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A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége 1991-ben a gyógyszeré-
szek civil szerveződése során jött létre a gyógyszerészet új ars poeticájának 
megfogalmazása, a gyógyszerészi hivatás fejlesztése és társadalmi megbe-
csülése előmozdítása érdekében.

Érdekérvényesítő tevékenységünket a nemzetközi szakmai folyamatok-
ra is figyelemmel tényszerű adatokra, elemzésekre és következtetésekre 
támaszkodva, a gyógyszerészet stratégiai érdekeit szem előtt tartva vé-
gezzük. 

•	 Kiegyensúlyozott kapcsolatot alakítottunk ki és tartunk fenn a minden-
kori állami és szakmai irányítás vezetőivel, egészségügyi és civil szer-
vezetekkel egyaránt. 

•	 Filozófiánk homlokterébe tartozik a magángyógyszertárak működési 
feltételeinek javítása, a kiszámítható szakmai, gazdasági és jogi környe-
zet megteremtése. 

•	 Kiemelkedően fontosnak tartjuk a gyógyszerpiac szereplőivel, a gyógy-
szergyártók és nagykereskedők szervezeteivel való érdekazonosság 
hangsúlyozását, a harmonikus szakmai és gazdasági együttműködést. 

•	 Tudatosan törekszünk a gyógyszerészi érdekek megfogalmazására, tag-
ságunk tájékozottságának növelésére, felkészültségének javítására. 

•	 Célkitűzésünk a gyógyszertárak szakmai, gazdasági, jogi és egyéni 
érdekérvényesítésének magas szintre való fejlesztése. Törekszünk a 
gyógyszerészet társadalmi presztízsének növelésére, a szakmai szolgál-
tatások színvonalának emelésére. 

•	 Fontosnak tartjuk a betegek életminőségének javítását, a gyógyszerész 
gyógyszerterápiás tanácsadó szerepének növelését, a betegorientált 
gyógyszerészet elterjesztését. 

•	 Elősegítjük a gyógyszerészeti szakterületek érdekérvényesítési gyakor-
latának harmonizációját, felvállalva a gyógyszertárak és azok működte-
tésével összefüggő kérdések képviseletét.

 
SZÖVETSÉG A MAGÁNGYÓGYSZERÉSZETÉRT

Missziós nyilatkozat
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lajdon egyenjogú, és egyenlő védelem-
ben részesül. Megszületett a Harmadik 
Magyar Köztársaság. 1989. december 
3-án Máltán, a Bush-Gorbacsov csúcs-
találkozón eldőlt Kelet-Közép-Európa 
sorsa.

Rendkívüli módon felgyorsultak a vál-
tozások.

Ebben a különlegesen inspiratív, már-
már euforikus társadalmi környezet-
ben, a következő év elején megjelent 
a 9/1990. (III. 28.) SZEM rendelet a 
gyógyszerészi magántevékenység gya-
korlásáról. Május 2-án összeült a sza-
badon választott Parlament.

A szakmában is hihetetlenül felgyor-
sultak az események. Nem szabad el-
felejtenünk, hogy ekkor még aktívan 
közöttünk voltak a század első felében 
működő, az államosítás előtti magyar 

gyógyszerészet tradicionális rendszeré-
nek a képviselői, illetve közvetlen le-
származottaik. Remek volt a csapat, óri-
ási a mozgástér, széles a horizont, telve 

voltunk bizakodással és energiával. Fel-
ismerve a helyzetet, hogy a változások 
első időszaka ad alkalmat az irányok 
megfogalmazására és a folyamatok 
beindítására, fénysebességgel kezdtük 
építeni az új magyar gyógyszerészetet. 

Nem volt olyan kérdés, amelynek a 
megoldását a Hankó–Mikola–Samu– 
Simon Kis négyes, sok kiváló kollégánk 
segítő és hasznos közreműködésével 
együtt, ne vállalta volna fel. A csapat – 
bár jószerével spontán alakult – reme-
kül megosztozott a feladatokon. A kör-
nyezet és mozgástér precíz elemzése, a 
kapcsolati rendszer felépítése, a klinikai 
farmakológia, a menedzsment-ismeretek 
és módszerek gyógyszertári adaptációja 
területein lévő szoros együttműködés 
valós potencírozó szinergizmusa néhány 
esztendő alatt évtizedes hatású eredmé-
nyeket produkált.

Rendkívüli sebességgel építettük ki a 
kapcsolatrendszereket, mindenekelőtt 
az egészségügyet és a gazdaságot, az 
önkormányzatokat felügyelő és irányí-
tó tárcákkal, a biztosítóval, az adóhi-
vatallal, a pénzintézetekkel, a hazai és 
külföldi gyógyszerpiaci szereplőkkel, 
a külképviseletekkel (akkoriban még 
konszignációs raktárakból történt az 
import gyógyszerek biztosítása), az 
egyetemi képzőhelyekkel és a társszer-
vezetekkel.

Nagyot ugorva az időben, most, egy vá-
lasztási évet követően, egy új ciklus ele-
jén azt szeretnénk feltérképezni, hogy 
mennyiben stabilak az akkori célkitűzé-
sek, hol és milyen kiigazításokra lehet 
szükség. Leszögezhető, hogy az elmúlt 
időszakban az ágazatra gyakorolt gaz-
dasági és politikai befolyás erősödése 

átrendezte a súlypontokat, 
lefékezett, illetve felgyor-
sított egyes törekvéseket, 
megváltoztak az arányok 
a hivatás–szakma–gaz-
daság dimenzióiban. 

Változott a társadalmi kör-
nyezet is, aktívvá vált egy új generá-
ció, sőt a következő is megjelent a 
porondon. Az információtechnológia 
korábban elképzelhetetlen mértékű tér-

A Parlament 1989. január 11-én fogad-
ta el az egyesülési jogról szóló 1989/
II. törvényt, amely jogszabály gya-
korlatilag a szabad pártalakítást emel-
te be a magyar jogrendszerbe. 1989 
márciusában megalakult az Ellenzéki 
Kerekasztal, majd augusztus 19-én 
megszervezett Páneuró-
pai Piknik részeként 
Sopronnál megtör-
tént a vasfüggönyön 
az első határnyitás. 
Az októberi alkot-
mánynak is nevezett 
új alaptörvényt 1989. 
október 23-án hirdették ki, amely sok 
más mellett azt is rögzítette, hogy Ma-
gyarország gazdasága piacgazdaság, 
amelyben a köztulajdon és a magántu-

30 éves a rendszerváltás
Jó irányba halad a gyógyszerészet?

„Azt szeretnénk feltérképezni, hogy mennyiben 
stabilak az akkori célkitűzések, hol és milyen 

kiigazításokra lehet szükség.”



GYÓGYSZERTÁR  5

NAPRAKÉSZ

XVIII. évfolyam 3. szám  l  2019. március

Két lépcsőben gondolkozunk. Az első 
állomás Galyatető, a sorrendben hu-
szonnegyedszer megrendezésre kerü-
lő, márciusi Gyógyszertár-működtetés 
munkakonferencia, majd az azt követő 
XXIX. őszi gyógyszerészkongresszus. 
A márciusi programban világosan lát-
ható a szándék. Jól definiált témakö-
rökben, széles megvilágításban és kör-

nyezetben alapkérdéseket elemzünk, 
tendenciákat tárunk fel, közös állás-
pontok kialakítását célozzuk meg. 

Ezek a sarokpontok a következők:

Az egészségügyre fordított kiadások 
mértéke és arányának változásai – figye-
lembe véve a megnövekedett igényeket 

hódítása jórészt felszámolta az egész-
ségügyi ellátórendszerben meglévő 
információs aszimmetriát, ami új szol-
gáltatói modell kialakítását sürgeti.

Ebben az évben tervezzük széles kör-
ben megvitatni a változásokat, azok 
hatásait, körvonalazni a mozgáste-
ret és megfogalmazni tennivalóinkat. 
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Egészségügyi kiadások változása

Az egészségügyi kiadások nem fenntartható növekedése új szabályozások bevezetését indokolta Európa-szerte

Forrás: OECD Health Statistics 2017.

Forrás: OECD data 2017, data until 2017.
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és a bővülő lehetőségeket – nem fedezik 
az ellátás indokolt költségeit. Ez egyfelől 
a magánerőforrások ráfordításainak és a 
háztartások jövedelmének növekvő ré-
szesedését, másfelől a szolgáltatás haté-
konyságának fejlesztése kérdését veti fel. 
Lefordítva, számunkra, gyógyszerészek 
számára ez legalább két üzenetet hordoz. 
A lakosság egyre többet fizet a gyógy-
szerekért, másfelől növekszik az elvárás 
a magas minőségű gyógyszeres terápiák 
hatékonyságának fokozása irányában. 

Az e tényezőkből fakadó, előttünk 
álló feladatok egyértelműek. A szolid 
árkörnyezet fenntartása és az együtt 
alkalmazott (a patikában és az azon 
kívül beszerzett készítményekkel való) 
terápiás megoldások szakértői kézben-
tartása érdekében minél szélesebb körű 
termékportfóliót kell a gyógyszertá-
rakban forgalmazni, valamint folytatni 
kell a meglassult terápiamenedzsment 
programokat.

A születéskor várható élettartam növe-
kedése elválik az egészségben töltött 
életévek növekedésének ütemétől. Dur-
va megközelítésben a gazdasági-társa-
dalmi, civilizációs fejlődés lényegesen 
gyorsabb, mint az egészségtudatos 
magatartás kialakulása, valamint a szé-
dületes tempójú orvos-diagnosztikai és 
gyógyszerfejlesztéseket követő egész-
ségügyi szolgáltatások felzárkózása. 
Nincs az a költségvetés, ami az ezzel 
összefüggő jogos társadalmi igényeket 
teljesíteni tudná. Másfelől nincs olyan 
finanszírozható ellátórendszer, amelyik 
ki tudná elégíteni az egyre szélesedő, 
rá zúduló korcsoport elvárt igényeit. 

Ránk, mint jelenleg magasan a legna-
gyobb szakember–páciens kontaktust 
felmutató ellátó szegmensre, ez megint 
csak egyértelmű feladatot ró. Figye-
lemmel a túlterhelésében megroppant 
háziorvosi alapellátásra, az egészsé-
gi állapotot fenntartó és a megelőzési 
programokban is részt kell vennünk. 
Ebben való szerepvállalásunk lehető-
ségeit és jelentőségét a döntéshozók 
számára is világossá kell tennünk.

A gyógyszerelosztási csatornák világ-
szerte átalakulóban vannak. A korsze-
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A gyógyszertárban végezhető szolgáltatások gyakorisága

Forrás: Eurostat Database 2017.

Forrás: PGEU Database 2014-2015

A speciális kontra hagyományos termékek piaci dinamikája (2017-es piaci  
részesedés értékben kontra ötéves /2012–2017/ növekedés értékben)

Forrás: IQUIA
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Online egészségügyi fogyasztói szegmensek viszonyrendszere

Az információtechnológia fejlődésé-
vel változtak a betegek tájékozódási 
pozíciói. Amíg néhány évvel ezelőtt 

még meghatározó szerepet töltöttünk 
be az egészség megtartása, a beteg-
ségek megelőzése és a helyes terápi-

ák alkalmazása, valamint a 
kölcsönhatások feltérképe-
zése terén, ma ez a helyze-
tünk hátrébb sorolódott. Új 
kommunikációs technikákat 
kell kialakítanunk az egész-
ségértés, az adherens maga-
tartás népszerűsítésében. A 
szakértelmünk és a kontaktus 
mindehhez biztosított. Újra 
fejlesztenünk kell, új mód-
szereket. Ebben is nagy se-

gítségünkre van a belépő generáció, 
amelynek tagjai már erre a társadalmi 
igényre vannak „bekötve”.

Számos leágazása van a vázolt válto-
zásoknak, amelyek a gyógyszerellátás 
működése jelenlegi jogi és gazdasági 
környezetének finomhangolását igény-
lik. A közelmúltban, jórészt a gyógy-
szerbiztonság égisze alatt kötelezően 
elvégzendő adminisztrációs felada-
tok aránytalanul nagy terhet róttak a 
gyógyszertárakra. Nem vizsgálta sen-
ki az online pénztárgép, az EESZT, a 
GDPR és a HUMVO bevezetésének 
valós költségeit, sem azok élő mun-
ka- és technikai erőforrás-vetületét. 
A munkatükör-elemzés tanúságai azt 
jelzik, hogy a páciensekre fordított idő 
és az adminisztrációs tevékenység kö-
telezettsége arányai rendkívül kedve-
zőtlenek. 

Mindamellett, hogy a létszámbővítés-
nek masszív erőforrásigénye is lenne, a 
gyógyszerbiztonsági köntösben megje-
lenő feladatok rendkívül kiszolgáltatott 
helyzetbe hozták a patikákat. Sokszor 
nem átláthatók és nem kézben tarthatók 
azoknak az intézkedéseknek a követel-
ményei, amelyeket a rendszergazdák 
végeznek számunkra. Ezek teljesítése 
viszont a beteg számára a költségvetés 
helyett megelőlegezett (!) támogatás 
elszámolásának az egyik feltétele.

rű, egyedi, speciális terápiáké a jövő. 
Ez a jelenség meg fogja változtatni a 
közvetlen lakossági gyógyszerellá-
tás szerepét az ellátórendszeren belül. 
Részben értékét tekintve, részben a 
rendelhetőségi jogosítványok okán a 
nagy értékű biológiai terápiákhoz vár-
hatóan nem a gyógyszertárakban fog 
hozzájutni a beteg. 

Ez legalább két kérdésben ad feladatot 
számunkra. Az egyik, hogy szorgal-
mazzuk azokat a meglévő terápiame-
nedzsment programokat és szaktevé-
kenységeket, amelyek a WHO és a FIP 
szerint is gyógyszertárban végezhetők. 
A másik, hogy a terápiák hatékonysá-
ga és az erőforrás-fedezet biztosítása 
érdekében a korábban a patikákból 
kikerült termékportfóliók (étrend-ki-
egészítők, tápszerek, inkontinencia 
eszközök, gyógyászati segédeszközök 
stb.) forgalmazását visszaszerezzük. 
Számos egészségnyereséget vizsgáló 
szakmai megfontolás támasztja alá ezt 
az igényt.

Internet-penetráció és internetezéssel 
töltött idő, országos lakossági adat

Forrás: Szinapszis

72% az internet-penetráció a 15+ lakosság körében

Havonta internetezéssel töltött átlagos idő: 19,25 óra

Függőleges tengely:
az információs források 
iránti bizalom

Vízszintes tengely:
egészségügyi témák iránti 
érdeklődés

160 ezer közforgalmú  
patika Európában

400 ezer, közforgalomban  
dolgozó gyógyszerész

naponta 46 millió  
gyógyszerész-beteg találkozás

Forrás: Inspira

 15-17 évesek 99%

 18-29 évesek 100%

 30-39 évesek 96%

 40-49 évesek 84%

 50-59 évesek 64%

 60+ 30%

MEGVEZETHETŐ 
REAKTÍV

20%

HISZÉKENY  
INFÓZABÁLÓ

20%

ÉRDEKTELEN

19%

ÓVATOS 
TUDATOS

35%

MAGAS

MAGAS

ALACSONY

ALACSONY
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sa, a gyógyszertárak működtetését rög-
zítő 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet 
életszerű módosítása. Nem halasztható 
a rendkívül kapacitás- és forrásigényes, 
ám jórészt értelmetlen ügyeleti szolgá-
lat rendezése. Nem kerülhető meg a 

gyógyszerész szakmai mozgás-
terének áttekintése, a képzett-
ségüknek megfelelő, az ellátó-
rendszer hatékonyságát növelő 
jogosítványok megadása. 

Úgy gondoljuk, mindezekről 
a kérdésekről szakmai megbe-
szélést kell folytatnunk. A haté-
kony és jövőbe mutató gyógy-
szerellátás mindenkinek érdeke, 
a társadalomnak, az ellátórend-
szernek, a döntéshozónak és a 

működtetőnek egyaránt. 

Meggyőződésünk, hogy ez az együtt-
működés a hatékony érdekérvényesítés 
egyedüli záloga.

Mikola Bálint

Nem vitatható, hogy amennyiben 
a működés forrásfedezete a kö-
zeljövőben nem bővül, sem a hu-
mán-, sem a gazdasági erőforrás 
nem nyújt garantált fedezetet az 
ágazat kiegyensúlyozott működé-
séhez, és a jelenleg magas szin-
tű, hozzáférhető és biztonságos 
gyógyszerellátás veszélybe kerül. 
Jóllehet, az előzőekben felsorolt, 
a hivatást is fejlesztő WHO- és 
eurokonform-érvek realitása mini-
mális ráfordítással, gazdaságosan 
is képes jelentős egészségnyereséget 
felmutatni. 

Nem halasztható tovább az árrés-konst-
rukció felülvizsgálata, a korszerűtlen és 
idejétmúlt szabályozás megváltoztatá-

ságrendű nagykereskedő és 177 ezer 
expediáló hely Európa-szerte. 

Gyártói kihívások – gyógyszertári 
következmények

Van, aki már szerializált, és van, aki 
még nem?

Alapvető átmeneti szabály, hogy a 
2019. február 9. előtt piacon lévő 
gyógyszerek a lejárati idejükig forga-
lomban maradhatnak. A gyógyszeré-
szek így azt érzékelhetik, hogy a kez-
deti fázisban a gyártóknak csak egy kis 
része dobott a piacra biztonsági elem-
mel ellátott gyógyszert. Ezek a gyártók 
legkésőbb február 8-i felszabadítással 
megpróbálták a gyártást erősíteni, a 
készleteiket eladni. A nagy portfólió-
val rendelkező gyártók egy része vi-
szont kénytelen volt már októberben, 

novemberben szerializált készítményt 
piacra vezetni, mindehhez adatot is to-
vábbítani, mert ezt követelte meg a fe-
szes termelési tervük. Ennek megfele-
lően bizonyos gyártók termékeinél már 
a bevezetés előtt szembesülhettek az 
expediálók a megváltozott dobozokkal.

Mi köze egymáshoz a 2D mátrixnak, a 
dobozméret-változásnak és a gyártási 
hatékonyságnak?

Ahhoz, hogy optimális legyen a betegel-
látás, azaz hogy a különböző országokból 
érkező kereskedelmi igényeket ki tudják 
elégíteni, a gyártóknak sokféle szempon-
tot kellett összehangolniuk a szerializá-
ció eredményes megvalósításához.

A megváltozott és, valljuk be, sokszor 
előre nem látható feltételek egyszerre 
kívántak meg különleges rugalmassá-
got és feszített ütemű tervezést. 

Első olvasásra mindez egy komolyta-
lan tudományos kísérletnek tűnik, de 
mi tudjuk, hogy a leírás ráillik a biz-
tonsági elemekkel kapcsolatos fela-
datunkra. Ami tovább színezi a képet, 
az a kötelezettek számossága: 4600 
gyártó, több ezer forgalomba hozatali 
engedély jogosult, szintén ezres nagy-

Egy tudományos kísérlet részesei vagyunk?
A biztonsági elemes kötelezettség margójára
Képzeljünk el egy rendszert, amit a jogalkotó kitalál, és a megvalósítást teljes mértékben rábízza a piaci szereplőkre, olyan mó-
don, hogy a szankcionálás jogát persze fenntartja magának. A rendszerépítést olyan szereplőknek kell együtt, összhangban elvé-
gezniük, akik üzleti konkurensei egymásnak, olyan módon, hogy a velük szerződéses kapcsolatban lévőkön kívül az ellátási lánc 
végpontjait is be kell csatornázniuk, akikkel nincs is közvetlen jogi összeköttetésük. Mindezt úgy, hogy a megvalósítást a már fent 
említett, egymás ellenérdekű feleiként a piacon lévő szereplőknek kell finanszírozniuk. Euró-milliárdokért. 
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Hatósági elvárások/jóváhagyások

Mivel a 2D kód elemeit olvasható mó-
don is közzé kellett tenni, portfóliótól 
függően, de minden gyártónál változtak 
a dobozméretek. A data mátrixnak is ol-
vashatónak kellett lennie. Minél kisebb 
egy data mátrix, annál nehezebben, las-
sabban nyomtatható jól olvashatóként. 
A nagyobb mátrixnál kevesebb ilyen-
féle figyelem kell, viszont a nagyobb 
mátrix csak nagyobb dobozon 
fér el. Komoly döntést igé-
nyelt, hogy a lassabb gyár-
tást vagy a nagyobb dobozt 
válassza a gyártó?

Arra vonatkozóan, hogy a kötelezően 
feltüntetendő, olvasható számokat és a 
2D kódot hol kell elhelyezni, azaz me-
lyik fülön mi legyen, nem volt szabály. 
A hatósági elvárás az volt, hogy lega-
lább három fülön legyen rajta a gyógy-
szer neve. A fentiek számos variációt 
mutathatnak, és a gyártók éltek is a 
kreativitás/dobozméret által kínált 
lehetőségekkel és határokkal. 

Így például van olyan gyártó, aki 
teljesen szabályos módon a do-
boz egyik fülének a végére írta fel 
azt, hogy PC:, SN: és a számokat az 
elfordított másik fülön folytatta, hely-
spórolás okán, mivel csak az a szabály 
volt kimondva, hogy a betűknek és a 
számoknak közel kell lenniük egymás-
hoz, az viszont nem, hogy ez egy fület 
jelent. Ez a sokszínűség nem könnyí-
tette meg a gyógyszerészek minden-
napi életét: a leolvasáshoz keresik a 
kódot, forgatgatják a dobozt.

A hatósági elvárások sajnálatos módon 
európai szinten sem mutattak egysé-
ges képet. Van, ahol engedélyezéshez 
kötötték a dobozok változásait, volt, 
ahol csak be kellett jelenteni, de voltak 
olyan hatóságok is, akik úgy érezték, 
most jött el az idő a portfólió teljes 
átterveztetésére. Természetesen az el-
várásokat tagállamonként külön-külön 
kellett feltérképezni, és persze olyan is 
előfordult, hogy a paramétereket me-
net közben módosították. A változá-
sokat mind a gyógyszerészek, mind a 
betegek észlelik, és bár előbbiek tisz-

tában vannak az okokkal, az utóbbiak 
elbizonytalanodhatnak.

Ugyanilyen változatosságot mutat az, 
hogy a gyártók („biztos, ami biztos” ala-
pon) meghagyták-e a régi EAN kódokat 
vagy nem. Tovább fűszerezi a helyzetet 
az, hogy a korábbi EAN kódokat nem 
mindenki használta szabályszerűen. A 
biztonsági elemek használata miatt a 
termékkód kötelező elem, és az esetek 

nagy részében az EAN kódból képződik, 
amelyet így már természetesen a helyes 
kódképzés szabályai szerint kellett elhe-
lyezni. Azaz előfordul, hogy a régi EAN 
és az új termékkód teljesen más, ami ösz-
szezavarhat egyes patikai rendszereket.

Gyártósori adottságok

A rendszerépítés során a szereplők a 
várt nehézségeken túl nem várt kihí-
vásokkal is találkoztak. A gyártók a 
szabályozás megjelenésekor felmér-
ték, hogy milyen beruházásokat kell 
eszközölniük, amivel viszont nem 
számoltak, az az állásidő. Márpedig 

ez a legdrágább egy gyógyszergyár 
életében: ha állnak a gyártósorok. 
Állnak, amikor beszerelik a szeri-
alizáció plusz gyártósori eszközeit 
(nyomtató, olvasó, plusz selejtezők), 
de állnak akkor is, amikor át kell áll-
ni a szerializáció miatt megváltozott 
dobozméretre. 

A másik nem várt kihívás a gyártósori 
műveletek lassulása. A plusz beszerelt 

gépek eleve lassítást generálnak, 
de a gépek optimalizálása, a 
tanulási folyamat szintén erős 
lassító tényező. Ez a lassulás 
40-50 százalékról indult, ami 

komoly ellátás-tervezési kihívást 
és folyamatos újratervezést jelentett. A 
cél egyelőre a -10 százalékos álomhatár.

Mennyire sikerült a kísérlet? Fel 
tudtuk-e építeni a rendszert? 

Nagyon feszesen igazodtunk a február 
9-i dátumhoz, ugyanakkor – a végpon-

tokat tekintve – a rendszer indulása-
kor több száz patika volt még kód 
nélkül. Bár a feltöltött kódtartalom 
és így az informatikai terhelés sem 

volt teljes, 11-én mégis egy többórás 
leállást, patikai oldalon pedig ugyan-
ennyi idejű expediálási bizonytalan-
ságot észlelhettünk. A rendszert folya-
matosan tanuljuk, így február 9. nem 
egy folyamat vége, hanem egy teszt-
időszak kezdete volt. Ami a legfonto-
sabb: a betegellátás folyamatossága. 
Hogy a beteget ne bizonytalanítsa el 
az, hogy a gyógyszerész forgatgatja a 
dobozt a kódok keresése közben, és az 
se tántorítsa el, hogy lassabb az expe-
diálás, hosszabbak a sorok. 

Sikerült-e a 2019. február 9-i rend-
szer-összehangolás? Tudott-e 252 for-
galomba hozatali engedély jogosult, 
119 nagykereskedő, 106 intézeti és 
2305 közforgalmú gyógyszertár össze-
hangoltan, szabályszerűen együttmű-
ködni? Ezt mindenki válaszolja meg 
magának.

Dr. Ilku Lívia, 
a HENT Gyógyszerhamisítás 

Elleni Munkacsoportjának vezetője

„A hatósági elvárások európai szinten 
sem mutattak egységes képet.”
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rés fontos tanulsága, hogy a nők még 
mindig magasabb arányban (≈90%) fo-
gyasztják az egészségügyi tartalmakat, 
de ma már a férfiak esetében is magas 
(≈70%) ez az arány! 

Egy hónapra vonatkoztatva az olva-
sott témák átlagos száma 5,4 téma, 
ami a nők esetében egy picit magasabb 
(6 téma/hó), mint az urak körében (5 
téma/hó). Életkor alapján jelentősen 
csökken az átlag, hiszen a legfiatalab-
bak (30 év alatt) átlagosan 7, a legidő-
sebbek (50-60 év között) átlagosan 4 
témát jelöltek meg a kérdőívben felso-
rolt topic-ok közül.

A népszerűségi listát az „egészséges 
étrend, étkezés” témakör vezeti, ezzel 
a témával csaknem minden második in-
ternetező (47%) találkozott, illetve olva-
sott ehhez kapcsolódó cikket. A máso-
dik helyen ugyancsak egy életmódhoz 
kapcsolódó területet találunk: a „sport, 
mozgás” témáját érintő írások szintén 
nagy népszerűségnek örvendenek.

Mindenképpen érdekes kérdés, hogy 
vajon az online is informálódó la-
kosság milyen gyakran találkozik az 
egészséggel, betegséggel kapcsolatos 
tájékoztató anyagokkal a neten kívüli 
forrásokban. 

Az egészségügyi információk legfőbb 
forrásait – ebben a szegmensben is – a 
TV-ben látott műsorok és hirdetések 
jelentik, az online lakosság 
valamivel több, mint a fele 
(54%) kifejezetten gyakran 
találkozik ezen a csatornán 
egészséggel, betegségekkel 
kapcsolatos ismeretekkel. A 
második helyen a tematikus 
weboldalak szerepelnek, de 
jó hír, hogy közel hasonló 
intenzitással jelennek meg 
a patikai újságok vagy a 
gyógyszertár, illetve az ott 
dolgozó gyógyszerészek!

Összességében megállapít-
ható, hogy az internetező 
lakosság körében a hagyo-
mányos csatornák jelentős 
súllyal bírnak, ráadásul az 

életkor emelkedésével ez utóbbiak em-
lítési gyakorisága jelentősen emelkedik. 
Az egyéb, viszonylag kevésbé „aktív” 
csatornák közül érdemes még kiemelni 
az internetes hírportálokat, a közösségi 
médiát, valamint a barátok, ismerősök 
csatornáját (szájhagyomány).

Az egyéb nyomtatott újságok, magazi-
nok – érthető módon – hátrébb szorul-
nak az intenzitási listán, és azt is fontos 
megjegyezni, hogy a nyomtatott napi 
sajtóban, havi magazinokban, illetve az 
utcai plakátokon észlelt egészségügyi 
információk, reklámok említése az élet-
kor emelkedésével jelentősen csökken.

„Mindenevő” tartalomfogyasztók

Összességében az internetező felnőtt 
lakosság 76 százaléka említette, hogy 
olvasott valamilyen egészséggel, be-
tegséggel kapcsolatos témát az elmúlt 
hónapban. (A kutatás terepmunkája 
2018 augusztusában zajlott.) A felmé-

A patikusi tájékoztatás új kihívásai
Az Inspira Research legutóbbi saját kutatása szerint az internetező lakosság nagyon gyakran a gyógyszertárban vagy a patikai 
lapokban tájékozódik egészséggel, betegségekkel kapcsolatos témában – mindamellett, hogy az online csatorna is kiemelt sze-
repet tölt be ezen információk fogyasztása szempontjából. A magyar gyógyszerészeknek tehát igencsak komoly szerepük van 
abban, hogy a neten tájékozódó, felkészült vásárlók ismereteit megerősítsék, vagy éppen megcáfolják a táránál lezajló találkozás 
során. 

„EGY ÁTLAGOS HÉT SORÁN AZ ALÁBBI FORRÁSOKON KERESZTÜL MILYEN GYAKRAN TALÁLKOZIK EGÉSZSÉGGEL, 
BETEGSÉGGEL KAPCSOLATOS TARTALMAKKAL, REKLÁMOKKAL?”

(n=400, internetező felnőtt lakosság, adat %-ban)

TV-ben, televíziós műsorokban, hirdetésekben

Egészséggel, életmóddal kapcsolatos tematikus weboldalakon

PATIKAI ÚJSÁGOKBAN

GYÓGYSZERTÁRBAN

Gyógyszercégek saját weboldalain

Internetes hírportálokon (pl. Index, Origo)

Egészséggel kapcsolatos applikációkban

A közösségi médiában (pl. Facebook, YouTube)

Barátoktól, ismerősöktől

Fórumokon, blogokon

Utcai plakátokon

Egyéb magazinokban, újságokban

Rádióban, rádiós műsorokban, hirdetésekben

Internetes webshopokban

Nyomtatott napi sajtóban

27

26

25

23

11

10

9

8

6

5

5

5

5

5

4

27

24

22

26

16

21

18

22

19

15

19

21

16

15

21

28

26

25

34

24

43

23

43

46

33

45

35

44

39

34

19

24

28

17

49

26

51

27

29

46

31

38

35

41

41

Nagyon gyakran Gyakran Néha Soha

„Egy átlagos hét során az alábbi forrásokon keresztül milyen gyakran találkozik egészséggel, 
betegséggel kapcsolatos tartalmakkal, reklámokkal?”
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olvasnak egészségügyi té-
mákról, mint idősebb társaik. 
Ugyancsak az erősebbik nem 
fiatal képviselőire igaz, hogy 
szívesen fogadják az egész-
ségügyi applikációkkal kap-
csolatos információkat.

A 40 év feletti urak esetében 
magasabb arányú az orvo-
sokhoz, illetve egészségügyi 
termékekhez kötődő tartal-
mat fogyasztók aránya.

A nők esetében kiegyenlítet-
tebb az olvasási igény a fia-
talabbak és idősebbek között. 
Ez utóbbi csoportban maga-

sabb a konkrét betegségekkel kapcso-
latos leírások, az egyéb egészségügyi 
termékek, illetve az alternatív gyógyá-
szat iránt érdeklődők aránya.

Az internetezők 17 százaléka a ma-
gánegészségüggyel kapcsolatban is 
olvasott információkat, mindkét nem 

A fogyasztott tartalmak további emlí-
tései között magas arányban szerepel-
nek azok a témakörök, amelyek szo-
rosabb értelemben véve kapcsolódnak 
az egészségügyhöz: nevezetesen a 
konkrét betegségekről (38%), a gyógy-
szerekről (29%) és a gyógyszerárakról 
(27%) szóló információk. Ezt abból 

a szempontból is érdemes kiemelni, 
hogy ezek azok a területek, amelyeken 
egy szakértő gyógyszerész jelentősen 
megerősítheti, vagy éppen megcáfol-
hatja az olvasott információkat!

A demográfiai bontások alapján a 40 
év alatti férfiak jellemzően gyakrabban 

Egészséges étrend, étkezés, receptek
Sporttal, mozgással kapcsolatos témák

KONKRÉT BETEGSÉGEKKEL, ORVOSLÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK, CIKKEK
Fogyással kapcsolatos témák, oldalak

GYÓGYSZERINFORMÁCIÓK (MELLÉKHATÁSOK, HATÁSMECHANIZMUS, ADAGOLÁS)
GYÓGYSZERÁRAK

Egészséggel kapcsolatos termékekkel, készítményekkel kapcsolatos információk
Mentális állapot, pszichológia, lélektan

Patikákkal kapcsolatos információk (megközelíthetőség, nyitva tartás)
Orvosi kozmetikai, szépészeti megoldások, eljárások, lehetőségek

Egyéb, életmóddal, egészségmegőrzéssel kapcsolatos cikkek
Egészségügyi, egészségpolitikai hírek

Orvos válaszol, orvosi vélemények, másodorvosi vélemény
Orvosokkal kapcsolatos információk, vélemények

Nem olvastam ilyen jellegű információkat

47
42

38
35

29
27

25
25

23
21
21

19
19

18
24

„MILYEN EGÉSZSÉGGEL KAPCSOLATOS TÉMÁKBAN OLVASOTT CIKKEKET AZ INTERNETEN AZ ELMÚLT 1 HÓNAPBAN?”
(n=400, internetező felnőtt lakosság, adat %-ban)

„Milyen, egészséggel kapcsolatos témákban olvasott cikkeket az interneten az elmúlt  
egy hónapban?”

»
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esetében főleg a fiatalabbak aktívab-
bak ebben a tekintetben. Regionális 
eloszlás szerint a gyógyszerárakkal 
kapcsolatos információk fő fogyasztói 
a budapesti lakosok!

Gyógyszert, étrend-kiegészítőt az 
internetről

Az Inspira felmérése rámutat, hogy 
az internetezőknek körülbelül a felére 
többé-kevésbé igaz, hogy ha egy új 
gyógyszer, étrend-kiegészítő, gyógy-
növény-tartalmú stb. készítmény vá-
sárlását tervezi, mindig tájékozódik 
róla az interneten. Tízből három fel-
használó, ha egy meglévő problémára 
keres megoldást, az internet alapján el 
tudja dönteni, hogy mire van szüksége, 
mit kell alkalmaznia.

A másik oldalról nézve viszont egyér-
telműen kijelenthetjük, hogy a fo-
gyasztó nehezen igazodik el a meg-
jelent tartalmak valódiságát illetően. 
Mindössze 11 százalék érzi kellően 
biztosnak magát a tekintetben, hogy 

az általános keresőben (pl. Google) 
teljes biztonsággal ki tudja szűrni, 
hogy melyik tartalom támogatja egy 
termék, módszer értékesítését és mi-
nősül ilyen értelemben inkább hirde-
tésnek. 17  százalék egyáltalán nem 
tudja eldönteni, hogy melyek azok a 
tartalmak, amelyeket azért állítottak 
össze, hogy egy készítményt, termé-
ket, gyógyító módszert népszerűsít-
senek, azok értékesítését támogassák, 
és melyek azok a cikkek, amelyek 
„függetlenek” az ilyen jellegű értéke-
sítési célzattól.

Inkább mennyiségi, mint  
minőségi fogyasztás

Ugyanakkor az egészségügyi termé-
kek internetes vásárlása egyáltalán 
nem áll távol a fogyasztóktól. Tíz-
ből átlagosan négy netező említette, 
megesik, hogy online hirdetés alap-
ján vásárol új gyógyszert vagy egyéb 
gyógyászati célú terméket. Érdekes-
ség, hogy életkor alapján ez az arány 
hasonlóan alakul, míg gyakoriság-

ban, intenzitásban a 30-39 év közötti 
férfiak vezetnek. A vásárolt termékek 
között szignifikánsan magas a vitami-
nok, étrend-kiegészítő készítmények 
beszerzése, de találunk fájdalomcsil-
lapítókat, orrcseppeket, ízületi kré-
meket is.

Új kihívások előtt a gyógyszerészek

A kutatási eredmények alapján egyér-
telműen leszögezhető, hogy az online 
elérhető információk jelentősen be-
folyásolják az egészséggel, betegsé-
gekkel, gyógyszerekkel kapcsolatos 
tájékozódási gyakorlatot – beleértve a 
vásárlási szokásokat is! Az internetező 
lakosság körében nagy igény és fogé-
konyság mutatkozik a vizsgált téma 
iránt, éppen ezért kardinális kérdés, 
hogy ki honnan, milyen webes forrá-
sokból szerzi be az ezzel kapcsolatos 
ismereteket!

Bárhonnan is nézzük, a gyógyszerész 
feladata lesz, hogy a „jól felkészült” 
vásárló fejében rendet tegyen – ami 
valójában nem is olyan könnyű, hiszen 
a fogyasztó személyisége döntően be-
folyásolhatja, hogy milyen informáci-
ót, milyen mélységben fogad el a szak-
embertől. A jövő mindenesetre abba 
az irányba mutat, hogy a patikusoknak 
éber figyelemmel és kommunikációval 
kell nyitniuk a tára mögött álló vevő 
iránt, és felismerve felkészültségét, 
illetve igényeit, kínálni számára egy 
– kölcsönösen – előnyös vásárlási le-
hetőséget.

Kiss Katalin
kutatásvezető, 

Inspira Research Kft.

A kutatásról

Az Inspira Research saját kutatás keretében 
vizsgálta a magyar internetező lakosság egész-
séggel, betegségekkel kapcsolatos információ-
szerzési szokásait, e témakörre fókuszáltan az 
információs csatornák – beleértve az offline 
és a print – iránti bizalmat, valamint azt, hogy 
mennyire és hogyan szűrik a felhasználók a we-
ben megjelenő egészségügyi tartalmak, hirde-
tések valódiságát. Az online kérdőíves kutatás 
2018 augusztusában, n=400 fő megkérdezésé-
vel készült, a minta az internetező felnőtt lakos-
ságra reprezentatív.

„MILYEN FORRÁSBAN TALÁLKOZOTT AZ ONLINE VÁSÁROLT EGÉSZSÉGÜGYI TERMÉK 
HIRDETÉSÉVEL?”

(n=171, aki vásárolt interneten egészségügyi terméket)
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Saját tapasztalat alapján

Ismerős ajánlotta

Orvos ajánlotta

Gyógyszertárban ajánlották

Google / internetes kereső

TV

Hírportálon jelent meg

Közösségi médiából

Tematikus egészségportálon

„Milyen forrásban találkozott az online vásárolt egészségügyi termék hirdetésével?”

(n=171, aki vásárolt interneten egészségügyi terméket)

Mennyire ért egyet az alábbi állításokkal? TELJES MÉRTÉKBEN + RÉSZBEN EGYET ÉRTŐK
(n=400, internetező felnőtt lakosság)

Ha egy új gyógyszer, étrend-kiegészítő, gyógynövény-tartalmú stb. készítmény 
vásárlását tervezem, mindig tájékozódóm róla az interneten. 53%

Ha gyógyszerre van szükségem nekem vagy hozzátartozómnak, rendszeresen 
informálódom a készítményről és egyéb terápiás lehetőségekről az interneten. 46%

Az interneten nem tudom eldönteni, hogy melyek azok a tartalmak, amelyek azért 
kerülnek összeállításra, hogy egy készítményt, terméket, gyógyító módszert 

népszerűsítsenek, azok értékesítését támogassák, és melyek azok a cikkek, amelyek 
„függetlenek” az ilyen jellegű értékesítési célzattól.

34%

Az általános keresőben (pl. Google) teljes biztonsággal ki tudom szűrni, hogy melyik 
tartalom támogatja egy termék, módszer értékesítését, és minősül ilyen értelemben 

inkább hirdetésnek.
34%

Ha egy meglévő problémámra keresek megoldást, az internet alapján el tudom 
dönteni, mire van szükségem, mit kell alkalmaznom. 33%

Az interneten megjelenő reklámok számomra hitelesek. 18%

„Mennyire ért egyet az alábbi állításokkal?” 
Teljes mértékben + részben egyetértők (n=400, internetező felnőtt lakosság)



Mesélne nekünk pár szót az 
Euromedic-Pharma Zrt.-ről?

Kovácsné Putnoki Katalin: Az 
Euromedic cégcsoportot Joseph Priel 
alapította 1995-ben. Az elmúlt több 
mint 20 év munkájának köszönhetően 
az Euromedic – amely egy több válla-
latból álló cégcsoport – mára meghatá-
rozó szerepet tölt be a magyar egész-
ségügyben.  Az Euromedic-Pharma 
Zrt. a kórházi piac egyik meghatározó 
szereplője és az utóbbi évek piacveze-
tő gyógyszerbeszállítója. Örömünkre 
szolgál továbbá, hogy több mint 15 
éve a kórházak területén működő, köz-
vetlen lakossági ellátást nyújtó patikák 
kiszolgálásában is jelentős szerepet 
vállalunk. Ez a tapasztalat is segítette 
cégünket a közforgalmú patikai piacra 
történő belépéskor.

Hogyan született meg a patikai üz-
letág gondolata, és mik voltak az első 
lépések ebbe az irányba? 

Kovácsné Putnoki Katalin: A gyógy-
szertári piacon folyamatos átrende-
ződés és változás volt tapasztalható 

az elmúlt pár évben. Ennek hatására 
potenciális lehetőséget láttunk ab-
ban, hogy belépjünk a közforgalmú 
patikák piacára, kamatoztassuk és to-
vábbfejlesszük a kórházi piacon már 
megszerzett tapasztalatainkat és szak-
tudásunkat. 2018 áprilisa egy jelentős 
mérföldkő volt az Euromedic-Pharma 
Zrt. életében. Cégünk termékportfóli-
ójának bővítésével ekkor kezdte meg 
a közforgalmú patikák kiszolgálását. 
Részt vettünk az őszi, országos szintű 
gyógyszerészkongresszuson is, ahol a 
látogatók nagy érdeklődéssel keresték 
fel standunkat. Idén februárban tartot-
tuk ez évi első partnertalálkozónkat 
közel 60 patika részvételével, és jelen-
leg a tavasszal megrendezésre kerülő 
Gyógyszertár-működtetés Konferenci-
ára készülünk.

Milyen szolgáltatásokat nyújtanak a 
patikáknak?

Kovácsné Putnoki Katalin: Cégcso-
portunk széles körű és folyamatosan 
bővülő termékportfólióval, a gyógy-
szertárakra szabott egyedi ajánlatok-
kal és folyamatosan frissülő akciók-
kal szeretné a közforgalmú patikák 
igényeit még magasabb színvonalon 
kiszolgálni. Termékportfóliónkban a 
receptköteles termékeken kívül nem 
vényköteles és egyéb termékek is 
szerepelnek. Termékkínálatunkat a 
felmerülő egyéni vevői igények ese-
tén örömmel bővítjük. Logisztikai 
központunk teljes körű szolgáltatást 
nyújt partnereinknek, 12 ezer m2-
es raktárunk minden szempontból 
megfelel a raktározási és tárolási 
követelményeknek. Országos diszt-
ribúciós hálózattal rendelkezünk, 
Budapestre napi kettő, Budapesten 
kívüli viszonylatban pedig napi egy 

alkalommal szállítjuk ki partnereink 
megrendelését. Munkatársaink magas 
szintű képzettséggel és szakértelem-
mel teremtik meg mindazt a meg-
bízható ellátási rendszert, amellyel 
vevőközpontú megoldásokat tudunk 
biztosítani az ellátásban. Szerződéses 
struktúráinkon keresztül versenyké-
pes kondíciókat biztosítunk partnere-
ink számára. 

Milyen eddigi visszajelzéseket ta-
pasztalnak a patikák részéről, és mi 
szerepel a távlati céljaik között? 

Kovácsné Putnoki Katalin: A piac 
szereplői pozitív érdeklődéssel és 
örömmel fogadták megjelenésünket. 
Az Euromedic-Pharma Zrt. a továb-
biakban is szeretné folytatni eddigi 
üzletpolitikáját, melynek legfőbb 
célja, hogy vevői igényekre szabott, 
egyedi konstrukciókat biztosítson 
partnereinek. 

Elérhetőségeink:

Weboldal:  
http://www.euromedic-hungary.com
Vevőszolgálat: 06-1-815-3117 vagy 

06-1-815-3168  
Fax: 06-1-815-3157    

E-mail:  
patika@euromedic-hungary.com

(x)

Kórházaktól a patikákig: az Euromedic-Pharma  
a gyógyszertárak ellátásában is aktív
Interjú Kovácsné Putnoki Katalinnal, az Euromedic-Pharma Zrt. vezérigazgatójával 
Az Euromedic-Pharma Zrt. 2018 áprilisában új piaci szereplőként lépett be a közforgalmú patikák piacára, és termék-
portfóliójának bővítésével megkezdte a patikai igények felmérését és kiszolgálását. Közel egy év távlatában az indulás 
lépéseiről és tapasztalatairól beszélgettünk a cég vezérigazgatójával, Kovácsné Putnoki Katalinnal.
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alatt tucatnyi hellén patikát találtunk, 
de ezek közül egy sem volt nyitva, an-
nak ellenére, hogy jellemzően 8-16 óra 
között próbálkoztunk. Ezt leginkább a 
mediterrán lazaságnak tudtuk be, va-
lószínűleg senkinek nem veszik ott a 
fejét, ha nem követi pontosan a nyitva 
tartást. Annál többször találkoztunk 
olyan motorosokkal (8-16 között), akik 
az adott patika logójával ellátott pó-
lóban szelték az utakat, és szállították 
házhoz a gyógyszereket.

Nyilván sokszor fontos a betegek sze-
mélyes ellátása, de élve a modern kor 
vívmányaival, sok esetet egész jól le-
hetne telefon és internet segítségével is 
kezelni, javítva ezzel az ellátás színvo-
nalát és a patika elérhetőségét.

Az általunk meglátogatott francia 
gyógyszertár egyik részében egy dro-
gériával vetekedő előtér fogadja a be-
lépőt. Gyönyörűen rendezett polcok, 
óriási választék az elképzelhető összes, 
egészséggel kapcsolatos termékből 
(kozmetikumok, fogászati készítmé-
nyek, tápszerek), szabadpolcon, ahová 
legkevésbé sem a vénynélküli gyógy-
szerek kerültek. A patika hátsó részé-
ben, ahol a gyógyszerész áll a táránál, a 
receptköteles gyógyszerek jól el voltak 
rejtve a nézelődők elől.

Osztrák szomszédaink patikájából sü-
tött a végtelen hagyománytisztelet. Ott 
nem okozott problémát, hogy a gyógy-
szert az officina légterében készíti a 
gyógyszerész (bár ez elképzelhető, 
hogy ez csak a patika műemlék jellegé-
nek volt köszönhető). Látogatásunkkor 
a középső táraasztalon egy óriási pisz-
tillussal éppen krémet kevertek. Ebben 
a patikában, és jellemzően az osztrák 
és német területen a homeopátiával ki-

Amikor van szerencsém külföldön 
járni, mindig igyekszem szemügyre 
venni az ottani patikákat – ha engedik. 
Ugyanis mindenhonnan lehet valamit 
tanulni, és sokszor ámulatba ejtő, hogy 
ha átlépünk országhatárokat, gyógy-
szerészként milyen különbözően tud-
juk megoldani ugyanazt a problémát. 
Az alábbi néhány példa ugyan nagyon 
felszínes, de rajtuk keresztül igyek-
szem személyes élményeimnek egy 
izgalmas szeletét bemutatni.

Szabályozatlanság és hagyomány

A török patikával kezdem, ahol olyan 
szerencsés helyzetben voltam, hogy 
gyógyszerész ismerőseim vezettek 
körbe. Érdekes módon magisztrális la-
borral nem találkoztam, viszont gyógy-
szerészi gondozásra alkalmas sarokkal 
igen. Ez azért is nagyon elgondolkod-
tató, mert a török gyógyszerész elmon-
dása szerint az ottani patikák képét leg-
inkább a betegek elvárásai formálják, 
nem pedig a jogalkotó. Szóval itt is 
vitathatatlanul megfogalmazódik a fel-
készült, gyakorlatorientált szaktudással 
rendelkező gyógyszerészre való igény. 

A szabályozatlanság és a betegek igé-
nyeinek túlzott hajszolása – jellemző-
en Isztambulban – oda vezetett, hogy 
gyilkos verseny van a gyógyszertá-
rak között, és aki meg tudja fizetni a 
gyógyszert, azt meg is fogja azt kapni. 
Persze, lehet államilag támogatva, re-
ceptre is gyógyszerhez jutni, ha valaki 
anyagilag rászorul, és nem retten meg 
a kacifántos adminisztrációtól. Az első 
ránézésre szabályozatlan háttér ellené-
re a gyógyszertár rendezett képet muta-
tott, és egyértelmű volt, hogy a gyógy-
szerész napi szinten végez gondozási 
tevékenységet (például vérnyomás- és 
vércukorszint-mérést), és a betegekkel 
való konzultáció alapvetően az üzleté-
nek is jót tesz. Olyan gyógyszertárral 
is találkoztunk, ahol a kirakatban lévő 
hirdetés szerint két szem potencianö-
velő szer vásárlása esetén egyet aján-
dékba adnak, három tabletta vásárlása 
esetén pedig kettő grátisz járt. 

Törökországtól csak egy ugrásnyira 
van Görögország, a kettő között mégis 
jelentős különbségeket tapasztalhat-
tunk. Szembetűnő volt, hogy egy hét 

Egy csipetnyi nemzetközi kitekintés
Felmerülő kihívások és lehetséges megoldásuk – 2. rész
Cikkem első felében (Vásárlói igények, patikai lehetőségek – Gyógyszertár, 2019. január, 16–17. oldal) arra kerestem a 
választ, hogy mit vár tőlünk, gyógyszerészektől a XXI. század betege, amikor belép a gyógyszertárba, illetve hogy miként 
tudunk megfelelni ezeknek a kihívásoknak. Ez alkalommal néhány gondolatot szeretnék bemutatni azzal kapcsolatban, 
hogy a még magasabb színvonalú ellátás érdekében mit tanulhatunk más országok gyógyszertári gyakorlatából.

Isztambuli patika akciója



GYÓGYSZERTÁR  15

AKTUÁLIS

XVIII. évfolyam 3. szám  l  2019. március

Másrészt az amerikaiak drasztikusan 
egyszerűsítenek: az ottani gyógysze-
rész nem fog kontaktlencsemosó fo-
lyadékot vagy vérnyomásmérőt aján-
lani a betegnek, esze ágában sincs a 

gyógyszereken kívül más készít-
mények kapcsán állást foglal-
ni. Mi táplálék-kiegészítőt, 
gyógyászati segédeszközt, 
orvostechnikai eszközt és 
számos egyéb terméket is 
forgalmazunk, ami nagyon 

helyes is – de hogyan került 
az ezzel kapcsolatos tanácsadás a nya-
kunkba? Mi gyógyszerészek vagyunk, 
és alapvetően a gyógyszerekben kel-
lene nagyon profiknak lennünk. Talán 
ezt az egyszerűsítést nekünk is alkal-
maznunk kellene, és érzékeltetni, hogy 
mi a valós kompetenciánk és mi nem. 

Az amerikai patika gyógyszerkészlete 
meglehetősen kicsi, a gyógyszerész 
jellemzően nem tart többféle generi-
kumot, csupán egyet és az originális 
készítményt. 

A magisztrális gyógyszerkészítés kap-
csán, a tengerentúlon senki nem lepő-
dik meg azon, hogy egy vágódeszkán, 
egy késsel kevernek össze két krémet 
és egy folyadékot. Ilyenkor legyünk 
egy kicsit büszkék magunkra, hogy ezt 
mi a legkisebb faluban sem így csinál-
juk. Persze az Egyesült Államokban 
olyan magángyógyszertárak is működ-
nek, amelyek a gyógyszertechnológia 
csúcsát képviselik: gyógyszerelosztó 
robot, a beteg napi gyógyszereinek ösz-
szecsomagolása, tablettázás, hormon-
tartalmú stift készítése, amelyeknek 
köszönhetően az ilyen patika vetekszik 
egy jól felszerelt középüzemi laborral.

Skandináv szakmaiság

Egy olyan svéd patikát hagytam utoljá-
ra, amelyet végtelenül szimpatikusnak 
találtam. Az officinájában két tára ta-
lálható, az egyiknél áll a gyógyszerész, 
mögötte a gyógyszerekkel, a másiknál 
pedig az asszisztens, aki a patikában 
kapható mindenféle egyéb, egészség-
gel kapcsolatos termék szakértője (aki 
egyébként a patika nem szakmai érte-
lemben vett vezetője volt). A gyógysze-

emelten foglalkoztak. Sokat javított a 
dolgozók megjelenésén, hogy a fehér 
köpeny alatt a férfi dolgozók inget és 
nyakkendőt viseltek. 

Amerika nem a jövő

Az amerikai kórházak-
ban, és ezek részeként a 
kórházi patikákban inter-
diszciplináris team-ek dol-
goznak. Az ezeket alkotó 
orvosok, gyógyszerészek, 
dietetikusok stb. az általuk felhalmo-
zott óriási tudásra és tapasztalatra ala-
pozva hozzák meg azokat a döntése-
ket, amelyeket a beteg szempontjából 
a legjobbnak gondolnak. Ezt láttam jól 
és rosszul is működni. Például a beteg- 
ellátással eltöltött idő nagy részét nem 
a diagnózisra és a kezelésre fordítják: 
a betegnek egy végeláthatatlan kérdés-
sorra kell válaszolnia, ami elsősorban 
az ellátó személyzet jogi 
védelmét és a magán egész-
ségbiztosítók hatékony ki-
zsigerelését célozza. 

A multidiszciplináris csa-
patmunka viszont remek 
szakmai felkészültséget 
és együttműködést ered-
ményez. Meglepő volt 
viszont, hogy sok esetben 
mennyire logikátlanul 
hajlamosak a szakembe-
rek ragaszkodni a hivata-
los ajánlásokhoz, és hogy 
mekkora színvonalbeli kü-
lönbség lehet egy városon 
belül is a különböző kór-
házak között. 

A gyógyszertári környe-
zetben is meglehetősen 
más piaci igények és szakmai hoz-
záállás formálta képet láttunk. A 
patikához tartozó, szupermarket-sze-
rű előtérben az olcsó szuvenírektől 
kezdve a fotónyomtatáson át az OTC 
gyógyszerekig elég sok minden meg-
található. Az említett, szabadpolcon 
található OTC készítmények többsé-
ge leginkább tüneti kezelésre alkal-
mas. Nemegyszer előfordul, hogy az 
ezer darabos ibuprofén tabletták ha-

tóanyagtartalma mindössze 100 mg, 
ellentétben a nálunk vény nélkül kap-
ható, akár 800 mg-os tablettákkal. 
Azt is láttuk, hogyan lehet pályaud-
varon automatából gyógyszert be-

szerezni, de csupán egyetlen szemet, 
alacsony hatóanyag-tartalommal (és 
borsos áron). Ezeket az automatákat 
patikák töltik fel, miközben nálunk 
a benzinkutakon és a drogériákban – 
egy kicsit félreértelmezve az ellátás-
nak ezt a formáját – ugyanaz a kisze-
relés szerezhető be, mint a gyógyszer-
tárakban.

A legtöbb amerikai 
patikában a gyógy-
szerkiadás folyamata 
két szakaszra oszlik. 
Az első körben a be-
teg leadja a receptjét 
(drop off), a második 
alkalommal, általá-
ban másnap pedig 
érte megy (pick up). 
Összekészítik neki a 
gyógyszereit, és ha 
szükséges, a gyógy-
szerész felkészül a 
problémából, és meg-
beszéli a beteggel a 
szükséges teendőket.

Amerika nem a jövő: 
ott is és Isztambulban 
is a jelenben élnek, és 
az ottani betegeknek, 

állami rendszernek megfelelő ellátás 
működik. Éppen ezért őrültség egy az 
egyben átvenni módszereket. Ez utób-
bi szisztémát, mondjuk, át lehetne: a 
beteg otthagyja, vagy az orvos elektro-
nikusan átküldi a receptet abba a pati-
kába, ahol a beteg ki akarja váltani a 
gyógyszereit, mi pedig felkészülünk, 
átolvassuk, megbeszéljük egymás kö-
zött, és amikor a páciens másnap jön 
érte, megfelelően tudjuk fogadni. 

„Fontos a szabad piac, de sokkal 
fontosabb a betegek egészsége és a 

szakemberek minőségi tudása.”

Görög patika gyógyszer-
futára
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kisebb betegszám ellenére is képesek 
életben maradni.

Az informatika jó esetben nem azért 
van, hogy bennünket még jobban elle-
nőrizhessenek, hiszen a gyógyszerészek 
nem köztörvényes bűnözők. Az infor-
matikát arra kellene használni, hogy a 
beteget magasabb színvonalon tudjuk 
ellátni, hogy könnyebben juthasson 
hozzá a gyógyszereihez. Például a páci-
ensnek legyen több hónapra előre felír-
va a gyógyszere, hogy ne kelljen emiatt 
ötször elmennie az orvoshoz; a gyógy-
szerész és az orvos tudjon egymással 
online kommunikálni – ezek szolgálják 
igazán a beteg érdekét. Esetleg, hogy 
a gyógyszerész is fel tudjon írni egy 
gyógyszert vényre, támogatással, abban 
az esetben, amikor evidens, hogy az a 
betegnek jár, és esetleg szüksége van rá. 

Az informatika fejlesztése jelenleg na-
gyon élénk tempóban zajlik, és ez egy 
remek dolog, de sok esetben főként a 
régi rendszer digitalizálása történik, és 
nem valósul meg az új, az ellátás szín-
vonalát javító funkciók bevezetése.

A gyógyszerészi gondozás egyelőre 
presztízstevékenység, szakmaszeretet-
ből kell végezni a betegekért, és vala-
mikor remélhetőleg a megfelelő anyagi 
kompenzáció is bevezetésre kerül. Elis-
merés azoknak, akik jelenleg is, a saját 
kontójukra biztosítják ezt a betegeknek.

Ugyancsak fontos téma, hogy a beosz-
tott gyógyszerészeket jobban meg kell 
becsülni, hiszen ők képviselik a szak-
mát a betegek előtt. Csak akkor fogja 
a jövő nemzedék valamire való rétege 
is a gyógyszerészi pályát választani, ha 
a diplomával a szakmai és anyagi elis-
merés is együtt jár. 

Összességében, számos dolgot elleshe-
tünk a nemzetközi gyakorlatból. Ezek 
intelligens alkalmazása sok esetben 
már kevés befektetett munkával is ja-
víthatná a betegek és a saját megelége-
dettségünket.

Dr. Oláh Gábor 
egyetemi tanársegéd, 

DE-GYTK Biofarmácia Tanszék

rész nem foglalkozik azzal, hogy egy 
kisgyermekes anyukának a kék vagy a 
rózsaszín cumi-tartó láncot ajánlja. Ez 
nem gyógyszerészi kompetencia, ne-
künk nem erre kell pazarolni az időnket. 
Sok esetben sajnos nálunk az történik, 
hogy amíg a gyógyszerész a fényvédő 
szereket hasonlítja össze, addig az asz-
szisztens kolléga a cukorbeteg inzulin- 
adagolását magyarázza. Hogyan lehet 
csökkenteni a sorban állást? El kellene 
különíteni az asszisztensi és a gyógysze-
részi feladatokat. A svédek ezt remekül 
megoldották, és úgy gondolom, hogy ez 
nálunk sem lenne lehetetlen. 

A svédek az OTC-választékot is okosan 
állítják össze. A gyógyszertárláncok 
alaposan megvizsgálják az egyes indi-
kációban elérhető készítményeket, és 
csak azok kerülnek a polcra, amelyek 
elfogadható minőséget képviselnek, és 
ebben a gyógyszerészek nyilván a jól 
működő szakmai társaságok ajánlásait 
is figyelembe veszik. 

Ez hazánkban nagyon hiányzik, így 
számos kétes minőségű termék rontja a 
gyógyszerészek és a patikák szakmai hi-
telességét. Ez érthető is, mivel egy em-
ber, konkrétan a patikavezető, nyilván 
nem tudja egyszerre ellátni a napi rutin 
feladatokat és saját kútfőből tájékozódni 
minden készítménnyel kapcsolatban. Jó 
kérdés, hogy miért is vagyunk ennyire 
magunkra hagyva gyógyszerészként, a 
gyógyszerész/orvos szakmai szervezetek 
miért nem tűzik jobban a zászlajukra a 
minőségi gyógyszerválaszték (és egyéb 
termék) ügyét. 

Persze fontos a szabad piac, de sok-
kal fontosabb a betegek egészsége és 
a szakemberek minőségi tudása. Sok 
esetben az az érzés kerülget, mintha a 
betegeink a nehezen megkeresett fo-
rintjaikat csapnivaló szerekre költenék, 
míg a jó készítményeket az igényes 
gyártók lassan meg sem próbálnák a 
magyar piacra bevezetni.

Konklúzió

Mit is tudunk akkor a fentiek és a ko-
rábbi cikk alapján mondani az ideális 
patikáról? Először is, a paternalista 
szemléleten a kor talán már túlhaladt, 
vagyis a betegek sem szeretik, ha ma-
gyarázat nélkül azt várjuk tőlük, hogy 
fogadják el a kezelést, ahogy mi sem 
szeretjük, ha kész tények elé állítanak 
bennünket. Konzultálni kell minden 
szinten.

Szakmailag egy egységes, koherens ál-
láspontot kellene képviselnünk, és baj, 
ha nem ez történik. Nem csoda, ha nem 
úgy halad előre a szakma, ahogyan azt 
szeretnénk.

Érdekes volt látni, hogy egyik ország-
ban sem volt jellemző látvány az offi-
cinában kígyózó sor. Ennek alapvető az 
lehet az oka, hogy az az óránként be-
térő négy-öt beteg is elegendő hasznot 
tud termelni a patikának a tisztességes 
megélhetéshez. Tehát nem feltétlenül 
az a jó irány, ha néhány patika próbál 
meg tömegeket ellátni; inkább több 
gyógyszertárra lenne szükség (külö-
nösen a kistelepüléseken), amelyek a 

Amerikai gyógyszertár



GYÓGYSZERTÁR  17

AKTUÁLIS

XVIII. évfolyam 3. szám  l  2019. március

erőforrások helyettesítésére szolgáló 
automatákon pötyögve lehet hozzá-
jutni a gyógyszerhez. A tanácsokat 
az előre beprogramozott mesterséges 
intelligencia adja. A legfontosabb a 
mihamarabbi gyógyszeres kezeléshez 
való hozzáférés. Tudom, ez így nagyon 
sötéten hangzik, de gondoljuk végig 
azt, hogy ebben az árrés-központú pi-
aci környezetben melyek a lehetséges 
versenyelőnyt biztosító elemek.

Hozzáférhetőség: a fogyasztói társa-
dalom elvárása, hogy a megkívánt ja-
vakhoz hozzáférjen, így ezt a 0-24 órás 
nyitva tartás biztosítja. Alapvetően ez 
a társadalmi réteg ma még leginkább 
a városi lakosságból kerül ki, de fel-
tételezzük, illetve látszik, hogy a ten-
dencia hamarosan a legkisebb faluban 
is megerősödik. Márpedig ott, ahol a 
lakosságszám nem teszi kifizetődővé 
az élő munkaerő alkalmazását, felme-
rülhet igényként, illetve megoldásként 
egy-egy automata felállítása. Viszont, 
ha ezt kistelepülésen megengedik, ak-
kor ez a nagyobb településekre is be 
fog törni, és az egész ügyeleti rendszert 
átalakítja, illetve később a normál nyit-
vatartási időt is meghatározhatja.

Időfaktor: gyakran találkozom a for-
galom növelésének azon formájával, 
hogy minél hamarabb „szórjuk ki” a 
beteget (így növelve a kiszolgált bete-
gek számát a nyitvatartási időn belül, 
ami a blokkok számát, s így a bevételt 
is növeli). Sőt, ha így gondolkodunk, 
akkor ne is kelljen sorban állni, jöhet 
a drive-in, ahol – a McDonald’s-hoz 
hasonlóan – kocsiban ülve, és on-
nan diktálva lehet leadni a fogyasztói 
igényt. Hogy valóban arra a terápiára 
van-e szükség? S hogy ki vállalja érte 
a felelősséget? Jó kérdés. Emellett fon-

Ha szélsőségesen szeretném ábrázolni, 
akkor én két utat látok, de természe-
tesen a valóság ennél sokkal összetet-
tebb, és a szakmapolitikai irányvona-
laktól is függ, hogy mikor mivé alakul.

A közforgalom egyik szerepe a gyógy-
szerlogisztika. Célja, hogy biztosítsa a 
lakosság gyógyszerhez jutását. Ennek 
mozgatórugója a pénz, pontosabban 
az árrés, amelynek kapcsán a recept-
köteles szerek terén egyre kiszolgál-
tatottabb helyzetet teremt az évek óta 
elmaradó árrésrendezés. A vaklicit és 
az árréssávok degresszivitása miatt az 
Rx-es gyógyszerek árrése az elmúlt 
években drasztikusan csökkent. Ennek 
kompenzálására elengedhetetlen az 
OTC-értékesítések árrésének emelése, 
illetve az egyre szélesebb körű, egyéb 
készítmények forgalmazása. 

Ezzel párhuzamosan fontos megje-
gyezni, hogy egyre gyakoribb a sze-
mélyi jogos gyógyszerész kis tulajdo-
ni hányada a patikában, ahol az árrés 
növelése még fontosabb feladat, hi-
szen a (befektető) tulajdonos elvárása 
a gazdasági helyzettel nem lett kisebb, 

és ez valahol érthető is. Az új gyógy-
szertárak nyitására kiírt pályázatok 
elbírálási rendszerében figyelembe 
vett vállalások is afelé mutatnak, hogy 
egyre több 0-24 órás gyógyszertár kez-
di meg működését. A társadalomban 
a fogyasztói tudat kialakulása, illetve 
ennek az egészségügy területére való 
betörése ma már egyre inkább azt je-
lenti, hogy a vásárlók nem gyógyszert, 
hanem egészséget szeretnének venni, 
amit, lássuk be, egészséges életmód-
dal lehetne a leginkább megvalósítani. 
Ennek tudatossá tétele viszont nem jár 
árrésnövekedéssel. 

A krónikus gyógyszerek alkalmazásá-
nak problematikája pedig az adheren-
cia (és annak hiánya), amelynek egyik 
legjobb mérője, indikátora az erősödő 
egészségügyi kezelés- és egészségügyi 
személyzet-ellenesség. Végezetül pe-
dig megemlíteném, hogy mennyire 
felemásan alakult a közelmúltban az 
egészségügyi ismeretek körének bővü-
lése, az egészségértés. Az alapos (szak-
mai) tudásnak az is jellemzője, hogy az 
ember tisztában van azzal, hogy mit 
nem tud – míg a hiányos és felületes 
ismeretek mellől ez a tudat sokszor 
hiányzik. Egészségügyi tanácsot ad 
ma már a szomszéd, a fodrász, a jó is-
merős, a reklámok, valamint „Google 
doktor” – míg az egészségügyi szak-
ember pozíciója e téren meggyengült. 
Különösen, mert a beteg maga nem 
akar, nem mer, vagy nem tud tőle kér-
dezni.

Gyógyszertár éjjel-nappal

Mindezek alapján az egyik lehetsé-
ges megoldást egy 0-24 órás drive-in 
gyógyszertárban látom, ahol az emberi 

A közforgalmú gyógyszerészet jövője  
– ahogy én látom 
A gyógyszerészet összetett szakma. Igen sok területet érint, és elég sokrétű a tudásanyaga ahhoz, hogy az alapellátásban 
is komplex szerepet töltsön be. Az, hogy ebből a szerepből mennyit teljesítünk ki, rajtunk, közforgalomban dolgozó gyógy-
szerészeken múlik.
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ga, hiszen jelenleg is az ember-ember 
kapcsolatokban átadott információk 
értelmezhetők a leghatékonyabban. A 
nonverbális kommunikációs elemek 
érzékelését a videó-telefonálás bizto-
sítja az online formában. Erre a nor-
mál nyitvatartási időn belül van ideje a 
gyógyszerésznek, hiszen a szolgáltatás 
díja biztosítja számára a fedezetet. Az 
áruértékesítés háttérbe szorul, és van 
lehetőség szakmai döntések meghoza-
talára, hiszen már nincs ott a gyógysze-
rész mögött a kényszer, hogy „eladni, 
eladni, eladni…”.

Időfaktor: az előre megbeszélt kon-
zultációs időpontokban a figyelem 
csak az érkezőre irányul, így a bete-

gek ehhez hamar alkalmaz-
kodnak, igénylik és öröm-
mel fogadják. Az esetleges 
„hirtelen” érkezéseket pe-
dig a sorszámhúzó rend-
szer segíti. Igény esetén az 
online konzultáció szintén 
lerövidítheti a várakozá-
si időt, kiküszöbölheti a 
várakozás kényelmetlen-

ségét, hiszen a drónos ház-
hozszállítással a páciens így is 

hozzájut a gyógyszereihez.

A munkaerőpiaci nyomás megoldása: 
a növekvő lakossági reputációnak hála, 
egyre több gyógyszerész jelentkező 
van, és a fiatalok szakmában maradása 
is biztosított. Emellett a szolgáltatási 
díjakból megfelelő és magas munkabér 
fizethető. Az árrés – szolgáltatási díj 
formájában – már a szellemi munka 
értékét is tartalmazza.

Árrés: ebben a jövőképben a szakma-
iság jelenti a legnagyobb versenye-
lőnyt, így a cél a megfelelő munkaerő 
megtartása lesz, nem pedig az árver-
seny. A vásárlók a szolgáltatási díja-
kat és az esetleges magasabb árrést 
elfogadják, hiszen tudják, hogy in-
formációt, törődést kapnak cserébe. A 
gyógyszer = termék + információ, ez 
határozza meg az árát is, hiszen a ter-
mékek termelői árába a cégek a K+F 
költségeket is beépítik, hogy a hosszú 
kifejlesztési időszakok költségei meg-
térüljenek.

tos megjegyezni, hogy a futószalagon 
végzett értékesítés nem igényel szak-
mai tudást, csak minél gyorsabb beü-
tési, összeszedési technikákat. Valóban  
ez a cél?

A munkaerőpiaci nyomás megoldása: 
„ne kelljen gyógyszerész a patiká-
ba!” Hiszen ez a kistelepülések érde-
ke, ahová már egy gyógyszerész sem 
akar elmenni dolgozni. Persze, hiszen 
a nagyvárosban, beosztottként sokszor 
annyit lehet keresni, mint vezetőként 
vidéken. Meggondolandó azonban, 
hogy ez könnyen visszaüthet, hiszen 
ha nem lesz igény a gyógyszerész 
szaktudására, akkor a tulajdonosok/ve-
zetők nem is fogják azt megfizetni. A 
futószalagot egy érettségizett 
betanított munkás is tudja 
működtetni. Az automata 
feltöltését pedig hátulról 
bárki elvégezheti. A nagy 
településeken is.

Árrés: a jelenlegi jövő-
képben a legnagyobb ver-
senyt az ár teremti meg. 
Hiszen a tudatos vásárló már 
egy alkalmazás segítségével is ki 
tudja választani azt, hogy melyik pati-
ka árai a legkedvezőbbek, vagy, hogy 
hol kell a legkevesebbet sorban állnia. 
Lehet, hogy csak egy-egy húzótermék 
árazása kedvező, és a gyógyszertár a 
többi készítményen kompenzál, de a 
versenyt a tőkeerős vállalkozások fog-
ják nyerni. Itt sincs semmilyen szerepe 
a szakmaiságnak, hiszen az ár határoz 
meg mindent. A vásárlói döntést nem 
a gyógyszerész szakmai információi  
befolyásolják, így a szakember  
helyett már bőven elég az ember vagy 
az sem...

A patika mint kapuőr

A közforgalmú gyógyszerészet másik 
szerepe egy kapuőr-szerep, amikor is a 
patika mintegy utolsó végvári bástya-
ként áll a gyógyszer és a páciens közé. 
Hogy milyen eredménnyel zárul a terá-
pia – ebben a legmeghatározóbb a sze-
repünk. Ha a jövőképet ilyen oldalról 
tekintem, akkor egy banki környezet-

hez hasonló képet tudnék elképzelni, 
ahol türelmesen várakoznak a gyó-
gyulni vágyók. A szakember az adott 
páciensre figyel, és annak gyógyulá-
sához a legjobb terápiát és életmódta-
nácsokat biztosítja, a rendszeresen és 
megfelelően szedett gyógyszereket pe-
dig a gondozási paraméterek felmérése 
után, az orvos-beteg találkozó kiiktatá-
sával tudják a gyógyszerészek kiadni. 

Itt a betérő vásárlónak igénye az egyé-
ni foglalkozás, a szakemberre szak-
emberként tekint, és nem merül fel 
benne igényként, hogy a gyógyszerész 
éjjel-nappal elérhető legyen, hiszen 
nagyon jól tudja, hogy csak komoly 
problémával kell csak az ügyelethez 

fordulni. A házi patikáját nyitvatartási 
időben, a gyógyszerész segítségével 
áttekintette, a használatát ismeri, és 
önállóan képes döntést hozni, amiben 
egy gyógyszerészek által létrehozott 
és üzemeltetett szakmai szervezet app-
likációja segíti, támogatja (példaként 
az NHS weboldalát hoznám fel). Az 
esetleges gyógyszer-házhozszállítást 
drónok végzik, ahol a vásárláshoz 
szükséges távkonzultáció a gyógysze-
résszel videó-telefonálással történik 
meg. A kistelepüléseken a legköze-
lebbi gyógyszertár biztosítja a falu, 
község gyógyszerellátását, drónok-
kal és online konzultációval. Ebben 
a jövőképben a legnagyobb szerepe a 
szakmai munkának van; nézzük meg a 
versenyelőnyöket!

Hozzáférhetőség: a nyitvatartási idő 
nem korlátozza a hozzáférést, mert a 
páciens megfelelő információkkal ren-
delkezik, így tudja, mikor mit érdemes 
tennie. A házi patika feltöltésével pedig 
megoldott az akut panaszok ellátása. 
Kiemelendő az élő munkaerő fontossá-

„Hogy milyen lesz a jövő magyar 
gyógyszerészete, az határozza meg, hogy a 
társadalom új igényeit szakmaisággal vagy 

értékesítéssel szolgáljuk-e ki.” 
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gyar fogyasztói társadalom új igénye-
it szakmaisággal vagy értékesítéssel 
szolgáljuk-e ki. 

A valóság mindig a szürke valamelyik 
árnyalata, de ha a fehéret és a feketét 
is látjuk, jobban megítélhetjük, hogy 
miben és abból mennyit szeretnénk en-
gedni. Egyvalamiben biztos vagyok: a 
gyógyszer termék és információ együt-
tese, információ nélkül pusztán egy 
árucikk, és nem feltétlenül alkalmas 
arra, hogy az egészséget helyreállítsa. 
Hogy az információhoz honnan jut 
hozzá a fogyasztó, az rajtunk, közfor-
galmú gyógyszerészeken áll, és ez egy-
ben azt is meghatározza, hogy a jövő 

milyen „árnyalatú” lesz. Egy biztos: a 
gyógyulás legnagyobb gátja sokszor 
maga a beteg, így egészség tekinteté-
ben is kell mellé egy „személyi edző”. 
Erre a gyógyszerészek alkalmasak. 
Valóban így érezzük? Valóban így te-
szünk?

Jelen cikk gondolatébresztőnek készült 
a 2019. márciusi Gyógyszertár-működ-
tetés Konferencián elhangzó kerekasz-
tal-beszélgetéshez. Szerzője jelenleg 
is gyógyszertárat vezet személyi jogos 
gyógyszerészként, egy Pest megyei ag-
glomerációs nagyközségben.

Dr. Dér Péter

Rajtunk múlik

Természetesen mindkét elképzelés 
utópisztikus, de ne higgyük, hogy a je-
len nincs hatással a jövőnkre! Főleg, ha 
belegondolok, hogy amikor 2006-ban 
végeztem, miket tanultunk, és most 
mik az aktuális fejlesztésű gyógysze-
rek, az aktuális kérdések a gyógysze-
részek körében. A szakma és a társa-
dalom is válaszút elé érkezett, hiszen a 
digitalizáció gyorsvonata robog, meg-
állni nem fog. Felugrunk rá, futunk utá-
na, vagy integetünk neki? Hogy milyen 
lesz a jövő magyar gyógyszerészete, az 
határozza meg, hogy erre a kihívásra 
miként reagálunk, illetve hogy a ma-

Az innováció íze
Hallott már unnovációról? Ha még nem, annak az az oka, hogy a fogalom e cikk 
kedvéért jött létre, és azt a helyzetet írja le, ami lényegében a középszer uralmá-
ról, az unalomról szól. Ha ezt az írást az unnováció jegyében folytatnánk, akkor 
a következő kérdés az lehetne, hogy ki és mikor használta először az innováció 
fogalmát a mai értelemben. (1)

bizonytalanul tébláboló, az élet más 
területein egyébként magabiztos, de a 
bevásárlóközpont ellenséges komple-
xitásában teljesen talajt vesztett embe-
rek viselkedését. 

Bár sokadszorra tapasztalom ezt az ér-
zést, mégis hitetlenkedve állok előtte. 
Mire elfogadunk és megszokunk egy 
terméket, már a piacon van ugyan-
az citrom-ízben és/vagy nanoszem-
csékkel, kétgyermekes családdal és 
lehetőleg kutyát is ábrázoló hirdetés-
sel megtámogatva. Fél év elteltével, 
ugyanabban az üzletben már hiába 
is keresnénk egy jól bevált terméket, 
hiszen megjelenik az újabb változat, 
azonos áron, de fél decivel kisebb ki-
szerelésben. 

Bizonyára sokunknak fáj a jelenség, 
ám ez cseppet sem zavarja a „ve-
vőorientált” cégeket abban, hogy 
egyre gyorsabban forgassák az „un-
nováció” kerekét. Szándékosan nem 

hozom példaként a gyógyszerek, ét-
rend-kiegészítők és tápszerek vilá-
gából ismert hasonló példák százait, 
bár kétségtelen, hogy ebben a világ-
ban valamivel kisebb az unnovációs 
faktor.

Miről szól az unnováció? 

Az unnováció legfontosabb eleme a 
biztos és kiszámítható növekedés. A 
kis lépésekben való haladás, a biztos 
technológiára való alapozás, a meglé-
vő piacok jobb kihasználása, és főként: 
semmi rizikó. Ez az esetek többségé-
ben unalmas, az előző terméknél alig 
vagy egyáltalán nem jobb, ugyanakkor 
látványosabb csomagolásban (szó sze-
rint) piacra dobott áruk, a középszerű, 
fantáziátlan, kizárólag rövidtávú nye-
reség-vezérelt tevékenység végtermé-
keinek özöne. 

Eközben a vevő „szolgálata” megma-
rad a szlogenek szintjén, amit az sem 
hisz el, aki csinálja, és az sem, aki-
nek csinálják. Érdekes (vagy inkább 
szomorú) módon ez már lassan meg-
szokottá válik, beépül az életünkbe. 
Tudjuk: a cégeknek meg kell élniük 
azon a piacon, ahol (talán) mi ma-
gunk is hasonló játszmákban veszünk 
részt. Összekacsintunk egy kicsit, és 
úgy fogjuk fel, mintha ez lenne a ter-
mészetes.

E helyett érdemes felidézni azt a pil-
lanatot, amit sokan átélünk, leginkább 
a vásárolni küldött férfiak, akiknek a 
listáján ott szerepel egy bizonyos fajta 
mosópor, egy titokzatos, sosem hallott 
trópusivirág-illatú öblítő vagy egy lak-
tózmentes, keksz-ízű joghurt. Érdemes 
megfigyelni ezt a mindig hasonlóan 
lefolyó emberkísérletet, a polcok előtt 
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középszertől. Érdemes meghallgatni 
Guy Kawasakit (2), aki az Apple krea-
tív marketingcsapatát vezette, és aki el-
mondja az előadása legelején: ha saját 
vállalkozást vezetsz, soha, de soha ne 
hallgass külsős szakértőre, a guruknak 
fogalmuk sincs a te piacodról, a te vál-
lalkozásod jövőjéről. 

És még valaki, akinek fogalma sincs, 
hogy merre érdemes fejleszteni (az 
előadás 5. percétől hallható): a vevő. 
Amit a vevők akarnak, azok az utak 
rendszerint pont az unnováció negatív 
csúcsaira (mélyére) vezetnek. Az áttö-
rések, a valódi innovációk egy másik 
csúcson találhatók. 

Ha mégis a felhasználók között ke-
ressük a jövő áttöréseit, hallgathatunk 
Charles Leadbeater (3) TED-es előa-
dásán elhangzott példájára (az előadás 
első két percében), ahol a mélyen elkö-
telezett felhasználók szokásainak meg-
figyeléséről beszél. Mindkét előadás 
annyira érdekes és gyakorlatias, hogy 
bármely szektorban dolgozó szakem-
bernek a hasznára válik. 

Az innováció és a szervezeti kultúra

Talán nem lesz meglepő, ha az inno-
váció legfontosabb forrását a szervezet 
munkatársai között keressük. Közhely-
nek tűnhet, hogy az ember a legfon-

tosabb erőforrás. Ez azonban csak 
korlátokkal együtt igaz. A munka-
társaknak csupán a kisebb hánya-
da képes és motivált is arra, hogy 
jelentősebb mértékben járuljon 

hozzá a szervezet si-
keréhez. Csupán 

az elkötelezett 
munkatársak 

azok, akik 
a magu-

kénak 

tekintik a vállalkozást, hisznek benne 
és képesek kreatív energiákat mozgósí-
tani, nem csupán a termékek fejleszté-
se, hanem a hozzájuk tartozó üzenetek 
megfogalmazása szintjén is. 

Erre példa néhány magyar (egészség-
ügyi) vállalkozás szlogenje.  A „Mit 
mesél a szív?” egy innovatív, kisma-
máknak szóló magyar telemedici-
na-fejlesztés szlogenje, de említhet-
ném a médiában gyakran látott-hallott 
„Antibiotikum mellé ne feledje el …” 
mondatot, amely egy jól ismert bio-
lógia tényt fogalmaz meg frappánsan 
és emlékezetesen. Egy másik figye-
lemfelkeltő és informatív gondolat 
az Okostányér, amely az egészséges, 
tudományos alapon álló táplálkozást 
teszi vonzóvá. 

Mindhárom megfogalmazás mögött 
ott vannak az innováció kulcselemei: 
a kreativitás és a cél elérésének képes-
sége. Utóbbi jellemzően menedzseri 
képesség, ami tanulható és fejleszt-
hető. Más a helyzet a kreativitással, 
amelyről szintén él egyfajta mítosz az 
emberekben, a különleges adottság és 
a különleges képzelőerő mítosza.

A szerencse a felké-
szültnek kedvez

Aki elég sokat forgo-
lódott munkahelyen 
vezetőként vagy be-

A valódi innováció forrása

Hajlamosak lehetnénk azt képzelni, 
hogy az innováció forrása valahol a 
nagy cégek erre szakosodott fejlesztő-
részlegeiben keresendő, ahol nagyon 
tapasztalt fehérköpenyes szakemberek 
alkotják meg a jövő termékeit. Ez való-
ban az egyik út, és főként a gyógyszerek 
esetében jellemzően így is van, hiszen 
a fejlesztésnek pontosan szabályozott és 
ellenőrizhető körülmények között kell 
zajlania.

A másik út a vevőktől, a vevői igények-
ből indul ki. Ha arra gondolunk, hogy 
ez a marketing eszköz-
tárának piackutatási 
módszereit jelenti 
(például fókuszcso-
portos vizsgálatokat), 
akkor megint csak 
karnyújtásnyira ke-
rültünk a dübörgő 
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osztottként, az pontosan érezheti, hogy a kreativitás az 
apró dolgoktól az egészen nagy ívű áttörésekig bármiben 
megnyilvánulhat, de a körülmények és az eredmény min-
dig hasonló. A körülményekben gyakran megtalálható a 
feszültség: e tekintetben a halogatás meglepő módon ha-
tásos, az utolsó pillanatok nyomása sokszor nem várt for-
dulatokat hozhat. (4) A halogatás – vezetői szemmel nézve 
– nem feltétlenül a legjobb módszer, de például egy rövid 
határidőre kiírt verseny is hasonló körülményeket teremt. 

Az alkotó múzsa meginvitálására alkalmas másik mód-
szer a kétkedés szokása, a status quo megkérdőjelezése. 
Hihetetlen, de igaz: azok, akik Internet Explorer vagy 
Safari böngészőt használnak, jellemzően kevésbé krea-
tívak, mint akik Firefox-ot vagy Chrome-ot. (5) Ennek 
semmi köze a technológiához, egyedül ahhoz, hogy ki 
az, aki képes (vagy akar!) kételkedni. Az utóbbi két ke-
reső ugyanis nincs előre telepítve a gépre – erőfeszítést 
kell értük tenni. Az utóbbiak felhasználói a kétkedők, a 
kreatívok rokonai. 

A bekezdés címében idézett mondás („A szerencse…”) 
Luis Pasteur-től származik, és az innováció harmadik 
elemére utal. A felkészültség nem csupán a biztos szak-
mai tudást jelenti, hanem annak a képességét is, hogy 
a kreatív gondolatból megvalósított projekt legyen. A 
menedzser jól ismeri a folyamatokat, ám csak a vezető 
képes azoknak új irányt adni. Hasonlóan egy jól elké-
szített ételhez: szükségesek az értékes, jól hasznosuló 
tápanyagok, de a kreativitás fűszere nélkül az innováció 
sohasem lehet mások számára is vonzóan ízletes.

Dr. Bencz Zoltán
https://connectconsult.hu/

(1) Schumpeter, J. A. (1939) Business Cycles: A Theoretical, Histo-
rical, and Statistical Analysis of the Capitalist Process, McGraw-Hill 
Book Company Inc., New York
(2) Guy Kawasaki: Silicon Valley Bank’s CEO Summit on October 
6, 2011, Guy shared lessons learned from the entrepreneur of the 21st 
century. https://www.youtube.com/watch?v=DR_wX0EwOMM&in-
dex=6&list=PLxDuX1VTEOD4wGfzhEsVbnHEaOkRZ47qc&t=0s
(3) Charles Leadbeater: The era of open innovation (2005) Elérhető:  
https://www.ted.com/talks/charles_leadbeater_on_innovation#t-42826
(4) Adam Grant: The surprising habits of original thinkers TED2016. 
Elérhető: https://www.ted.com/talks/adam_grant_the_surprising_ha-
bits_of_original_thinkers/transcript?referrer=playlist-kickstart_
your_creativity#t-23559
(5) Adam Grant: Originals. How non-conformists move the world. 
2017. Rezümé elérhető: https://resources.globoforce.com/globofor-
ce-blog/adam-grant-s-tips-for-hiring-developing-original-thinkers 

„Az innováció kulcselemei:  
a kreativitás és a cél elérésének 

képessége.”
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A magyar adórendszerben 2013. január 
1-jén bevezetett kisvállalati adó (kiva) 
egyik nagy előnye, hogy év közben is 
választható. Az adóalanyiság választá-
sának feltételei mellett azonban arány-
lag kevés szó esik az adóalanyiság 
megszűnésének eseteiről. A kiva-ala-
nyiság alapvetően két módon szűnhet 
meg: saját elhatározásból vagy meg-
határozott jogszabályi előírások miatti 
kényszerből.
 
A kivát szabályozó 2012 évi CXLVII. 
törvény (Kiva tv.) 19. § (2) bekezdésé-
nek értelmében a kiva-alanyiság annak 
az évnek az utolsó napján szűnik meg, 
amelyben az adóalany bejelenti az adó-
hatóságnak, hogy a továbbiakban már 
nem kívánja alkalmazni ezt az adózási 
módot. A bejelentést azonban csakis 
december 1. és december 20. között 
lehet megtenni azzal, hogy a határidő 
elmulasztása jogvesztő.

A kiva-alanyiságot megszüntető 
tényezők

A Kiva tv. 19. § (5) bekezdése 2019. 
január 1-jétől 12 olyan esetet sorol fel, 
amikor a törvényi kényszer év közben is 

véget vethet az adóalanyiságnak. A leg-
fontosabbak ezek közül a következők:

•	 Ha az adóalany bevétele bármely 
negyedév első napján meghaladja 
a hárommilliárd forintot, akkor az 
adóalanyiság az adott negyedév első 
napját megelőző napon szűnik meg. 
A bevételeket a számviteli törvény 
előírásai szerint kell megállapítani. 
A bevételek között valamennyi be-
vételt – vagyis az értékesítés nettó 
árbevételét, az egyéb bevételeket, 
valamint a pénzügyi műveletek be-
vételeit – figyelembe kell venni.

•	 A végelszámolás, felszámolás vagy 
az egyesülés és szétválás elhatáro-
zása is az adóalanyiság automati-
kus megszűnését vonja maga után. 
Ezekben az esetekben a fenti esemé-
nyek kezdő napját megelőző nappal 
zárul az adóalanyiság. 

•	 Megszűnik az adóalanyiság, ha az 
adóhatóság mulasztási bírságot vet 
ki nyugtaadási vagy számlaadási 
kötelezettség nem teljesítése, be 
nem jelentett személy foglalkoztatá-
sa vagy igazolatlan eredetű áru for-
galmazása miatt. Az előbb felsorolt 
esetek az Adózás rendjéről szóló 
törvény szerint egyébként is súlyo-
sabb megítélés alá esnek, mint más 
mulasztás. Az adóalanyiság ilyen-
kor mindig a bírságról szóló hatá-
rozat véglegessé válásának napját 
megelőző hónap utolsó napján szű-
nik meg. 

•	 Adószám törlése esetén szintén az 
erről szóló határozat véglegessé 
válásának napját megelőző hónap 
utolsó napján szűnik meg az adóala-
nyiság. 

•	 Az az eset is az adóalanyiság meg-
szűnését vonja maga után, ha az 
adóalany nettó módon számí-
tott, végrehajtható adótartozása 
meghaladja az egymillió forintot. 

Az adótartozás számításánál tehát 
csakis a NAV által nyilvántartott 
adókat kell figyelembe venni. A 
helyiadó-tartozások nincsenek ki-
hatással az adóalanyiság megszűné-
sére. A nettó módon történő számí-
tás pedig azt jelenti, hogy az egyes 
adónemeken meglévő, több mint 
egymillió forintos tartozást e tekin-
tetben csökkenti a más adónemeken 
meglévő esetleges túlfizetések ösz-
szege, s az év végén a kettő egyen-
legének nem szabad meghaladnia az 
egymillió forintot. 

•	 A kiva-alanyiság akkor is meg-
szűnik, ha az adóalany által fog-
lalkoztatottak átlagos statisztikai 
létszáma meghaladja a száz főt. 
Az adóalanyiság ilyenkor igen 
hirtelen, már az előbb említett 
létszámváltozás hónapjának utolsó 
napján megszűnik. A statisztikai ál-
lományi létszám meghatározásánál 
a KSH 2009. január 1-jén érvényes 
Útmutatójában meghatározott mód-
szert kell alkalmazni. 

2019. január 1-jétől a jogalkotó az 
adóalanyiság megszűnésének számos 
újabb esetkörét iktatta be a törvénybe.

•	 Eszerint a kiva-alanyiság akkor is 
megszűnik, ha az adóalany ellenőr-
zött külföldi társasággal rendelke-
zik, vagy a társasági adóról szóló 
törvényben újonnan meghatározott 
alultőkésítés tényállása következik 
be nála. Mindkét esetben az adó-
alanyiság már az adott adóév első 
napját megelőző nappal megszűnik. 
Vagyis kimondhatjuk, hogy kivás 
cég sem alultőkésített, sem ellenőr-
zött külföldi társaság tulajdonosa 
nem lehet.

•	 Végül a kiva-alanyiság akkor is 
megszűnik, ha az adóalany meg-
változtatja a mérleg fordulónapját. 

Élet a kiva után
Sok szó esik arról, hogy az arra jogosult adózók hogyan térhetnek át a társasági adó vagy a vállalkozói személyi jövedelem-
adózás alól a 2013-tól bevezetett adózási módokra (kata, kiva), kevesebbet beszélünk azonban arról, hogy létezik visszaút is. 
Akinek nem vált be a kisvállalati adózás, vagy a jövőre nézve más pénzügyi stratégiát folytatna (például visszaszorul a bérkölt-
ség, és előtérbe kerül az osztalékfizetés), visszatérhet/áttérhet a kisvállalati adózás (kiva) alól a társasági adó alá. 
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Ebben az esetben a választott mér-
leg-fordulónappal szűnik meg az 
adóalanyiság. 

Bármilyen okból is történjen a ki-
va-alanyiság elvesztése, a kilépést 
követően új üzleti év veszi kezdetét, 
vagyis a kilépés dátuma számviteli ér-
telemben üzleti évet záró fordulónapot 
keletkeztet, amikorra a beszámolót el 
kell készíteni, letétbe kell helyezni és 
közzé is kell tenni.

Teendők a kiva megszűnése után

A kiva előtti taós időszakban a tárgy-
évben keletkezett eredményt minden 
évben, az éppen aktuális adómértékkel 
le kellett adózni. A kivás időszakban 
a keletkezett eredményt nem kellett 
leadózni, csak amikor a tagok azt osz-
talékként jóváhagyták. Így az innen 
eredő eredménytartalék gyakorlatilag 
adózatlanul van jelen a saját tőke ele-
mei között.

A kérdés tehát az, hogy amikor a kivás 
időszak megszűnik, és visszakerülünk 
a tao hatálya alá, ezt az eredményt mi-
kor kell leadózni? A logika azt diktál-
ná, hogy a megszűnéskor, egy összeg-
ben fog adóalapot képezni. De nem ez 
a helyzet. Az adóalanyiság megszű-
nésekor semmilyen ezzel kapcsolatos 
adókötelezettség nincs. Nézzük, mit 
kell tenni a kiva-alanyiság megszűné-
séhez kapcsolódó beszámolóban!

Áttérési különbözet megállapítása  
a kisvállalati adóban

[Katv. 28. § (4a), (4b) bekezdés]

A kisadózó vállalkozások tételes adójá-
ról és a kisvállalati adóról szóló 2012. 
évi CXLVII. törvény (Katv.) 28.  § 
(4a) bekezdése szerint, amennyiben 
a kisvállalati adóalanyiság időszaka 
alatt keletkezett eredménytartaléknak 
a kisvállalati adóalanyiság időszaka 
alatt bevételként elszámolt osztalék 
összegével, valamint a kisvállalati adó-
alanyiság időszaka alatt megszerzett, 
illetve előállított immateriális jószág, 

tárgyi eszköz könyv szerinti értéké-
vel csökkentett értéke pozitív, akkor 
az adózó a kisvállalati adóalanyiság 
megszűnésére való tekintettel az ered-
ménytartalékból ezzel az értékkel azo-
nos összegű lekötött tartalékot képez 
(„áttérési különbözet”).

Az így keletkező lekötött tartalék fel-
használásával és feloldásával össze-
függésben – a társasági adóalanyiság 
időszaka alatt – a fejlesztési tartalékra 
vonatkozó szabályokat kell al-
kalmazni, azzal a kikötés-
sel, hogy a szóban forgó 
összeggel az adózás előtti 
eredmény nem csökkent-
hető, továbbá, hogy a nem 
beruházási célra történő 
feloldás esetén késedel-
mi pótlékot nem kell ér-
vényesíteni. Mindez azt 
jelenti, hogy az áttérési 
különbözet a lekötése adó-
évét követő négy adóévben 
megvalósított beruházás bekerülési ér-
tékének megfelelően oldható fel, ellen-
kező esetben a vállalkozásnak társasági 
adófizetési kötelezettsége keletkezik. 

A fentiek alapján a lekötött tartalékot 
az alábbi képlettel fejezhetjük ki: kis-
vállalati adóalanyiság időszaka alatt 
keletkezett eredménytartalék – (mí-
nusz) kiva alatt bevételként elszámolt 
osztalék – (mínusz) kiva alatt meg-

szerzett immateriális jószág, tárgyi 
eszköz könyv szerinti értéke = lekötött  
tartalék.

Az áttérési különbözet-számítás kiin-
dulási összegének („kisvállalati adó-
alanyiság időszaka alatt keletkezett 
eredménytartalék”) megállapításakor, 
a számvitelről szóló 2000. évi C. tör-
vény (Szt.) 37.  § (1) bekezdésének 
a) pontja szerint az eredménytartalék 
növekedéseként kell kimutatni az elő-

ző üzleti év adózott ered-
ményét (nyereségét), 
míg az Szt. 37.  § 
(2) bekezdésének b) 
pontja szerint az elő-
ző üzleti év adózott 
eredményét (veszte-
ségét) eredménytar-
talék-csökkenésként 
kell elszámolni. 

Az előzőek azt je-
lentik, hogy a kisvál-

lalati adó szerinti adóalanyiság utolsó 
évében keletkezett adózott eredmény 
eredménytartalékba történő átvezetése 
a következő üzleti év elején történik 
meg, amely üzleti évben a társaság már 
nem tartozik a kisvállalati adó hatálya 
alá. Ebből következően a kisvállalati 
adóalanyiság utolsó évében keletkezett 
adózott eredményt figyelmen kívül 
kell hagyni a Katv. 28. § (4a) bekez-
dése szerinti lekötött tartalék összegé-

„A 
kisvállalati adó 

(kiva) egyik nagy 
előnye, hogy 
év közben is 
választható.”
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nek megállapításakor. A társasági adó 
hatálya alá történő áttérés előtti utolsó 
adóév adózott eredményére és az abból 
keletkező eredménytartalékra az általá-
nos számviteli szabályok vonatkoznak.

Tegyük fel, hogy adott egy gazdasági 
társaság, amely a 2017. adóévben a tár-
sasági adó alanya, 2018. január 1-jétől 
a kisvállalati adó hatálya alá tartozik, 
majd 2019. január 1-jétől ismét vissza-
kerül a társasági adó hatálya alá. Ebben 
az esetben a 2017. adóévi, társasági 
adóalanyiság időszakában keletkezett 
adózott eredmény lesz az „áttérési kü-
lönbözet” kiindulási összege, amelyet 
nem kell megnövelni a 2018. évi, kis-
vállalati adóalanyiság időszakában ke-
letkezett adózott eredménnyel. 

Ennek indoka a fentiek 
alapján, hogy a kisvállala-
ti időszak alatt keletkezett 
adózott eredmény ered-
ménytartalék növeléseként 
történő elszámolása már 
nem a kisvállalati adóala-
nyiság időszakában, hanem 
a társasági adóról és az 
osztalékadóról szóló 1996. 
évi LXXXI. törvény (Tao. 
tv.) időszakában, 2019-
ben történik. A kisvállalati 
adóalanyiság megszűnése 
okán a pozitív áttérési kü-
lönbözetet a lekötött tartalékok között, 
2018. december 31-ével kellett a köny-
vekben szerepeltetni.

Amennyiben az „áttérési különbözet” 
összege negatív, annak abszolút érté-
ke a kisvállalati adóalany elhatárolt 
veszteségét növeli, amelynek a kis-
vállalati adóalanyiság időszakában az 
adóalap csökkentéseként fel nem hasz-
nált részét a kisvállalati adóalanyiság 
megszűnését követően a társasági adó 
alanya – a visszatérést követő öt adó-
éven belül – elhatárolt veszteségként 

figyelembe veheti [Katv. 28.  § (4b) 
bekezdés]. 

A kisvállalati adó hatálya alól a 
társasági adó hatálya alá vissza-
térő vállalkozásokra vonatkozó 
további szabályok

•	 Mivel a kisvállalati adóalanyiság 
időszaka alatt megszerzett vagy 
előállított immateriális jószág, tár-
gyi eszköz értéke a fenti áttérési 
különbözet értékét csökkenti, annak 
alapján az adózó az adóalanyiság 
megszűnése után a társasági adó 
alapjánál további értékcsökkenési 
leírást nem érvényesíthet.

•	 A kisvállalati adóalanyiság előtt 
megszerzett immateriális jószág, 
tárgyi eszköz (ideértve a beruházást 
is) számított nyilvántartási értéke a 
Katv. szerinti adóalanyiságot meg-
előző utolsó adóévben meghatáro-
zott Tao. tv. 4. § 31/a. pontja szerinti 
számított nyilvántartási érték, amit a 
kisvállalati adóalanyiság időszaká-
ban elszámolt számviteli értékcsök-
kenés összegével kell csökkenteni. 

•	 Ha a kisvállalati adóalanyiság idő-
szakában bevont tőke a társasági 
adózás időszakában kivonásra kerül, 

annak összegével növelni kell a tár-
sasági adó alapját. 

•	 A kisvállalati adóalanyiság időszaka 
alatt keletkezett elhatárolt veszte-
ségnek a kisvállalati adóalanyiság 
időszakában az adóalap csökkenté-
seként fel nem használt részét a tár-
sasági adó alanya a kisvállalati adó-
alanyiság megszűnését követően – a 
visszatérést követő öt adóéven belül 
– elhatárolt veszteségként figyelem-
be veheti. 

•	 Az olyan társasági adókedvez-
mények tekintetében, amelyeket 
az adózó a Tao. tv. rendelkezései 
szerint meghatározott számú adó-
évben vehet igénybe, a kisválla-
lati alanyiság időszakában lezárt 
adóévet is figyelembe kell venni. 

Abban az esetben, 
ha a kisvállalati adó 
alanyának megszűnik 
az adóalanyisága, 60 
napon belül köteles – 
az esedékességi időre 
eső összeg feltünte-
tésével, a kisvállala-
ti adó adóalanyisága 
megszűnését követő 
naptól az adóévet kö-
vető hatodik hónap 
utolsó napjáig szá-
mított időszak vala-
mennyi teljes naptári 
negyedévére – társa-

sági adóelőleget bevallani, és azt 
egyenlő részletekben, a negyedév 
utolsó hónapjának tizedik napjáig 
megfizetni. 

•	 A háromhavonta esedékes társasá-
gi adóelőleg összege a kisvállalati 
adóalanyiság megszűnésének adó-
évében elszámolt bevétel 0,25 szá-
zaléka (ha az adóév időtartama 12 
hónap volt). Minden más esetben 
(például ha a kiva év közben szűnt 
meg) a kisvállalati adóalanyiság 
megszűnésének adóévében elszá-
molt bevételnek a működés naptári 
napjai alapján 12 hónapra számított 
összegének a 0,25 százaléka.

Schissler József
bejegyzett könyvvizsgáló, 

adótanácsadó, 
okleveles pénzügyi revizor 

Gyógyszertárak könyvelésére szakosodott könyvelőiroda 
patikák könyvelését vállalja teljes körű ügyintézéssel. 

 
Érdeklődni Schissler Józsefnél lehet. Tel.: 30-475-8174
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Jobbak a budapestiek életkilátásai

Egy, a fővárosban élőkről készült friss felmérés szerint a budapestiek tovább élnek, 
egészségesebbek, bár többet is költenek egészségügyi kezelésekre, illetve gyógy-
szerekre, mint az országos átlag. A fővárosban hamarabb elterjednek az innovatív 
egészségügyi megoldások, például az egynapos sebészetek is egyre népszerűbbek.

Míg a magyarországi háztartások 2017-ben havonta átlagosan 4500 forintot for-
dítottak egészségügyi kiadásokra, a fővárosban élők több mint hatezret – derül 
ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Budapestről készült friss kiadványából. 
A hazai kórházi ágyak több mint negyede, 26 százaléka Budapesten van, ezeken 
jóval több egynapos kórházi ellátásra került sor, mint az egyéb megyékben.

Budapesten ezer lakosból 45, a többi megyében átlagosan 28 beteg kapott ilyen 
ellátást. Egynapos sebészeti műtét 2017-ben országosan mintegy 260 ezer volt, 
2018-ban már 300 ezer, de ez még mindig csak az összes műtét ötöde.

A járóbeteg-ellátást illetően a KSH felméréséből kiderül, hogy Budapesten jóval 
nagyobb az ilyen ellátási forma leterheltsége, illetve igénybevétele, mint az or-
szágos átlag. A fővárosban például egy lakosra összesen 70 beavatkozás jutott, 
míg a megyékben 33, az egy lakosra jutó szakorvosi munkaórák száma pedig 3,5 
volt, szemben a megyei átlag 1,6 órájával. Mindezek jól mutatják az országban 
már régóta fennálló területi egyenlőtlenségeket, ami az egészségügyre is igaz. 

A KSH kiadványa arra is rámutatott, hogy a fővárosban élőknek a magyarországi 
átlagnál jobbak az életkilátásaik. A tavalyi adatok szerint a budapesti nők egy, a 
férfiak pedig két évvel többet élnek, mint az ország más részén élők. A vidéki-
eknél magasabb átlagéletkor elsősorban az orvosi ellátáshoz való hozzáféréssel, 
az anyagi helyzettel és az életmódbeli tényezőkkel van összefüggésben, de más 
faktorok is szerepet játszhatnak benne.

Budapesten az élve születések száma 2014 óta, a halálozásoké 2008 óta, a né-
pesség természetes fogyása pedig 2007 óta alacsonyabb, mint a hazai átlag. Bu-
dapesten ezer lakosra 8,8 élve születés jut, az országos átlag pedig 9,4 gyerek, 
tehát ebben a tekintetben a főváros teljesít gyengébben. Tíz budapesti családból 
mindössze hatban él gyerek.

Forrás: Magyar Idők

Csökkenteni kellene a HPV vakcinák árát
A WHO-hoz tartozó Nemzetközi Rákkutatási Hivatal (IARC) adatai szerint 2018-
ban nagyjából 570 ezer új méhnyakrákos esetet diagnosztizáltak világszerte, ami 
azt jelenti, hogy globálisan már a méhnyakrák a negyedik leggyakoribb ráktípus a 
nők körében. Világszerte évente több mint 310 ezer nő halálát okozza a betegség.

Az IARC szerint a gazdag országokban a HPV-oltásokról terjesztett alaptalan 
pletykák továbbra is szükségtelenül késleltetik, akadályozzák a beoltottak ará-
nyának növekedését. A Globális Oltóanyag- és Oltási Szövetség (GAVI) ezzel 
kapcsolatos közleményében jelezte: 2020-ig 40 millió lány beoltását tervezi a 
szegényebb országokban, amivel nagyjából 900 ezer halálesetet lehetne meg-
előzni. Az IARC szerint az elmaradottabb államokban a vakcinák árának csök-
kentése kulcsfontosságú lenne, annak érdekében, hogy a védőoltáshoz többen 
jussanak hozzá.

Forrás: Index.hu

Uniós szintű adatelérés  
egészségügyi vészhelyzetben

Az Európai Bizottság ajánlásokat 
terjesztett elő egy olyan biztonságos 
rendszer létrehozására, amely lehető-
vé teszi, hogy az Európai Unió tagor-
szágaiban más tagállamokból is hozzá 
lehessen férni az elektronikusan tárolt 
egészségügyi dokumentációkhoz - kö-
zölte Marija Gabriel, a digitális gazda-
ságért és társadalomért felelős biztos.

A tisztviselő elmondta, hogy a jelen-
tősen eltérő tagállami szabályozásokat  
összhangba hozó új rendelet az általános 
adatvédelmi rendelettel is teljes össz-
hangban áll. Lehetővé teszi, hogy másik 
tagállamba történő utazáskor, költözés-
kor vagy akár vészhelyzetben bárki egy 
kattintással hozzáférjen saját orvosi ada-
taihoz, és biztonságos körülmények kö-
zött megossza azokat egy helyi orvossal. 
Az új szabályozás, amellett, hogy javul 
az ellátás minősége, pozitív hatást gyako-
rolhat az egészségügyi költségvetésekre 
is, ugyanis így kevésbé valószínű, hogy 
költséges orvosi vizsgálatokat, például a 
képalkotást vagy a laboratóriumi elemzé-
seket meg kell ismételni.

Gabriel tájékoztatása szerint a bizott-
ság által elfogadott ajánlások arra is 
javaslatot tesznek, hogy a tagállamok 
az elektronikus feldolgozás és tárolás 
munkáját terjesszék ki az egészség-
ügyi nyilvántartás három új területére, 
nevezetesen a laboratóriumi vizsgá-
latokra, a kórházi zárójelentésekre, 
valamint az orvosi képalkotásra és  
képalkotási jelentésekre.

Forrás: Weborvos.hu
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Magyarországon évente 250-300 gye-
reket diagnosztizálnak 1-es típusú di-
abétesszel, az esetek száma az elmúlt 
30 évben megháromszorozódott – de-
rül ki a Semmelweis Egyetem (SE) 
nemrégiben megjelent közleményéből. 
Mint írják, különösen nyugtalanító, 
hogy a betegség előfordulása a hat év 
alatti korosztályban még az idősebb 
gyerekekkel összehasonlítva is arány-
talan mértékben nő. 

A közlemény hangsúlyozza, hogy az 
1-es típusú diabétesz egy autoimmun 
betegség, tehát nem a rossz táplálko-
zási szokások miatt alakul ki, és ab-
ban – szemben a 2-es típusú cukorbe-
tegséggel – életmódbeli tényezők sem 
játszanak szerepet. Az 1-es típusú di-
abétesz okát az orvostudomány az el-
múlt évtizedekben sem tudta feltárni, 
csupán a hajlamosító tényezők ismer-
tek, úgymint a családi halmozódás, az 

egyéves kor alatti tehéntejfogyasztás, 
valamint egyes vírusfertőzések.

Tóth-Heyn Péter, az I. számú Gyer-
mekgyógyászati Klinika igazgatóhe-
lyettese szerint az 1-es típusú diabétesz 
napjainkban az egyik leggyakoribb 
krónikus gyermekbetegséggé vált. A 
kór tünetei között említendő a túlzott 
(akár napi 4-6 liter) folyadékfogyasz-
tás, a gyakori vizelés, a már szobatiszta 
gyermek ismételt ágybavizelése, ame-
lyekhez fáradtság és jó étvágy mellet-
ti fogyás is társul. Csecsemők esetén 
árulkodó jel a gyakoribb pelenkacsere 
és szoptatás iránti igény, valamint a 
korábbinál jóval több cumisüvegnyi 
folyadék fogyása.

A betegséget általában néhány hete 
vagy hónapja fennálló tünetek alapján 
azonosítják, a diagnózist laborvizsgá-
lattal állapítják meg. A minél koráb-

bi fázisában történő diagnosztizálás 
rendkívül fontos, ugyanis az első, jól 
érzékelhető tünetek megjelenése és a 
súlyos, életveszélyes anyagcsere kiala-
kulása közötti időszak nagyon rövid, 
kisgyermekek esetén akár egy hét is 
lehet. 

Az érintett gyermekeket Magyaror-
szágon a 28 diabétesz-centrum vala-
melyikében látják el, ahol kialakítják 
számukra az optimális kezelési módot, 
amelynek alapja az élethosszig tartó 
inzulinpótlás. 

Forrás: MTI

Emelkedik a cukorbeteg gyermekek száma
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JAZZ
A Nitai Hershkovits Trio  
koncertje

Nitai Hershkovits – zongora
Or Bareket – nagybőgő
Amir Bresler – dob

„Igazi csoda” – így jellemezte a BBC Music Ni-
tai Hershkovits izraeli zongorista-zeneszerzőt, 
aki mesterien ötvözi a szépséget a melankóliá-
val. Repertoárja elsősorban saját művekre épül, 
amelyek tág teret hagynak a pillanat szabadsá-
gának.  Hershkovits fiatal kora óta járja a vilá-
got, 2011-ben pedig a nagybőgős Avishai Cohen 
együttesének tagja lett. Hershkovits három közös 
lemezt készített a trióval és Cohen más szimfoni-
kus produkcióival. Azóta is rendkívül foglalkoz-
tatott zenésznek számít: a Malmői Szimfonikusok 
és a Stuttgarti Kamarazenekar mellett többek kö-
zött Theo Bleckmann, Mark Turner, Marcus Gil-
more turnéin és lemezein működött közre.

New Place Always című, új szólólemezén időt-
len, mégis frissnek ható melódiák szólalnak meg, 
amelyek úgy csengenek vissza a fülünkbe, mintha 
népdalok lennének. Nitai afrikai gyökereit ugyan-
úgy felfedezhetjük bennük, mint a nyugati zene 
harmónianyelvét. A szólózongorára írt album da-
lait ezen az estén a Nitai Hershkovits Trio emeli 
újabb magasságokba,  Or Bareket nagybőgős és 
Amir Bresler dobos kreatív lendületével.

Helyszín: Opus Jazz Club
Időpont: március 19., 20.00

Jegyár: 2000 Ft

Helyszín: Radnóti Színház
Időpont: március 13., 23., 27., 19.00, március 31., 17.00

Jegyár: 2600–5200 Ft

SZÍNHÁZ
Harold Pinter: A gondnok

Pinter egyik legtöbbet játszott drámája három 
férfi egymáshoz fűződő feszült, sokszor ab-
szurdba hajló kapcsolatát meséli el. Mick és 
Aston testvérek. Mick-nek van egy romos háza, 
és Aston, cserébe, hogy ott lakhat, elvállalja, 
hogy felújítja azt. Aston egy napon megment 
egy kocsmai verekedéstől egy hajléktalan férfit, 
Davies-t, és hazaviszi magával. Davies hamar 
berendezkedik, a terv szerint ő lenne a ház 
gondnoka.

Pinter 1960-as darabja remek szereplehetősé-
geket kínál három markáns férfiszínésznek. 
Az egyes karaktereket az elmúlt évtizedekben 
olyan sztárok játszották el, mint Jonathan Pri-
ce, Colin Firth, Michael Gambon, vagy Kyle 
MacLachlan.

A főbb szerepekben: Pál András (Mick), László 
Zsolt (Aston), Schneider Zoltán (Davies)
 
Rendező: Alföldi Róbert

Fotó: Dömölky Dániel
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TÁNC
BANDALOOP: Strings

Helyszín: Művészetek Palotája     Időpont: április 6. és 7., 20.40     Jegyár: 3500–5500 Ft

Egy irodaház üvegfalán bemutatott 
szédületes táncával a budapestieket is 
meghódító amerikai társulat legújabb 
produkciójával visszatért a színházter-
mekbe. A Strings című előadást a Lon-
donban élő világhírű zeneszerzővel és 
DJ-vel, Gabriel Prokofievvel készítet-
ték el.
 
Amelia Rudolph és a táncosok olyan 
koreográfiát alkottak, amelyben a 
vertikális tánc művészi eszköztára 
a lehető legteljesebben érvényesül-
het a zárt térben. A produkció egyik 
főszereplője maga a kötél, amely 
nemcsak a szó fizikai, hanem meta-

forikus értelmében is a kapcsolatok, 
az összetartozás, a szakítás, a meg-
fékezés és a felszabadítás megjele-
nítője.

Az előadás előtt, 20.00 órai kezdettel 
a BANDALOOP a MüPa homlokzatán 
ad ízelítőt lenyűgöző vertikális táncá-
ból. A kültéri program ingyenes. 

KOMOLYZENE
A MÁV Szimfonikus Zenekar hangversenye

Műsoron:
Haydn: 2. (D-dúr) gordonkaverseny, 

Hob. VIIb:2 
Mendelssohn: e-moll hegedűverseny, 

op. 64 
Csajkovszkij: 5. (e-moll) szimfónia, 

op. 64

Közreműködik: Maria Solozobova 
(hegedű), Iris-Meongwon Cho (cselló)
 

Vezényel: Leo Svárovský

Sokszínű, soknemzetiségű vendégmű-
vész csapat teszi különlegessé a kon-
certet. Haydn D-dúr gordonkaversenye 
Iris-Meongwon Cho szólójával hang-
zik el. A csellóművész Ausztriában 
él, a híres Tonkünstler Zenekar tagja, 
zenekari munkája mellett kamarazenei 
hangversenyeken szólistaként is szere-

pel. Mendelssohn 1844-ben komponált 
e-moll hegedűversenyének szólistája, 
Maria Solozobova Moszkvában szüle-
tett, tanulmányait Svájcban, Zürichben 
és Baselben fejezte be. Svájcban él, a 
híres Suisse Romande Zenekar első 
koncertmestere. Az est cseh karmes-
tere, Leoš Svárovský a Prágai Állami 
Operaház művészeti igazgatója. Két 
versenymű-kíséret után az estet Csaj-
kovszkij 5. (e-moll) szimfóniája zárja.

Helyszín: Zeneakadémia     Időpont: március 21., 19.00     Jegyár: 4500–5500 Ft

Fotó: Warren Woo

Fotó: Marek Čecho
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Kultúrcseppek
Budapest legendás kávéházai 
Bevezetés II. – A kávézásról és a kávéházakról

A kávéházakba az emberek nagyon sokáig nemcsak kávézni jár-
tak, hanem kulturálódni, művelődni, szórakozni és – bizony – be-
szélgetni is. Európába a kávézás szokása és a kávé a 17. században 
érkezett meg, ekkor került be a köztudatba ennek a nagyszerű ital-
nak a fogyasztása. Az első európai kávéház Velencében nyílt meg 
1624-ben, mégpedig a vízszintes 1. sor megfejtésében található 
néven. Párizsban a legelső kávéház az 1672-es évben nyitotta meg 
a kapuit. 1683-ban a sikertelen török ostromot követően a bécsi 
polgárok zsákmányoltak kávébabbal teli zsákokat az ostrom után 
ott hagyott készletekből, amiből megismerhették a kávét, majd az 
örmény Diodato 1685-ben alapított Bécsben kávéházat, amely itt 
az elsőnek tekintendő. Ezt követően Európa többi országában is 
elterjedt a kávéház és a kávézás szokása, így jutott el például Ma-
gyarországra, Hollandiába és Németországba is.

A kávéházaknak elvitathatatlan a szerepe a kultúrában, az iro-
dalomban és az újságírásban. A kávé nemcsak egy frissítő ital, 
hanem egy szimbólum is, amely köré létesítmények, kultúrák, 
hagyományok rendeződtek, és amelyek nélkül el sem lehetett 
képzelni az életet. Olyan pezsgő szellemi élet alakult ki a kávé-
házakban, amelyek nélkül ma nagyon szegények lennénk. A kul-
turális központként működő kávéházak egyik jeles képviselője a 
New York Kávéház, ahol még ma is teret engednek a művészet-
nek – mert a múlt kötelez. A függőleges 14. sor megfejtésében 
olvasható neves írónk erről így írt:

„Fel kell fedeznem a pesti ember számára, hogy az aszpirin nem-
csak a kávéházban, de – elvétve – a gyógytárakban is kapható. 
Az irodalomról nem is merek szólni. Az első kávéházi törzsven-
dég… (nevét a függőleges 54. sor megfejtése rejti) volt. Azóta 
a magyar irodalom a kávésiparral együtt fejlődik, a forradalom 
a kávéházakban tör ki, csitul el s egy jövendő történész feladata 
megállapítani, milyen hatással volt a versekre, az elbeszélésekre, 
a cikkekre a kávé, ki ivott koffeint és ki… (a függőleges 32. sor  
megfejtése)? Ha gyöngül az irodalom, akkor a feketekávé is 
gyöngül.”

A helyes megfejtést beküldők között utalványt sorsolunk ki.
Beküldési cím: MOSZ (1135 Budapest, Kerekes u. 9.)

Vízszintes

1. Megfejtés 11. Kacat 12. Felfog 13. Budapesti Népművelők 
Egyesülete 15. Felhajtó 18. Falu, község Németországban 20. 
Azonos betűk 22. Így mondják a németek azt, hogy soha 23. 
Egy tavaszi csillagjegy 25. A bárkát építő pátriárka 26. Üres sa-
rok! 28. Fátyol, takaró 30. A Bakony „fővárosa” 31. Ünnepélyes 
tartású, lassú nemesi tánc 33. Tengeri halfajta 35. Az „áruló” 
alakja Molnár Ferenc regényében 36. A –be párja 37. Vég nélkül 
ont! 38. Ócskaság 40. Amerigo …, világhírű, magyar származá-
sú szobrászművész volt 41. Tesz, helyez 42. Kirakodó, kiárusítás 
44. ……András magyar labdarúgó, jelenleg a Puskás AFC játé-
kosa 45. Fa része 47. Fegyvert tölt 48. Nagyon gyorsan beszél 
49. Tehát? 52. Becézett Mária 53. Kettőzve ismert édesség neve 
55. Éra 57. Ami csak telik, csak telik… 59. 1970-ben megjelent, 
híres angol filmdráma, főszereplői Dai Bradley és Brian Glover 
voltak 61. Nyaraló, kis épület 63. MT 64. Ellenben 65. Katonai 
gyakorlatok egyik helyszíne 67. Téli csapadékfajta 

Függőleges

2. Rangjelző 3. A szőlő nedve 4. Ország az Arab-félsziget dél-
keleti peremén 5. Község Hajdú-Bihar megyében, a Derecskei 
járásban 6. Becézett női név 7. Megvásárolható, utcai sportau-
tók alapjaira épített versenyautón megjelenített rövidítés 8. Da-
rab 9. The …, olvasható a filmek végén 10. …. a profi, Jean 
Reno főszereplésével készült Luc Besson film 14. Megfejtés 
16. Mely dolgot? 17. Egy helyben mocorog 19. Omladék 21. Az 
egyik legismertebb és leglátványosabb csillagkép a déli égbol-
ton 23. Az egyik égtáj 24. Ilyen az este, ahogy a költő mondja 27. 
Páratlan korona! 28. LAG 29. Az egyik végtag 32. Megfejtés  
34. A kas is ez 36. Magyarországon gyakori kék szőlőfajta rö-
vid alakja 38. Nem csak néz 39. Immáron 41. Rádiólokátor 43. 
Toldalék 44. … Colosseum, Újlipótvárosban található kulturá-
lis és szabadidőközpont 46. Ősi, keleti táblajáték 50. Kelmét 
készít 51. Maga előtt továbbít 54. Megfejtés 56. Kiönt a folyó, 
visszafelé! 58. DEZ 59. Természetes anyag 60. Konyhafőnök  
62. A disznó hímje 63. … Ce-Tung, kínai kommunista vezér 
volt 65. Tüzel 66. RI 68. Üres rúd! 





Képbe akar kerülni?
Olvassa a MOSZ honlapját!

Megújult külsővel, 
bővebb tartalommal

www.magangyogyszereszek.hu
www.moszinfo.hu
www.moszinfo.eu

Rendelkezzen személyi  
jövedelemadója 1%-ának  

felajánlásáról
a Magángyógyszerészek  

Országos Szövetsége javára!
 

Adószám: 19047960-2-41
 

Köszönjük! 

Magángyógyszerészek  
Országos Szövetsége


