyszert egészségügyi, orvosi te-
vékenységének végzéséhez, annak köz-
vetlen ellátásához rendeli. Azonban az 
orvos az egészségügyi tevékenységét a 
leggyakrabban valamilyen vállalkozás, 
gazdasági társaság formájában (kft., bt., 
egyéni vállalkozás), annak képviseleté-
ben, mint szakképesítéssel rendelkező, 
közreműködő személy végzi. A vény-
köteles gyógyszer beszerzése tehát az 
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41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet  
18. § (14) bekezdése szerint „a 
gyógyszertár az emberi felhaszná-
lásra kerülő gyógyszerek rendelé-
séről és kiadásáról szóló miniszteri 
rendelet szerinti vényköteles gyógy-
szer vény nélküli kiadásáról nyil-
vántartást vezet, amely tartalmazza 
a kiadott gyógyszer nevét, a kiadás 
időpontját, az átvevő végzettségét 
vagy jogosultságát hitelt érdem-
lően tanúsító okirat számát, or-
vos esetén orvosi bélyegzőjének a 
számát vagy lenyomatát, valamint 
a kiadó és az átvevő aláírását.”  
A nyilvántartás vezetésekor az adat-
védelemre vonatkozó szabályok be-
tartására is figyelmet kell fordítani.
 
Kérem, hogy gyógyszertári tevékeny-
ségük során az ismertetett szabályok-
nak megfelelően végezzék szakmai 
munkájukat!

Az OGYÉI kötelező elektronikus érte-
sítéseit azokra az e-mail címekre küldi 
el, amelyeket a Tisztigyógyszerészeti 
Főosztályunknak hivatalosan jelente-
nek. A hatályos jogszabályok értelmé-
ben – 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet 
17. § (4) bekezdés – a gyógyszertár 
működtetője a gyógyszertár elektroni-
kus levelezési címét a működés meg-
kezdésekor és az elektronikus levelezé-
si cím megváltozása esetén is köteles 
bejelenteni a gyógyszerészeti állam-
igazgatási szervnek. „A gyógyszertár 
elektronikus levélcímének bejelentése” 
elnevezésű formanyomtatvány honla-
punkról tölthető le: http://www.ogyei.
gov.hu/bejelentesek/

Egyéb alternatív e-mail címek meg-
adására a „Hírlevél feliratkozás” me-
nüpontban van lehetőség. 

ott folytatott tevékenységük 
ellátásához szerzik be a 
vényköteles gyógyszert, ha-
nem saját maguk számára. A 
részükre kiállítandó számlán 
ezért beszerzőként, azaz Ve-
vőként nem szerepelhet gaz-
dasági társaság, annak adatai 
nem tüntethetők fel. Részük-
re kizárólag olyan számla 
állítható ki, amelyen Vevő-
ként az orvos, az állatorvos 
vagy a gyógyszerész, mint 
magánszemély szerepel.

Nyilvántartás vezetése

A közforgalmú, fiók- és ké-
zigyógyszertárak, továbbá 
intézeti gyógyszertárak mű-
ködési, szolgálati és nyil-
vántartási rendjéről szóló 

gyógyszertár neve után található hatje-
gyű azonosító kód – ezt a kódot kell 
beírni a kérdőív megfelelő rovatába. 

A felmérést az ÁEEK készíti, így to-
vábbi kérdések esetén az alábbi elérhe-
tőségeken lehet érdeklődni: 

E-mail: helpdesk.eeszt@aeek.hu
Tel.: +36-1-920-1050

Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térhez (EESZT) kapcsolódó 
informatikai adatszolgáltatásról

Tájékoztatás e-mail cím bejelen-
téséről, illetve módosításáról

Az OGYÉI, mint szolgáltató és a piac szereplőinek munkáját segítő hatóság mindezeken túl azt javasolja a 
gyógyszerészeknek, hogy amennyiben bizonytalanok a fenti kérdések bármelyike tekintetében, egyeztetés cél-
jából vegyék fel a kapcsolatot a területileg illetékes tisztigyógyszerésszel.

Az Állami Egészségügyi Ellátó Köz-
pont (ÁEEK) levélben kereste meg a 
gyógyszertárak vezetőit az Elektronikus 
Egészségügyi Szolgáltatási Térhez kap-
csolódó informatikai adatszolgáltatás 
ügyében. A levélben hivatkozott kérdőív 
tartalmi elemei között szerepel az adott 
gyógyszertárat azonosító OGYÉI-kód, 
amelynek feltüntetése minden esetben 
kötelező, e nélkül a kérdőív kitöltése 
nem lehetséges. Az OGYÉI azonosító 
kódja a gyógyszerügyi hatóság honlap-
ján (www.ogyei.gov.hu) az Információs 
blokkban található „Gyógyszertárke-
reső” menüpont alatt érhető el. 

Kérjük, hogy a „Gyógyszertárke-
reső”-ben válassza ki az adott megyét, 
azon belül a saját gyógyszertárát, majd 
ezt követően a „részletes adatok” me-
nüpontra kattintva láthatóvá válik a 
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Diabétesz elleni készítmény lett 
az Év Gyógyszere

A Magyar Kísérletes és Klinikai  
Farmakológiai Társaság idén egy 
cukorbetegség kezelésére szolgá-
ló gyógyszernek ítélte oda az Év  
Gyógyszere díjat. A szervezet elnöke, 
Sperlágh Beáta elmondta, a kutatások 
eredményei szerint a készítmény sze-
dése esetén egy-két év alatt 38 száza-
lékkal csökkent a cukorbetegek köré-
ben a kardiovaszkuláris halálesetek 
száma. 

Mint ismeretes, a diabéteszes betegek-
nél kétszer-négyszer nagyobb eséllyel 
alakul ki szív- és érrendszeri beteg-
ség, ami a 2-es típusú cukorbetegség 
egyik jelentős szövődménye és vezető  
haláloka.

Magyarországon több mint 1 millió cu-
korbeteg él, és mintegy 800 ezer ember 
emiatt gyógyszert is szed. A diabétesz-
ben szenvedő betegek gyógyítása kerül 
a legtöbbe, erre évi 45 milliárd forintot 
költ az egészségbiztosítási kassza – de-
rül ki a Nemzeti Egészségbiztosítási 
Alapkezelő (NEAK) adataiból. 

Az Év Gyógyszerének megválasztott 
készítményt a Boehringer Ingelheim 
gyártja, és 2014 májusa óta van for-
galomban Magyarországon. A gyógy-
szerből tavaly 117 ezer dobozzal adtak 
el, a tavaly májusi forgalmi adatok 
szerint jelenleg 18 ezer magyar beteg 
szedi a készítményt. 

Forrás: Világgazdaság

Hat új gyógyszer kapott közfinanszírozást
Június elsejétől hat új terápia kapott közfinanszírozást. A Nemzeti Egészségbiztosítá-
si Alapkezelő (NEAK) a csontáttétes daganatok kezelésére olyan hatóanyag-kombi-
nációt támogat, amely megakadályozza a további csontvesztést, a daganat miatt be-
következő töréseket és egyben a fájdalmat is csillapítja. A készítményhez – várhatóan 
100 százalékos támogatás mellett – a patikákban is hozzáférhetnek majd a betegek.

A Parkinson-kórban szenvedők átmeneti tünetmentességet biztosító készít-
ményhez juthatnak. Az új szer sem gyógyítja meg a kórt, de a betegség korai 
szakaszához hasonló, viszonylag megfelelő életminőséget biztosíthat a váratlan 
„lefagyásoktól” és az átmeneti mozgászavartól szenvedők számára. Ez a szer ed-
dig is elérhető volt, a betegek egyedi méltányosság keretében juthattak hozzá. A 
készítményt a jövőben három orvosi egyetem – a budapesti, a szegedi és a pécsi 
–, valamint a miskolci megyei kórház neurológusai írhatnák föl.

A harmadik egy, már szintén kapható, a véralvadást befolyásoló készítmény, ami 
mostantól új terápiában, az agyvérzés és egyéb keringési betegségek okozta em-
bólia megelőzésére is adható. A gyógyszerhez 30 százalékos önrészt kell majd fi-
zetniük a rászorulóknak.  Hasonló hozzájárulás fizetése mellett juthatnak hozzá 
egy új injekcióhoz a csontritkulással kezelt, 55 évnél idősebb betegek. E szertől 
azt várják, hogy a teljes csontozatban mérsékelje a törések kockázatát. 

Új, a korábbinál hatékonyabb készítményhez jutottak a Hepatitisz C fertőzöttek 
is. A vírusellenes szer előnye, hogy vesebetegek is kaphatják. A hatodik gyógy-
szer befogadásával a vérzékeny betegek terápiája bővül.

Forrás: Népszava

Sopronban rendezték meg az idei Rozsnyay Mátyás Emlékversenyt
A Magyar Gyógyszerésztu-
dományi Társaság Győr-Mo-
son-Sopron Megyei Szervezete 
rendezte meg az LII. Rozsnyay 
Mátyás Emlékversenyt, amely-
nek a háromcsillagos Hotel 
Lövér Superior adott otthont. 
A verseny győztese Andrikóné 
dr. Tógyer Melinda lett „Kór-
házi-klinikai gyógyszerészi 
szerepvállalás az infekciókont-
roll és antibiotikum stewardship területeken” című előadásával. A közforgalmú 
gyógyszerellátás területén a legjobb előadó dr. Dér Péter lett, aki „Az online 
gyógyszerészi tanácsadás, mint a kisgyermekes szülők egészségügyi informá-
cióforrása” címmel tartotta meg előadását. A HGYSZ különdíját dr. Kleiner  
Dénes és dr. Égető Eszter Anna megosztva nyerték el „Vastag- és végbéldagana-
tos betegek gyógyszerészi gondozása fekvő- és járóbeteg-ellátásban” című közös 
előadásukkal.

A szervezők az előadói verseny színvonalas lebonyolítása mellett három pél-
damutató munkásságú, soproni kötődésű gyógyszerészről is megemlékeztek. A 
rendezvény hallgatósága több előadáson és programon keresztül részletesen is 
megismerkedhetett dr. Horváth Dénes, dr. Küttel Dezső és dr. Nikolics Károly 
életével és munkásságával. 

Forrás: HGYSZ
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Három új készítménnyel bővült  
a FoNo VII.
Az Egészségügyi Közlönyben 2017. 
május 29-én jelent meg az Országos 
Gyógyszerészeti és Élelmezés-egész-
ségügyi Intézet (OGYÉI) FoNo  
VII-1/2017. és FoNo VII-2/2017. szá-
mú közleménye, amellyel a hatóság há-
rom új előiratot vezet be a Szabványos 
Vényminták Gyűjteményébe.

A három készítmény közül kettőt – az 
OGYI-P-65-2004. számú módszer-
tani levél alapján – a gyógyszertárak 
már korábban is forgalmazhattak. Ezt 
a módszertani levelet azonban a ha-
tóság idén februárban  hatályon kívül 
helyezte, ezért vált szükségessé a FoNo 
módosítása. Az egyik újra bevezetett 
készítmény az ép, vagy enyhén sérült 
bőrfelület dezinficiálására szolgáló  
70 százalékos alkohol, amelyet ismét 
50 g-os kiszerelésben 
lehet forgalmazni.

A másik ismerős 
előirat a C-vitamin 
hiány kezelésére 
szolgáló, 200 mg-
os adagokra osz-
tott aszkorbinsav 
por. Ezzel kap-
csolatban újdon-
ságként jelenik 
meg, hogy ezt a 
készítményt 10 g-os osztatlan porként 
is lehet expediálni, ha a gyógyszertár 
a csomagolásban a gyógyszeranyag 
mellé a pontos adagoláshoz szükséges 
adagolókanalat is biztosítja.

A FoNo VII-ben új készítményként jele-
nik meg a 75 g-os kiszerelésű osztatlan 
porként forgalmazott glükóz, amelyet in 
vivo diagnosztikumként lehet felhasz-
nálni a 2-es típusú diabetes mellitus di-
agnózisának pontosításához, a beállított 
terápia ellenőrzéséhez vagy a terhességi 
diabetes mellitus kiszűréséhez.

A két közlemény szövegét teljes terjedel-
mében az OGYÉI honlapján lehet megte-
kinteni. A módosítások 2017. június 3-án 
váltak hatályossá.

Forrás: HGYSZ

Kiemelt gyógyszervizsgálati kutatóhely lett a Debreceni Egyetem

A Debreceni Egyetem (DE) elnyerte a QuintilesIMS amerikai vizsgálatszervező 
cég kiemelt gyógyszervizsgálati kutatóhely pozícióját. Szilvássy Zoltán rektor 
ennek kapcsán elmondta, a világ legnagyobb klinikai vizsgálatszervező cége, 
a QuintilesIMS 250 
ezer partnere közül 
a DE eddig az 1500 
partner-kutatóhely 
(Partner Site) egyi-
ke volt. A mostani 
elismeréssel a világ 
25 – Európában 11 – 
kiemelt vizsgálóhe-
lye (Prime Site) közé 
került.
 
Kaye Hallett, a  
QuintilesIMS alelnö-
ke szerint a Debreceni Egyetemen évtizedek óta zajló, magas színvonalú gyógy-
szervizsgálati kutatások elismerése a kiemelt kutatóhely pozíció. Veres László, 
az amerikai cég magyarországi képviselője hozzátette: a tapasztalatok szerint a 
kiemelt kutatóhelyeken 30-50 százalékkal tudták növelni az új vizsgálatokat, és 
hasonló arányban nőtt a vizsgálatokba bevont betegek száma is.

Páll Dénes, a DE gyógyszerfejlesztési koordinációs központjának igazgató-
ja az MTI érdeklődésére közölte: évente 150 új klinikai gyógyszervizsgála-
tot indítanak Debrecenben, a most is folyó vizsgálatok száma meghaladja a  
400-at, az ebből származó árbevétel tavaly 1,43 milliárd forint, az egyetem 
bevételeinek egy százaléka volt. 

A DE-n több mint 25 éve folytatnak klinikai gyógyszervizsgálatokat, az elmúlt 
négy évben – a Gyógyszerfejlesztési Koordinációs Központ megalakulása óta – 
a kutatások száma a duplájára nőtt, a vizsgálatokba bevont betegek száma pedig 
megháromszorozódott.

Forrás: Profitline.hu

Megújul a PTE Gyógyszerésztudományi Kara

Megkezdődött a Pécsi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Karának 
(PTE-GYTK) 450 millió forintos átfogó fejlesztése. Az intézmény erről szóló 
közleményéből tudható: a PTE számára a Modern városok program keretében  
24 milliárd forintos forrás nyílt meg az egyetem versenyképességének javítására, 
az idegen nyelvű oktatási és szolgáltatási portfólió fejlesztésére, a külföldi hall-
gatók számának jelentős növelésére és a kutatási potenciál erősítésére.

A fejlesztés eredményeként a Gyógyszerésztudományi Kar új laboratóriumok-
kal, modern eszközparkkal, oktatási helyiségekkel, közösségi terekkel gazdago-
dik – nyilatkozta Perjési Pál dékán, aki szerint az intézmény méltó helyszíne lesz 
a magyar és angol nyelvű, valamint a tervezett német nyelvű gyógyszerészkép-
zésnek. A vezető arra is kitért, hogy jelenleg 150 külföldi és 170 magyar hallgató 
tanul a karon, amely 2020-ig a külföldi hallgatói létszám megduplázását vállalta.

Forrás: Hirado.hu
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A Teva Gyógyszergyár Zrt. nemrégi-
ben bejelentette:  a következő hóna-
pokban 500 fős létszámcsökkentést 
tervez  gödöllői termelőüzemében, 
azzal a szándékkal, hogy 2018 végéig 
értékesíti vagy bezárja a gyárat, amely 
2018 közepéig csökkentett kapacitás-
sal folytatja a termelést. A Teva izraeli 
központja ezzel egy időben közölte: to-
vábbra is teljes mértékben elkötelezett 
a társaság magyarországi működése 
iránt, és hangsúlyozta, hogy a terv nem 
érinti az együttesen több mint 2000 
embernek munkát adó debreceni és sa-
jóbábonyi üzemet, valamint a társaság 
magyarországi kereskedelmi egységét.

A Háárec című izraeli lap szerint a Teva 
irányítási hibák miatt 14 éves mélypon-
ton van, 34,6 milliárd dolláros (mintegy 
9500 milliárd forintos) pénzügyi tarto-
zást tol maga előtt, és nem világos, hogy 
ezt képes lesz-e törleszteni, ami azzal 
fenyegeti, hogy elveszítheti önállóságát.

A Teva a debreceni Biogal 1995-ös 
megvételével vetette meg a lábát Ma-
gyarországon. 2012-ben vásárolta meg 
gödöllői üzemét, amelybe eddig ösz-
szesen 110 millió dollárt fektetett. A 
vállalkozás az Egyesült Államok Élel-
miszer- és Gyógyszerbiztonsági Hiva-
tala (FDA) időszakos vizsgálatai miatt 
bukott meg, miután 2016-ban az FDA 
gyártási előírások megszegése miatt 
két antibiotikum kivételével megtil-
totta a gödöllői Teva-gyárban készült 
gyógyszerek importját.

Tavaly január végén a Teva önként, elő-
vigyázatosságból minden gyártási tevé-
kenységet felfüggesztett  Gödöllőn. A 
kényszerleállás nem kis érvágást jelent-
hetett a cégnek, hiszen több mint 200, 
Magyarországon forgalmazott termékről 
volt szó, és a gödöllői gyárból több mint 
40 országba exportáltak készítményeket. 

A Teva az idő előtti nyugdíjba vonulást 
vállaló dolgozóknak kedvezmények 
felajánlását tervezi, a Nemzetgazdasá-

gi Minisztérium pedig jelezte: kiemelt 
figyelemmel kíséri a Teva Gyógyszer-
gyár Zrt. elbocsátandó munkavállalói- 
nak sorsát, és mindent megtesz, hogy 
segítse mielőbbi újbóli elhelyezkedé-
süket. Ez utóbbira jelenthet részleges 
megoldást, hogy az ugyancsak gyógy-
szeripari területen tevékenykedő GSK 
mintegy 18 milliárd forintos kapacitás-
bővítő beruházást hajt végre gödöllői 
üzemében, amelynek eredményeként 
ott 104 új munkahely jön majd létre.

Forrás: vg.hu

Bezárják a Teva gödöllői üzemét
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TOVÁBBKÉPZÉS

Gyógyszerügy és környezete: Generációváltás  
(előadó: dr. Mikola Bálint)

2017 az egészségügyi ellátórendszer tulajdonosi szerke-
zete, finanszírozása és ellenőrzése átszervezésének az éve. 
Milyen változásokat generál mindez az állami és magán-
ellátás arányaiban, valamint az egészségbiztosítás terüle-
tein?

A szakmai felelősség jogszabályi, erkölcsi,  
etikai vonatkozásai (előadó: dr. Sándor István)

Mennyiben lehet jogszabályokkal alátámasztani az erkölcsi 
és etikai tisztaságot? Hol a határa a gyógyszerellátás bizton-
sága terén a gyógyszerészi kompetenciának?

Ellátásilánc-menedzsment – Gyógyszertári logisztika  
(előadó: dr. Samu Antal)

Alapvető szempont a mindenki számára hozzáférhető, biz-
tonságos gyógyszerellátás, ennek minden vetületével, szak-
mai és gazdasági szempontból is.

Új generáció, más konfliktusok. Problémamegoldás,  
döntéshozatal a gyógyszerellátás területén  

(előadó: Takács Gézáné dr.)

Szakszemélyzeten belüli konfliktusok, az egyre jobban 
tájékozott, öntudatos beteg és a személyzet konfliktusa 
és ezek megoldási variánsai. Befolyásolhatja-e a szakmai 
döntéshozatalt a konfliktuskerülő magatartás?

Páciensekkel szembeni piaci magatartás: kommunikáció, 
reklám, PR (előadó: dr. Simon Kis Gábor)

Minden második reklám gyógyszerreklám. Ez egyrészt 
jó, mert felhívja az emberek figyelmét arra, hogy törőd-
jenek az egészségükkel, másrészt egyre több a szakmai- 
lag félművelt, tudálékos páciens, akikkel másképp kell 
foglalkozni, mint a törzsbetegekkel. Meddig mehet el a 
gyógyszerész a piac vezérelte magatartásban?

A továbbképző tanfolyam – az akkreditációs bizottság 
döntése alapján – sikeres tesztvizsgával  

30 KREDITPONT ÉRTÉKŰ. 

A képzés bonyolításával a Simon Patika Kft. (Nyilvántartási szám: 01-0434-
04) foglalkozik. (1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 158.)

Részvételi díj: 9750 Ft tanfolyamdíj + az egyetemi pontelszámolási díj: 500 Ft. 

A továbbképzés pontos helyszínéről, kezdési időpontjáról a továbbképzés 
előtt 8 nappal adunk tájékoztatást. Az átutalási vagy készpénzes számlát a 

tanfolyam végén, a helyszínen kapják meg a hallgatók. 

Információ: Takács Gézáné dr. tel.: 06-30-955-8125

Kérjük, hogy a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével és visszaküldésével 
jelezze részvételi szándékát! 

Budapest, 2017. március 15.

           Tisztelettel:
Dr. Simon Kis Gábor s.k., kandidátus

BUDAPEST III.  

GYŐR

BUDAPEST IV.  

GYÓGYSZERTÁRI MENEDZSMENT
Továbbképző tanfolyam 2017.

JELENTKEZÉSI LAP
Gyógyszertári menedzsment – 2017.

A továbbképzés választott helyszíne:
Jelentkező neve: 
Előző név: 
Működési nyilvántartási száma:
Levelezési cím
Címzés:
Irányítószám/város/utca/házszám:

Telefonszám:       
E-mail cím: 

Számlázási adatok
Számla címzése: 
Irányítószám/város/utca/házszám: 

Fizetési mód: Átutalás          Készpénz 

A részvételi feltételeket elfogadom, magamra nézve kötelezőnek tartom, a tandíj 
határidőre való befizetéséről gondoskodom. Hozzájárulok, hogy a fentiekben 
közölt adataimat tanfolyamszervezéssel és kreditpont-nyilvántartással 
kapcsolatos teendők ügyében felhasználják.

Kelt: 2017.
           aláírás
Beküldési cím:
Simon Patika Kft., 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 158.
Tel./fax: 06/1/252-4948 VAGY takacsmargo@indamail.hu

A jelentkezési lap szabadon sokszorosítható!

FELHÍVÁS

szeptember 23–24.  (szombat-vasárnap)

november 11–12.   (szombat-vasárnap)

november 25–26.   (szombat-vasárnap)

HELYSZÍNEK ÉS IDŐPONTOK:
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SZÍNHÁZ
Jean-Marie Chevret: Amazonok

A Virginia állambeli Richmondban ala-
kult No BS! Brass Band hosszú ideje 
a tengerentúli tradicionális jazz-színtér 
egyik legsikeresebb 
zenekara. A szaxo-
fon és a dob mellett 
trombita- és harsona-
kórust, valamint tubát 
is felvonultató csapat 
az autentikus New 
Orleans-i hangzásból 
indul ki. A No BS! a 
szó legjobb értelmé-
ben vett igazi rezes-
banda, és ebben az 
értelemben az 1890-
es években kialakult 
„ m e n e t z e n e k a r i ” 
(marching band) ha-
gyomány folytatója. 

A No BS! Brass Band ezt az öröksé-
get bátran ötvözi a hatvanas évekbeli 
free jazz (John Coltrane), a progresz-

szív rock (Led Zeppelin) és a külön-
böző fúziós irányzatok, vagy akár a 
funky és a rhythm and blues (James 

Brown, Micha-
el Jackson) ele-
meivel. Ferge-
teges lendületű 
show-műsoraik 
hatására a Ken-
nedy Center és 
a Lincoln Cen-
ter közönsége 
is táncra per-
dült. A tizen-
egy tagú csapat 
ritkán játszik 
Európában, így 
MüPa-beli fel-
lépésük valódi 
kuriózum.

Helyszín: Benczúr Kert     Időpont: augusztus 21. és 22., 20 óra (esőnap: augusztus 23.)     Jegyár: 4900 Ft

Helyszín: Művészetek Palotája     Időpont: augusztus 27., 20.00     Jegyár: 2500–3900 Ft

JAZZ
A No BS! Brass Band koncertje

Szarka János rendezésében egy mo-
dernkori amazontörténetet láthatnak, 
amelyben három nő bojkottot hirdet a 
férfiak ellen.

 Martine, egy középkorú háziasszony, 
miután a férje elhagyja, mély depresszi-
óba zuhan. Két facér barátnője – Micky 
és Annie – odaköltözik hozzá, hogy 

együtt vészeljék át ezt az időszakot, és 
elhatározzák, hogy a fájdalom és a csaló-
dás elkerülése végett tabuként kezelnek 
minden férfit. Csakhogy mindezt meg-
rengeti, amikor váratlanul megérkezik 
a gavallér és szemtelenül jóképű Guil-
laume. A fiatal férfi jelenléte nemcsak 
a három barátnő kapcsolatát, hanem a 
férfiak kirekesztésén alapuló döntésüket 
is megkérdőjelezi…
 
A darab kíméletlenül és kritikusan viszo-
nyul a korhoz és a világhoz, amelyben 
élünk, írója ügyesen lavírozik az érzel-
mekre hatás és a szórakoztatás között.

Szereplők: Náray Erika (Martine), 
Györgyi Anna (Annie), Auksz Éva 
(Micky), Ozsgyáni Mihály (Guillaume), 
Héricz Patrik (Loïc)
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Fotó: Lauren Serpa
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Helyszín: Margitszigeti Szabadtéri Színpad     Időpont: július 23., 20.00     Jegyár: 4500–6900 Ft

GOSPEL
A Soweto Gospel Choir koncertje

„Az emberi hang csodájában és a kö-
zös éneklésben rejlő erő.”

Megalakulásának 15. évfordulóját 
ünnepli idén a több mint 40 főből álló, 

egyedülállóan színes Soweto Gospel 
Choir. A dél-afrikai kórus világszám-
ba menő színpadi show-ja nemcsak a 
látvány, hanem a zenei anyag tekin-
tetében is páratlan élményt nyújt: az 
afrikai gospelt ötvözik a spirituálé, a 
reggae és az amerikai populáris zenei 
műfajokkal.

A világszerte óriási sikerrel turnézó 
együttes az elmúlt évtizedben a világ 
legrangosabb helyszínein lépett fel, 
többek között a Carnegie Hall, a Syd-
ney-i Operaház és a londoni Royal 
Festival Hall koncerttermeiben; „A 
legjobb tradicionális világzene” ka-
tegóriában pedig két egymást követő 
évben is elnyerte a Grammy-díjat. A 
formáció először lép fel Magyaror-
szágon.

XVI. évfolyam 7-8. szám  l  2017. július-augusztus

„Visszajövök és milli-
óké leszek!” – mondta 
Eva Perón (Evita), az 
argentin miniszterel-
nök felesége a halála 
előtt, aki a szegény-
ségből felemelkedve 
olyan életet élt, amely 
mintaként szolgálhat 
mindannyiunk számá-
ra. Rendkívüli, ugyan-
akkor ellentmondá-
sos alakját a zseniális 
szerzőpáros, Andrew 
Lloyd Webber és Tim 
Rice népszerű musical-
je, valamint a Madonna 
főszereplésével készült 
film tette világszerte 
ismertté és népszerűvé. 

A darab – örök értékeinek, 
az emberi sorsok megha-
tó ábrázolásának, valamint 
nagyhatású zenéjének kö-
szönhetően – a musicalek 
legnagyobb klasszikusai 
közé tartozik.

Az Eva Perón legendás 
személyiségét megelevení-
tő, világklasszis musicalt   
Juronics Tamás  rendezé-
sében, kiváló hazai sztárok 
közreműködésével láthatja 
a közönség: a címszerepet   
Radnay Csilla alakítja, Che 
Guevara-ként Sándor Péter, 
Juan Perón szerepében  pe-
dig Egyházi Géza lép szín-
padra.

Helyszín: Margitszigeti Szabadtéri Színpad     Időpont: augusztus 11. és 13., 20.00      Jegyár: 4900–12000 Ft

MUSICAL
Andrew Lloyd Webber–Tim Rice: Evita
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Az őssejt-tartalmú kozmetikumok va-
rázsereje a sokoldalúságukban rejlik: 
képesek megújítani a bőrt, visszafor-
dítják az öregedését, ellenállóvá te-
szik a környezeti hatásokkal szemben 
és megnövelik a sejtek élettartamát. A 
szalonkezelés után folytassuk otthon 
is az ápolást őssejt-tartalmú kozmeti-
kumokkal, amelyek biztosítják a bőr 
tökéletes hidratáltságát, és esténként 
gyógyírként hatnak a naptól, széltől és 
víztől megviselt bőrre.

A kozmetikai kezelés után, hidratált 
bőrrel, hatékony fényvédővel és koz-
metikumokkal felfegyverkezve bát-
ran sütkérezhetünk. Nyáron a nappali 
krémünk legalább 30 faktoros legyen. 
Napozáskor a fényvédelmet kezdjük 
magasabb faktorszámú és vízálló sze-
rekkel. Fényvédő nélkül ne menjünk 
a napra! Fogyasszunk sok „fényvédő” 
hatású táplálékot, amely gazdag A-, 
E- és C-vitaminokban és legalább napi  
2 liter ásványvizet.

A szemünket napszemüveggel, a ha-
junkat kendővel vagy sapkával védjük 
az UV sugaraktól. A nagy hőségben ne 
hordjunk műszálas ruhaneműt, és óva-
kodjunk a magas illóolaj-tartalmú koz-
metikumoktól. 

Minden kedves Olvasónak kellemes 
nyarat és napfürdőzést kívánok!

Barabás Éva

Az idei balatoni nyaram is a Pharma 
Kupa – Doktor Regatta vitorlásver-
sennyel kezdődött. Dagadtak a vitorlák 
a heves szélben, és az elő-előbukkanó 
nap perzselően sütött. Valódi balatoni, 
öltözős-vetkőzős időjárás volt: ha ki-
sütött a nap vetkőztünk, ha elment, öl-
töztünk. Ebben az időben lehet a legin-
kább leégni, mert a széltől nem érezzük 
a nap valódi erejét. Nem lehet elégszer 
elmondani, hogy a nap mennyire káro-
síthatja a bőrt, ha nem vesszük komo-
lyan a napozás szabályait.

Bőrgyógyászok szerint az erős napsu-
gárzás miatt az emberek többsége 18 
éves korára megkapja az egész életre 
elegendő napsugárzás 80 százalékát. 
Ha ebben van is némi túlzás, nem árt 
az óvatosság.

A napozási szezont kezdjük a kozmeti-
kában. A bőr kitisztítása és hidratálása 
elsődleges feladat. Számtalan lehe-
tőség kínálkozik a szalonokban a bőr 
hidratálására: hogy csak egyet említsek 
a sok közül, a növényi őssejtet tartal-
mazó kozmetikumokkal történő arcke-
zelés. 

A szervezetben alapvetően kétféle ős-
sejt található: az embrionális, azaz toti-
potens és a „felnőtt”, azaz multipotens 
őssejt. A totipotens őssejtek az embrió 
fejlődése során alakulnak a több mint 
220 féle sejttípus egyikévé, és a szü-
letés után elveszítik aktivitásukat. A 
multipotens őssejtek az emberi szö-
vetekben önmagukat vagy a hozzájuk 
hasonló sejteket tudják kijavítani. A 
növényeknek is vannak őssejtjei, és 
az emberekkel ellentétben, a növé-
nyekben még kifejlett állapotukban is 
találhatók totipotens őssejtek. A koz-
metikai ipar ezt a mindentudó növényi 
őssejtet tanulmányozza és használja a 
bőr sejtjeinek regenerálására. 

A legismertebb növényi őssejtet egy 
svájci almából, a Malus domestica el-
nevezésű fajtából vonták ki. Azért erre 
esett a választás, mert az alma szüre-
telés után hosszú ideig eltartható volt 
anélkül, hogy fonnyadni kezdett volna 
a külseje. Ezeket az almából előállított 
őssejteket liposzómákba zárják, és így 
kerülnek a kozmetikumokba.

A KOZMETIKUS TANÁCSOLJA

Nyár van, nyár…
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A 19. század magyar festői 
Koszta József
Egy hosszú sorozat utolsó darabjához értünk, amelyben a  
19. századi magyar festészet kiválóságait ismerhettük meg – a tel-
jesség igénye nélkül, hiszen olyan nagyságok maradtak ki, mint 
Ferenczy Károly, Fényes Adolf, Glatz Oszkár, vagy éppen Gulácsy 
Lajos. Azonban talán így is sikerült áttekintést adnunk a kor kép-
zőművészetéről. Ősztől egy új, remélhetőleg ugyanilyen izgalmas 
témával jelentkezünk, de ez egyelőre legyen meglepetés. 

Koszta József Kossuth-díjas magyar festő 1861. március 27-én szü-
letett Brassóban. Az úgynevezett Alföldi iskola egyik kiemelkedő 
képviselője. Munkácsy Mihály „mágikus” realizmusának követője 
a maga sajátos, posztimpresszionista és expresszionista stílusában.

Művészképzésben először a Bécsi Akadémián vett részt 1882-
ben, majd a pesti Mintarajziskolában töltött, 1885-1888 közötti 
éveket követően iskolái a müncheni akadémiai tanulmányokkal 
folytatódtak és Benczúr Gyula mesteriskolájának elvégzésével 
fejeződtek be.  Neves festők irányítása alatt képezte magát, a  

vízszintes 1. és a vízszintes 9. sor 
megfejtésében olvasható művészek 
voltak a tanárai. 

1902-ben Nagybányára ment, de a mű-
vészteleptől távolabb eső településen 
dolgozott, amelynek nevét a vízszin-
tes 66. sor megfejtése rejti. Csaknem  
30 évig egy Szentes melletti tanyán élt 
és dolgozott, az 1920-as évek elején ta-
nyáját megosztotta Nagy Istvánnal, aki 

ebben az időben éppen a szentesi tájat festette. Baráti viszony-
ban volt Tornyai Jánossal és Rudnay Gyulával is. A KUT és a  
függőleges 15. sor megfejtésében olvasható művészről elneve-
zett társaság tagja volt.

1949. július 29-én, Budapesten hunyt el. Halála előtt úgy rendel-
kezett, hogy képeit a szentesi múzeumra hagyja, ez így is lett. A 
múzeum hálából 1949-ben felvette Koszta József nevét.

Koszta József főleg a paraszti életet, témákat, az alföldi tájakat dol-
gozta fel műveiben. Erőteljesen használta a fény-árnyék adta le-
hetőségeket, erős tónusos színeket alkalmazott. Ábrázolásmódjára 
leginkább a drámai, expresszív realista formázás jellemző, ezért is 
van művészetének egy néprajzi olvasata is; alkotásai lenyomatai a 
századelő és a két világháború közötti paraszti életformának. 

A tanyán töltött évek alatt új elemeket is vitt művészetébe, erő-
teljesen alkalmazta a sötét háttérből előugró világosabb színeket, 
így különleges hatást keltő tájképek születtek. Témái, alkalmazott 
motívumai állandósultak, portrék, életképek, csendéletek, tájké-
pek alkották munkássága gerincét. A posztimpresszionizmusnál 
határozottabb, az expresszionizmushoz képest visszafogottabb 
stílusban festett, ez volt az ő sajátos stílusa. 

Vízszintes 

1. Megfejtés 9. Megfejtés 11. Idősebb férfi 12. Eladó 13. Tes-
tünkben „lakik” 16. A Duna Besztercebányánál eredő mellék-
folyója 19. Nehogy már! (két szó) 20. Duplázva cukorkaféle  
22. Értéktelen darab 23. Kopasz 25. Félszilárd halmazállapotú 
kolloid anyag 26. Vegyületek neve előtti előtagként szerepel-
het, azonosságot jelöl 28. Sík 29. Kettős betű 30. Becézett Ni-
kolett 32. Tézis, tétel 34. … Miklós, a magyar építészet egyik 
kimagasló alakja volt 35. Terrorelhárítási Központ 37. Fekete 
István gólyája 39. Azonos betűk 40. „Lakhely” a kempingben  
42. A gazfickó régies elnevezése 43. Szállít 44. Német taktus! 
45. Ezen a napon 47. Nagyközség Komárom-Esztergom me-
gyében 48. Részesedne 49. EBE 51. Kis házikó 53. Sín, rács, 
karfa neve angolul 54. Keret 56. Becézett Ilona 58. Rendetlen 
(régies kifejezés) 60. A nem lobbanékony, közömbös gáz jelzője  
61. Dátumrag 62. Csupa „i” 64. A fényérzékenység amerikai 
mértékegysége 65. … móg, morog 66. Megfejtés 

Függőleges

2. Országos bajnokság 3. Bő 4. Veszteségem 5. Elektromosság  
6. Kalózital 7. Latin csont! 8. Fordított kettős betű 9. Kerti 
vízvezeték 10. Hangszeren játszik 14. Magam 15. Megfejtés  
17. Rangjelző 18. Szorosan hozzásimul 21. Rögvest! 23. Hajó része  
24. Becézett angol férfinév 27. Okleveles röviden 31. Takarót 
tesz rá 33. Odaragad 35. Messze 36. Érák 37. Arab emírség a Per-
zsa-öbölben 38. Hullám a hajban 40. Sarok (népies) 41. … Stuart, 
ismert angol énekes 46. Lassú tűzön főz 50. Idegen zománc!  
52. Elbotló 55. Amely dolog! 56. Házi szolga 57. Afroázsiai nép 
59. Híres francia képregény főszereplője, amelyből rajzfilmsoro-
zat is készült 61. Fekvőalkalmatosság 63. Időszámításunk előtt 
65. Vegyjele: Sn 

A helyes megfejtést beküldők között egy fő részére gyógyszerész regisztrációt sorsolunk ki a 2017. október 6–8. között  
megrendezésre kerülő Gyógyszerészek Országos Kongresszusára. Beküldési cím: MOSZ (1135 Budapest, Kerekes u. 9.)

Az elmúlt havi keresztrejtvény nyertese: Dr. Szabó Anna, Pátria Patika (5350 Tiszafüred, Ady Endre u. 13-15.)



Szállásajánlataink a Kongresszus idejére

A kongresszus vendégeinek az Accor Hotels szállodalánchoz tartozó két szállodában foglaltunk szobákat. A ren-
dezvény helyszínéhez mindkettő nagyon közel helyezkedik el, akár gyalogosan is kényelmesen megközelíthető.

A négycsillagos Hotel Mercure Budapest Korona a belváros szívében, Budapest új sétálóutcájának kapujában, 
a Váci utca és a Ráday utca szomszédságában, a Nemzeti Múzeummal szemben található. A város kulturális és 
építészeti nevezetességei, idegenforgalmi látványosságai, a Duna-part és a Nagyvásárcsarnok is rövid sétával el-
érhető. A szálloda két szárnyát összekötő híd a megújult sétálóövezetre néz.

A háromcsillagos Hotel Ibis Budapest Centrum szálloda a Kálvin térnél, a Nemzeti Múzeum tőszomszédságá-
ban, a város üzleti és kulturális központjában található, 5 percre a Váci utcától. A legfontosabb látnivalók csupán 
karnyújtásnyira vannak a szállodától.

Szombat esti fakultatív program: Fogadás a Duna vizén

A szokásos szombat esti fogadásra rendhagyó módon ezúttal egy hajón kerül sor. A rendezvény helyszínétől induló 
hajón a fogadás mellett zenés műsor és meglepetésprogram várja vendégeinket, akiknek nem utolsó sorban a Duna 
vízéről is alkalmuk lesz gyönyörködni a csodálatosan kivilágított főváros épületeinek és hídjainak szépségében.

Néhány információ  
a GYOK 2017-ről


