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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
SZÖVETSÉG A MAGÁNGYÓGYSZERÉSZETÉRT

Missziós nyilatkozat
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Elhangzott, hogy a hatékony terápia 
a gyógyszer és a hozzá tartozó infor-
máció kettősét jelenti, utóbbit pedig a 
gyógyszerészi gondozás keretében van 
lehetőség átadni a betegnek. A MOSZ 
elnökségi tagja a személyre szabott far-
makoterápia jelentőségéről és a praxis-
közösségek működéséről is szót ejtett. 
 
Prof. dr. Csóka Ildikó az előző 
előadóhoz csatlakozva kijelentette, a 
gyógyszerészi gondozás mindenek- 
előtt kapcsolatépítés. A SZTE GYTK 
Gyógyszertechnológiai és Gyógyszer-
felügyeleti Intézetének igazgatója sa-
ját prezentációjában többek között az 
életminőség dimenzióiról, az egész-
ség-betegség szubjektív megéléséről és 
a félelem pszichológiájáról beszélt. Ezt 
követően természetesen arra is kitért, 
hogy miként lehet javítani a diabéte-
szes betegek életminőségén, illetve a 

jelenlegi járványhelyzetben esetükben 
mi a teendő.

Szabó Barnabás, a 77 Elektronika 
Kft. fejlesztési részlegének felelős 
igazgatóhelyettese cége Dcont® ter-
mékcsaládját mutatta be. Ezen belül 
ismertette a helyes vércukor- és egyéni 
ketonszint-mérés metódusát, továbbá 
a teszteszközökhöz kapcsolódó me-
nedzsment platformot is. 

Prof. dr. Halmos Gábor az inzulinke-
zelés eszköztárát, konzervatív terápiá-
ját és a legújabb, innovatív megoldáso-
kat mutatta be, részletesen is kitérve a 
smart pen és az inzulinpumpa haszná-
latára. 

Dr. Juhász Éva a gyermekkori diabé-
tesz terápiás protokolljának ismerte-
tését követően az inzulinkezelésben 

Fókuszban a cukorbetegség  
kezelése

A rendezvény első napjának déle-
lőttjén szokás szerint a pontszerző 
szakmai továbbképzésé volt a terep.  

Dr. Takács Gézáné dr. a 2-es típu-
sú diabetes mellitus farmakoterá-
pia menedzsmentjéről, illetve annak  
COVID-19 vonatkozásairól beszélt. A 
modern terápiás ajánlások ismertetését 
követően a hagyományos és a legkor-
szerűbb kezelési módok, így a glifozi-
nok is szóba kerültek. Az előadó a téma 
kapcsán a post-COVID szakambulan-
ciák rendszerét is bemutatta.  

Dr. Samu Antal a felnőttkori 2-es tí-
pusú diabetes mellitus gyógyszerészi 
gondozásának, farmakoterápia me-
nedzsmentjének mikéntjét ismertette. 

Járványveszély alatt: új szerepben a gyógyszerellátás 
Beszámoló a XXVI. Gyógyszertár-működtetés Konferenciáról

Szövetségünk a COVID-19 vészhelyzet miatt tavaszi munkakonferenciáját is a személyes találkozások későbbre halasztásával, 
a virtuális térben volt kénytelen lebonyolítani. A március 5-7. között lezajlott rendezvény előadói különböző nézőpontból, ám 

szinte kivétel nélkül megemlítették az új típusú koronavírus-járvány következményeit, a hazai patikákra gyakorolt hatását, 
ami egyrészt a forgalom hosszú távú visszaesésében, az emberi és szakmai kapcsolatok gyengülésében, másrészt a modern 

információs technológiák előretörésében, új fogyasztói trendek megjelenésében nyilvánult meg.   
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tődhetünk, levezethetjük a felgyülem-
lett feszültséget. 

Dr. Kőszegi Orsolya, a MOSZ Hajdú- 
Bihar megyei szervezetének elnöke a 
gyógyszerészi hivatás társadalmi meg-

ítéléséről, megbecsültségéről és leér-
tékelődéséről beszélt, annak az útját is 
keresve, hogy miként szerezhető vissza 
a szakma régi presztízse.
 
A járványhelyzet az élet minden te-
rületén táptalaja a konfliktusoknak – 
mondta dr. Horváth Aliz szakgyógy-

szerész, coach. Hogyan jelenik meg 
mindez a patikában, a betegek köré-
ben, és hogyan lehet kezelni ezeket a 
helyzeteket? A szakember előadásában 
a megküzdés, a reziliencia fogalmát is 
ismertette a hallgatósággal.

Dr. Dobson Szabolcs gyógyszeripari 
szaktanácsadó az általa létrehozott, la-
ikusokat és kollégákat tájékoztató nyílt 
Facebook-csoport, a Koronavírus-vak-
cináció – szakirodalmi tallózó műkö-
déséről, jelentőségéről, tapasztalatai-
ról számolt be. Tette mindezt abból az 
alapkérdésből kiindulva, hogy hogyan 

tudunk hiteles információval szolgálni, 
mit mondjunk a COVID-19 járvány 
kapcsán a betegeknek.

Dr. Vályi-Nagy Viktor klinikai 
homeopátiás szakorvos, háziorvos a 
Boiron azon innovatív készítményeit 
ismertette, amelyek a nyugodt alvást, 
a bélflóra egyensúlyának megőrzését, 

illetve a csecsemők, gyermekek higié-
nikus orr- és szemtisztítását segítik elő. 

Szabó Csilla munka- és pályalélekta-
ni tanácsadó szakpszichológus arról 

beszélt, hogyan segíti a fiatalokat a 
pályaismeret a pályaorientáció és a pá-
lyaválasztás folyamatában. 

Prof. dr. Antal István, a SE GYTK 
dékánja az egyetemén zajló curriculum 
reform elemeit ismertette (amelyekről 

a vele készült interjúnkban korábban 
mi is beszámoltunk).
 
A sikeres generációváltásra mutatott 
példát az a négy kisfilm, amelyekben 
gyógyszerészek – a karcagi Szalay csa-
lád, a jászárokszállási Dobos család, a 
debreceni Kőszegi család és az oroshá-

használt legmodernebb készítmények 
alkalmazásáról számolt be, majd pedig 
konkrét hazai esettanulmányokon ke-
resztül mutatta be a hatékony terápiás 
gyakorlatot. 

Gyógyszerellátás COVID-19  
helyzetben

Miért nehéz a jelenlegi helyzetben kö-
zösségi életet kialakítani? – tette fel 
a költői kérdést a péntek délután első 
előadója, dr. Csontos Ildikó, a MOSZ 

alelnöke, aki a Szövetség elmúlt 30 
évének felidézését követően kénytelen 
volt megállapítani, hogy a fiatalok előtt 
nincs minta, amit követhetnének. 

Idén huszadik évfolyamába lépett a 
Gyógyszertár magazin. Tóth Tamás 
felelős szerkesztő a lap történetéből két 
jelentős dátumot emelt ki, majd a kö-
zeljövő terveiről beszélt.  

Tari Annamária azt vizsgálta, milyen 
mentális következményei vannak a je-
lenlegi járványhelyzetnek. A beteg tá-
jékozottsága mellett a gyógyszerészé is 

akadályba ütközik, mindkét félhez de-
zinformációk és félinformációk jutnak 
el. Nemcsak a pácienseket, hanem saját 
magunkat is meg kell nyugtatnunk. A 
klinikai pszichológus, pszichoterape-
uta előadó arról is beszélt, milyen 
lehetőségek, kanalizációs csatornák 
léteznek, amelyeken keresztül feltöl-
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nyal kapcsolatos informatikai újdonsá-
gokat és az EESZT egyéb funkcióinak 
bővítését is ismertette. 

Zsigmond Krisztina, az AIPM vak-
cina munkacsoportjának vezetője a 

gyógyszerészek által végzett oltások 
jelentőségéről és a COVID-19 vakci-
nációban való esetleges részvételükről 

beszélt. Dr. Kovácsy Zsombor ügyvéd 
e tevékenység szabályozandó elemeit 
vette górcső alá, majd azon vélemé-
nyének adott hangot, hogy a gyógysze-
részek általi oltás elfogadottsága lehet, 
hogy nagyobb lenne, mint ha a házior-
vos asszisztense végezné ugyanezt a 
feladatot. 

A délelőtt ezt követő blokkjának vi-
deó-bejátszásaiban külföldön – Ro-
mániában, Németországban, Svéd-
országban, Norvégiában és Svájcban 

alapítója és tiszteletbeli elnöke sike-
resnek értékelte a vezetőváltást. Mint 
mondta, egy elkötelezett, dinamikus, 
összetartó csapat áll a szervezet élén, 
amely tisztában van a jelen kihívása-
ival, ismeri a modern kor technikai, 
kommunikációs eszközeit és él is 
azokkal. 

Szabó Bálint, az Országos Kórházi 
Főigazgatóság főigazgató-helyettese 
az elmúlt hónapok egészséginformati-
kai fejlesztéseiről adott számot. Örven-
detesnek nevezte, hogy – elsősorban a 
COVID-19 járvány hatására – az orvo-
sok és a betegek is tartósan átköltöztek 
az online térbe, jelentősen csökkentve 
a szükségtelen személyes találkozások 
számát. Mint elhangzott, előbbiek már 
több mint 90 százalékban eRecepteket 
írnak. Az előadó a koronavírus-járvány-

zi Herczegfalvi család – két generáció-
ja számolt be arról, hogy a szülőknek 
hogyan sikerült átadniuk a patika ve-
zetését gyermekeiknek. A megszóla-
lók dinasztikus szemlélet kialakítására 
biztatták kollégáikat, a betegek felé 
megnyilvánuló szakértelem és szeretet, 
illetve egymás folyamatos segítésének 
fontosságát hangsúlyozták.

Széles optikával a gyógyszerészetről

A konferencia második napjának nyi-
tányaként Lukácsné dr. Fodor Enikő 
és dr. Mikola Bálint a megújult MOSZ 
vezetés első évéről adott számot.  

A Szövetség jelenlegi elnöke többek 
között a COVID-19 járványnak a 
gyógyszertárak működésére gyako-
rolt hatását elemezte, míg a MOSZ 
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laszt, hogyan őrizhető meg a gyógysze-
részetben a hivatás, az etika és a gaz-
daság egészséges egyensúlya. Milyen 
egészségügyi tevékenységeknek adhat 
helyet a patika, és az alapellátáson belül 
milyen szerep juthat a gyógyszerészek-
nek, különösen a jelenlegi helyzetben, 
amikor a gyógyszerész-beteg találko-
zások száma tízszerese az orvos-beteg 
találkozások számának?

Dr. Bertalan Lóránt, az OKFŐ szak-
értője az EESZT aktualitásairól, a 
legújabb fejlesztésekről adott számot. 
Mint elhangzott, tavaly Magyarorszá-
gon az eRecept a negyedik legnépsze-
rűbb elektronikus ügyintézési szolgál-
tatás volt. Kiderült, hogyan kívánják 
optimalizálni a rendszer működését, il-

letve mi lesz a sorsa a jövőben a felírási 
igazolásoknak.   

Géczi Gabriella, az Infomix Kft. ügy-
vezetője az orvosi vényíró szoftverek 
működését ismertette. Mint megtudtuk, 
jelenleg 111 úgynevezett HIS rendszer 
működik Magyarországon, amelyek 
közül 48 rendelkezik vényíró modullal 
is. Arra azonban nem kaptunk egyértel-
mű választ, hogyan lehet kiküszöbölni, 
hogy az orvosok olyan készítményt 
rendeljenek, amely nem érhető el a pa-
tikai forgalomban.

Dr. Illés Zsuzsanna az új lendületet 
kapott Magyar Gyógyszer Programot 
ismertette, amelynek médiakampánya 
ez év januárja és áprilisa között zajlik. 

zetének alapítója, vezetője ezt követő-
en egy, az orvosok körében végzett fel-
mérés eredményeit ismertette, amely a 
távkonzultáció elfogadottságát, haté-
konyságát vizsgálta. A háziorvos szak-
ember szorgalmazza a társszakmák 
együttműködését, kapcsolatának szo-
rosabbra fűzését. 
 
Dr. Havasi Katalin, a Házi Gyermek-
orvosok Egyesületének elnöke egy, a 
COVID-19 járvány kapcsán kevésbé 

szem előtt lévő területről, a kisgyere-
kek koronavírus-fertőzéséről, annak 
szövődményéről, a sokszervi gyul-
ladásról beszélt. Az elnök asszony a 
gyermekközösségekben a pandémia 
okán szem előtt tartandó higiéniai 
rendszabályokról is szót ejtett.
  
Dr. El Koulali Zakariás elsőként a meg-
jelenés előtt álló FoNo VII-ről és a friss 
pozitív listáról ejtett szót, majd az interne-

tes gyógyszer-kereskedelem engedélye-
zésének folyamatát ismertette. Jelenleg 
339 patika végez ilyen tevékenységet, de 
ez a szám folyamatosan nő. Az országos 
tiszti főgyógyszerész úgy véli, a szakma 
hitelességének egy része veszne el azzal, 
ha a kötelező gyógyszerészi jelenlét ki-
kopna a rendszerből.  

Gyógyszerpiac – Szakma és  
szolgáltatás

A szombat délután első előadójaként 
dr. Mikola Bálint arra kereste a vá-

– dolgozó magyar gyógyszerészek 
számoltak be arról, milyen kompeten-
ciákkal rendelkeznek az ottani patikai 
szakemberek, illetve milyen feladataik 
és nehézségeik vannak a jelenlegi jár-
ványhelyzetben. 

Dr. Békássy Szabolcs rámutatott, mi-
lyen radikális mértékben visszaesett a 
személyes orvos-beteg találkozások 
száma. A Háziorvosok Online Szerve-
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ményeinek ismertetését követően az 
Elixir Pro rendszer patikai bevezeté-
séhez kapcsolódó esettanulmányokat 
mutatott be, majd pedig a közeljövőben 
várható, új fejlesztésekről adott számot.

Hegedüs Józsefné dr., a MOSZ So-
mogy megyei szervezetének elnöke 
a patikai bevételek növelésének és a 

költségek csökkentésének lehetőségeit 
ismertette. Mint elmondta, gyógyszer-
tárának webshopjával nagymértékben 
sikerült kompenzálnia a járvány okozta 
veszteségeket. Szóba került az intézeti 
és közforgalmú patikákban alkalma-
zottként dolgozó szakemberek jöve-
delme között létrejött bérfeszültség, 
amelynek hatását, következményeit 
egyelőre még nem lehet látni.    

Hosszú nap volt a szombati, sokakban 
azonban még így is maradtak kérdé-
sek, amelyeket a rendezvény – első 
alkalommal megnyíló – Online bárjá-
ban tudtak megbeszélni egymással, az 
országos tiszti főgyógyszerésszel és a 
konferencia néhány másik előadójával.  

A gyógyszertár-működtetés jogi 
és gazdasági környezete

A vasárnap délelőtti program egyik 
moderátora, dr. Nagy Balázs jelez-
te, a járvány hatására patikájuk-
ban körülbelül 50 százalékkal nö-
vekedett a bankkártyás fizetések 
aránya. Már csak ezért is aktuális volt  

működését mutatta be a gyakorlatban, 
rámutatva a berendezések praktikus, 
előnyös tulajdonságaira. 

Dr. Marjai Tamás, a HGYSZ szak-
mai igazgatója az internetes gyógy-
szer-kereskedelem – csomagküldés, 
házhozszállítás – aktuális jogi szabá-
lyozását ismertette. Mint elmondta, a 
COVID-19 járvány legalább tíz évvel 
gyorsította fel az internetes szolgáltatá-

sok fejlődését, a jövőben pedig ezen a 
téren – többek között a chatbotoknak és 
a házhoz szállító robotoknak köszön-
hetően – még dinamikusabb terjeszke-
désre, modernizálódásra van kilátás.  

Szerencsés Dóra, az Inspira Kft. 
ügyvezetője egy, a cége által a közel-
múltban végzett felmérés eredményeit 
ismertetve rámutatott arra, hogy a CO-
VID-19 hatására jelentősen megváltoz-
tak a patikai vásárlási szokások. A meg-
kérdezett budapesti gyógyszertárak 80 
százalékában visszaesett a forgalom, 
átrendeződött a fogyás szerkezete, a 
vevők nyitottabbá váltak az expediálók 
ajánlására, az akciós és/vagy olcsóbb 
termékeket részesítik előnyben, továb-
bá ritkábban vásárolnak, akkor viszont 
a nagyobb kiszereléseket keresik.    

Dr. Schvarckopf Tamás, a Novodata 
Zrt. gyógyszerész vezetője a patikák 
és rendszergazdáik előtt álló szak-
mai kihívásokra és azok megoldási 
lehetőségeire mutatott rá, kollégája,  
Erdős Ábel pedig egy felmérés ered-

A MAGYOSZ igazgatója ismételten 
felhívta a figyelmet arra, hogy az ezzel 
a védjeggyel ellátott készítményeket 
a patikai szoftverek is feltüntetik, és a 
rendszerben ezekre a termékekre is rá 
lehet keresni.  

Dr. Oláh Gábor, a MOSZ alelnöke 
részletesen ismertette a COVID-19 

gyorstesztek különböző típusait, mű-
ködését, majd össze is hasonlította egy-
mással a PCR és a POC teszteket. 

Hidas Gergely, a TÜV Rheinland  
InterCert Kft. üzletág-igazgatója a száj- 
maszkok egyes fajtáinak funkcióját, 
működését mutatta be. Aki eddig nem 
volt tisztában vele, megtudhatta, me-
lyik maszk szűri a kilélegzett, melyik a 
belélegzett levegőt és melyik mindket-
tőt. Melyik védi hordozóját az esetle-
ges környezeti ártalmaktól, és melyik a 
közösséget a maszkot viselő, fertőzött 
egyéntől?  

Dr. Horváth Judit, dr. Fischer Anna 
és dr. Rajkai Gergely – ismét csak 
videóbejátszások segítségével – há-
rom különböző márkájú patikarobot 
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teljesítés, a csere, a javítás, valamint 
a határidők elmulasztásának esete. 
Mint kiderült, a termékszavatosság 
a gyártó, a kellékszavatosság viszont 
az eladó, vagyis a patika felelősségi 
körébe tartozik. Jótállást pedig a ko-
rábbiaktól eltérően, a termék értéké-
vel arányosan egyre hosszabb időtar-
tamra kell vállalnia a gyártónak.  

Dr. Vámossy István, a Gollmann Ma-
gyarország értékesítési vezetője a cége 
által forgalmazott automata patikai 

rendszereket mutatta be, kitérve azok 
előnyeire és beszerzésük költségolda-
lára is. Valamelyest az előző előadás-
hoz csatlakozva, Madarász András, a 
Goodwill Consulting Kft. értékesítési 

igazgatója azokat a jelenleg és az elkö-
vetkező időszakban elérhető pályázati 
lehetőségeket ismertette, amelyeket 

gyógyszertárak is igénybe 
vehetnek – például külön-
böző patikai rendszereik 
korszerűsítésére, akár rak-
tározó-expediáló automaták 
beszerzésére is.  

A rendezvény – amelynek 
három napján 54 előadás 
hangzott el, s amelyet 250 
regisztrált résztvevő tisztelt 
meg érdeklődésével – szo-
kás szerint a Magángyógy-
szerészek Országos Szövet-
sége Közgyűlésével zárult.

MOSZinfó

Dr. Maklári Zsolt jogász, a Sárdy, 
Szalántai és Társai Ügyvédi Iroda 
munkatársa a betegszabadság és a 
táppénz általános szabályainak is-
mertetését követően a jelenlegi jár-
ványhelyzet speciális eseteire – töb-
bek között a karantén, zárlat miatti 
táppénzre, illetve a külföldről beu-
tazókra vonatkozó előírásokra – is 
kitért, majd elmondta, milyen módon 
ellenőrizheti a munkáltató a beosztot-
tak egészségi állapotát.  

2021-ben szigorodtak az eladott 
termékekre – így a gyógyásza-
ti segédeszközökre is – vonatkozó 
szavatossági, jótállási szabályok.  
Mátyás Zoltán, a Patella-96 Kft. 

ügyvezető igazgatója a leglénye-
gesebb módosításokat ismertette a 
hallgatósággal. Szóba került a hibás 

Fodor Tamás, a Global Payments 
Europe kiemelt ügyfélkapcsolati me-
nedzserének előadása, amelyben a kü-
lönböző terminálokról, (hagyományos 
és telefonos) bankkártyás fizetési le-
hetőségekről esett szó.  

Schissler József okleveles könyvvizs-
gáló, adótanácsadó, okleveles pénz-

ügyi revizor az ugyancsak elterjedőben 
lévő elektronikus számlázás előnyeit 
és hátrányait ecsetelte. Szóba került 
a digitális aláírás szerepe, a számlák 
tömeges továbbításának lehetősége, a 
patikák archiválási kötelezettsége és 
természetesen a jövő is, amikor már 
gép küldi a számlát egy másik gépnek, 
és utóbbi rendezi is a cég tartozását. A 
prezentáció második felében az előadó 
az adott időszak adóügyi aktualitásaira 
is kitért.    
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jól kihasználni és erősíteni. Ha hang-
súlyosabbá tudnánk tenni a gyógysze-
rész szerepét az egészségügyi ellátó-
rendszerben, ha olyan kompetenciákat 
kapnánk a kezünkbe, amelyek ezt a 
pozíciónkat erősítenék, vonzóbb lehet-
ne a gyógyszertári munka, és emellett 
a lakosság körében jelentős egészség-
nyereséget érhetnénk el.  

Kibővített kompetenciák

Szép szakmai kihívás lenne a gyógy-
szertári vakcináció. A márciusi 
Gyógyszertár-működtetés Konferen-
cián elhangzottak szerint ez sok or-
szágban jól működő gyakorlat, növeli 
a lakosság átoltottságát, a gyógyszer-
tár egészségügyi szerepét, és plusz-
bevételt jelent a részt vevő gyógy-
szertáraknak. A nemzetközi példák 
szerint egy rövid elméleti és gyakorla-
ti képzést követően az erre vállalkozó 
gyógyszerészek sikeresen be tudnak 
kapcsolódni a szezonális influenza- 
és az utazásokhoz kapcsolódó oltások 
programjába.

Szintén többször felmerült, hogy a 
gyógyszerész az egyes krónikus beteg-
ségek kezeléséhez kapcsolódó gyógy-
szerek rendelésére is jogosultságot 
kapna. Az EESZT használatával jól 
megoldható az orvossal való együttmű-
ködés és kommunikáció. A lehetőség 
szintén növelné a gyógyszertár egész-
ségügyi szerepét, a lakosság elége-
dettségét. Megoldódna az a diplomás 
egészségügyi szakemberhez méltatlan 
helyzet, hogy gyógyszerészként nincs 
lehetőségem egy eltörött inzulinampul-
lát pótolni vagy egy utazáskor otthon 
felejtett vérnyomáscsökkentő tablettát 
kiadni. 

Nagyvárosban nőttem fel, dolgoztam 
megyeszékhelyen, ügyeletes nagy 
gyógyszertárban, de már több mint 
húsz éve falusi gyógyszerészként te-
vékenykedem. Olyan gyógyszertárban, 
ahol a régi, vidéki patikamodell szerint 
a munkahely és a lakás egy épületben 
helyezkedik el, ennek sok előnyével 
és néhány hátrányával együtt. Az évek 
alatt volt lehetőségem megismerni a te-
lepülést és lakóit, jó szakmai és baráti 
kapcsolatokat kialakítani, s ezen isme-
retekkel egészségügyi szakemberként 
segíteni településünk közösségét. Ha-
sonlóan ahhoz, ahogy sok-sok kolléga 
végzi a munkáját vidéki gyógyszerész-
ként. A tára mögött töltött évek alatt 
sok minden változott a szakmánkban, 
mindnyájan fel tudunk sorolni több 
kedvező és kedvezőtlen változást. Az 
utóbbi időszak változásait tapasztalva 
felmerül a kérdés: hogyan tovább, vi-
déki gyógyszerészek?

Egy fiatal gyógyszerész előtt számos 
lehetőség áll. Minden időszaknak meg-

van a maga legnépszerűbb, divatos, jól 
fizető szakmai területe. A kétezres évek 
elején az orvos- és a gyógyszertár-láto-
gatás vezetett a népszerűségi listán. A 
liberalizáció idején jó lehetőség volt 
egy újonnan nyíló gyógyszertár fiatal 
személyi jogos vezetőjének lenni. A 
közelmúlt kedvelt feladata a helyettesí-
tő gyógyszerészi munka. Napjainkban 
pedig a kórházi gyógyszerészek régóta 
várt, jól megérdemelt bérrendezése 
után egy fiatal kolléga számára von-
zó lehetőség az intézeti gyógyszerészi 
munka. 

Nem vonzó perspektíva

A vidéki patikusság sem korábban, sem 
most nem igazán volt vonzó. Ennek jól 
látható következménye a kis vidéki 
gyógyszertárakban dolgozók körében 
tapasztalható magas átlagéletkor. So-
kan a korábbi munkahelyüket priva-
tizálták, és ma már a nyugdíjas kort 
meghaladva végzik munkájukat. Évek 
óta sokat beszélünk a generációváltás-
ról, mégis nagyítóval kell keresnünk az 
olyan sikeres tulajdonosváltást, amikor 
egy fiatal gyógyszerész a rendelkezés-
re álló hitelprogram segítségével egy 
nyugdíjba vonuló kolléga patikáját át-
veszi. A kivételt leginkább a családon 
belüli átadás-átvétel jelenti.

Felmerül a kérdés, hogyan lehetne von-
zóbbá tenni a vidéki gyógyszerészetet, 
és ha ez nem sikerül, hogyan alakulhat 
a kistelepülések gyógyszerellátása. Az 
ország egészségügyi rendszerének na-
gyon nagy értéke, hogy faluhelyen dip-
lomás egészségügyi szakember érhető 
el. Az egyre kevesebben lévő és egy-
re leterheltebb háziorvosok mellett ez 
egy olyan pozitívum, amit fontos lenne 

Egyedül nem megy
Még egyszer a vidék gyógyszerellátásáról
A kistelepülések gyógyszerellátásának rendszere a jelenlegi pénzügyi struktúrában hosszú távon nem fenntartható. A gene-
rációváltás akadozik, a falusi gyógyszerészlét nem vonzó perspektíva a fiatalok számára. A kiutat ugyanakkor nem a patikán 
kívüli gyógyszerforgalmazás, hanem az állami finanszírozás újragondolása és esetlegesen a gyógyszerészek kibővített szak-
mai kompetenciái jelenthetik. 
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püléseken az alapvető szolgáltatások 
biztosítására pályázat benyújtását, 
amelynek gyógyszerek patikán kívüli 
forgalmazása is része lehet. Ez egy lát-
ványos pályázati elem, amely azonban 
sajnos sem a lakosság gyógyszerellátá-
sára, sem a vidéki patikák működésére 
nincs jelentős hatással. Egy nagyvá-
rosban elvárás, hogy mindig legyen 
elérhető a friss kenyér, a fájdalomcsil-
lapító. A falu egy kicsit másképpen 
működik. Itt mindenki próbál előre ter-
vezni, felkészülni. Ha valamiből mégis 
hiány adódik, az összetartó közösség 

tagjai igyekeznek kisegíteni 
egymást. Az viszont joggal 
elvárható, hogy az alapvető 
egészségügyi szolgáltatáso-
kat még elfogadható utazás-
sal el lehessen érni. Ebben 
lehet segítség egy megerő-
sített, bővített kompeten-
ciákkal rendelkező vidéki 
gyógyszertári ellátás.  

A szakmai szervezetek kö-
zös felelőssége tudatosítani 

a döntéshozókban, hogy a ma 
még jól működő vidéki gyógy-

szerellátást segíteni kell. Megoldási ja-
vaslatokkal a szakmának kell előállnia 
és képviselni azokat a döntéshozók felé. 
Ez sok lobbizást és pénzt igényel, de ha 
nem történik előrelépés, elveszítjük azt 
a lehetőséget, hogy vidéken széles kör-
ben elérhető egészségügyi szakember 
álljon a lakosság szolgálatában.

Dr. Nagy Balázs szakgyógyszerész,
a MOSZ Felügyelő  

Bizottságának elnöke

Finanszírozás

Mindezek mellett a kispatikák jöve-
delmezőségének javítására is meg-
oldást kell találni. Erre több javaslat 
is készült, ami közös bennük, hogy 
a hatékony megoldások pluszforrást 
igényelnek. Sajnos egyik esetben 
sem történt érdemi előrelépés. Meg-
oldás lehet az árrés emelése, a már 
meglévő működési támogatási for-
mák (szolgáltatási díj, generikus ösz-
tönző) differenciálása a kis patikák 
számára kedvezőbb formában. Fon-
tos lenne a tulajdonosváltás 
kiemelt segítése, például 
az orvosi praxisokhoz ha-
sonló támogatási rendszer 
alkalmazásával. A pá-
lyakezdő gyógyszerészek 
számára ösztöndíj, lakha-
tási lehetőség felajánlásá-
val lehetne vonzóbbá ten-
ni a vidéki patikusságot. 
Ha nem tudjuk szimpati-
kussá tenni a kistelepü-
lési gyógyszerészéletet, a 
ma még jól működő rend-
szer, amely biztosítja a falun, 
helyben élő lakosság gyógyszerhez 
jutását, nem lesz hosszútávon fenn-
tartható. A már most is tapasztalható 
tendencia fog erősödni: egyes helye-
ken megszűnik az ellátás, máshol pe-
dig a korábban közforgalmú gyógy-
szertár fog heti néhány napot nyitva 
tartó fiókgyógyszertárrá alakulni. 
Az ilyen csökkentett nyitva tartás-
sal, egy gyógyszerésszel üzemelő 
fiókpatikák nem igazán alkalmasak 
a színvonalas egészségügyi munkára, 

főképpen adatrögzítő és gyógyszerel-
osztó feladatot tudnak ellátni. Ezzel 
nem tudjuk vonzóvá tenni a vidéki 
gyógyszerészetet egy fiatal kolléga 
számára. 

Fel kell vállalni, hogy a jövedelme-
zőség rendezése elengedhetetlen fel-
tétele az ellátás fennmaradásának. Ha 
egy falusi patikus ki tud gazdálkodni 
egy diplomás egyészségügyi szakem-
berhez méltó bért, és a feladatait nem 
egyedül kell ellátnia, hanem legalább 
egy szakdolgozót maga mellett tudhat, 

akkor várható el tőle, hogy ne az ad-
minisztráció vegye el az idejét, hanem 
érdemben tudja biztosítani a lakosság 
egészségügyi ellátását. Azt a feladatot, 
amiért elvégezte az egyetemet, és letet-
te a gyógyszerészi esküjét.

A szakmai szervezetek felelőssége

Egy közelmúltban megjelent rendelet 
lehetővé teszi a kétezer fő alatti tele-

„Nagyítóval kell keresnünk az olyan 
sikeres tulajdonosváltást, amikor egy 

fiatal gyógyszerész a rendelkezésre álló 
hitelprogram segítségével egy nyugdíjba 

vonuló kolléga patikáját átveszi.”
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kiadható gyógyszernek minősülő 
anyagot, készítményt indokolatlan 
mennyiségben tart.

•	 A Büntető törvénykönyv szerint 
bűntettet követ el, aki gyógyszerhez 
vagy állatgyógyászati készítmény-
hez kapcsolódó eredeti dokumentu-
mot kereskedelmi céllal, rendelteté-
sétől eltérően felhasznál [4].

•	 Nem csak az követi el az egészség-
ügyi termék hamisítását, aki egy 
eredeti gyógyszert „lemásol”, ha-
nem például az is, aki egy eredeti 
gyógyszer dokumentációját megha-
misítja, vagy aki egy Magyarorszá-
gon nem engedélyezett gyógyszerrel 
engedély nélkül kereskedik, esetleg 
indokolatlanul nagy mennyiségben 
tartja azt [5].

Módszerek

Összeállítottam egy 9 kérdésből álló 
kérdőívet, amelyet a közösségi média 
két zárt, szakmai fórumán tölthettek 
ki a kollégák 2020. február 1. és 2020. 
június 30. között. A megválaszolandó 
kérdések az alábbiak voltak:

1. 2018 januárja óta találkozott-e ha-
mis vagy hamisnak tűnő recepttel/
felírási igazolással?

2. Az alábbi esetek közül találkozott-e 
már valamelyikkel munkája során?

3. Milyen típusú irattal próbálkoztak?
4. Milyen hatóanyagokat és milyen 

erősségben próbáltak kiváltani?

Jogi háttér

A témában végzett kutatás módsze-
reinek és eredményeinek bemutatása 
előtt át kell tekinteni a területet érintő, 
hatályos jogi szabályozást. Létezik-e 
részletes jogi szabályozás recepttel 
való visszaélés gyanúja esetén köve-
tendő cselekvésre, vagy a szabályozás 
csak kereteket biztosít az expediáló 
számára? 

Külföldi recept: Fontos tisztázni, 
hogy külföldi vényre bármely orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszer kiad-
ható, kivéve a kábítószerként (K1 és 
K2) és a pszichotróp anyagként (P2) 
minősített gyógyszereket [1]. Tehát a 
gyógyszerkiadás szabályai lényegében 
megegyeznek a magyar és külföldi vé-
nyek esetében, kivételt képeznek még a 
nem EGT-tagállamból származó recep-

tek. Ezekre legfeljebb 30 napra elegen-
dő gyógyszer expediálható.

Magyar vény esetén vizsgálni kell az 
alaki kellékeket, amelyeket a 44/2004. 
ESZCSM rendelet tételesen rögzít, és 
fontos, hogy csak a megfelelő meny-
nyiséget expediáljuk! Ha a felíró orvos 
nem jelölte meg egyértelműen az ellá-
tott napok számát, akkor a 30 naphoz 
legközelebb eső mennyiséget (szintén 
44/2004. (IV.28.) ESZCSM rendelet) 
szabad kiadni [2].

Amennyiben a recept alaki szempont-
ból megfelelő, akkor a profilrendelet 
(2/2008. (I.8.) EüM rendelet) alapján 
az expediálás nem tagadható meg, még 
akkor sem, ha esetleg egy hagyományos 
vénynél az alsó vonalkódot a gyógyszer-
tári program nem tudja beolvasni [3].

A kiadást meg kell tagadni, ha a recep-
tet vagy az orvos pecsétjét a NEAK 
letiltotta, hiányzik egy vagy több alaki 
kellék (orvosi pecsét, aláírás), esetleg 
egyértelmű eltérést tapasztalunk (pél-
dául: nyomtatott recepten kézzel javí-
tás, amit az orvos nem ellenjegyzett, 
hibajavítós lefestés, kézzel írt recept 
esetén eltérő színű tollak használata).

A bizonyítottan hamis recept következ-
ménye:

•	 A Szabálysértési törvény alapján 
szabálysértést követ el, aki Ma-
gyarországon orvosi rendelvényre 

Hamis receptek, recepttel való visszaélések  
a patikában. Mit tehet a gyógyszerész? 
A 2020. évi Rozsnyay Mátyás Emlékverseny MOSZ-különdíjas pályaműve
A mindennapi officinai munka során mind gyakrabban találkozni olyan receptekkel, felírási igazolásokkal, vagy olyan gyógy-
szerkiváltási technikákkal, amelyek olyan gyanút ébreszthetnek, hogy a gyógyszer kiváltásának célja nem a beteg állapotá-
nak a javítása, hanem – a hatályos jogi kiskapuk kihasználásával – a készítmények illegális beszerzése, esetleg a feketepiacra 
juttatása. Az észlelt esetek több megyét is érintettek, így felmerült a kérdés, hogy vajon országos jelenséggel állunk-e szem-
ben, és milyen készítményeket érinthet a probléma? Bizonyos hatóanyagoknál a visszaélés olyan méreteket ölthet, amely 
akár a gyógyszerkasszára is befolyással lehet, mivel leggyakrabban emelt jogcímre szóló támogatással próbálják kiváltani 
ezeket a recepteket.
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anyag és annak különböző hatáserős-
ségei a leginkább favorizált termékek. 
Egy erős szakadék után következik 
a clonazepam, amit kissé lemaradva 
követ a tramadol. A negyedik pedig a 
zolpidem. Néhány esetben régi klasz-
szikusokkal (ephedrin, codein) is lehet 
még találkozni. (2. ábra)

A kérdőív válaszai alapján döntő több-
ségben (90% felett) három- vagy több-
havi gyógyszermennyiséget próbálnak 
kiváltani. Az ennél kisebb mennyisé-
gek száma szinte elenyésző (<10%).

Kiderült az is, hogy az esetek több mint 
kétharmadában nem történt expediálás. 
Lopott recepteknél nagyon nehéz kide-
ríteni vagy észrevenni a visszaélést. A 
jogi részben már említettem, hogy az 
alakilag hibátlan receptet – jogilag – 

kötelező expediálni. Ugyanak-
kor a szerző saját véleménye, 
hogy szakmailag a többség 
helyesen döntött, amikor 
megtagadta a gyógyszer 
kiadását, mivel a visszaélés 
ténye lehet, hogy csak a 
következő tb-elszámolásnál 

derülne ki, vagy ha időköz-
ben az orvos jelzi a lopás tényét.

A fennmaradó egyharmad rész még 
mindig magasnak mondható arány. 
Ennek a számnak a csökkentését nagy-
ban nehezíti, hogy a felíró orvosokkal 
a gyógyszerészek nagyon ritkán tudják 

5. Az adott recepttel mekkora mennyi-
séget próbáltak kiváltani?

6. A gyanús esetek során történt-e ex-
pediálás?

7. A vényt felíró orvossal felvették-e a 
kapcsolatot?

8. Kérem, adja meg azt a települést, 
ahol munkája során ilyen recepttel/
receptekkel találkozott!

9. Kérem, itt írja le egyéb tapasztala-
tait vagy véleményét a témával kap-
csolatban!

Eredmények

A kérdőívet 148 fő töltötte ki. A vála-
szok összesítése után kiderült, hogy a 
válaszadók csaknem 95 százaléka az el-
múlt egy évben találkozott hamis vagy 
hamisnak vélt recepttel/felírási igazo-
lással! A településnevek pedig azt bizo-
nyítják, hogy olyan országos problémá-
ról beszélhetünk, ahol a nagyvárosok, 
megyeszékhelyek (például Budapest, 
Kecskemét, Székesfehérvár, Miskolc, 
Győr) mellett a kisebb települések 
(Kerekegyháza, Jászapáti, Szentlőrinc, 
Nyírbátor stb.) is igencsak érintettek.

A második kérdéssel a leggyakoribb 
módszereket kívántam felmérni. Eb-
ben az esetben négy tényleges lehető-
ségből és egy ötödik, „egyéb” mezőből 
választhattak a kitöltők. A négy lehe-
tőség:

•	 A beteg vagy hozzátartozója kivál-
tás előtt telefonon érdeklődik az 
adott készítmény kiváltásáról. Jel-
lemzően alprazolam- és tra-
madol-hatóanyagú készít-
ményekről van szó, egy 
recepten több dobozzal 
rendelve.

•	 Egyértelműen hamis 
vénnyel érkezik a „be-
teg” (NEAK által letiltott 
vény, javítási hiba, alaki 
hiba, stb.)

•	 A beteg több településen is féléves 
gyógyszermennyiséget íratott fel 
magának a háziorvossal, valószínű-
leg hamis szakorvosi engedéllyel.

•	 A receptet kiváltó személy több kü-
lönböző személynek (megegyező 

lakcímmel, ami nem helyi) szóló 
vényre vált ki többhavi, ugyanolyan 
gyógyszert.

Ezeken az opciókon kívül 18 egyéb 
válasz is érkezett, valamint több mint 
100 válaszadó legalább két lehetőséget 
is megjelölt. Ebben az a kétségbe ejtő, 
hogy volt, aki három, négy vagy akár 
öt módszerrel is találkozott! Ha eh-
hez azt a tényt is hozzávesszük, hogy 
egyes módszerekkel többször is talál-
koztak a kollégák, akkor még ennél a 
viszonylag alacsony kitöltési számnál 
is nagyon magas a becsült visszaélések 
lehetősége. (1. ábra)

A harmadik kérdés válaszai alapján 
a válaszadók kétharmad arányban 
nyomtatott felírási igazolással talál-
koztak, a maradék egyharmadon pedig 

fele-fele arányban osztoznak a kézzel 
írt receptek és a hagyományos nyom-
tatott vények.

A negyedik kérdés válaszai alapján a 
visszaélések terén az alprazolam ható-

„Amennyiben a recept alaki 
szempontból megfelelő, akkor a 

profilrendelet alapján az expediálás  
nem tagadható meg.”

1. ábra: Kiváltási technikák gyakorisága

Egyéb

A receptet kiváltó személy több különböző személynek 
(megegyező lakcímmel, ami nem helyi) szóló vényre vált ki 

többhavi, ugyanolyan gyógyszert.

A beteg több településen is féléves gyógyszermennyiséget 
íratott fel magának a háziorvossal, valószínűleg hamis 

szakorvosi engedéllyel.

A beteg egyértelműen hamis vénnyel érkezik (NEAK által 
letiltott vény, javítási hiba, alaki hiba stb.).

A beteg vagy hozzátartozója telefonon érdeklődik kiváltás előtt az 
adott készítmény kiváltásáról. Jellemzően alprazolam és tramadol 
hatóanyagú készítmények, több dobozzal rendelve egy recepten.
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egységesíteni. Hasznos lenne a Ma-
gyar Gyógyszerészi Kamara gondozá-
sában egy országos, egységes eljárás-
rend kialakítása, amelynek bevezetése 
nagy segítség lenne a patikákban dol-
gozóknak.

Az eredmények tükrében erősen 
megfontolandónak tűnik, illetve ja-
vasolható az alprazolam-hatóanyagú 
gyógyszerek kiváltásánál is rögzíteni 
a kiváltó személyi igazolvány számát.

A kérdőív válaszaiból és az egyéb hoz-
zászólásokból az is kiderült, hogy a 
felíró orvosokkal gyakran nagyon ne-
héz vagy egyáltalán nem lehetséges a 
kapcsolatfelvétel. Ez még inkább igaz 
lehet a jelenlegi pandémiás helyzetben.

A NEAK részéről többnyire jelentős 
késéssel érkeznek meg a vény- és pe-
csétletiltások. Erre megoldást jelent-
hetne egy online felület létrehozása, 
ahol a NEAK az összekötő szerepét 
töltené be a gyógyszerészek és az or-
vosok között. Ez a felület célszerűen 
működhetne úgy, hogy a gyógyszerész 
bejelenti a gyanús recept sorszámát, 
felírási dátumát és a felíró orvos nevét, 
majd a NEAK értesíti az adott orvost. 
Ezzel kiküszöbölhető lenne az, hogy az 
orvosok gyakran nem is tudják, hogy a 

receptjeikből hányat loptak el.

Az eddig említett problémák 
nagy részére látszólag meg-
oldást jelentene az elekt-
ronikus vények térnyerése 
és a klasszikus papíralapú 
gyógyszerrendelés teljes 

megszűnése. Azért látszó-
lag, mert ma már sok esetben 

a szakorvosi javaslatot is hamisítják, 
és azzal jelentkeznek a háziorvosnál. 
Ebben az esetben a háziorvos teljesen 
szabályos vényeket fog a térben kiál-
lítani, amelyek expediálásának megta-
gadását a patikákban már semmi nem 
fogja indokolni.

Lehetőség lenne azonban bevezetni a 
betegek felelősségvállalását. Mit is je-
lentene ez? A betegnek saját felelőssége, 
hogy betartsa az orvos által javasolt te-
rápiát. Ezért azoknál a hatóanyagoknál, 

Alapos gyanú esetén készlethiányra 
hivatkozva meg lehet próbálni vissza-
tartani a receptet és értesíteni a rend-
őrséget. Azonban szem előtt kell tarta-
ni azt, hogy a vény a beteg tulajdona, 
ezért ha nem kívánja azt a patikában 
hagyni, akkor vissza kell neki adni! Az 
általános tapasztalat az, hogy ezekben 
az esetekben a gyanús receptekkel tá-
voznak a patikákból. 

Átnézve a kapcsolódó jogszabályokat, 
az tapasztalható, hogy a bűnök egyér-
telműen meghatározottak, a büntetésre 
viszont nincs pontos eljárásrend! A 
jogszabályi keretek adottak, de az ex-
pediáló nem tagadhatja meg a gyógy-

szer kiadását, ha a recept alaki kellékei 
megfelelőek. Ez pedig lopott vények 
esetében mindig expediálást jelent, 
mert a gyógyszertári dolgozók nem ha-
tósági személyek, az esetleges gyanú 
pedig nem elegendő, és gyakran csak 
nagyon nehezen lenne bizonyítható.

A jogi eljárásrend csak a büntetési téte-
lek szempontjából egyértelmű. A gya-
nús receptek visszatartásának lehetősé-
ge sehol nincs rögzítve, csak szokásjog 
szerint zajlik, de ezt célszerű lenne 

felvenni a kapcsolatot, s így nem te-
hetnek mást, mint hogy expediálják a 
gyógyszert.

A kérdőív végén lehetőséget biztosítot-
tam a hozzászólásra, remélve, hogy a 
témával kapcsolatban számos kolléga 
elmondja a véleményét, saját történe-
tét. Ez meg is történt, méghozzá a várt-
nál magasabb számban (62 esetben). 
Itt a válaszadók a saját eseteiket írták 
le. Ezekből kiderült, hogy a fentebb 
említett kiváltási technikák alapvetően 
az egész országot lefedik, csak a rész-
letekben volt eltérés. A kollégák több 
esetben értesítették a rendőrséget, és az 
esetekből eljárás is indult. A válaszok-
ból az is egyértelművé vált, hogy 
a szakma az alprazolam- és 
clonazepam-tartalmú készít-
ményeknél ellenzi az ötpél-
dányos kábító megrendelő 
használatát, mivel ez csak 
egy újabb plusz teher a min-
dennapi munkában, de a ki-
váltásokra semmilyen befo-
lyással sincs! Továbbá többen 
javasolták, hogy az alprazolam-tartal-
mú készítményeknél is legyen kötelező 
a személyi igazolványszám rögzítése. 

Következtetés

Amennyiben felmerül a gyanú, hogy 
hamis vénnyel állunk szemben és az 
expediálást meg kellene tagadnunk, 
akkor első lépésként, az esetleges fél-
reértések tisztázása érdekében a felíró 
orvossal kell kapcsolatba lépnünk.

„A válaszadók csaknem 95 százaléka 
az elmúlt egy évben találkozott hamis 
vagy hamisnak vélt recepttel/felírási 

igazolással!”

2. ábra: Hamis recepttel kiváltott gyógyszerek és hatáserősségeik
Egyéb
Nem emlékszem
Kodein
Efedrin
Zyrtec-D, Epherit tabletta
Gyógyászati segédeszköz
Clonezapam 2 mg
Clonezapam 0,5 mg
Zolpidem
Tramadol 200 mg
Tramadol 150 mg
Tramadol 100 mg
Tramadol 50 mg
Alprazolam 1 mg
Alprazolam 0,5 mg
Alprazolam 0,25 mg
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amelyeknél fokozott a visszaélés esélye, 
be kellene vezetni egy felírási/kiváltási 
maximumot, mint ahogy ez az inzulinok 
vagy vércukorszintmérő tesztcsíkoknál 
már megvalósult. Ugyanakkor ennek 
az ellenőrzése ne utólagos, hanem valós 
idejű legyen: ha valaki már kiváltotta az 
adott évre maximált mennyiségét, annál 
azonnal jelezzen az EESZT, és akadá-
lyozza meg az újabb rendelést. Termé-
szetesen ezt a rendszert aprólékosan ki 
kell dolgozni, hogy az esetleges váratlan 
helyzetekre (például ha a beteg gyógy-
szereit ellopják) legyen mozgástér.

Összegzés

Bár a kérdőívből származó adatok a 
kitöltők alacsony száma miatt nem te-
kinthetők reprezentatívnak, bátran kije-

lenthető, hogy országos problémával ál-
lunk szemben. Hiszen nemcsak a nagy-, 
hanem a kisvárosok is érintettek. A ha-
tóanyagok szempontjából a legnagyobb 
veszélynek az alprazolam van kitéve, 
ezt követi a clonazepam és a tramadol. 
A forgalmi adatokat vizsgálva kijelent-
hető, hogy a személyi igazolványszám 
rögzítésének bevezetése valós vissza-
tartó erő lehet, de a problémát véglege-
sen biztos nem oldja meg.

Egyértelmű, hogy egységes eljá-
rásrend kidolgozására van szükség, 
hogy a szakmai elvek ne legyenek 
ellentétesek a jogszabállyal. A kér-
déses esetekben keresni kell az or-
vos-gyógyszerész kapcsolatteremtés 
gördülékeny módját. Ténylegesen 
meg kell fontolni az érintett készítmé-
nyek kiváltható dobozszámának éves 

maximalizálását. Valamint azt sem 
felejthetjük el, hogy amíg az orvosok 
felírási szokásai jelentősen nem vál-
toznak, ebben a témában sem várható 
radikális változás.

Dr. Senográczki Ádám, 
Petőfi Patika, Kiskunfélegyháza

Konzulens: Prof. Dr. Soós Gyöngyvér

Irodalomjegyzék:

1 https://hgysz.hu/blog/kiemelt-ellenorzesi- 
szempontok-iii-resz-kulfoldi-venyek-kiadhato-
saga/
2 44/2004 (IV.28.) ESZCSM rendelet
3 2/2008 I.8 EüM rendelet
4 Btk 2012. évi C. törvény
5 (https://ogyei.gov.hu/Buncselekmeny_hamisitas)

(A cikket teljes terjedelmében a  
magangyogyszereszek.hu oldalon ol-
vashatják.)

A nagykereskedők oldaláról az utób-
bi hónapokban erőteljes nyomás volt 
tapasztalható az irányba, hogy tér-
jünk át a papírmentes, elektronikus 
számlázásra. A könyvelők mennyire 
készültek fel az elektronikus szám-
lák fogadására?  

Könyvelés, adózás 

A katásokra vonatkozó változások 
a nyugdíjas vállalkozókra is érvé-
nyesek?

Schissler József okleveles könyvvizs-
gáló, adótanácsadó: Természetesen. 
Ha egy évben 3 millió forintnál többet 
számláz ugyanannak a cégnek, a meg-
bízónak utána is be kell fizetnie a 40 
százalék adót. A nyugdíjas katás to-
vábbra is 25 ezer forint járulékot fizet.  

Akkor is él a négy gyerek után járó 
kedvezmény, ha már felnőttek a gye-
rekek?

Schissler József: Igen. Sőt, akkor is, 
ha valamelyik gyerek elhalálozott. A 

lényeg, hogy ha négy gyermeket fel-
nevelt, és 12 éven keresztül jogosult 
volt a családi pótlékra, akkor jár neki 
a kedvezmény. Ha esetleg elvált és 
újra férjhez ment, és a négyből vala-
melyik gyerek az apához került, ak-
kor viszont már nem jár. 

Önök kérdezték
A XXX. GYOK előadói válaszoltak – 6. rész
A tavaly októberi, online megrendezett gyógyszerészkongresszus nézői számos kérdést tettek fel az előadóknak, amelyek 
mindegyikének megválaszolására akkor idő hiányában nem volt lehetőség. Sorozatunk utolsó részében a könyvelés-adózás, 
a tára melletti kommunikáció, a kannabioid-tartalmú készítmények és néhány másik kérdéskör kapcsán osztjuk meg Önökkel 
a szakemberektől származó információkat.

https://hgysz.hu/blog/kiemelt-ellenorzesi-szempontok-iii-resz-kulfoldi-venyek-kiadhatosaga/
https://hgysz.hu/blog/kiemelt-ellenorzesi-szempontok-iii-resz-kulfoldi-venyek-kiadhatosaga/
https://hgysz.hu/blog/kiemelt-ellenorzesi-szempontok-iii-resz-kulfoldi-venyek-kiadhatosaga/
https://ogyei.gov.hu/Buncselekmeny_hamisitas
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NAV-hoz, így kétszeres adatszolgál-
tatás történik, és ugyanarról az ügy-
letről két bizonylat is készül, ami 
helytelen. Abban az esetben tudom 
elképzelni az utólagos számla kibo-
csátását, ha előtte a nyugtát lesztor-
nóztuk. Ezzel kapcsolatban viszont 
felvetődik a kérdés, hogy a számító-
gépes rendszerünk engedi-e a nyugta 
utólagos sztornózását.

Betegkommunikáció

Tudna mondani olyan mondatokat, 
amelyekkel meg lehet győzni a na-
gyon bizonytalan vásárlókat?

Dr. Kovács Zsolt szakgyógyszerész, 
kommunikációs tréner: A vevőt nem 
meggyőzni kell, hanem kérdezni tőle, 
a kérdések ugyanis arra valók, hogy 
irányítsuk az illetőt, információkat 
szerezzünk tőle, és fontosnak érezze 
magát. Ha jók a kérdéseink, azokkal 
tudjuk őt úgy irányítani, hogy a végén 
– bocsánat a kifejezésért – azt adunk 
el neki, amit mi szeretnénk. Nem  
meggyőzni, pláne nem legyőzni sze-
retnénk őt, mert lehet, hogy ott, az 
adott pillanatban elhiszi, amit mon-
dunk és elviszi a terméket, de később 
egyfajta kudarcnak fogja ezt megélni. 
A cél az, hogy minél több kérdést te-
gyünk fel. Két-három kérdéssel min-
den beteg átfordítható. 

Mennyire hatékony egy betegkom-
munikációs tanfolyam? Van statisz-
tika azzal kapcsolatban, hogy a ha-
tására hogyan alakul a forgalom egy 
patikában? 

Dr. Kovács Zsolt: Természetesen 
minden ilyen tanfolyam hatékonysá-
gára vonatkozóan készülnek statisz-
tikák. Viszont minden gyógyszertár 
egy kicsit más, attól függően, hogy 
buszpályaudvaron, bevásárlóköz-
pontban, piac vagy kórház mellett 
működik. Az általunk tartott kommu-
nikációs tréningek gyakorlatorientál-
tak: mindig előveszünk 10-15 termé-
ket, amelyekkel dolgozunk, és a rá 
következő időszakban mindig vissza 
lehet mérni, hogy a múlthoz képest 

Schissler József: A számlákat elektro-
nikusan kell majd megőrizni. Elektro-
nikus aláírás van rajtuk, és ha kinyom-
tatjuk őket, akkor is így kell tenni. A 

gyógyszertárban ennek a gyakorlati 
alkalmazásában is vannak problémák, 
hiszen áruátvételkor a gyógyszerész 
hagyományosan az egyik kezében tart-
ja a számlát, és nézi, hogy mit hoztak, 
mi hiányzik, elektronikus számla ese-
tében viszont nem lesz a kezében papír. 
A megoldás, hogy a számlát a mobilte-
lefonján nyissa meg.

Sok könyvelői iroda még hagyomá-
nyos könyvelői programokat használ, 
ahol nem lehet xml fájlokat betöl-
teni a könyvelésbe, így nem tudják 
fogadni az elektronikus szállítói 
számlákat, ha letöltik azokat a NAV 
rendszeréből. A könyvelőnek az 
e-mailben kapott számlát ugyanúgy 
ki kell nyomtatnia, és úgy elvégeznie 
a könyvelést, vagy két számítógépen 
kell dolgoznia: az egyiken megnyitja 
az elektronikus számlát, a másikon 
pedig a könyvelői programjában le-
könyveli. Pillanatnyilag ezek a prob-
lémák. Vannak, akik le tudják tölteni 
és be tudják illeszteni az xml fájlokat, 
de ők vannak kevesebben.

Az elektronikus számlákat mennyi 
ideig kell archiválni, és ki ennek a 
felelőse: a gyógyszertárat irányító 
vállalkozás vagy a patika adhat-e 
erre felhatalmazást a könyvelőirodá-
nak? Mi történik abban az esetben, 
ha sérül az adatbázis, és elvesznek a 
számlák? A nagykereskedőtől kér-
hetjük-e ezek pótlását?

Schissler József: Ezeknek a számlák-
nak az őrzését, archiválását a gyógy-
szertárnak kell megoldania, és ezért a 
vállalkozás vezetője a felelős. A köny-

velő szerződés alapján átvállalhatja ezt 
a feladatot, ha van valamilyen tárhelye, 
szervere, ahol tárolhatja ezeket a doku-
mentumokat, de ez már adatkezelésnek 
minősül, amire további szabályok vo-
natkoznak. Plusz bizonyos szolgálta-
tóknál is lehet tárhelyet vásárolni, és az 
adatokat felhőben tárolni. Ha a patika 
így, elektronikusan archiválja a szám-
lákat, akkor gondoskodnia kell azok 
biztonságos őrzéséről, vagyis érdemes 
lementeni, esetleg több tárhelyen tarta-
ni azokat. Ha mégis elveszne egy ilyen 
dokumentum, akkor mivel a nagyke-
reskedő, mint a számla kibocsátója is 
köteles ezt a fájlt megőrizni, tőle lehet 
róla másolatokat kérni. 

Kézzel írt beszállítói számlát (egy 
kis cégtől, például szájmaszkról) el 
szabad még fogadni, vagy már csak 
elektronikus úton fogadhatunk be 
számlát?

Schissler József: A kézzel írt számlák 
továbbra is elfogadhatók. Nyilván aki 
ezt a számlát írja, tudni fogja, hogy 
másnap vagy attól függően, hogy mek-
kora a számlán szereplő összeg, ezt 
négy napon belül jelentenie kell a NAV 
felé. Ilyenkor persze dupla munkát vé-
gez. Ha a helyszínen állít ki számlát, 
és nála van a laptopja, plusz korábban 
már bekötötte magához a NAV számlá-
zó rendszerét, akkor ott rögtön ki tudja 
tölteni az elektronikus számlát, amit 
egy e-mailben továbbít a patikának, 
a gyógyszertár pedig, ha szükségét 
érzi, a nyomtatóján ki tud nyomtatni. 
Én inkább ezt ajánlanám a gyártók és 
forgalmazók képviselőinek, mint hogy 
számlatömbökkel járkáljanak, mert ez 
a jövő. És természetesen mobilon is 
lehet használni a NAV számlázó alkal-
mazását. 

Miért nem lehet a nyugtáról utólag 
(ugyanaznap) számlát kiállítani?

Schissler József: Egy ügyletről csak 
egyféle bizonylat készülhet. A vevő 
azért kapott nyugtát, mert azt kérte. 
A nyugtáról az adat a NAV-hoz is 
beérkezett. Ha később ugyanerről az 
ügyletről egy számlát is kibocsátunk, 
akkor a számla adatai is beérkeznek a 
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ha a rendszer ismeri a felírt, kiváltott 
készítményeket, a dozírozást, ki tud-
ja számolni és figyelmeztetni tudja a 
beteget, hogy vegye be a gyógyszerét, 
vagy mert az hamarosan elfogy, újabb 
adag gyógyszert írasson fel az orvo-
sával. A jövő mindenképpen az, hogy 
ilyen formában is működjön a gyógy-
szerész-beteg kommunikáció. Látunk 
olyan megoldásokat, amikor lehetőség 
van chat-elésre, és a gyógyszertárban 
megválaszolják a páciensektől beérke-
ző kérdéseket. És az officinában is el 
tudok képzelni olyan információs esz-
közöket, amelyek révén a beérkező be-
teg akár automatikusan, a telefonjáról 
beazonosítja magát, és mire sorra ke-
rül, az expediáló már tudni fogja, hogy 
milyen gyógyszereket kell előkészíteni 
számára. Így a sorban állási időt is job-
ban ki lehetne használni.   

MOSZinfó

mekkora az ezek forgalmában bekö-
vetkezett változás. A tapasztalat átla-
gosan 30-100 százalék közötti forga-
lomnövekedés. A cél az, hogy ezeken 
begyakoroljuk azokat a kérdéseket 
és válaszokat, amelyeket ezt köve-
tően más termékekre, szituációkra is 
tudunk majd alkalmazni. Ha megta-
nultunk különböző készítményekkel 
dolgozni, a következő lépés, hogy az 
egyes vásárlótípusokhoz is megtanul-
junk alkalmazkodni.  
 
Hogyan kezeljük a „másik patiká-
ban kiadták, megmondták, megol-
dották” típusú betegeket?

Dr. Kovács Zsolt: A problémás bete-
gek kezelése is része egy kommuni-
kációs tréningnek. Azok a mondatok, 
amikkel az ilyen páciensek érvelnek, 
lehetnek kifogások vagy igazi ellenve-
tések. Az előbbiek általában apró ha-
zugságok, amelyekkel a beteg, a vevő 
rá akar venni bennünket arra, hogy ki-
adjuk neki a gyógyszert. Ha elenged-
jük a fülünk mellett ezt a mondatot, 
másodjára már nem fogja mondani. 
Miért? Mert rájött, hogy tudjuk, hogy 
nem mond igazat. Ha pedig igaz, amit 
mond, akkor még mindig megértethet-
jük vele azt, amit szeretnénk. 

A szakmai közösségi kommuniká-
ciótól a telefarmáciáig
Az egyes Medicontact-csoportok, 
például egy orvos- és egy gyógysze-
részcsoport össze tud kapcsolódni és 
egymással kommunikálni?

Sánta István, a Quintx Magyarország 
Kft. ügyvezetője: Ennek semmi akadálya 
nincs. A közös kommunikáció lehetősé-
ge alapvetően benne van a rendszerben. 
A problémát számunkra, informatikusok 
számára inkább az okozta, hogy hogyan 
különítjük el egymástól az egyes infor-
mációfolyamokat. Azok ugyanis, akik 
nem egy adott csoporton belül kommu-
nikálnak, automatikusan a teljes Medi-
contact-tagság előtt megjelenő posztokat, 
üzeneteket tudnak elhelyezni. 

Hogyan tudna elképzelni egy telefar-
mácia rendszert?

Szepesházi Zsolt, a Novodata Zrt. 
és az LX-Line Kft. vezérigazgatója: 
Ha ez távoli betegelérést jelent, az én 
személyes gondolatom egy olyan, több 
platformon elérhető beteg-applikáció, 
amelyen keresztül a beteg otthonról 
kapcsolatba tud lépni a gyógyszerészé-
vel. Illetve az EESZT-ből kifolyólag, 

ez az arány jóval kiegyenlítettebb, a 
nagykereskedelmi értéken számolt 
növekedés harmada pedig a kórhá-

A növekedés háttere

Az összkép 2020-ban a nehézsé-
gek ellenére is inkább pozitív irányt 
mutat. A nagykereskedők összesen 
2,1 millióval több doboz gyógyszert 
szállítottak ki (0,55 százalékos nö-

vekedés), körülbelül 73,6 milliárd 
forinttal magasabb értékben (7,6 
százalékos növekedés), mint 2019-
ben. A növekedés összetétele jóval 
érdekesebb: a dobozszámot tekintve 
túlnyomórészt a patikai forgalom a 
meghatározó, az értéknövekedésben 

A járvány hatása a gyógyszerpiacra
2020-as körkép 
A tavalyi év gyógyszerpiaci folyamataira ható legfontosabb tényező kétségkívül a 
koronavírus-járvány volt, amely mind a kis-, mind a nagykereskedelemben több 
szempontból is befolyásolta az iparág növekedését.  A legfontosabb trendek a 
forgalom enyhe emelkedése mellett a kórházi gyógyszerek fajlagos árának növe-
kedése, a patikai piacon a webes gyógyszerkereskedelem rendkívüli felfutása, a 
hullámzó forgalom és az OTC-szektor további erősödése voltak.
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navírus-járvány, illetve azzal összefüg-
gésben a kijárási korlátozások gyökere-
sen eltérő vásárlási mintákat alakítottak 
ki az év különböző szakaszaiban.

Ábránkon havi szinten hasonlítottuk 
össze a vényes és vény nélküli patikai 
forgalmat a 2019-es év azonos hónapja-
ival, az előző évi forgalmat 100 száza-
léknak véve. A receptköteles forgalom 
egy enyhe februári emelkedést követő-
en márciusban mintegy 40 százalékkal 
volt nagyobb, mint az előző év azonos 
időszakában, miközben a vény nélküli 
piac 76 százalékkal nőtt. Az adatokból 
világosan látszik, hogy az első kijárási 
korlátozások kisebb pánikot okoztak 
a betegek körében, akik ezekben a he-
tekben szinte megrohamozták a gyógy-
szertárakat. Ennek a következő két 
hónapban – amikor a mindezidáig leg-
szigorúbb kijárási tilalom lépett életbe 
– jelentős visszaesés lett a következmé-
nye. A patikák áprilisban és májusban is 
kevesebb receptköteles és vény nélküli 
terméket adtak el, mint 2019-ben. 

nya a teljes piacon belül 0,7 százalék, a 
vény nélküli forgalmat tekintve pedig 
meghaladta a 2 százalékot. Összehason-
lításképpen ez utóbbi arány a korábbi 
években mindig 1 százalék alatt maradt.

A vényköteles- és a vény nélküli forgalom 
tekintetében szintén érzékelhető némi át-
rendeződés. Mindkét területen növeke-
dést tapasztalhatunk, ugyanakkor a kettő 
közötti különbség mértéke jelentős eltoló-
dást mutat a vény nélküli szektor javára. 

Ennek eredményeképpen 2020-ban a 
hagyományos kétharmad vényköte-
les/egyharmad OTC arány némileg az 
utóbbi javára módosult. Kérdés, hogy 
tartós trendről van-e szó, vagy ez is in-
kább a járvány következménye.

Szélsőséges hónapok

A növekedési adatok éves szintű vizs-
gálata azonban havi bontásban mutat 
rendkívül érdekes képet, hiszen a koro-

zi csatornán realizálódott. Utóbbi 
egyben azt is jelenti, hogy a kórházi 
gyógyszerek átlagos árszintje jelen-
tősen emelkedett 2020-ban.

A patikai értékesítési csatornán belül 
szintén növekedést tapasztalhattunk, 
mind a dobozszám, mind a bruttó érté-
kesítési forgalom tekintetében. Előbbi 
2,6, utóbbi 9,5 százalékkal bővült, kö-
zelebbi bontásban azonban a növekedés 
dinamikája komoly eltéréseket mutat.
 
Ábránkon külön mutatjuk be a vényköte-
les és a vény nélküli forgalmat, valamint 
a webes értékesítést, utóbbi természete-
sen a vény nélküli kategóriába tartozik, 
de mivel növekedési dinamikája jelentős 
mértékben eltér a hagyományos csator-
náktól, ezért külön is feltüntetjük. Az 
internetes gyógyszerpiac részaránya még 
mindig alacsony, de fontos megjegyez-
nünk, hogy már a COVID-19 előtti idő-
szakban is érzékelhető volt a forgalom 
élénkülése. A koronavírus-járvány miatti 
kijárási korlátozások, valamint a vásárlá-
si szokások átrendeződése újabb lökést 
adott ennek az értékesítési formának. 
2020-ban csaknem két és félszeresére 
nőtt a forintban mért forgalom, részará-

A nagykereskedelmi dobozforgalom- 
növekedés összetétele

A nagykereskedelmi forintforgalom- 
növekedés összetétele

   Kórház             Gyógyszertár

   Kórház             Gyógyszertár

A különböző szegmensek növekedése, 2019/2020

A patikai forgalom alakulása értékben
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vezetik, körülbelül 30 millió dobozzal 
fogyott belőlük a patikákban, ami 5 szá-
zalékos növekedést jelent.

A többi nagy terápiás területen hasonló 
dinamikát tapasztalunk, ugyanakkor a 
gyulladásgátló és a reuma elleni ké-
szítmények, valamint az antibakteriális 
gyógyszerek területén jelentős doboz-
szám-visszaesés látszik.

OTC piac

Az OTC kategóriát gyakran használjuk 
a recept nélkül kapható összes termék 
szinonimájaként. Az IQVIA-nál viszont 
némileg szűkítve, csak a recept nélkül 
kapható gyógyszereket soroljuk ebbe a 
kategóriába, a magisztrális és a homeo-
pátiás készítményeket, valamint a táp-
szereket nem. A Top 10 kategória ezen 
a területen értékben és dobozszámban is 
jelentősen átalakult 2020-ban.

Négy kategória – vitaminok és ásványi 
anyagok, fájdalomcsillapítók, erősítő 
és stimuláló készítmények, altatók és 
kedélyjavítók – arányaiban rendkívül 
magas értéknövekedést mutatott az elő-
ző évi adatokhoz képest. Reálértéken 

Novartis, Egis, Sanofi, Novo Nordisk 
a sorrend, és összességében mindegyik 
gyártó növekedést könyvelhet el. A me-
zőnyből kiemelkedik a Novo Nordisk és 
a Pfizer: előbbi több mint 20 százalék-
kal, utóbbi majdnem 30 százalékkal nö-
velte a forgalmát. Mindkét cégre jellem-
ző, hogy a növekedés nem egyenletesen 
oszlott meg a brandek között, hanem 
két-három sikerterméknek köszönhetik 
ezt az eredményt. (A vakcinabeszerzé-
seket ezek az adatok nem tartalmazzák.)

A terápiás területeket tekintve a listát ér-
tékben továbbra is az antidiabetikumok, 
a trombózis elleni, az angiotenzin-rend-
szerre és az obstruktív tüdőbetegségekre 
ható készítmények, illetve a daganatel-
lenes szerek vezetik. A legjelentősebben 
az onkológiai gyógyszerek forintforgal-
ma nőtt, csaknem 20 százalékkal, de 
kétszámjegyű növekedést produkáltak 
az antidiabetikumok, a trombózis elleni 
szerek és az immunszupresszánsok is. 
Érdemes még kiemelni, hogy a gyulla-
dásgátlók és a reumaellenes készítmé-
nyek forintforgalma mintegy 4 milliárd 
forinttal visszaesett 2020-ban. Az el-
adott dobozszámokat tekintve a toplistát 
a (renin-angiotenzin rendszerre ható) 
vérnyomáscsökkentő készítmények 

A nyári hónapoktól aztán normalizáló-
dott a piac,  a vény nélküli forgalom et-
től az időszaktól kezdve szinte minden 
hónapban több mint 10 százalékkal ha-
ladta meg a 2019-est. Sőt, novemberben 
a szektor ismét produkált egy kisebb 
csúcsot, több mint 30 százalékos nö-
vekménnyel. A vényes piacon a májusi 
mélypont után a patikák szintén minden 
hónapban elérték az előző évi forintfor-
galmat, de még a második kijárási kor-
látozás bejelentését követően is csak 10 
százalékos volt a forgalom növekedése 
a 2019. novemberihez képest.

Teljesen más mintázatot követett a we-
bes értékesítés, amely azt követően, 
hogy márciusban csaknem meghárom-
szorozódott az előző évhez képest, áp-
rilisban még tovább bővült, majd az ezt 
követő hónapokban is két-két és félsze-
res szinten „ragadt be”.

Vényköteles piac

A vényes piacon a legnagyobb gyártó-
kat vizsgálva viszonylag kevés változás 
érzékelhető. A patikai forintforgalom 
alapján felállított sorrend első öt he-
lyén nincs változás, továbbra is Richter, 

Patikák havi forgalma értékben a 2019-es forgalom százalékában, vényes és vény nélküli bontásban
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ugyanakkor a teljes 40 milliárdos nö-
vekedésből 30 milliárdot az első három 
kategória „vitt el”. Nagyon érdekes, 
hogy a Top 10 legnagyobb forgalmat 
generáló OTC csoportban a megfázás 
elleni készítmények forintforgalma nö-
vekedett a legkevésbé, sőt dobozszám 
tekintetében ez azt jelenti, hogy ebből 
az OTC csoportból 1,1 millióval keve-
sebb doboz gyógyszert adtak el 2020-
ban, mint egy évvel korábban. Ez arra 
enged következtetni, hogy egyrészt 
a COVID-19 megelőzésére, illetve a 
tünetek csillapítása céljából inkább fáj-
dalomcsillapítókat, vitaminokat, im-
munerősítőket vettek a betegek. 

Másrészt a kissé meglepő eredményben 
az is közrejátszhatott, hogy 2020-ban a 
kijárási korlátozásoknak köszönhetően 

kevesebben mentek a patikába „hagyo-
mányos” influenzaszerű, felső légúti 
megbetegedésekkel. A dobozszám-növe-
kedés kapcsán még érdemes megjegyez-
ni, hogy a teljes OTC piac mintegy 5,9 
millió dobozzal nőtt, és ebből 5,2 millió a 
vitaminok és ásványi anyagok dobozfor-
galma növekedésének köszönhető.

Ezek a folyamatok az eltérő portfóli-
óval rendelkező gyártók növekedési 
eredményein is tükröződnek.

Ebben a szegmensben továbbra is a 
Sanofi és a GSK a listavezető, bár míg 
előbbi csaknem egyharmadával tudta 
emelni forintforgalmát 2020-ban, utób-
bi növekedése az OTC piacon forint-
forgalomban mérve jóval 10 százalék 
alatt marad. 2020 két abszolút nyerte-
se a Béres és a Juvapharma 61, illetve 
54 százalékos értékbeli növekedéssel, 
ám ha ehhez még azt is hozzátesszük, 
hogy a teljes piaci dobozforgalom nö-
vekedésének a felét gyakorlatilag ez a 
két cég produkálta, akkor érzékelhető 
csak igazán, mennyire koncentrálódott 
az OTC piac növekedése. 

A slágertermékek köre is meglehetősen 
szűk: a vény nélküli forgalomba átkerülő 
Algopyrin 500 mg, az Algoflex két kisze-
relése, a Béres Cseppek és a Magne B6 

forgalmának növekedése a teljes piac ér-
téknövekedésének a 20 százalékát vitte el.

Összességében, a tavalyival egy rend-
kívül viharos évet hagytak maguk 
mögött a patikák: a márciusi vásárlá-
si rohamot a karantén hónapjai alatt 
stagnálás, majd az év második felében 
már növekedés jellemezte. A vényes 
piac kevésbé alakult át, természete-
sen 2020-ban is voltak sikertermékek 
és komoly növekedések, de olyan 

nagyságú változások, mint amilyenek 
az OTC piacon történtek, kevésbé ta-
pasztalhatók. A recept nélkül kapha-
tó gyógyszerek piaca növekedésének 
motorját két-három termékcsoport és 
ugyanennyi gyártó adta. 2020-ban nem 
sok jó hírrel szolgált a szektor, azonban 
az mindenképpen örömteli fejlemény, 
hogy a növekvő vitamin- és immun- 
erősítő-fogyasztás, valamint a távol-
ságtartás miatt a megfázásos tüneteket 
enyhítő készítmények forgalma jelen-
tősen visszaesett, vagyis az egyéb ví-
rusos megbetegedések visszaszorultak. 

Ki kell emelnünk még az internetes 
gyógyszer-kereskedelem felfutását, amely 
ugyan egyelőre alacsony részarányt kép-
visel, de a jelentősége folyamatosan nő, 
ami a patikák számára azt jelentheti, hogy 

egyes terápiás területeken, illetve termé-
kek esetén komoly piaci konkurencia-
ként jelentkezhetnek a házhozszállítással 
is foglalkozó webpatikák. A teljes iparág 
számára a legnagyobb kérdés, hogy 2021-
ben visszakorrigál-e a piac az előző évek-
hez, vagy 2020 trendjei hosszútávon is 
velünk maradnak.

Jeskó József,
az IQVIA adatbeszállításért 

felelős munkatársa
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vel fel lehet lendíteni egy vállalkozást. 
Nem fogom valamennyi törvényt fel-
sorolni, csak a számunkra legfontosab-
bakat fogom kiemelni.   

Az indulási vezérpozíció törvénye

Fontosabb elsőnek lenni, mint jobb-
nak. Patikánk a Hajdú-Bihar megyei 
Polgáron működik. Tiszaújvárosiak 
vagyunk, ám ott már megvolt a la-
kosságszámhoz kötött patikaszám, 
ezért csak Polgáron volt lehetőségünk 
gyógyszertárat nyitni. Bennünket ott 
jó ideig „gyöttmenteknek” hívtak, nem 
nagyon ismertünk senkit. Kistelepülés-
ről, egy zárt közösségről van szó, ahol 
az emberek nagyon nehezen bíztak 
meg a tapasztalatainkban, javaslataink-
ban. Egy nagyobb város esetében min-
denki számára egyértelmű, hogy több 
versenytárs van, és biztos, hogy nem 
tudunk elsők lenni. Polgáron is ez volt 
a helyzet. De akkor mit tudunk tenni? 

A kategóriák törvénye

Eszerint, ha nem lehetsz első a piacon 
egy adott kategóriában, akkor állíts fel 
egy újabb kategóriát, amelyben az le-
hetsz. A szüleim is ezt tették. 1993-ban 
a másik, Polgáron működő gyógyszer-
tár még állami patika volt, elavult bú-
torzattal, és számítógépes rendszerük 
sem volt: taxából dolgoztak, egy füzet 
segítségével nézték meg, hogy az adott 
gyógyszerek mennyibe kerülnek, ezért 
nem minden esetben tudtak pontosan 
számolni. A szüleim felismerték az eb-
ben rejlő lehetőséget, és azt mondták, 
hogy mi egy modern patika vagyunk, 
számítógépes rendszerrel, egy teljesen 
új arculattal és ezt a helyi képújságon 

Gyógyszertárunkat édesanyám, illetve 
édesapám alapította és nyitotta meg 
1993-ban, így lehetőségem volt a pati-
ka életét végig nyomon követni, abban 
részt venni, minden nehézségét, buk-
tatóit és könnyebb időszakait is átélni. 
Gyerekként az ügyeletek 99 százalékát 
a patikában töltöttem, úgyhogy a vé-
remmé vált a szakma, egyértelmű volt, 
hogy én is gyógyszerész leszek. 2005-
ben végeztem a Debreceni Egyetemen, 
később a szakvizsgámat is ott tettem le, 
majd a Corvinus Egyetemen 2011-ben 
fejeztem be az egészségügyi mene-
dzserképzést. Négy évet hagytam ki a 
patikai életből, ami persze nem teljesen 
igaz, mert vissza-visszajártam. Van egy 
négyéves kislányom és egy kétéves 
kisfiam, a tavalyi évben mentem vissza 
dolgozni, és akkor vettem át a személyi 
jogot is. 

Nagyon sokat gondolkoztam azon, ho-
gyan tudnék segíteni azoknak a gyógy-
szerészeknek, akik szeretnének patiká-
hoz jutni. Arra jutottam, hogy a saját 

példánkon keresztül próbálok meg 
olyan marketingfogásokat, lehetősé-
geket bemutatni, amelyek segítségével 
akár egy kezdő, akár egy régebbi, nem 
annyira fényesen működő vállalkozást 
fel lehet futtatni.    

Nézzük meg, hogy mi is az a marke-
ting! A marketing nem más, mint egy 
eszköz ahhoz, hogy kiemelkedjünk az 
átlagból. Kedves olvasók, ki gondol-
ja Önök közül azt, hogy a marketing 
olyan valami, amitől minden probléma 
megoldódik? Vajon lehet-e a mai világ-
ban marketing nélkül sikeresnek lenni? 
Ha lenne egy olyan instant patikai mar-
ketingcsomag, amellyel felfejleszthet-
nénk a vállalkozásunkat, szeretnénk-e 
azt megvásárolni? Mindegy, mennyi-
be kerül, hiszen egészen biztos, hogy 
pozitív eredményt hozna a vállalko-
zásunk szempontjából. A rossz hírem 
az, hogy erre sajnos nincs lehetőség. A 
földrajzi adottságok, a lakosság életko-
ra, összetétele, érdeklődési köre, a pati-
ka elhelyezkedése, hogy a központban 
van vagy inkább a város szélén he-
lyezkedik el, esetleg egy faluban mű-
ködik, továbbá a személyzet szakmai 
felkészültsége jelentősen befolyásolja 
az adott gyógyszertár forgalmát, ered-
ményességét. 

Jó hír viszont, hogy léteznek olyan tör-
vényszerűségek, amelyek mindenkire 
vonatkoznak, minden piaci helyzetre 
érvényesek, és ezeket akár a magunk 
javára is fordíthatjuk. Ezek ismerteté-
sére hívom segítségül Al Ries és Jack 
Trout örökzöld könyvét, amelynek 
címe „A marketing huszonkét vastör-
vénye”, és ami lehet, hogy sokak szá-
mára ismerős, de talán tudok említeni 
olyan ötleteket, vagy gondolatokat el-
ültetni a fejekben, amelyek segítségé-

Kiemelkedni az átlagból
Marketingfogások – nem csak kezdő patikatulajdonosoknak
Bár minden gyógyszertár más adottságokkal rendelkezik, létezik néhány olyan alapvetés, szabályszerűség, amelyeket figye-
lembe véve, alkalmazva eredményesebbé, sikeresebbé tehetjük patikánk működését. Az alábbiakban ezekről lesz szó. Jelen 
cikk a Fiatal Gyógyszerészek Napján, ez év január 23-án elhangzott előadás írásos változata. 
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Nagyon sokat tudtam velük beszélget-
ni azzal kapcsolatban, hogy ha éppen 
bárányhimlő vagy fejtetvesség fordult 
elő az iskolában, mire kell figyelni, mit 
kell csinálni, és ez olyannyira bevált, 
hogy bár már végzős gimnazisták, sőt 
egyetemisták, a mai napig, ha bármi-
lyen, egészséggel, betegséggel kapcso-
latos problémájuk, kérdésük van, hoz-
zám fordulnak. Rajtuk keresztül meg-
ismertem a szüleiket, nagyszüleiket, 
unokatestvéreiket, szomszédaikat, akik 
ezáltal engem, az én véleményemet is 
könnyebben elfogadták.

Mindenki számára ismerős lehet az 
a betegek szájából gyakran elhangzó 
mondat, hogy „a szomszédasszony azt 
mondta, azt javasolta”. Ahelyett, hogy 
kipróbálnák a terméket, a saját érzete-
ikre és benyomásaikra hagyatkozná-
nak, többet adnak mások véleményére. 
Az említett gyerekeknél és a hozzá-
tartozóiknál elértem, hogy elsősorban 
ne a szomszéd nénire hallgassanak, 
hanem bármilyen problémájuk van, 
engem keressenek meg. Hiszen mi, 
gyógyszerészek olyan szakmai háttér-
rel rendelkezünk, amivel a szomszéd 
néni biztos nem.

Birtokolj egy szót a potenciális  
vevők fejében!

Ez nálunk nem volt más, mint a „logó”. 
Ahhoz, hogy egy képet az emberek 
fejében tartósan elültessünk, hogy az 
ismert legyen számukra, legalább hét-
szer kell, hogy lássák. Éppen ezért a 
szüleim úgy döntöttek, hogy a patika 
ablakára, illetve a szolgálati autóra is 
ráteszik a gyógyszertár logóját, hogy 
ezeket látva az emberek rögtön tudják, 
hogy ehhez a logóhoz melyik épület és 
milyen tevékenység tartozik.

A kizárólagosság törvénye

A vevő fejében nem birtokolhatja egy-
szerre két vállalkozás ugyanazt a szót. 
Édesapám mondta azt, hogy inkább 
patikának hívjuk a gyógyszertárunkat, 
ugyanis a konkurenciát akkoriban még 
városi gyógyszertárnak, ma pedig már 

Belvárosi Gyógyszertárnak hívják. Ép-
pen ezért, ha Polgáron bárki azt mond-
ja, hogy „megyek a patikába”, rögtön 
tudják, hogy hozzánk jön, ha pedig 
megy a gyógyszertárba, akkor a má-
sik intézményre gondol. Ezek egészen 
apró nüánszok, de nagyon sokat jelent-
hetnek egy gyógyszertár életében. 

Hosszú távon minden piaci küzde-
lem két éllovas versenyévé válik.  

A privatizáció után nagyon sok gyógy-
szer-nagykereskedés létezett, amelyek 
megpróbáltak érvényesülni a piacon, 
mára viszont oda jutottunk, hogy a 
Hungaropharma és a Phoenix ezek 
többségét felvásárolta, és a piacnak 
jelenleg több mint a 80 százalékát ők 
ketten uralják. Persze továbbra is van-
nak kisebb nagykereskedések, ame-
lyekre nagy szükség van, ezt a korona-
vírus-járvány mutatta meg a legjobban. 

Az ellentétek törvénye

Ha a második helyet céloztad meg, 
akkor a stratégiádat mindig az előtted 
lévő határozza meg. Ennek kapcsán 
mindig nagyon fontos az újrapozício-
nálás elve. Erre más területről hozok 
példát. A történet idején Németország-
ban a Becks volt a piacvezető sör, de 
a Heineken volt az, amelyik elsőként 
megjelent Amerikában, így ők hasz-
nálták magukra azt a szlogent, hogy a 
Heineken az első amerikai német sör. A 
szintén az amerikai piacra lépő Becks 
ezt már nem állíthatta, ezért azt mond-
ta, hogy „Már ismerik annak a német 
sörnek az ízét, ami a legnépszerűbb 
Amerikában, most ízleljék meg azt a 
sört, ami a legnépszerűbb Németor-
szágban!” Megpróbálta a hátrányát va-
lamilyen formában a maga javára for-
dítani, egy másik területen az elsőségét 
hangsúlyozni.

Az osztódás törvénye

Egy kategória idővel osztódni fog, kettő 
vagy több kategória lesz belőle. Ha azt 
mondom, hogy koleszterinszint-csök-

keresztül is hirdettük. Erre próbáltak 
építeni, így igyekeztek betörni erre a 
területre. 

Az elme törvénye

Jobb elsőnek lenni a fejekben, mint első-
nek lenni a piacon. Talán furcsa ezt hal-
lani, de annak is volt pozitívuma, hogy 
nem ismertük a Polgáron élő embereket, 
nem tudtuk, ki kicsoda, milyen végzett-
séggel és anyagi háttérrel rendelkezik. 
Az ember ugyanis akarva-akaratlanul 
előítéletekkel áll ahhoz az emberhez, 
akivel a táraasztalnál kommunikál. Egy 
diplomával rendelkező esetében joggal 
feltételezzük azt, hogy nagyobb intelli-
genciával rendelkezik, éppen ezért nem 
biztos, hogy teljes részletesen elmesél-
jük neki, hogyan készítse el a szirupot. 
Pedig ő nem ezt tanulta, fogalma sincs 
arról, hogyan kell azt elkészíteni. Lehet, 
hogy egy egyszerű munkás sokkal töb-
bet tud az egészségéről, annak a prob-
lémáiról és megoldási lehetőségeiről, 
hiszen most, az internet világában már 
minden információhoz hozzá lehet fér-
ni, mint egy jogász, akinek nincs ideje 
arra, hogy utána olvasson, és a problé-
májáról csak az orvossal tud konzultál-
ni. Éppen ezért, mivel nem ismertük az 
embereket, a volt kolléganőim nagyon 
részletes tájékoztatást adtak a betegek 
számára, és ez mindenkinek szimpati-
kus volt. 

A marketing nem a termékek,  
hanem az érzetek csatája.

Én nagyon sokáig szertornáztam és ver-
senytáncoltam, és az egyetemi éveket 
követően levelező tagozaton a Testne-
velési Főiskolát is elvégeztem. Az volt 
a célom, hogy gyerekeket neveljek az 
egészséges életmódra. Ezt meg is tettem 
Polgáron: óvodásokkal és alsó tagoza-
tos általános iskolásokkal foglalkoztam 
felmenő rendszerben, így a felsősöket és 
a gimnazistákat is megismertem. Egy év 
alatt körülbelül 80-100 gyerek fordult 
meg a kezem alatt, közülük nagyjából 
50-60 maradt meg nálam tartósan. Ki-
lenc éven keresztül szinte minden nap 
jelen voltunk egymás életében. 
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ha egy termékhez valamilyen kedvez-
mény járul. Nagyon fontos szabály, 
hogy ne akciózzunk állandóan. Ha 
mégis szeretnénk, akkor azt meghatá-
rozott kereteken belül tegyük. Analóg 
termékek, például fájdalomcsillapító 
tabletták közül mindig csak egyet vagy 
kettőt kínáljunk kedvezményesen. Ne 
akciózzunk akkor, amikor az adott ter-
méknek éppen szezonja van, gondolok 
itt a C-, D- vagy multivitaminokra, az 
allergiás időszakban az antiallergén 
készítményekre vagy a napozószerek-
re. Ezeket akkor kínáljuk alacsonyabb 
áron, amikor már vége van a szezon-
nak, pont azért, hogy ne maradjanak 
rajtunk, és ne álljon bennük a pénzünk. 

Az akció nagyon fontos eleme az idő-
korlát. Egy tól-ig határt kell megha-
tároznunk, vagy azt kell mondanunk, 
hogy az akció a készlet erejéig érvé-

nyes. Az akciónak szinte mindig pi-
ros a színe vagy annak az árnyalatai, 
a lényeg, hogy mindenképpen feltűnő 
legyen. 

Az áldozat törvénye

Ha valamit meg akarsz kapni, akkor 
valamit fel is kell adnod. Termékvá-
laszték, célpiac és innováció – ennek 

a háromnak mindig egyensúlyban kell 
lennie. Bizonyos marketingakciók ese-
tében hol az egyikre, hol a másikra fo-
gunk jobban koncentrálni, természete-
sen a másik kettő rovására.

Ha elismersz egy negatívumot, 
a vevő valamilyen pozitívummal 
fog felruházni.   

Amikor két doboz gyógyszer volt felír-
va, de véletlenül csak egyet adtunk oda, 
elismerjük, megkeressük a beteget, és 
elvisszük neki a terméket, nagyon há-
lás lesz érte. Az őszinte megnyilvánu-
lásunk szimpátiát fog kiváltani. Ameri-
kából a Listerine esetét említeném. Ez 
a termék volt a piacvezető, amikor ki-
került a piacra egy új szájvíz, a Scope, 
ami arra építette a marketingjét, hogy 

ez a jóízű szájvíz. A Listerine erre 
úgy reagált, ő nem fogja bizonygat-
ni, hogy márpedig az övé tényleg 
nagyon jóízű, hanem elismerte ezt 
az egy negatív tulajdonságot, és azt 
mondta a saját termékéről, hogy 
„egy íz, amit naponta kétszer utálni 
fogsz”. Ez sokak számára megmo-
solyogtató, viszont a gyengeségé-
ből előnyt tudott kovácsolni. 

Az egyedülállóság törvénye

Minden helyzetben csak egyetlen 
olyan húzás lehetséges, amely ko-
moly eredményt fog hozni. A mi 
patikánk életében két ilyen hely-
zet volt, az egyik tavaly, a másik 
pedig 11 évvel ezelőtt. 2010-ben 
megkerestek bennünket az ön-
kormányzattól, hogy a városban 
szeretnének egy szakrendelőt lé-

tesíteni. Akkoriban a moratórium 
már érvényben volt, és a szakrende-
lő létesítése uniós pályázat keretében 
történt, amelyben kikötés volt, hogy 
a rendelőben gyógyszertárnak is kell 
működnie. Így nem volt más lehető-
sége az önkormányzatnak, mint ne-
künk és a másik gyógyszertárnak fel-
ajánlani a lehetőséget. Megpályáztuk, 
azonban ez nem kis dilemmát jelentett 
számunkra. Az egyértelmű volt, hogy 

kentő, legalább 30-40 féle készítményt 
tudunk felsorolni, ami a patikában 
megtalálható. De a vénynélküli termé-
kek esetében is tudunk hasonló példát 
hozni, például olyan fájdalomcsillapí-
tót, amelynek ma már van Duo válto-
zata, M-es változata, Forte Dolo vál-
tozata; egy termékből több különböző 
készítmény lett, és ha azok két-három 
kiszerelését is hozzávesszük, láthatjuk, 
hogy egy hatóanyagból legalább 15-20 
terméket sikerült piacra dobni. 

A marketing hatása csak hosszú 
idő után mutatkozik meg.

Mindennapos eset, amikor egyes cégek 
kuponokkal, leárazásokkal és végki-
árusításokkal élnek, ami hirtelen meg-
növeli a forgalmukat, azonban nem 
biztos, hogy ez akkora bevételt jelent 
számukra. Ha az eredeti áron kí-
nálnák a termékeiket, lehet, hogy 
kevesebbet adnának el belőlük, de 
ugyanannyi hasznuk lenne rajta, 
mint ha akciósan szabadulnak meg 
tőlük. 

Nézzük meg, mi az akció lélektana! 
Előnye, hogy feloldja a vásárlás 
során keletkező döntési kényszert, 
stresszhelyzetet. C-vitaminból 
például rengeteg variáció létezik, 
500, 1000, 1500 milligrammos, 
D-vitaminnal, cinkkel, 30-as, 45-
ös, 50-es, 90-es kiszerelés stb. Ha 
ezt elmondjuk a vásárlónak, pláne 
ha azzal bízták meg, hogy valaki 
más számára vigyen egy C-vita-
mint, biztos, hogy le fog fagyni, 
nem fogja tudni eldönteni, hogy 
melyiket válassza. Ha valamelyik 
termék akciós, nagyon kedvező 
áron kapható, azzal biztos, hogy 
segíteni fogjuk a döntésben, és 80 szá-
zalék az esélye annak, hogy ezt a ter-
méket fogja választani. Az akció másik 
előnye, hogy új készítmények kipróbá-
lására ad lehetőséget. Ha a vásárlónak 
fáj a háta, és semmit nem akar venni 
rá, de a termék most akciós, lehet, hogy 
mégiscsak kipróbálja. 

Az akció hátránya, hogy megtanítja a 
vevőt arra, hogy csak akkor vásároljon, 
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ha ez bejön, és a szakrendelőt öt éven 
túl is tudják működtetni, márpedig ma 
úgy néz ki, hogy tudják, akkor ez na-
gyon jó lehet számunkra és kedvező 
eredményeket fog hozni. Azonban a 
saját tulajdonú épületünkből át kellett 
költöznünk egy bérleti helyiségbe. A 
magunkét úgy alakítottuk ki, ahogy az 
számunkra megfelelő volt. Az új he-
lyen viszont voltak bizonyos kötöttsé-
gek, például a gyógyszertár nem volt 
körbejárható, nem lehetett könnyen 
átjutni egyik helyiségből akármelyik 
másikba, mint a miénkben. 

A tavalyi évben pedig úgy döntöt-
tünk, hogy a zártpolcos rendszert 
nyitott polcossá alakítjuk át. Ez tet-
te lehetővé számunkra azt, hogy azt 
a receptszámot, amivel csökkent a 
forgalmunk, valamilyen szinten visz-
szahozzuk. 

A megjósolhatatlanság törvénye   

Nem tudod megjósolni a jövőt, hacsak 
nem te készíted a konkurencia tervét. 
A kutatások elsősorban a múlt méré-
sét és elemzését jelentik. Az új ötletek 
vagy koncepciók hatását nem tudjuk 
előre megjósolni. A puding próbája az 
evés. Átköltöztünk az új helyre, be-
levágtunk, annak ellenére, hogy tele 
voltunk kétségekkel és aggályokkal, 
hiszen az ember csak akkor tud tény-

leges döntést hozni, amikor az adott 
szituációban van.

A siker törvénye

A siker gyakran arroganciához vezet, 
az arrogancia pedig kudarcot eredmé-
nyez. Ilyenkor elveszítjük az objektivi-
tásunkat, és a magunk ötleteit gondol-
juk a piaci igényeknek. Egy marketin-
ges számára nagyon fontos, hogy ne a 
saját, hanem a vevő fejével próbáljon 
gondolkodni. Erre a legjobb példa a ja-
pánok esete. Éppen ezért, amikor bár-
milyen problémával küzdünk, célszerű 
megkérdezni a régi kollégákat, vagy 
egy külsőst meghallgatni arról, hogy 
mi a véleménye egy adott döntésünk-
kel kapcsolatban. Ne gondoljuk azt, 
hogy minden negatív vélemény mögött 
rosszindulat rejlik. Először lehet, hogy 
rosszul esik, nem tetszik, amit hallunk, 
de ha alszunk rá egyet, kiderülhet, 
hogy segítő szándék áll mögötte.  

A kudarc törvénye

A kudarcra számítani kell, és el is kell tudni 
azt fogadni. Az egót meg lehet törni ezzel 
a kudarccal. A mi példánk erre az, hogy a 
közelünkben nyitott egy olyan drogéria, 
amely széles palettáját kínálta a teáknak, 
gyógynövényeknek. Idővel be kellett lát-
nunk, hogy nem érdemes ebbe invesztál-

nunk, úgyhogy jelenleg a teák és gyógy-
növények csak nagyon kis mennyiségben 
vannak jelen a patikánk kínálatában.

A mesterséges szenzációkeltés 
törvénye

Itt elsősorban azokra a celebekre érde-
mes gondolni, akik számára a negatív 
hír is hír. Bizonyára sokan tudunk em-
líteni a gyógyszerészek között is olyat, 
aki erre próbál törekedni.

A gyorsulás törvénye

A sikeres marketingprogram nem egy aktu-
álisan felkapott irányelvre, hanem trendek-
re épül. Hozhatnám a Kalmopyrin példáját, 
szemben az agresszív reklámokkal, ame-
lyek mostanában mennek egy fájdalomcsil-
lapító esetében. A Kalmopyrin és az Aspi-
rin esete is azt mutatja, hogy nagyon kevés 
reklámmal is működőképes lehet egy adott 
készítmény. Igaz, hogy az idősek keresik 
jobban, de szeretik és a termék önmagáért 
beszél. Vagy, karácsony előtt rengeteg gye-
rekjátékos reklámot lehetett látni, hallani, 
Barbie babásat viszont nem nagyon. A ter-
mék mégis ott van a játékboltok polcain és  
keresik. 

Az erőforrások törvénye

Megfelelő finanszírozás nélkül lehetetlen 
egy ötletet sikerre vinni. Mindenképpen 
kell hozzá anyagi háttér, azonban marke-
ting szempontjából senki nem tudja sike-
ressé spórolni magát. Mindig számolni, 
mérlegelni kell, hogy kiderüljön, a vállal-
kozásunkra egy marketingkampány, egy 
reklámfogás vajon pozitív vagy negatív 
hatással lesz-e. De ha ezt megtesszük, ha 
belevágunk és merünk nagyot álmodni, 
akkor sikeresek lehetünk. Olyannyira, 
hogy két évvel ezelőtt a polgármester 
úr elismerte az édesanyám (a patika) 26 
éves munkáját, és lokálpatrióta címmel 
tüntette ki őt.  

Dr. Kovács-Szrogh Vivien,
a MOSZ főtitkára, 

a polgári Főnix Patika 
személyi jogos gyógyszerésze
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•	 Az elkötelezettség mértéke jelen-
tősen javítható viszonylag egy-
szerű lépések megtételével, ame-
lyek az esetek döntő többségében 
nem járnak komoly anyagi ráfor-
dítással.

Gyakorlati alkalmazás

A mérés kérdőív segítségével, online 
történik, és mobiltelefonról is elvégez-
hető. A lényeg azonban nem a kérdé-
sekben vagy azok feldolgozási módjá-
ban (bár a megfogalmazás pontossága 
és egyszerűsége kétségkívül döntő ha-
tással van a válaszok minőségére), ha-
nem a mérést követő Akcióterv kidol-
gozásában rejlik. 
 
Szinte minden Akciótervező műhely 
előtt komoly kétségeink voltak, hogy 
vajon egy adott intézmény esetében, 
amelynek a kultúrája nem vagy csak 
alig volt ismert a számunkra, milyen 
módon tudunk olyan hozzájárulással 
élni, amely a megbízóink számára va-
lóban értékes, és a haszon is számsze-
rűsíthető. Ezek a kétségek a csaknem 
két tucat szervezet esetében a műhely-

munka négy órája alatt rendre 
megszűntek. Visszatekintve, 
ennek alapja a kölcsönös, 
lépésenként kialakuló biza-
lom volt. 

A legtöbb nehézség a mé-
rés eredményeinek elfo-
gadásában volt. A vezetés 
rendszerint nem értette, 

hogy a legjobb erőfeszíté-
seik ellenére is miért adódtak 

olyan negatív visszajelzések a mun-
kavállalók részéről, amelyeket ők 
teljesen indokolatlannak tartottak. 
Ez a valódi kulcsa az egész folya-
matnak. 

Bár az itt részletezett vizsgálat elsősor-
ban száz főt meghaladó méretű szer-
vezeteknél történt, a módszer kisebb, 
legalább öt munkatárssal működő vál-
lalkozások, így a nagyobb gyógyszer-
tárak esetében is működik. 

Vizsgálatunkba 22 intézmény, a ver-
senyszféra és az oktatás intézményei 
kerültek be. Öt német, öt lengyel, 
négy skót és nyolc magyar intézmény 
munkavállalóit vizsgáltuk. A 
mérés a munkahely és a 
munkavállaló viszonyának 
hét dimenzióját vette gór-
cső alá, a válaszokat egy 
skálán való jelöléssel vár-
tuk a résztvevőktől, akik 
között mind a vezetők, 
mind pedig a beosztottak 
is jelen voltak. 
 
Három fő és további hat kie-
gészítő jellegű mérőszámot bocsátot-
tunk a vezetés rendelkezésére. Ezek-
nek a mérőszámoknak a feldolgozása 
alapján az alábbi legfontosabb kije-
lentések tehetők:

•	 Az elkötelezettség mértéke a leg-
több intézmény esetében normál el-
oszlást mutat. 

•	 Az elkötelezettség mértéke szoros 
korrelációban áll a teljesítménnyel, 
azzal arányosan változik: a maga-
sabb elkötelezettségű dolgozók jobb 
teljesítményt nyújtanak.

•	 Magasabb elkötelezettség mellett 
lényegesen kisebb a fluktuáció mér-
téke. 

•	 Az országok közötti eltérés hiba-
határon belül van, annak ellené-
re, hogy a négy ország kultúrája 
egyébként lényegesen eltér egy-
mástól.

Akciótervezés 2021
Három évvel ezelőtt, ennek az újságnak a hasábjain (Gyógyszertár, 2018. március, 18–19. oldal) számoltunk be az elkötele-
zettség mérésének új módszeréről*. Azóta négy országban (hazánkon kívül Lengyelországban, Skóciában és Németország-
ban), különböző szervezeteknél volt módunkban kipróbálni a módszer működőképességét. Az eredményekről és a gyakorlati 
vonatkozásokról az alábbiakban adunk áttekintést.

„Az elkötelezettség mértéke 
jelentősen javítható viszonylag egyszerű 
lépések megtételével, amelyek az esetek 
döntő többségében nem járnak komoly 

anyagi ráfordítással.”
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Raktártechnológiai fejlesztések a  
PHOENIX Pharma Zrt.-nél

A PHOENIX Pharma Zrt. – digitalizáci-
ós stratégiája részeként – három telephe-
lyén (Polgár, Kecskemét, Fót) összesen 
2,5 milliárd forint összegben hajt végre 
a hazai gyógyszer-nagykereskedelemben 
egyedülálló mértékű raktártechnológiai 
fejlesztést. Polgáron és Kecskeméten már 

meg is kezdte működését a raktári folyamatok optimalizálása érdekében te-
lepített új komissiózó automata.  

A társaság a Polgári Kereskedelmi Központban több mint 1 milliárd forint, 
míg a Kecskeméti Kereskedelmi Központban mintegy 500 millió forint 
értékű fejlesztés keretében korszerű raktártechnológiát telepített, valamint 
Polgáron a raktár alapterületét is bővítette. A raktár-modernizációs program 
harmadik eleme a Fóti Kereskedelmi Központban valósul meg, melynek 
költségét szintén saját forrásból fedezik. 

Forrás: PHOENIX

NYITOTT SZEMMEL

Azt is be kell látni, hogy egy mérés, 
bármilyen módszertannal készüljön is, 
csupán egy pillanatkép. Aki látott már 
pillanatképet, tudhatja, hogy egy adott 
pillanat után bármi történhet. A lécet 
vagy átviszi az ugró, vagy nem. Az 
Akciótervező műhely esetében nem az 
a kérdés, miért tartunk ott, ahol a mé-
rés mutatja, hanem az, hogy merre aka-
runk haladni. A mérés valójában nem 
más, mint egyfajta ürügy arra, hogy 
egy szervezet és munkavállalói kap-
csolatáról beszéljünk. Ezeken a mű-
helyeken úgy állunk fel, hogy pontos 
Akcióterv van a szervezet vezetője és 
a vezetésben részt vállaló más vezetők 
kezében, felelősökkel és határidőkkel. 
A haladás mérésére a legalkalmasabb 
időtáv 6-12 hónap.

Utánkövetés

Mivel a módszertan egyszerű és a mű-
helymunka során lényegében teljes 
mértékben átadásra kerül, több vezető-
ben is felmerült a kérdés, hogy vajon 
a haladás mérésére szolgáló következő 
mérésekhez szükséges-e egy külsős 
tanácsadó igénybevétele. Nem, nem 

szükséges. Ugyanakkor azt tapasztal-
tuk, hogy a vezetők (mint a legtöbb 
ember) kizárólag a saját szemszögük-
ből tekintenek a szervezetre, azaz igen 
nehéz objektívnek maradniuk, ami a 
valós vélemények torzulásához és így 
az eredményesség csökkenéséhez ve-
zethet.

Bármely utat kövessen is egy szerve-
zet, a változó környezethez agilisan 
kell alkalmazkodnia. Erre sokféle szer-
vezetfejlesztési módszer áll rendelke-

zésre. A lényeg a változásra való kész-
ségben rejlik. Az itt vázolt módszertan 
részleteiről szívesen adunk további 
felvilágosítást. Reméljük, sokan egyet-
értenek Louis Pasteur mondásával, aki 
szerint „a szerencse csak az arra felké-
szült szellemnek kedvez”.  

Dr. Bencz Zoltán és Tóth Ilona, 
Connect Consult

* Kérés esetén szívesen küldünk különlenyoma-
tot vagy tájékoztatót a mérés lehetőségéről.
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2021. március 27-én, életének 78. 
évében elhunyt Prof. Dr. Paál Tamás 
szakgyógyszerész, a kémiai tudo-
mány kandidátusa, a Szegedi Tudo-
mányegyetem emeritus professzora, 
az Országos Gyógyszerészeti Intézet 
korábbi főigazgatója.

Prof. Dr. Paál Tamás pályáját gyógy-
szerészként kezdte, ezt követően ve-
gyész szakmérnökként diplomázott. 
1978-tól az Országos Gyógyszerészeti 
Intézet munkatársa, 1979-től a kémiai 
osztály vezetője, 1984-től pedig – több 
mint 20 éven át – az intézet főigazga-
tójaként tevékenykedett. 1984-től több 
egyetemen, így a Semmelweis Egyete-
men és a Szegedi Tudományegyetemen 
is folytatott oktatói tevékenységet. 2002 
és 2007 között a Szegedi Tudomány-
egyetem Gyógyszerfelügyeleti Intéze-
tének igazgatója volt, majd 2013-tól a 
Gyógyszertechnológiai és Gyógyszer-
felügyeleti Intézetben emeritus egyete-
mi tanárként dolgozott.

Nyugdíjasként a tanítás mellett részt 
vett szakmai csoportok munkájában: 
amellett, hogy a WHO-nak gyógy-
szer-mellékhatásokra vonatkozó ér-
tékeléseket készített és a szervezet 
gyógynövény munkacsoportjának 
tevékenységét segítette. Az Országos 
Gyógyszerészeti és Élelmezés-egész-
ségügyi Intézet munkájában tudo-
mányos tanácsadóként haláláig részt 
vett.

Szakmai munkájának egyik legjelen-
tősebb eredménye, hogy hazánk a 
régióban elsőként vezette be a gyógy-
szeripari minőségbiztosítás szabályait 
és feltételeit, amely megfelelt a leg-
szigorúbb követelményeknek. 

Szakmai tevékenysége elismeré-
seként 2009-ben a Magyarországi 
Gyógyszergyártók Országos Szövet-
sége (MAGYOSZ) – első alkalommal 
– Dr. Orbán István emlékéremmel 
tüntette ki.

Paál professzor munkáját nem csak 
hivatásnak, de hobbinak is tartotta, 
emellett pedig kihívásként és érdekes, 
új feladatként tekintett a jövő generáci-
óinak tanítására, tudásának átadására.

Nyugodjék békében!

Saját otthonában gyógyulhat több mint húszezer COVID-beteg 

Március 8-ával kezdődően több mint 20 ezer magyarországi  
COVID-beteg otthoni, ambuláns kezelésére alkalmas favipiravir 
hatóanyagú készítmény jut el a gyógyszertárakba. Az Egis Gyógy-
szergyár Zrt. által Budapesten fejlesztett és gyártott COVID-elle-
nes antivirális készítményt 2020 decemberében törzskönyvezték.  
A gyógyszer lehetővé teszi az enyhe és középsúlyos állapotú, korona-
vírussal fertőzött betegek hatékony otthoni terápiáját, ami nagymér-
tékben hozzájárulhat a kórházakra nehezedő nyomás enyhítéséhez. 

A favipiravir 2021. január óta érhető el a kórházakban, prof. dr. 
Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere döntése alapján 
pedig március elejétől a háziorvosok is felírhatják a készítményt, 
amit a betegek térítésmentesen válthatnak ki a gyógyszertárakban. 

Forrás: Egis

A Benu és a Kifli.hu megállapodása értelmében 
március eleje óta mintegy 1500, vény nélkül is 
kapható gyógyszer és étrend-kiegészítő vált ren-
delhetővé az utóbbi cég webshopjából. A szolgál-
tatás – akárcsak az élelmiszer-rendelés – Buda-
pesten és a főváros agglomerációjában, valamint 
a Balaton keleti medencéjében érhető el. A meg-
rendelt gyógyszereket a Benu Örs vezér téri pati-
kájában gyűjtik össze, és onnan szállítják a Kifli.
hu raktárába. 

Makkay János, a Kifli.hu ügyvezető igazgatója el-
mondta: a Benuval tető alá hozott együttműködés-
sel elsősorban az idősek, a mozgáskorlátozottak és 
a kisgyermekes családok felől érkező igényekre 
reagáltak. A Benu e-kereskedelmi megoldásaiért 
felelős Szombati Gergő kiemelte, a Kifli.hu-nak 
köszönhetően a vásárlók hétvégén is könnyen hoz-
zájuthatnak a nem vényköteles gyógyszerekhez. 
Hozzátette: az elmúlt időszakban a rendelések 6-7 
százalékába került valamilyen gyógyszer, és – az 
offline patikákhoz hasonlóan – itt is a vitaminok 
fogynak a legjobban.

Forrás: forbes.hu

Gyógyszert is szállít házhoz a Kifli.hu

Elhunyt Prof. Dr. Paál Tamás
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Modellváltás az egyetemi képzésben

A 2019 óta zajló felsőoktatási modellváltással a kormány 
célja, hogy az eddiginél rugalmasabb és kiszámíthatóbb mű-
ködési környezet kialakításával növelje a magyar fiatalok 
képzésének színvonalát – szögezte le a Magyar Hírlap meg-
keresésére Hankó Balázs, a felsőoktatásért felelős helyettes 
államtitkár. A politikus szerint az intézmények az évtizedek 
óta változatlan működési modelljük megújításával sikere-
sebben lesznek képesek megfelelni az új kihívásoknak. 

A modellváltásról az egyetemek maguk dönthetnek, a kor-
mány kizárólag az egyetemi szenátusok kezdeményezése 
esetén tárgyal a fenntartóváltás lehetőségéről. Az állam 
ezzel fenntartóból partnerré, a felsőoktatási szolgáltatások 
megrendelőjévé válik. 

Elsőként, még 2019-ben a Budapesti Corvinus Egyetem élt 
a lehetőséggel – idézte fel a szakember. Ez év január végé-
ig a Semmelweis Egyetem mellett a Debreceni Egyetem, a 
Pécsi Tudományegyetem és a Szegedi Tudományegyetem 
(vagyis valamennyi hazai gyógyszerészképző hely) szená-
tusa támogatta döntésével a modellváltás irányát és az eh-
hez kapcsolódó egyeztetések megkezdését.

A finanszírozás osztrák minta alapján történik, a modell 
előnye, hogy előre rögzített teljesítménymutatók alapján, 
a különböző feladatok sajátosságait figyelembe vevő, kö-
zéptávú finanszírozás valósul meg. Hankó hozzátette: a fi-
nanszírozás az intézmény számára kiszámíthatóbbá válik, 
illeszkedik az egyetem és az ellátandó feladat sajátossága-

ihoz, objektíven mérhető és számon kérhető minőségi és 
mennyiségi teljesítményelvárások meghatározásával teszi 
érdekeltté a szereplőket a hatékonyság és a minőség javí-
tásában.

A modell bevezetésével lehetőség nyílik a teljesítményala-
pú differenciált javadalmazásra, ami komoly motivációt je-
lenthet – mutatott rá a helyettes államtitkár, aki kiemelte, a 
modellváltó egyetemek minden tekintetben teljes körű jog-
utódjai a fenntartóváltás előtti intézményeknek, ami a hall-
gatók jogviszonyára és a munkavállalók foglalkoztatására 
is vonatkozik. Mindegyik egyetemen a továbbiakban is biz-
tosított az állami ösztöndíjas képzési forma – fűzte hozzá. 

A gazdaság újraindítását szolgáló akcióterv legnagyobb 
nyertese a felsőoktatás lesz, olyan egyetemfejlesztési prog-
ram indul Magyarországon, amilyenre még nem volt példa 
– jelentette ki a helyettes államtitkár. A 2021–2026 közötti 
időszakban négyszer annyi uniós forrás áll rendelkezésre a 
felsőoktatás számára, mint az előző ciklusban – közölte.

Kifejtette, az egyetemek fejlesztésére szánt 1509 milliárd 
forint uniós forrásból a tervek szerint 955 milliárd forint jut 
a struktúraváltás támogatására, az oktatási, kutatási, művé-
szeti tevékenység és infrastruktúra megújítására, 382 mil-
liárd forint a tudományos és innovációs parkok, nemzeti 
laboratóriumok létrehozására, 172 milliárd forint pedig a 
felsőoktatás, felnőttképzés és szakképzés képzéseinek meg-
újítását és összhangjának megerősítését szolgálja.

Forrás: Magyar Hírlap, Medical Online

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

 

Adószám: 19047960-2-41
 

Köszönjük! 
 

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége
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Napjainkra, a koronavírus-világjár-
vány második évében számos, a be-
tegségen átesett munkavállalót érint 
az úgynevezett  „long COVID”  (ma-
gyarul: elhúzódó COVID) problémája. 
Milyen nehézségekkel szembesülnek 
az érintettek, és hogyan tudnak vissza-
térni a munkahelyi környezetbe?

A kezdeti COVID-fertőzést 
követően számos, elvileg 
már gyógyult és nem fertőző 
betegnek kell szembenéz-
nie hosszú távú, akár az éle-
tét alapjaiban megváltoztató 
tünetekkel. A long COVID 
megbetegedés a statisztikák 
számára (ma még) láthatatlan, 
következményei azonban an-
nál kézzelfoghatóbbak.

„Az emberek e jelentős cso-
portja a figyelem sokkoló hi-
ányával néz szembe, miköz-
ben közülük számosan nagyon rosszul 
érzik magukat és komoly problémákkal 
küszködnek” – hívja fel a figyelmet a 
csaknem 25 ezer tagot számláló Long 
COVID Support Group  közleménye. 
Mint rámutatnak, a betegség utóhatá-
saival küzdők közül sokaknak kell úgy 
visszatérniük a munkahelyükre, hogy 
még nem heverték ki a betegség követ-
kezményeit, ez pedig akár tüneteik ko-
moly súlyosbodásával, visszaeséssel is 
járhat.

Egyes kutatások arra jutottak, 
hogy  húszból egy ember,  aki át-
esett a COVID-19 megbetegedésen, 
nyolc hétig vagy ennél is hosszabb 
időn át küzd a fennmaradó tünetek-
kel (függetlenül attól, hogy meny-
nyire volt súlyos a kezdeti megbe-
tegedése). Egy másik, brit kutatás 
szerint  a megbetegedettek 20–30 
százaléka  szenved a hosszútávon 
fennmaradó vagy később megjele-
nő tünetektől, amelyek rendkívül 
változatosak lehetnek: légszomj, 
szívritmuszavar, vérnyomásproblé-
mák, extrém fáradékonyság, visz-

szatérő migrén, „ködös agy” (brain 
fog), komoly hajhullás stb.

A long COVID eddigi legnagyobb 
globális (szakmailag nem lektorált) 
vizsgálata azt mutatta ki, hogy az eb-
ben szenvedők nagy százaléka még 
a betegség kezdetét követően hat hó-

nappal sem képes teljes kapacitással 
visszatérni a munkahelyére. A szóban 
forgó kutatás 3762 embert vizsgált 56 
országból, 18 és 80 év között, és tíz 
különböző szervben összesen 205 féle 
tünetet tárt fel, amelyek közül 66 tünet 
több mint hét hónapon túl is megfi-
gyelhető volt. A válaszadók átlagosan 
kilenc szervükben tapasztaltak tünete-
ket. A kutatás idején több mint 45 szá-
zalékuk kevesebb munkaórában dol-
gozott, mint mielőtt elkapták a vírust, 
22 százalékuk pedig úgy nyilatkozott, 
hogy egészségügyi problémái miatt 
egyáltalán nem tud dolgozni. Csaknem 
86 százalékuk tapasztalt visszaesése-
ket, amelyek legfőbb okai az edzés, 
a fizikai vagy szellemi aktivitás és a 
stressz voltak. 

Nem várt nehézségek merülhet-
nek fel

A munkahelyek a mai napig nem sok 
iránymutatást kaphattak a problémával 
kapcsolatban. Alapvetően két járható 
út mutatkozik: az egyik a hosszú (még 

hosszabb) táppénzen maradás a mun-
kavállaló számára, a másik pedig az, 
ha úgy térhet vissza a munkahelyre, 
hogy ott figyelembe veszik a hosszú 
távú tüneteit, és ezekre tekintettel eset-
leg akár megváltoztatott munkakörben 
alkalmazzák.

A problémát sok esetben az 
jelenti, hogy erre az állapotra 
nehéz diagnózist szerezni: sok 
ebben szenvedő beteg eleve a 
COVID-19 megbetegedéséről 
sem kapott diagnózist, míg má-
soknak a hosszú távú tüneteit 
eleve pszichésként kezelték, 
és nem vették komolyan. Egy 
angliai esetben például a beteg 
későn került kórházba, így a 
COVID-tesztje ekkorra már ne-
gatív lett. A háziorvosa emiatt 
nem tudta COVID-19 megbete-
gedéssel kiírni, a munkahelyén 
pedig nem kínálták fel neki azt 

a segítséget, amire szüksége lett volna. 

Munkahely, kormányzat, házior-
vosok: mi a teendő?

Amit valójában tehetne a munkáltató, 
hogy az ilyen esetekben észszerű pár-
beszédet folytat az érintett munkavál-
lalóval, amelyben körüljárják, hogy 
pontosan hogyan érinti az elhúzódó 
betegség az illető munkaképességét, 
és ennek milyen következményei van-
nak a munkavégzésére nézve, majd 
ennek megfelelően, méltányosan 
jár el, például átmenetileg rövidebb 
munkaidőt határoz meg az érintett 
kolléga számára. A munkahelyin túl 
természetesen a kormányzati segítség 
is fontos lenne (akár azáltal, hogy a 
long COVID betegséget megváltozott 
munkaképességként ismerik el), illet-
ve a háziorvosoknak is komoly sze-
repük lenne abban, hogy felismerjék, 
megértsék és megfelelően kommuni-
kálják a long COVID problémáját. 

Forrás: hrpwr.hu

Long COVID – amiről ma még kevesebbet beszélünk

https://en.wikipedia.org/wiki/Long_COVID
https://www.longcovidsos.org/
https://www.longcovidsos.org/
https://covid.joinzoe.com/post/long-covid
https://www.ukri.org/our-work/tackling-the-impact-of-covid-19/researching-the-impact-of-coronavirus/ukri-and-nihr-fund-world-leading-study-into-long-term-health-impacts-of-covid-19/
https://www.ukri.org/our-work/tackling-the-impact-of-covid-19/researching-the-impact-of-coronavirus/ukri-and-nihr-fund-world-leading-study-into-long-term-health-impacts-of-covid-19/
https://www.cnbc.com/2021/01/05/long-covid-study-says-many-unable-to-return-to-work-six-months-later.html
https://www.cnbc.com/2021/01/05/long-covid-study-says-many-unable-to-return-to-work-six-months-later.html
https://www.cnbc.com/2021/01/05/long-covid-study-says-many-unable-to-return-to-work-six-months-later.html
https://www.britsafe.org/publications/safety-management-magazine/safety-management-magazine/2020/long-covid-can-work-lift-the-burden/
https://www.britsafe.org/publications/safety-management-magazine/safety-management-magazine/2020/long-covid-can-work-lift-the-burden/
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Elérhetőség: A Facebook keresőablakába az  
Élő közvetítések koronavírus idején címet kell beírni. 

ONLINE ELŐADÁSOK
„Élő közvetítések koronavírus  
idején” Facebook csoport

ONLINE FILMEK
MTVA filmarchívum

A legnagyobb közösségi felületen létrehozott nyilvá-
nos csoportban olyan hazai és külföldi közvetítéseket 
(opera, koncert, színház, mozi, sport, könyvbemutató), 
valamint archív anyagokat tesznek közzé, amelyek a 
karanténos-koronavírusos időszak alatt elérhetők, és 
segítenek átvészelni a magányos napokat. Mivel álta-
lában egy, maximum két hétre előre jeleznek egy ak-
tuális programot, érdemes sűrűn felkeresni az oldalt, 
hogy lássuk, van-e a kínálatában valami kedvünkre 
való.

Az MTVA mozgóképarchívumában az elmúlt 60 év 
legnépszerűbb műsoraiból találhatunk válogatást:  
sorozatokat, restaurált filmeket, tévéjátékokat, 
családi és gyermekműsorokat, régi sci-fiket, ka-
barékat, színházi előadásokat és ismeretterjesz-
tő műsorokat. A tartalom hétről hétre frissül, a 
klasszikusok, egykori kedvenceink ingyenesen 
tekinthetők meg, kellemes perceket szerezve a 
nosztalgiázni vágyóknak. 

 

 

KÖNYV
Jü Hua: Élni

A kínai szerző neve is-
merősen csenghet az 
olvasó fülében, hiszen 
az elmúlt években több 
kötete is megjelent ma-
gyar nyelven (Testvé-
rek, Kína tíz szóban, A 
hetedik nap  után). 
Az  Élni egy módos 
családba született fiú, 
Fu-kuj életét meséli 
el, aki miután szeren-
csejátékon elveszti a 
család minden vagyo-
nát, szegény földmű-
vesként kerül újabb és 

újabb embert próbáló helyzetbe. Erőszakkal sorozzák 
be katonának, kénytelen részt venni a polgárháborúban. 
Végigéli a kommunista hatalomátvételt és a kulturális 
forradalmat is. Keményen dolgozik, sokszor éhezik, és 
szerettei sorra halnak meg körülötte, ő mégis valami 
halvány derűvel tekint vissza az életére.

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

Kiadás éve: 2020
Kiadó: Helikon

Ár: 3499 Ft

Elérhetőség:
https://archivum.mtva.hu/m3/open
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A MAGYAR TENGER
Somogy északi kapuja: Szántód
Szántód a Balaton partjának legszebb részén fekszik, itt a leg-
keskenyebb és a legmélyebb a tó, gyönyörű látványt nyújt a 
szemben fekvő Tihanyi-félsziget. Szántód Árpád-kori település, 
az 1055-ben kelt Tihanyi alapítólevél még koku zarma néven 
említi. Az 1211-es oklevél még a régi nevet is leírja, amelyet a 
függőleges 37. sor megfejtése tartalmaz.

Szántódot nem véletlenül nevezik Somogy megye északi kapu-
jának. A község és Tihany közötti kompjárat a szezon alatt hatal-
mas forgalmat bonyolít le, hiszen a közlekedési eszköz az északi 
és a déli part legszebb településeit köti össze. Szántód nevezetes 
idegenforgalmi látványossága Szántódpuszta, amely 1995-ben 
nyerte el a függőleges 14. sor megfejtésében található kitüntetést 
építészeti hagyományainak őrzéséért és az értékes műemlékek 
helyreállításáért. A majorságot I. András adományozta a tihanyi 
apátságnak, s többnyire egyházi birtok volt. Amikor II. József fel-
oszlatta a szerzetesrendeket, a tihanyi bencés apátság birtokai az 
úgynevezett vallásalap tulajdonába kerültek. A kincstár 1785-ben 
Szántódot bérbe adta a kömlődi születésű költőnek, írónak és ha-
gyománygyűjtőnek, akinek nevét a vízszintes 1. sor megfejtésé-
ből tudhatjuk meg, és aki csaknem egy évtizedig élt, gazdálkodott 
a birtokon. Számos irodalmi műve itt született, több levelét innét 

keltezte. Sokoldalúsága és nagy olvasottsága miatt kortársai poli-
hisztornak tartották. A Szántódi Közösségi Ház az ő nevét viseli. 
Ma a legtöbb nézőt a lovas programok vonzzák Szántódpusztára, 
amely nemzetközi versenyeknek is gyakran ad otthont.

Az egykori majorság területén több mint 30 jelentős épület áll, 
köztük kúria, csárda, cselédház, magtár, borospince, zömében 
az 1700-as évekből. A látnivalók közül megemlíthetjük még 
a Balaton élővilágát bemutató akváriumot és a lovasudvart. A 
puszta fölé emelkedik annak legszebb része, a barokk Szent 
Kristóf kápolna, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a Tihanyi-fél-
szigetre és a Balaton északi partjára.

Vízszintes

1. Megfejtés 11. Ilyen hónap a december 12. Állóvíz 13. Sze-
mélyére 15. Éléstár 18. Szúró, vágó fegyver 19. Úgynevezett 
21. Aromás ital 22. … András, nemzetközi hírű gyógypedagó-
gusunk volt 24. „Szamárbeszéd” 25. Becézett angol férfinév 
27. Kerti szerszám 29. Német főpincér, de helyiségnév része is 
lehet 30. Beszerző 33. Bírósági ügy 35. Az egyik legnehezebb 
radioaktív nemesgáz 36. RC 38. Rangjelző 39. Albán pénz 41. 
Sulfur 42. Harag, felháborodás 43. Bemegy, befordul, régiesen 
45. Telefon a szlengben 46. Országos Bajnokság 47. Angol bo-
rotva! 48. Az egyik végtag 49. Viszont, egyáltalán nem… 51. 
Befejezett, elintézett 53. Üres tus! 55. Fájdalom, gyötrelem 56. 
Adóhatóság 58. Emil …., szovjet bűvész-illuzionista volt 59. 
Ollós állat 61. Fejfedő 62. Mister 63. Gonosz szellem, démon, 
névelővel! 64. Akaratos, dacos 65. Kettőzve afrikai ütős hang-
szer 66. Román légitársaság 67. Cipészszerszám    

Függőleges

2. Keresztül 3. Lyuk a hajó testén 4. Állati fekhelyet 5. Jelkép, 
szimbólum lehet 6. Olaszország sportjele 7. Téli csapadék 8. 
Gyógyszergyárunk „monogramja” 9. Ellenértéke 10. Becézett 
Teréz 14. Megfejtés 16. A –re párja 17. Rés, szakadás 18. Ter-
mészetes anyag, szilárd ásvány 20. Alfred …, svéd kémikus és 
feltaláló, vagyonának kamataiból róla elnevezett díjat alapítot-
tak 22. Folyócska 23. Félretett lapok neve a kártyában 26. Né-
met névelő 27. Szól, hogy szeretne valamit 28. Határozott néve-
lő 31. Rövidítésben az angolra (pl.: nyelv) utal 32. Tébolyodik, 

elveszti az eszét 34. Bizonyos munkára, feladatra felkészít 37. 
Megfejtés 39. Földre helyez 40. Végtagon 42. Becsületes, jó-
ravaló 44. Düledező épület 45. Fél órahang! 50. Földhányás, 
bucka 52. Egyenletes felület, vagy egyszerű eset jelzője lehet 
54. Női név 56. Az SI mértékegységrendszerben tíz a mínusz 
kilencediken 57. Világtalan 60. Mámor, élvezet 61. Az évek 
száma 64. Kicsinyítő képző 65. Üres tár! 

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

Beküldési cím: info@magangyogyszereszek.hu          Előző havi nyertesünk: Dr. Milánkovich Katalin, Budapest
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https://hu.wikipedia.org/wiki/1055
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tihanyi_alap%C3%ADt%C3%B3lev%C3%A9l
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