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nélkülözhetetlen, ezért a plenáris fel-
vezetések után, műhelymunka keretein 
belül tárgyaljuk az aktualitásokat.

Péntek délelőttünk a szakmai tovább-
képző programnak ad helyet, délután 
pedig a gyógyszertár-működtetés és a 
COVID-19-járvány időszakának aktu-
ális gyógyszerellátási kérdéseit vesszük 
górcső alá, kitérve a mentális hatások-
ra, a hiteles információkra, valamint a 
gyógyszerészképzés és a pályaválasztás 
lehetőségeire. Szombati napunk széles 
optikával vizsgálja a gyógyszerészetet. 
Mérlegre kerül a gyógyszerpiac: a két 
serpenyőben a szakma és szolgáltatás.  
Vasárnap pedig jogi, adóügyi, könyve-
léstechnikai előadásokra kerül sor, ame-
lyet közgyűlésünk zár.

Előadóink területük elismert szakem-
berei, a szakmapolitika, a gyógyszer-
piac, a tudományos és gazdasági élet 
képviselői, a gyógyszertárak napi mű-
ködését jól ismerő kollégáink. Célunk 
a műhelymunka: az online tér lehetősé-
get ad az aktuális problémák kibeszé-
lésére, ezért hallgatóságunktól várjuk a 
kérdéseket, hozzászólásokat, az esemé-
nyen való aktív részvételt.

Színvonalas szakmai programunk mel-
lett kiállítóink online standokkal lesz-
nek jelen; kérjük, keressék fel őket, 
hogy tájékozódhassanak az aktuális 
hírekről, lehetőségekről!

Kongresszusunk szabadon választható 
akkreditált továbbképzés, amelynek 
össz-kreditértéke 34 pont. Pénteki tu-
dományos blokkunk tesztírással zárul 
16 pont értékben, szombat-vasárnapi 
programunk pedig 18 pontot ér.

Találkozzunk az online térben, a MOSZ 
XXVI. Gyógyszertár-működtetés Kon-
ferenciáján, 2021. március 5–7. között!

Lukácsné dr. Fodor Enikő,
a MOSZ elnöke

*

2021 márciusában már a XXVI. 
Gyógyszertár-működtetés Konfe-
renciát rendezzük meg, ismételten 
az online tér segítségével. Büszkék 
vagyunk arra, hogy kollégáink ismét 
bebizonyították: nyitottak az újdonsá-
gokra, professzionális módon kezelik 
a videó-alkalmazásokat, és a szemé-
lyes találkozások hiányában is nyitot-
tak a friss információkra az új kom-
munikációs csatornákon keresztül.

A COVID-19 pandémia, ami felforgat-
ta a világot, megváltoztatta az emberek 
gondolkodását, új viselkedési formákat 
eredményezett. Hivatásunkból adódik, 
hogy a betegségeket a tudomány szem-
szögéből közelítjük meg, szakmai infor-
mációkat gyűjtünk, hiteles forrásokból 
tájékozódunk, mielőtt kialakítjuk állás-
pontunkat. Az elmúlt több mint egy év 
történései szakmánkat kifejezetten érin-
tették. A korlátozó intézkedések a lakos-
ság többségét otthoni munkavégzésre 
szorították, azonban a gyógyszertárak 
folyamatosan működtek. Dolgozóink 
védőfelszerelésben, a szigorú fertőtle-
nítési szabályok betartásával fogadták 
a betegeket, az első időszakban hatal-
mas rohamot állva ki. A gyógyszertár 
– mint az alapellátás sarokköve – ismét 
megmutatta, hogy a beteg az első: ide 
mindig be lehet jönni, akkor is, amikor 

a háziorvosi vagy a járóbeteg-ellátás 
betegfogadó képessége éppen lelassul 
vagy időlegesen megszűnik.

A média híradásai arról már nem szól-
nak, hogy a hatalmas, körülbelül két 
hétig tartó vénykiváltási láz után szeren-
csések azok a patikák, amelyeknek a for-
galma elérte a szokásos átlagot, ahol nem 
halmozódtak fel túlzott készletek példá-
ul a megfázásos piac termékeiből, mivel 
a közösségi találkozások szünetelnek. 
Ismét belső forrásból kellett megoldani 
a védőfelszerelések, a speciális fertőt-
lenítőszerek beszerzését. Az egészség-
ügyi dolgozóknak beígért jutalom nem 
minden gyógyszerészre vonatkozott, a 
patikák vezetői maguk döntöttek arról,  
adnak-e, tudnak-e plusz jutalmat adni, 
hogy ne legyen még nagyobb a bérfe-
szültség.

Vannak, akik úgy gondolják, hogy a 
gyógyszertár-üzemeltetés „hatalmas 
üzlet”, azonban megfeledkeznek arról, 
hogy a gyógyszerek árképzése szigo-
rú szabályok szerint változik, hogy 
meg kell felelni a személyi és tárgyi 
feltételeknek, az adminisztrációs kö-
vetelményeknek, az ügyelet/készenlét 
kihívásainak. A vidéki, egyszemélyes 
patikában dolgozó gyógyszerész, aki 
annak a környéknek az egyetlen min-
dennap elérhető egészségügyi szak-
embere, kulcsember az adott telepü-
lésen, hatalmas felelősséggel a vállán, 
nehéz gazdasági körülmények között 
dolgozik. Gazdasági szempontból  
a vállalkozása nem tud versenyezni a 
nagyváros gyógyszertárával, amely vi-
szont teljesen más problémákkal küzd. 
Azonban mindannyian gyógyszerészek 
vagyunk, különböző körülmények kö-
zött, de azonos szakmai hitvallással, a 
biztonságos betegellátás pilléreiként.

Hol van a szakmai megbecsülésünk? 
Merre tart a gyógyszerészet? Mire szá-
míthatunk a közeli és távoli jövőben? 
Melyek a COVID-19 pandémiának a 
szakterületünkre gyakorolt hatásai? – 
Ezeknek a kérdéseknek az elemzése 

A XXVI. Gyógyszertár-működtetés Konferencia elé
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komoly, stratégiai kérdések eldöntése 
előtt áll a gyógyszerészet. Újra fel kell 
vetnünk a kérdést: „Quo vadis pharma-
cia?”. Talán a COVID-19 által is gene-
rált módon változik a gazdaság, válto-
zik a társadalmi környezet, változnak a 
politikai prioritások, változik az egész-
ségpolitika. Miközben hivatásunk cél-
kitűzései nem változtak, változik az 
ellátórendszerben betöltött szerepünk 
megítélése, és változik sok minden 
más. Mikor legyünk következetesek, 
diplomatikusak, mikor legyünk takti-
kusak? Hogyan tartsuk meg a megszer-

zett értékeket és az azok-
hoz tartozó pozíciókat? 
Kicsit hasonló a szi-
tuáció a liberalizációs 
törekvések időszaká-
ban tapasztalt megtor-
panáshoz. Az akkori 
sérüléseket soha nem 

fogja „kiheverni” a 
szakma. Jó lenne most ezt 

elkerülni, hiszen még nagyobb a tét. A 
generációváltás kellős közepén kell a 
korábban levert cölöpöket a helyükön 
tartani, elkerülni az egyirányú vagy 
zsákutcákat, és egyben alkalmazkodni 
az új kihívásokhoz. Remek alkalmat 
nyújt erre az idei Gyógyszertár-mű-
ködtetés Konferencia. 

Dr. Mikola Bálint,
a MOSZ tiszteletbeli elnöke

Negyedszázad után ez az első tavaszi 
munkakonferencia, ami nem a meg-
szokott rutinnal és szervezőgárdával – 
éjjel-nappal való aktivitásom mellett – 
kerül megrendezésre. Tavaly tavasszal 
Balatonalmádiban senki nem gondolta, 
hogy a XXV. jubileum után néhány 
nappal bezárul a személyes találkozá-
sok lehetősége. Így vált lehetetlenné a 
MOSZ frissen megválasztott vezeté-
sének a leköszönő elnök által történő 
személyes bemutatása a velünk konst-
ruktív és együttműködő kapcsolatban 
lévő, a szakma, az oktatás, az állam-
igazgatás és az egész-
ségpolitika területén 
dolgozó vezetőknek, 
képviselőknek. 
A COVID-19 előtt az 
utolsó élő rendezvény 
volt a MOSZ tavaszi 
konferenciája, ahol 
részleteiben értékel-
ve a közvetlen lakossági 
gyógyszerellátás helyzetét, rögzítettük 
a megoldásra váró kérdéseket és – szé-
les konszenzus mellett – kijelöltük az 
azokhoz vezető utakat.

Úgy tűnik, a gondviselés is kegyes 
volt hozzánk, amikor éppen eb-
ben az időpontban újítottuk meg a  
Szövetség vezetését. Azok a kollégá-
ink kerültek vezető tisztségekbe, akik 
hosszú évek óta velünk dolgoztak, az 

új, fiatal generációt képviselik, isme-
reteik, kötődésük és fogékonyságuk a 
lakossági gyógyszerellátás irányában 
megkérdőjelezhetetlen. Rutinosan és 
hatékonyan kezelik a telekommunikáci-
ót, magas fordulatszámon képesek dol-
gozni, elkötelezettek a közösségi mun-
kában, és megvan bennük az empátia, a 
tisztelet a szakma, a korábbi időszakban 
teremtett eredmények iránt. Az elmúlt 
esztendő mindezt igazolta. Elképesztő 
az az energia, amivel részben átvették, 
részben felépítették az új kapcsolat-
rendszert, sikeres online rendezvényen 

tárgyaltak meg a figyelmes közösséggel 
szakmapolitikai és gyakorlati kérdése-
ket, közös gondolkodásra, aktivitásra 
bírták az amúgy nehezen megmozdítha-
tó fiatal generációt.

Több mint három évtizedes, a tára 
mögött szerzett tapasztalatom és a 
szakmai közösségben eltöltött aktív 
szerepem alapján nem érzem sze-
rénytelenségnek, hogy kijelentsem: 

„A generációváltás kellős közepén kell a 
korábban levert cölöpöket a helyükön tartani, 
elkerülni az egyirányú vagy zsákutcákat, és 
egyben alkalmazkodni az új kihívásokhoz.”
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OTC-készítmények köre sem mennyi-
ségileg, sem minőségileg nem számot-
tevő, de elvi és gyakorlati síkon mégis 
megkerülhetetlen tényezőként kell fog-
lalkozni vele. Politikailag, mint szak-
mailag jó vagy rossz megoldás, egyet-
len kormányzó erő rovására sem írható, 
hiszen bevezetése az egyik, fenntartása 
pedig több mint tíz éve a másik oldal-
hoz köthető. 

Ha a szakmaiságot figyelmen kívül 
hagyjuk, akkor az ellátatlan telepü-
lések kisboltjainak „butított gyógy-
szertárosítása” egy színtiszta politikai 
megoldás, hiszen a benzinkutaknál, a 
drogériákban és egyes boltokban már 
régóta működő modell lesz adaptál-
va a kistelepülések szatócsboltjaira. A 
politika már csak természeténél fogva 
is olyan, hogy – ha kell, jobb híján – 
minden élethelyzetre talál megoldást, 

Körkép az ellátatlan magyar kis- 
települési valóságról

Hazánkban az ezer, de leginkább 500 
fő alatti települések lakosainak korösz-
szetételében alapvetően a középkorú 
és az idős emberek dominálnak, akik 
döntően krónikus betegségeikre szed-
nek vényköteles gyógyszereket, de ter-
mészetesen sok esetben szükségük van 
OTC termékekre és étrend-kiegészí-
tőkre is. Mindezeket vagy a környező, 
nagyobb települések gyógyszertáraiból 
vagy a szakorvosi kontroll alkalmával, 
a nagyobb városokból szerzik be. Az 
otthon maradottak, az igazán idősek, 
a betegségük vagy a szociális, illetve 
társadalmi helyzetük miatt rászorulók 
és elesettek „beszerzéseit” pedig ro-
konok, ismerősök, szomszédok, falu-
gondnokok oldják meg, ki-ki, ahogy 

tudja. Mindez azt jelenti, hogy hoz-
zájuk a gyógyszer döntően már csak 
laikusok közreműködésével jut el, s 
így a gyógyszer expediálásakor fontos 
szakmai tanácsadás is laikus áttéten 
keresztül valósul meg, ami magában 
hordozza a jelentős információtorzulás 
és a gyógyszercsere kockázatát. Ez volt 
az az élethelyzet – s egyben feladat –, 
amit meg kellett (volna) oldani szak-
mailag, érdekképviseletileg és politi-
kailag.

Politikai kitekintés

A patikán kívüli gyógyszerforgalma-
zással (szűkített és meghatározott ter-
mékkörben) csaknem 15 éve élünk 
együtt. Az eddigi tapasztalatok alapján 
elmondható, hogy az ezen az értékesí-
tési csatornán keresztül forgalmazott 

Biztos, hogy ez a jó irány?
Gondolatok a kistelepülések vegyesboltjainak „gyógyszertárosításáról”

Az OTC gyógyszerek patikán kívüli forgalmazásának további térnyerése nemcsak szakmailag, hanem érdekképviseletileg is a 
nullára csökkentette szakmánk társadalmi és politikai megbecsülését. Sajnos ez tény, és innen már nagyon nehéz lesz felállni.  
Mindezt a gyógyszerészkamara vezetőinek részéről, utólag a „legkisebb rossz megoldásként” a tagság felé sikertörténetként 
eladni és interpretálni pedig egyenesen méltatlan. Ez jelenleg óriási gond, amit minden szakmáját – hivatását – szerető 
gyógyszerésznek látnia kell, és a lelke legmélyén látja is.

Valóban az lenne a megoldás a vidék gyógyszerellátására, hogy a patikával nem rendelkező kistelepülések boltjait „butított 
gyógyszertárrá” alakítják? Hogyan jutottunk el idáig? Lehet-e ezt egyáltalán dicsőséges tárgyalási eredménynek, a lehető 
legkisebb rossz megoldásnak tartani? Megoldódik-e ezzel a vidék ellátatlan településeinek gyógyszerhez való hozzájutása? 
Mi lehetett volna az a megoldás, amely erősítette, és nem gyengítette volna a gyógyszerésztársadalmat?
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Holott nagyon jól tudjuk, hogy min-
den gyógyszer méreg (dosis facit sola 
venenum), információ nélkül pedig 
veszélyes üzem! Ezt a gondolatot tá-
masztja alá a paracetamol-tartalmú 
készítmények gyógyszertáron kívüli 
forgalmazásának megszüntetése is.

Azzal, hogy a legközelebbi patika ki-
adja a boltosnak a gyógyszert, szak-
mailag befejezettnek kell tekintenünk 
a gyógyszer útjának felügyeletét, nyo-
mon követését. Bekerül egy laikus 
közegbe, ahol szabadon elérhető lesz. 
Nem kívánom részletesen taglalni az 
árképzést, a vásárlást megelőző előze-
tes információhoz való jutás módsze-
reit, az ellenőrzések mikéntjét, hiszen 
ez szabályozással megoldható, de azért 
az árképzés kapcsán teszek egy apró 
megjegyzést. Szabadáras termékekről 
lévén szó, ha ez nem lesz szabályozva, 
akkor semmi nem akadályozhatja meg, 
hogy ezek a termékek égbekiáltó (akár 
dupla kiskereskedelmi) áron legyenek 
elérhetők a településeken. Ha pedig 
mindez központilag lesz szabályozva, 
akkor az a közforgalmú árakra is vissza 

fog csapni, ott is árszabályozás fog 
életbe lépni, ami kvázi árréstö-
meg-veszteséget fog eredmé-
nyezni a gyógyszertáraknak.

Ezzel a modellel tehát  
egyáltalán nem oldódik meg 
az ellátatlan települések 
gyógyszerellátásának prob-
lémája, hiszen a vényköteles 
készítményekhez való hoz-
zájutást továbbra is begyűj-

téssel, falugondnokok révén, 
ki-ki a maga módszerével fogja 

tudni megoldani. Szakmailag tehát óri-
ási visszalépés ez a modell, a gyógy-
szertáraknak pedig – az árszabályo-
zás esetleges bevezetésével – tovább  
romolhat az eredményességük és így a 
gazdasági helyzetük.

Mi lehetett volna egy szakszerű 
megoldás?

Kizárólag olyan modell lehetett volna 
jó megoldás, amely erősíti, nem pedig 
gyengíti a közforgalmú gyógyszerel-

ha pedig megtalálta, akkor nagy va-
lószínűséggel megoldottnak tekinti az 
adott helyzetet, és egy ideig nem is kí-
ván foglalkozni vele.

Szakmapolitikai kitekintés

Érdekképviseleti szempontból már 
nem ilyen vegytiszta a helyzet. Az 
egészségügyi társkamarák vagy egyéb 
területek kamarai aktivitása kapcsán – 
a XXI. század elvárásainak megfelelő-
en – alapvető, hogy minden tag részle-
tekbe menően tudja, hogy a kamarája 
egy adott témában mit képvisel, mit 
mire szeretne változtatni. A tagok már 
előzetesen is tisztában vannak azzal, 
hogy a vezetőik egy adott témában mi-
lyen, akár részletszabályokra is bontott 
megoldási javaslatról, alternatívákról 
tárgyalnak, a szövegszerűen elkészített 
jogszabály-módosítási javaslatokkal 
kapcsolatos elképzeléseket pedig a ta-
gok is megkapják. Előre, és nem utólag 
(vagy úgy sem!).

Az ellátatlan települések gyógyszerel-
látásának megoldása érdekében 
a Kamara látszólag erőteljes 
aktivitást fejtett ki, hiszen 
három-négy éve, egyre 
több fórumon foglalkozik 
vele (Köztestületi Napok, 
Miniszimpózium, TEÉ 
stb.), aminek konklúziója-
ként rendre hangzatos nyi-
latkozatok és deklarációk 
születtek. Elolvasva ezeket, 
illetve az elnökségi ülések 
beszámolóit, az embernek az 
a képzete támad, hogy a „hát-
térben” gigászi munka zajlik. A baj csak 
az, hogy a konkrét javaslatokról, elkép-
zelésekről szóló, a részletszabályokat is 
tartalmazó összefoglalók nem ismertek 
a gyógyszerészek körében, így azokról 
nem is tudtak véleményt formálni. A 
tagság gyakorlatilag egyik alternatíva 
lehetséges részletszabályozását, mű-
ködési rendjét sem ismeri. Sem az au-
tomatás, sem a speditőrös, sem a köz-
forgalmú, illetve fiókgyógyszertárral 
való megoldási alternatívák részletsza-
bályait. Így elég nehéz bármelyikről is 
véleményt mondani, illetve azt kommu-

nikálni, hogy a sok rossz közül a lehető 
legjobb megoldás született, ha maga a 
tagság nem is tudja (előre!) az egyes 
részletszabályokat. 

Miért lenne például gond az, ha a vidék 
esetében is a modern, XXI. századi – 
más szektorokban már bevált, működő 
– technikát, megoldást alkalmaznánk 
úgy, hogy az kizárólag a közforgalmú 
gyógyszertári hálózathoz, személyi jo-
gos gyógyszerészhez lenne kötve, és 
az értékesítési végpontokon is szakem-
ber vagy a szakembert biztosító gyógy-
szertár állna? Csak azért, mert automa-
ta, mert speditőr, tagadjuk, tiporjuk és 
elvetjük? 

Ha a tagság előre ismeri az egyes meg-
oldási javaslatok részletszabályait és 
reprezentatív módon, előre véleményt 
is mondhat azokról (árrés, ügyelet, 
nem életszerű, idejüket múlt szabá-
lyok stb.), majd miután a tárgyalások 
véget érnek, és születik egy döntés és 
szabályozás, és az nincs összhangban a 
támogatott javaslattal, akkor és csakis 
akkor van alapja bárminemű „lehető  

legkisebb rossz alternatíva”-típusú 
kommunikációnak. Addig nincs. Ad-
dig az nem több mint utólagos mente-
getőzés és szerecsenfürdetés.

Szakmai és gyógyszertári kitekintés

A csaknem 15 éve működő modell 
további adaptálása a kisboltokra a la-
ikusok felé sajnos csak megerősíti a 
gyógyszer puszta „termék” jellegét, 
növeli a készítmények szakmai in-
formáció nélküli elérésének esélyét. 

„A csaknem 15 éve működő modell 
további adaptálása a kisboltokra a 

laikusok felé sajnos csak megerősíti a 
gyógyszer puszta „termék” jellegét, növeli 

a készítmények szakmai információ 
nélküli elérésének esélyét.”
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dás, amelyben az adherencia program 
és a terápiamenedzsment is megvaló-
sulhatott volna. Tudni kell, hogy a pra-
xisközösségbe integrálódó háziorvosok 
a kórházi orvosokkal azonos bértáb-

la alapján fogják megkapni  
a bérkiegészítésüket, így 
– a háziorvosi és kórházi 
reform sodrásában – itt is 
meglett volna az esély arra, 
hogy a vidéki, praxisközös-

ségbe szerveződő, ellátatlan 
települések gyógyszerellátását 

megszervező patikák a kórházi gyógy-
szerészekkel, a szakellátó orvosokkal és 
a háziorvosokkal azonos szintű bérki-
egészítésben, bérfejlesztésben részesül-
jenek. Minden azonban már csak a „lett 
volna” kategória…

Luther

résszel. Az EESZT-nek (eReceptnek) 
köszönhetően pedig az is megoldható 
lett volna, hogy az ellátó gyógyszer-
tár összekészítse a felírt vényköteles 
gyógyszereket. Ebben a rendszerben 

az ellátó közforgalmú gyógyszertár 
lett volna a speditőr, szabályos és zárt 
gyógyszerellátási rendszerben, teljes 
szakmai kontroll alatt. 

A vidéki gyógyszertárak esetében pedig 
alapvető fontosságú lett volna a praxis-
közösségi rendszerbe történő integráló-

Hogy ez kiderüljön, a rendez-
vény házigazdái készítettek 
egy ezt a témakört taglaló, 
nyolc plusz két kérdést tar-
talmazó kérdőívet, amelyet 
43 egyetemista töltött ki. Az 
alábbiakban ennek a felmé-
résnek az összesített eredmé-
nyét ismertetjük. 

A hallgatók 53,5 százaléka a 
Debreceni Egyetemről, 41,9 
százaléka a Szegedi Tudo-
mányegyetemről „érkezett”, 
ketten pedig a Semmelweis 
Egyetemet képviselték. Nem 
szerinti megoszlásban 34 nő 
és 9 férfi követte az előa-
dásokat, ami továbbra is az 
előbbiek dominanciáját jelzi 
a szakmában. 

látási rendszert, és a személyi jogos 
gyógyszerész szakmai, felelősségi vé-
dőernyője alatt megtartja a gyógyszer 
és a hozzá tartozó információ integ-
ritását. Példának okáért az ellátatlan 
településeken minden önkor-
mányzat rendelkezik önálló 
épülettel, ahol körülbelül 
10 négyzetméteren ki le-
hetett volna alakítani egy 
gyógyszerelő szobát, szak-
szerű tárolási körülmények-
kel. A személyi feltételek tekin-
tetében biztonságos szakmai kontrollt 
jelentett volna egy gyógyszertári asz-
szisztens vagy szakasszisztens ebben 
a gyógyszerelő helyiségben, aki adott 
esetben – validált infokommunikáci-
ós eszköz segítségével – konzultálni 
tudott volna az ellátó közforgalmú 
gyógyszertárban tartózkodó gyógysze-

Ez év január 23-án „A személyi jogtól 
a gazdaságos gyógyszertár-működte-
tésig – Fiatal Gyógyszerészek Napja” 
címmel rendezte meg a Magángyógy-
szerészek Országos Szövetsége egyna-
pos online továbbképzését, elsősorban 
pályakezdő gyógyszerészek számá-
ra. Az itt elhangzó információkkal a 
MOSZ azon leendő és jelenleg is a tára 
mellett dolgozó kollégáknak kívánt 
segítséget nyújtani, akik saját patika 
vásárlásában és működtetésében gon-
dolkodnak. 

A rendezvényen három hazai gyógy-
szerész-képzőhely összesen 56 ne-
gyed-, illetve ötödéves hallgatója vett 
részt. A szervezők kíváncsiak voltak 
arra, hogy ők hogyan képzelik el a 
jövőjüket, a közforgalomban vagy 
más területen kívánnak elhelyezkedni. 

Pályakép kérdőjelekkel
Egy gyógyszerészhallgatók körében végzett felmérés tanulságai
Az általunk megkérdezett negyed- és ötödéves gyógyszerészhallgatók legnagyobb része a közforgalomban, személyi jogos  
gyógyszerészként, patikatulajdonosként képzeli el a jövőjét. Problémát jelenthet, hogy legtöbben – elsőgenerációs  
gyógyszerészként – csupán vásárlással juthatnának patikához, illetve hogy csupán elenyészően kis hányaduk lenne hajlandó 
kistelepülésen dolgozni.

„Ezzel a modellel egyáltalán nem 
oldódik meg az ellátatlan települések 
gyógyszerellátásának problémája.”
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ban gyógyszerész, vagyis a hallgatók 
nagy többsége (93%) egészen biztos, 
hogy nem örökösödés révén, hanem 
patikavásárlással tudna gyógyszer-
tár-tulajdonossá válni, ami a gene-
rációváltás legfőbb problémájára is 
rámutat: saját tőke hiányában a fia-

tal gyógyszerész legfeljebb 
komoly banki kölcsönök 
révén juthat patikához, 
amely nyereségének egy 
részét (nagy részét?) 
hosszú éveken keresztül 
a hitel törlesztése emész-
ti fel.      

A kérdőív készítői arra is kíván-
csiak voltak, hogy a hallgatók milyen 
mértékben ítélték hasznosnak a to-
vábbképzésen szerzett információkat. 
Szinte valamennyi előadás témáját po-
zitív élményként említették. Az egyik 
válaszadó megjegyezte, hogy sok 

Végzett gyógyszerészként nagy több-
ségük (34 fő, 79,1%) közforgalmú pati-
kában szeretne elhelyezkedni. Hárman 
(7%) orvos- vagy patikalátogatóként, 
négyen (9,3%) intézeti gyógyszertár-
ban, ketten (4,6%) pedig gyógyszer-
gyárban szeretnének dolgozni. 

Nyolcan (18,6%) Budapesten, ti-
zenegyen (25,6%) egyetemi ta-
nulmányaik helyén (Szegeden 
vagy Debrecenben), ugyaneny-
nyien (25,6%) megyeszékhe-
lyen, tizenketten (27,9%) pedig 
kisvárosban képzelik el életük 
következő korszakát. Mindössze 
egy hallgató (2,3%) dolgozna szívesen 
kisközségben patikusként; ez az arány 
a vidéki gyógyszerellátás jövője szem-
pontjából nem túl megnyugtató.

A leendő kollégák rugalmasságára, 
mobilitási hajlandóságára utal, hogy 

több mint kétharmaduk (69,8%) haj-
landó más településen is dolgozni, 
mint ahol felnőtt. Három hallgató 
(7%) kivételével valamennyi válasz-
adó szeretné majd megszerezni a sze-
mélyi jogot, gyógyszertárvezetőként 
dolgozni és patikatulajdonossá válni. 

(Érdekes: azok is, akik egyébként 
orvos/patikalátogatók szeretnének 
lenni, illetve a gyógyszeriparban he-
lyezkednének el.)

A megkérdezettek közül mindössze 
három hallgatónak van a családjá-

„Tíz év múlva a saját patikámban 
expediálva szeretnék a szervezőkkel 

találkozni.”

Végzett gyógyszerészként melyik területen szeretne  
elhelyezkedni? (43 válasz)

Szeretne gyógyszertár-tulajdonos/gyógyszertárvezető  
(személyi jogos gyógyszerész) lenni? (43 válasz)

Hol szeretné végezni a munkáját? (43 válasz)

Van a családjában gyógyszerész? (43 válasz)

Közforgalmú gyógyszertárban

Intézeti gyógyszertárban

Gyógyszertárban

Orvos/patikalátogatóként

Egyetemi oktatóként

Igen

Nem

 Igen 

 Nem

Megyeszékhelyen

Egyetemi tanulmányi helyén

Kisvárosban

Budapesten

Kisközségben79,1%

9,3%

7%

25,6%

25,6%

27,9%

18,6%

93%

7%

93%

7%



GYÓGYSZERTÁR10

AKTUÁLIS

a tavalyi évben viszont – a racionáli-
sabb tervezésnek és a megszorítások-
nak köszönhetően – 4 millió forinttal 
kevesebbet.

2020. december 31-én 7.073.007 fo-
rint volt a Magángyógyszerészek  
Országos Szövetsége főszámláján, a 
házi pénztárban pedig 44.955 forint 
volt megtalálható. A tavalyi év nehéz-
ségei ellenére a szövetségnek sikerült 
tartalékot képeznie, 7 millió forint ér-
tékben, amely bár kevesebb az előző 
évekhez képest, azonban ez nem okoz 
likviditási gondokat a szövetség szá-
mára. 

Az elnökség egyöntetű szavazata alap-
ján a rendezvényeinkkel kapcsolatos 
pénzügyeket külön számlán kezel-
tük, hogy a konferenciák által okozott  
nehézségeket az elkülönített összeg-
ből  biztonsággal tudjuk kezelni.

Dr. Kovács-Szrogh Vivien,
a MOSZ főtitkára

Örömmel jelenthetem ki, hogy a  
Magángyógyszerészek Országos 
Szövetsége 2020. évi gazdálkodása a 
koronavírus-járvány okozta nehézsé-
gek ellenére is pozitív eredménnyel 
zárt. Köszönhető mindez az elnök-
ség fáradhatatlan munkájának, a fo-

lyamatos megszorításoknak és soros 
számadásnak.

A 2019. évhez képest tavaly szin-
te fillérre pontosan 8 millió forinttal 
kevesebb volt a bevételünk. Ennek 
elsődleges oka a járvány miatt fizikai 
formájában elmaradt októberi gyógy-
szerészkongresszus. Az elnökség  
(dr. Oláh Gábor alelnök úr kivételé-
vel) az utolsó pillanatig bízott abban, 
hogy októberben méltóképpen meg 
tudjuk ünnepelni a XXX. Jubileumi 
GYOK-ot, az eredeti helyszínen, Sió-
fokon, ahonnan a kongresszus három 
évtizeddel ezelőtt indult. Hiszen ha 
GYOK, akkor azt már mindenki tud-
ja, hogy Siófok! Olyannyira bíztunk 
benne, hogy az „offline” rendezvény 
elmaradás ellenére is egyes kiállítók a 
siófoki akciójukkal jelentkeztek a pa-
tikákban! 

2020-ban csaknem 33 millió forint állt 
a MOSZ rendelkezésére.  2019-ben 
30.375.888 forintot költött a szövetség, 

Beszámoló a MOSZ pénzügyi helyzetéről

„Képzeletemben egy kiváló csapat 
megbecsült tagja vagyok, akihez szíve-
sen fordulnak a betegek egy közforgal-
mú gyógyszertár keretén belül.”

„Lesz egy saját patikám, amit majd 
szívvel-lélekkel vezetek a családom tá-
mogatásával.”

„Tíz év múlva a saját patikámban ex-
pediálva szeretnék a szervezőkkel ta-
lálkozni.”

Kívánjuk, hogy a válaszadók, leendő 
kollégáink valóra váltsák álmaikat. 
Hiszen ez nemcsak az ő jövőjük, ha-
nem a sikeres generációváltás kulcsa 
és hivatásunk záloga is. A Magán-
gyógyszerészek Országos Szövetsége 
ebben nyújt segítő kezet – többek kö-
zött az ilyen rendezvények szervezé-
sével is.

MOSZinfó

olyan információ hangzott el, illetve új 
nézőpont merült fel, amely sajnos az 
egyetemi képzés során nem.

Végezetül, a szervezők arra is rákér-
deztek, hogy a jelenlegi negyed- és 
ötödévesek hogyan látják a jövőjüket, 
mivel fognak foglalkozni tíz év múlva. 
A válaszokból következzen néhány ki-
ragadott mondat, amelyek jól mutatják 
a fiatalok lelkesedését: 

„Szeretnék minél több irányt kipróbál-
ni, és a számomra legszimpatikusabb 
területen elhelyezkedni.”

„Egy közforgalmú patikában dolgo-
zom gyógyszerészként, és valamilyen 
formában részt veszek a gyógyszertári 
asszisztens- és a gyógyszerkiadó szak- 
asszisztens-képzésben.”

„Főállásban, patikában vagy iparban 
minőségbiztosítással szeretnék foglal-

kozni, mellékállásban pedig kémiát ta-
nítanék általános vagy középiskolában, 
mint vendég óraadó.”

„Bízom benne, hogy tíz év múlva már 
résztulajdonosa leszek egy patikának.”

„Az idei évben, a diploma megszerzé-
sét követően dolgozni szeretnék, hogy 
kezdő tőkét tudjak gyűjteni egy saját 
patikához. Emellett a szakgyógysze-
rész képzést is szeretném ehhez elkez-
deni.”

„A távolabbi jövőben szeretnék majd 
egy olyan patikát kialakítani, ahol 
konzultációs szobával lehetőség van 
a gyógyszerészi gondozás magasabb 
szintű gyakorlatának megvalósítására.”

„Remélhetőleg gyógyszertár-tulajdo-
nos leszek. A szakmán belüli marke-
ting is érdekel; el tudnám képzelni, 
hogy ezzel foglalkozzak.”
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1. ábra: Életkorod?

ról napjaink gyógyszertári assziszten-
sei és asszisztenshallgatói. Akik ezt a 
hivatást választják, jellemzően nem 
pályakezdők, így legtöbbjük korábban 
már más területen dolgozott, vagy a 
képzést is munka mellett végzi. Hoz-
tak magukkal munkatapasztalatot, 
és a másik oldalról is látták a patikai 
táraasztalt. Rövidebb-hosszabb idő 
elteltével, miután megismerik a pati-
kai mindennapokat, a frissen végzett 
kollégák már egészen más szemmel 
tekintenek a munkánkra. 

„Úgy gondoltam, hogy ez pont jó lenne 
nekem, ám nem gondoltam, hogy szel-
lemileg és fizikailag is ilyen fárasztó, 
és ennyi tudást igényel. De szeretem.”

A patikai hivatás iránt érdeklődők – ha 
megkérdezzük őket – a pályaválasztás 
okaként legtöbbször a biztos állást, 
tisztaságot, a változatos és érdekes 
munkát jelölik meg. Gyakran azt várják 
a stabil gyógyszertári állástól, hogy bár 
sokat kell érte tanulni és dolgozni, de 
szakmai magabiztosságot, hosszú távú, 
kiszámítható munkahelyet kapnak. 

„Amikor ezt a munkát választottam, 
nyugodt, kiegyensúlyozott nyugdíj 

2020. december 31-ig lehetett még 
OKJ típusú gyógyszertári asszisztensi 
és szakasszisztensi képzést indítani. Az 
elindult tanfolyamokra jelentkezett és 
becsatlakozott hallgatóknak 2022. de-
cember 31-ig kell sikeres vizsgát tenni-
ük a tanultakból. 2021. január elsejétől 
szakmára felkészítő, szakmai oktatás 
keretében, iskolarendszerű képzésben 
folyik tovább a gyógyszertárban dol-
gozó asszisztens kollégák képzése. A 
gyógyszertári asszisztens hallgatók két 
év képzés – amelyhez gyógyszertári 
gyakorlat is társul – és sikeres vizsga 
után kapják meg oklevelüket. Ehhez 
képest a gyógyszertári szakasszisztens 
képzés jövője még nem ismert minden 
részletében.

A múlt mérföldkövei

Korábban a gyógyszerész munkáját se-
gítők voltak már laboránsok, techniku-
sok, okleveles gyógyszerésztechniku-
sok, majd gyógyszertári asszisztensek. 

Volt idő, amikor a gyógyszertárban a 
munkaruhájuk színe különböztette meg 
őket a fehér köpenyt viselő gyógyszeré-
szektől. Sok-sok évnek kellett eltelnie 
ahhoz, hogy megbecsüljék a munkáju-
kat, hiszen a beteg ma már nem tesz kü-
lönbséget a táraasztal mögött álló szak-
emberek között. 

Ha egy pillanatra visszatekintünk az 
időben, 1948-ra tehető az első hivata-
los laboránsképző tanfolyam indulása, 
amit akkor még az Iparügyi Minisztéri-
um felügyelete alatt szerveztek. 1955-
től már részletesen meghatározták az 
expediáló technikusi munkakört. 1961 
után érettségi bizonyítványhoz és két-
éves, munka melletti tanfolyamhoz 
kötötték a gyógyszertári asszisztens 
képzést. 1975-ben indult meg a gyógy-
szertári szakasszisztens képzés Sop-
ronban, először gyógyszerkiadó, majd 
analitikus szakasszisztens szakon. 
1993-ban ezt a rendszert módosították 
a ma is folyó OKJ típusú oktatásra. 

A munka szépsége és árnyoldalai

Úgy tűnik, most ismét változás előtt 
állunk. Ez a változás nemcsak a 
hallgatók életére lesz befolyás-
sal, hanem a már jelenleg is a 
patikában dolgozó gyógyszeré-
szek és asszisztensek számára is 
lényeges momentum. A patikai 
munkát sokszorosan átformáló 
reform hatását még nem látjuk, 
de sejtjük. Egy biztos: nem kis 
terhet fog róni a mai munkatár-
sakra, ha eltűnik az utánpótlás, 
legalábbis egy időre.

Ennek kapcsán kíváncsi voltam, 
mit gondolnak a jelenlegi munká-

Beláthatatlan következmények
Átalakulóban a gyógyszertári asszisztensképzés rendszere
Ritkán időtlen az, amit annak gondolunk. Az 1950-es években, többszöri nekifutás után intézményesített gyógyszertári  
asszisztens képzés újabb mérföldkőhöz érkezett. Az évtizedeken át folyó iskolarendszerű képzést a rendszerváltás után az 
OKJ keretein belül folyó oktatás váltotta fel; ezt módosítják most újra, ami markánsan elválasztja a majdani asszisztensi és 
szakasszisztensi képzést a mostani formájától. 
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3. ábra: A következő munkafolyamatok melyikét végezheted, és milyen gyakran?

2. ábra: Eddigi tapasztalataid szerint mi jellemző a patikai munkára?

Patika asszisztensek nélkül?
A gyógyszerészet elmúlt néhány év-
tizede is azt bizonyítja, hogy e hiva-
tás és oktatása nem független sem a 
társadalmi, sem a gazdasági, sem pe-
dig a technikai folyamatoktól. Egy-
folytában fejlődik, alkalmazkodik a 
kor kihívásaihoz. Jó harminc évvel 
ezelőtt, a Commodore 64 számító-
gépek korában kevesen gondolták 
volna, hogy ma a patikákban szá-
mítógépeken levelezünk, rendelünk, 
számlázunk, tartjuk nyilván a kész-
letet. A jövőben a számítástechnika, 
a mesterséges intelligencia, a roboti-
ka még jobban jelen lehet a gyógy-
szertárak életében. A fejlett techni-
kák már ott kopogtatnak a patikák 
ajtaján, ami, ha jogalkotó szándék-
kal is találkozik, jelentős hatással le-
het a patikai munkára, és nem utolsó 
sorban a gyógyszerészek és asszisz-
tensek képzésére is. 

Dr. Biczó Ágota 
szakgyógyszerész

előtti munkát vártam. Nem bántam 
meg a döntésemet, csak a fizetés meg-
alázóan kevés.”

A hallgatók egyetértenek abban, hogy a 
gyógyszertári munkához nagyfokú em-
pátia, hitelesség, segítőkészség szüksé-
ges, mindemellett rendkívül fárasztó is 
és magas szintű tudást igényel. A szép-
sége ennek ellenére éppen abban a vál-
tozatos, érdekes munkában rejlik, ami 
nap mint nap jellemzi a teendőinket. 
A gyakran bosszantóan részletesnek 
ható „regulák”, szabályok viszont a 
nagy felelősség mellett biztonságot és 
kiszámíthatóságot adnak. Többen vá-
lasztják ezt a munkát a „patikai tiszta-
ság” miatt, hiszen a betérők szemében 
a gyógyszertár még mindig egy sajátos 
„illatú” bolt, ahol segítséget várnak a 
panaszaikra. 

„A körülményeim miatt váltásra kény-
szerültem, ezt a munkát szimpatikus-
nak találtam, persze akkor még nem 
tudtam, hogy ilyen nehéz, és ennyit 
kell hozzá tanulni.”

Gyakorlataik során a hallgatók megta-
pasztalhatják a szakma szeretetét, talál-
koznak a nehézségekkel, megtanulják 
az önálló munkavégzést. Ez utóbbi 
terén viszont legtöbbször óvatosak a 
gyógyszertárvezetők. Ez abból is lát-
szik, milyen munkafolyamatokban en-
gedik gyakorolni a hallgatókat. Sokszor 
nyilatkoznak úgy, hogy „majd a munka 
során fogod megtanulni”. Ez elbizony-
talanítja a tanulni vágyókat, mert azért 
mennek a patikába gyakorlatra, hogy 
bepillantást nyerjenek a napi munka-
folyamatokba, megtanulják rutinszerű-
en alkalmazni az iskolában tanultakat, 
rálátásuk legyen azokra a problémákra 
és megoldásokra, amelyekre a későb-
biekben majd szükségük lehet. Minél 
nagyobb felelősséggel szembesülnek 
gyakorlataik során, annál alázatosab-
ban és óvatosabban fognak majd bele 
a valós munkába. 

„Tetszik az az alázat és profizmus, 
amit a kollégáktól látok. Szeretnék 
én is ilyen lenni, és segíteni máso-
kon.”

áruátvétel raktározás feltöltés laboratóriumi munkák  expediálás felügyelettel készletgazdálkodás számlaműveletek

 napi szinten           heti szinten           alkalmanként           ritkán           soha
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jellemző. A kezeletlen reflux szédülést, 
hányingert, s így a hiperemesis gravi-
darum fokozódását válthatja ki. A ke-
zeletlen sav-regurgitáció a nyelőcső 
alsó harmadában az izomzat renyhesé-
géhez, a nyelőcső kitágulásához, majd 
oesophagitishez vezethet. 

Életmódbeli tanácsok

A GORB tüneteinek súlyosságától 
függően a kezelés minden szintjén ér-
demes az életmódbeli tanácsok betartá-
sa. A reflux betegség tüneteivel küzdő 
várandós kerülje a nagy étkezéseket, a 
korai vacsorát, az étkezések utáni azon-
nali lefekvést. Lefekvéskor ajánlatos 
az ágy felső, feji végénél lévő lábainak 
megemelése. Érdemes bevezetni a napi 
ötszöri étkezést, amelyek a reggeli, 
ebéd, uzsonna, vacsora és utóvacsora. 
Ezek közül is a legfontosabb a reggeli. 
A táplálkozás során érdemes kerülni a 
csípős, erősen fűszeres, zsíros ételeket. 
A várandósság alatt ajánlott a kávé, 
erős tea, szénsavas üdítőital mérsékelt 
fogyasztása vagy teljes elhagyása. 

A gyógyszeres kezelés lépcsőfokai

Antacidok

A terhesség alatti gyógyszerszedés ak-
kor válik szükségessé, amikor a meg-
növekedett gyomorsavtermelés okozta 
panaszok nem oldhatók meg kizárólag 
életmódbeli változások útján. A kezelés 
legalsó lépcsőfokán az antacidok áll-

A terhesség alatti gyógyszerszedéssel 
kapcsolatban sajnos elég kevés pontos 
utilizációs vizsgálatot végeztek. Az 
FDA óvatos becslése 27-99 százalék 
közé teszi a várandósság alatti gyógy-
szerhasználat arányát [1]. Bátrabb 
becslések szerint a várandós nők 86 
százaléka kénytelen valamilyen gyógy-
szert szedni a terhessége alatt, amelyek 
2,9 százaléka receptköteles készít-
mény. A három leggyakoribb farma-
kológiai csoport a fájdalomcsillapítók, 
az antacidok és a légzési problémákra 
szedett gyógyszerek. 

Számos olyan betegség alakulhat ki a 
várandósság alatt, amely szükségessé 
teszi az életmódbeli szokások megvál-
toztatását és a gyógyszeres kezelést. 
Az expediálók feladata ennek tisztázá-
sa, a megfelelő vény nélküli szer vagy 

szerek megválasztása és a receptköte-
les készítmények terápiájának megfe-
lelő tanácsokkal történő támogatása. 
A kockázatok kivédésében nyújt segít-
séget az FDA klasszifikációja. E beso-
rolás segítségével könnyen rendszerbe 
foglalható a gyógyszerek terhességre 
vonatkoztatott aktuális megítélése [2]. 
A továbbiakban az egyes hatóanyagok 
mögött zárójelben jelzem a veszélyes-
ségi szintet.

A gyomorsavtartalom regurgitációjával 
kapcsolatos tünetek, kóros folyamatok 
és állapotok leírására számos megje-
lölés használatos az orvosi nyelvben. 
Hasonló tünetcsoport megjelenése 
jellemzi a nyelőcső-refluxot, a reflux 
oesophagitist és a gastrooesophageá-
lis reflux betegséget (GORB) is. Ez a 
három csoport olyan eltérő tüneteket 
és állapotokat jelöl, amelyek egymás 
mellett és külön is megjelenhetnek [3].  
A reflux betegség valódi gyakorisá-
ga nem állapítható meg, terhességben 
egyes vizsgálatok szerint 30-50 száza-
lék, míg más becslések szerint a váran-
dósok 80 százalékánál megjelenik. A 
várandósság alatt az anya tünetei első-
sorban postprandialisan jelennek meg. 

A reflux első trimeszterben való meg-
jelenésének oka a magasabb progeszte-
ronszint, ami csökkenti a nyelőcső alsó 
záróizmának tónusát, a terhesség ké-
sőbbi fázisában pedig a megnövekedett 
magzat is nagyobb nyomást gyakorol 
a gyomorra. A fokozott savelválasz-
tás egyik kiváltója a magasabb gaszt-
rinszint, ami a várandósság egésze alatt 

Várandósgondozás – A gastrooesophagealis reflux 
kezelése terhesség alatt
A 2020. évi Év Gyógyszerésze kiírás megosztott második helyezett pályaműve
Az esetleges betegség alatti gyógyszerszedéstől és a magzati ártalomtól való túlzott félelem a kismamát téves útra terel-
heti. A gyógyszerész ehhez kapcsolódó, támogató munkájához jó iránymutatást adnak az EMMI szakmai kollégiumának 
várandósgondozásról szóló ajánlásai. Ugyanakkor némi szakadékot érzek az elmélet és a forgalomban lévő szerek alkal-
mazhatósága, másrészt a hazai és a nemzetközi terápiás alapelvek között. Előbbi állításomat az irodalmi adatok mellett 
saját vizsgálatommal is alátámasztom, amelyet 272 darab, 18-45 év közötti, terhességen átesett nő által anonim módon 
kitöltött kérdőív alapján készítettem.
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szindróma az esetismertetésekben csak 
extrém dózisok bevétele esetében je-
lent meg [10].

H
2
-receptor blokkolók

Az antacidokkal történő kezelés siker-
telensége esetén a következő terápiás 
lépcső a H2-receptor blokkolók alkal-
mazása. A cimetidin, a nizatidin, a fa-
motidin és a ranitidin sorolható ebbe a 
csoportba. Cimetidin- (B) és nizatidin- 
tartalmú (C) szer nincs forgalomban 
Magyarországon. A famotidin-tartal-
mú (B) gyógyszerek tapasztalat hi-
ányában egyértelműen nem adhatók 
várandós anyáknak. Az EMMI szak-
mai kollégiumának állásfoglalásában 
az első választandó szer a ranitidin 
(B). A ranitidin-tartalmú gyógyszerek 
NDMA-szennyezését követő, 2019-es 
kivonása óta ez a terápiás lépcső nem 
alkalmazható a hazai gyakorlatban.

Protonpumpa-gátlók (PPI)

Az előző két terápiás lépcső siker-
telensége után az utolsó lehetőség a 
protonpumpa-gátlók alkalmazása. A 
saját felmérésem alapján a terhességek 
20 százalékában válik szükségessé a 
PPI-k használata. A megfelelő ható-
anyag kiválasztásánál alapvető elv, 
hogy mindenképpen régebb óta forga-
lomban lévő szert preferáljunk, amely-
nek megválasztása a gasztroenteroló-
gus kompetenciájába tartozik (3. ábra). 
Hazánkban az első számú ajánlás az 
omeprazol-tartalmú gyógyszer (A kate-
gória) választása, és csak az ezzel tör-
ténő sikertelen kezelés esetén ajánlott 
az esomeprazol-, rabeprazol- és lan-
soprazol-tartalmú szerek (B kategória) 
bevetése. A pantoprazol a C csoportba 
tartozik. 

Az FDA az omeprazol-tartalmú szere-
ket a C csoportba sorolja, ezek ugyanis 
átjutnak a placentán, és állatkísérle-
tekben dózisfüggő módon embrió- és 
főtotoxikusnak bizonyultak. Az FDA 
12 olyan esetet tart nyilván, amelyek-
ben a születési defektust az omepra-
zol szedésének tulajdonították. Több 
olyan, nagy elemszámú kohorsz vizs-
gálatról is olvashatunk, amelyekben 

nak (1. ábra). Az EMMI és az Ameri-
kai Szakmai Kollégium is elsősorban a 
nátrium-alginát tartalmú készítménye-
ket ajánlja. Külföldön számos ilyen ké-
szítményt találunk, ellenben hazánkban 
csak a Gaviscon® termékcsalád tagjai 
tartalmaznak nátrium-alginátot és ezek 
is kombinációban (kalcium-karbonát, 
nátrium-hidrogénkarbonát mellett). 
Nem szerencsés, hogy az összetétel 
gátja a készítmény hosszabb távú fel-
használásának, hiszen a szisztémás 
antacidok, jelen esetben a nátrium-hid-
rogénkarbonát idővel metabolikus al-
kalózist és vízretenciót okozhatnak a 
kismama és a magzat számára [2]. Intő 
jel lehet, hogy egy külföldi vizsgálat 
során 150 Gaviscon®-nal kezelt terhes 
nő közül tíznél súlyos nem várt ese-
mény (adverse event) következett be 
[4,5]. A Gaviscon® termékek össze-
tételének országonkénti eltérése miatt 
a vizsgálat a hazai felhasználásra nem 
feltétlenül releváns.

Az alumínium- és magnézium-tartal-
mú vegyületek óvatosan alkalmazha-
tók terhesség alatt. A gyomorban lévő 
sósavval való elreagálást követően az 
alumínium és a magnézium egy része 
felszívódhat [4]. A nagy mennyiségű 
felszívódott alumínium dózisfüggő 
módon neurotoxikus tüneteket válthat 
ki a magzatnál [6]. A magnéziumsók 
a szülést megelőző összehúzódások 
akadályozása miatt nem ajánlatosak. 
Az antacidok közül a magnéziumsók 

okoznak a leggyakrabban hasmenést, 
ezért az EMMI ajánlása szerint csak az 
előny/kockázat arány gondos mérlege-
lésével adhatók. 

Saját felmérésemből kiderült, hogy 
a kismamák legtöbbször a Ren-
nie® rágótablettát választják, ami a  
leggyakrabban ajánlott készítmény a 
gyógyszertárban (2. ábra). A Rennie® 
rágótablettának a kezelés első vonalá-
ban történő választása abszolút ellent-
mond a modern terápiás igényeknek 
és az EMMI ajánlásának. Nem csak  
a magnéziumvegyület választása, de 
a készítmény két hatóanyagának (kal-
cium-karbonát, magnézium-karbonát) 
gyomorsavval történő elreagálása so-
rán fejlődő szén-dioxid sem kedvez a 
várandós kismamának. A felszabaduló 
gáz feszítő érzést hoz létre a gyomor-
ban, amely reflexes savtermeléssel vá-
laszol.  A fejlődő szén-dioxid a flatu-
lencia súlyosságát is fokozhatja. 

Az EMMI ajánlásában az alginátok 
után a kalcium-karbonát következik, 
míg az FDA a C kategóriába sorolja ezt 
a vegyületet [7]. A kalcium-karbonát-
ból származó elemi kalcium napi bevi-
tele – a tej-alkáli szindróma elkerülése 
érdekében – nem haladhatja meg az 1,4 
grammot (körülbelül öt darab Rennie® 
tabletta) [8]. A WHO a várandósság 
ideje alatt a napi 1,5-2,0 g elemi kal-
cium bevitelét ajánlja [9]. A Rennie® 
tabletta szedése által kiváltott tej-alkáli 

1. ábra: A GORB FDA szerinti gyógyszeres terápiájának felépítése 
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az omeprazolt szedők csoportjában 
enyhe növekedés látható a szívfejlő-
dési rendellenességek és a koraszülé-
sek számában. Az FDA az újabb két 
nagy metaanalízis kedvező eredménye 
ellenére is megtartotta a C kategóriát 
[11]. Az Amerikai Szakmai Kollégi-
um első számú ajánlása a lansoprazol.  
A rabeprazol-tartalmú gyógyszerek 
szedése az alkalmazási előíratok alap-
ján egyértelműen nem ajánlott. 

Egyéb készítmények

A hazai ajánlás a szukralfát szedését 
nem ajánlja, és további vizsgálatokra 
van szükség ahhoz, hogy a várandós-
ság alatt az előny/kockázat gondos 
mérlegelésével ajánlhatóvá váljon. A 
szukralfát esetében egy randomizált, 
placebo-kontrollos vizsgálat is a ren-
delkezésünkre áll, amelyben a szukral-
fátot szedő csoportban szignifikánsan 
nőtt az egy hónapon belüli remisszió 
aránya. Az EMMI a gyógyszerészek 
számára tiltja a szukralfát ajánlását, 
orvosi ajánlás esetén pedig pontos sze-
dési útmutatót kell adnunk a betegnek. 
Az FDA a B kategóriába sorolja ezt a 
hatóanyagot [4].

A prokinetikumokat elsősorban a vá-
randósság alatti émelygés és hányin-
ger kezelésére használjuk, de a GORB 
tünetei kapcsán is jelentős javulást ér-
hetünk el velük a LES tónusának eme-
lésével. A prokinetikus szerek közül a 
metoklopramid (B) alkalmazható ter-
hességben [4], ami az EMMI szakmai 
javaslatából kimaradt, az FDA viszont 
az antacidumokkal és a szukralfáttal 
együtt a kezelés első vonalában ajánlja.

Konklúzió

Gyakorló gyógyszerészként a váran-
dós kismamáknak szeretném a lehető 
legprecízebb, az EBM-nek megfelelő 
válaszokat adni, a beteg és a magzat 
biztonságának legkisebb kockázatát 
felvállalva. Sajnos úgy érzem, hogy a 
kompetenciámon belül ajánlható anta-
cidumok közül, a magyar gyógyszerpi-
acon megjelenő gyógyszerek esetében 
nehezen hozhatok megfelelő döntést, 

mivel szakmai szempontból minden ké-
szítményben találok kivetnivalót. Egy 
ilyen kiemelt betegcsoport esetében 
fontosnak tartom a hazai szakmai aján-
lások gyakori áttekintését, frissítését.

Dr. Papp Tamás
Kehely Gyógyszertár, Fadd

Szakirodalom:
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Fókuszban a gasztroenterológia – Hatóanyagok, 
készítmények, terápia (Melinda Kft., 2006)
[4]: J.E. Richter: Review article: The manage-
ment of heartburn in pregnancy
Department of Medicine, Temple University 
School of medicine, Philadelphia, PA, USA, Ali-
ment Pharmacol Ther. 22; 749-757., 200

3 ábra: Várandósok PPI-tartalmú gyógyszer szedésének eloszlása (saját vizsgálatom 
alapján)

2. ábra: Várandósok antacidszedésének eloszlása (saját vizsgálatom alapján)
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R. M.: Úgy gondolom, hogy a fiataloké 
a jövő, úgyhogy már akkor elkezdtem 
megszólalási lehetőséget biztosítani 
nekik. Ráadásul abban az időszakban 
kezdtek felívelni a családi vállalko-
zásban működtetett patikák, valamint 
akkortájt indult a pécsi Gyógyszerész-
tudományi Kar, úgyhogy egyre több 
fiatal került be a gyógyszerészeket 
képző egyetemekre. Ez nyilván egy 
összetett folyamat volt, de szerencsére 
sikerült rálátnom, és ennek megfelelő-
en léptem.  

Gy.: Mire vagy kikre a legbüszkébb 
az elmúlt 20 évből? 

R. M.: Erre a beszélgetésre készülve 
nagyon sok mindenki eszembe jutott: 
hogy kik szerepeltek, kik mit nyújtot-
tak nekünk, tudásban, majd pedig te-
vőleges segítségben is. A 20 év alatt 
körülbelül 220-230 fiatal kapott nálunk 
pódiumot. Neveket szívesen említe-
nék, de nem akarok, mert ha valakit 
véletlenül kihagynék, az nyilván rosz-
szul esne neki. Mindig örömmel látom, 
hogy kiből mi lett, akár a MOSZ-ban, 
a Szövetség vezetőségében, a kamará-

ott tartottunk egy bemutató Ifjúsági 
Fórumot, és hála Istennek, a GYOK 
közönségének, a gyógyszerész kol-
légáknak és az akkori elnökségnek is 
tetszett a javaslat, hogy egy ilyen sza-
tellit rendezvény is legyen a MOSZ 
palettáján.    

Gy.: Milyen céllal hozta létre ezt a 
fórumot?

R. M.: Annak idején azt láttam, hogy 
egész családok jönnek a kongresszus-
ra: a MOSZ-os szülők az ötévestől a 25 
évesig hozzák a gyerekeket, unokákat. 
Ez is hozzásegített ahhoz az ötlethez, 
hogy keressük meg azokat a fiatalokat, 
akiknek gyógyszerészi családi hátterük 
van, egyetértenek a Szövetség céljai-
val, és járnak ezekre a rendezvényekre. 
Nyilván az idősebb kollégáknak is az 
volt a céljuk, hogy a patikai munkába 
bevonják a családtagokat, a következő 
nemzedéket.   

Gy.: Mostanában különösen aktuá-
lis téma a generációváltás, amit Ön 
már 20 évvel ezelőtt elkezdett for-
szírozni…

Gyógyszertár: Van-e konkrét szüle-
tésnapja az Ifjúsági Fórumnak: egy 
korábbi időpont, vagy a 2001. októ-
beri gyógyszerészkongresszusra te-
hető e jeles dátum?

Dr. Rixer Mária: Az az októberi nap 
a születésnapja. Akkor még a Hotel 
Ezüstpartban rendeztük meg a Gyógy-
szerészek Országos Kongresszusát, 

20 éves a MOSZ Magyar és Nemzetközi Ifjúsági  
Fóruma
Beszélgetés dr. Rixer Máriával, a szervezet alapító elnökével
A fiataloké a jövő, jelentette ki dr. Rixer Mária, amikor két évtizeddel ezelőtt megalapította a MOSZ – azóta nemzetközivé vált 
– Ifjúsági Fórumát. A tavaly elmaradt rendezvény után az IF elnöke most októberben méltó módon szeretné megünnepelni a 
jeles évfordulót.
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akár az előadások kapcsán, akár utánuk, 
a személyes találkozások során és a ki-
sebb délutáni fórumokon.    

Gy.: Reménykedjünk abban, hogy 
most ősszel így vagy úgy, de túl le-
szünk a járványon. Mit tervez erre 
az évre, már csak a kerek születés-
nap apropóján is?

R. M.: Nagyon drukkolok, hogy ok-
tóberben ismét személyesen is talál-
kozhassunk. Egy kicsit még titkolnám, 

gyógyszerészkongresszus és így az 
Ifjúsági Fórum is, amire a kezdetek 
óta nem volt példa. 

R. M.: Azt szoktam mondani, hogy az 
Ifjúsági Fórum a két gyerekem után a 
harmad-szülöttem. Abszolút a maga-
ménak érzem, és a mai napig szívvel-lé-
lekkel csinálom. Éppen ezért egy online 
Ifjúsági Fórumnak 2020 októberében 
nem láttam értelmét, hiszen ennek pont 
az a lényege, hogy beszélgessünk, meg-
tárgyaljuk a felmerülő problémákat, 

ban, a debreceni és a budapesti egyete-
mi oktatásban vagy a nagy- és kiske-
reskedelemben. Versenyzőink számos 
helyen tartottak előadást, publikáltak, 
sőt könyv is született már Ifjúsági Fó-
rumos prezentáció témájából, úgyhogy 
ezekre nagyon büszke vagyok. Jó ér-
zéssel tölt el, hogy sikerült megtalálni 
azokat, akikben volt valami plusz te-
hetség vagy ambíció. 

Gy.: Tavaly ősszel a koronavírus-jár-
vány miatt elmaradt a hagyományos 
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hogy mit tervezek, mert vagy sikerül 
megvalósítani, vagy nem. Szívesen 
gondolok sikeres előadóinkra, a ko-
rábbi díjazottakra, akikkel az októberi 
Ifjúsági Fórumon is számolnék, és ez is 
a titok része, hogy milyen módon. 

Egyértelműen azt mondhatom, és az 
elmúlt 20 év is azt bizonyítja, hogy 
az Ifjúsági Fórum egy sikertörténet, 
amelynek folytatását a MOSZ új veze-
tősége is maximálisan támogatja. Amit 
még fontosnak tartok elmondani, hogy 
a rendezvény nevét körülbelül tíz évvel 
ezelőtt Magyar és Nemzetközi Ifjúsá-
gi Fórumra változtattuk. Korábban ál-
modni sem mertünk arról, hogy nem-
zetközi kitekintést is kaphatunk, ám az 
amerikai partneregyetemek hallgatói és 
oktatói most már körülbelül egy évtize-
de jönnek folyamatosan, és beszámol-
nak arról, hogy a tengerentúlon miként 
zajlik a gyógyszerészképzés és melyek 
az ottani gyakorló gyógyszerészet 
trendjei, aktualitásai. Éppen ezért a 
magyar fiatalokat, a gyógyszerészhall-
gatókat és a közforgalomban dolgozó 
kollégákat is arra biztatom, hogy jöjje-
nek, idén is találkozzunk a MOSZ Ma-
gyar és Nemzetközi Ifjúsági Fórumán. 
Szeretettel várok minden érdeklődőt!

Tóth Tamás
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összefüggéseket is azonnal észreveszi. 
Hosszú távon nagyon sokat spórolhat a 
vállalkozásnak az a könyvelő, amelyik 
kellőképpen tájékozott és tapasztalt a 
vállalkozásunkra jellemző cégméret 
könyvelésében, adózási módokban és 
tevékenységekben, valamint gyorsan 
és rugalmasan tud reagálni a gyorsan 
változó jogszabályi előírásokra.
 
Szakmai képesítések

A könyvelés egyes területeinek felada-
tai csak megfelelő szakmai végzettség 
(mérlegképes könyvelő, könyvvizsgá-
ló stb.) birtokában végezhetők. Ezért 
fontos ellenőrizni, hogy a választott 
könyvelőiroda rendelkezik-e a vállal-
kozásunk könyveléséhez szükséges 
szakképesítésekkel. Fontos tudni, hogy 
a könyvelő, a mérlegképes könyvelő és 
az adótanácsadó teljesen külön szak-
mák. Lényeges már az elején tisztázni, 
hogy pontosan milyen szolgáltatásokra 
is lesz szükségünk és ellenőrizni, hogy 
dolgozik-e az irodánál a szükséges ké-
pesítéssel rendelkező szakember.
 
Rendszeres információáramlás

Egy vállalkozás életében rengeteg a 
határidő. Kivételes az a cégvezető, aki 
ezeket fejben is tudja tartani, ezért kin-
cset ér egy olyan könyvelő, aki rend-
szeresen figyelmeztet az áfa-befizetés 
idejére, az adó- és járulékkötelezettsé-
gek esedékességére stb. Ezzel rengeteg 
bírságtól és késedelmi pótléktól ment-
heti meg a vállalkozásunkat.
 
Egyedi igények figyelembe vétele

Nincs két egyforma vállalkozás, és 
még a legnagyobb jóindulattal sem ta-
lálhatunk két olyan céget, amelyeknek 

építőközösségre. A fentiek miatt nekünk 
mint patikát működtető vállalkozásnak, 
könyvelőre is szükségünk lesz.

Hogyan és mikor válasszunk  
könyvelőt?

Érdemes már a cég alapítása, illetve 
vásárlása előtt konzultálni egy köny-
velővel. Ilyenkor sok hasznos tanácsot 
tudunk kapni jövendőbeli cégünk gaz-
dálkodásával és adózásával kapcso-
latban. A könyvelőválasztásnál szá-
mos esetben jelentős szerepet játszik 
az a körülmény, hogy a könyvelő az 
ismerősünk, ajánlották, rokoni vagy 
baráti kapcsolat fűz hozzá. Először is 
javaslom, hogy szakképzett könyve-
lő szolgáltatását vegyük igénybe. A 
könyvelőnek naprakésznek kell lennie 
az aktuális jogszabályok tengerében, 
amelyek sajnos gyakran változnak. 
A könyvelő legyen mérlegképes és 
regisztrált. A regisztrált, mérlegké-
pes könyvelők névsora megtalálható 
a Pénzügyminisztérium honlapján. 
Szerződéssel és számlával dolgozzon, 
a saját ügyfélkapujával küldje be a be-
vallásokat, továbbá legyen felelősség-
biztosítása. A könyvelő akkor tud eljár-
ni a vállalkozás adóügyeiben, ha a saját 
ügyfélkapuját hozzárendelték az adott 
vállalkozáshoz, azaz a vállalkozás ügy-
vezetője meghatalmazza, hogy járjon 
el helyette az adóhatóságnál.

A könyvelőválasztás szempontjai

Szakmai tapasztalat

A jó könyvelő egyik legjellemzőbb is-
mérve, hogy érti a szakmáját és a bi-
zonylatok lekönyvelésén túl bizony az 

Aki vállalkozik, annak bizony szüksé-
ge van könyvelőre, és az általános vé-
lekedéssel ellentétben nem csak azért, 
hogy lekönyvelje a vállalkozás kime-
nő és bejövő bizonylatait. Bár a piac 
rendkívül telített, és a legszűkebb kör-
nyezetünkben is több tucatnyi egyéni 
vállalkozó vagy cég kínálja szolgálta-
tásait, a könyvelő kiválasztását bizony 
érdemes alaposan átgondolni, hiszen 
nem mindegy, kinek engedünk szinte 
teljes körű bepillantást vállalkozásunk 
pénzügyeibe.

Ha olyan céget alapítottunk vagy vásá-
roltunk, amely gyógyszertárat üzemel-
tet, akkor vállalkozásunknak könyvelé-
si, bevallási kötelezettsége keletkezik, 
ugyanis a számviteli törvény hatálya alá 
kerültünk. A számviteli törvény hatálya 
a gazdaság minden olyan szereplőjére 
kiterjed, amelynek működéséről a nem-
zetgazdaság más szereplői tájékoztatást 
igényelnek. A számviteli törvény hatá-
lya nem terjed ki az egyéni vállalkozó-
ra, a polgári jogi társaságra, valamint az 

A gyógyszertár könyvelője mint a vállalkozás  
gazdasági tanácsadója
A szerző ez év január 23-án, a Fiatal Gyógyszerészek Napján elhangzott előadásával elsősorban a pályakezdő kollégákat  
kívánta segíteni, azonban az itt cikk formájában is olvasható információk a könyvelőválasztáson/váltáson gondolkodó patika-
vezetőknek is segítséget nyújthatnak.
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velőt, aki szimpatikus, akivel köny-
nyű megtalálni a közös hangot, akivel 
szívesen beszélgetünk és egyeztetünk 
akkor is, ha erre esetleg gyakrabban 
lenne szükség.
 
Referenciák

Az okos ember a más kárán tanul, 
ezért érdemes a kiszemelt könyvelő-

ről minden lehetséges informá-
ciót begyűjteni. Ellenőrizzük, 
hogy milyen régóta működik 
a könyvelőiroda, mennyire 
felkészültek, naprakészek 
és tapasztaltak a könyvelők 
stb. Érdemes körbekérdezni 

az ismerős vállalkozók köré-
ben, vagy akár néhány, a köny-

velő honlapján referenciaként feltün-
tetett vállalkozás tapasztalatainak is 
utánajárni.
 
Ár

A könyvelési díj jellemzően attól függ, 
hogy mennyi munkája van a könyvelő-
nek az adott vállalkozással. Például, ha 
egy vállalkozás egy évben 600 milliós 
forgalmat produkál, és ezt az összeget 
egyetlen számlán állítja ki, akkor a 
könyvelőnek nincs túl sok dolga ezzel. 

Szakmai felelősségbiztosítás

A könyvelő munkája nem csak a bi-
zonylatok lekönyveléséből áll. Be-
vallásokat, beszámolókat stb. készít, 
tévedése esetén azonban a NAV akár 
súlyos büntetést is kiróhat a vállalko-
zásra. Ha a könyvelőiroda rendelkezik 
felelősségbiztosítással, és bebizonyo-
sodik, hogy a bírságot miatta szabta ki 

a hatóság, akkor a büntetést a biztosító 
fizeti ki, és nem a vállalkozásnak kell 
ezt megtennie. A szakmai felelősség-
biztosítás jelentős költséggel jár, a 
fentiek miatt azonban minden felelős 
könyvelő rendelkezik vele.
 
Személyes szimpátia

Bár egy könyvelő esetében leginkább 
a szakmai hozzáértés a döntő, a sze-
mélyes szimpátia sem elhanyagolható 
szempont. Válasszunk olyan köny-

a vezetői is ugyanolyanok lennének. 
Minden ember és minden cég más, 
ezért a könyvelés esetében nem igazán 
működnek az általánosságok. Minden-
ki szereti a személyre szabott megoldá-
sokat, ezért a választásnál részesítsük 
előnyben azokat a könyvelőket, akik 
kellőképpen rugalmasan kezelik az 
egyedi igényeket, és szolgáltatásukat 
az adott vállalkozás igényeihez tudják 
igazítani. Vagyis, ha gyógy-
szertárat üzemeltetünk, 
nézzünk utána, hogy 
a könyvelő, a könyve-
lőiroda könyvel-e más 
gyógyszertárnak is. Ha 
igen, akkor kollégáink-
nál érdeklődjünk, hogy 
mennyire vannak megelé-
gedve, milyenek a tapasztalataik.

Szerződési feltételek

A mai világban elképzelhetetlen, hogy 
szerződés nélkül kezdjünk bele a közös 
munkába. Értelemszerűen a könyvelő-
vel is érdemes szerződést kötni, amely 
részletesen tartalmazza az együttmű-
ködés feltételeit. Egy részletes, a fele-
lősségekre pontosan kitérő szerződés 
egy későbbi vitás kérdés rendezésekor 
is nagyon hasznos lehet.

„A vállalkozás jövőjét érintő 
stratégiai döntéseket is a könyvelőtől 

kapott adatok alapján érdemes 
meghozni.”
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szeresen kialakított konzultációs rend 
keretében az évközi és év végi kimuta-
tások, főkönyvi kivonat, szállító-vevő 
analitika, pénztárállomány stb. meg-
beszélése. Itt kell, hogy egyeztessünk 
olyan témákról, mint az adótervezés/ 
adóoptimalizálás, vagy a beruházások, 
pályázatok kérdése stb.

Végül elmondhatjuk, hogy a jó köny-
velő kiválasztásával nem csak rengeteg 
felesleges adminisztrációtól, utánajá-
rástól és idegeskedéstől kímélhetjük 
meg magunkat, de hosszú távon renge-
teg pénzt is spórolhatunk, feltéve, hogy 
rendszeresen és felelősségteljesen 
együttműködünk vele.

Schissler József 
okleveles könyvvizsgáló, 

adótanácsadó,
okleveles pénzügyi revizor

szerben, és ezzel ad egy meghatalma-
zást annak az ismerősnek, aki innentől 
ezeket az ügyeket intézheti, és ezt mi 
is rögzítjük.  

Azok a betegek, akik most több-
nyire más ismerősükkel váltatják 
ki a gyógyszereiket, a vészhelyzetet 
követően, hivatalosan hogyan tud-
ják ezt megtenni? Minden esetben 
kell meghatalmazást ehhez kérni? 
A meghatalmazást miért nem lehet 
a háziorvosnál vagy a szakorvosnál 
megtenni? Ugyanez a helyzet a szoci-
ális otthonok esetében is: ha valaki a 
szülei gyógyszereinek a kiváltásához 
szeretne meghatalmazást kérni, ho-
gyan kell ezt megtenni? Igaz-e, hogy 
2021-től jóval könnyebb lesz kiválta-
ni a kiskorú gyermekek, a nehezen 

a vállalkozás jövőjét érintő stratégiai 
döntéseket is mindig a könyvelőtől ka-
pott adatok alapján érdemes meghozni; 
ezért is nagyon fontos, hogy megfele-
lő kezekben legyen a vállalkozásunk 
könyvelése.

Együttműködés a könyvelővel

Miután kiválasztottuk a megfelelő 
könyvelőt, nincs más dolgunk, mint 
rendszeresen együttműködni vele. Elő-
ször is, a könyvelési anyagot minden 
hónapban határidőre (az előző hónap 
anyaga tárgyhó 5-ig) átadjuk neki. Így 
a könyvelőnek is lesz ideje azt feldol-
gozni és az estleges hiányosságokról 
bennünket még időben értesíteni, hogy 
mire elérkezik például az áfa-bevallás 
határideje, minden bizonylatot meg-
kapjon. Ezen kívül fontos egy rend-

mindenkinek azt javaslom, hogy már 
most, ebben az időszakban éljen ezzel 
a lehetőséggel, az Ügyfélkapu-regiszt-
rációt tegye meg, és a meghatalmazási 
feladatokat az EESZT-be is vezesse át.  

Van-e arra lehetőség és milyen mó-
don, hogy valaki képviseletet adjon a 
gyermeke ügyeinek intézésében egy 
nem hozzátartozónak, például szom-
szédnak?

Dr. Domokos Péter: Természetesen 
mindenki megteheti ezt a nyilatkoza-
tot. Egy cselekvőképességében nem 
korlátozott ember bárkit meghatal-
mazhat, és bárki, aki nincs korlátozva 
a cselekvőképességében, elfogadhatja 
ezt a meghatalmazást. Az illető a kép-
viseleti jogosultságot átvezeti a rend-

De ha ezt 90 ezer számlával teszi, ak-
kor a könyvelőnek rengeteget kell dol-
goznia vele. A könyvelési díj a köny-
velendő tételek számától (is) függ. 
Ebbe beletartozik a kimenő és bejövő 
számlák, a bankkivonatok könyvelése, 
a bérszámfejtés és egyéb tételek. Befo-
lyásolja az árat, hogy a vállalkozás áfás 
vagy sem, van-e külföldi kereskedelmi 
kapcsolata vagy nincs, van-e devizás 
bankszámlája vagy sem, továbbá az al-
kalmazottak létszáma. Na és persze az 
árbevétel nagysága is fontos, hiszen az 
minél nagyobb, annál nagyobb a koc-
kázat is. 

Ezért mielőtt szerződést kötünk, alapo-
san gondoljuk végig, hogy mi mindent 
várunk el a könyvelőnktől, milyen in-
formációkra lesz szükségünk, milyen 
gyakran szeretnénk vele egyeztetni 
stb. Arról se feledkezzünk meg, hogy 

Kormányablak, Ügyfélkapu,  
meghatalmazás

Továbbra is ösztönözzük a lakossá-
got a meghatalmazás elintézésére, 
vagy hosszú távon számoljunk a bár-
ki számára TAJ-szám alapján törté-
nő gyógyszerkiváltás gyakorlatával?

Dr. Domokos Péter kormányablako-
kért felelős miniszteri biztos, Területi 
Közigazgatásért Felelős Államtit-
kárság: Nem tudok arról, hogy a ve-
szélyhelyzet kivezetésével a jelenlegi, 
TAJ-szám bemondásos gyógyszerki-
váltási rendszer fennmaradna. Tehát a 
meghatalmazást meg kell tenni, aminek 
adatvédelem és gyógyszerbiztonság 
szempontjából is jelentősége van. Ezért 

Önök kérdezték
A XXX. GYOK előadói válaszoltak – 5. rész
A tavaly októberi, online megrendezett gyógyszerészkongresszus nézői az elektronikus ügyintézés és az adatvédelem téma-
körében is számos kérdést tettek fel az előadóknak, amelyeknek akkor csupán egy részét volt lehetőség megválaszolni. Az 
alábbiakban további információkkal egészítjük ki az ősszel elhangzottakat.  
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dik az egyszerűsített receptkiváltás, a  
TAJ-szám megadásával tehát továbbra 
is ki lehet váltani a gyógyszereket.

Édes gyermek esetén is szükség lesz 
meghatalmazásra ahhoz, hogy a szü-
lő az ő ügyeit is el tudja intézni?

Dr. Domokos Péter: A szülő álta-
li ügyintézéshez nem meghatalma-
zásra, hanem a törvényes képviselet 
rögzítésére van szükség. A jelenleg 
hatályos jogszabályban természete-
sen nincs különbség édes és fogadott 
gyermek között, a törvényes képvise-
let egységes. 

Amennyiben elindul a meghatalma-
zási rendszer, bevezetik-e azt, hogy 
egy gyerek születésekor a szülők au-
tomatikusan bekerülnek a meghatal-
mazási rendszerbe meghatalmazott-
ként?

Dr. Domokos Péter: A meghatalma-
zási rendszer, pontosabban a törvényes 
képviseleti rendszer már elindult, a 
szülők meghatalmazási rendszerbe tör-
ténő automatikus bekerüléséről a hon-
lapon lehet majd tájékoztatást kapni. 

A gyermek születésekor a törvény 
nem ad lehetőséget automatikus 
meghatalmazásra? Hogy a törvényes 
képviselethez ne kelljen meghatal-
mazást kérni?

Dr. Domokos Péter: A törvény nem 
rendelkezik automatikus meghatalma-
zásról, ezzel kapcsolatban a fentebb 
leírtak az irányadók.

A szociális otthonban a lakók kit ha-
talmaznak meg a gyógyszereik kivál-
tásával: konkrétan valamelyik gon-
dozót vagy az intézményt? Hogyan 
oldható meg a meghatalmazás olyan 
helyzetben, amikor gyakorlatilag he-
tente változik, hogy ki viszi a beteg-
nek a gyógyszert (az, akit éppen oda 
osztanak be)?

Dr. Domokos Péter: A meghatalmazás 
mindig egy adott személy, nem pedig 
intézmény részére szól. Erre való te-
kintettel a szociális otthon gondozója 
kaphat meghatalmazást a gyógyszerek 
kiváltására. Minden olyan gondozó 
részére szükséges kitölteni a megha-
talmazást, aki kiválthatja a szociális 
otthonban lakók gyógyszerét.

Van arra esetleg gyakorlatias meg-
oldás, hogy a vészhelyzetet követően 
azok a betegek, akik többnyire min-
dig más ismerősükkel váltatják ki a 
gyógyszereiket, hivatalosan hogyan 
tudják ezt megtenni? Minden eset-
ben szükség lesz meghatalmazásra?

Dr. Domokos Péter: A jelenlegi szabá-
lyozás szerint az egyszerűsített recept-
kiváltás a későbbiekben is megmarad, 

mozgó vagy mozgásképtelen betegek 
e-receptjeit, és hogy a hozzátarto-
zóknak nem lesz szükségük ehhez 
papíralapú igazolásra?  

Dr. Domokos Péter: AZ EESZT az 
a felület, ahol a megfelelő képviseleti 
jogosultság birtokában ezt a meghatal-
mazást át lehet vezetni, és ennek fényé-
ben a továbbiakban semmilyen egyéb 
okiratra nincs szükség. Arra is igen a 
válasz, hogy a veszélyhelyzet utáni 
meghatalmazásra és az EESZT-ben a 
képviseleti jogosultság rögzítésére is 
szükség lesz-e. Itt egy komoly hatósági 
aktusról van szó, így arra a kérdésre, 
hogy a háziorvosnál vagy a kezelőor-
vosnál is intézhetünk-e meghatalma-
zást, kategorikus nemmel válaszolok. 
A Kormányablak ügyintézője állami, 
hatósági jogkörben jár el, a képviseleti 
jogosultságot hatóságilag vizsgálja és 
rögzíti. 

A receptek kiváltására vonatkozóan 
mikortól fog élni a meghatalmazási 
rendszer?

Dr. Domokos Péter: A receptek ki-
váltására vonatkozó meghatalmazási 
rendszert már kihirdették (az emberi 
felhasználásra kerülő gyógyszerek ren-
deléséről és kiadásáról szóló 44/2004. 
(IV. 28.) ESzCsM rendeletben). A 
járványügyi veszélyhelyzetre való 
tekintettel azonban jelenleg is műkö-
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tás, tehát a központi adatok szerint 
még érvényben volt az igazolvány, és 
volt keret rajta, viszont az orvos már 
nem írta fel a gyógyszereket a beteg-
nek, mert az a plusz három hónap 
is lejárt. Ez egy technikai elakadás 
lehetett, vagy van valamilyen folyta-
tólagos meghosszabbításuk ezeknek 
a most lejáró igazolványoknak? Fel 
tudják használni a betegek a rajtuk 
lévő összeget vagy nem?
 
Dr. Domokos Péter: Ezt az egyedi 
ügyet ki kell vizsgálni: lehet, hogy egy 
szakrendszeri hiányosságról van szó 
vagy történhetett emberi mulasztás 
is. Nem tudok olyan jellegű generális 
problémáról, amit orvosolni kellene. 
Ha valakinek ilyen jellegű problémája 
van, akkor Ügyfélkapuval időpontot 
foglalva 20 perc alatt el tudja intézni 
ezt az ügyet.   

2021-től állítólag a beutalók is az 
Ügyfélkapun keresztül fognak el-
jutni a betegekhez. Az e-beutaló 
felhasználásához is szüksége van a 
felhasználónak az ügyfélkapus hoz-
záféréshez vagy a nélkül is fel tudja 
ezt használni?

Dr. Domokos Péter: Ennek utána 
kellene néznem. Első körben azt mon-
danám, hogy szükség van hozzá Ügy-
félkapura, hiszen az EESZT igénybe-
vételéhez is kell. 

Létezik-e és hozzáférhető-e a statisz-
tika az EESZT portál lakossági fel-
használóinak számáról, akár régiók-

ra, megyékre, a fővárosra lebontva? 
Hányan használják, hányan lépnek 
be rendszeresen? Van-e ebben orszá-
gos szinten különbség?

Dr. Domokos Péter: Abban biztos 
vagyok, hogy készült ilyen statisztika, 
mert minden egyes nálunk működő 
szakrendszer látogatottsága mérhető. 
Az adatok tartalmáról azonban semmit 
nem tudok, mert ez az ÁEEK jogköre. 

Milyen a lakosság visszajelzése az 
EESZT-vel kapcsolatban?

Dr. Domokos Péter: Általánosságban 
pozitív. Nagyon sok pozitív visszajel-
zést kapunk a rendszer lakossági ré-
széhez kapcsolódó jó kezelhetőségről 
és hasznosságról. A jelenlegi veszély-
helyzetben különösen hasznos, hogy az 
állampolgárok a feltöltött COVID-19 
mintavételi teszteredményeket meg 

tudják tekintetni, és ki tudják nyomtat-
ni a portálról.

Tavaly tavaszi rendezvényünkön 
hallottuk, hogy egy olyan mobil app-
likáció fejlesztése is tervbe van véve, 
amely az EESZT rendszer kezelésére 
alkalmas. Amin az eReceptek nyil-
vántarthatók, és akár egy vonalkód 
felmutatásával kiválthatók. Erről 
van információja? Várható, hogy ez 
a közeljövőben élesben is működik 
majd? 

Dr. Domokos Péter: Magának az 
EESZT-nek mindenképpen ildomos 
lenne, és lehet, hogy van is már olyan 

vagyis TAJ-szám megadásával tovább-
ra is ki lehet váltani a gyógyszereket a 
patikában. Amennyiben ez a lehetőség 
valamilyen okból kifolyólag megszű-
nik, egy alkalommal szükséges meg-
hatalmazást tenni vagy a képviseleti 
jogosultságot rögzíteni, és ez alapján 
attól az időponttól a gyógyszertárakban 
lekérdezhetővé válik az élő meghatal-
mazás, amely alapján a meghatalmazó 
nevére felírt gyógyszerek is kiadhatók 
lesznek.

Kaphat-e maga a gyógyszert kiadó 
gyógyszerész meghatalmazást a be-
tegtől?

Dr. Domokos Péter: Nem, meghatal-
mazást az EESZT lakossági felületén 
vagy a kormányablakokban lehet tenni.

Ha a szüleim adnak nekem megha-
talmazást, hogyan intézzem el a kor-
mányhivatalban az ő meghatalmazá-
sukat? Szükséges hozzá két tanú is? 
Érdemes otthon kitölteni a nyomtat-
ványt?

Dr. Domokos Péter: Amennyiben a 
szülei nem tudnak személyesen meg-
jelenni a kormányablakban, meghatal-
mazást adhatnak a képviseleti jogosult-
ság EESZT-ben való rögzítése ügyében 
történő eljárásra. Ebben az esetben a 
leendő meghatalmazott személyazo-
nosságának igazolását követően, a fen-
tieken felül a kormányablak előtti eljá-
rásra adott meghatalmazás bemutatása 
is szükséges. Ezt a meghatalmazást 
előzetesen meg és alá kell írni, továbbá 
két tanú kézzel írt adataival és aláírásá-
val szükséges ellátni. Az Információs 
Portál (www.e-egeszsegugy.gov.hu) 
és a Lakossági Portál (www.eeszt.gov.
hu) felületen elérhető „Meghatalmazás 
képviseleti jogosultság EESZT-ben 
való rögzítése ügyében történő eljá-
rásra” című iratminta is használható, 
de egyéb érvényes meghatalmazás is 
elfogadott.

A közgyógy-igazolványok érvényes-
ségét a pandémia alatt plusz három 
hónappal és egy negyedéves kerettel 
meghosszabbították. Kollégák jelez-
ték, hogy a számítógépes nyilvántar-

http://www.e-egeszsegugy.gov.hu
http://www.eeszt.gov.hu
http://www.eeszt.gov.hu
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(RNY) alkalmazás használatával tehet 
az ügyfél (https://rendelkezes.gov.hu/
rny-public/). 

Mi mindent intézhetünk otthonról, 
az Ügyfélkapun keresztül?

Dr. Domokos Péter: Ügyfélkapun ke-
resztül több mint 160 féle ügyet intéz-
hetnek az ügyfelek. Ebbe a körbe tarto-
zik többek között az 

•	 erkölcsi bizonyítvány online ügyin-
tézése (Webes ügysegéd),

•	 adó- és járulékbevallás (eBEV),
•	 adóigazolás kérése elektronikusan, 
•	 anyakönyvi kivonat igénylése,
•	 egyéni vállalkozás online ügyinté-

zése (Webes ügysegéd),
•	 időpontfoglalás kormányablakba, 

okmányirodába,
•	 lakcímbejelentés.

A teljes listát a https://magyarorszag.
hu/szuf_fooldal#fooldal vagy a https://
regi.ugyintezes.magyarorszag.hu/szol-
galtatasok?selected=A oldalon találják 
meg az ügyfelek.

Mennyi mozgó Kormányablak- 
buszuk van, és havi szinten hány te-
lepülést érnek el velük?

Dr. Domokos Péter: Országos szinten 
jelenleg 21 Mobilizált Kormányablak 
Ügyfélszolgálat (KAB busz) áll ren-
delkezésre (minden megyében egy, 
kivéve Hevesben, ahol kettő), vala-
mint további négy jármű beszerzése 
van folyamatban a 2021. évre (Pest, 

Borsod-Abaúj-Zemplén, Veszprém és 
Bács-Kiskun megyébe). Egy-egy kite-
lepülés alkalmával egy-két órát szoktak 
tölteni a KAB buszok egy adott helyen, 
amit előzetesen a helyi önkormányzat-
tal, oktatási intézménnyel vagy egyéb 
szervezettel egyeztetnek a kitelepü-
lés jóváhagyása, valamint a különféle 
technikai feltételek és híradás végett. A 
KAB buszok menetrendje megyénként 
tartalmazza az elért településeket és 
időpontokat, annak meghatározása az 
illetékes megyei/fővárosi kormányhi-
vatal feladata.  

Adatvédelem 

A TAJ-szám alapú gyógyszerki-
váltás kapcsán egy nagy anomália 
van a rendszerben: ha valaki tele-
fonon felhív bennünket, és meg-
kérdezi, hogy a gyógyszertárban 
az adott TAJ-számra van-e felírt 
gyógyszer, akkor a jogszabály sze-
rint mi ezt nem mondhatjuk meg, 
viszont ha bejön a gyógyszertár-
ba, és igazolja magát a szemé-

lyi igazolványával és bármilyen 
TAJ-számot hoz magával, akkor 
annak a TAJ-számnak mindenféle 
gyógyszerét felsorolhatjuk és át is 
adhatjuk neki. Ha valaki mégis in-
formációt szolgáltat ki telefonon, 
mekkora veszélybe sodorja magát, 
milyen nagy adatvédelmi incidens 
történik, és milyen következmé-
nye lehet ennek, ha ebből később 
probléma adódik?  

lefejlesztett felülete, ami mobiltelefo-
non keresztül megy. Egy mobilappli-
kációt viszonylag gyorsan létre kehet 
hozni; abszolút üdvözlendő lenne a 
részemről, ha egy ilyen jellegű szak-
rendszeri kivezetés a mobiltelefono-
kon is megjelenne, hiszen utóbbiakon 
rengeteg ügyet intézünk, és ez egy 
rendkívül felhasználóbarát megoldás 
lenne. Maga a Kormányablak mobil 
app egyelőre csak annyit tud, hogy 
megmutatja, az adott időben leginkább 
hová érdemes elmenni. De fél éven be-
lül már bizonyos ügyek is elintézhetők 
lesznek rajta.  

Jó lenne, ha az Ügyfélkapuról vala-
milyen információ, akár szóróanyag 
kikerülhetne a lakosság felé. Persze 
a lakosság 70 év feletti, egyedülálló 
tagjai nem biztos, hogy tudnak mit 
kezdeni ezzel. Az ügyintézőik fel 
vannak készülve arra, hogy akár egy 
idősebb embert is megismertessenek 
az Ügyfélkapu használatával?

Dr. Domokos Péter: A www.mo.hu 
(magyarorszag.hu) oldalon az Ügy-
félkapu létesítésével kapcsolatban 
minden szükséges információt meg-
találnak az érdeklődők. Ezen felül 
– életkorra való tekintet nélkül – sze-
mélyesen a kormányablakokban vagy 
telefonon (1818) és elektronikus úton 
(e-mail-ben és chat-en) a munkatársa-
ink részletes tájékoztatást nyújtanak az 
Ügyfélkapu létesítésével/használatával 
kapcsolatban. 

Arról mindenképpen jó lenne, ha 
készülne szórólap, hogy otthonról, 
Ügyfélkapun keresztül hogyan lehet 
meghatalmazást adni valakinek.

Dr. Domokos Péter: Az EESZT la-
kossági felületén (www.eeszt.gov.hu) 
keresztül az alábbi két típusú megha-
talmazás megtételére van lehetőség:
 
•	 Meghatalmazás a Lakossági Portál 

funkcióinak eléréséhez,
•	 Meghatalmazás eRecept kiváltásá-

hoz.

Általános meghatalmazást pedig Ügy-
félkapun, a Rendelkezési Nyilvántartás 

https://rendelkezes.gov.hu/rny-public/
https://rendelkezes.gov.hu/rny-public/
https://regi.ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/erkolcsi_bizonyitvany_igenyles.html
https://regi.ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/erkolcsi_bizonyitvany_igenyles.html
https://regi.ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/jarulekbevallas.html
https://regi.ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/adoigazolas.html
https://regi.ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/anyakonyvi_kivonat_igenyles.html
https://regi.ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/egyenivallalkozasonline.html
https://regi.ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/egyenivallalkozasonline.html
https://regi.ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok?selected=A
https://regi.ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok?selected=A
https://regi.ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok?selected=A
http://www.mo.hu
http://www.eeszt.gov.hu
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nyilvántartó rendszer, amibe automati-
kusan be lesznek építve az adatvédelmi 
blokkok, amelyeket aztán folyamato-
san fejlesztenek, az EESZT használa-
tával a gyógyszerészek az adatvédelem 
körében is naprakészek tudnak lenni, 

és talán szűkülhet a felelősségük a 
vényköteles gyógyszerek kiadása te-
kintetében. 

Több mint két éve dolgozunk az adat-
védelem bűvkörében, az adatvédelmi 
előírások szerint. Ez idő alatt történt-e 
súlyos, az egészségüggyel kapcsolatos 
adatvédelmi incidens, aminek komoly 
következménye lett volna? Ha igen, 
létezik-e olyan adatbázis, egy vissza-
kereshető határozattár, ahol ezt oku-
lásképpen, tájékozódásképpen, ano-
nimizált formában megismerhetjük 
és tanulhatunk belőle?

Dr. Börcsök Rita: Jelenleg ilyen nyil-
vántartás nem áll rendelkezésre. Vi-
szont a saját praxisomból és gyakorla-
tomból tudom, hogy miután a szegedi 
klinikán megállapították egy vezető 
beosztású orvos COVID-19-fertőzött-
ségét, és az osztályon dolgozó orvos a 
TAJ-száma alapján ránézett a doktor úr 
EESZT-ben fellelhető adataira, ebből 
nagyon komoly probléma kerekedett, 
tekintettel arra, hogy a doktor egyálta-
lán nem örült annak, hogy a kollégája 
az ő hozzájárulása nélkül belekuk-
kantott ebbe a rendszerbe. Most egy 
belső fegyelmi eljárás zajlik az orvos 
kollégával szemben, aki indokolatlanul 
megnézte, és ezzel mintegy kezelte a 
kollégája személyes adatait. A kíván-

csisága lehet, hogy pénzbe fog kerülni 
neki. A kártérítést itt nem vagyoni kár-
ként is lehet értelmezni, ha egy olyan 
információ vagy egy olyan stigmatizá-
ló betegség derült ki a kollégáról, ami 
számára hátrányos, ha kitudódik. Főleg 

az egészségügyi dolgozók körében ér-
demes erre odafigyelni, hogy ha nem 
indokolt, akkor senki ne érdeklődjön 
pusztán kíváncsiságból egészségügyi 
adatokról, még ha meg is van rá a le-
hetősége. 

Egy gyógyszertár esetében ki jogo-
sult ellenőrizni azt, hogy az adott 
patika az adatvédelmi előírásoknak 
megfelelően működik-e? Ellenőriz-
tek-e már egészségügyi szolgáltatót, 
ezen belül patikát ez ügyben, és ka-
pott-e már esetleg valaki büntetést, 
mert nem tudta bemutatni a megfe-
lelő adatkezelési szabályzatokat? 

Dr. Börcsök Rita: Akitől ebből a szem-
pontból a legjobban kell tartani, az nem a 
hatóság vagy az államigazgatási szervek, 
hanem maga az ügyfél, a beteg, mert ő 
maga rengeteg jogosultsággal rendelke-
zik, és ha éppen „ráér”, vagy érdeklődik, 
vagy akármilyen emberi okból nem tet-
szett neki a kiszolgálás, és tudja, hogy 
érdeklődhet, tájékozódhat szóban, vagy 
írásban kérelmet nyújthat be. A Nemze-
ti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság nem úgy működik, mint egy 
adóhatóság, hogy megjelenik, felmutatja 
a NAIH-igazolványt és ellenőriz. Vagy 
hivatalból indul az eljárás vagy pedig az 
említett bejelentőrendszer alapján. Bírsá-
golásokról gyógyszertárak vonatkozásá-

Dr. Börcsök Rita irodavezető ügyvéd: 
Nem javaslom, hogy telefonon, TAJ-
szám bemondása alapján tájékoztatást 
adjunk, mert nem tudjuk, ki van a vonal 
másik végén, és milyen körülmények 
között szerezte meg az adott beteg TAJ 
-számát. Ha mégis, és itt a gyógyszert 
kiadó személy felelősségi körét elemez-
getjük, akkor ebből nagyobb probléma 
is adódhat. Például a TAJ-szám jogo-
sultja később tudomást szerez arról, 
hogy az ő személyes adatai e tekintet-
ben kikerültek, akkor a gyógyszertár 
mint adatkezelő felelős azért, hogy nem 
megfelelően adta ki az adott TAJ-szám-
hoz kapcsolódó tájékoztatást.   

A TAJ-szám bemondója nagy sza-
badságot élvez, mert ezzel szinte 
bármit el tud intézni, a TAJ-szám 
tulajdonosa viszont védtelen marad, 
nagyon könnyű visszaélni az adatai-
val, és a gyógyszertár is nehéz hely-
zetbe kerül, ha ebből később prob-
léma adódik, és igazolni kell, hogy 
pontosan mi is történt.  

Dr. Börcsök Rita: A jelenlegi egy át-
meneti helyzet, ezért most még jobban 
oda kell erre figyelni, mert nagyobb le-
het a visszaélés. Bárki megteheti, hogy 
ha tudja a TAJ-számot, akkor megha-
talmazás nélkül válthatja ki valaki más 
gyógyszerét. A gyógyszerészek ilyen 
tekintetben nem minősülnek hatóság-
nak, nem ellenőrizhetik a személyazo-
nosságot. Korábban fel kellett mutatni 
a személyi igazolványt, de ezt ponto-
san adatvédelmi okokból szüntették 
meg. A gyógyszertárak azonban ké-
sőbb, az elektronikus meghatalmazás-
nak köszönhetően látni fogják, hogy ki 
jogosult az adott gyógyszert kiváltani. 

Van-e olyan törvényalkotói szándék, 
hogy ebben a későbbiekben módosí-
tás történjen? 

Dr. Domokos Péter: A kontaktok 
csökkentése végett van ez a liberáli-
sabb hozzáállás, de az egészségügyi 
térben ez később GDPR-konform mó-
don lesz rendezve. 

Dr. Börcsök Rita: Tekintettel arra, 
hogy az EESZT egy állami fenntartású 
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szükséges, de célszerű rögzíteni (a 
fentiekben említett hozzájáruló nyi-
latkozat elkészítésével), mert ha kérés 
esetén nem tudják igazolni a beteg felé, 
hogy kinek és mikor adták ki a gyógy-
szereit, akkor a beteg hivatkozhat arra, 
hogy a gyógyszertár nem tud eleget 
tenni a tájékoztatási kötelezettségének.

A veszélyhelyzet megszűnését követően 
mire számíthatunk: továbbra is rögzí-
teni kell a személyi igazolvány számot 
vagy más adatot, ha az illető nem a sa-
ját maga számára vált ki vényt?

Dr. Börcsök Rita: Véleményem sze-
rint továbbra is szükséges lesz rögzí-
teni a gyógyszert kiváltó nevét és sze-
mélyi igazolványának számát, de ezzel 
párhuzamosan javasolt a hozzájáruló 
nyilatkozat aláíratása is.

Telefonon lehet tájékoztatni a bete-
get a gyógyszereiről? 

Dr. Börcsök Rita: Nem célszerű, hiszen 
nem lehetnek biztosak abban, hogy való-
ban a beteg van-e a vonal másik végén.

Gyakran előfordul, hogy amikor 
kapcsolatba kerülünk egy beszállí-
tóval vagy bármilyen kereskedelmi 
partnerrel, céges e-mailcímet, tele-
fonszámot kérnek tőlünk. Kérhe-
tik-e ezt jogszerűen, lehet-e ez fel-
tétele a kapcsolatfelvételnek, vagy 
megtagadhatjuk az ilyen jellegű 
adatszolgáltatást?

Dr. Börcsök Rita: Természetesen 
kérhetik, és jogszerű is lehet maga ez 
a tájékoztatás, viszont nem árt tudni, 
hogy az adat, és ez a gondolat áll a 
jogalkotói szándék mögött is, érték. Az 
adatnak, különösen a személyes adat-
nak ára van. Ha például a betegek ada-
tairól beszélünk, legyen szó csak egy 
ezerfős adatbázisról, amelyben a név 
és az e-mail cím szerepel, az adatok 
birtokában lehetőség van profilozás-
ra, vagyis arra, hogy összegezzék, egy 
adott betegségtípusban az orvosok mi-
lyen gyógyszereket írtak fel vagy a be-
tegek milyen vitaminokat váltottak ki, 
amivel a cégek a vásárlói szokásokra 
akarnak rálátni. Nagyon fontos mérle-
gelni, hogy mennyit ér meg nekünk az, 
hogy személyes adatokat szolgáltatunk 
ki (hiszen a cégek általában fizetnek 
ezért), azzal arányban, ha ebből prob-
lémánk keletkezik. Illetve az még plusz 
szempont és feladat, hogy kiadhatjuk 
ezeket a személyes adatokat, csak ak-
kor mindenkitől egyesével meg kell 
kérni ehhez a hozzájárulást. És már egy 
e-mail cím kiadása is személyes adat-
nak minősül, vagy bármilyen olyan 
adaté, amivel az adott személy beazo-
nosítható. És itt jön be a kockázat- 
elemzés jelentősége, hogy mi az, ami 
az adott esetben sérülhet, illetve ami a 
mi adatkezelésünkben jogszabályelle-
nes cselekményre utalhat. 

MOSZinfó

(folytatjuk)

ban nem találtam adatot a NAIH honlap-
ján, illetve a személyes praxisomból sem 
tudok ilyet felhozni. 

Most, hogy már nem lehet rögzíteni a 
gyógyszert kiváltó személy személyi 
igazolvány számát (a személyazonos-
ságát kötelesek vagyunk ellenőrizni, 
de az adatokat nem rögzíthetjük), 
hogyan tudunk a beteg felé eleget 
tenni a tájékoztatási kötelezettsé-
günknek (azzal kapcsolatban, hogy 
ki váltotta ki a gyógyszereit)?

Dr. Börcsök Rita: Abban az esetben, 
ha nem a beteg váltja ki a saját gyógy-
szereit, javasolt a gyógyszert kiváltó 
személytől a hozzájárulását kérni, hogy 
legalább a nevét és, mondjuk, a szemé-
lyi igazolvány számát rögzíthessék, 
hogy kérés esetén eleget tudjanak tenni 
a beteg felé azon tájékoztatási kötele-
zettségüknek, hogy ki és mikor váltotta 
ki a gyógyszereit. Az ilyen esetekre az 
lenne a javaslatom, hogy a gyógyszert 
kiváltó személlyel írassanak alá egy 
hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a 
gyógyszertár kezelheti az általa mega-
dott személyes adatokat (név, lakcím, 
személyi igazolvány száma stb.).

Ha nem rögzítjük a gyógyszert kivál-
tó személyi igazolvány számát, akkor 
egy szabálysértés esetén mi véd ben-
nünket?

Dr. Börcsök Rita: A gyógyszert ki-
váltó személy személyes adatait nem 

Új elnökség a HGYSZ élén
Az elmúlt év végén jelentős személyi változások zajlottak le a  
Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetségének elnökségében. 
Korodi Karolina elnök asszony 2020 decemberében lemondott po-
zíciójáról. Az ezt követő tisztújító közgyűlésen a HGYSZ tagjai dr. 
Zlinszky János eddigi alelnököt választották elnöknek, míg az alel-
nöki pozíciókat a következő négy évben Korodi Karolina és dr. Kató 
Bálint személyi jogos gyógyszertár-tulajdonos gyógyszerész tölti be. 

„Továbbra is elkötelezettek vagyunk a biztonságos és fenntartható gyógyszerellátás mellett. 
Fontosnak tarjuk, hogy olyan működési környezet alakuljon ki a gyógyszer-kiskereskedelem 
területén, amely megfelelően biztosítja a gyógyszerellátást a betegek számára, támogatja 
a szakdolgozók munkáját, valamint elősegíti a gyógyszertárak gazdaságos működését” – 
mondta a Szövetség új elnöke.

Forrás: HGYSZ

NYITOTT SZEMMEL
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A kormány mintegy fél tucat rendelettel 
az egészségügyi ellátórendszer teljes pa-
lettáját „átrajzolta”. December legvégén, 
a Magyar Közlöny 294. számában meg-
jelent kormányrendelet a fővárosban és 
Pest megyében három vezető intézmény, 
úgynevezett centrum alá sorolta a koráb-
ban önálló kórházakat. Így a Dél-pesti 
Centrumkórház – Országos Hematoló-
giai és Infektológiai Intézethez a Bajcsy- 
Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet, a Jahn  
Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőinté-
zet, a Péterfy Sándor Utcai Kórház-Ren-
delőintézet, a Toldy Ferenc Kórház és 
Rendelőintézet (Cegléd), valamint a 
Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és 
Rendelőintézet (Nagykőrös) tartozik majd.

A második nagy központ az Észak- 
Közép-budai Centrum, Új Szent János 
Kórház és Szakrendelő lesz, ide azonban 
csak két intézményt soroltak. Az egyik a 
Szent Margit Kórház, amely egy korábbi 
kórházösszevonás alkalmával már volt a 
Szent János egyik telephelye. A másik ide 
sorolt intézmény a Visegrádi Rehabilitációs  
Intézet. A harmadik centrumnak a Szent 
Imre Egyetemi Oktatókórházat jelölték ki.

Külön rendelet készült a Honvédkórház 
irányításáról. Ez az intézmény ugyan nem 
került bele a centrumkórházakról szóló, 
kormányrendelettel szabályozott létesít-
mények körébe, de több nagy, fővárosi 
intézmény irányítását is rájuk bízták. Így 
a jövőben a Honvédkórház szatellit intéz-
ménye lesz az eddigiekben a Péterfyhez 
tartozó Országos Baleseti Intézet, a váci 
kórház, a fővárosi Károlyi Sándor és az 
Uzsoki utcai, valamint a kistarcsai, eddig 
jobbára a Pest megyei betegeket ellátó 
kórház. A Honvédkórház vezetőjét to-

vábbra is a honvédelmi miniszter nevezi 
ki, de az ide sorolt kórházak irányítását 
részben megosztott jogosítványokkal biz-
tosítják, másrészt a szakmai felügyeletet 
kizárólag az országos kórházi főigazgató 
hatáskörébe utalták. 

Egy másik kormányrendelet a korábbi 
országos intézetek számát összevoná-
sokkal a felére redukálta. A jövőben az 
országos gyógyintézeti címre a Haller 
utcai Kardiológiai Intézet, a Heim Pál 
Gyermekgyógyászati Intézet, a Korá-
nyi-, valamint az Onkológiai Intézet, il-
letve az összevonások nyomán létrejött 
Országos Mozgásszervi és Országos 
Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebé-
szeti Intézet lesz jogosult. Míg az Orszá-
gos Mozgásszervi Intézet az Országos 
Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet 
és az Országos Orvosi Rehabilitációs In-
tézet összevonásával, addig az Országos 
Idegsebészet a Nyírő Gyula és az Orszá-
gos Klinikai Idegtudományi Intézet ösz-
szeolvadásával jött létre.

Az országos intézetek is kaptak szatel-
lit kórházakat, így a Gottsegen György 

Országos Kardiológiai Intézet irányí-
tása alá került a balatonfüredi Állami  
Szívkórház, az Országos Korányi  
Pulmonológiai Intézet fennhatósága alá a  
Törökbálinti Tüdőgyógyintézet, vala-
mint a Veszprém Megyei Tüdőgyógyin-

tézet. Az Országos Mozgásszervi Intézet 
irányíthatja a Parádfürdői Állami Kór-
házat, az Országos Onkológiai Intézet 
pedig a Mátrai Gyógyintézetet.

Az országos gyógyintézetek és országos 
társgyógyintézetek vezetőit – az orszá-
gos kórház-főigazgató javaslatára – az 
egészségügyért felelős miniszter nevezi 
ki és menti fel, de minden további jogo-
sítvány az országos kórházi főigazgatóé.

A finanszírozási szabályokat is az új 
struktúrához igazították, így január elsejé-
től az egészségügyi intézmények saját ha-
táskörben csupán ötmillió forintig vállal-
hatnak kötelezettséget. Az ennél nagyobb 
összegű megrendelések az Országos Kór-
ház Főigazgatóság hatáskörébe kerülnek.

Forrás: nepszava.hu

Rendelkezzen személyi jövedelemadója 1%-ának felajánlásáról 
a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége javára!

 

Adószám: 19047960-2-41
 

Köszönjük! 
 

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége

Átszervezik az egészségügyi ellátás irányítását
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EU-engedély az AstraZeneca és az 
Oxfordi Egyetem vakcinájának
Az Európai Bizottság január végén fel-
tételes engedélyt adott az AstraZeneca 
brit-svéd gyógyszeripari vállalat és az 
Oxfordi Egyetem új típusú koronavírus 
ellen közösen kifejlesztett oltóanyagá-
nak forgalomba hozatalára. A Pfizer- 
BioNTech és a Moderna vakcinája 
után ez a harmadik, COVID-19 elleni 
oltóanyag, amelynek megkezdődhet a 
tömeges alkalmazása az Európai Unió 
27 tagországában. 

A vakcina előnye, hogy előállítási 
költsége alacsonyabb, mint a rivális 
oltóanyagoké. Szállítás közben nem 
igényel mélyfagyasztást, a gyártástól 
a felhasználásig normál hűtőszekrény-
ben, 4-8 fokos hőmérsékleten tartha-
tó. Azokat a felnőtteket lehet beoltani 
vele, akik betöltötték a 18. életévüket. 
Két adagban kell beadni, működé-
se pedig ismert módszeren alapszik: 
csimpánzokat megfertőző, de ember-
re teljesen veszélytelenné tett adeno-
vírussal juttatják be a koronavírusra 
jellemző tüskefehérjét a szervezetbe, 
amely azonosítja azt, és antitesteket 
fejleszt ellene.

Ursula von der Leyen, az Európai 
Bizottság elnöke kifejezte abbéli 
reményét, hogy a vállalat teljesí-
ti vállalását, és a megállapodásban 
foglaltak szerint mind a 400 millió 
adag oltóanyagot időben le fogja 
szállítani. 

Ide kapcsolódó hír, hogy Belgiumban 
és Franciaországban egyelőre nem 
oltják be a 65 év feletti lakosokat az 
Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca 
vakcinájával, ugyanis az illetékes ha-
tóságok szerint nem áll rendelkezésre 
elegendő adat arról, hogy 65 év felett 
is hatékony az oltóanyag. A francia 
gyógyszerhatóság illetékes vezetője 
ugyanakkor kiemelte, a vakcina, ha-
sonlóan az influenza elleni védőoltás-
hoz, nagyon könnyen kezelhető, ezért 
azt akár gyógyszerészek és szülésznők 
is beadhatják.

Forrás: MTI

MOK: Fontos a gyógyszer-engedélyezés transzparenciája

Közleményt adott ki a Magyar Orvosi Kamara azzal az új kormányrende-
lettel kapcsolatban, amely bizonyos feltételek mentén lehetővé teszi, hogy a 
járványhelyzet alatt az OGYÉI megkerülésével engedélyezzék a koronavírus 
elleni gyógyszerek használatát. A MOK elnöksége alapvető fontosságúnak 
tartja, hogy az oltások iránti szakmai és lakossági bizalom erősítése érdeké-
ben az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet a továb-
biakban is csak a gyógyszerbiztonsági szabályokat transzparensen követve, 
az Európai Gyógyszerügynökség előírásainak is megfelelő bevizsgálás után 
engedélyezze a készítmények forgalomba hozatalát, annak érdekében, hogy 
azokat orvosok is jó lelkiismerettel, szakmai meggyőződéssel ajánlhassák és 
adhassák be.

Kunetz Zsombor sürgősségi szakorvos, egészségügyi szakértő szerint az új 
rendelet „immár lehetővé teszi, hogy a kormány saját hatáskörben, szakem-
berek bevonása nélkül hozhasson be az országba bármiféle gyógyszert vagy 
oltóanyagot, amely alkalmas a koronavírus járvány megfékezésére, megkerülve 
az OGYÉI szakmai stábját”.

Forrás: mok.hu/napi.hu 

A Sanofi besegít a Pfizer-BioNTech oltóanyagának gyártásába

Paul Hudson, a Sanofi vezérigazgatója bejelentette: cége is besegít a Pfi-
zer-BioNTech konzorciumnak a koronavírus elleni oltóanyaga gyártásába. A 
francia gyógyszergyár több mint 100 millió adagot szállít le az Európai Unió-
nak 2021 végéig.

A francia gyógyszergyártó maga is két oltóanyag kifejlesztésén dolgozik, de 
legfőbb projektje, a GlaxoSmithKline-nal (GSK) együtt fejlesztett oltóanyag 
késedelmet szenvedett, és csak 2021 utolsó negyedévére lesz kész. A francia 
kormány ezért az elmúlt hetekben folyamatosan nyomást gyakorolt a Sanofira, 
annak érdekében, hogy gyártósorait a már forgalomban lévő vakcinák gyártá-
sára engedje át.

Az oltóanyaggyártó vállalatokra egyre nagyobb nyomás nehezedik az euró-
pai országok részéről. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke 
emlékeztetett arra, hogy az Európai Unió milliárdokat fektetett be a koro-
navírus-elleni vakcinák kifejlesztésébe, és leszögezte, hogy az oltóanyag- 
gyártóknak vállalniuk kell az EU-val kötött szerződéseikben foglaltakat, a 
megbeszélt ütemezéssel és mennyiségben kell kiszállítaniuk a megrendelt 
vakcinákat.

A Sanofi frankfurti üzemében júliustól kezdve fogja gyártani a konkurensei 
által rendelkezésre bocsátott oltóanyagot. Az itt előállított termékeket az 
Európai Unióban fogják felhasználni. A francia gyártó egyébként egy, az 
influenza elleni vakcinájához hasonló, hagyományos oltóanyagot és egy, a 
Pfizer-BioNtech és a Moderna vakcinájával azonos elven működő, hírvivő 
RNS (mRNS) molekulákon alapuló oltóanyagot tervez piacra dobni a koro-
navírus ellen.

Forrás: MTI
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Egy éven belül jöhet a  
magyar fejlesztésű és  
gyártású koronavírus-vakcina

Müller Cecília országos tiszti főor-
vos reméli, hogy fél-egy éven belül 
megindul a Magyarországon fej-
lesztett koronavírus elleni vakcina 
gyártása. Az influenzaoltásokhoz 
hasonlóan a hazai vakcinát is elölt, 
inaktivált vírusok felhasználásával 
készítik majd. A Debreceni Egyetem 
és a Nemzeti Népegészségügyi köz-
pont közös fejlesztésének köszönhe-
tően már kellő mennyiségben tudtak 
vírust szaporítani. Jelenleg ezeknek 
a vírusoknak az inaktiválása, elölése 
zajlik. 

A közös fejlesztést még tavaly má-
jusban jelentették be, december vé-
gén pedig a központi költségvetés-
ből kétmilliárd forintot különítettek 
el rá, aminek bő négyötödét a Debre-
ceni Egyetemnek, a maradékot pedig 
az NNK-nak szánták. A Debreceni 
Egyetem azóta  megalapította az  
Oltóanyaggyár Zrt.-t.

A fejlesztésben az egyetlen olyan 
hazai cég, a Fluart Kft. is részt 
vesz, amelynek van humánvakci-
na-gyártási tapasztalata (az egyik 
itthon alkalmazott, influenza elleni 
oltást is ők állítják elő). Erről még 
novemberben  nyilatkozott a Nép-
szavának Pozsgay Csilla egyetemi 
docens, gyógyszeripari szakértő 
(volt OEP-főigazgató), aki szerint 
az egyetem, az NNK és a Fluart 
közös munkájával nagy esély 
van arra, hogy „egy jó minőségű,  
hatásos és biztonságos, magyar fej-
lesztésű vakcina kerül majd az em-
berekhez”. 

Ő is úgy vélte, hogy az új oltó-
anyag egy éven belül eljuthat az 
előrehozott törzskönyvezésig, az 
oltóanyaggyár pedig alkalmas lesz 
akár bérgyártásra, más vakcina-
gyártók megrendeléseinek a telje-
sítésére is.

Forrás: hvg.hu

Debrecenben épül majd a hazai oltóanyag-gyár

Elégedetlen az országba lassan, néhány tízezres tételekben érkező oltóanyag meny-
nyiségével Orbán Viktor. Éppen ezért a kormány elrendelte egy nagy kapacitású, 
hazai oltóanyaggyár építését. Az üzem, amelynek már a tervezése is megkezdő-
dött, Debrecenben épül majd fel. 
 
Kósa Lajos, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője nemzetstratégiai jelentő-
ségűnek nevezte a Nemzeti Oltóanyaggyár felépítését. Papp László polgármes-
ter szerint Debrecen az egyetem tudományos, kutatás-fejlesztési potenciálja és a 
város egészségipari hagyományai miatt is jó választás. „A gyógyszergyártásnak 
ez egy speciális területe, így sem a Tevára, sem a Richterre nem lehet rátelepíte-
ni ezt a tevékenységet.” Az új üzem 55 milliárd forintból, másfél év alatt épülhet 
fel a Debreceni Egyetem Vezér utcai ipari parkjában.

Forrás: dehir.hu

Itthon is elkezdődött a bamlanivimab alkalmazása
Az OGYÉI 2020. december 12-én, 
Európában elsőként engedélyezte 
a Lilly bamlanivimab nevű készít-
ményének vészhelyzeti, ideiglenes 
alkalmazását. A bamlanivimab egy 
COVID-19-ből még tavaly felgyó-
gyult beteg vérplazmájából moleku-
láris technikával készült monokloná-
lis antitest, amelyet január legvégén 
elsőként egy 44 éves, túlsúlyos, ma-
gas vérnyomásban szenvedő nőbeteg 
kapott meg a Dél-pesti Centrumkór-
házban. A szer alkalmazása során 
a betegnél semmilyen mellékhatást nem észleltek, a páciens egy óra további 
megfigyelést követően otthonába távozott – jelezte utóbb a kezelést végző in-
tézmény.

Az ambuláns ellátás keretében, egyórás infúzió formájában alkalmazható szert 
olyan magas rizikóval rendelkező, enyhe vagy középsúlyos koronavírus-fertőzöt-
teknek lehet beadni, akik a betegség korai stádiumában vannak, és nagy a való-
színűsége annak, hogy náluk a fertőzés súlyos formában fog lezajlani.

Prof. dr. Kásler Miklós a gyógyszer beszerzésével kapcsolatban elmondta, a meg-
kötött nemzetközi szerződés szerint a bamlanivimabból három ütemben, összesen 
6236 ampulla érkezik Magyarországra: a januári 2400, illetve a február második 
felében érkezett 2800 után  március második felében további 1000 dózishoz jut-
hatunk.

Az emberi erőforrások minisztere hozzátette, a készítmény 70-75 százalékkal 
csökkenti a súlyosabb szövődmények kialakulását, így a betegek háromnegye-
dének állapota nem súlyosbodik, és kórházi felvétel sem szükséges. Ezáltal 
jelentősen csökkenhet a kórházakra és az egészségügyi dolgozókra nehezedő 
nyomás is. 

Forrás: MTI

https://hvg.hu/gazdasag/20210104_oltoanyaggyar_zrt_oltoanyag_oltas_vakcina_koronavirus_debreceni_egyetem
https://hvg.hu/gazdasag/20210104_oltoanyaggyar_zrt_oltoanyag_oltas_vakcina_koronavirus_debreceni_egyetem
https://nepszava.hu/3099183_a-klinikai-vizsgalat-nem-arra-valo-hogy-beoltsak-a-fel-orszagot--interju-pozsgay-csilla-gyogyszeripari-szakertovel
https://nepszava.hu/3099183_a-klinikai-vizsgalat-nem-arra-valo-hogy-beoltsak-a-fel-orszagot--interju-pozsgay-csilla-gyogyszeripari-szakertovel
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KULTURÁLIS AJÁNLÓ

Elérhetőség:
zeneakademia.hu

https://www.facebook.com/zeneakademiaofficial
https://www.youtube.com/user/LisztAcademyBudapest

Ingyenes

KOMOLYZENE
Zeneakadémia online

FILM
Magyar alkotások a Filmio-n

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem a korlá-
tozó rendelkezések feloldásáig nem tart nyilvános 
előadásokat a Zeneakadémián. A közönség azonban 
így sem marad koncertélmény nélkül, a programok 
többségét ugyanis megtartják, és online közvetítik 
Digitális Koncerttermükben, ahogy a Zeneakadé-
mián bérleti sorozatot rendező zenekarok koncert-
jeinek többsége is elérhető az interneten.

Tavaly novemberben indult a Nemzeti Filmintézet 
által létrehozott, „magyar Netflix”-ként is aposztro-
fált internetes filmtár, a Filmio. A starthoz 160 hazai 
játékfilmet és több mint száz animációt, kis- és doku-
mentumfilmet sorakoztattak fel, de a kínálat folyama-
tosan bővül, amelyet havi 1190 forint ellenében kor-
látlan mennyiségben élvezhetünk. A számítógépen, 
tableten és okostelefonon keresztül is elérhető rendszerhez 
egyelőre csak Magyarországról férhetünk hozzá; készül az 
okostévé-applikáció, és a közeljövőben havi előfizetés nélkül, 
egy-egy adott film megtekintésére is lesz lehetőség a Filmio-n.

Az oldalon többféle szempont, cím, kategóriák és műfajok 
alapján is lehet keresni. Az extrák között a filmek eredeti 
plakátjait is megtaláljuk, és ha készültek hozzá stábfotók, 
werkfilmek, azok is letölthetők.

 

 

KÖNYV
Ljudmila Ulickaja: Csak egy pestis

A népszerű orosz írónő 35 éves korában írt egy forgatóköny-
vet, ami akkor még semmilyen formában nem jelent meg.  

A közelmúltban, több mint 40 év-
vel később került elő, és nyert új 
aktualitást.
 
Rudolf Ivanovics Majert felren-
delik Moszkvába, hogy beszá-
moljon a pestisvakcina-kutatás 
eredményeiről. Moszkvába érve 
köhögni kezd, ám arra gyanak-
szik, hogy csak megfázott a 
vonatúton. Miután egyre rosz-
szabbul érzi magát, kórházba 
szállítják. A diagnózis: tüdő-

pestis. Megkezdődik a versenyfutás az idővel, hogy fel-
kutassanak mindenkit, akivel útja során kapcsolatba ke-
rült, és a nagy fekete autó elindul begyűjteni a kontaktokat. 

A kisregényként is olvasható mű arról szól, mekkora tragédi-
át okozhat egy rosszul viselt maszk, hogyan kezeli egy auto-
riter állam a járványveszélyt, és hogyan ismétli a történelem 
folyamatosan önmagát. 

Bár már látszik a fény az alagút végén, az emberek az utóbbi időszakban kezdtünk ráérezni az online kulturális progra-
mok – koncertek, színházi előadások ízére. Az alábbiakban – kikapcsolódás, feltöltődés gyanánt – ismét néhány ilyen, 
túlnyomórészt virtuális élményt ajánlunk olvasóink figyelmébe.

Megjelenés éve: 2020
Kiadó: Magvető

Ár: 2564 Ft

Elérhetőség:
filmio.hu/home

https://www.facebook.com/zeneakademiaofficial
https://www.youtube.com/user/LisztAcademyBudapest
https://www.libri.hu/szerzok/ljudmila_ulickaja.html
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A MAGYAR TENGER
„A Balaton tündérkertje”: Balatonföldvár

A századforduló idején kiépült Balatonföldvár a déli part egyik leg-
szebb települése. Gyönyörű kikötőjének, XIX. századi villáinak, 
platánosainak, sétányainak, valamint vitorlás eseményeinek és az 
egész évben nyitva lévő Hajózástörténeti Látogatóközpontjának és 
Kilátójának köszönhetően egyre kedveltebb a vendégek körében. 
A 20. század elején Földvárt a tudósítások már a Balaton tündér-
kertjének nevezték. Egykoron Korányi Frigyes neves pulmonoló-
gus, Kvassay Jenő miniszteri tanácsos, Kresz Géza orvosdoktor, a 
hazai szervezett mentőszolgálat megteremtője, Rákosi Jenő író és 
színházigazgató, Bajor Gizi, a híres színésznő is Földváron pihent. 

1903-ra Széchényi Imre gróf elnökletével megalakult az a Balaton- 
földvár-fürdő részvénytársaság, amely meg is vásárolta Széché-
nyi Viktortól Földvárpusztát. Pár év alatt rendbe tették az útháló-
zatot, postaépületet emeltek, csatornázták az egész telepet. 1904 
őszén elkezdődhetett a móló építése. A mólón lévő híd terveit 
a függőleges 15. sor megfejtésében szereplő műegyetemi tanár 
– a magyar vasbetonépítés úttörője – készítette. Földvár 1905-
ben megkapta a gyógyfürdői rangot. A vitorlástelep kialakítá-
sa után, 1939-ben avatták fel azt a klubházat, amelynek nevét a  

vízszintes 1. sor megfejtése tartalmazza. Így vált Balatonföldvár 
a hazai vitorlázás egyik fellegvárává.

Balatonföldvár rengeteg nevezetességgel és látnivalóval rendel-
kezik. Az egyik legismertebb a vaskori földvár maradványa, ami 
a település névadójaként is szolgált, valamint a számtalan ere-
deti állapotában megmaradt villaépület. A településen található 
továbbá Magyarország egyetlen többtámaszú vasbeton-szer-
kezetes hídja, ami a kikötőben található, és ipari műemléknek 
tekinthető. A teljesség igénye nélkül meg kell még említenünk 
Balatonföldvár első utcájában, a Petőfi utcában (régen Imre 
utca) található villát, a „Kulipintyót”. Itt töltötte gyermekkorát 
a híres író, Afrika-vadász, akinek nevét a függőleges 17. sor 
megfejtésében olvashatják.

Vízszintes
1. Megfejtés 13. Magabiztos, erőt sugárzó 14. Óbuda betűi 
keverve! 16. A hindu kultúrában egyenes ági leszármazott 
(GOTRA) 18. Laikus Bukarestben! 19. Azonosító nemzetkö-
zi rövidítése 21. Bibliai női név 22. Páratlan Tazia! 24. TNH 
25. Becézett Erika 27. Végigéli az életet 29. Ausztria internetes 
kódja 30. Folyékony kőzetolvadék vulkánkitörésnél 31. Gir-
hes, soványka (népies) 32. Ájtatosság 34. Itt, itt van (régies, 
irodalmi) 35. Az alumínium vegyjele 36. A nátrium vegyjele 
37. Tágas közterület 39. Él, távirati stílusban! 40. A nagy füles-
bagoly ismertebb neve 41. Egy gurítással minden tekebábut leüt  
42. Film készítéséhez létrejött alkotócsoport 43. Határozott né-
velő fordítva! 45. Ilyen kapocs is van 46. Hajat vágat 48. Lak 
betűi keverve 51. Betűvetés 53. A 900 éves Jedi mester 55. Stá-
jerország szövetségi tartomány székhelye 57. Arterio-ventricu-
laris, röviden 58. Neptunuszon túli kisbolygó (Sedna) 60. A lent 
elhelyezkedő 61. KRO 62. Ritka, Londonban! 63. Személyetek 
64. Gyakori spanyol férfinév 

Függőleges
2. Igevégződés 3. Toldalék 4. Héber eredetű, bibliai kereszt-
név 5. Aljas, becstelen ember (régies) 6. Divatos kézitáskák, 
hátizsákok ismert márkája 7. Siráma páros hangzói 8. MN 9. 
Ősi japán táblajáték 10. … Miklós, magyar építész, a XIX. 
század egyik legnagyobb magyar mestere 11. Információ, tény 
12. Rom, düledék 15. Megfejtés 17. Megfejtés 20. A líra és az 
epika mellett a három alapvető műnem egyike 22. Gyógyfürdő 
Olaszországban 23. Gyulladáscsökkentő kenőcs, hatóanyaga 
acetotartrate 26. … Gardner, amerikai színésznő, kora egyik 
legnagyobb hollywoodi sztárja volt 27. …-kód, egy jogalany 
azonosítására szolgáló egyedi szám/kód 28. Kiáll közepe!  
33. Toxin 35. A felső törzs része névelővel 37. Például egy 

klubban regisztrált egyén 38. Omladék 40. Közlekedési eszköz 
használója 42. Fiatal fiú (jiddis eredetű, szleng) 44. …. vera, 
gyógyító növény 47. Dublinban lakik 49. Segítsd rá a kabát-
ját (két szó) 50. Menyasszony 52. Folyó Shakespeare szülő-
városában 54. Tatárok, a muszlimok, az azerbajdzsánok és a 
kazahok körében ismert keresztnév (ANAR) 56. Mély női szó-
lam a kórusban 57. A vértanúk városa 59. Német tévéállomás, 
németországi regionális közszolgálati műsorszórók szövetsége 
61. Közép-kelet magyarországi népcsoport, nevüket több 
település is őrzi 64. JO

A 2021. március 28-ig helyes megfejtést beküldők között könyvet sorsolunk ki.

Beküldési cím: info@magangyogyszereszek.hu          Előző havi nyertesünk: Dr. Pap Viola, Csorna
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dr. Écsy Zoltán – 2002 dr. Komáry Kázmér – 2002 prof. dr. Vincze Zoltán – 2003 dr. Szabó Sándor – 2003 dr. Hankó Zoltán – 2004

prof. dr. Stájer Géza – 2004 prof. dr. Dick R. Gourley – 2005 dr. Samu Antal – 2005 dr. Csejtei Mariann – 2006 dr. Orbán István – 2006

dr. Várszegi László – 2006 prof. dr. Zalai Károly – 2007 Mátyásné dr. Simon Zsuzsa 
– 2007

dr. Váczi Józsefné – 2008 dr. Baranyi Judit – 2008

dr. Horváth Dénes – 2009 dr. Varga Imre – 2010 dr. Schlégelné dr. Békefi Csilla
– 2011

dr. Dudits István – 2011 dr. Küttel Sándor – 2012

dr. Takács Gézáné dr. Burkus Margit 
– 2014

dr. Lovas Imre – 2015 dr. Szalai Margit – 2016

„Gyógyszerészetért” életműdíjasok

dr. Hodossy Lajos – 2017

prof. dr. Vecsernyés Miklós – 2019 prof. dr. Halmos Gábor – 2019

prof. dr. Kiss István – 2017
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