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Körvonalazódik a Gyógyszerészek 
XXX. Jubileumi Kongresszusának 
tematikus programja. Bár a járvá-
nyügyi helyzet – korábban soha nem 
látott problémákat felvetve – alapo-
san rányomta a bélyegét minden kö-
zösségi eseményre, érezhető, hogy a 
gyógyszerésztársadalom ki van éhez-
ve a személyes találkozásra. Hihe-
tetlen számban gyűlnek azok a meg-
oldatlan kérdések, amelyekre akár 
évtizedes távlatban várjuk a megol-
dást, miközben az évek nem válaszo-
kat, hanem új feladatokat hoztak a 
gyógyszerellátó szektor valamennyi 
szereplője számára. Így van ezzel a 
gyártó, a forgalmazó és a gyógyszer-
tár egyaránt. Az egészségügyi ellátó-
rendszer egyik szereplője sem tudta a 
korábban eltervezett, 2020. első félévi 
programjait realizálni. Elmaradtak a 
muníciót adó találkozások, az ágazati 
kérdések közös megbeszélése. Hát le-
gyen akkor október!

Számos megbeszélés zajlott a Magán-
gyógyszerészek Országos Szövetsége 
Jubileumi Kongresszusát előkészítő 
munka során. Az egyeztetésre váró kér-
déseket rangsorolva, a gyógyszerpiaci 
szereplőkkel történő konzultációkra is 
figyelemmel a Szövetség Országos Vá-
lasztmánya június 30-i ülésén tett pon-
tot az októberi találkozó napirendjére. 
Ez az esemény egyébként az új tisztség-
viselői kar első személyes találkozása is 
volt, korábban ugyanis csupán az elekt-

ronikus térben nyílt alkalom a vélemé-
nyek kifejtésére. A május 13-án, direkt 
mailben, valamennyi potenciális részt-
vevő számára megküldött felhívást kö-
vetően Gyógyszertár című kiadványunk 
júniusi számában is megtekinthető volt 
a program előzetes terve. 

A csütörtök délutáni, kardiometabolikus 
farmakoterápia gyógyszerészi menedzs-
mentje továbbképzést követően a ren-
dezvény íve a következőképpen alakul: 

Péntek délelőtt a gyógyszertári prakti-
kumot érintő legfontosabb kérdéseket 
a legszélesebb körben, három kerekasz-
tal-megbeszélés során tárgyalják meg 
a résztvevők. Ezek a COVID-veszély-
helyzet tanulságai, a kereskedelmi és 
információs kapcsolatok, valamint a hu-
mán- és gazdasági erőforrások kérdéseit 
veszik górcső alá. A kerekasztalok mo-
derátorai az elhangzottakat összefoglal-
va, a program vezetőjével közösen el-
készítik a vélemények summázatát. Egy 
másik teremben ezzel párhuzamosan 
zajlik majd a már hagyományos Ifjúsági 
Fórum, ahol az előadásokat az egyetemi 
hallgatók és a pályakezdők konzultáció-
ja követi. Délután szakmai, szakhatósá-
gi és gyógyszerpiaci vezetők, szakértők 
előadásai során lesz alkalmunk tájéko-
zódni az aktuális kérdésekről, majd a 
mindkét terem programjain részt vevők 
együttes fórumán a kollégák tájékozta-
tást kapnak a véleményeket összesítő 
kulcskérdésekben, ahol terveink szerint 

a szakterületek vezetőivel közösen tö-
rekszünk a megoldások irányába. 

Szombat délelőttre tervezzük a gyógy-
szerészi szervezetek vezetőivel való ta-
lálkozást ahol a MGYT, az MGYK és a 
házigazda MOSZ elnökei tartanak rö-
vid tájékoztatást. Ezt követőn az ága-
zatnak a rendkívüli veszélyhelyzetben 
tanúsított helytállásáról és további fel-
adatairól tervezünk szakmai vezérelőa-
dást. A szombat délután a gyógyszerpi-
aci helyzet áttekintése jegyében telik. 
Hazai gyártók és forgalmazók vezetői 
körében kívánjuk áttekinteni a tapasz-
talatokat, és a betegellátásban vállalt 
közös érdekek mentén megfogalmazni 
tennivalóinkat. 

Eddigi tapasztalataink abban erősíte-
nek bennünket, hogy a vasárnapi prog-
ramot is széleskörű érdeklődés övezi. 
A szakértői előadásokat követően a 
résztvevőkkel a társasági és működési 
jogkörnyezet változásait, az adatvédel-
mi és munkajogi kérdéseknek a vírus-
helyzet során különleges kihívásokat 
produkáló aktualitásait tekintjük át.

Bízunk abban, hogy a több elemből 
álló, összesen 44 pontra akkreditált 
Gyógyszerészek XXX. Jubileumi 
Kongresszusa programjain min-
denki talál érdeklődésének meg-
felelőt. Találkozzunk 2020. októ-
ber 8–11. között Siófokon, a Hotel 
Azúrban!

AMIRŐL OKTÓBERBEN  
BESZÉLNI FOGUNK
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Gyógyszertár: A koronavírus-jár-
ványra való tekintettel – átmeneti 
jelleggel – történt-e bármilyen lazí-
tás a gyógyszertárak működését sza-
bályozó feltételrendszeren?

Dr. Szűcs Attila: Fontos kiemelni, 
hogy minden intézkedésünk közép-
pontjában a betegek/vásárlók, vala-
mint a gyógyszertárakban dolgozók 
egészségének védelme állt. Munka-
társaimmal folyamatosan azon dol-
goztunk, dolgozunk, hogy Magyar-
ország gyógyszerellátása folyamatos 
és biztonságos maradjon, és ehhez 
szükség esetén jogszabály-módosítási 
javaslatot is tettünk. Úgy vélem, sok 
esetben lazítás helyett szigorúbb eljá-
rásokat vezettünk be, gondoljunk csak 
a belsőlegesen készített magisztrális 
gyógyszerek manipulátorban történő 
elkészítésére, a napközbeni fertőtlení-
tésekre vagy az officinában egyszerre 
tartózkodó betegek/vásárlók számának 
korlátozására. 

A korábban, a gyógyszerismertetés 
területén hozott megszorító intézke-
déseink is a fentieket támasztják alá. 
„Kérjük, fontolják meg a közvetlen 
személyes látogatások ideiglenes fel-
függesztését az elkövetkezendő idő-
szakban – írtuk a gyógyszerforgalmazó 
cégeknek –, valamint javasoljuk, hogy 
ütemezzék át a halasztható klinikai 
monitori tevékenységeket is. Tekin-
tettel arra, hogy orvos- és gyógyszer-
tár-látogatóik hosszan és gyakran tar-
tózkodnak a betegekkel egy légtérben, 
védőruha-használat nélkül, majd ezt 

követően egymás után több más egész-
ségügyi szolgáltatót is felkeresnek, ez 
a tevékenység veszélyeztetheti mind a 
munkavállalóikat, mind a várakozó be-
tegeket, illetve az egészségügyi ellátás 
többi szereplőjét. Az információ eljut-
tatásához, kérjük, hogy használjanak 
más kommunikációs csatornákat, így 
például e-mail-es formát, online felüle-
teket stb.” Intézetünk a vidéki patikák 
esetében a közeljövőben megfontolja 
a gyógyszerismertetői tevékenység 
folytatásával kapcsolatos lazítást, de 
egyelőre nem látjuk sürgetőnek az in-
tézkedés feloldását.

Gy.: A járvány időszaka alatt szüne-
tel-e a patikák hatósági ellenőrzése, 
vagy éppen ellenkezőleg: a helyzetre 
való tekintettel fokozottabban elle-
nőrzik a jogszabályok betartását?

Sz. A.: A gyógyszertárak hatósági fel-
ügyelete nem merül ki a helyszíni el-
lenőrzések lefolytatásában. A kijárási 
korlátozás életbe lépésével párhuza-
mosan az előre tervezett helyszíni el-
lenőrzések elhalasztásáról döntöttünk. 
Ennek oka könnyen érthető, hiszen a 
Tisztigyógyszerészeti Főosztály mun-
katársai havonta átlagosan 250-300 
helyszíni ellenőrzést végeznek, és 
együttesen tízezer kilométert utaznak. 
Így vektorként működhettek volna a 
vírus terjesztésében. Ezért a saját kol-
légáim és a közforgalomban dolgozók 
egészségének védelme érdekében a 
gyógyszertárak rutinszerű ellenőrzésé-
re ezekben a hónapokban kisebb hang-
súlyt fektetünk.

Gy.: Jelenleg (május első harma-
dában, amikor az interjú készült) 
milyen a gyógyszerellátás az ország-
ban?

Sz. A.: A koronavírusos betegek in-
tenzív osztályos kezelése kapcsán al-
kalmazott gyógyszerekből kellett több 
kontingensengedélyt kiadnunk, hogy 
biztosítva legyen a folyamatos ellátás. 
Szerencsére az április elején tapasztalt 
felvásárlások mára enyhülni látszanak, 
sőt, egyes, akkor a túlzott kereslet miatt 
hiányra futott termékek újra kaphatók.

Gy.: Az OGYÉI-nek jelenleg van-e 
bármilyen szerepe, feladata a biz-
tonságos gyógyszer- és védőesz-
köz-ellátás megszervezésében, koor-
dinálásában?  

Sz. A.: A gyógyszerellátás kapcsán 
van feladatunk, amelynek egyrészt az 
ellátáshoz szükséges készletek pótlása, 
másrészt a COVID-betegek kezelé-
sében hatékonynak tűnő gyógyszerek 
beszerzésének elősegítése, a klinikai 
vizsgálatok gyorsított engedélyezése, 
valamint a tanácsadás képezi a részét. 
Nagy számban adtunk ki adományokra 
vonatkozó engedélyeket is, ami az ipa-
ri szereplők felelősségvállalását mutat-
ja a kérdésben. A védőeszköz-ellátás 
nem az intézetünk feladata, ami vi-
szont igen, az az orvosi eszközök, mint 
például a sebészeti maszkok, illetve a 
COVID-tesztek regisztrációja.

Gy.: Rátérve a békés hétköznapok 
feladataira, az OGYÉI-nél mi-

„A gyógyszerészeknek kiemelkedő szerepük lehet 
az egészségügyben”
Interjú dr. Szűcs Attilával, az OGYÉI főigazgató-helyettesével
Dr. Szűcs Attila tavaly július óta vezeti az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet Ellenőrzési  
Főigazgatóságát. Mivel korábban közforgalmú és intézeti gyógyszertárban is dolgozott, jól ismeri az ágazat problémáit. Mint 
mondja, a FoNo és a Magyar Gyógyszerkönyv új kiadása még ebben az évben várható. Azt is megtudtuk, hogy már zajlanak 
az egyeztetések a szaktárca és a hatóság között a 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet módosításáról. A hétköznapi témák előtt  
azonban interjúalanyomat a legaktuálisabbról, a koronavírus-járvány kapcsán hozott hatósági intézkedésekről és  
tapasztalatokról kérdeztem.
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lyen területek, tevékenységi körök 
irányítása, ellenőrzése tartozik  
Önhöz?

Sz. A.: Minden gyógyszerrel kapcsola-
tos felügyeleti tevékenység, a klinikai 
vizsgálóhelyektől kezdve a gyógyszer-
gyártáson, a gyógyszer-nagykeres-
kedelmen, gyógyszerismertetésen át 
egészen a betegig, azaz a gyógyszer-
tárakig. Az indikáción túli, egyedi 
import- és kontingensengedélyek ki-
adása, a fokozottan ellenőrzött szerek 
felügyelete is a munkánk része. Na-
gyon sokan hiszik azt, hogy az ese-
tenként felmerülő gyógyszerhiányok 
kezelése is a mi feladatunk, ám mivel 
se gyógyszert gyártani, se tárolni, se 
eladni nincs jogosultságunk, annyit 
tehetünk, hogy megpróbáljuk felmérni 
a helyzetet, és koordináljuk az érintett 
szereplők tevékenységét. 

A forgalomba hozatali engedélyek jo-
gosultjainak kérelmére a gyógyszerek 
kereskedelmi gyakorlatának előzetes 
véleményezését, a gyógyszercsomago-
lások előzetes értékelését is mi végez-
zük. Oltáskampányokat engedélyező 
hatósági feladatot is ellátunk, valamint 
a gyógyszerészet alapdokumentuma-
inak, a FoNo-nak, a Magyar Gyógy-
szerkönyvnek és a pozitív listának 
az aktualizálása is a mi feladatunk. 
Gyógyszerészi módszertani kérdések-
kel is foglalkozunk, módszertani le-
veleket, irányelveket dolgozunk ki. A 
gyógyszerhamisítás elleni tevékenysé-
günk során eljárásokat kezdeményez-
hetünk, amelyben szorosan együttmű-
ködünk a NAV-val, a rendőrséggel, az 
NNK-val és a NÉBIH-hel. Honlapokat 
tilthatunk le, illetve szakvéleménye-
inkkel segítjük az eljáró társhatóságok 
munkáját.   

A gyógyszeres területeken kívül az 
orvostechnikai eszközök felügyelete 
és az e-cigaretta notifikációja is a mi 
feladatunk. Természetesen a többi fő-
igazgatóság munkatársaival is szoros 
a munkakapcsolatunk, mivel egységes 
egészként tudunk jól és hatékonyan 
működni. Számos terület újdonság a 
számomra, így ezeket igyekszem ala-
posabban is megismerni, amiben az 

OGYÉI-ben dolgozó, nagy szakérte-
lemmel rendelkező kollégák vannak a 
segítségemre.

Gy.: A gyógyszer-cikktörzset is Önök 
gondozzák?

Sz. A.: Egy részét az OGYÉI gondoz-
za, de ez egy másik főigazgatóság fela-
data, ahol a törzskönyvezést is végzik. 
Mihelyst egy törzskönyv vagy egy cikk 
módosul, a mi weboldalunk azonnal 
frissül, de sajnos a közforgalmú gyógy-
szertárak cikktörzse nem azonnal veszi 
ezt át. Körülbelül kéthetente történik 
frissítés, így előfordulhat, hogy nálunk 
egy gyógyszer már vényköteles vagy 
vény nélküli, de a patikai cikktörzsben 
még nem az. Mi 24 óránként frissítjük 

a törzsünket, és ezt fogja a jövőben az 
EESZT is, úgymond, „felszívni”.

Gy.: Az új FoNo bevezetése mikorra 
várható?

Sz. A.: Jelenleg ott tartunk, hogy a külső 
szakértőktől is bekértük a véleményeket, 
ezeket fogjuk most összefésülni, és a 
változásokat megtenni. Terveink szerint 
a fejlesztések során ebből egy eFoNo 
lesz, amelynek lapozható változatához a 
mi honlapunkon lehet majd hozzáférni. 
Úgy tervezzük, hogy ez év végére készül 
el. A FoNo kiadásához azonban nem-
csak mi kellünk, hanem jogszabályok is, 
illetve az új FoNo-cikknek a tb-törzsbe 
is be kell kerülnie, hogy a NEAK ennek 
alapján finanszírozhassa a támogatással 
rendelhető gyógyszereket. Úgyhogy ez 
egy hosszadalmasabb, többszereplős fo-
lyamat.  

Gy.: Tavaly júliusi kinevezését köve-
tően szükségesnek látott-e bármiféle 
változást eszközölni a fent említett 
területeken, mindenekelőtt a gyógy-
szertárak ellenőrzése kapcsán?

Sz. A.: Szerettem volna elérni, hogy 
évente egyszer minden gyógyszertárba 
eljussunk, hogy ne maradjanak elle-
nőrizetlen területek, és hogy az ország 
egész területén egységes szempontok 
szerint végezzük ellenőrzéseinket. 
Továbbá, hogy mihamarabb kinevez-
hessük az országos tisztifőgyógysze-
részt, ami azóta meg is történt, 2019. 
december 1-jétől dr. El Koulali Zaka-
riás tölti be ezt a tisztséget. A szank-
cióknál a fokozatosság elvét tartom 
elfogadhatónak. A gyógyszerészekre 
szabálykövető magatartás jellemző, de 
sajnos még mindig találkozunk kirívó 
esetekkel, ami a szakma presztízsét is 
megtépázza. 

A patikai gyógyszerészet eszköztárá-
hoz a szabványos vényminták gyűj-
teménye, a FoNo is szorosan kapcso-
lódik. Az új, VIII. FoNo kiadását egy 
kicsit felgyorsítottuk, de sajnos a Ma-
gyar Gyógyszerkönyvvel némi elma-
radásban vagyunk. Az Európai Gyógy-
szerkönyv már frissült, úgyhogy most 
azt fordítjuk, és úgy tervezzük, hogy 
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szeptemberben a Gyógyszerkönyv új, 
bővített kiadása is meg fog jelenni. 

Gy.: Hogyan értékeli a gyógyszeré-
szek szerepét a betegellátás, a biz-
tonságos gyógyszerellátás területén? 
Ön szerint a jövőben változhat-e ez 
valamilyen irányba?

Sz. A.: A gyógyszerészeknek kiemel-
kedő szerepük lehet az egészségügyi 
ellátórendszeren belül, gondoljunk csak 
az évi 65 millió beteg-gyógyszerész ta-
lálkozásra. Sok helyen elindult a gyógy-
szerészi gondozási tevékenység, ezt fej-
leszteni és bővíteni is kellene, mert nem 
kellő számú gyógyszertárban végzik. 
Ennek kapcsán is azt látom, hogy fon-
tos kérdés a humánerőforrás biztosítása.

A gyógyszerészi gondozás mellett mind 
jelentősebb szerepet kap az adherencia 
fejlesztése. Kiemelt fontosságú, hogy 
Magyarországon a legális ellátórend-
szeren keresztül vásárolt medicinákat 
megfelelő módon és ideig alkalmazzák 
a páciensek. Ezzel párhuzamosan fon-
tos felhívni a figyelmet az illegális csa-
tornákon keresztül beszerzett „gyógy-
szerek”, csodaszerek veszélyeire. 
Külföldön jól működnek a különböző 
adherencia-fejlesztő programok, ame-
lyeknek szemmel látható hozadékuk 
van mind az egészségben eltöltött évek 
tekintetében, mind pedig finanszírozási 
szempontból. A nálunk elindult prog-
ramokat is tovább kell vinni, és minél 
több gyógyszertárban alkalmazni.

Az intézeti gyógyszertárak szerin-
tem rengeteget fejlődtek az elmúlt tíz 

évben. A kórházakban már érezhető  
a szakmánk súlyának növekedése.  
A klinikai gyógyszerészet nemcsak a 
nevében az, hanem ténylegesen is ezt 
műveljük, amihez a közeljövőben a 
kompetenciák jogszabályi meghatáro-
zására is szükség lesz. Elértük, hogy 
az onkológiai centrumokban már csak 
centralizáltan, a gyógyszertárakban ké-
szülhetnek az infúziók. A klinikai vizs-
gálatokban is aktív szerepük van az 
intézeti kollégáknak, és a „unit dose” 
rendszereket is egyre több kórházban 
vezetik be. 

Gy.: A közforgalomban dolgozó 
gyógyszerészek folyamatosan jelzik, 
hogy szükség lenne a 41/2007. (IX. 
19.) EüM rendelet módosítására:  

a mindennapos gyakorlat azt mutat-
ja, hogy bizonyos patikai eszközök, 
vizsgálatok, teendők idejüket múl-
ták, feleslegesek. Ellenőrző hatóság-
ként látják-e ennek a felvetésnek a 
létjogosultságát, és van-e lehetősé-
gük arra, hogy lépjenek ez ügyben? 

Sz. A.: Igen, látom a problémát, hi-
szen nemrég még magam is gyakorló 
gyógyszerész voltam. Tisztigyógysze-
részeink is jelzik, hogy változtatásra 
van szükség. Ellenőrző hatóságként 
jogszabály-módosításra tehetünk ja-
vaslatot, és már jelenleg is egyeztetünk 
ez ügyben az EMMI Gyógyszerészeti 
és Orvostechnikai Főosztályával. A 
helyzet tisztázása számunkra is fontos, 
mivel a jogszabályokban előírt köve-
telmények ellenőrzésétől nem tudunk 
eltekinteni, nem választhatjuk ki, hogy 
az egyik feltételt ellenőrizzük, a mási-
kat nem; a szakmai előírások betartatá-
sa a feladatunk.

Gy.: Hogyan látja: a hihetetlenül 
megnövekedett adminisztratív pa-
tikai teendők, valamint a humán és 
gazdasági erőforráshiány mennyi-
ben veszélyezteti a szakmai munkát, 
a hivatásfejlesztés célkitűzéseit?

Sz. A.: Mindezek valóban sok erőfor-
rást vonnak el. Bízom abban, hogy az 
EESZT és az egyedi dobozazonosítás 
rendszere is fejlődik, és idővel zökke-
nőmentesen fog működni. Ellenőrzé-
seink során mi is tapasztaljuk, hogy ha 
valamilyen adminisztrációs tevékeny-
séggel el vannak maradva, a gyógysze-
részek sokszor hivatkoznak arra, hogy 
ez humánerőforrás problémából adódik.  

Gy.: Az OGYÉI Ellenőrzési Főigaz-
gatóságának vezetőjeként mi az üze-
nete a gyógyszertárak felé?

Sz. A.: Mindenképpen szeretnénk se-
gítő hatóság lenni. A célunk nem az, 
hogy szankcionáljunk, hanem hogy 
amiben csak lehet, támogassuk a 
gyógyszerészek munkáját. 

Gy.: Akkor ehhez kívánok jó munkát!

Tóth Tamás

Pályakép
Dr. Szűcs Attila 1994-ben, a Szegedi Tudományegyetemen szerzett diplomát. 
Ezt követően Makón dolgozott közforgalmú gyógyszertárban, majd sorkato-
nai szolgálatát követően a Kecskeméti Repülőkórház intézeti gyógyszertá-
rába került. 1997-ben lett az intézmény főgyógyszerésze, közben másodál-
lásban több évig patikai ügyeletet is ellátott. Amikor a kórház fekvőbeteg 
részlegét leépítették, rövid időre Budapestre, a Honvédkórházba vezényel-
ték. 2007-ben pályázta meg az Országos Onkológiai Intézet főgyógyszeré-
szi posztját, ahol 2019 júliusáig dolgozott. Mivel az ottani gyógyszertárnak 
közvetlen lakossági ellátó része is van, dr. Szűcs Attila a közforgalom prob-
lémáival is szembesült. Egészségügyi szakközgazdász, jogi szakokleveles 
gyógyszerészi végzettséggel és három szakvizsgával rendelkezik.
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Gyógyszertár: Azt a „Pozitív gondo-
latok gyógyszerészektől gyógyszeré-
szeknek” című cikkből tudhatjuk, 
hogy édesanyjával közösen vezeti 
a Debrecen kertvárosi részében ta-
lálható Szentháromság Gyógyszer-
tárat. Kérem, mutassa be röviden a 
patikájukat! 

Dr. Kőszegi Orsolya: Ezen a helyen 
1927 óta működik gyógyszertár. Édes-
apám, Kőszegi Gyula, aki már jó ideje 
nincs köztünk, patikus volt, és édes-
anyám is az. Utóbbinak mindig volt 
egy olyan álma, hogy legyen egy saját 
gyógyszertára. És amikor zajlott a pri-
vatizáció, kinézte magának ezt a kis 
kertvárosi patikát, és hál’ istennek, si-
került is megvennie. Úgyhogy 1996 óta 
vezeti ezt a gyógyszertárat, én pedig 
2002-ben csatlakoztam hozzá. Azóta 
csináljuk így ketten. Az elmúlt néhány 
évben fokozatosan kicsinosítottuk, elő-
ször belül, aztán kívül: új bútorzat, ke-
rékpártároló, kis kert, úgyhogy igazán 
családias környezetben dolgozunk. 

Gy.: Mi jellemző a környékre: a 
lakosságra, az egészségügyi infra-
struktúrára?

K. O.: Debrecen Homokkert nevű vá-
rosrészét, ahol a patikánk működik, fő-
leg idősebbek lakják. A környéken van 
egy felnőtt rendelő, három gyermekor-
vos, egy kicsit messzebb, kétutcányira 
pedig háziorvosok. Teljesen jó velük a 
viszonyunk: ha bármiféle problémánk, 
kérdésünk van, telefonálunk egymás-
nak. A hozzánk közel eső két másik pa-
tika is pont olyan, mint a miénk: kicsi, 
családias. Ha nálunk nincs valamilyen 
gyógyszer, hozzájuk küldjük a beteget, 
és viszont. Az egyiknek a tulajdonosával 
anya egy időben még együtt is utazga-
tott, úgyhogy tényleg jó a kapcsolatunk. 

Gy.: Ön szerint mitől különleges a 
gyógyszertáruk? 

K. O.: Egyszer az egyik beteg úgy 
fogalmazott, hogy ez a patika „olyan 
más”. Meghallgatjuk a hozzánk beté-
rőket, és próbálunk segíteni nekik. Itt 
tényleg úgy érzik, hogy törődnek velük. 
Anya is ilyen volt, és mindig sikerült 
olyan munkatársakat találni, akik hason-
lóan gondolkodtak. Hárman vagyunk 
gyógyszerészek, és egy szakasszisztens 
dolgozik még velünk. Figyelünk arra, 
hogy mindig olyan álljon a tára mellett, 
aki magas szinten ért a munkájához, 
továbbképzi magát, fejlődik. Aki ha 
mond valamit, az a beteg számára hite-
les. Így aztán, aki itt lakott a környéken, 
és elköltözött, az is visszajár hozzánk. 
Úgy tűnik, szeretnek bennünket: meg-
nyílnak, megmutatják, elmesélik, ami 
éppen foglalkoztatja őket.

Gy.: Saját magáról is mondjon né-
hány szót: a szülői minta, úgy tűnik, 
meghatározta a pályaválasztását…

K. O.: Mint sok másik gyógyszerészcse-
mete, én is a patikában nőttem fel, gye-
rekkoromban ott játszottam, ott töltöttem 
az időm nagy részét, mi más is lehetett 
volna belőlem, mint gyógyszerész? 
Budapesten végeztem, majd rögtön az 
egyetem után, 1999-ben le is szakvizs-
gáztam gyógyszerügyi szervezésből. A 
diploma megszerzését követően visz-
szajöttem Debrecenbe, ahol dolgoztam 
például a Kígyó Gyógyszertárban, ami 
a legnagyobb ilyen intézmény a város-
ban. Azt szoktam mondani, hogy ami ott 
nem fordult elő, az nincs is, tehát ebből 
a szempontból nagyon jó iskola volt. 
Olyan patikában is megfordultam, ame-
lyiknek nem gyógyszerész volt a tulajdo-
nosa. Ott is sok mindent tanultam. 

„Azért vagyunk, hogy segítsünk”
Beszélgetés dr. Kőszegi Orsolyával, a MOSZ Hajdú-Bihar megyei elnökével
Tavaly decemberben választották meg megyei elnöknek, ami innentől akár hagyománynak is tekinthető a családban,  
hiszen korábban édesanyja, Kőszegi Gyuláné dr. is betöltötte ezt a tisztséget. Orsolya a szakma egyik legfontosabb  
feladatának a gyógyszerészet presztízsének helyreállítását tartja.



GYÓGYSZERTÁR  9

BEMUTATJUK

XIX. évfolyam 7-8. szám  l  2020. július-augusztus

Gy.: Ki a tulajdonosa a patikának, és 
hogyan osztják meg egymás között a 
feladatokat? 

K. O.: Anya egyéni vállalkozóként 
kezdte, és körülbelül öt évvel ezelőtt 
alakultunk át kft.-vé. Azóta mindket-
ten tulajdonosok vagyunk. Anya egy-
re kevesebbet jár be a patikába, a be-
tegekkel már nem foglalkozik annyit, 
mint korábban. Leginkább a számlá-
zásba segít be, és a pénzügyeket in-
tézi, én pedig a vállalkozás szakmai 
részét felügyelem. Az egyetem elvég-
zését követően mindig nagy patikában 
dolgoztam, és amikor átjöttem hozzá, 
egy kisebb gyógyszertárba, először 
rá kellett éreznem, hogy itt hogyan 
működnek a dolgok. A gyógyszertár 
vezetésének átadása folyamatban van, 
mindent megbeszélünk, és közösen 
döntünk. 

Gy.: Megyei elnökké választása 
előtt töltött-e be valamilyen posztot 
más szakmai szervezetekben vagy a 
MOSZ-ban?

K. O.: Nem.

Gy.: Mikor és milyen körülmények 
között lett a Hajdú-Bihar megyei 
szervezet elnöke?
 
K. O.: Már jó ideje házon belülről kö-
vettem az eseményeket. Annak idején 
még anya is volt megyei elnök, aztán 
jött (dr. Lovas) Imre, és valahogy úgy 
alakult, hogy a megyei összejövetele-
ket a mi patikánkban rendezték meg. 
Jó nagy az officinánk, zárás után tele-
raktuk székekkel, jöttek a kollégák, én 
is ott voltam, és mindent láttam, hallot-
tam. Így aztán jól ismertek, és amikor 
Imre azt mondta, hogy egyéb elfoglalt-
ságai miatt megválna ettől a pozíciótól, 
nekem ajánlották fel a tisztséget. Ez ta-
valy decemberben történt, de aztán jött 
a vírus, és gyakorlatilag minden leállt. 
Most kezdjük megint keresni egymást: 
hívom őket, e-maileket küldök a tag-
ságnak, hogy kivel mi újság. Nehezíti a 
helyzetet, hogy a többség vidéken, kis 
patikában, egyedül dolgozik. Időseb-
bek, technikailag nem annyira képzet-
tek, így nem sok esély van, mondjuk, 

egy videokonferencia megszervezésé-
re. Úgyhogy személyesen kell talál-
koznunk. 

Gy.: Megyei elnökként milyen tervei 
vannak? 

K. O.: A szakma jelenleg gyaláza-
tos helyzetben van. A gyógyszerészet 
presztízsét kellene helyreállítani, kom-
munikálni egymással és a külvilággal. 
A régi kollégák számára sokkal termé-
szetesebb volt, hogy beszélnek egy-
mással. A mostaniaknak nem. Azért is 
volt jó, amikor összejöttünk, mert min-
denki elmesélte, hogy ki járt nála, mit 
ellenőrzött, és mire kell figyelni. Így 
nagyon sokat tanultunk egymástól. Ha 
nem beszélünk, akkor ez nincs meg. 
Az is fontos lenne, hogy amilyen fóru-
mon csak lehet, hallassuk a hangunkat. 
Ha nem jelezzük a gondjainkat, akkor 
senki nem fog tudni azokról. 

Megváltozott a világ, egy picikét én is 
másképp látom a dolgokat, a fiatalok 
pedig teljesen. Alkalmazkodnunk kell 
az aktuális körülményekhez, a régi ér-
tékeket megtartva az újdonságokat is 
befogadni. 

Visszatérve a presztízsre, nekem sze-
rencsém volt, világ életemben tisz-
teltek, a fehér köpenyt, a tudásomat. 
Semmilyen rossz tapasztalatom nem 
volt, és a környezetemben másoknak 
sem, viszont elborzadva hallom, hogy 
mik történtek a kollégákkal, hogy a 
betegek miket engednek meg maguk-
nak. Nagyon fontos lenne, hogy a pati-
kus felkészülten és határozottan álljon 
a tára mellett. A beteg lehet nagyon 
okos, de a gyógyszerekhez mi értünk 
igazán. 

Tervem még, hogy a gyógyszerüggyel 
foglalkozó hatóságok illetékeseit is 
meghívnám a rendezvényeinkre, akik-
től az éppen aktuális változásokkal, 
problémákkal kapcsolatban kérdezhet-
nének a kollégák. 

Gy.: Akár gazdaságilag, akár szak-
mapolitikailag, mi lehet az, amit a 
szakmának a közeljövőben el kellene 
intézni, el kellene érni?

K. O.: Nehéz ezt általánosan meg-
fogalmazni. Az elsődleges cél, hogy 
segítsünk a betegeken, amire feles-
küdtünk, és ugyanakkor mi is boldo-
guljunk. Gazdasági téren is sok feladat 
lenne, például olyan készségek elsajá-
títása, amelyeket az egyetemen nem ta-
nítanak. Annak, aki nem végzett ilyen 
irányú iskolát, nincs ilyen vénája, vagy 
olyan ember mellette, aki megmutatja 
neki, komoly kihívás egy patika veze-
tése. Ezt is lehetne egy kicsit jobban 
csinálni. A hagyományos beteggon-
dozás mellett az utóbbi időben megje-
lentek az internetről a betegekre ömlő 
csodaszerek. Mielőtt ezeket használ-
nák, előtte legalább kérdezzék meg 
ezekről a véleményünket.  

Gy.: Mi az, amit elárulna a  
magánéletéről? Hogyan, mivel kap-
csolódik ki? 

K. O.: Nagyon szeretek sportolni: 
jógázni, futni, időnként fallabdázni, 
biciklizni. Imádom a jó filmeket és 
könyveket. A baráti körömben nem 
nagyon vannak szakmabeliek, ami 
teljesen fel tud tölteni. A lányom Pes-
ten él, a Corvinus Egyetem marketing 
szakára járt, már dolgozik. Vele na-
gyon szeretek utazgatni. Nagyon jól 
meg tudja szervezni a dolgokat. Napi 
kapcsolatban vagyunk egymással. Ér-
telmes, jó humorú lány, nagyon büsz-
ke vagyok rá.  

Gy.: Említette, hogy Önöknél a beteg 
az első: amikor ott áll a tára másik 
oldalán, akkor csak vele foglalkoz-
nak. Tekinthetjük ezt egyfajta szak-
mai hitvallásnak?

K. O.: Igen. A betegeket, az embere-
ket szeretni kell. Aki bejön a patikába, 
nem jó kedvében jön. Valami baja van, 
ezért úgy is kell hozzáállni. Próbáljuk 
megtalálni vele a hangot, a dolgokat 
az ő szintjén elmagyarázni. A betegek 
érzik ezt a törődést, és nagyon hálásak 
érte. Nagyon sok emberből, gyógysze-
részekből, orvosokból is kiveszett az 
empátia, holott azért vagyunk, hogy 
segítsünk. 

Tóth Tamás
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Az 500 ezer forintos kérdés

„Ebben az embert próbáló nehéz hely-
zetben, amit a koronavírus-járvány el-
leni védekezés jelent, fokozottan szá-
mítunk a gyógyszerészek helytállására, 
hiszen most valóban elengedhetetlen 
az egészségügyi ellátórendszer szerep-
lőinek az együttműködése – jelentette 
ki a tára mellett dolgozó szakemberek-
nek írt, 2020. március 21-i keltezésű 
levelében Prof. Dr. Kásler Miklós, az 
emberi erőforrások minisztere. – A 
szakmai elhivatottság, amivel nap mint 
nap a betegek szolgálatában állnak, 
most még nagyobb értéket jelent, mint 
a korábbi, jól kiszámítható, megtervez-
hető hétköznapokban. A gyógyszeré-
szek és a gyógyszertárak dolgozói em-
berségből és alkalmazkodásból eddig 
mindig jól vizsgáztak.”

A szaktárca vezetője arra kérte a 
gyógyszerészeket, hogy a rendkívüli 
helyzetre való tekintettel továbbra is 
mindent tegyenek meg a gyógyszertá-
rak zavartalan működtetése érdekében. 
„Kérjük, hogy kísérjék figyelemmel a 
kormányzati intézkedéseket, illetve a 
tisztifőorvos és a tisztifőgyógyszerész 
iránymutatásait, és segítsék a lakosság 
nyugalmának megőrzését! Köszönjük 
Magyarország lakosságának érdeké-
ben végzett lelkiismeretes munkáju-
kat és kitartásukat!” – hajtott fejet a 
gyógyszerészek teljesítménye előtt az 
EMMI első embere.

„Azt a heroikus küzdelmet, amelyet né-
hány kórházban már most, és később 
sajnos majd vélhetően az egészségügyi 
szektor egészében fognak az egészség-
ügyi dolgozók vívni, azzal is szeretné a 
kormány elismerni, hogy bruttó félmillió 
forintot biztosít az idei évben, valamikor 
a nyár elején az egészségügyi dolgozók 
számára. Valamennyi egészségügyi dol-
gozó számára” – jelentette be Gulyás 
Gergely Miniszterelnökséget vezető mi-
niszter az április 4-i kormányinfón. 

Mindezek a koronavírus-járvány kez-
deti időszakában történtek, amikor va-
lóban rendkívüli terhelés nehezedett az 
ország vezetésére és a frontvonalban 
dolgozó egészségügyi szakemberekre, 
így a gyógyszerészekre is.      

Nyár elején aztán jött a hidegzuhany. 
Ugyancsak Prof. Dr. Kásler Miklós je-
lentette be: az egészségügyi dolgozók 
július 1-jével kapják meg a bruttó 500 
ezer forintos juttatást. Hozzátette, egy-
szeri bérkiegészítésről van szó, ami 160 
ezer embert érint. Az általa említettek 
között azonban hiába keressük a közfor-
galomban dolgozó gyógyszerészeket. 
Felsorolni is hosszú lenne, ki mindenki 
részesül ebben az elismerésben; ahhoz 
képest, hogy a patikában a saját egész-
ségüket is veszélyeztető szakemberek 
nem, kifejezetten abszurd, hogy azokat 
is megilleti a teljes összeg, akik fizetés 
nélküli vagy betegszabadságon, állás- 
időn, illetve gyesen, gyeden vannak. 

A lényeg, hogy az összegre a közfi-
nanszírozott ellátásban dolgozók jo-
gosultak (az intézeti gyógyszerészek 
is), amiről eddig valamiért nem esett 
szó. Kommunikációs baki? Vagy 
mézesmadzag azoknak, akiknek  
a helytállására nagyon is számított a 
kormányzat, ám a köszöneten kívül 
mással nem kívánta honorálni a mun-
kájukat?

Számos gyógyszerész állítja, nem a 
bruttó 500 ezer forint a lényeg (bár 
legtöbbjük számára az is plusz egyhavi 
fizetést jelentene), hanem maga a dön-
tés, amely azt üzeni országnak-világ-
nak és maguknak az érintetteknek is: 
a döntéshozók a gyógyszerészetet nem 
tekintik az egészségügy részének. Hol-
ott nagyon is az. 

Már az 1997. évi CLIV. törvény az 
egészségügyről is egyértelműen fo-
galmaz: „Egészségügyi dolgozó: az 
orvos, a fogorvos, a gyógyszerész…” 
A 2006. évi XCVIII. törvény 2.§ (3) 
szerint „A gyógyszertár egészségügyi 
szolgáltatást végző egészségügyi in-
tézmény”.

A gyógyszerész – hasonlóan az orvo-
sokhoz és a fogorvosokhoz – orvostu-
dományi egyetemen szerez diplomát, 
és azt követően doktori címet kap. 
Mindezeken túl a gyógyszerésztársa-
dalom 2010 óta a kormányzat stratégi-
ai partnere.

Az igazság pillanatai
„Kereskedők vagy egészségügyi szakemberek 
a gyógyszerészek? – teszik fel maguk a szakma 
képviselői is a kérdést újra és újra, hiszen való-
ban kettős szerepben vannak: a gyógyszer áru, 
ugyanakkor speciális áru, amelyet csak ilyen 
irányú végzettséggel és képzettséggel rendel-
kező személy, gyógyszerész vagy gyógyszerkiadó  
szakasszisztens tud megfelelő biztonsággal és 
hatékonysággal expediálni a betegnek. A kor-
mányzat azonban most világosan értésére adta 
e hivatás képviselőinek, hogy minek is tartja a 
gyógyszerészetet.
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„Miért maradtak le a gyógyszerészek 
a listáról?” – tették fel a kérdést a 
Magyar Nemzet hasábjain az emberi 
erőforrások miniszterének. Prof. Dr. 
Kásler Miklós elmondta, a gyógyszeré-
szek ugyan szerepeltek a kormány elé 
terjesztett javaslatban, de kérdőjellel, 
mert az ágazat eleve nagyon magas, hu-
szonöt százalékos haszonnal dolgozik, 
ráadásul az üzletek vállalkozási for-
mában szolgáltatnak és a tulajdonosok 
csaknem egyharmada külföldi. Plusz a 
gyógyszertárak egyébként is azt tették, 
amit járvány nélkül is tettek volna.

A fenti állítás pontatlanságait Lukács-
né dr. Fodor Enikő, a Magángyógy-
szerészek Országos Szövetsége el-
nöke és dr. Hankó Zoltán, a Magyar 
Gyógyszerészi Kamara elnöke is nyílt 
levélben cáfolta. A részletes, az ágaza-
ti vezetéshez is eljuttatott gazda-
sági kimutatásokból hosszú 
évek óta nyomon követhe-
tő, hogyan alakul a patikák 
jövedelmezősége. Az átlag 
árrés jelenleg 10-11 száza-
lék körül mozog, ami termé-
szetesen nem azonos a ha-
szonnal, ebből kell ugyanis 
fizetni az alkalmazottak bé-
rét és a vállalkozás minden 
egyéb kiadását. Ami ezek 
után marad, azt „teheti zseb-
re” a tulajdonos.   

A 2011-ben életbe lépett jogszabály ér-
telmében – a már akkor is működő pa-
tikai vállalkozásokban – a gyógyszeré-
szi tulajdoni hányadnak 2014. január 
1-jéig meg kellett haladnia a 25, 2017. 
január 1-jéig pedig az 50 százalékot. A 
gyógyszerésztársadalom „megdöbbe-
néssel értesült” az EMMI vezetőjének 
nyilatkozatából arról, hogy a patikák 
egyharmada jelenleg is külföldi (!) 
kézben van, és így a gyógyszertárak 
tényleges tulajdonosi szerkezete nem 
felel meg a törvényi előírásoknak. „Ha 
a gyógyszertárak tényleges tulajdonosi 
szerkezetével probléma van, az ágaza-
ti vezetés feladata a jogszabályi előírá-
sok érvényesítése mind a tulajdonlás, 
mind a gyógyszertár-működtetés te-
rületén” – írja ezzel kapcsolatban dr. 
Hankó Zoltán. 

Az Emberi Erőforrások Minisztériu-
ma válasza sem sokáig váratott magá-
ra. „Indokolatlanul bírálta a kormány 
döntését a gyógyszerészi kamara el-
nöke” – írták közleményükben, majd 
megvédve a tárcavezető fenti állításait, 
kijelentették: „Elvárható, hogy azok a 
gyógyszertári hálózatok, nagy patikák 
– amelyek 25 százalékos vagy annál is 
magasabb haszonkulccsal működnek 
– tulajdonosai valamit juttassanak eb-
ből a haszonból egyszeri jutalomként 
alkalmazottaiknak”.

A gyógyszerészek valóban vállalkozás 
formájában működtetik a gyógyszer- 
ellátást. Az elmúlt három évtizedben 
minden mobilizálható eredményüket 
a műszaki/technikai és gyógyszeré-
szi szolgáltatás-fejlesztésbe fektették. 
Nincs olyan egészségügyi szakmai, 

nemzetközi fórum, amelyik ne ismer-
né el ezt a sikert. Az ínséges időkben a 
patikatulajdonosok nem bocsátották el 
„alkalmazottaik” egy részét, hogy az-
tán munkahelyteremtő állami forrással 
vegyenek fel helyettük újakat. Nem is 
tehetik, hiszen köti őket a létszámnor-
ma. A koronavírus-járvány idején napi 
12-15 órát dolgoztak, húszméteres 
sorok álltak a patikák előtt. Minden-
kit személyesen fogadtak és láttak el 
gyógyszerrel, tanáccsal, útmutatással. 
A hihetetlenül magas kontaktusszám-
ból adódóan maguk, munkatársaik 
és családjuk egészségének védelme 
anyagi, fizikai és mentális értelemben 
is rendkívüli erőfeszítést igényelt.

Sok gyógyszerész úgy látja, ebből a vi-
tából a szakma már nem tud jól kijönni. 
Mint ahogy az előzőeket, ezt a békát is 

le kell nyelni. Amit a szakma megtehe-
tett, hogy jelezte álláspontját a döntés-
hozók felé. Ugyanakkor jóleső érzés 
volt megtapasztalni több társszervezet 
és piaci partner – például a Magyar 
Gyógyszerésztudományi Társaság, a 
Magyar Orvosi Kamara és a Phoenix 
Pharma – szolidaritását, hallani biztató 
szavaikat. Amelyekre szükség is volt, 
ugyanis az első pofonnal szinte egy 
időben érkezett a második.  

Kiskereskedők nagy zöld kereszttel

A Magyar Közlönyben ez év április 
14-én látott napvilágot, és május 1-jén 
lépett hatályba a kormány 109/2020. 
(IV. 14.) számú rendelete „A Gazda-
ságvédelmi Akcióterv végrehajtása ér-
dekében a Járványügyi Alap feltöltését 

szolgáló kiskereskedelmi adóról”. 
Minden olyan tevékenységet 

ide soroltak, amelyek eseté-
ben a vevő magánszemély 
is lehet, ennek alapján a 
gyógyszer-kiskereskedel-
mi tevékenységet végző 
gyógyszertári vállalkozás is 
adóalanynak minősült. 

A különadó alapja az adott 
vállalkozásnak „a veszély-
helyzet megszűnésének 

napjáig terjedő időszak bár-
mely napját magában foglaló teljes adó-
évi, a rendelet szerinti tevékenységéből 
származó nettó árbevétele”. Az adóalap 
minimuma 500 millió forint, e felett sá-
vosan kell fizetni: 30 milliárd forintig 
az éves nettó árbevétel 0,1 százalékát, 
30 és 100 milliárd forint között a 0,4, 
afölött pedig a 2,5 százalékát. 

Ezzel párhuzamosan a kormány áp-
rilis 28-án terjesztette a Parlament 
elé „A kiskereskedelmi adóról” című 
törvénytervezetet. A jogszabály ugyan-
azokra a tevékenységi körökre vonat-
kozik, mint amiket a kormányrendelet 
is nevesített, és az adó mértéke sem 
változott. A különbség annyi, hogy 
ez az adónem így elveszti a szükség-
helyzetből adódó egyszeri jellegét, és 
állandó kötelezettségként lesz jelen a 
vállalkozások életében. 

„A fenti döntések nem a bruttó 500 
ezer forintról, illetve a kiskereskedelmi 

különadó megfizetésének 
kötelezettségéről, hanem e hivatás 
szerepének, helyének kormányzati 

megítéléséről szólnak.”

http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma
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Az MGYK már a rendelet kihirdeté-
sének napján kérte Prof. Dr. Kásler 
Miklóst a korrekcióra, jelezve, hogy 
bár a patikák valóban kiskereskedel-
mi tevékenységet folytató gazdasági 
vállalkozások, a gyógyszertárak által 
végzett lakossági gyógyszerellátás 
egészségügyi szolgáltatás, amelyet a 
gyógyszertárak mint egészségügyi in-
tézmények végeznek. 

Ezt erősítette meg a Hálózatban Mű-
ködő Gyógyszertárak Szövetsége is, 
amely azzal a kéréssel fordult a Pénz-
ügyminisztériumhoz, hogy vizsgálják 
felül a kiskereskedelmi adóról szóló 
törvényjavaslatot, és mentesítsék a 
gyógyszertárakat ennek az adónemnek 
a folyamatos megfizetése alól. 

Mint írták, a HGYSZ tudomásul vette 
az egyszeri kiskereskedelmi adó ki-
vetését, mivel fontosnak érezte, hogy 
a gyógyszertárak is hozzájáruljanak a 
Járványügyi Alaphoz. Azt viszont a 
szövetség már méltánytalannak érzi, 
hogy az alapvető, kiemelt egészség-
ügyi szolgáltatást nyújtó patikákat is 
kötelezik a kiskereskedelmi adó folya-
matos megfizetésére.

Ők is hangsúlyozzák, hogy a Gyógy-
szer-gazdaságossági törvény szerint 
a patikák „egészségügyi szolgáltatást 
végző egészségügyi intézmények”. 
A hagyományos kereskedel-
mi egységektől eltérő rend-
szerben működnek, azoknál 
sokkal szigorúbb előírá-
soknak kell megfelelniük. 
A patikák alapvető felada-
ta az olyan egészségügyi 
szolgáltatások biztosítása, 
mint például a gyógyszerek 
tanácsadással egybekötött 
kiszolgáltatása, a magisztrális 
gyógyszerkészítés és a gyógyszeré-
szi gondozás. Ezek alapján nehezen 
értelmezhető – írják –, hogy a kiske-
reskedelmi különadó alanyainak meg-
határozása során a kormányzat miért 
tekinti a gyógyszertárakat kiskereske-
delmi egységnek. 

Prof. Dr. Horváth Ildikó  egészség-
ügyért felelős államtitkár a Magyar 

Gyógyszerészi Kamarának címzett 
levelében közölte, az EMMI javasol-
ja a Gazdaság Újraindításáért Felelős 
Akciócsoportnak, hogy a gyógyszertá-
rak esetében tekintsenek el a különadó 
megfizetésétől. A szakpolitikus szerint 
érthető, hogy a rendelkezés ellenérzést 
váltott ki a gyógyszertárakat működ-
tető vállalkozásoknál, mivel a patikák 
a koronavírus-járvány idején is a la-
kosság szolgálatában, a betegek érde-
kében, súlyos többletterheket vállalva 
végezték munkájukat.

Időközben ismertté vált Izer Nor-
bert adóügyekért felelős államtitkár 
álláspontja is, aki szerint „semmi-
lyen szempontból nem indokolható, 
hogy a kiskereskedelmi tevékenysé-
get végző vállalkozások egy részét, 
így például a gyógyszertárakat – az 
értékesített áru jellegére figyelem-
mel – a szabályozás hatálya alól ki-
emeljük. Ezen túlmenően az egyes 
kiskereskedelmi tevékenységek – az 
értékesített áru jellegére tekintettel 
megvalósuló – eltérő adójogi kezelése, 
és így a gyógyszertáraknak a kiske-
reskedelmi adó hatálya alóli kieme-
lése az uniós versenyjogi és állami 
támogatási szabályokkal is ellentétes 
lenne. (…) A gyógyszertárak a gyógy-
szerek mellett több olyan terméket is 
forgalmaznak, amelyek, vagy amelyek 
helyettesítő termékei a drogériákban 

(vagy nagyobb áruházakban) is kap-
hatók, így uniós jogot sértő lenne a 
gyógyszertárak számára e kiskereske-
delmi egységekhez képest eltérő adó-
jogi elbánás biztosítása.”

A kamara elnöke ezt követően felteszi 
a kérdést Izer Norbertnek: ha indoklá-
sa a kormány álláspontját tartalmazza, 
és a döntéshozók a gyógyszertárakra a 

továbbiakban kiskereskedelmi egység-
ként tekintenek, 

•	 erkölcsileg elfogadható-e a gyógy-
szertárakat hatósági döntéssel, el-
lentételezés nélkül ügyeletre és/
vagy készenlétre kötelezni, vagy 
hatóság által hozott határozatban 
előírni a nyitvatartási időt?

•	 Lehet-e kiskereskedőként köte-
lezni a gyógyszertárat vesztesé-
ges termékek értékesítésére (lásd 
a drága gyógyszereket, amelyek 
esetében a jogszerűen érvénye-
síthető árrés a banki átutalási 
költséget sem fedezi)?

•	 Erkölcsileg elfogadható-e olcsóbb – 
és ezáltal kisebb árrés-bevétellel járó 
– gyógyszer helyettesítését jogsza-
bályban előírni?

•	 Lehet-e magisztrális gyógyszer 
készítésére kötelezni a gyógyszer-
tárat, miközben az veszteséges te-
vékenység?

 
Mint az ma már tudható, a kiskereske-
delmi adó mindössze 337 gyógyszer-
tárat érint, és az állam ebből származó 
éves bevétele várhatóan 160 millió 
forint lesz. „Ezek a gyógyszertárak 
a különadót minden bizonnyal ko-
molyabb megrázkódtatás nélkül ki 
fogják tudni fizetni. Ugyanakkor az 
intézkedés és az érvelés a teljes gyógy-

szertári ágazatot és az összes ott 
dolgozó gyógyszerészt mély-

ségesen sérti, és a liberali-
zációs időszak kormányzati 
szemléletét idézi” – állapí-
totta meg az MGYK elnöke.
 
A legutolsó, ezzel kapcso-
latos megbeszélés végén a 
Pénzügyminisztérium kép-

viselői jelezték: az érveket 
megértették, de már nincs lehe-

tőség a korrekcióra, ugyanakkor a 
gyógyszerészetre továbbra is az egész-
ségügy részeként tekintenek. A Par-
lament végül június 3-án, a lényeges 
kérdésekben változatlan tartalommal 
szavazta meg a törvényt.

A fenti döntések nem a bruttó 500 ezer 
forintról, illetve a kiskereskedelmi 
különadó megfizetésének kötelezett-

„A kormányzat láthatóan nincs tisztában 
a gyógyszerésztársadalom hallatlan és 

folyamatos erőfeszítéseivel.”
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ségéről, hanem e hivatás szerepének, 
helyének kormányzati megítéléséről 
szólnak. A fentiek alapján a gyógy-
szerészek bármennyire is egészség-
ügyi szakembernek tartják magukat, 
a döntéshozók szemében egyszerű 
kereskedők. 

A kormányzat láthatóan nincs tisztá-
ban a gyógyszerésztársadalom hal-
latlan és folyamatos erőfeszítéseivel. 
Nem látja, merre tart a világ. A dön-
téshozóknak észre kellene már ven-
niük, hogy a rendkívül magas számú 
társadalmi kontaktus, a szakszerű 

gyógyszerellátás milyen hihetetlenül 
komoly egészségnyereséget produkál 
– jelenleg önerőből – az amúgy igen 
leterhelt egészségügyi szolgáltató 
rendszerben.

MOSZinfó

A COVID-19 járvány kapcsán több-
ször is megkérdeztük a kollégákat a ki-
alakult patikai helyzettel kapcsolatban. 
Ez alkalommal elsőként a 2020. április 
12. és május 3. közötti időszakra vo-
natkozó kérdőív adatait ismertetjük.

A kijárási korlátozás meghosszab-
bításának időszaka

Mennyire tudták kielégíteni ebben 
az időszakban a gyógyszertárak a 
felmerült igényeket? A védekezés 
eszközei közül a szájmaszk- és fer-
tőtlenítő-igényt maximálisan, a gumi-
kesztyű-igényt egyáltalán nem. C- és 
D-vitamin, immunerősítő, multivita-

min, lázcsillapító, lázmérő teljes mér-
tékben a vásárlók rendelkezésére állt.

Mennyire tartják be a vásárlók a meg-
előzésre irányuló szabályokat? Az 
1-től 5-ig terjedő skálán, ahol az 1 az 
„egyáltalán nem”, az 5 pedig a „maxi-
málisan”, a legmagasabb osztályzatot a 
betegek a várakozás közbeni távolság-
tartásra kapták. A 9-12 óra közötti vá-
sárlási időkorlátot alapvetően minden-
ki betartotta, de ez magasabb arányban 
volt jellemző a 65 év alattiakra. Sokan 
viseltek szájmaszkot, takarták el az ar-
cukat, de nem mindenki (4-es osztály-
zat). A válaszadó kollégák többsége a 
páciensek türelmét is jóra értékelte.

A nagykereskedőkkel való kapcsolattar-
tás a fő és a kisebb beszállítók estében 
is jól működött, a rendelt áruk érkezése, 
a szállítás gyakorisága visszaállt a meg-
szokott keretek közé. A válaszoló pati-
kák körülbelül fele gyakrabban rendelt 
árut, mint szokott a nem fő beszállítók-
tól. A rendkívüli készlethelyzet megol-
dása érdekében körülbelül 10 százalék 
volt az új nagykereskedői szerződések 
száma, és a gyógyszertárak további 
20 százalékánál felmerült, hogy újabb 
szerződést kössön.

Az egyéni védőeszközök (szájmaszk, 
gumikesztyű, arcpajzs, védőszem-
üveg, hajháló, egyszer használatos 
köpeny), valamint a folyamatos kéz- 

és felületfertőtlenítéshez szükséges 
anyagok, eszközök biztosítása minden 
gyógyszertárban megtörtént.

Patikánként változó további intézke-
dések a dolgozók egészségvédelme 
érdekében: 

•	 érkezéskor lázmérés
•	 vitaminok, immunerősítők a dolgo-

zóknak
•	 munkaidő-csökkentés, rövidített 

nyitva tartás, felváltva egy-egy nap 
szabadság, fizetés nélküli szabadság

•	 munkaruha elkülönített mosása
•	 magisztrális gyógyszerkészítés 

szüneteltetése
•	 kordon a kiadóablakok között
•	 a betegtérbe nem mennek ki a dol-

gozók
•	 receptek zacskóba csomagolása

A helytállás krónikája
A kollégák elmúlt hónapokkal kapcsolatos tapasztalatai
2020. június 18-án megszűnt a koronavírus-veszélyhelyzet, ugyanakkor járványügyi készültség lépett életbe. Megszűnt 
a 65 év felettiek vásárlási idősávja, de egyelőre kötelező marad a maszk viselése a tömegközlekedési eszközökön és az 
üzletekben. Milyen hatással voltak ezek, illetve az ezt megelőző időszak rendelkezései a gyógyszertárak működésére?

NAPRAKÉSZ

Egyszerre hány havi gyógyszert  
váltanak ki a betegek?

38,6%

42,1%

19,3%

1 havi                      2 havi                       3 havi
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„Hogyan bírja és áll helyt a gyógysze-
rész és az asszisztencia ebben a nehéz 
helyzetben?” – kérdeztük a kollégákat, 
akik elsősorban szellemi és fizikai fá-
radságra panaszkodtak, illetve lelki ki-
merülésről számoltak be, az 1-5 foko-
zatú skálán átlagosan 4-esre értékelve 
ezek mértékét.  

A további tapasztalatokból néhány:

„A felírási igazolásokkal sokkal köny-
nyebb dolgozni.”
„Fejlődik a lakosság egészségtudatos-
sága és a védekezés értése.”
„Kis tartalékolást érzünk a krónikus be-
tegek részéről, de olyan típusú vá-
sárlást, ami együtt szokott járni 
akár egy influenzajárvánnyal, 
gondolok itt a láz- és köhögés-
csillapítók, lázmérők tömeges 
vásárlására, egyáltalán nem 
érzünk. Ez április elejétől tel-
jesen leállt.”
„A fertőzés nehézkes teszte-
lése, felderítése, hosszú lap-
pangási és gyógyulási ideje 
miatt az influenzához képest job-
ban félnek a dolgozók. A folyamatos 
maszkhordás gyengíti az immunrend-
szert, és allergiás panaszokat is okoz.”
„Frusztrálónak érzem, hogy bár vannak 
szabályok, amiket be kell tartatnunk 
(időkorlát, kötelező maszkviselés), még 
mindig akadnak, akik jobb esetben nem 
tudják, rosszabb esetben nem is akarják 
azokat betartani. Egy ilyen helyzetben 

túl sokan nem érzik a nemtörődömsé-
gük súlyát, és szankciók híján nem is 
fogják megérteni. A lakosság felé tör-
ténő receptkiváltást is nekünk kell el-
magyaráznunk ahelyett, hogy azt közér-
dekű közlemények formájában napestig 
nyomatnák a médiumokban.”
„Jelentősen csökkent a forgalom.”

Az enyhítés időszaka

Felmérésünk utolsó része a 2020. má-
jus 4. és június 17. közötti időszakot, 
a koronavírus-járvány elleni védeke-
zés azon szakaszát öleli fel, amikor a 
veszélyhelyzet megszűnéséig többek 
között fokozatosan enyhítették a ki-
járási és nyitvatartási korlátozásokat.

A védekezés eszközei és technikái 
(védőfelszerelések viselése, állandó 
fertőtlenítés stb.) megmaradtak. Az 
időkorlát egyes szakaszaiban kong-
tak a patikák az ürességtől, a forga-
lom csökkenésnek indult, amelynek 
mélypontja májusra tehető. Elérkez-
tek a fizetési határidők, okozott-e ez 
nehézséget vállalkozásunk számára? 

Elérkezett a számvetés ideje, érdemes 
megnézni, márciustól kezdve hogyan 
alakult a forgalom az elmúlt négy 
hónap adatai alapján. Számoljunk át-
lagot! Hogyan készleteztünk, melyik 
cikkcsoport az, amit mobilizálnunk 
kell az elkövetkező időszakban? Mi-
lyen újításokat kell bevezetnünk, 
fejlesztéseket végrehajtanunk, hogy 
alkalmazkodni tudjunk az újonnan 
kialakuló körülményekhez? Mennyit 
költöttünk a járvány elleni védekezés-
re? Mennyi időt és energiát emésztett 
fel az aktuális változások nyomon 
követése, amelyek nem egyszer el-
lentmondásban álltak egymással? Ho-
gyan állnak a betegek hozzánk, és mi 
hogyan állunk a betegekhez? Hogyan 
tartassuk be a kötelező szabályokat? 
Mit bír még ki a monotónia-tűrésünk? 

Mi fog a jövőben megmaradni 
a bevezetett új szabályok-
ból? Minden nap ezekkel  
a kérdésekkel találkozunk, a  
válaszokra azonban még vár-
nunk kell.

Köszönjük minden patikai 
dolgozó helytállását a koro-
navírus-járvány okozta ne-

héz helyzetben: a szakmához 
való hűséget, a betegellátás ér-

dekében tett erőfeszítéseket, amelye-
ket csak az érthet igazán, aki végig-
csinálta, aki nap mint nap ott állt a 
tára mögött. 

Köszönjük, kollégák!

Lukácsné dr. Fodor Enikő,
a MOSZ elnöke

„Az időkorlát egyes szakaszaiban 
kongtak a patikák az ürességtől, 
a forgalom csökkenésnek indult, 

amelynek mélypontja májusra tehető.”

Milyen változásokat vezetett be gyógyszertárában a dolgozók  
egészségvédelme érdekében? 

40

20

0
Csak ügyeleti 

ablaknál  
expediálnak

Plexi védőfal

igen  nem

UV/ózonos 
fertőtlenítés

Műszakok 
elkülönítése

Tömegközlekedés helyett 
más közlekedési eszköz 

használata

Ha nem saját részre történik a gyógy-
szerkiváltás, hány beteg gyógyszereit 
veszik meg egyszerre? 

57,9%

17,5%

22,8%

1 beteg                    2 beteg                    3 beteg
4 beteg
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A gyógyszerészek jelentős része már 
2018 júniusában áttért az online szám-
lázásra, ugyanis jogszabály írta elő, 
hogy onnantól a 100 ezer forintot meg-
haladó áfa-tartalmú számlákat vagy 
online vagy a hagyományos módon 
három napon belül le kell jelenteni a 
NAV-nak. Jellemzően nem sok ilyen 
számla születik a patikákban, ingatlan- 
vagy autóértékesítés esetében keletkez-
nek ekkora áfa-tartalmak. 
 
Mostantól eltörlik ezt az összeghatárt, 
és 2020. július 1-jétől minden olyan 
átutalásos számlát le kell jelenteni a 
NAV felé, amelyet magyarországi, 
adószámmal rendelkező gazdálko-
dó szervezetek számára állítunk ki. 
Ilyenek a belföldi cégek, más belföl-
di szervezetek, egyéni vállalkozók, és 
egyéni vállalkozónak nem minősülő, 
de adószámmal rendelkező magánsze-
mélyek. Állíthatunk ki számlát példá-
ul egy szociális otthonnak, de szolgál-
tatásról, így vérnyomásmérésről vagy 
polcbérletről is. 

A patikákban 2013 óta üzemelő online 
pénztárgép egyszerűsített számlák kiál-
lítására is alkalmas. Ezeknek a szám-
láknak az adatait nem kell, sőt nem is 
szabad felküldeni a NAV-nak online 
számlaként, mert az adóhatóságnál 
így duplán jelenne meg az adott patika 
forgalma. Ugyancsak nem kell online 
adatot szolgáltatni az EDI (egészség-

pénztári), illetve a NEAK-elszámolás 
folyamán előállított támogatási szám-
lákról.

Akiknél már megtörtént az átállás, 
azoknak most semmi tennivalójuk 
nincs. Annyi a változás, hogy a rend-
szergazdájuktól megkapják azt a friss 
programverziót, amely megszünteti 
a 100 ezer forintos áfaösszeg-határt. 
Minden kiállított számla esetén köte-
lező az adószám rögzítése – amit min-
den partner esetében csak az első al-
kalommal kell megtenni, mert utána a 
rendszer már megjegyzi ezt az adatot. 

Olyan információk is elterjedtek, hogy 
azok számára, akik nem adnak ki át-
utalásos számlát, nem kötelező az on-
line regisztráció. Ez valóban így van, 
viszont az első ilyen számla kiállítását 
követően három napon belül el kell 
küldeni a számlaadatokat a NAV-nak. 
Éppen ezért jobb előre felkészíteni a 
rendszert, és elvégezni a regisztrációt. 
Bár továbbra is opció, hogy a vállal-
kozás a hagyományos csatornákon 
keresztül jelenti le az így keletkezett 
számlákat, ám ahol közületi számlát 
állítanak ki, ott általában nem egy 
számla keletkezik, hanem minimum 
húszas-harmincas nagyságrendről 
beszélünk, egy ekkora mennyiségnél 
viszont már nem igazán célszerű az 
utólagos lejelentés. 

Az online számlázásra való áttérés lé-
pései, amelyeket a patikák maguk is el 
tudnak végezni:

1. A NAV honlapján (onlineszamla.
nav.gov.hu/regisztracio/start) létre 
kell hozni egy ügyfél-regisztrációt, 
amit a gyógyszertár ügyfélkapuján 
keresztül lehet megtenni. 

 
2. Szükség lesz egy technikai felhasz-

náló regisztrációra is, ami cégenként 
jellemzően egy felhasználót jelent, 
de fiókpatikák működtetése esetén 
azt javasoljuk, hogy erre telephe-
lyenként hozzanak létre külön tech-

nikai felhasználót. Ez díjmentes, és 
hosszú távon könnyebbé teszi az ad-
minisztrációt, ha pedig a NAV jelez 
valamilyen problémát, könnyebb ki-
nyomozni, hogy mi történt, honnan 
nem érkezett meg az adat. 

3. A technikai felhasználó regisztrá-
ció négy azonosítót generál, ezeket 
kell a patikai rendszer Számlanyil-
vántartásán belül az „Online Szám-
la beállítások” fülre rákattintva, az 
így megjelenő oldal megfelelő üres 
rubrikáiba beilleszteni.

4. A „kapcsolat tesztelése” gombot 
megnyomva a rendszer kiírja, hogy 
sikeres volt-e a NAV online kapcso-
lat létrehozása. 

Nagyon érdekes kérdés merült fel né-
hány patikánál, ahol a gyógyszertárat 
üzemeltető vállalkozás nemcsak ezt a 
tevékenységet végzi, hanem például 
mezőgazdasági szolgáltatást is nyújt: 
az utóbbival kapcsolatos számlákat is 
kiállíthatják-e a gyógyszertári rend-
szeren keresztül? A technikai válasz 
az, hogy nyugodtan, hiszen egy cég-
hez tartoznak. De ha vállalkozásként 
szeretnék elkülöníteni egymástól az 
ezekből a tevékenységekből szárma-
zó bevételeket, illetve nem szeret-
nék – akaratlanul – megtéveszteni a 
gyógyszertár szállítóit az összevont 
adatokkal, akkor érdemes egy másik 
számlázó programba, akár a NAV in-
gyenes rendszerébe is regisztrálniuk, 
és azon keresztül számlázni az egyéb 
tevékenységek után. 

A patika csak akkor kap visszajel-
zést a rendszergazdától, ha sikerte-
len volt egy ilyen számlaadat-kül-
dés, egyébként pedig bármikor 
megnézheti azoknak a számláknak  
a listáját, amelyek online jutottak el 
a NAV-hoz.

Kiss András, 
a QB-Pharma 

kereskedelmi igazgatója

Az online számlázásra való áttérés lépései
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A patikusok várakozásai szerint a ko-
ronavírus-járvány a gyógyszergyártók-
kal és -forgalmazókkal való kapcsolat-
tartás formáira is hatással lesz. Tízből 
hat szakember a telefonos és e-mail-es 
megoldás szerepének felértékelődését 
prognosztizálja, míg 32 százalékuk a 
személyes látogatás kapcsán vélekedik 
hasonlóan. A telefonos és e-mail-es 
kapcsolattartás (vélt) erősödése Buda-
pesten szignifikánsan magasabb. Az 
SMS és az egyéb digitális platformok 
alkalmazását illetően még viszonylag 
sokan bizonytalanok, de e két csator-
na esetében tízből három gyógysze-
rész visszaesést vár – különösen az  
idősebbek.

A gyógyszergyártók/forgalmazók és 
gyógyszerészek közötti digitális kap-
csolattartási formák közül első helyen 
a telefon áll (81%), amelyet az e-mail 
(16%), majd az SMS és az egyéb di-
gitális platformok (Skype, Zoom stb.) 
követnek. A földrajzi és demográfiai 
bontások alapján megállapítható, hogy:

• Budapesten, különösen a vidé-
ki kollegákhoz képest az email-t 
preferálják, míg az egyéb digitális 
platformok tekintetében vidéken ta-
pasztalható nagyobb nyitottság (kü-
lönösen a megyeszékhelyeken);

• az SMS valamivel kedveltebb az 
asszisztensek körében;

• a digitális platformot a nyugati ré-
gióban kedvezőbb megítélés övezi, 
míg az e-mail-ről ennek a fordítottja 
mondható el.

Kiss Katalin
kutatásvezető,

Inspira Research Kft.

térbe szorulása. A járvány várhatóan 
legkevésbé a vényköteles gyógyszerek 
forgalmán érezteti majd a hatását. Min-
den második patikus szerint azonban 
visszaesés várható az OTC-kereslet-
ben, és csaknem ugyanilyen arányban 
vélik úgy, hogy megélénkül a vitami-
nok, étrend-kiegészítők „fogyasztása”. 
Jelentősebb csökkenést a dermo-koz-
metikumok és az egyéb egészségtermé-
kek forgalmának jósolnak – különösen 
Budapesten, ahol a gyógyszerészek 46 
százaléka szerint jelentős mértékben 
csökken ez előbbi, 39 százalékuk sze-
rint pedig az utóbbi forgalma.

Tízből hat gyógyszerész, illetve asz-
szisztens szerint felértékelődött a 
gyógyszerészi ajánlás szerepe (ez kü-
lönösen a vidéki gyógyszertárak ese-
tében igaz). A válaszadók mintegy fele 
tapasztalja, hogy fokozott figyelmet 
élveznek az akciós, olcsóbb termékek, 
a nagyobb kiszerelések, és ezzel együtt 
igaz, hogy a páciensek ritkábban ke-
resik fel az értékesítési helyeket, jel-
lemző a „betárazás”. Ez a fogyasztói 
magatartás különösen a budapesti vá-
sárlókra jellemző.

A megkérdezett patikai szakemberek 
fele (Budapesten a 64, vidéken a 41 
százalékuk) az online patikák szerepé-
nek erősödésére számít. A gyógyszeré-
szek mindössze 12 százaléka gondolja, 
hogy a koronavírus-járvány hatására 
javulni fog a lakosság gyógyszerszedé-
si fegyelme, és hasonlóan alacsony (20-
25% körüli) azoknak az aránya, akik az 
egészségtudatosság, az egészségértés 
javulását, a prevenció szerepének fel-
értékelődését jósolják. (Megfigyelhető, 
hogy a nyugati országrészben, illetve a 
vidéken dolgozók bizakodóbbak ebből 
a szempontból.)

Az  Inspira Research Kft. a Zentiva 
gyógyszercéggel közösen, a fenti té-
mákban, 2020 májusában telefonos 
kérdőíves kutatást végzett a gyógysze-
részek és gyógyszertári szakasszisz-
tensek körében. Az N=153 fős minta 
országosan vegyes eloszlású.

Konklúzióink a következők:

A koronavírus-járvány hatása a patikák 
forgalmán is érezhető: átlagosan tízből 
hat esetben a kezdeti megugrást köve-
tően májusra jelentősen lecsökkent a 
vásárlók száma. Településtípus alapján 
megfigyelhető, hogy főként a budapes-
ti gyógyszertárakat érintette negatívan 
ez az időszak: 82 százalékuk forgal-
ma szignifikánsan visszaesett. Egyéb 
szempontok alapján (pl. lánctagság) 
nem tapasztalható különbség.

A koronavírus-járvány ideje óta je-
lentősen változtak az OTC-vásárlási 
szokások. A legfőbb változás a fogyás 
szerkezetének átrendeződése, egyes 
termékek előtérbe kerülése, mások hát-

A koronavírus-járvány hatásai
Egy gyógyszerészek és szakasszisztensek körében végzett felmérés eredményei
A koronavírus-járvány az élet minden területére jelentős hatással volt, és ez az egészségügyre hatványozottan igaz.  
A gyógyszerész szakma is nehéz időszakon van túl, éppen ezért szerettük volna felmérni, hogyan befolyásolták a tavaszi 
hónapok történései a gyógyszertárak forgalmát, a gyógyszerészek véleménye szerint a lakosság egészség- és gyógyszer-
szedési tudatosságát, valamint a gyártókkal/forgalmazókkal való kapcsolattartást.
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Koronavírus körkép, 153 gyógyszerész és gyógyszertári szakasszisztens megkérdezésével országosan 

 

A KORONAVÍRUS JÁRVÁNY HATÁSA ÉREZHETŐ A PATIKÁK FORGALMÁN:  
azon patikák aránya, akiknél a kezdeti megugrást követően májusra 
jelentősen lecsökkent a vásárlók száma, 31%-uknak visszaállt a járvány 
előtti időszakra. Legrosszabb helyzetben a fővárosi gyógyszertárak vannak! 

 

62% 

átrendeződött a fogyás 
szerkezete, egyes termékek 
előtérbe, mások háttérbe kerültek 

kevesebb vásárló ragaszkodik a 
megszokott márkájához, nyitottabbak 
az expediáló ajánlására 

inkább az akciós készítményeket 
keresik 

ritkábban és nagyobb kiszerelésben 
vásárolják a készítményeket 

inkább az olcsóbb készítményeket 
keresik  

 

OTC ÉS ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK: AZ EXPEDIÁLÓK TAPASZTALATA SZERINT A 
JÁRVÁNY IDEJE ÓTA JELENTŐSEN VÁLTOZTAK A VÁSÁRLÁSI SZOKÁSOK! 

84% 

57% 

55% 

49% 

52% 

10-ből 5 gyógyszerész/szakasszisztens szerint az 
online patikai beszerzés szerepe fel fog 

értékelődni. 

10-ből 5 gyógyszerész/szakasszisztens szerint az 
expediálók által nyújtott szakmai tájékoztatás 

fontossága erősödik. 

10-ből legfeljebb 3 gyógyszerész/szakasszisztens 
gondolja, hogy a koronavírus járvány hatására 
várhatóan javul a lakosság gyógyszerszedési 

fegyelme, egészségtudatossága, és a prevenció 
szerepe. 

 

10-ből 8 budapesti gyógyszertár forgalma májusra 
jelentősen visszaesett és a jövőre nézve sem 
optimisták a szakma várakozásai! 
 

3%

3%

22%

18%

10%

44%

25%

42%

33%

79%

41%

27%

30%

42%

6%

8%
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vényköteles gyógyszerek 

vény nélkül kapható gyógyszerek 

vitaminok, étrend-kiegészítők 

dermokozmetikumok 

egyéb egészségtermékek 

Várakozásai szerint a koronavírus járványt követően hogyan fog alakulni a következő    
termékkategóriák forgalma az Önök patikájában a járvány ELŐTTI állapothoz képest? (n=153) 

 

A VITAMINOK ÉS ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐK LEHETNEK A JÁRVÁNY „GYŐZTESEI”! 

Az Inspira Research Kft. a Zentiva gyógyszercéggel 2020. májusában telefonos kérdőíves kutatást végzett a gyógyszerészek és gyógyszertári szakasszisztensek körében a koronavírus 
járvány patikai forgalomra gyakorolt hatásával kapcsolatban. Az N=153 fős minta országosan vegyes eloszlású. A kutatással kapcsolatos további információk: www.inspira.hu 

stresszoldó 
készítmények 

AZ EXPEDIÁLÓK 
TAPASZTALATA ALAPJÁN 

ERŐSÖDŐ OTC KATEGÓRIÁK: 

emésztést 
segítők 

magnézium 
készítmények 
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Bizonyos tekintetben történelmi idő-
ket élünk, és gyógyszerészként sajnos 
leginkább negatív eseményekkel kell 
szembesülnünk. Fél évvel ezelőtt ke-
vesen gondolták volna, hogy a vuhani 
járvány Kínán kívül is jelentősen ter-
jedni fog (lapzártakor, július elején 12,2 
millió fertőzött és 552 ezer halott világ-
szerte), vagy azt, hogy a fejlett nyugati 
országok egészségügyi rendszerét ko-
molyan igénybe fogja venni a járvány. 
A hazai viszonyok között egyik napról 
a másikra elképesztő módon megnőtt a 
fogyasztók gyógyszerigé-
nye, és sokszor egy-
személyes patikákban 
kellett gyógyszerhe-
gyeket megmozgatni, 
a gyógyszer-nagyke-
reskedők átmenetileg 
csak nehézségek árán 
voltak képesek ellátni a lakossági igé-
nyeket, a fertőzéstől való félelem tető-
fokán gyógyszerészként nem tudtunk 
beszerezni fertőtlenítőszereket, védőfel-
szerelést, és később is csak kétes minő-
ségben vagy extrém áron. 

Azt sem gondoltuk volna, hogy a kriti-
kus időszakban példamutatóan hadrend-
be álló patikák szerepvállalása a járvány 
szorításának enyhülése után politikai 
körökben megkérdőjelezhető, miután 
egy ország tanulta a gyógyszerészektől a 
helyes kézmosást, maszkviselést, gyógy-
szerhasználatot (ibuprofén, ACE-gátlók, 
ARB-k), használta a lakosság a laborja-
inkban tonnaszámra készült fertőtlenítő-
ket, kérdeztek a napi szinten felmerülő 
rémhírekről (kaptak megnyugtatást a pá-
nik kitörése ellen) és még sorolhatnám. 
Úgy, hogy a gyógyszertárak vezetői és 
beosztottjai már a kezdetektől igyekez-
tek a legnagyobb igénybevétel mellett is 
ellátni a lakosságot a védekezéshez szük-
séges minden felszereléssel, még azelőtt, 
hogy a hatóság felismerte volna ezek 
patikai forgalmazásának jelentőségét 
(pl. respirátorok), és igyekeztek a lehető 
legegyszerűbbé tenni a lakosság gyógy-
szerellátását a későbbi gyógyszerszedés 
hiányából adódó kockázatok megelőzése 
érdekében. 

Sajnos minden igyekezet ellenére szem-
besülnünk kellett azzal, hogy milyen sok 
recept maradt kiváltatlan, és a nehézsé-
gek miatt hány esetben nem került sor 
gyógyszerfelírásra. Összességében senki 
nem lehet biztos abban, hogy az emberi-

ség mikor és milyen következményekkel 
lesz túl ezen a krízisen. Azonban így is 
nagyon fontos levonni a következtetése-
ket az elmúlt időszak eseményeivel kap-
csolatban: mi is igazán fontos a betegel-
látás szempontjából a gyógyszertárakkal 

kapcsolatban, illetve hogyan tudják a tör-
vényhozás szintjén hatékonyabbá és gör-
dülékenyebbé tenni a gyógyszerellátást?

Amire szükség lenne – és ami  
felesleges

A gyógyszertárak működését jelenleg 
nagyban meghatározzák a 41/2007. (IX. 
19.) EüM rendelet előírásai. Sajnos a 
nem megfelelően aktualizált regula már 
több mint egy évtizede számos olyan 
szabályt vésett kőbe, amely korántsem 
a színvonalas és hatékony betegellá-
tást helyezi előtérbe, ezzel is rabolva 
a gyógyszerésztársadalom betegekre 
fordítható értékes idejét. A rendelet ol-
vasásakor helyenként úgy érezhetjük 
magunkat, mintha az egy gyógyszeré-
szettörténeti múzeum, nem pedig egy 
2020-ban élő emberek ellátását végző 
egészségügyi alapellátó egység műkö-
dését próbálná szabályozni. 

Az alábbiakban néhány gondolat for-
májában igyekszem rendszerezni meg-
látásaimat a 41/2007. (IX. 19.) EüM 
rendelettel kapcsolatban.

Az előírás rögzíti a gyógyszertár bejá-
ratánál feltüntetendő információkat, 

amelyek nagy része felesle-
ges, hiszen a betegek köz-
vetlenül vagy közvetetten 
az interneten tájékozód-
nak, így egy központi 
weboldalon rendszerezett 
országos kereső sokkal 

inkább szolgálná a lakosság 
tájékoztatását. A bejáratnál feltüntetett 
információözön tovább folytatódik az 
officinában: például a működési rend 
kifüggesztésének fontosságát nehezen 
tudnám indokolni egy beteg ember el-
látása szempontjából.

Patikamúzeum vagy a modern kor gyógyszertára?
A 041/2007. (IX. 19.) EüM rendelet kritikája
A minden apró részletre kiterjedő előírás sok esetben nem stabil alapja, hanem gátja a színvonalas szakmai munkának.  
A patikák működését számos területen szabályozó 041/2007. (IX. 19.) EüM rendelet módosításának igénye kapcsán nem a 
gyógyszerészek elégedettségéről van szó, hanem a páciensekéről és a még színvonalasabb betegellátásról. 

„A területet szabályozó rendeletek nem 
tükrözik a kor elvárásait, és nem szolgálják 

megfelelően a betegek ellátását.”
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Egy további, a betegellátás szempont-
jából értelmezhetetlen rendelkezés a  
betegtájékoztató rendszer üzemelte-
tése. Valós problémát – a gyakorlati ta-
pasztalatok alapján – leginkább az szül, 
amikor a gyógyszereléssel kapcsolatban 
a beteg egyedül, háttérismeretek nélkül 
próbál következtetéseket levonni a ren-
delkezésére álló megbízható vagy meg-
bízhatatlan források alapján. A lakos-
ságnak jellemzően nagy szüksége van 
a gyógyszertári dolgozók személyes se-
gítségére, ismereteire a gyógyszerekkel 
és egyéb készítményekkel kapcsolatban. 
Ezek hiányában a betegek sokszor 
súlyos, akár életveszélyes 
gyógyszerelési hibákat kö-
vethetnek el. Ezek alapján 
miért is fontos a gyógyszer-
tárakban a külön betegtájé-
koztató rendszer kötelező 
működtetése? Sokkal in-
kább életszerű feladat ki-
iktatni azokat a behatásokat, 
amelyek képesek negatívan befolyásolni 
az expediálót a beteg tájékoztatásában, 
valamint segíteni a gyógyszerészeket ab-
ban, hogy elég időt tudjanak szentelni a 
betegeiknek. A hatósági áras gyógysze-
rek esetén az OGYÉI honlapján közzé 
lehetne tenni a támogatott termékek ak-
tuális árát (az egyéb készítményekről a 
beteg kérdezze a korrekt módon eljáró 
gyógyszertári expediálókat). 

A járvány kapcsán hihetetlenül felér-
tékelődött a kistelepüléseket ellátó  
patikák szerepe, mivel a lakosság így 

helyben tudta megoldani a gyógysze-
rekkel kapcsolatos ügyeit, ezzel is gátat 
szabva a vírus terjesztésének. Meg kelle-
ne erősíteni a kistelepülések gyógyszer-
tárait, amelyek különösen sérülékeny kö-
zösségeket látnak el. Ezeket a patikákat 
mind anyagi, mind szabályozási szem-
pontból külön elbírálás alá kellene venni.

A rendelet gyógyszertári ügyelettel kap-
csolatos bekezdései nem veszik figye-
lembe azt, hogy egyes patikák hiányos 
adottságaik (kevés dolgozó, munka-
erő-problémák) miatt alkalmatlanok az 

ügyelet fenntartására. Alapvető fontos-
ságú lenne az ügyeletes orvosok megfe-
lelő gyógyszerellátása, az „orvosi táska” 
rugalmas felszerelése, a kórházi patikák 
és a kézi gyógyszertárak lehetőségeinek 
kiaknázása. A lakosság egészséggel kap-
csolatos „vásárlói” igényeit jelenleg is 
számos gyógyszertár önként vállalt hosz-
szú nyitva tartással igyekszik kielégíteni 
ott, ahol erre igény mutatkozik.

Nem nehéz elképzelni, hogy a min-
dennapokban és különösen a jár-
vány időszakában milyen nehéz a  

dokumentumok és nyilvántartások  
folyamatos vezetése (hőmérséklet-el-
lenőrzési, vizsgálati, laboratóriumi, 
kiszerelési, impleálási, sterilezési és 
belső minőségellenőrzési napló, mun-
kafüzet, nyilvántartás a forgalmazás 
megszüntetéséről, felfüggesztéséről, 
valamint a közforgalmú gyógyszertár 
fokozottan ellenőrzött szereinek nyil-
vántartó lapja). Ezek naprakész veze-
tése rengeteg időt vesz el a betegellá-
tástól, és különösen nehéz megérteni 
azt, hogy miért nem elfogadható ezek 
digitális, esetleg automatikus vezeté-

se (regisztrálása) – szemben a 
papíralapú rendszerekkel 

–, hiszen ezzel renge-
teg időt nyerhetnének a 
szakemberek.

A gyógyszerészi gondo-
zási irányelveknél alap-
vetően a nemzetközi gya-

korlatot kellene figyelembe 
venni, az új orvosi és népegészségügyi 
ajánlásokat átvenni, és – kiegészítve 
azokat a magyar sajátosságokkal – egy 
hatékony továbbképzési rendszer keretei 
között megismertetni a gyógyszertárak 
dolgozóival. 

A patikai felszerelések felülvizsgálata 
is nagyon fontos téma, mivel számos 
olyan eszköz kötelező tartása terheli 
a gyógyszertárakat, amelyek semmi-
lyen gyakorlati szempontból fontos 
célt nem szolgálnak (például büretta, 
üveggyöngy, annuláló bélyegző).

„Alapvető fontosságú lenne az ügyeletes 
orvosok megfelelő gyógyszerellátása, az 
„orvosi táska” rugalmas felszerelése.”
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felírási igazolás a beteg kérésére köte-
lezően kiadandó.

Gy.: Az expediálók munkáját is se-
gíthetik az itt olvasottak?

D. P.: Úgy gondolom, hogy igen, hi-
szen van egy könnyen megjegyezhető 
név (receptkivaltas.hu), amivel a pá-
cienst a hivatalos csatornák felé lehet 
terelni. Fontosnak tartom ugyanis el-
mondani, hogy nem az eeszt.gov.hu és 
az e-egeszsegugy.hu hivatalos ÁEEK 
portálokkal rivalizálva kívánok kom-
munikálni. Azt is szeretném, ha az em-
berek tudnák, hogy mi az a Lakossági 
Portál.

Gy.: Miért, mi az a Lakossági Portál?

D. P.: Egy olyan felület, ahol min-
denki megtekintheti a saját receptjeit. 
Ez lenne egyébként a leglényegesebb 
pont, hiszen miután a papírt kivette 
a rendszer a páciens kezéből, a beteg 
bizonytalanná vált, nem tudja, mi van 
neki felírva, nem érti, hogyan kerül „a 
gépbe” a receptje. Ez ráadásul szerin-
tem még sokszor nekünk, szakembe-
reknek is furcsa, pedig hogyan tudnánk 
megmutatni valamit, amit magunk 

mára. Persze itt még sehol nem volt a 
meghatalmazás, ami tovább bonyolí-
totta a problémát. A betegek részéről 
rendszeresek voltak a próbálkozások, 
hogy más receptjeit válthassák ki fel-
írási igazolás nélkül. Ebben a szituáci-
óban döntöttem el, hogy készítek egy 
weboldalt, ahol ezzel kapcsolatosan 
mindent megpróbálok összefoglalni, 
hogy mielőtt valaki jön a patikába, jól 
felkészülhessen, ne érje kellemetlen 
meglepetés. 

Gy.: Kinek szólnak a portálon talál-
ható információk?

D. P.: Mindenkinek. Próbáltam úgy 
megalkotni, hogy ha szakmabéli „téved 
oda”, akkor számára is használható le-
gyen. Egyrészt hogy a saját kommuni-
kációjában is felhasználhassa az olda-
lon található információkat, másrészt 
pedig kigyűjtöttem az egyes területek-
re vonatkozó jogszabályokat. És nem 
csak a helyeket, hanem azok szövegét 
is feltüntettem, így már könnyebb egy-
egy szabályt megindokolni a páciens 
felé. Emellett próbáltam az esetleg a 
szakmabeliek által is félreértelmezhető 
szabályokat egyértelműsíteni. Például 
fontos volt annak tisztázása, hogy a 

Gyógyszertár: Miért érezted szüksé-
gét, hogy létrehozd ezt a weboldalt?

Dr. Dér Péter: 2020. január 1. óta az 
e-recept mellé nem kötelező a felírási 
igazolás kiadása. Ezt nem kommuni-
kálták központilag megfelelően a la-
kosság felé, és nagyon sok ismétlődő 
kérdés merült fel a mindennapi gya-
korlatban. Fogalmazzunk úgy, hogy a 
2017-ben elindult eRecept rendszere 
most vált láthatóvá a lakosság szá-

Egyszerűen, érthetően a receptkiváltásról
Naprakész információk – nem csak betegeknek
A receptkivaltas.hu oldalt dr. Dér Péter gyógyszerész, a mogyoródi Kígyó Patika vezetője hozta létre azzal a céllal, hogy 
a betegeknek és az expediálóknak is segítsen eligazodni a papír- és elektronikus vényekkel kapcsolatos, folyamatosan 
változó információk tengerében. A részleteket Péter egy interjú keretében osztotta meg velünk.

A mai gyógyszertári rendszerben to-
vábbi elavult tételek az alapanyagok 
bevizsgálására szolgáló reagensek, 
amelyek kifejezett veszélyforrást je-
lentenek a környezetre és a magiszt-
rális gyógyszerekre, a velük való vizs-
gálódás sok esetben kétes eredményre 
vezet. A gyártók és nagykereskedők 
a gyógyszertár ellátása előtt minő-
ségi tanúsítvánnyal igazolható, nagy 
pontosságú analitikai vizsgálatokkal 
igazolták az alapanyagok minőségét. 
Emellett a patikai vizsgálódás ismét 

csak időrablás, a gyógyszertár jelzése 
esetén a kétes minőségű alapanyago-
kat a nagykereskedők felkészülten új-
ravizsgálhatnák.

Konklúzió

Azt gondolom, a járvány is rámutatott 
arra, hogy mennyire fontos a lakosság 
megfelelő gyógyszerellátása. Sajnos 
a területet szabályozó rendeletek nem 
tükrözik a kor elvárásait, és nem szol-

gálják megfelelően a betegek ellátását. 
Ezt az embert próbáló időszakot átvé-
szelő gyógyszerészek számára (külö-
nösen, hogy nem tudjuk, mi vár még 
ránk a jövőben) talán a legnagyobb 
elismerés egy olyan támogató jogi kör-
nyezet kialakítása lenne, amely teret ad 
a gyógyszerészet folyamatos fejlődésé-
nek a még inkább minőségi betegellá-
tás érdekében.

Dr. Oláh Gábor,
a MOSZ alelnöke
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replő tartalom a megfelelő forrásokkal 
van-e ellátva. Vagyis nem azt nézik, 
hogy igaz vagy hamis-e az, amit az 
oldal állít, hanem hogy az álhír-e vagy 
sem (e-kommando.hu/a-szempont-
rendszer/). Szóval megbízható, hiteles 
egészségügyi weboldal lett a receptki-
valtas.hu.

Gy.: Mi az, amit még fontos tudni a 
témával és a weboldallal kapcsolat-
ban?

D. P.: Miért készítettem az oldalt? Egy-
szerűen azért, mert azt tapasztaltam, 
hogy bár a beteg sokszor kérdez, a vá-
laszom mégsem marad meg benne, fél-
reérti, nem tud utánanézni, ezért állan-
dóan ismételnem kell magam. Vagyis 
azt is lehet mondani, hogy lustaságból. 
És ha már online felületen jelenik meg 
ez a sok információ, akkor a kollégák 
elől sem szeretném elrejteni, használ-
ják nyugodtan, hivatkozzanak rá, de 
mielőtt tartalmat visznek el az oldalról 
(nem megosztással), jobb, ha egyezte-
tünk. Én ugyanis csak azért tudok fele-
lősséget vállalni, ami az oldalon talál-
ható. Reklám nincs és nem is lesz rajta, 
egyedül az impresszumba került be pár 
hivatkozás olyanokra, akik segítették 
az oldal létrejöttét, illetve a patikám 
Facebook-oldalának a címe, hogy tud-
jon hová tenni a laikus. De ennél több 
nem lesz, legalábbis amíg az enyém az 
üzemeltetés.

Mostanában egyre több helyen megje-
lenik az oldal, és egyre többen hasz-
nálják. Ez jó, mert ezek szerint sike-
rült olyan tartalmat összerakni, amely 
valóban segítséget jelent. Ha pedig 
valami hiányzik, vagy nem jól szere-
pel rajta? Írjanak a kollégák, és meg-
beszéljük.

MOSZinfó

szerének feldolgozására egy hónapot 
kellett várni. Ennek egyébként olyan 
profán magyarázata van, hogy nem 
volt annyi szabad kapacitásom, hogy 
végigmenjek a jogszabály értelme-
zésén. Most már azt tudom mondani, 
hogy nagyon egyszerű, és nem jelent 
akkora leterheltséget a beteg számára, 
mint azt gondoljuk. Viszont első olva-
satra, egyben látni a rendszert finoman 
szólva is félelmetes.

Összefoglalva, az oldalt igyekeztem 
úgy strukturálni, hogy gyorsan és a 
megfelelő dokumentumokhoz juthas-
son hozzá az, akinek kérdései vannak 
a receptkiváltással kapcsolatban. Pél-
dául az oldalon belüli átlinkelgetések-
kel próbáltam minden infót egy helyre 
pozícionálni. És igen, az elmúlt idő-
szakban folyamatosan változott az ol-
dal tartalma. Pont ennek a követésére 
hoztam létre a Facebook-on egy oldalt, 
ami mint egy hírfolyam, megjeleníti a 
változásokat.

Gy.: A honlapon szerepel a „Hiteles 
egészségügyi weboldal 2020” címke. 
Milyen úton lehet ezt megszerezni, 
mi ennek a feltétele és mit jelez ez a 
látogató számára?

D. P.: Az Egészségkommandó egy 
olyan kezdeményezésként jött létre 
2017-ben, amely a megfelelő szem-
pontrendszer alapján minősíti a külön-
féle egészségügyi oldalakat, és aki en-
nek a szempontrendszernek megfelel, 
az kaphat ilyen minősítést. Számomra 
külön büszkeség, hogy 2020-ban én 
kaptam meg először, a mindössze pár 
napos oldalammal.

A szempontrendszerük az átláthatósá-
got és a szakmaiságot nézi. Azt vizs-
gálják, hogy megismerhető-e a szerző, 
annak a végzettsége, és a honlapon sze-

sem ismerünk. Pedig egyszerű: eeszt.
gov.hu, csak ez élőben kimondva már 
nehezebben marad meg. Egyébként 
pont ezért lett receptkivaltas.hu az ál-
talam üzemeltetett oldal címe, és nem 
valamilyen ingyenes domain. Könnyű 
megjegyezni. 

Visszatérve a Lakossági Portálra, 
csak egy Ügyfélkapu regisztráció 
szükséges hozzá, és utána már köny-
nyen be lehet lépni az oldalra. Most 
meg, hogy a meghatalmazás rendsze-
re is élesedett, más adatait is ott tud-
juk beállítani. Én egyébként a legjob-
ban az e-mailes értesítést élvezem, 
amit akkor kapok, ha felírnak nekem 
egy receptet. 

Gy.: Hogyan épül fel a receptkival-
tas.hu oldal struktúrája?

D. P.: Azt próbáltam modellezni, mint-
ha a beteg előttem állna és kérdezne. A 
leggyakoribb kérdések mentén igye-
keztem az oldal struktúráját megal-
kotni, és persze nemcsak az eReceptet 
érintem, hanem a hagyományos, meg-
maradt lehetőséget, a papírvényt is. 
Sajnos találkoztam már olyannal, hogy 
az orvosnál ez az információ elmaradt. 
Ráadásul a felírási igazolásra június 
30-ig még a NEAK formavény kötele-
zettség is érvényben volt.

Gy.: Új fejlesztések történnek, jog-
szabályok változnak; gondolom, a 
tartalmat is ezeknek megfelelően, 
naprakészen módosítod…

D. P.: Egyértelműen. Ez nagyon lénye-
ges, hiszen ha egyszer létrehoztam egy 
tartalmat, akkor annak az aktualizálása 
az én felelősségem. Néha nem megy 
egyből: a koronavírus-járvány kapcsán 
például a kiváltás könnyítése hamar 
felkerült, de a meghatalmazás rend-



GYÓGYSZERTÁR22

AKTUÁLIS

4. Az aldehid- és fenol-mentes ké-
szítmények alkalmazását helyezzük 
előtérbe, hogy a betegtérben a fertőt-
lenítő-koncentráció ne érjen el olyan 
szintet, amely irritálhatja az ott tartóz-
kodó személyek nyálkahártyáját, lég-
utait. Az aktívklór-tartalmú fertőtlení-
tést legfeljebb csak a munkaidő végén 
alkalmazzuk.
 
5. A felmosás után végzett szellőzte-
tés segít a levegő felfrissítésében, a 
fertőtlenítő-koncentráció csökkentésé-
ben, illetve a padozat száradásában is. 
Ügyeljünk rá, hogy a csúszósság miatt 
ne történjen baleset!
 
6. A kiadó tára valamennyi felszínét – 
mind a beteg, mind az expediáló felőli 
oldalon – töröljük le, akár óránként.
 
7. A padozat esetén az adott mopot a 
fertőtlenítő felmosásnál csak a be-
tegtérben használjuk, a gyógyszertár 
egyéb, belső helyiségeiben másik esz-
köz használata indokolt. Egy mop 12-
15 liter felmosó oldattal körülbelül 60 
négyzetméter tisztítására elegendő. A 
mopfejeket időszakosan mossuk ki fer-
tőtlenítő mosással.
 
8. Alkohol-érzékeny felületeken 
használjunk ennek megfelelő fer-
tőtlenítő oldatot, például kvaterner- 
ammóniumvegyületet, tenzideket, 
guanidin-derivátumokat tartalmazó 
készítményt.
 
9. Mindig figyeljünk a felhasznált fer-
tőtlenítőszer anyag-kompatibilitására 
(például plexiüvegek), arra, hogy a ké-
szítmény azonnali felhasználásra kész 
oldat vagy hígítandó koncentrátum. Ez 
utóbbi virucid hatású koncentrációja 
általánosságban egy-kétszázalékos ol-
dat, ötperces behatási idővel.

Dr. Egri Lászlóné, a Semmelweis 
Egyetem Kútvölgyi Tömbje intézeti 
gyógyszertárának vezető szakgyógy-
szerésze még március közepén állította 
össze azt az ajánlást, amely a közfor-
galmú patikák betegfogadó helyiségei 
takarításának, vírusmentesítésének lé-
péseit tartalmazta. Összeállítása gya-
korlatilag egy az egyben bekerült az 
EMMI által összeállított, és március 
25-én nyilvánosságra került eljárás-
rendjébe (A 2020. évben azonosított 
új koronavírus /SARS-CoV-2/ okozta 
fertőzések /COVID-19/ megelőzésé-
nek és terápiájának kézikönyve). Ezt 
a részt ismertetjük, hozzátéve, hogy 
„helyiség” alatt a gyógyszertár azon 
területeit értjük, ahol a betegek, vásár-
lók megfordulnak (officina, tanácsadó 
szoba). 

1. A helyiségben csak a megengedett 
berendezési tárgyak legyenek.

2. Naponta több alkalommal szellőz-
tessük a helyiséget. A nedves takarítás 
ajánlott, lehetőleg egy fázisban tisztító 
és fertőtlenítő szerekkel.
 
3. A kilincsek, fogantyúk, gombok, a 
bejáratnál található kapaszkodók felü-
letét alkoholos kendővel, virucid ha-
tású fertőtlenítővel átitatott kendővel 
vagy szórófejes, gyors felületfertőt-
lenítővel tisztítsuk. Ezt akár naponta 
két-három óránként, a forgalomtól 
függően akár sűrűbben is meg lehet 
tenni. A kendőket egyszer használjuk, 
minden alkalommal újat vegyünk. 
Egy-egy kendő általában másfél-két 
négyzetméter fertőtlenítésére elegen-
dő. Ezek a készítmények főként alko-
holos bázisúak, alkoholok keverékei. 
Alacsonyabb alkoholtartalom esetén 
hozzáadott egyéb vegyületet – tenzi-
deket, kvaterner-ammóniumsót, alde-
hidet – tartalmaznak.

Tiszta, egészséges környezetben
Ajánlás az officina fertőtlenítésére a COVID-19 megbetegedések elkerülése érdekében
Bár már túl vagyunk az idei koronavírus-járvány első csúcspontján, továbbra is számos fertőzött személy van az országban, 
és egy második hullám megjelenése sem kizárt, éppen ezért a patikában sem árt fenntartani az éberséget, és a mindenna-
pi rutin részévé tenni bizonyos, az ott dolgozók és a páciensek védelmét szolgáló gyakorlatot.
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10. A felhasználható fertőtlenítők ható-
anyagai: etanol, propanol, ezek keveré-
kei, benzalkónium-klorid, glukoprota-
min, guanidin-derivátum.

11. Gyors felületfertőtlenítők esetén 
a csak alkoholt tartalmazó készít-
ményekben elvárt a 60-70 százalék  
összalkohol-tartalom, az előbbiekben 

felsorolt egyéb vegyületekkel kombi-
nálva pedig általában 45 százalék az 
össz-alkohol koncentráció. Ezek rászá-
radnak a felületre, ne mossuk le!
 
12. A felületfertőtlenítő koncentrátu-
mok esetében nem az alkoholtartalom 
dominál, inkább a felületaktív anya-
gok, a kvaterner-ammónium vegyüle-

tek keverékei, de néhány százalékban 
alkoholok is előfordulnak bennük. 
Ezek hígításánál 30 °C-nál alacso-
nyabb hőmérsékletű vizet használjunk.
 
13. A készítmények alkalmazása során 
használjunk gumikesztyűt.

MOSZinfó

Ők az ottani szakrendelőben végezték 
a tesztelést. 

És ami a legjobb hír: Budapesten egyet-
len fertőzött asszisztenst sem találtak. 
Mindössze egyetlen álpozitív ered-
ményt kaptak: a kollégáról a további 
vizsgálatok során kiderült, hogy nem 

fertőzött, viszont olyan immunbe-
tegségben szenved, amelynek 
következtében magas a szer-
vezetében található antitestek 
száma. Mária még hozzátette, 

a járvány esetleges második hul-
láma idején is igyekeznek majd lehe-
tőséget biztosítani az asszisztenseknek 
hasonló szűrővizsgálat elvégzésére.    

MOSZinfó

Mint megtudtuk, a MESZK Országos 
Szervezete vásárolta meg azokat az IgM/
IgG/Ab gyorsteszteket, amelyeket aztán 
szétosztott a területi szervezetek között. 
A Budapesti Szervezet is kapott ezer 
darabot. Első körben a házi ápoló szol-
gálatoknál dolgozó ápolóknak, gyógy- 
tornászoknak ajánlották fel a szűrés le-
hetőségét. Azoknak, akik a leghamarabb 
találkozhatnak koronavírusos betegek-
kel. Ez április végén történt, amikor még 
nem nagyon állt rendelkezésre megfelelő 
védőfelszerelés. A szűrést ezt követően 
terjesztették ki a háziorvosok mellett dol-
gozó ápolókra, a védőnőkre, illetve a fo-
gászati és a gyermekorvosi rendelőkben 
dolgozó asszisztensekre. Utána értesítet-
ték a MESZK közforgalmú gyógyszertá-
rakban dolgozó tagjait, szakasszisztense-
ket és asszisztenseket. 

Utóbbiak számára június 2. óta volt 
adott a lehetőség. A szűrésekre minden 
kedden 10-15 óra között, a Szent 
Rita Otthonápolási Szolgálat 
irodájában (II. Frankel Leó út 
26.) került sor. Hogy ne ala-
kuljon ki torlódás, a kollégák 
időpontra érkeztek. 10-15 perc 
alatt megvolt az ujjbegyből végzett 
vizsgálat és maga az eredmény is. 

Nagyon nagy volt az érdeklődés, az 
első alkalommal körülbelül negyve-

nen, azt követően pedig további 125-
en vettek részt a szűrésen.

A Frankel Leó úton dr. Kálmánné Si-
mon Mária végezte a szűrést, aki dip-
lomás ápoló, mellette pedig másik két 
kollégája, a nyolcadik kerületi, illetve 
a csepeli szakrendelő ápolási igazga-

tója is vállalta, hogy segít ebben. Ők 
is vittek el teszteket, és felhívták a ke-
rületükben működő gyógyszertárakat, 
ezzel is segítve a kollégák minél na-
gyobb számban történő informálását. 

Ingyenes COVID-19 szűrés asszisztenseknek
A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Országos Szervezete (MESZK) nagyon fontosnak tartotta, hogy tagjai a koronavírus- 
járvány időszakában megfelelő védettség mellett, biztonságban tudják végezni a munkájukat. Ezért az alapellátásban, az 
otthonápolási szolgálatoknál és a közforgalmú gyógyszertárakban dolgozó asszisztenseknek április végétől kezdődően fel-
ajánlotta az ingyenes COVID-19 gyorsteszt elvégzését. A részletekről dr. Kálmánné Simon Máriát, a MESZK Budapesti Területi 
Szervezetének alelnökét kérdeztük. 

„Budapesten egyetlen fertőzött 
asszisztenst sem találtak.”
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ronikus aláírás elválaszthatatlanok 
egymástól. Egy elektronikus aláírás 
egy számlához tartozhat és fordítva. Az 
elektronikus aláírás együtt tartalmazza 
a számlára vonatkozó információkat 
és az aláíró nevét, azonosító adatait. 
Technikailag úgy kell elképzelni, hogy 
az e-számlából egy hosszú ellenőr-
ző számot képezünk, amelyet ujjle-
nyomatnak (hash-kód) nevezünk. Ezt  
a számsort kódolja a számlakibocsátó a 
saját titkos kulcsával, amelyet bárki a 
küldő nyilvános kódjával visszafejthet. 
Az elektronikus aláíró egyértelmű 
azonosítását a tulajdonosi tanúsítvány 
teszi lehetővé. A tanúsítványokat az 
operációs rendszerben is megtaláljuk, 
de egy elektronikus aláírást ellenőrző 
programból is elő tudjuk hívni. A ta-
núsítványból derül ki többek között az 
aláíró személye, az aláírás érvényessé-
gi ideje, a hitelesítés szolgáltatója stb.
 
A korábbi szabályozáshoz képest lé-
nyegi változás (könnyítés), hogy a 
legalább fokozott biztonságú elekt-
ronikus aláírással ellátott doku-
mentumok esetében már nem kö-
telező az időbélyegző használata.  

A PKI rendszerű számlázásnál két-
féle fájlformátum terjedt el: a pdf és 
az xml. A pdf-számla előnye, hogy 
könnyen megtekinthető, de viszony-
lag nagy helyet foglal, és nem le-
het automatizáltan feldolgozni. Az 
xml-számlát könnyű automatikusan 
feldolgozni, de nehezebb megjelení-
teni. Ezért jó a kombinált megoldás, 
a pdf fájlba becsomagolt xml. A PKI 
számlák elküldése több módon is le-
hetséges, a jogszabályok erre nem 
tartalmaznak semmilyen előírást. A 
gyakorlatban az alábbi megoldások 
alakultak ki:

Az elektronikus számla kapcsán min-
denképpen be kell tartani az alábbi há-
rom alapelvet: a számla kibocsátásá-
nak időpontjától a számla megőrzésére 
vonatkozó időszak végéig biztosítani 
kell a számla eredetének hitelességét, 
adattartalma sértetlenségét és olvas-
hatóságát. A jogszabály szerint a fenti 
követelménynek bármely olyan üzleti 
ellenőrzési eljárással eleget lehet ten-
ni, amely a számla és a termékértéke-
sítés vagy a szolgáltatásnyújtás között 
megbízható ellenőrzési kapcsolatot 
biztosít.
 
Nincs technológiai előírás arra, hogy 
mi minősül elektronikus számlának. A 
két félnek (kibocsátó, befogadó) szük-
séges megegyezniük abban a techno-
lógiában, amely mindkét fél részére 
biztosítja az alapkövetelmények telje-
sülését. Az elektronikus számla erede-
tének hitelességére és adattartalmának 
sértetlenségére vonatkozó követelmé-
nyeknek történő megfelelés úgy is biz-
tosítható, ha az elektronikus számlát

a) az elektronikus aláírásról szóló tör-
vény rendelkezései szerinti, minősített 
elektronikus aláírással látják el, vagy 
b) az elektronikus adatcsere rendszer-
ben (a továbbiakban: EDI) elektronikus 
adatként hozzák létre és továbbítják.
 
EDI (Elektronikus adatcsere rendszer) 
használata esetén a számla kibocsátó-
jának és befogadójának írásban meg-
állapodást kell kötni. Egyéb esetben 
(például PKI, Publikus kulcsú infra-
struktúra) a számlabefogadó beleegye-
zésére van szükség. Belegyezés alatt 
kell érteni azt is, amikor a kibocsátó az 
általános szerződési feltételeiben vagy 
üzletszabályzatában rögzíti ezt, amit a 
számlabefogadó elfogad.

Az e-számla előállítása

Nincs arra vonatkozó előírás, hogy 
e-számlát milyen technológiával lehet 
előállítani. Korábban csak két módszer 
létezett (EDI, PKI), amelyek a jelenle-
gi szabályozásban példaként maradtak 
bent azzal a kitétellel, hogy ezektől a 
két fél szabadon eltérhet. A gyakorlat-
ban azonban nem nagyon látni példát 
arra, hogy ezektől eltérő technikákat 
alkalmaznának.
 
PKI (Publikus kulcsú infrastruktúra)
 
A PKI gyakorlatilag egy elektronikus 
aláírással ellátott e-számla előállítá-
sát jelenti. Az elektronikus aláírás az 
Elektronikus aláírásról szóló törvény 
szerint lehet fokozott biztonságú és mi-
nősített elektronikus aláírás (az utóbbi 
a magasabb fokozat).
 
Egy elektronikusan aláírt számla eseté-
ben az elektronikus számla és az elekt-

Amit az elektronikus számlázásról tudni kell
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (áfatörvény) szerint elektronikus számla minden olyan  
számla, amely tartalmazza az áfatörvényben előírt adatokat, és amelyet elektronikus formában bocsátottak ki és fogadtak 
be. Ha ezek a feltételek teljesülnek, akkor a számla már elektronikus számlának minősül, így annak megfelelően kell kezelni,  
vagyis az eredethitelességét és az adattartalom sértetlenségét elektronikusan kell biztosítani, továbbá a számla csak a digitális  
archiválás szabályai szerint őrizhető meg.

https://adozona.hu/jogtar/40454_2007_CXXVII_torveny_altalanos_forgalmi
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ellenőrzés kéri – az adóhatóság által 
közzétett formátumban rendelkezésre 
kell bocsátani. Viszont az adózó nem 
kötelezhető olyan nyilvántartás, össze-
sítés (számítás) elkészítésére, amelyet 
a jogszabály nem ír elő, tehát ilyen 
esetekben mindig kérjük a jogszabályi 
hivatkozást! 
 
Az elektronikus formában megőrzött 
számla helyszíni ellenőrzése során az 
adóhatóság részére

•	 biztosítani kell a számla olvasható-
ságához szükséges technikai eszkö-
zöket,

•	 rendelkezésre kell bocsátani az ezen 
eszközök használatára vonatkozó 
dokumentációt, 

•	 és meg kell adni az ezen eszközök 
használatához szükséges minden 
felvilágosítást.

Az adóhatóság a számla kiállításá-
nak folyamatát olyan módon is jo-
gosult ellenőrizni, hogy felügyelete 

alatt a számla kiállítója – próba 
jelleggel – számlát állít ki. 
2015. július 1-jétől az elekt-
ronikus formában megőrzött 
számla és nyugta ellenőrzése 
során az adóalany köteles az 
adóhatóság részére elektro-

nikus kimenetet és az adatok 
külső adathordozóra történő ar-

chiválását biztosítani.
 
Az adóhatósági ellenőrzés céljából az 
adóalany az xml formátumban megőr-
zött számla adatait a 23/2014.(VI.30) 
NGM rendelet 2. melléklete szerint és 
a 3. mellékletben meghatározott adat-
szerkezetben, az egyéb elektronikus 
formában megőrzött számla esetében a 
2. melléklet szerint és a 3. melléklet-
ben meghatározott adatszerkezetben, 
vagy pdf formátumban köteles rendel-
kezésre bocsátani. 
 
2016. január 1. óta minden számlá-
zó programnak olyan önálló, de a 
programba beépített, „adóhatósági 
ellenőrzési adatszolgáltatás” elneve-
zésű funkcióval kell rendelkeznie, 
amelynek elindításával adatexport 
végezhető

és adattartalma sértetlenségét bizto-
sító adatokat is elektronikusan kell 
megőrizni. Az elektronikus aláírással 
ellátott dokumentumok megőrzésére 
vonatkozó szabályokat az Archiválási 
rendelet tartalmazza:

•	 megsemmisülés, megsemmisítés, 
törlés és sérülés elleni védelem 
(tartós élettartamú adathordozókkal 
és redundáns tárolással),

•	 utólagos módosítás elleni védelem 
(elektronikus aláírással és időbé-
lyeggel),

•	 illetéktelen hozzáférés elleni védelem,
•	 olvashatóság, értelmezhetőség 

megőrzése (megnyitásra alkalmas 
szoftver),

•	 hitelesség és az aláíró kilétének 
ellenőrizhetősége.

A megőrzésről a megőrzésre kötelezett 
– a legalább fokozott biztonságú elekt-
ronikus aláírással ellátott dokumentum 
esetén – saját maga is gondoskodhat, 
vagy arra megbízhat bizalmi szolgálta-

tót. Saját megőrzés esetén az elektro-
nikus aláírás érvényességét ellenőrizni 
szükséges, és az érvényességet a meg-
őrzési kötelezettség időtartama alatt 
folyamatosan fenn kell tartani.

Abban az esetben, ha az adóalany az 
elektronikus számlákat kizárólag pa-
píralapon, például az elektronikus 
számlának minősülő, e-mailben továb-
bított pdf számlát csak kinyomtatva 
őrzi meg, az áfatörvény előírásába üt-
közően jár el, ami miatt az adóhatóság 
az Art. rendelkezése értelmében mu-
lasztási bírságot állapíthat meg.

Az e-számla adóhivatali ellenőrzése

Az adózással összefüggő, elektronikus 
adathordozón tárolt adatokat – ha az 

a) e-mailben történő küldés, 
b) webszerverre történő feltöltés, 
ahonnan a befogadó egy kapott linkre 
kattintva tudja letölteni a számlát, 
c) internetes portál („saját fiók”) alkal-
mazása, ami az e-számla megőrzését 
is biztosíthatja, 
d) számla-konszolidátor (külső szol-
gáltató) megbízása. 
 
Egyszerű példa PKI rendszerű 
e-számla kibocsátására:
 
1. a számlázó programunk elkészí-
ti a számlaképet pdf formátumban, 
2. egy megfelelő programmal a pdf-ál-
lományt ellátjuk elektronikus aláírással,
3. az így hitelesített e-számlát e-mail-
ben elküldjük a vevőnek.
 
EDI (Elektronikus adatcsere  
rendszer)
 
Ez a forma egy zárt rendszerű adatkap-
csolat, ahol az EDI-szabványok biztosít-
ják az e-számlával kapcsolatos elváráso-
kat. Vagyis a két szerver közötti zárt 
kommunikáció során cserélt 
adatokat hiteles számlaként 
fogadhatjuk el. Az EDI-rend-
szer használatához a két fél-
nek írásban szerződést kell 
kötnie. E szisztéma általában 
a vállalatirányítási rendszer ré-
szét képezi, és előnyeit leginkább 
nagyvállalati környezetben lehet élvezni.

Az e-számla megőrzése

A számviteli bizonylatot legalább 
nyolc évig, olvasható formában kell 
megőrizni. Az elektronikus formában 
kiállított bizonylatot ugyanilyen for-
mában kell megőrizni olyan módon, 
hogy az alkalmazott módszer biztosítsa 
a bizonylat összes adatának 

•	 késedelem nélküli előállítását, 
•	 folyamatos leolvashatóságát, 
•	 illetve kizárja az utólagos módosítás 

lehetőségét.

A megőrzési kötelezettség elektroni-
kus formában történő teljesítése ese-
tén a számla eredetének hitelességét 

„Az elektronikus formában kiállított 
bizonylatot legalább nyolc évig, olvasható 

formában kell megőrizni.”
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tások előre megírt szöveggel, ripor-
tok, automatikus adatátvétel a köny-
velésbe stb.).

Hátrányok:

•	 a számla befogadójának hozzájáru-
lása szükséges hozzá,

•	 a számlakészítésen túl a kontíro-
záshoz és a megőrzéshez is szük-
ség van elektronikus aláírásra és 
időbélyegre, vagyis az e-számlá-
nak kétszer is át kell esni ezen a 
procedúrán,

•	 az ügyfelek idegenkedése miatt 
ügyfélvesztéshez vezethet.

Távnyomtatásos számla

Egyre elterjedtebb megoldás az elekt-
ronikus számla előnyeit kihasználó, 
ugyanakkor a hátrányait kiküszöbölő 
úgynevezett távnyomtatásos számla. 
Ennek lényege, hogy elektronikus úton 
(többnyire pdf formátumban) küldik el, 
de mind a kibocsátó, mind a befogadó 
kinyomtatja, és papír alapú számlaként 
kezeli.

Schissler József 
bejegyzett könyvvizsgáló, 

adótanácsadó,
okleveles pénzügyi revizor

2. Az elektronikus hitelesítés megol-
dása

 Ha az e-számla szolgáltató rendsze-
rével készítjük az e-számlát, akkor 
erről – megfelelő díjazás ellenében 
– a szolgáltató gondoskodik. Ha 
saját megszokott papír alapú szám-
lánkból szeretnénk e-számlát ké-
szíteni, akkor a számlából tudnunk 
kell e-dokumentumot (például pdf-
et) készíteni, és egy szolgáltatótól 
be kell szereznünk az elektronikus 
aláíró tanúsítványt és a hitelesítést 
végző alkalmazást.

3. A partnerek tájékoztatása, elfoga-
dás a befogadói oldalon

Az e-számlázás előnyei és  
hátrányai

Előnyök:

•	 sokkal olcsóbb, mint a papír alapú 
megoldás (nincs nyomtatási és pos-
taköltség);

•	 gyorsan (azonnal) megérkezik a ve-
vőhöz;

•	 a státusza folyamatosan nyomon kö-
vethető;

•	 környezetbarát (nem kell több pél-
dányban kinyomtatni, postázni);

•	 automatizált funkciók lehetősége 
(fizetési figyelmeztetések, felszólí-

a) a kezdő és záró dátum (év, hó-
nap, nap) megadásával meghatároz-
ható időszakban kibocsátott, illetve 
b) a kezdő és a záró számlasorszám 
megadásával meghatározható sorszám-
tartományba tartozó számlákra.

Az e-számlázás bevezetése

Az elektronikus számlázás alkalmazá-
sához nincs szükség semmilyen előze-
tes hatósági engedélyre, de még csak 
utólagos bejelentésre sem. Kizáróla-
gosságról sincs szó, hiszen egy időben, 
párhuzamosan elektronikus és papír 
alapú számlát is ki lehet bocsátani. Az 
e-számlák esetében nem értelmezhetők 
az „eredeti” és a „másolati példány” 
fogalmak, hiszen egy fájl minden pél-
dánya „eredeti”.
 
Mi kell a bevezetéshez?

1. Megfelelő informatikai környezet
 Ma már minden irodában van inter-

netkapcsolattal rendelkező számí-
tógép, és szinte minden cég a papír 
alapú számláit is számlázó program-
mal készíti. Egy ilyen informatikai 
környezetben semmilyen további 
fejlesztésre nincs szükség ahhoz, 
hogy az elektronikus számlázás 
előnyeit élvezhessük.
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Ennek megfelelően a közeljövőben új, 
a különböző ellátási formák együttélé-
sét lehetővé tevő modellt kell kialakí-
tani. A működő praxisokat nem szabad 
erőszakos átalakulásra kényszeríteni – 
ugyanígy a praxisok államosítása sem 
javasolt –, viszont ösztönözni kell az 
új formákra, a praxisközösségre való 
áttérést. 

Járóbeteg-szakellátás 

A járóbeteg-szakellátás javasolt fejlődé-
si iránya: a jelenlegi szakrendeléseknek, 
rendelőintézeteknek egyes tevékeny-
ségeket (egynapos sebészet, nappali 
kórház, a magasabb progresszivitási 
szinten kórházakban ellátott betegek re-
habilitálása, utógondozása, követése) át 
kell venniük a kórházaktól, és rutin-te-
vékenységük jelentős részét át kell en-
gedniük az alapellátásnak. 

Egyes – régen kórházban kezelendő 
– betegségek (például gyomorfekély) 
ma a beteg által közvetlenül is megvá-
sárolható tablettákkal kezelhetővé vál-
tak, illetve hosszabb kórházi kezelést 
igénylő „nagyműtéteket” ambuláns 
kezeléssel (például vesekőzúzás) vagy 
egynapos sebészettel is ki lehet váltani. 
Mindeközben egyre több olyan beteg-
séget ismerünk fel, amelyeknek ke-
zelése igen komoly erőforrás-igényű, 
és nagy gyakorlatot (azaz megfelelő 
esetszámot) igényel. Mindez ellá-
tás-biztonsági és költséghatékonysá-
gi okokból ezeknek az ellátásoknak a 
koncentrálását igényli. 

A szakmai és gazdasági/fenntartható-
sági megfontolás a kórházak, a telep-

A lakosság egészségi állapotának és 
munkaképességének javítása, a fe-
lesleges és korai halálozások csök-
kentése, valamint egy szemléletében 
és szerkezetében is korszerű, adap-
tív egészségügyi rendszer léte min-
den ország nemzetstratégiai érdeke. 
Ugyanakkor az alapellátás és a járóbe-
teg-szakellátás kérdései nem tárgyal-
hatók önmagukban, mert a nemzet-
közi folyamatokkal párhuzamosan, a 
technológiák fejlődése és a kulturális 
változások miatt Magyarországon is 
folyamatosan változik az ellátórend-
szer egyes elemeinek feladata, ki-
használtsága. Ezért az ellátórendszer 
szerkezetét folyamatosan hozzá kell 
igazítani a változásokhoz. 

A cél kettős: az egyszerűbb, nagy tö-
megben nyújtandó ellátásokat köze-
lebb kell vinni a lakossághoz, ki kell 
vinni a kórházakból; másrészt a ma-
gas technológia- és erőforrás-igényű 
ellátásokat jól szabályozott betegutak 
és kiegyensúlyozott fejlesztéspolitika 
mellett koncentrálni kell.

Mindez egyszerre igényli 

•	 a kórházi rendszer átalakítását: a 
kórházi ellátásban a globális kapa-
citások szűkítése mellett – a szoci-
ális ágyak és az emelt szintű járó-
beteg-szakellátási centrumokban 
végezhető ellátások kapacitásainak 
kivezetésével – fejleszteni kell a 
nagy erőforrás-igényű, komplex 
eszközrendszert igénylő ellátásokat 
(centrumkórházak, megyei szintű 
társkórházakkal); 

•	 a járóbeteg-ellátás megerősítését, 
beleértve a korszerű járóbeteg-ellátó 

központokat és a megerősített alap-
ellátást; 

•	 az átlátható szakmai szabályokat, 
egyértelmű, mindenki által ismert és 
betartatott betegutakat; 

•	 az ellátási szintek kompetenciáinak 
átrendezését, és a szakképzés átala-
kítását. 

A szerkezetátalakítás csak akkor lehet 
eredményes, ha azt a szakmai szabá-
lyok, a forrásallokáció és az érdekelt-
ségi/ösztönzési rendszer átalakítása is 
követi. Ehhez a magyar egészségügy-
ben szükség van a humánerőforrás- 
krízis kezelésére, amelynek előfeltétele 
a bérek rendezése. A MOK határozott 
álláspontja, hogy bármilyen változás 
csak érdemi, a MOK bértábláján ala-
puló béremeléshez kötötten, a hálapénz 
kivezetése esetén lehet eredményes, az 
ellátások minőségének, eredményessé-
gének mérése mellett. 

Háziorvosi ellátás

A háziorvosi rendszerben az átalakítás 
megtervezése során az alábbi két alap- 
állítást kell figyelembe venni: 

1. A tudományos-technológiai fejlődés 
és a társadalmi átalakulások, valamint 
a háziorvosi kar elöregedése miatt nem 
tartható fenn a hagyományos, egy or-
vos-egy nővér alapú praxisokra épülő 
alapellátás. 
2. A jelenlegi korstruktúra és kulturá-
lis közeg mellett csak evolutív, önkén-
tességre alapozott változás képzelhető 
el, mert az erőszakos, kikényszerített 
váltás esetén az idős orvosok tömege 
hagyná el praxisát. 

A Magyar Orvosi Kamara javaslata az alapellátás 
megújítására
Pintér Sándor, aki az utóbbi időben az egészségügyet is felügyeli, felkérte a Magyar Orvosi Kamara elnökségét, hogy készítsen 
egy dokumentumot az alap- és járóbeteg-szakellátás jelenlegi struktúrájának problémáiról, valamint fogalmazzon meg ja-
vaslatokat a rendszer racionalizálásával kapcsolatban. A javaslatot, amely a háziorvosi rendszer, a foglalkoztatás-egészségügy 
és a fogorvosi alapellátás átalakításának lehetőségeit is vizsgálja, illetve a hazai E-Health stratégiával is foglalkozik, a MOK 
május végén küldte el a belügyminiszternek. Az alábbiakban ebből közlünk egy rövid összefoglalót.
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a nappali kórházban kezelt, távol lakó 
páciensek számára innovatív megol-
dást jelenthetne a felszabaduló kórházi 
részek „Medmotel” jellegű intézmény-
nyé alakítása. 

A fenti javaslatok megvalósulásának 
előfeltétele a megfelelő finanszírozás 
mellett az értékalapú minőségpolitikai 
és finanszírozási elvek érvényesítése.

A dokumentum teljes egészében a 
https://mok.hu/hirek/mokhirek/a- 
magyar-orvosi-kamara-javaslata- 
a-jarobeteg-ellatas-megujitasara olda-
lon olvasható.
 

MOSZinfó

annak minősül. Fontos megjegyezni, 
hogy egy nemzetközi szerződések által 
szabályozott területről van szó (1961. 
évi Egységes Kábítószer Egyezmény). 

Pszichotróp anyagnak az 1971. évi 
„Egyezmény a pszichotróp anyagok-
ról” című dokumentum alapján an-
nak nyilvántartott anyagokat, illetve 
azok bármilyen hígítását tekintjük.  
Kábítószer-prekurzorok azok a ve-
gyületek, amelyeket tiltott kábítósze-
rek és pszichotróp anyagok előállítása 
során használnak fel (Európai Parla-
ment és a Tanács 273/2004/EK).

A K1, K2, P2, P3 és P4 jegyzékben 
felsorolt anyagok listája igen hosszú, a 
gyakorlatban gyógyászati célra ezeknek 
a töredékét használjuk, azokat, amelyek 
gyári készítmények hatóanyagai vagy 
magisztrális alapanyagok. A K3 a kábí-
tószer-tartalmú kivételek jegyzéke.

Hazánk jogszabályai közül az alábbi 
rendeletek foglalkoznak a fokozottan 
ellenőrzött szerekkel:

erősítésében alapvető elem a kórházi 
ellátásokat kiváltó egynapos sebészeti 
és a nappali kórházi ellátások megerő-
sítése, kiterjesztése. Egyértelműsíteni 
kell, hogy ezeknek az ellátásoknak a 
kórháztól független fejlesztése a szer-
kezetváltás egyik alapvető feltétele, de 
nem kizárólag infrastruktúra-fejleszté-
si kérdés. A további fejlődéshez át kell 
alakítani a szakmai szabályokat és a 
minimum-feltételeket: minél több típu-
sú ellátásnál meg kell teremteni annak 
a lehetőségét, hogy egynapos ellátás-
ként is lehessen nyújtani. 

Az egynapos sebészet terjedésének 
gátja a szociális-infrastrukturális körül-
mények egyenetlensége. E betegek és 

szabályozásba. 1934-es dátumú az első, 
ebben a témában íródott rendelkezés 
(260.510/1934. B. M. sz. rendelet), 
amely még sok fontos kérdést nem sza-
bályozott, és szigorúbb volt a gyógy-
szerészi, mint az orvosi kérdésekben. 
A gyógyszerész szempontjából több, 
kiadásra vonatkozó kérdés is tisztázat-
lan maradt. 

A 3180-114/1950. (XI. 3.) NM számú 
rendelet viszont már több, addig nyitott 
kérdést tisztáz mind gyógyszerészi, 
mind orvosi vonatkozásban. Fontos 
megjegyezni, hogy itt kerül először a 
rendelkezésbe, hogy a kábítószernek 
minősítés nem koncentrációfüggő. 
Meghatározták a rendelésre, kiadásra 
vonatkozó szabályokat is.

Amit a törvény előír

A kábítószer jogi fogalom, minden 
olyan vegyületet annak tekintünk, 
amely valamelyik hatályos jogsza-
bályban megtalálható, illetve azokban 

helyek számának csökkentését indo-
kolja, de ez szélesebb kontextusban is 
vizsgálandó kérdés. Egy egészségügyi 
intézménynek fontos szerepe van egy 
település életében, számtalan beszál-
lítónak teremt munkahelyet, és a tele-
pülés lakosságmegtartó képességére is 
hatással van. 

A nem megfelelő átmenettel végrehaj-
tott átalakítás esetén az állás nélkül ma-
radt orvosok jelentős része várhatóan 
elhagyja a közellátást, rosszabb esetben 
az országot is. Ezért meg kell találni az 
optimális arányt a kórházi kapacitások 
érdemi szűkítése és a szakellátások 
– ezzel az orvosok – helyben tartása 
között. A járóbeteg-szakellátás meg-

A gyógyszertári portfólióban talán az 
egyik legfontosabb, legnagyobb körül-
tekintést követelő terület a fokozottan 
ellenőrzött készítmények csoportja. 
Több jogszabályunk is foglalkozik ez-
zel a területtel, sőt más rendeletekkel is 
találunk átfedést. 

A „kábítószerek” kérdésköre már 
nagyon korán bekerült a gyógyszerészi 

AKTUÁLIS

Rendeletek a napi patikai gyakorlatban – 1. rész
Fokozottan ellenőrzött szerek
Korábbi cikkeinkben általánosan, egy kis történelmi bevezetővel színesítve ismerkedtünk a jogszabályokkal. A következő 
részekben tematikusan összegyűjtve nézzük végig a napi gyakorlat szempontjából lényeges rendeleteket.
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•	 159/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet 
a kábítószer-prekurzorokkal kap-
csolatos egyes hatósági eljárási sza-
bályok, valamint a hatósági feladat- 
és hatáskörök megállapításáról

•	 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 
a kábítószerekkel és pszichotróp 
anyagokkal, valamint az új pszi-
choaktív anyagokkal végezhető 
tevékenységekről, valamint ezen 
anyagok jegyzékre vételéről és 
jegyzékeinek módosításáról

•	 43/2005. (X. 15.) EüM rendelet a 
fokozottan ellenőrzött szernek mi-
nősülő gyógyszerek orvosi rendelé-
sének, gyógyszertári forgalmazásá-
nak, egészségügyi szolgáltatóknál 
történő felhasználásának, nyilván-
tartásának és tárolásának rendjéről

•	 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet az 
emberi felhasználásra kerülő gyógy-
szerek rendeléséről és kiadásáról

A fenti rendeletek hatálya kiterjed az 
egészségügyi szolgáltatóknál a fokozot-
tan ellenőrzött szerekkel végzett tevé-
kenységekre, az ilyen gyógyszerkészít-
ményt használó betegekre, a külföldre 
távozó vagy külföldről érkező betegek 
ilyen szerrel történő ellátására. A bete-
gek az ilyen készítményeket csak saját 
felhasználás céljából birtokolhatják, tá-
rolhatják, alkalmazhatják.

A patika szempontjából a fenti rendele-
tek kiterjednek 

•	 a fokozottan ellenőrzött szer rendelé-
sére (vények alaki kellékei, értesítők 
megfelelősége); 

•	 gyógyszertárból való kiadására (a 
kiadás megfelelő dokumentálása, 5 
napon belüli kiadás);

•	 a külföldről érkező vagy külföldre 
távozó beteg ellátására;

•	 a gyógyszertárak ellátására, beszer-
zésre (megrendelőtömb helyes alkal-
mazása);

•	 a nyilvántartásra, tárolásra, elszámo-
lásra (felelős gyógyszerész kinevezé-
se, tárolás megfelelősége, nyilvántar-
tó kartonok helyes vezetése, vények 
elkülönített, sorszámozott tárolása);

•	 a selejtezésre, ártalmatlanításra (sza-
bályos jegyzőkönyvek); 

•	 az állatgyógyászati szerekre.

A fenti jogszabályok ismerete fon-
tos az ilyen gyógyszerkészítmények 
korrekt szakmai szabályainak követé-
se, a hatóságok (OGYÉI, rendőrség) 
ellenőrzése, valamint a betegek gyógy-
szerbiztonság szerinti ellátása miatt. 
Nem lehetünk elég körültekintőek a té-
mát illetően, gondoljunk csak az utóbbi 
időszak clonazepam, vagy alprazolam 
problémájára. 

Amire figyelnünk kell

A fokozottan ellenőrzött szerek ellen- 
őrzési szempontrendszerét az OGYÉI 
honlapján (http://www.ogyei.gov.hu/
dynamic/Celellenorzes/kozforggytar_
fokellszer.docx) találhatjuk meg. A lista 
részletes segítséget nyújt abban, hogy e 
szerek kapcsán mire kell figyelnünk. Az 
előírt rendelkezéseket bizonyos idősza-
konként gondosan ellenőrizni kell.

A törvényeknél említettekhez hason-
lóan, a fenti rendeleteknél is érdemes 
áttanulmányozni a definíciókat, annak 
érdekében, hogy tisztába legyünk a fo-
galmakkal, azok kapcsolt tartalmaival. 
A fokozottan ellenőrzött szereknél há-
rom fő területre kell odafigyelnünk: a 
beszerzéssel kapcsolatos szabályokra, 
a tárolási és adminisztrációs eljárásra, 
illetve az expediáláshoz kapcsolódó 
szabályokra. 

Beszerzés

A kábítószerek és pszichotróp anyagok 
(OGYÉI) beszerzése ötpéldányos meg-
rendelőtömbön történik. Itt kell megren-
delnünk a szigorú elszámolás alá eső K1 
és K2 jegyzék készítményeit, valamint a 
P2 jegyzék ide vonatkozó készítményeit 
(2016 októbere óta a clonazepam-ható-
anyagú, 2020. január óta pedig az alprazo-
lam-tartalmú készítményeket is). A meg-
rendelőtömb szigorú elszámolás alá esik.

Tárolás és adminisztráció 

E tekintetben a K1 és K2 csoport, to-
vábbá a P2 jegyzék bizonyos készítmé-
nyei mind tárolás, mind nyilvántartás 
szerint szigorú elszámolás alá esnek, a 
clonazepam- és alprazolam-készítmé-

nyek viszont nem. Tárolásuk elkülö-
nítve, erősfalú és biztonsági zárral ellá-
tott szekrényben történik. Az évenként 
sorszámozott és lezárt vényeket 5 évig 
kell megőrizni. Selejtezni félévente kell, 
amiről minden esetben jegyzőkönyvet 
kell készíteni.

Expediálás 

A gyógyszer kiadása során az előző-
ekhez hasonlóan kettéválik a szabá-
lyozás, kivételt ez alól a clonazepam 
(személyazonosság igazolására alkal-
mas hatósági igazolvány számának 
feltüntetésével igazolt kiadás) és az 
alprazolam (nincs kiadás korlátozás) 
jelent. A többi készítményre a 43/2005. 
EüM rendelet vonatkozik, ez alól csu-
pán a K3 jegyzék képez kivételt: pél-
dául az ebben a jegyzékben található 
hatóanyagok (dihydrocodein, ethyl-
morphin, codein stb.) egy- vagy több-
komponensű készítményei, amelyek 
mennyisége adagegységenként nem 
haladja meg a 100 mg-ot vagy osztat-
lan készítményekben a 2,5 százalékot. 
Ezért nem kell értesítő a Gutta aethy-
lmorphini készítményhez, és nem kell 
fokozottan ellenőrzött szerként kezelni 
a Tabl. antidoloricus-t.

A vényre és értesítőre vonatkozó ala-
ki szabályok betartása minden esetben 
kötelező. Mind az orvos, mind a beteg 
adatainak, mind pedig a gyógyszerre 
vonatkozó adatoknak egyértelműnek 
kell lenniük, minden kétséget kizáró 
módon, és amennyiben kézzel írták, 
jól olvasható írással. A mennyisége-
ket betűvel és számmal is ki kell írni. 
A használati utasítást félreérthetetlenül 
kell megadni. Egy vényen egyszeri 
alkalommal 15 napra elegendő 
mennyiség írható, a 30 napot megha-
ladó kezelésre a háziorvos jogosult. 
Fokozottan ellenőrzött szert orvosi 
vényre, az ötödik munkanapon túl nem 
lehet expediálni. 

Dr. Biczó Ágota 
Dr. Szabó Ferenc

(Sorozatunk következő részében az 
egészségbiztosítással és az ártámogatás-
sal foglalkozunk.)

http://www.ogyei.gov.hu/dynamic/Celellenorzes/kozforggytar_fokellszer.docx
http://www.ogyei.gov.hu/dynamic/Celellenorzes/kozforggytar_fokellszer.docx
http://www.ogyei.gov.hu/dynamic/Celellenorzes/kozforggytar_fokellszer.docx
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NYITOTT SZEMMEL

Sok milliárddal esett vissza a  
patikák forgalma
Áprilisban 42,7 milliárd forintért vál-
tottak ki a betegek vényköteles gyógy-
szereket a hazai patikákban, amely 
összeg 27,8 százalékkal marad el a 
márciusi értéktől, és 3,4 százalékos 
visszaesés a 2019-es havi átlaghoz ké-
pest – derül ki a Hiflylabs Zrt. kutatásá-
ból. Az eladott gyógyszerek dobozszá-
ma 1,2 millióval marad el az előző év 
azonos időszakától. Az idei első négy 
hónap forgalma azonban még így is 
11,7 százalékkal haladja meg az előző 
év hasonló periódusát.

A szakemberek szerint a márciusi 
nagyarányú forgalomnövekedés az elő-
rehozott vásárlásokból tevődött össze. 
Az áprilisi gyengébb forgalom annak 
fényében még hangsúlyosabb, hogy 
egy év alatt 1,8 százalékos áremelkedés 
volt a támogatott gyógyszerek körében.

Az áprilisi forgalom-csökkenés erő-
sen differenciált regionális bontásban. 
Jellemzően azoknak a megyéknek a 
forgalma esett vissza a legjobban, ame-
lyek a legerősebb növekedést produ-
kálták márciusban. Erre a jelenségre jó 
példa Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 
ahol 29,7, és Heves megye, ahol 28,9 
százalékkal mérséklődött a forgalom.

A gyógyszerpiac átrendeződése azt is 
mutatja, hogy a patikák eredményterme-
lő képessége jelentősen eltér egymástól, 
egyes gyógyszertárak, hasonlóan a kis-
kereskedelem sok egyéb ágazatához, 
akár veszélybe is kerülhetnek.

Forrás: vg.hu

Megjelentek a 2021-es egészségügyi költségvetés sarokszámai
A Privátbankár.hu összehasonlította a jövő évi költségvetés egészségügyi ki-
adásait az ideiekkel. Mint kiderült, jelentősen nő a gyógyító-megelőző ellátások 
finanszírozása és az OGYÉI költségvetése is. A 2021-re tervezett költségve-
tésből Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatokra jelentősen többet szán a 
kormány, mint idén: tavaly csak 1,2 milliárd forinttal, míg jövőre 6,6 milliárd 
forinttal kalkulálnak.

Az Egészségügyi intézmények fejlesztésére és rendkívüli támogatására tavaly 
és most is ugyanannyit szántak, 6,5 milliárd forintot. A Nemzeti Népegészség-
ügyi Stratégiával összefüggő feladatokra 2020-ra 7,86 milliárd forintot költöt-
tek, a 2021-es költségvetésben viszont 6,75 milliárd forintra csökkentették a 
szűrőprogramokra szánt összeget.

A gyógyító-megelőző ellátás szakintézményei közül az Állami Egészségügyi 
Ellátó Központ működési kiadásokra idén 3,6 milliárdot, míg 2021-ben szinte a 
dupláját, 6 milliárdot kap. Beruházásokra és fejlesztésekre mindkét évben 201 
milliójuk van. A Gyógyító-megelőző ellátás intézeteinek működési költségére 
idén 254 millió, jövőre viszont már 324 millió forint jut. Beruházásokra és fej-
lesztésekre idén 6,9 milliárdot költhetnek, 2021-ben ez az összeg is nő, és már 
7,4 milliárd forint lesz. 

Az Országos Gyógyszerészeti- és Élelmezés-egészségügyi Intézet 2020-ban 
754 millió forintból gazdálkodott, míg jövőre jelentősen megnövelt összegből, 
1,527 millióból tudja ugyanezt megtenni. Beruházásra és fejlesztésre, ahogy 
idén, úgy a következő évben is 171 millió forint jut.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ működését idén 12,5 milliárdból, míg 
2021-ben már 16,8 milliárdból lehet megvalósítani. Beruházásokra és fejleszté-
sekre idén 64 milliót, míg jövőre 862 millió forintot költhetnek, ezzel egyértel-
műen ők viszik a prímet ezzel a megnövelt összeggel.

Forrás: privatbankar.hu

A klorokin és a hidroxiklorokin nem használható a koronavírus ellen

Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóság (FDA) június közepén je-
lentette be, hogy visszavonja az engedélyt a klorokin és hidroxiklorokin nevű 
malária elleni gyógyszerek koronavírusos betegeken történő sürgősségi haszná-
latára. A szervezet ráadásul meglehetősen keményszavú megállapításokat tett a 
Donald Trump elnök által is pártolt és alkalmazott gyógyszerekről, többek kö-
zött kijelentve, hogy „alacsony a valószínűsége a COVID-19 elleni hatékonysá-
guknak”. Az engedélyt megszüntető közleményben úgy fogalmaztak, az elmúlt 
idők tapasztalatai szerint e szerek mellékhatásai túlsúlyban vannak az esetleges 
pozitív hatásaikkal szemben.

Az FDA még márciusban engedélyezte a két gyógyszer sürgősségi használatát, 
ami azt jelentette, hogy az orvosok a Hatóság rendes eljárás szerinti engedélye 
nélkül is használhatták e készítményeket kórházba jutott koronavírus-fertőzöt-
tek kezelésére. Egy hónappal később azonban már maga az FDA figyelmezte-
tett arra, hogy kórházi környezeten kívül ne használják a gyógyszereket, mert 
súlyos szívritmus-zavart okozhatnak.

Forrás: liner.hu
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A MAGYAR TENGER
Csodás tájak a Balatonnál: a Tihanyi-félsziget
A Balaton – Közép-Európa legnagyobb sekély vizű tava – tektoni-
kai süllyedésekkel keletkezett, mintegy 25 ezer évvel ezelőtt. Ebbe 
nyúlik be a Tihanyi- félsziget, amely a tavat két medencére osztja. A 
mediterrán táj markáns képét a vulkanikus erők évmilliókkal ezelőtt 
alakították ki, amiről napjainkban a két óriási méretű kaldera tanús-
kodik. E krátermaradványokban alakult ki a Balaton vízszintjénél 
magasabban fekvő két lefolyástalan tó: a horgászok kedvelt helye, a 
Belső-tó és a vízimadarak paradicsoma, a Külső- tó.

Európában egyedülálló képződmények a Tihanyi-félsziget hévfor-
rás-kúpjai. Száznál is több, különleges alakú és belső szerkezetű 
sziklaképződmény maradt fenn a félszigeten. A legnagyobb közülük 
az, amelynek neve a függőleges 9. sorban olvasható, és amely a raj-
ta lévő sárga zuzmóról kapta a nevét. Különösen szép forrásbarlang 
látható az apátság épülete alatti részen, valamint a Csúcs-hegyen. A 
növény- és állatvilág ritka értékei a viszonylag enyhe, mediterrán 
jellegű tihanyi klímának köszönhetik jelenlétüket.

A félsziget területén feltárt régészeti leletek igazolják, hogy azt már 
az őskor óta emberek lakták. A bronzkor, a vaskor és a római kor né-

pei különösen kedvelték ezt a víztől védett helyet. A rómaiak úgy 
nevezték a Balatont, ahogy azt a vízszintes 1. sor megfejtésében 
olvashatják. Tihanynál vízi átkelőhely is volt. A középkorban tör-
tént a mai Tihany település ősének megalapítása, amikor 1055- ben 
I. András király itt építette meg a királyi család temetkezőhelyét 
és föléje monostort, amelybe bencés szerzeteseket telepített. Ez-
zel vette kezdetét a bencés apátság élete. A 13. századtól az apát-
ság konventje oklevelek kiállítására feljogosított hiteles hely volt, 
ahogy azt a függőleges 14. sor megfejtése is tartalmazza. A 16- 17. 
századi török háborúk idején várrá alakított monostor elpusztult, de 
a 18. században barokk stílusban újjáépült. 

Néhány éve ismét a bencés szerzetesek a barokk apátság tulaj-
donosai és a Bencés Apátsági Múzeum fenntartói.

Vízszintes

1. Megfejtés 10. Vizsga is lehet ilyen 11. Vérképző szerv 
12. Régen altatáshoz használt anyag volt 15. Vasútállomáson 
lévő éttermek, büfék elnevezése 17. Vélemények ütköztetése, 
névelővel 18. Oregon állam, rövidítve 20. Ausztria 21. …… 
át, hosszú időn keresztül 22. Versenytáv vége 23. Üres kör!  
25. Kedvelt angol sörfajta 26. Ez a sugárzás veszélyes lehet a 
bőrre 27. Olasz névelő 28. Menyasszony 30. Ételtárolásra szol-
gáló szekrény, visszafelé! 31. Apróbb kérdésekre bontott és fel-
dolgozott téma 34. Az arany vegyjele 36. Idegen gáz! 37. Spa-
nyolországban alapított, világhírű divatmárka 39. Kettős betű 
40. A Fiat egyik kisméretű típusa 42. … Stewart, brit énekes 
és dalszövegíró 43. Nem csak néz! 45. Tata Tóvárosi Vizisport 
Egylet 46. Régi magyar keresztnév 47. Csen 49. Német cápa! 51. 
Nyizsnyij Novgorodi autógyár márkajelzése 53. Észak-Olasz-
országi folyó és síkság elnevezése 54. Latin és 55. Valamely idő-
től fogva 57. Nagyközség Heves megyében 59. Származó, adó-
dó 61. Szerzetes 62. Bőrt kikészítő mesterember 64. Alapfűszer 
66. Épületmaradvány 68. Például szemes termények (pl. búza) 
tárolására alkalmas, épített berendezések 69. Római kettes 

Függőleges

2. Határozott névelő 3. Orosz uralkodó volt 4. A fehérje-anyag-
csere egyik legfontosabb végterméke 5. Ilyen az étel, ha szerel-
mes a szakácsné 6. Előkelőségek csoportja 7. Sérülés a hajón 8. 
A biológiában az egyik rendszertani kategória rövidített neve  
9. Megfejtés 12. Növény jelzője lehet 13. Czuczor Gergely ál-
neve 14. Megfejtés 16. Kopasz 17. … Gardner, amerikai fil-
mszínésznő, első férje Frank Sinatra volt 19. Vizi átkelőhely, 
védett kikötő 23. Kölcsön után járó pénzösszeg 24. Az USA 

sivatagos, délnyugati tagállamából való 27. A felsőfok jelző-
je 28. Ausztria internetes kódja 29. Néha kihagy 32. .. Roma, 
népszerű olasz futballcsapat 33. Páratlan Agra! 35. Érdektelen, 
amit mond 38. Rangjelző 39. Állj! 41. Kisdedóvó beceneve 42. 
Szőnyeg, takaró Londonban! 44. Talmi 48. Alkatrész is van 
ilyen 50. Olyan szerves vegyületek, amelyek molekuláiban ta-
lálható olyan oxigénatom, amely két szénatomot köt össze 52. 
Ártalmas 55. Időmérő szerkezeteket javít 56. Juttat 57. Felső 
végtag 58. Íme 59. A strucc ausztrál rokona 60. Nagyon régi  
63. Városok között közlekedő modern gyorsvonatok rövidítése 
65. Sertések éjszakai szállása 67. Te és a barátaid  

A 2020. augusztus 28-ig helyes megfejtést beküldők között a Gyógyszerészek XXX. Országos Jubileumi Kongresszusára 1 fő részére 
regisztrációt sorsolunk ki. Beküldési cím: MOSZ (1135 Budapest, Kerekes u. 9.) Előző havi nyertesünk: Bugyi András, Szentes.
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