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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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legyünk. Ezt követően haladéktalanul 
és fénysebességgel építsük szellemün-
ket, gyarapítsuk szakmai ismereteinket, 
hogy meg tudjunk felelni a társadalmi 
elvárásoknak, értelmiségi szerepkö-
rünknek.

Határozott lépéseket tettünk a gyógy-
szerészi gondozási programok felépíté-
se, a gyógyszertárak egészségcentrum-
má fejlesztése érdekében. Létrehoztuk a 
gyógyszeres terápia menedzsment első 
hazai fórumát, majd kialakítottuk annak 
intézményes és továbbképző rendsze-
rét. Minden stratégiai kérdést megtár-
gyalva, nagy súlyt fektettünk a tagság 
informálására és bevonására a végleges 
szakmai álláspontok kialakításában.

Tevékenységünk kiemelt szempontja 
volt, és ma is az, hogy a közvetlen la-
kossági gyógyszerellátásban dolgozó 
– különösen a személyi joggal rendel-
kező – gyógyszerészek lehetőségei és 
jogai szakmai felelősségüknek és köte-

lezettségeiknek megfelelően érvénye-
süljenek a gyógyszerellátást működ-
tető társaságok gazdasági/tulajdonosi 
szerkezetében. Kölcsönös előnyökön 
alapuló együttműködésre törekedtünk a 
célkitűzéseinkkel alapvetően egyetértő 
gyógyszerész-, orvos-szakmai és beteg-
jogi szervezetekkel. Folyamatos, konst-
ruktív párbeszédet és véleménycserét 
tartottunk fenn a parlamenti politikai 
pártok szakpolitikusi csoportjaival. 

Az évek során folyó koncepciózus kö-
zösségi munkát lehetetlen egy rövid pub-
likációban ismertetni, így csupán néhány 
általam fontosnak ítélt állomást idézek fel.

A MOSZ megalakulása

Az első, 1991. évi találkozón részt vet-
tek a Népjóléti Minisztérium, az Orszá-
gos Társadalombiztosítási Főigazgató-
ság, az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési 
Hivatal, az Állami Népegészségügyi 
és Tisztiorvosi Szolgálat vezetői. Fő 
téma: a gyógyszertár-működtetés jogi, 
pénzügyi, gazdasági, munkáltatói, 
szakmai környezete volt. Hihetetlen 
empatikus, inspiratív és segítő környe-
zetben fogalmaztuk meg legsürgetőbb 
teendőinket. A programot záró gyógy-
szerész fórumon teljes egyetértésben 
megalakult a Magángyógyszerészek 
Országos Szövetsége, amit a cégbíró-
ság még abban az évben bejegyzett. 
Alapító elnöknek dr. Mikola Bálintot, 
alelnöknek Pap Endrét és dr. György 
Lászlót választotta a gyógyszerész 

közösség. Jelszavunkat is megfogal-
maztuk: „Gyógyszert szed? Beszél-
jen a gyógyszerészével!”.

A következő évben (1992) már a kép-
zés és a gyakorlat kapcsolatrendszere 

került a fókuszba. Prof. Dick Gurley 
(az amerikai Tennessee Egyetem dékán-
ja), dr. Dessing Ruud (az Európai Klini-
kai Gyógyszerészeti Társaság elnöke), 
Rácz István és Stájer Géza profesz-
szorok, valamint a gyógyszerészképző 
egyetemek dékánjai voltak iránymuta-
tó segítőink a közös gondolkodásban. 
Ugyanekkor a támogatás-elszámolás 
gyakorlati kérdéseiben dr. Botos József 
OTF főigazgató volt segítségünkre, míg 
a gyógyszergyártó és nagykereskedő 
cégek vezetői kereskedelmi kérdések-

Az 1990. évi politikai rendszerváltáskor, 
a jogelőd nélküli gyógyszertár-létesítés 
lehetőségének megnyílását követően 
született a gondolat, hogy kell egy szer-
vezet, amelyik felvállalja a változások 
szakmai részről való irányítását, képvi-
seletét, a döntéshozókkal való párbeszé-
det. Így jött létre 1991 őszén a Magán-
gyógyszerészek Országos Szövetsége. 
Azonnal a figyelem fókuszába kerül-
tünk. Rendkívüli sebességgel építettük 
ki a kapcsolatrendszereket: az egészség-
ügyet és a gazdaságot, az önkormány-
zatokat felügyelő és irányító tárcákkal, 
biztosítóval, adóhivatallal, pénzintéze-
tekkel, a hazai és külföldi gyógyszerpia-
ci szereplőkkel, külképviseletekkel (ak-
koriban még konszignációs raktárakból 
történt az import gyógyszerek biztosítá-
sa), egyetemi képzőhelyekkel, társszer-
vezetekkel. A legfontosabb üzenet, hogy 
aktív közreműködésünkkel felépült 
Magyarországon egy korszerű, európai 
színvonalú polgári gyógyszerészet. Do-
kumentált tény, hogy a rendszerváltást 
követő inspiratív időszakban, a közvet-
len lakossági gyógyszerellátás mo-
dellje a Magángyógyszerészek Or-
szágos Szövetsége munkaasztalán 
született. 

Alapvető vezérfonalnak tartjuk a 
közforgalmú gyógyszertárak mű-
ködtetéséhez szükséges szakmai, 
gazdasági, jogi és etikai feltételek 
megteremtésének elősegítését, a gyógy-
szertárak, mint gazdálkodó szervezetek 
érdekeinek védelmét. Jelentős erőfeszí-
téseket vállaltunk a gyógyszerellátás 
szakszerűségének megőrzése, bizton-
ságának fenntartása, a szakmai színvo-
nal fejlesztése érdekében. Tanultunk és 
tanítottuk kollégáinkat arra, hogy hiva-
tástudatunk mellett hogyan alakítsunk 
új kapcsolatokat, hogy munkahelyi 
vezetők és gazdasági szakemberek is 

30 év egy emberöltő 
Igen nehéz dolog rövid leltárt készíteni egy civil szakmai szervezet harminc esztendejéről. Amiért mégis megteszem, az azért 
van, mert minden kollégánk és minden olvasónk számára szeretném világossá tenni azt a konstruktív, céltudatos építkezést, 
ami a Magángyógyszerészek Országos Szövetségét jellemezte az elmúlt időszakban. Tapasztalataim szerint a szakmák törté-
netében is egyedülálló, hogy egy zárt és viszonylag kis létszámú diplomás csoport ennyire összetartó módon dolgozzon három 
évtizeden, egy emberöltőn át.

„Az eltelt három évtized 
tapasztalatai fontosak, azok 

tanulságaira a jövőben is 
építeni kell.”
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mint a MOSZ és a 
SOTE Gyógysze-
rész Karai között új 
típusú, elsősorban 
élettani és farma-
kológiai szakterü-
leti továbbképzé-
sek szervezésére. 
Csak hétvégeken 
tudtunk tanulni, 
hét közben napi 16 
órákat dolgoztunk. 
Ekkor született meg a mai akkreditációs 
továbbképzési rendszer alapja.

A privatizáció időszaka

A MOSZ valamennyi, a gyógyszer-
tár-működtetésben szerzett, az állam-
igazgatási szervekkel egyeztetett és jog-
szabályokban rögzített tapasztalatát az 
1995-ben induló, privatizációban részt 
vevő kollégák rendelkezésére bocsátotta. 
Országos Privatizációs Fórumot szervez-
tünk, amelyen részt vett a Népjóléti, az 
Ipari és Kereskedelmi, a Belügy- és Igaz-
ságügyi Minisztériumok felső vezetése, a 
megyei közgyűlések (mint a gyógyszer-
tári központok és állami gyógyszertárak 
alapítói jogkörét gyakorló tulajdonosi 
szervezetek) elnökei, az OEP, a GYDSZ 
és az MGYK vezető tisztségviselői. E 
sorok írója – akkor mint négy éve mű-
ködő magángyógyszerész – privatizáci-
ós igazgató minőségben, az országban 
elsőként vezényelte le (öt hónap alatt) 
Bács-Kiskun megye gyógyszerellátá-
sának átalakulását, ahol egyetlen patika 
kivételével, 91 gyógyszertár  került a ko-
rábbi gyógyszertárvezető tulajdonába. A 
nálunk bevált háromoldalú privatizációs 
szerződést adaptálták később a megyék 
és a főváros is. 

Akkoriban a MOSZ is igen erős lett, hi-
szen önkéntes tagként csaknem másfél 
ezren láttak fantáziát civil szerveződé-
sünk erejében, tapasztalatában és kap-
csolatrendszerében. Jóllehet az önálló, 
vállalkozásban működtetett gyógysze-
rellátás olyan új gazdasági, pénzügyi, 
kereskedelmi, munkáltatói és nem utol-
só sorban szakmai feladatokat jelentett, 
amelyekben nekünk már többéves ru-
tinunk volt. Rentabilitást célzó progra-
munk során monitoroztuk és fórumot 
szerveztünk a gyógyszertár-működtetés 
jövedelmezőségéről, az árrés-kondíciók 
javításának lehetőségeiről, részt vállal-
tunk az OEP-OVER ellenőrzési rend-
szer felépítésében. „Gyógyszertár-mű-
ködtetés” elnevezéssel megalapítottuk 
az idén XXVI. alkalommal megrende-
zésre kerülő éves tavaszi munkakonfe-
renciát. Megalapítottuk az MGYK Vál-
lalkozói (Közforgalmú Gyógyszertár 
Tulajdonosi) Tagozatát, amelynek első 
elnöke Pap Endre lett, s amely sajnos 
csak néhány évig működött.

Egészségügyi menedzserképzés 
és gyógyszerészi gondozás

Felismerve gazdaságirányítói felké-
szültségünk hiányosságait, felkértük 

ben adtak hasznos tanácsokat a részt-
vevőknek. Zártkörű könyvelői fórumot 
szerveztünk, megjelent a Novodata 
intelligens pénztárterminál rendszere, 
valamint Higi Gyula pécsi informatikus 
psyonja, amelyek patikai alkalmazásá-
nak formálásában szakértőként működ-
tünk közre.

1993-ban már előkészületben volt a 
gyógyszerellátás privatizációja, ekkor 
350 magánpatika működött az ország-
ban. Létrejött az egyszintű, többcsa-
tornás nagykereskedelem. Kapcsolatot 
teremtettünk valamennyi gyógyszer-
tári központ jogutód szervezete, az 
OTP, a KHB és más, kisebb bankok, 
valamint az ÁVÜ igazgatóival, veze-
tőivel, akik a gazdálkodás, pénzügyek 
és kereskedelem témakörében gazda-
gították ismereteinket. A felvetődő 
kérdések kezelésére, a tájékoztatás és 
a közös álláspontok kialakítása okán 
a MOSZ megalakította Ügyvivő Tes-
tületét, és megyei referensi rendszert 
hozott létre.

Ahogyan haladtunk előre, már elsajátítot-
tuk a gyógyszertár-működtetéshez nél-
külözhetetlen ismereteket, figyelmünk a 
szélesebb összefüggések, a gyógyszer- 
ellátás és egészségügy, a gyógyszerügy 
és kereskedelem, a stúdium és praktikum 
kapcsolatára irányult. Az országban el-
sőként megalkottuk a gyógyszerellátás 
etikai normatíváinak gyűjteményét, és 
az egyetemekkel való kapcsolatrend-
szerünkben kezdeményeztük az okta-
tó gyógyszerészi hálózat létrehozását.  
Szász György professzor úr, az MGYT 
elnöke aktív segítségével a MOSZ és az 
MGYT társult szervezeti megállapodást 
kötött. Együttműködési megállapodás 
született a MOSZ és a SZAOTE, vala-
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it. A kongresszus felett a FIP vállalta 
a szakmai védnökséget, fővédnöke dr. 
Göncz Árpád köztársasági elnök volt, 
akit személyesen kértem fel a tisztség-
re. A rendezvényen részt vett és előa-
dást tartott prof. dr. Vizi E. Szilveszter, 
az MTA elnöke.

Az ezredforduló alkalmat adott a 
gyógyszerészet nemzetközi környe-
zetének elemzésére, a hazai szakmai 
célkitűzések áttekintésére és rangsoro-
lására. A MOSZ sorsfordítóan neveze-
tes éves kongresszusán, Siófokon, 11 
szállodában, 3182 fő részvételével, 145 
kiállító közreműködésével, aktív mun-
kával telt a rendezvény négy napja. 
Hitet tettünk a gyógyszerészi gondozás 
hazai bevezetése mellett. Fő téma volt 
a gyógyszerészet jövőképe, társadalmi 
szerepe és az értelmiségi felelősségvál-
lalás. Megfogalmaztuk a három meg-
határozó érdekérvényesítő gyakorlatot 
folytató szervezet, a MOSZ, az MGYT 
és az MGYK mozgásterét és ars poe-
ticáját.

A Magángyógyszerészek Országos 
Szövetsége 10 éves jubileumán a 
gyógyszerészi gondozás, a diabetes, 
hypertonia és asthma programok fel-
építése került a fókuszba. Az alapító 
elnök, dr. Mikola Bálint javaslatára a 
szervezet az új feladathoz, a gyógy-
szerészi gondozás magyarországi 
felépítéséhez dr. Samu Antal szemé-
lyében új, nemzetközi tapasztalattal 
rendelkező elnököt választott, aki két 
cikluson át vezette a szövetséget. A 
nemzetközi gyakorlat megismerésé-
ben amerikai, német, holland, olasz, 
osztrák, dán és izraeli vendégeink vol-
tak segítségünkre. 

dr. doc. Simon Kis Gábor ORKI fő-
igazgatót, az egészségügyi menedzser-
képzés hazai megalapítóját ismerete-
ink bővítésére, aki több mint 20 éven 
át szervezett számunkra nagy érdek-
lődés által övezett továbbképzéseket. 
Ennek köszönhetően kaptunk száznál 
is többen szakközgazdász diplomát a 
Corvinus, majd a Budapesti Közgaz-
dasági Egyetemen. Megalapítottuk a 
MOSZ Közgazdasági Szakcsoportját, 
részt vállaltunk a „Gyógyszerügy 
szabályozásának átalakításáról” szó-
ló törvény előkészítésében. Meghir-
dettük és az országban először lebo-
nyolítottuk a MEP-MOSZ igazgatói 
fórumot, majd a MEP igazgatók és 
ÁNTSZ főgyógyszerészek első or-
szágos találkozóját. Az Egészségügyi 
és a Külügyminisztérium felső veze-
tésének részvételével, német, olasz és 
osztrák szakmai szervezetek vezetői-
nek közreműködésével szerveztünk 
fórumot, amelyen részt vett dr. Gógl 
Árpád miniszter és dr. Mikó Tivadar, 
az OEP főigazgatója. Betegjogi szek-
ciót szerveztünk a gyógyszerellátás 
szociológiai aspektusainak áttekinté-

sével, a HIETE és az MTA Szocioló-
giai Intézete, valamint az Orvos Unió 
2000 közreműködésével.

A nagyfokú érdeklődésre és a harmo-
nikus együttműködés szándékának 
deklaratív kinyilvánítására figyelem-
mel a MOSZ megállapodást kötött 
az MGYT-vel és az MGYK-val kö-
zös kongresszus megszervezésére. A 
megállapodást „Európai integrációval 

összefüggő szakmai és gazdasági fel-
adatok a gyógyszerellátásban” cím-
mel a Mikola B.–Vincze Z.–Szabó S. 
elnökök triumvirátusa jegyezte. A XX. 
század utolsó éve adott alkalmat a ma-
gyar gyógyszerészet történetében arra, 
hogy a szakmatörténelem során először 
(és azóta sem) együtt rendeztük meg a 
GYOK IX. és a Congressus Pharmace-
uticus Hungaricus (CPH) XI. fóruma-
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tett meg az Európai Bíróság határozata, 
amely egyértelműen támogatta Euró-
pában az általunk is megkívánt etikus 
gyógyszertár-működtetési modellt, 
és felszólította a közösség államait a 
szubszidiaritási lehetőségek alkalma-
zására. Hosszú időnek kellett eltelnie, 
mire érveink döntéshozói figyelemben 
részesültek, és sajnálatosan az ekkor 
kialakított status quo lényegében a mai 
napig fennmaradt. Bár a doktori címet 
hosszas erőfeszítés után megkaptuk, a 
liberalizációs időszak következménye 
a szakma presztízsvesztés és a jövedel-
mezőség jelentős csökkenése, egyben 
ezek a valós akadályai a generációs 
program reális érvényesítésének is.

Ebben a környezetben is mindent meg-
tettünk szakmai programjaink folytatá-
sára, bővítésére, a kognitív gyógyszeré-

csatlakozással összefüggésbe hozott, 
a gyógyszerellátás működtetésében 
preferált gyógyszerészi szerepválla-
lást kritizáló törekvések a nagypolitika 
irányába fordították a figyelmet. Az új 
szempontok alapján, amerikai, osztrák, 
francia, német, svéd, norvég és angol 
kollégáink segítségével elemeztük a 
gyógyszerészek szerepvállalásával ösz-
szefüggésben a nemzetközi környeze-
tet. A parlamenti pártok egészségpoliti-
kusainak részvételével (Mikola István, 
Schvarcz Tibor, Csáky András, Molnár 
Lajos) pedig áttekintettük az uniós har-
monizációs kötelezettségeket, a szub-
szidiaritási lehetőségeket. A társadalmi 
békétlenség és bizalmatlanság légköré-
vel összefüggő feszültségek kisugárzá-
sa az egészségügyi ellátórendszerben 
is tetten érhetővé vált. A parlamenti 
választásokat követően a neoliberális 
gazdaságpolitika, a globalizációs tö-
rekvések kihatásai az egészségügyben 
is megnyilvánultak. Folyamatossá vált 
a nagy ellátórendszerek reformja. A 
liberalizációs és piaci törekvések ága-
zati megnyilvánulásai máig nem ki-
heverhető sérüléseket eredményeztek 
a gyógyszerészkar számára. Amellett, 
hogy erőteljesen lefékeződtek a gyógy-
szerészi gondozás, később pedig a terá-
piamenedzsment fejlesztése irányában 
folytatott erőfeszítéseink, minden ener-
giánkat a nemzetközileg is elismert 
gyógyszerellátó struktúra megtartá-
sára kellett összpontosítanunk. 2007. 
augusztus 20-án a MOSZ gyógyszer-
tár-létesítési moratóriumot kezdemé-
nyezett a köztársasági elnöknél, a par-
lament elnökénél, a miniszterelnöknél, 
a parlamenti szakbizottság elnökénél 
és a szakminiszternél. 2008-ban szüle-

Ahogyan stabilizálódott a gyógyszer- 
ellátás helyzete a hazai egészségügyi 
ellátórendszerben, egyre szaporodtak 
a feladataink, amelyekhez új eszközök 
hozzárendelése vált nélkülözhetetlen-
né. A Magángyógyszerészek Orszá-
gos Szövetsége igényelte a felnövekvő 
gyógyszerész nemzedék gondolatait, 
segítségét az építkezésben. Ezzel ösz-
szefüggésben Rixer Mária vezetésével 
hoztuk létre a szövetség Ifjúsági Fó-
rumát, ahol fiatal kollégáink kaptak 
és kapnak ma is pódiumot innovatív 
gondolataik kifejtésére. A rendezvény 
mára nemzetközi és egyetemi hallgatói 
részvétellel bővült. Ugyanekkor mega-
lapítottuk a mára szintén két évtizedes 
múltra visszatekintő „Gyógyszertár” 
című lapot.

Patikaliberalizáció kontra kogni-
tív gyógyszerészi szolgáltatások 
fejlesztése

A gyógyszerellátás gazdasági mére-
te, rendezettsége és kiegyensúlyozott 
működése az évezred első évtizedé-
ben már az üzleti befektetői körök 
érdeklődését is felkeltette. Új fejezet 
nyílt a MOSZ történetében. A szak-
mától, a gyógyszerészi gondozástól 
visszakényszerültünk a szakmapoli-
tikába és a gazdaságba. Ennek első 
megnyilvánulása volt a töretlen kon-
cepcióval, európai színvonalon felépí-
tett magyarországi gyógyszerellátás 
egyes alapelveit megtámadó Gazdasá-
gi Versenyhivatali tanulmány a piaci 
korlátok felszámolásáról (2003). Érez-
hetővé vált a feszültség a szakma és a 
kormányzat között. Az európai uniós 
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mapolitikai környezet alakításában, és 
tesszük ezt ma is. 

Számunkra, a Szövetség tagsága szá-
mára egyértelmű, hogy napjainkban a 
MOSZ jelentősége felértékelődik. A 
gyógyszerellátás terápiás súlya, szak-
mai felkészültségünk egyre magasabb 
szintje, az ellátórendszeren belüli szé-
les társadalmi kapcsolat, a gyógyszer-
tár-működtetésben való szerepkör erő-
södése, a generációváltás mind abba az 
irányba mutatnak, hogy indokolt egy 
tradícióval és tapasztalattal rendelkező, 
önkéntes, független, a hivatás fejlesz-
tésének érvényesítését szorgalmazó 
szakmai szerveződés fenntartása és an-
nak hatékony működtetése.

Határozott vagyok abban, hogy az eltelt 
három évtized tapasztalatai fontosak, 
azok tanulságaira a jövőben is építeni 
kell. Akkor bizonyítjuk egyértelműen 
a generációváltásba vetett hitünket, ha 
átadjuk a stafétát. Nagy örömmel lá-

tom, hogy vannak olyan kollégá-
im, akik ugyanígy gondolkoznak, 
és az éveik száma jó harminccal 
kevesebb az enyémnél. Ők a 
MOSZ új vezetése, akik nem vá-
ratlanul érkeztek a feladatra. Évek 
során tanúsították és bizonyítot-
ták elkötelezettségüket. Magas 
felkészültséggel, közösség iránti 
elkötelezettséggel, a szakma tisz-
teletével és az új világra nyitott 
optikával vállalták tisztségüket. 

Az eddig eltelt másfél esztendő iga-
zolja, hogy jó és időszerű volt a váltás, 
kiváló örököseink vannak.

Dr. Mikola Bálint,  
a MOSZ tiszteletbeli elnöke

egymást segítettük a patikalétesítés-
ben, amikor „várakozó” kollégáinknak 
adtunk muníciót a privatizációhoz. 
Öröm volt, amikor a Dévai Szent Fe-
renc Alapítvány számára a MOSZ osz-
tálytermet létesített a rekecsini Béke 
Királynője Magyar Iskolaközpontban, 
amikor tehéncsordát (!) vettünk Böjte 
Csaba atya gyermekeinek, vagy éppen 
varrógépeket a munka nélkül élő er-
délyi asszonyoknak. Nemzetközi ren-
dezvényeinken idehoztuk a világot a 
kollégáknak, és jártuk a világot szakmai 
munícióért. Remek és jól felkészült fia-
tal kollégáink vannak ma is, megbecsült 
és stabil, megbízható szereplőivé vál-
tunk az egészségügyi ellátórendszernek.

A Szövetségnek helyet adó előadó és 
a tárgyalók falain a MOSZ jeles ese-
ményeit és az azokon részt vevő kül-
földi és belföldi szakmai kiválóságokat 
megörökítő fotók körében folyik ma is 
a közös munka. 30 év egy emberöltő. 
Igen, ez már történelem, itt már él a 

„genius loci”, a hely szelleme. Az el-
múlt 30 év alatt figyelemmel kísértük 
a gyógyszerészet és a gyógyszerellátás 
nemzetközi és hazai alakulását. Tren-
deket állítottunk fel, folyamatokat ele-
meztünk és részt vettünk a hazai szak-

szi szolgáltatások fejlesztésére. Az első 
évtized végére (2009) már több mint 
félezer patikában működött a metabo-
likus szindróma program. A MOSZ 
történetének legnagyobb szabású nem-
zetközi fórumát szerveztük meg, ahol 
az EuroPharm vezetői mellett holland, 
angol, izlandi, ír, svéd, kanadai és ame-
rikai kollégáinkkal konzultáltunk az 
európai és nemzetközi gyógyszerellá-
tás sajátosságairól. A megállapítások-
ról szóló Záródokumentumot, mint 
minden alkalommal, természetesen 
ekkor is eljuttattuk a döntéshozók szá-
mára. A legtöbb gyógyszeres terápiát 
igénybevevő társadalmi csoportokat 
feltérképezve, meglévő szakmai prog-
ramjainkat a hypertonia és a geriátria 
szakterületével bővítettük. Kiss István 
professzor úr és csapata közel évtizedes 
programján klinikai ismereteket oktatott 
és tréningeket tartott a gyógyszerészek 
számára az időskorról, az időskorúak 
betegségeiről és azok terápiájáról.

Tradíció és generációváltás

Hihetetlenül összekovácsolódott 
csapat a miénk. A változó világ-
ban, a változó gazdasági környe-
zetben, a változó társadalomban, 
a változó egészségügyben és a 
változó, folyamatosan bővülő te-
rápiás megoldásokban eligazodni, 
a gyógyszerüggyel kapcsolatos 
szervezetek segítő figyelmét fo-
lyamatosan megőrizni a közösséget 
szervezők és stabilan fenntartók szá-
mára heroikus erőfeszítést és felelős-
séget jelent. Közös sikereink és gond-
jaink mellett voltak közös élményeink 
és örömeink. Hasznos volt, amikor 
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felépítésével, sajátosságaival, struk-
túrájával, azzal, hogy milyen hang-
súlyok vannak az ottani gyógyszerel-
látásban. És itt külön ki kell emelni 
a klinikai gyógyszerészet, illetve a 
gyógyszerészi gondozás, a pharmako-
terápia-menedzsment területét, ugyan-
is a vendégelőadóktól is ilyen témájú 
előadásokat vártunk, illetve kértük, 
hogy a tanulmányút során a hallgatók 
is hadd ismerkedhessenek meg ezzel 
a területtel, hiszen a magyar gyógy-
szerészet is szeretne ebbe az irányba 
haladni. És bár az amerikai valóságtól 
mi még elég messze vagyunk, nagyon 
sok tapasztalatot tudtunk gyűjteni, és 
az egész program mindenki számára 
rendkívül hasznos volt. 

Természetesen nemcsak mi hívtuk a 
tengerentúli szaktekintélyeket Ma-
gyarországra, hanem ők is kíváncsiak 

voltak a mi tapasztalatainkra. 
Többször is jártunk a Ten-
nessee-i Egyetemen és tar-
tottunk ott előadást Halmos 
Gábor és Vecsernyés Mik-
lós professzorokkal. Illetve 
amikor a hazai gyógyszeré-

szi gondozáson belül elindí-
tottuk a diabétesz, a hipertónia 

és a diszlipidémia programot, azokat 
megelőzően egy úgynevezett train the 
trainer tanfolyamra is sor került, ami-
kor is a Debreceni Egyetemen három 
amerikai professzor tartott felkészítést 
a majdani tanítóknak. 

Az európai gyógyszerészet  
élvonalában

Az egyéb külföldi kapcsolatok kö-
zül mindenképpen ki kell emelni az 
EuroPharm Fórumot, amely a külön-

1988-89-ben egy ösztöndíjjal jártam 
kint az atlantai Mercer Egyetemen, és 
miután annak a vezetőjét kinevezték a 
Tennessee-i Egyetem dékánjának, az 
addigi jó kapcsolat továbbra is meg-
maradt közöttünk. Meghívtam 
Magyarországra, a második 
GYOK-on tartott előadást. 
Akkor vetődött fel annak 
az ötlete, lehetősége, hogy 
abba a nemzetközi okta-
tói és diákcsereprogramba, 
amit ők már évek óta foly-
tatnak, mi is bekapcsolódjunk. 
Úgy döntöttünk, hogy a MOSZ karolja 
fel ezt a témát, építse ki a kapcsolati 
rendszert, kössön szerződést a Tennes-
see-i Egyetemmel. Ez gyakorlatilag a 
végzős hallgatók, illetve fiatal gyógy-
szerészek kölcsönös tanulmányi útját 
jelentette, illetve a kongresszusainkra 
rendszeresen hívtunk előadónak pro-
fesszorokat az amerikai egyetemről. 
Talán néhányan emlékeznek még Prof. 
Dr. Dick Gurley-re, ő volt a Tennes-
see-i Egyetem Gyógyszerészi Karának 
dékánja, illetve aki később rendsze-
resen jött, és azt lehet mondani, hogy 

nélküle ma már nincs is GYOK, az 
Prof. Dr. Lawrence „LB” Brown, aki 
jelenleg egy hét vagy nyolc éve ala-
pított kaliforniai magánegyetem, a 
Chapman University dékán-helyettese, 
illetve jelenleg az egyetem akadémiai 
igazgatási alelnöke, farmako-ökonó-
mia és egészségpolitika professzora. 

Amerikai tapasztalatok

Az eredeti megállapodás – a fogadó 
fél részéről a szakmai program kiala-
kításával és finanszírozásával – évente 
két hallgató cseréjéről, illetve a konfe-
renciánkra történő meghívásról szólt, 
azonban a kezdeményezés nemcsak 
nálunk, hanem az amerikaiak körében 
is olyan népszerűvé vált, hogy a kon-
tingens létszámát fokozatosan négy, 
majd hat hallgatóra emeltük. Minden-

nek folyományaként ebbe a kapcsolati 
rendszerbe magyar részről a Debreceni 
Egyetemet is bevontuk. 

Az elmúlt időszakban félszáznál is 
több magyar hallgató számára adatott 
meg ez a lehetőség, ami egy egyhóna-
pos tanulmányutat és a résztvevők el-
mondása szerint életre szóló élményt 
jelentett számukra. Az amerikai fél 
szervezte a programjaikat és állta a 
költségeket. A diákjaink megismer-
kedtek az amerikai egészségügyi, 
gyógyszerellátási és oktatási rendszer 

Tennessee-től a gyógyszerészek világszervezetéig
A MOSZ külföldi kapcsolatépítésének állomásai
A MOSZ a kezdetektől fontosnak tartja a nemzetközi kapcsolatépítést, tapasztalatcserét, más országok gyógyszerészképzési rendsze-
rének, patikai és klinikai gyógyszerészi gyakorlatának megismerését. A tanultakból az idők során több elemet is igyekeztünk átültetni 
a hazai gyakorlatba, s ezekből a külföldi kapcsolatokból nemcsak a magyar gyógyszerészhallgatók és pályakezdő kollégáink, hanem a 
Gyógyszerészek Országos Kongresszusa résztvevői is profitálhattak. Az alábbiakban e folyamat fontosabb állomásaira tekintünk vissza.  

„Az amerikai gyógyszerészeti és 
oktatási rendszer feltérképezése itthon 

teljes egészében a Debreceni Egyetem és 
a MOSZ nevéhez fűződik.” 
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alkalommal szerveztünk a gyógysze-
részi gondozással, illetve a pharma-
koterápia menedzsmenttel kapcsolatos 
továbbképzést, nemzetközi szimpózi-
umot rangos külföldi előadók, többek 
között a fent említett szakemberek 
részvételével. Több alkalommal is 
meginvitáltuk Magyarországra, ezen 
belül a Gyógyszerészek Országos 
Kongresszusára is például Prof. Dr. 
Dick Trompot, az EuroPharm Fórum 
akkori elnökét, egyben a FIP alelnökét, 
Prof. Dr. Lawrence “LB” Brownt, az 
APhA (American Pharmacist Associa-
tion) elnökét, a PGEU, a PCNU (Phar-
maceutical Care Network Europe), 
valamint más nemzeti és nemzetközi 
szervezetek vezetőit, akik minden fó-
rumon hirdették az innovatív gyógy-
szerészi tevékenység, a gondozás, a 
farmakoterápia-menedzsment jelentő-
ségét, a gyógyszerészi népegészség-
ügyi szerepvállalás fontosságát.

Sajnos az elmúlt évek gazdasági nehéz-
ségei és most a Covid-19 ennek a jól 
működő rendszernek is keresztbe tett, 
illetve ami jelen pillanatban magyar 
részről egyelőre megoldatlan problé-
mát jelent, az a csereprogramok finan-
szírozása. Erre keressük a megoldást, 
hiszen nem lenne jó, ha ezt a csaknem 
30 éve működő kapcsolati rendszert a 
megfelelő pénzügyi háttér hiányában 
fel kellene adnunk.

Dr. Samu Antal,
a MOSZ elnökségi tagja 

lehetőséget teremtett.  Ebben az idő-
szakban a MOSZ elnöki tisztét is én 
vállaltam, így személyemen keresztül 
a szövetség tagsága folyamatosan ér-
tesült a gyógyszerészet nemzetközi 
környezetének alakulásáról.

Ismert, hogy az említett szervezetek, 
plusz a PGEU (az Európai Unió Gyógy-
szerészeti Csoportja) tevékenysége 
számos ponton összeér, tisztségviselői 
karuk is részben fedi egymást. Ennek 

köszönhetően volt 
lehetőségünk meg-
hívni előadónak 
Budapestre, illetve 
a siófoki kongresz-
szusra az európai 
gyógyszerészet leg-
nagyobb szaktekin-
télyeit. Az MGYK 
és a MOSZ szer-
vezésében, 2003-
ban és 2009-ben 

Magyarország adott otthont az uniós 
csatlakozási (PGEU-s), illetve az aktu-
ális EuroPharm Fórumnak, amelyek a 
fővárosban kezdődtek, majd a résztve-
vők a GYOK-on is tiszteletüket tették, 
ahol (2009-ben) egy hajókiránduláson 
közös deklarációt fogadtak el, illetve 
írtak alá. 

A Magyarországra érkező külföldi 
előadók révén nemcsak az amerikai, 
hanem az európai gyógyszerészet fej-
lődésének különböző állomásaival is 
megismerkedhettünk. Siófokon több 

böző európai országok gyógyszeré-
szei, gyógyszerészi társaságai által, a 
WHO kezdeményezésére létrehozott 
regionális szervezet. A WHO azt vall-
ja, hogy a gyógyszerészek nagyon jól 
képzett egészségügyi szakemberek, 
akiknek a tudása nincs eléggé kihasz-
nálva. Ennek a tudásnak az érvényre 
juttatása érdekében indultak el azok az  
EuroPharm Fórum programok, ame-
lyek fókuszában elsősorban a klinikai 
gyógyszerészet és a gyógyszerészi 
gondozás, vagyis a kognitív szakmai 
szolgáltatások álltak. De népegészség-
ügyi programok is születtek, amelyek-
ről az elmúlt évek alatt elég sokat le-
hetett hallani. Ennek kapcsán indult el 
nálunk is a diabétesz program. Persze 
mindezek szervesen hozzákapcsolód-
tak a FIP tevékenységéhez. 

Az EuroPharm Fórumban kezdetben 
a Gyógyszerésztudományi Társa-
ság, személy szerint Vincze Zoltán 
professzor úr képviselte Magyaror-
szágot. Ő aztán nekem adta át ezt a 
pozíciót. A FIP kapcsán is ugyan-
ez történt: magyar részről elsőként 
a Magyar Gyógyszerésztudományi 
Társaság volt e nemzetközi szakmai 

szervezet tagja, majd egy, az MGYT 
és a MOSZ között létrejött megál-
lapodás értelmében az úgynevezett 
Officinai Szekcióban az MGYT a 
MOSZ-nak adta át a magyar gyógy-
szerészek képviseletének a lehetősé-
gét. Így kerültem be – először tagként 
– a FIP-nek ebbe a szekciójába, majd 
feltehetően az ott végzett tevékeny-
ségem elismeréseként a szervezet 
elnökségébe is beválasztottak. Egy 
cikluson, négy éven keresztül képvi-
seltem ott Magyarországot, ami szél-
eskörű kapcsolatok kialakítására is 



11

milyen óriási közösségi erőt kép-
viselnek kongresszusaink, amelyek 
sokkal többek, mint szakmai előadá-
sok sorozata. Találkozási terek is a 
régi kollégák, évfolyamtársak számá-
ra. A büszkeség helyszínei, ahol be-
mutatjuk gyermekeinket, unokáinkat. 
A gyártói, nagykereskedői, kiállítói 
kapcsolatok elmélyítésének, új kap-
csolatok kialakításának a fórumai. 
Olyan közösségi terek, ahol van idő 
beszélgetni, feltöltődni a színes prog-
ramok alatt, részt venni a zenés-tán-
cos esteken, barátságokat építeni és 
ápolni, amelyekre mindig számítha-
tunk. Ez is a MOSZ.

A gyógyszerészet jövőképének kialakí-
tásához szükségszerű, hogy megismer-
jük egymás véleményét. Szövetségünk 
gondolatébresztő és gondolatformáló 
erővel rendelkezik, amelynek színterei 
konferenciáink, továbbképzéseink, a 
Gyógyszertár magazin, honlapunk és 
Facebook-csoportunk.

Boldog 30. születésnapot, Magán-
gyógyszerészek Országos Szövetsége!

Lukácsné, dr. Fodor Enikő,
a MOSZ elnöke

Az elmúlt 30 év alatt erős fundamentu-
mokat épített a Magángyógyszerészek 
Országos Szövetsége. Tagjai új alapok-
ra helyezték a gyógyszertári központok 
világát, a jól megszokott és bejáratott 
rendszerből újat hoztak létre. A patikák 
önálló üzleti vállalkozásokká váltak, a 
szakmai szabályokat betartva, magas 
szintre emelve a betegellátást. Szövet-
ségük, a MOSZ önkéntes, civil szer-
veződés, amely az aktuális problémák 
megoldására összpontosít, segítséget 

nyújtva a gyógyszerészeknek a min-
dennapi munkában. 

Ezt a megkezdett munkát folytatja a 
megújult elnökség és választmány. A 
Covid-19 világjárvány következtében 
– 2020 márciusa óta – rendezvényeink 
az online térbe helyeződtek át. Ennek 
ellenére kongresszusaink, továbbképzé-
seink iránt töretlen az érdeklődés, a fel-
vetett témák, problémakörök a frissen 
végzetteket és régóta pályán lévőket is 
érdeklik. A tudományos továbbképzé-
sek alapja a legújabb szakmai irányvo-
nalak megismertetése, és ennek a tudás- 
anyagnak az adaptálása a gyógyszertári 
gyakorlatba. A mindennapi praktikum 
másik területe a gyógyszertárak gazda-
ságos működtetése az aktuális jogi kör-
nyezetben. Soha nem volt még ennyire 
fontos a patikák, a gyógyszerészek és a 
velük kapcsolatban álló gyártók, nagy-
kereskedők, termék- és rendszergazdák, 
az ellátás biztonságát segítő cégek és 
szervezetek közötti együttműködés.

A pandémia okozta bezártság erő-
sített meg bennünket abban, hogy 

A közösség rejtett ereje

Az egységesebb és minőségibb oktatásért
A gyógyszertári asszisztens és szakasszisztens képzés aktualitásai
2020. január 1-jén lépett hatályba a 2019. évi LXXX. számú törvény a szakképzés-
ről, amely alapvetően alakítja át a magyar szakképzés rendszerét. A jogszabály 
a gyógyszertári asszisztensek és szakasszisztensek oktatásában is változásokat  
hozott. Az újdonságokról és aktualitásokról Hajduné Virágh Edit szakasszisztens, 
szociálpedagógus a Miskolci Egyetem Ferenczi Sándor Egészségügyi Technikumának  
oktatója számol be.

A 2020. szeptember 1-jén kezdődő 
tanévben a szakképzésbe belépő ta-
nulók már az új jogi szabályozás alap-
ján kezdték meg tanulmányaikat. Az 
Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) 
pedig az egyes szakképesítéseket már 
módosítva, úgynevezett alapszak-
mákként találhatjuk meg. (Például, a 

szakma megnevezése: egészségügyi 
asszisztens. A szakma szakiránya: 
gyógyszertári asszisztens, fogászati 
asszisztens, radiográfiai asszisztens 
stb.). Egészségügyi képzés kizáró-
lag iskolai rendszerben, szakképző 
iskolákban vagy technikumokban, 
szakképzés pedig – a szakmajegyzék-
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ben az egészségügy ágazatba sorolt 
szakmák tekintetében – az egészség-
ügyért felelős miniszter engedélyé-
vel folyhat.

Ami a gyógyszertári asszisztensek 
képzésében az egyik legfontosabb vál-
tozás volt, hogy 2020 szeptemberétől 
új képzést már csak iskolarendszerben 
lehetett indítani. Az iskolarendszeren 
kívüli, úgynevezett felnőttképző intéz-
mények közül nagyon sokan – utolsó 
lehetőségként – még 2020 decemberé-
ben is indítottak képzéseket, így jelen-
leg is vannak ilyen, a régi OKJ-rend-
szernek megfelelő, felnőttképzésben 
futó gyógyszertári asszisztens tanfo-
lyamok.

Tárgyi feltételek = gyakorlat- 
központúság

Az új szabályozással a szakképző in-
tézmények új típusai jelentek meg: az 
öt- vagy hatéves, érettségire és szak-
mai vizsgára felkészítő technikum és a 
hároméves, szakmára felkészítő szak-
képző iskola.

A felnőttképzők a gyakorlatot kihelyez-
ték egy patikába, és ezzel részükről le 
volt tudva a dolog. Az új feltételrendszer 
(például a jól felszerelt gyógyszer-tech-
nológiai labor) komoly lépés a 
minőségibb gyakorlati oktatás 
felé. Abban az iskolában, ahol 
én oktatok, az asszisztensi la-
bormunka teljes eszköztárával 
rendelkezünk, és a gyógyszer-
készítéshez szükséges alapanya-
gokat is beszereztük. Arra törekszünk, 
hogy a szakképzés gyakorlatorientált 
legyen, és ezt csak úgy tudjuk megvaló-
sítani, ha nem a patikákra terheljük rá ezt 
a feladatot, hiszen ők minimál létszám-
mal dolgoznak, hanem ebből az iskola is 
részt vállal. 

A képzés órakeretének legalább 
50 százalékát gyakorlati helyszí-
nen kell lebonyolítani. Az ágazati 
alapképzés után a szakirányú ok-
tatás – a képzési program alapján 
– a szakképző intézményben és a 
duális képzőhelyeken, esetünkben 

a gyógyszertárakban folyik. Utób-
biakban a tanulók szakképzési mun-
kaszerződés keretében vesznek részt 
a képzésen.

Öt vagy két év

A bemeneti követelmények egy kicsit 
átalakultak, illetve a vizsgáztatás kap-
csán lett némileg szigorúbb a rendszer. 
A képzésbe egyrészt nyolcadik osztály 
után lehet belépni. A tanulmányi idő 
ez esetben öt év. Az első négy évben 
valamennyi egészségügyi ágazatnak 
egyforma a képzési tanterve, és a tanu-
lóknak a negyedik év végén egészség-
ügyi alapismeretekből szakmai érettsé-
gi vizsgát kell tenniük, hogy az ötödik 
évben ágazati ráépüléssel gyógyszertári 
asszisztenssé tudjanak válni. Az egyes 
ágazatokban nyilván az első négy év 
során is megjelennek bizonyos szak-
tárgyak, az ötödik azonban már egyér-
telműen szakma-specifikus év. Ezt kö-
vetően teszik le a tanulók a technikumi 
érettségit, ami kifejezetten a gyógyszer-
tári asszisztens képesítést jelenti. 

Illetve arra is van lehetőség, hogy egy 
gimnáziumi érettségivel lépjen be va-
laki a képzésbe, amelynek időtartama 
ez esetben két év. Az alapmetódus 
ugyanaz, pluszban ágazati tanúsító 

vizsgák jelentek meg a rendszerben, 
amelyek a bemeneti követelményeket 
szigorítják, és egy kicsit specifikusab-
bá tették ezt az egészségügyi szakmát. 

A gyógyszertári asszisztens-képzés 
programtantervében meghatározott 
tantárgyakat, témaköröket, elméleti és 
gyakorlati óraszámokat rögzítettek, il-
letve a képzés követelményrendszeré-
ben az oktató képesítése is kötelező ér-
vényű. Az oktatásában gyógyszerész, 
illetve BSc/MSc végzettséggel és tíz 
év gyakorlattal rendelkező gyógyszer-
tári szakasszisztens vehet részt.

Szakasszisztensek: egy év munka-
viszony után kezdhető a képzés

A gyógyszertári szakasszisztens-kép-
zést nem csatornázták be kizáróla-
gosan az állami iskolarendszerbe, 
felnőttképző intézményeknek is le-
hetőségük van ilyen tanfolyamot 
indítani. Egy kritérium van, utóbbi-
aknak akkreditáltatniuk kell magu-
kat: a szakképzési törvénynek és az 
annak végrehajtását részletező kor-
mányrendeletnek megfelelően meg 
kell írniuk a szakképzésre vonatkozó 
programtervezetüket, amit a Pest me-
gyei kormányhivatal szakértői fognak 
elbírálni. A szakértői vizsgálat kere-
tében megvizsgálják a felnőttképzési 
tevékenység folytatásának feltételeit, 
továbbá a kérelem és mellékletei va-
lóságtartalmát. 

A gyógyszerkiadó szakasszisztens 
elnevezés is változott gyógyszertári 
szakasszisztensre. Az asszisztenskép-
zésre pedig úgy épül rá mindez, hogy 
tisztábbá tették a bemeneti követel-
ményeket, mert ez eddig joghézagos 
volt. A gyógyszertári asszisztens most 
egyéves munkaviszony után jelentkez-
het a gyógyszerkiadói szakképesítést 
szervező intézményhez, illetve kezdhe-
ti el a tanfolyamot, és mivel a képzés 
általában egy 10-12 hónapos időszakot 

ölel fel, a hallgató két év munkavi-
szony után fog vizsgázni. 

Jelenleg csak a szakképző 
iskolák vizsgáztathatnak. A 
kormányrendeletben foglal-

tak szerint azonban hamarosan 
állami vizsgaközpontokat is létrehoz-
nak, amelyeket szintén akkreditáltatni 
kell. Akkreditációjukat az ebben il-
letékes szerv a személytanúsító szer-
vezetek megfelelőség-értékelésére a 
Magyar Szabványügyi Testület által 
közzétett nemzeti szabvány alapján 
végzi majd.

A munkaerőpiac igényeihez igazított 
szakképzéssel, reméljük, elhivatott, a 
szakmát szerető, betegközpontú szak-
emberek kerülnek a gyógyszertárba. 

MOSZinfó

„Arra törekszünk, hogy a szakképzés 
gyakorlatorientált legyen.”
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volt megszerezhető. A gyógyszertári 
munkához szükséges ismereteket tel-
jes körűen át lehetett adni, az általános 
ápolási témakörökből pedig annyit, 
amennyi a gyógyszertári munkához 
kell (az egyes szervrendszerek kórta-
na, annak gyógyszerelése és gyógyá-
szati segédeszközei, a rehabilitáció 
formái és eszközei, a fekvőbeteg-ápo-
lás során fellépő betegségek, azok 
kötszerei és gyógyászati segédeszkö-
zei stb.). Az új szakképzési rendszer-
ben az iskolákban minden szakma 

elsajátítása az egész ágazatot átfogó 
alapismeretek egy évig tartó elsajátí-
tásával indul, és csak az ágazati alap-
vizsga sikeres letétele után kezdhető 
meg a konkrét szakma oktatása. Ez 
természetesen a képzési időt is meg-
hosszabbítja.

A képzési idő megnövelése hasz-
nos lehet akkor, ha az a gyógy-

szerészettel kapcsolatos 
szakmai tartalmakban való 
elmélyülést szolgálja. Az új 
rendszerben azonban a részt-
vevők a képzés első évében a 
Gyógyszertani alapismeretek 
és az Általános laboratóriumi 
ismeretek tantárgyon kívül 

kizárólag a kórházi betegellá-
tással és ápolással kapcsolatos 

tantárgyakat tanulnak magas óraszám-
ban. Kérdés, hogy mennyire szolgálja 
a gyógyszertári betegellátást, ha az ott 
dolgozó „magas szintű” sejtbiológiai, 
fizikai és biofizikai, biokémiai ismere-
tekkel rendelkezik majd. Az első évben 
rendelőintézeti gyakorlatot is kell tel-
jesíteniük a résztvevőknek, amelynek 
keretében számtalan klinikai osztá-
lyon, rendelőintézetben fognak ápolási 
jellegű feladatokat teljesíteni. Ez a kö-
telezettség várhatóan jelentősen szűkíti 
majd a képzésbe jelentkezők számát.

A gyógyszertári asszisztens képzés 
2021 szeptemberétől felnőttek számá-
ra is már csak iskolarendszerben érhető 
el. A szakmát a nyolc osztályt végzet-
tek nappali tagozaton négy plusz egy 
tanév alatt, az érettségizettek nappali 
vagy esti tagozaton, két tanév alatt sze-
rezhetik meg.

Az iskolarendszerű képzés 
előnyének tekinthető az 
ingyenes oktatás (tanulás) 
lehetősége az állami isko-
lákban, a diákigazolvány 
a képzés teljes ideje alatt 
és az ösztöndíj. Ne feled-
jük azonban, hogy az is-
kolarendszerű képzésnek 
a munka mellett tanuló fel-
nőttek szempontjából számos 
hátránya is van. Ezek közül néhány: 

•	 a felnőttképzést jóval meghaladó 
heti oktatási óraszám; 

•	 előírt nyári gyakorlatok teljesítése; 
•	 kötelező munkaszerződés a gyakor-

lati képzőhelyekkel, ami a munka-
viszonnyal rendelkező felnőtteknél 
nem minden esetben kivitelezhető.

Az iskolarendszerű képzések további 
hátránya a felnőttképzéssel szemben 
az elérhető oktatási helyszínek korlá-

tozott száma. Felnőttképzésben piaci 
igény alapján bármely településen 
megvalósítható a tanfolyami oktatás, 
ha ehhez a tárgyi és személyi feltéte-
lek adottak. Szakképző iskola, főleg 
egészségügyi azonban nincs minden-
hol. A mai magyarországi közlekedési 
viszonyok és munkaidő-beosztások 

mellett sokak számára – akár csak 50 
kilométeres távolságra is – nehezítő 
tényező lehet a hétköznapi bejárás 
szükségessége.

Hosszabb képzési idő, felesleges 
ismeretek

Az OKJ-s szakképzési rendszerben a 
gyógyszertári asszisztens szakma fel-
nőttképzésben – munka melletti elfog-
laltságként is – körülbelül egy év alatt 

Felnőttek az iskolapadban
A szakképzés átalakításának kritikája
Úgy tűnik, az érettségizett, munkaviszonnyal rendelkező jelentkezők esetében az iskolarendszerben történő szakképzésnek több 
negatívuma van, mint amennyi előnye. A követelmények és az oktatás jellege, tartalma oda vezethet, hogy egyre kevesebben 
végeznek gyógyszertári asszisztensként, ami pedig a szakasszisztensek számának alakulását is negatívan befolyásolhatja.

„Felnőttképzésben piaci igény 
alapján bármely településen 

megvalósítható a tanfolyami oktatás, 
ha ehhez a tárgyi és személyi feltételek 

adottak.”
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Az ágazati alapképzés és a hozzá 
kapcsolódó nyári szakmai gyakorlat 
segítséget jelenthet a szakmaválasz-
tásban bizonytalan tizenéves iskolások 
számára, hogy könnyebben el tudják 
dönteni, hogy egy adott ágazaton belül 
melyik szakmát válasszák. A felnőttek 
pályaválasztásának, pályamódosításá-
nak vagy szakmai továbbképzési igé-
nyének azonban más mechanizmusai, 
indítéka és céljai vannak.

Az úgynevezett képzési és kimeneti 
követelmények a következőképpen 
határozzák meg a szakmát: „A gyógy-
szertári asszisztens a gyógyszerellátás 
területén foglalkoztatott egészségügyi 
szakember, aki gyógyszerész irányítá-
sa mellett vesz részt a gyógyszerellá-
tásban. Segíti a gyógyszerész munkáját 
a gyógyszertárakban, gyógyszerkészí-
tő laboratóriumokban, gyógyszerrak-
tárakban, a gyógyszer-nagykereskede-
lemben és a kórházakban. Dolgozhat 
a gyógynövény-forgalmazás területén 
is. A gyógyszertári asszisztens gyógy-
szer-technológiai, ügyviteli, gazdál-
kodási résztevékenységeket végez. 
Laboratóriumi munkafolyamatokban 
segédkezik, gyógyszerkészítésnél 
működik közre, önállóan 
alakít ki gyógyszerfor-
mákat, raktározási és tá-
rolási feladatokat végez, 
ügyviteli, adminisztra-
tív feladatokat lát el.”

A gyógyszertári asszisz-
tens-képzésre beiratkozó 
felnőttek számára az lenne a fontos, 
hogy az oktatás a fenti területekre kon-
centráljon, és hogy a felnőtt életvitel-
hez illeszkedő, reálisan meghatározott 
képzési időt a választott szakma minél 
magasabb szintű megismerésével tölt-
hessék.

A gyógyszertárak szerepe

Az új szakképzési rendszer az állami 
iskolákban német mintára „duális for-
mában” zajlik majd. A gyógyszertár 
és a képzésben részt vevő között tény-
leges munkaszerződést kell kötni. A 
gyógyszertárnak a tanulóval kapcso-

latos költségeit (munkabér, étkezési 
és utazási költségtérítés, munkaruha, 
biztosítás, táppénz, fizetett szabad-
ság, nyugdíjjárulék stb.) az állam utó-
lag ugyan megtéríti, de ne feledjük, 
hogy az asszisztensjelöltet minden 
gyakorlati tudnivalóra a gyógyszerész 
fogja megtanítani. Ennek lehet az az 
előnye, hogy a „magunk képére” for-
máljuk a jelöltet, de a tanítás idő- és 
energiaráfordítással járó folyamat, 

amit a napi teendőktől kell elvonni. 
Ez megtérülhet, ha az alkalmazott lo-
jális és a gyógyszertárban marad, de 
ez nem garantálható. Az a kérdés is 
felvetődik, hogy egy-egy gyógyszer-
tár hány tanulót tud vagy akar egy-
szerre ilyen munkaszerződéssel fog-
lalkoztatni.

Fokozódó munkaerőhiány

A képzési idő növelése, az első év 
követelményei, a duális képzéshez 
kapcsolódó kötelezettségeket válla-
ló gyakorlati helyek várható hiánya 
azt a veszélyt is magában hordozza, 

hogy nemcsak a jelentkező lesz keve-
sebb, de a lemorzsolódás is nagyobb 
lesz. Minél kevesebb lesz a sikeresen 
végzett asszisztens, a szakasszisz-
tens-képzésre is annál kevesebb lesz 
a jelentkező.

Márpedig a gyógyszertáraknak még az 
asszisztenseknél is több szakasszisz-
tensre van szükségük. A (módosított 
elnevezésű) gyógyszertári szakasz-

szisztens képzés belépési fel-
tétele a sikeres gyógyszer-
tári asszisztens végzettsé-
gen kívül további egy év 
munkaviszonyban szerzett 
munkaköri gyakorlat, és 
ezt követi egy 600 órás 

tanfolyam, amelynek része-
ként 300 óra gyakorlatot is 

teljesíteni kell. 

A fenti folyamatok együttesen oda ve-
zethetnek, hogy a gyógyszertárakban 
az eddigieknél is szegényesebb lesz a 
munkaerő-utánpótlás. Ennek megelő-
zését segítené elő, ha – a korábbiak-
hoz hasonlóan – mind a gyógyszertári 
asszisztensi, mind a ráépülő gyógy-
szertári szakasszisztensi curriculum 
a felnőtt tanulók életviteléhez jobban 
illeszkedő felnőttképzésben is oktatha-
tó lenne.

Darits Ágnes vezérigazgató és
Kőszegi Henrietta oktatási főmunkatárs,
 OKTÁV Továbbképző Központ Zrt.

„A képzési idő megnövelése hasznos 
lehet akkor, ha az a gyógyszerészettel 

kapcsolatos szakmai tartalmakban való 
elmélyülést szolgálja.”
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gi problémája, amelyről úgy érzi, hogy 
sürgős, nem lehet vele megvárni a kö-
vetkező rendelést, de azért nem olyan 
nagy baj, hogy mentőt kelljen hívni. És 
itt rögtön fölmerül a következő kérdés: 
a beteg vagy a hozzátartozója vajon el 
tudja-e dönteni, hogy mentőt hívjanak 
vagy pedig az ügyeletre menjenek be? 
Ezért is jó az OMSZ sürgősségi ügye-
leti rendszere, mert itt nem a betegnek 
kell ezt eldöntenie, hanem van egy 
központi telefonszám, azt hívja éjsza-
ka, hétvégén vagy ünnepnapon, amikor 
nincs háziorvosi rendelés, és mondja 
el, hogy mit érez, vagy mi az az akut 
egészségügyi probléma, ami keletke-
zett nála. A vonal másik végén pedig a 
mentésirányító, aki egészségügyi szak-
ember, tud abban segíteni, hogy a be-
teg a megfelelő ellátást kapja. Ami le-
het egy rohamkocsi, például infarktus 
vagy stroke gyanúja esetén, ha a beteg 
életveszélyben van. Lehet az OMSZ 
által működtetett orvosi ügyelet, ami 
kétféleképpen is igénybe vehető: vagy 

Gyógyszertár: Egy június végén 
megjelent miniszteri rendelet le-
hetővé tette, hogy mentőtisztek és 
egyetemi végzettséggel rendelkező, 
kiterjesztett hatáskörű (APN) ápo-
lók is végezhessenek orvosi ügyeleti 
tevékenységet. Milyen új feladatkört 
jelentett ez például a mentőtisztek 
számára?

Győrfi Pál: Az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának háttérintézménye-
ként működő Országos Mentőszolgálat 
történetében nem újdonság az ügyelet-
ben való szerepvállalás: korábban is 
voltak már olyan települések, ahol az 
OMSZ teljes körűen felelt az ügyele-
ti ellátásért, az irányításért és a vég-
rehajtásért egyaránt. Illetve nagyon 
sok helyen jelenleg is az Országos 
Mentőszolgálat végzi az irányítást: az 
önkormányzat gondoskodik az ügye-
let személyzetéről, de a mentőszol-
gálat diszponál fölöttük, tőlük kapják 
a címet. A Hajdú-Bihar megyei mo-
dellprogram abban jelent újdonságot, 
hogy egy nagy területen, egy egész 
megyében vezettünk be egy egységes 
rendszert. Ennek oka, hogy az elmúlt 
évtizedekben az ügyeleti ellátás egy 
meglehetősen zavaros gyakorlatot 
eredményezett: az országban jó né-
hány településen kiválóan működött, 
és az emberek elégedettek voltak vele, 
máshol viszont komoly problémák me-
rültek föl. Voltak helyek, ahol az ön-
kormányzattal szerződésben álló, helyi 
háziorvosok azt is bevállalták, hogy ha 
kell, akkor éjszaka is kimennek a be-
tegekhez. Akadnak olyan települések, 
ahol az önkormányzat kifejezetten az 
ügyeletre külön orvosokat szerződte-
tett. A legtöbb helyen pedig az történik, 
hogy az önkormányzat leszerződik egy 
céggel, az pedig alvállalkozóként von 
be ügyeleteseket az ellátásba. Tehát na-

gyon sokféleképpen oldották meg ezt a 
feladatot, és ebben egy egységes rend-
szer, úgy gondolom, mindenképpen 
előrelépést jelent. 

Másrészt a józan ész és az egészség-
ügyi ellátórendszer keretein belül is 
meg kell találnunk a helyét ennek az el-
látási formának, mert az, hogy a nap 24 
órájában és a hét hét napján gyakorla-
tilag egy háziorvosi rendelést tartsunk 
fönn az embereknek, nemcsak hogy lu-
xus, hanem teljesen értelmetlen dolog 
is. Láthatunk olyan extrém példákat, 
hogy a beteg rendelési időben benéz 
az orvosi rendelőbe, és látja, hogy ott 
nagyon sokan várakoznak. Ezért nem 
ül be közéjük, hanem azt mondja, hogy 
akkor majd eljön ügyeleti időben, és 
akkor íratja föl a gyógyszereit vagy 
méreti meg a vérnyomását. 

Normális esetben akkor jut szerephez 
az ügyelet, amikor valakinek a rendelé-
si időn kívül adódik olyan akut egészsé-

A rendszer, amivel mindenki jól jár
Hogyan működik az új sürgősségi orvosi ügyelet?
Modellprogram jelleggel július 1. óta az Országos Mentőszolgálat működteti a sürgősségi ügyeleti rendszert Hajdú- 
Bihar megyében. Mik az eddigi tapasztalatok, illetve mik a további tervek? Erről kérdeztem Győrfi Pált, az OMSZ  
kommunikációs vezetőjét. 

Forrás: OMSZ
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belül tudunk segítségül küldeni akár 
rohamkocsit, akár mentőhelikoptert. 
Másrészt az OMSZ régóta használ bi-
zonyos telemedicinás, telekommuni-
kációs eszközöket, például TTEKG-t 
(transztelefonikus EKG): ilyenkor, bár 
nincs ott a helyszínen az orvos, a távol-
ból, az EKG alapján el tudja dönteni, 
hogy mi a teendő. A jövőben ezeket a 
legkorszerűbb eszközöket az ügyele-
ti ellátásban is szeretnénk használni, 
ezeknek köszönhetően ugyanis az ápo-
ló vagy a mentőtiszt, ha kell, a szak-
orvos kinyújtott kezeként működhet a 
helyszínen.

Gy.: Ez az új rendszer a jövőben 
az eddigi háziorvosi ügyelet mellett 
vagy helyett  fog működni?

Gy. P.: Hajdú-Bihar megyében az 
OMSZ sürgősségi ügyeleti rendszere a 
hagyományos háziorvosi ügyeletet vál-
totta fel. Az elején sokan azt gondol-
ták, hogy ez innentől így fog működni, 
egész Hajdú-Bihar megyében, majd 
pedig az egész országban. De azért 
hívjuk ezt modellprogramnak, mert 
az elkövetkező hónapokban, egyelő-
re Hajdú-Bihar megyére fókuszálva 
megnézzük, hogy ott ez milyen haté-
konysággal működik. Folyamatosan 
elemezzük a feladatszámokat, hogy 
milyen betegek hívták az ügyeletet, 
mire volt szükségük, mi történt velük, 
honnan ment a segítség, satöbbi. És 
az első hónapok tapasztalatai alapján 
lehet, hogy egy módosítási javaslatot 
teszünk majd le a döntéshozók asztalá-
ra. Úgyhogy azt, hogy ebből mikor lesz 
országos rendszer, hogy lesz-e egyálta-
lán, és ha igen, akkor mikor és hogyan, 
még korai lenne megjósolni. Egyelőre 
az a célunk, hogy Hajdú-Bihar megyé-
ben ennek a modellnek a legjobb for-
máját működtessük.

Azt tudni kell, hogy a sürgősségi ügye-
let biztosítása eddig Hajdú-Bihar me-
gyében is önkormányzati feladat volt, 
és utóbbiak örömmel fogadták azt, 
hogy innentől nem nekik kell ezzel 
foglalkozniuk. Az elmúlt időszakban 
egyre nehezebben tudták ezt a rend-
szert működtetni, nem volt könnyű or-
vost találni, a bérek emelkedtek, amit 

nem mindegyik beteg gyógyul meg tel-
jesen attól, hogy az ügyelet ellátja, de 
nincs szüksége további sürgős kórházi 
ellátásra, és ez nagy dolog. A maradék 
20 százalékot pedig az ügyeletes szak-
ember továbbirányítja újabb vizsgála-
tokra vagy kórházi ellátásra. Úgyhogy 
az első két hónap visszajelzései alap-
ján úgy tűnik, hogy nagyon jól műkö-
dik a rendszer, a betegek elégedettek. 
Júliusban az okozta a legnagyobb ne-
hézséget, hogy egy másfél éves Co-
vid-időszak van mögöttünk, ami után 
az egészségügyi szakemberek is pi-
henésre vágytak, és így nehéz volt az 
induláshoz szükséges szakembergárdát 
a nyár közepén összeállítani. De folya-
matosan csatlakoztak, amivel a műkö-
dés feltételei is biztosítottá váltak. 

És azért is csatlakoznak egyre többen, 
mert ez egy új szakmai perspektívát je-
lent a számukra. A mentőtisztek, és én 
is ide tartozom, régi vágya volt, hogy 
a tudásunkat elismerjék és a helyén 
kezeljék. A mentőtiszt Magyarorszá-
gon még mindig egy igen kevéssé is-
mert fogalom. Egy igazi hungarikum, 
mert vannak ugyan megfelelői itt-ott 
a világban, de az erre irányuló képzés, 
ami kifejezetten a sürgősségi ellátásra 
szóló főiskolai diplomával, speciális 
képességvizsgákkal, kompetenciavizs-
gákkal jár, magyar sajátosság, és ez 
eddig nem igazán volt kihasználva. A 
mentőszolgálaton belül az esetkocsik-
ban tudták gyakorolni, kamatoztatni 
azt, amit tanultak, máshol nemigen. 
Amikor indultak a kórházi sürgősségi 
osztályok, oda lehetett még bekerülni 
mentőtiszti diplomával, és ott általában 
a triázsolásban, a betegek osztályozá-
sában találtak új szakmai kihívást a 
mentőtisztek. De ez az ügyeleti rend-
szer számukra is előrelépés, mert így 
ország-világ elismeri, hogy a sürgőssé-
gi ellátásban – akár a diagnosztikában, 
akár a terápiában – orvosi színvonalon 
tudnak teljesíteni. 

Természetesen előfordulhat olyan 
helyzet, amikor még magasabb kép-
zettségre van szükség, de ahogy emlí-
tettem, azért nagy dolog, hogy a sür-
gősségi ügyelet az OMSZ rendszerébe 
van integrálva, mert így pillanatokon 

a beteg megy be az ügyeletre, ha járó-
képes, vagy pedig az ügyelet megy ki 
hozzá, ha járásképtelen vagy kockáza-
tos lenne mozognia. Illetve olyan ese-
tek is vannak, amikor még erre sincs 
szükség, mert a mentésirányító a tüne-
tek ismeretében telefonon keresztül tud 
tanácsot adni, elmondja, hogy mi a te-
endő, vagy azt, hogy a beteg nyugodtan 
megvárhatja a hétfő reggelt. 

Visszatérve a kérdésre, ha a helyén ke-
zeljük ezt a szolgáltatást, ha valóban a 
háziorvosi rendelési időn kívül kelet-
kező, akutnak, sürgősnek tűnő egész-
ségügyi problémákra használják az 
emberek, akkor ennek a szakemberei 
mégiscsak azok, akik nap mint nap a 
sürgősségi ellátásban dolgoznak. At-
tól még, hogy valaki orvos, nem lebe-
csülve a tudását, lehet, hogy egy olyan 
szakterületnek a képviselője, amelynek 
nem sok köze van a sürgősségi ellá-
táshoz, és neki sincsenek tapasztalatai 
ezen a területen. Ugyanakkor a men-
tőtisztek, illetve azok az APN ápolók, 
akik a betegellátásban dolgoznak, erre 
vannak kiképezve. Azt gondolom, a 
betegek szempontjából a lehető leg-
jobb megoldás a sürgősségi szakembe-
rek bevonása az ügyeleti ellátásba. 

Van egy csúnya latin kifejezés, az in-
terdiszciplinaritás, ami ez esetben azt 
jelenti, hogy a sürgősségi ellátásban 
valamennyire mindenhez kell érteni. 
Egy fül-orr-gégész szakorvos nyilván 
jobban ért a fül-orr-gégészethez, mint 
egy mentőtiszt. Viszont a fül-orr-gé-
gészet tárgykörén belül a sürgősségi 
esetekhez, amelyek akut problémák és 
gyors beavatkozást igényelnek, ért a 
mentőtiszt – de a hasonló jellegű szülé-
szeti, belgyógyászati, sebészeti és pszi-
chiátriai problémákhoz is. Tehát egy 
mentőtisztnek univerzális tudással kell 
rendelkeznie, ami nyilván nem olyan 
mély, mint egy szakorvosé, de erre a 
sürgősségi ellátásban nincs is szükség.

Az első hónapok tapasztalatainak bir-
tokában elmondhatjuk, hogy az esetek 
körülbelül 80 százalékában a betegek-
nek nincs is szükségük további ellátás-
ra, azokat a helyszínen meg tudja ol-
dani a sürgősségi szakember. Nyilván 
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Gy.: Plusz, ha esetleg valamilyen komo-
lyabb probléma áll fenn, érdemes kon-
zultálni, mondjuk, egy szakorvossal.

Gy. P.: Igen, és ebben a telemedicina 
is a segítségünkre van. Az egészség-
ügyben fontos, hogy legyen egyfajta 
hátország, egy szakmai konzultációs 
lehetőség. Gondoljunk bele, egy kórhá-
zi osztályon is, ha a fiatal szakorvosnak 
valami gondja van, akkor a főorvoshoz 
fordulhat. Amikor átvettük a rendszert, 
a tíz járási központban orvosok ügyel-
tek, az úgynevezett szatellit helyeken 
pedig mentőtisztek, illetve APN ápo-
lók. Ez is egy olyan kérdés, amire az 
elkövetkező hónapokban választ sze-
retnénk kapni: vajon a járási közpon-
tokban tényleg szükség van az orvosok 
személyes jelenlétére?

Gy.: Mi az, amit hosszú távon vártok 
ettől a rendszertől? Miben javítja 
az ellátás színvonalát, mitől haszno-
sabb, kényelmesebb a betegeknek, 
mint a régi szisztéma?

Gy. P.: A betegeknek egyrészt az egy-
kapus belépés miatt kényelmesebb. Ez 
azt jelenti, hogy nem kell nekik azon 
gondolkodni, hogy az ügyeletet hívják 
vagy mentőt, vagy hogy várjanak még, 
hanem akut probléma esetén tárcsáz-
hatják a központi telefonszámot. Más-
részt a mentésirányítás eszközrendsze-
re miatt. A régi, hagyományos ügyeleti 
rendszerben előfordulhat, hogy valaki 
felhívja az ügyeletet azzal, hogy „ké-
rem, a férjem rosszul van”. „Igen? 
Akkor kimegyünk, de a doktor úr je-
lenleg kint van két címen, ha visszaért, 
megkapja az önök címét, és akkor fog 
kimenni.” Mondjuk, másfél óra múlva 

nem igazán tudtak kigazdálkodni. Na-
gyon fontosnak tartottuk a minőség-
biztosítást: ne azon múljon az ellátás 
színvonala, hogy akkor éppen ki van 
szolgálatban, hanem legyen egységes a 
rendszer. Az OMSZ-ről jó néhány éve 
elmondható, hogy szakmai protokollok 
alapján dolgozunk, egységes felszere-
léssel, és pontosan lehet tudni, hogy 
ha valakinek például vesegörcse van, 
akkor a nemzetközi sztenderdek sze-
rint milyen ellátást kell kapnia. Mi azt 
szeretnénk, hogy a sürgősségi ügyelet 
is egy magas színvonalon minőségbiz-
tosított szolgáltatás legyen. Ugyanak-
kor kétségtelen, hogy a másik oldalon 
is van még tennivaló, hogy az emberek 
megértsék, mire szolgál az ügyelet. Az 
nem a háziorvos éjszakai szórakozása, 
nem a rendelési időben történő gyógy-
szerfelírás alternatívája. 

Gy.: Említetted, hogy a sürgősségi 
ügyelet megszervezése eddig az ön-
kormányzatok feladata volt. Azzal, 
hogy a mentőszolgálat átvette, gya-
korlatilag állami irányítás alá kerül?

Gy. P.: Azt lehet mondani, hogy igen. 
Volt itt még a szereplőknek egy cso-
portja, akikről eddig nem beszéltünk, 
ezek pedig azok, akik eddig szervez-
ték, illetve biztosították az ügyele-
tet. Egyik oldalról ott vannak azok a 
szakemberek, akik eddig ügyeltek; 
ők továbbra is jöhetnek hozzánk dol-
gozni, akár egészségügyi szolgálati 

jogviszonyban, akár megbízási szer-
ződéssel, vállalkozóként. Másrészt em-
lítettem, hogy számos településen fő-
vállalkozóként külsős cégek végezték 
ezt a feladatot; felmerült a kérdés, hogy 
velük innentől mi lesz, hiszen esetük-
ben hosszú távra kötött szerződésekről 
beszélünk. Hogy ők se járjanak rosszul 
a változással, az állam vállalta, hogy 
biztosítja számukra azt az összeget, 
amire szerződtek – miközben már nem 
nekik kell végezniük ezt a tevékenysé-
get. Úgy látom, nincs igazán károsultja 
ennek a történetnek, nyertese viszont, 
remélem, hogy annál több.

Gy.: Az újfajta ügyeleti rendszer tel-
jes Hajdú-Bihar megyére kiterjed?

Gy. P.: Igen. 18 telephellyel kezdtünk, 
mert voltak olyan helyek, amelyek jú-
lius 1-jén adminisztratív okokból nem 
tudtak csatlakozni, de egy hónappal 
később már 21 telephellyel dolgoz-
tunk. Pontosabban 22-vel, mert Debre-
cenben kétféle ügyelet van, felnőtt és 
gyermek. 

Gy.: Az ügyeletes munkáját szakma-
ilag egy orvosnak kell felügyelnie. 
Hogy néz ki ez a gyakorlatban?

Gy. P.: Mivel a mentőtisztnek továbbra 
sincs receptírási joga, ha erre szükség 
van, akkor ezt az orvos tudja megtenni. 
Szerencsére az eReceptet távolról is föl 
lehet írni.

Forrás: OMSZ

Az egészségügyi alapellátó rend-
szer ügyeleti szolgálatának felül-
vizsgálata évtizedes távlatban sze-
repel a gyógyszerésztársadalom 
programjában. Meggyőződésünk, 
hogy az alapellátás sürgősségi 
ügyeleti rendszere és a gyógyszer-
tári ügyeleti szolgálat között szoros 
az összefüggés. Ennek okán nagy 
figyelem kíséri a jelenlegi modell-
kísérletet.
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végez az orvos a két címmel, vissza-
megy a rendelőbe vagy bejelentkezik 
rádión, megkapja a harmadik címet, 
odamegy, és kiderül, hogy a betegnek 
infarktusa van, azonnal mentőre van 
szükség. Az új rendszerben ez a fo-
lyamat lerövidül, hiszen már az első 
beszélgetés alapján, ha a tünetek, pa-
naszok alapján fölmerül az infarktus 

gyanúja, odaküldjük az esetkocsit. 
Tehát ez egyfajta egészségnyeresé-
get, vagy ha úgy tetszik, életbizton-
ságot jelenthet a betegek szempontjá-
ból. Harmadrészt, ahogy említettem, 
a mentőknek van egy elég szigorú 
szakmai követelményrendszere, egy-
ségesek a protokollok, ami szintén a 
betegek érdekét szolgálja. Azt vár-

juk, hogy ebben a modellprogramban 
a lehető legpontosabban meg tudjuk 
határozni az ügyelet helyét az ellátó-
rendszeren belül, és annak a személyi 
és tárgyi feltételei olyanok legyenek, 
hogy az valóban a betegek érdekét  
szolgálja.

Tóth Tamás

Interneten leginkább vitaminokat 
és immunerősítőket vásárolnak

A pandémia második és harmadik hul-
láma alatt a felnőtt lakosság fele (49%) 
legalább havi rendszerességgel, továb-
bi 27 százalékuk ritkábban, két-három-
havonta járt patikába. Az egyes vásár-
lói csoportok között nem tapasztalható 
szignifikáns eltérés a patikalátogatás 
gyakoriságát illetően.

A vásárlók csaknem harmada vett az 
elmúlt egy évben gyógyszertárban is 

kapható terméket a világhálón. Az in-
ternetes és patikai vásárlások megosz-
lása tekintetében a webes beszerzések 
aránya esetükben kifejezetten magas-
nak volt mondható, hiszen tíz patikai 
vásárlásból átlagosan hat történt szemé-
lyesen, a gyógyszertárban és négy on-
line. Az egészségügyi termékek online 
beszerzése iránti legnagyobb nyitottsá-
got a 40-49 éves korosztály mutatta.

Az online beszerzett termékkategóriá-
kat illetően a vitaminok és immunerő-
sítők magasan a leggyakrabban vásá-
rolt kategóriákat jelentették; főként a 
30-39 év közötti, budapesti lakosok 
esetén volt kiemelkedő a kategória ne-
tes vásárlása. A dermo-kozmetikumok 
világhálón történő beszerzése inkább 
a 30 év alatti online vásárlók körében 
magas, 40 százalékuk vásárolt a pan-
démia második és harmadik hullámá-
ban ilyen jellegű terméket.

A kutatás során arra is rákérdeztünk, 
hogy a járvány időszaka alatt egész-
ségtermékeket interneten (is) vásárló 
lakosság tervezi-e a pandémia utá-
ni online beszerzést, a várakozás az 
adatfelvétel időpontjában azonban 

csak enyhe növekedést prognosztizált  
a közeljövőre.

Patikaláncok: kezdenek kirajzolódni  
az egyedi karakterjegyek

A felnőtt lakosságra egy, maximum 
két patikai márka spontán ismerete 
jellemző. Spontán és teljes ismertség 
tekintetében is a BENU vezeti a me-
zőnyt, amely patikaláncot az Alma és 
a Gyöngy patikamárkák követik. A 
BENU ismertsége a teljes lakossághoz 
viszonyítva is kimagasló Budapesten, 
valamint a középső országrészben. Az 
Alma és Gyöngy patikák ismertsége 
valamelyest magasabb az 50 évesnél 
idősebb lakosság körében. A lokáció-
hoz szorosan kapcsolódva, a Pingvin 
Patikák ismertsége a keleti országrész-
ben kiemelkedőbb, mint a teljes orszá-
gos átlag.

Vásárlás tekintetében a BENU maga-
san vezeti a mezőnyt, de a beszerzés 
helye alapján a Gyöngy és az Alma 
patikák mellett a Pingvin is a legnép-
szerűbbek között szerepel.

A patikalánc-márkák kapcsán részletes 
márkaelemzést készítettünk. A BENU 
kiemelkedő reklámaktivitással, nagy 
vizibilitással rendelkezik, jellemző rá 
a szabadpolcos vásárlás lehetősége, 
a hosszú nyitvatartási idő, továbbá a 
BENU patikai webshopja is karakte-
risztikus jegyként jelent meg. A saját 
webshop mint márkakarakter a BENU 
mellett a Pingvin és a Sipo Patikáknál 
is megjelent. A Pingvin Patikák erőtel-
jes márkaértékei között kell megemlí-
teni a gyógyszertárak által biztosított 

Körvonalazódó egyéni arculatok
Egy internetes vásárlási szokásokkal és patikalán-
cokkal kapcsolatos felmérés tanulságai 
A COVID-19 időszaka jelentős hatással volt a patikai vásárlási és az egészségter-
mékekkel (vényköteles és OTC-gyógyszerek, étrend-kiegészítők, valamint egyéb 
egészségtermékek) kapcsolatos fogyasztási szokásokra. Ezeket az új trendeket fel-
térképezendő, az Inspira Research Healthcare üzletága 2021 nyarán piackutatást 
végzett, amelynek egyes eredményeit az alábbiakban ismertetjük.



GYÓGYSZERTÁR  19

AKTUÁLIS

XX. évfolyam 10. szám  l  2021. október

A lakosság körében a patikaláncok is-
mertsége mára már igen magas, a leg-
többen több lánc-márkát is ismernek – 
nemcsak névről, hanem tapasztalatból 
is. A kutatás alapján megállapítható, 
hogy egyes patikaláncok esetében már 
kezdenek kirajzolódni bizonyos egye-
di, megkülönböztető karakterjegyek. A 
jövő szempontjából valamennyi piaci 
szereplő számára kiemelten fontos lesz 
ilyen saját márkajegyek kitalálása és 
fel- vagy továbbépítése.

Kiss Katalin
kutatásvezető

Inspira Research Kft.

A kutatásról
Az Inspira Research Healthcare üzletága saját finanszí-
rozású kutatás keretében vizsgálta az offline és online 
patikai vásárlási szokásokat. A felmérés a patikaláncok 
ismertségét, megítélését is részletesen elemzi. Az online 
kérdőíves kutatás 2021 júliusában, n=500 fő megkérde-
zésével, a 18-59 éves, internetező felnőtt lakosság köré-
ben készült. A minta életkor, nem, régió és településtí-
pus szerint reprezentálja a felnőtt lakosságot.

csaknem har-
mada vásárolt 
online ebben 
az időszakban 
v a l a m i l y e n 
egészségter-
méket (első-
sorban vitaminokat és immunerősítő-
ket), arányuk felülreprezentált a 30-39 
évesek és budapesti lakosok körében.

A webes vásárlók várakozásai szerint a 
közeljövőben sem várható ezen a téren 
„robbanás”: csak kismértékű emelke-
désre számítanak az egészségtermék 
kategóriában azok, akik már eddig is 
nyitottak voltak az online vásárlásra. 

Az Inspira Research Healthcare üzlet-
ága évek óta vizsgálja a patikaláncok 
piaci helyzetét és megállapítható, hogy 
a patikalánc márkák ismertsége és pi-
aci pozíciója nem változott jelentősen 
a pandémia alatt, s az elmúlt egy év 
a megítélésükben sem hozott jelentős 
változást. Ugyanakkor látható, hogy 
a piacon folyamatos, kisebb mértékű 
„mozgás” tapasztalható mind az is-
mertségi mutatók, mind pedig a márka 
imázs dimenziókban. 

kedvező árakat és akciókat, valamint a 
törzsvásárlói programot. 

A független patikák legnagyobb 
előnye, hogy jellemzően közel van-
nak a megkérdezettek lakóhelyéhez és/
vagy munkahelyéhez, illetve ehhez a 
kategóriához még mindig erősen kap-
csolódik a szoros és intenzív expediá-
ló-vásárló kapcsolat és interakció. 

Megfigyelhető továbbá, hogy mind az 
Alma, mind pedig a Szimpatika márkák 
esetében kezd egy-egy megkülönböz-
tető márkajellemző kirajzolódni: előb-
bihez a jó promóciós aktivitást, míg az 
utóbbihoz a jónak tartott szórólapokat, 
akciós anyagokat társították a patika-
láncokat ismerő lakosok. A Patika Plus 
és Kulcs Patikák kapcsán egyelőre nem 
mutatható ki egyedi márka-karakterisz-
tika, mivel ezek a márkák még relatíve 
frissek a piacon. 

Összegzés

A pandémia alatt az egészségtermék 
kategóriában is érzékelhető volt az 
e-kereskedelem erősödése. A lakosság 

Internetes és patikai vásárlások megoszlása a netes  
vásárlók körében a pandémia 2. és 3. hulláma alatt (db)

Online vásárolt termékkategóriák a pandémia 2. és 3. hulláma 
alatt (%)

Bázis: akik vásároltak egészségügyi terméket online, N=142

Bázis: akik vásároltak  
egészségügyi terméket 

 online, N=142

Itt vásárol a leggyakrabban 
(%)

Vásárolt itt az elmúlt  
6 hónapban (%)Ismertség (%)

N=425
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2012-ben, svájci támogatás-
sal  indult az az Alapellá-
tás-fejlesztési Modellprogram, 
amelynek keretében létrejöt-
tek az első ilyen integrált el-
látórendszerek.  Mi az, ami 
most, október 1-jétől elindult, 
ami újdonság? 

B. Sz.: Az eddigi praxisközös-
ségi modellek európai uniós 
forrásból vagy állami pályáza-
tok útján valósultak meg. Ki-
emelendő újdonság, hogy 2021 
februárjában megjelent az 
úgynevezett praxisközösségi 
rendelet, amely jogszabályban 
rögzíti a praxisok együttmű-
ködésének szabályait, és hoz-
zájárulhat ahhoz, hogy a pra-
xisközösségi együttműködés 
elinduljon az intézményesülés 
útján, azaz pályázati forrástól 
független módon illeszkedhes-
sen be az alapellátás szerves 
egészébe.  

Gy.: A háziorvosok ez év feb-
ruárjának végéig dönthettek, hogy 
belépnek-e egy ilyen praxisközösség-
be. Választásuktól függően a kórházi 
orvosok bérének 100, 80, illetve 30 
százalékát kaphatták javadalmazá-
sul. Tudja, hányan mondtak igent, 
illetve hányan maradtak ki ezekből 
a praxisközösségekből?

B. Sz.: A praxisok messze a várakozá-
son felüli aktivitást mutattak: csaknem 
a 35 százalékuk, azaz több mint kétezer 
háziorvosi, házi gyermekorvosi praxis 
vállalkozott arra, hogy szorosabb szak-
mai együttműködés keretén belül, az 
alaptevékenységén túl biztosítson bizo-
nyos szolgáltatásokat a betegei részére.  

Gyógyszertár: Egyelőre kísér-
leti jelleggel, a közelmúltban 
megkezdődött a sürgősségi 
orvosi ügyeleti rendszer átala-
kítása. Mint ismeretes, Haj-
dú-Bihar megyében az Orszá-
gos Mentőszolgálat vette át e 
szolgálat irányítását és részben 
az ellátását. Ön szerint hatéko-
nyan működhet ez a rendszer, 
képes pótolni a hiányzó házior-
vosi praxisokat és szakmailag 
ugyanolyan szinten ellátni a 
pácienseket, mint az ügyeletes 
szak- vagy háziorvos?

Dr. Békássy Szabolcs: Az 
alapellátási ügyelet átalakítá-
sának igénye régóta foglalkoz-
tatja a szakmai közvéleményt. 
A reform kapcsán nem feltét-
lenül a hiányzó praxisok ellá-
tásának kérdését kell górcső 
alá vennünk, sokkal inkább azt 
szükséges megvizsgálnunk, 
hogy hol van az az optimá-
lis üzemméret, amely mentén 
érdemes ügyeleti ellátást biz-
tosítani. A jelenlegi ügyeleti körzet-
határok helyi, önkormányzati, poli-
tikai döntéseket követően kerültek 
kijelölésre, nem veszik figyelembe 
a szakmai szükségleteket. A reform 
másik alappillére pedig a szolgálta-
tásba bevonható egyéb, az ügyeleti 
ellátáshoz megfelelő tudással rendel-
kező szakemberek (rezidensek, men-
tőtisztek) bevonásának elősegítése. A 
modellprogram lényege tehát nem az, 
hogy mentőautó vagy ügyeleti autó 
érkezik az akut esetekhez, sokkal in-
kább az, hogy méretgazdaságosság 
szempontjából hol és milyen szemé-
lyi feltételekkel szükséges megszer-
vezni az ügyeleti ellátást. 

Gy.: Ön szerint vannak hiányosságai en-
nek a rendszernek? Ha igen, mik azok?

B. Sz.: Minden modellprogram azt a 
célt szolgálja, hogy a hiányosságok 
a felszínre kerüljenek, és egy orszá-
gos bevezetés során ezekkel már ne 
kelljen számolni. Nincs ez másként a 
Hajdú-Bihar megyei program esetében 
sem, le kell belőle vonni a konzekven-
ciákat, majd meg kell hozni a megfele-
lő szakmai döntéseket. 

Gy.: A másik kérdéskör, amellyel 
kapcsolatban a véleményére lennék 
kíváncsi, a praxisközösségekkel kap-
csolatos. Eddig is léteztek ilyenek: 

Dr. Békássy Szabolcs: „A jövő praxisközösségeiben 
a gyógyszerészek aktív részvételére is számítunk”
Július 1. óta zajlik az új sürgősségi orvosi ügyeleti rendszer modellprogramja, most, októberben pedig a kollegiális (szintén 
orvosi) praxisközösségek kezdik meg működésüket. E két reformlépésről kérdeztem dr. Békássy Szabolcsot, a Háziorvosok 
Online Szervezetének egyik alapítóját. 
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vosokkal is kölcsönösen segítik egy-
más munkáját?

B. Sz.: A most októbertől induló pra-
xisközösségi modellből még az Ön ál-
tal említett, többletszolgáltatást nyújtó 
szakemberek is kimaradnak, annak 
ellenére, hogy a korábbi praxisközös-
ségi modellek szerves részét képezték. 
A jelenlegi modellben egyelőre csupán 
a praxisközösséget alkotó háziorvosi 
praxisok között indul el egy szakmai 
együttműködés; a megszokott praxis-
team, azaz a praxis orvosa és szakdol-
gozója egyéb szakemberek bevonása 
nélkül fog hónapról hónapra egy meg-
határozott tevékenységlista alapján, 
szervezettebb keretek között dolgozni. 
E tevékenységek nagy részét praxiskö-
zösségi együttműködéstől függetlenül, 
eddig is végezték a praxisokban, ezentúl 
viszont az elvégzett tevékenységek szá-
mát negyedévente jelentik is az Orszá-
gos Kórházi Főigazgatóság Alapellátási 
Igazgatósága felé. A jövő nagy feladata, 
hogy a népegészségügyi többletszol-
gáltatások nyújtására képes szakembe-
rek (dietetikus, gyógytornász, praxis-
koordinátor) bevonásának feltételeit 
megteremtsük, megtaláljuk a helyüket 
a struktúrában és biztosítsuk az ehhez 
szükséges anyagi és emberi erőforráso-
kat is. Természetesen a jövő praxiskö-
zösségeiben a gyógyszerészek bevoná-
sára, aktív részvételére is számítunk. 

Gy.: Ön szerint a praxisközösségek 
létrehozásával megoldható a betöl-
tetlen háziorvosi praxisok ügye?

B. Sz.: A tartósan betöltetlen körzetek 
problémája évtizedekre nyúlik visz-
sza, a háziorvosi kar elöregedésével 
a probléma pedig hónapról hónapra 
fokozódik. A praxisközösségek nem a 
betöltetlen praxisok helyzetét hivatot-
tak rendezni, sokkal inkább egyfajta 
minőségibb szolgáltatás biztosítására 
szerveződnek. A tartósan betöltetlen 
körzetek helyzetének rendezése komp-
lexebb megközelítést igényel, amely 
során szintén figyelembe kell venni 
méretgazdaságossági szempontokat és 
az önkormányzati érdekeket. 

Tóth Tamás

Gy.: Mit takar a „modellváltó ren-
delők” kifejezés?

B. Sz.: Az egészen biztos, hogy a jel-
ző rendkívül hangzatos, bízom benne, 
hogy a hatékonyság is ehhez hasonla-
tos lesz ezekben a rendelőkben. Talán 
ha néhány szóval kellene ezeket jelle-
mezni, akkor az „innovatív eszközöket, 
szoftvereket, korszerű gondozási pro-
tokollokat használó”, „szélesebb szol-
gáltatási portfoliót, tervezhető betegel-
látást nyújtó” jelzők jutnak eszembe. 

Gy.: Miben látja a praxisközösségek 
előnyét a korábbi rendszerhez ké-
pest, amikor minden szakember kü-
lön „tette a maga dolgát”?

B. Sz.: A mai alapellátás egyik legfaj-
súlyosabb problémája a benne dolgozók 
elöregedésén, a hatásköri korlátokon túl 
az, hogy a praxisok egymástól szakmai-
lag, szociálisan, interdiszciplinárisan to-
tálisan elszigetelten működnek. Néhány 
évtizeddel korábban az idős kollégák 
elmondásai alapján egy-egy területen 
rendszeresek voltak a találkozók, a pra-
xisok folyamatosan tartották egymással 
és az ellátórendszer egyéb szereplőivel 
is a kapcsolatot. A szakmai előnyök 
hangsúlyozásán túl talán az elszigetelt-
ség csökkentése is kiemelt erényük le-
het a jövő praxisközösségeinek.  

Gy.: Bővülnek az alapellátásban el-
érhető szolgáltatások: ez azt jelenti, 
hogy a praxisközösségek munkájuk-
kal a járó- és fekvőbeteg-ellátást, a 
kórházakat tehermentesítik?

B. Sz.: Nem feltétlenül tehermentesí-
tésre kell gondolni, az ellátórendszer 
minden szereplőjének megvan a maga 
terhe. Sokkal inkább szükséges abban 
bíznunk, hogy a betegutak egyszerű-
södnek, a praxisközösségek hatásköri 
korlátai lazulnak, ami által a definitív 
ellátóképességük növekszik, a hatás-
köri korlátozottságból adódó szakmai 
frusztráció pedig csökken. Amennyi-
ben a praxisközösségek be tudják tölte-
ni a nekik szánt szerepet, akkor az opti-
mális tehereloszláson túl természetesen 
a betegek számára is megkérdőjelezhe-
tetlen előnyöket biztosíthatnak. 

Gy.: A most induló praxisközösségek 
kapcsán is megkérdezem: Hogy lát-
ja, vannak hiányosságai ennek az új 
modellnek, illetve vannak még ennek 
kapcsán megoldandó feladatok?

B. Sz.: Természetesen minden új 
modellnek, újonnan kialakítandó 
struktúrának vannak hiányosságai. 
A közeljövő előttünk álló feladata, 
hogy a praxisközösségek működé-
sét folyamatosan monitorozzuk, az 
eredményeket értékeljük, és levonjuk 
azokat a szükséges következtetése-
ket, amelyek a szükséges beavatko-
zásokhoz, módosító intézkedésekhez  
szükségesek. 

Gy.: Igaz, hogy a praxisközösségek 
a prevencióra is legalább akkora 
hangsúlyt fektetnek, mint a gyógyí-
tásra, illetve hogy általuk elsősorban 
a halmozottan hátrányos helyzetű 
kistérségekben javulhat az egészség-
ügyi ellátáshoz való hozzáférés?

B. Sz.: Igaz, sőt a praxisközösségi 
együttműködés a prevenciót helyezi a 
fókuszba, ugyanakkor nem feltétlenül 
a deprivált területek esetében várha-
tunk tőlük eredményt a népegészség-
ügyi mutatók szempontjából. Két-
ségtelen, hogy a hátrányos helyzetű 
kistérségekben élők egészségi álla-
pota rosszabb az országos átlagnál, 
illetve a különböző szolgáltatásokhoz 
való hozzáférhetőség is szerényebb, 
ugyanakkor urbanizált környezetben 
is jó példákat lehet felsorakoztatni a 
praxisközösségi együttműködésben 
rejlő lehetőségekre. Kétségtelen, hogy 
a területi különbözőségektől függően 
más megközelítést igényel a szervező-
dés, más szolgáltatási portfolió bizto-
sítására lehet szükség. 

Gy.: Ön szerint miért van az, hogy 
a gyógyszerészek rendre kimarad-
nak ezekből a praxisközösségekből, 
holott diplomás egészségügyi szak-
emberként minimum olyan fontos 
szereplői az alapellátásnak, mint egy 
dietetikus vagy egy gyógytornász, 
ráadásul a prevenció és a gyógysze-
res terápia kapcsán is rendszeresen 
találkoznak a lakossággal, és az or-
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személyt, aki a megbízott társaság ne-
vében eljár. A cég legfőbb szerve bárkit 
megválaszthat végelszámolónak, ha az 
megfelel a vezető tisztségviselővel szem-
ben támasztott követelményeknek és a 
megbízatást elfogadja. A jogutód nélküli 
megszűnését elhatározó cég a végelszá-
moló megválasztásakor a végelszámoló 
díjazásáról vagy a feladat ellátásának in-
gyenességéről is rendelkezik. 
 
A végelszámoló a cégbíróságnak beje-
lenti

•	 a végelszámolásról döntő határozat 
keltét;

•	 a végelszámolás kezdő időpontját;
•	 a végelszámoló nevét, adóazonosító 

számát, természetes személy esetén 
a lakóhelyét, születési idejét, anyja 
születési nevét, jogi személy ese-
tén a székhelyét, cégjegyzékszámát 
vagy nyilvántartási számát, vala-
mint a végelszámolási feladatok el-
látására kijelölt természetes személy 
nevét, születési idejét, az anyja szü-
letési nevét, és a lakóhelyét is; 

•	 a korábbi vezető tisztségviselő(k) 
jogviszonyának megszűnését; 

•	 a cég nevét (rövidített nevét) a vég-
elszámolásra utaló toldattal. 

A cégbíróság a végelszámolás megindí-
tásáról végzést hoz, amit a Cégközlöny-
ben tesz közzé. A hitelezőknek negyven 
napjuk van arra, hogy a követeléseiket a 
végelszámolónak bejelentsék. A végel-
számoló behajtja a társaság követeléseit, 
kifizeti a tartozásait, ha a végelszámolás 
egy évnél tovább tart, gondoskodik a 
cég ideiglenes és korlátozott működé-
séről, a cég vagyonának megőrzéséről. 
Biztosítja a számviteli előírások betar-

A végelszámolás megkezdésére a cég 
legfőbb szervének elhatározása alapján 
a cégbíróság törvényességi felügyeleti 
eljárásában hozott határozata alapján 
kerülhet sor. Utóbbit kényszer-törlésnek 
nevezzük. A végelszámolás ezen belül 
is lehet az általános szabályok szerint 
folyó, illetve egyszerűsített végelszámo-
lás. A végelszámolást nem szabad elkez-
deni, ha a bíróság vagy a nyomozó ható-
ság jelzi, hogy büntetőügy miatt a céggel 
szemben intézkedésre kerülhet sor, vagy 
folyamatban lévő bírósági/hatósági eljá-
rás esetén.

A végelszámolási eljárás beindítása

A társaság végelszámolással törté-
nő megszűnésének elhatározásához 
a taggyűlés legalább háromnegyedes 
szótöbbséggel hozott határozata szük-
séges. A végelszámolás kezdő napja a 
taggyűlési határozatban meghatározott 
nap, de ez a nap nem lehet korábbi, 
mint magának a taggyűlésnek a napja. 
Ha a végelszámolás megindításakor a 
társaság törzstőkéjét még nem fizették 
be teljes egészében, a végelszámoló a 
még nem teljesített befizetéseket azon-
nal esedékessé teszi, ha arra a társaság 
tartozásainak kiegyenlítése érdekében 
szükség van.

A végelszámolás folyamata

A végelszámolás kezdő napjával a cég 
vezetőjének megbízatása lejár, és meg 
kell választani a végelszámolót (aki le-
het a korábbi tisztségviselő is). Ha vég-
elszámolónak társaságot választanak, 
akkor meg kell jelölni azt a természetes 

A végelszámolás a cég jogutód nélküli 
megszüntetése abban az esetben, ha a 
cég megőrizte fizetőképességét. Fize-
tésképtelenség esetén nincs helye vég-
elszámolásnak, ebben az esetben fel-
számolási eljárásról van szó. Ha a cég a 
végelszámolási eljárás alatt válik fize-
tőképtelenné, az eljárás megszakad, és 
felszámolást rendelnek el. Vagyis, ha 
meg szeretnénk szüntetni a cégünket 
és nincs semmilyen tartozásunk, akkor 
merülhet fel lehetőségként a végelszá-
molási eljárás. A cég jogutód nélküli 
megszüntetéséről és végelszámolásáról 
a cég tulajdonosai döntenek taggyűlési 
határozat keretében.
 
A társaság legfőbb szerve a végelszá-
molás során bármikor dönthet úgy, 
hogy megszüntetik a végelszámolási 
eljárást, és a társaság tovább folytatja 
tevékenységét. A végelszámolás tár-
gyát a cégnek az a vagyona képezi, 
amely a végelszámolás megindításakor 
már megvolt, illetve amelyet a végel-
számolás alatt szerzett.

Minden, amit a végelszámolásról tudni kell – 1. rész
Munkáim során többször is előfordult, hogy a végelszámolás olyan céget érintett, amelynek tulajdonosai gyógyszerészek 
voltak. Például amikor eladtak egy gyógyszertárat, a patika vásárlója csak az ingatlant vette meg, a gazdasági társaságot, 
amelynek a tulajdonában volt a gyógyszertár épülete, nem, így azt utólag végelszámolással megszüntettük. Olyan eset is 
volt, amikor szintén csak a gyógyszertári ingatlant adták el, ahová az új tulajdonos átköltöztette a saját patikáját, így ismét 
csak a gyógyszertárat korábban üzemeltető céget kellett végelszámolni. Persze olyan eset is előfordult, amikor egy gyógy-
szertár bezárt, és ezért kellett végelszámolással megszüntetni az azt működtető gazdasági társaságot. Az alábbiakban rész-
letesen ismertetem egy cég végelszámolásának menetét.
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tását, a mérlegbeszámolók elkészítését. 
Ha a végelszámolás egy éven belül nem 
fejeződik be, évente tájékoztatást ad a 
cégbíróságnak ennek okáról és a befeje-
zés várható időpontjáról.

A végelszámolás befejezése

A végelszámolás befejezési időpont-
ja a végelszámoló által meghatározott 
időpont. A végelszámolás időtartama 
nem lehet több három évnél. Ha a hi-
telezők kielégítése megtörtént, a vég-
elszámoló elkészíti az utolsó üzleti év 
beszámolóját (végelszámolást lezáró 
számviteli beszámoló), a különböző 
bevallásokat, a vagyonfelosztási javas-
latot, valamint a végelszámolás teljes 
időszakára vonatkozó összefoglaló be-
számolót, zárójelentést. A fenti doku-
mentumokat a közgyűlés elé terjeszti, 
amely dönt azok elfogadásáról és a cég 
megszüntetéséről, továbbá a cég tör-
lését elrendelő határozatot követően a 
hitelezők kielégítése után fennmaradó 
vagyont felosztja a cég tagjai között. 
A társaság jogutód nélküli megszűnése 
esetében a hitelezők kielégítése után 
fennmaradó vagyonból először a pót-
befizetéseket kell visszatéríteni, majd 
a további részt – a társasági szerző-
dés eltérő rendelkezése hiányában – a  
törzsbetétek arányában kell felosztani 
a társaság tagjai között.
 
Fontos annak rögzítése, hogy a vég-
elszámoló tevékenysége nem a végel-
számolást lezáró számviteli beszámoló 
elkészítésével, hanem a vagyonnak a 
tulajdonosok részére történő átadásá-
val zárul. Lényeges arra figyelni, hogy 
az adófizetési kötelezettség a vagyon-
felosztási javaslat és zárómérleg nap-
ján keletkezik, nem pedig akkor, ami-
kor azokat a tulajdonosoknak átadják.
 
A végelszámoló feladata a megszűnt 
társaság iratanyagának elhelyezése. A 
történeti értékű iratokat rendezett for-
mában levéltárnak kell átadni. A nyug-
díjbiztosítási igazgatási szervnek át 
kell adni a biztosítottak nyugdíjbizto-
sítási adatait. Egy nagy múlttal és nagy 
iratanyaggal rendelkező társaságnak 
érdemes szakemberre bíznia iratanya-

gának rendezését. A nem történeti ér-
tékű iratokat a végelszámoló az iratok 
őrzésére vonatkozó szabályok szerint 
és ideig őrzi, majd a selejtezhető ira-
tokat selejtezi. A végelszámoló meg-
szűnése esetén a nyugdíjbiztosításhoz 
szükséges anyagokat levéltárban kell 
elhelyezni. A fenti feladatok ellátásá-
val a végelszámoló erre szakosodott 
társaságot is megbízhat.

Felelősségi szabályok

A korábbi vezető tisztségviselő felelőssége
 
A rá vonatkozó határidős feladatok el-
mulasztása vagy nem megfelelő telje-
sítése esetén a cégbíróság a végelszá-
moló kérésére pénzbírsággal sújthatja, 
illetve kötelezheti az elmulasztott fel-
adatok szakértővel történő végzésének 
költségei viselésére.
 
A végelszámoló felelőssége
 
A végelszámoló az adózót terhelő adó-
kötelezettségeket a végelszámolás kez-
dő időpontjától teljesíti, továbbá gya-
korolja az adózót megillető jogokat. A 
végelszámolót terhelő adókötelezett-
ségek elmulasztása miatt a mulasztási 
bírságot a végelszámolóval szemben 
kell megállapítani, azzal, hogy akkor 
mentesül a mulasztási bírság alól, ha 
bizonyítja, hogy a jogsértés az ő érdek-
körén kívül eső okra vezethető vissza.

Ha a végelszámolás felszámolásba 
fordul, és a végelszámoló késlekedett 
a felszámolási eljárás kezdeménye-
zésével, ha nem tett meg mindent a 
hitelezők veszteségének csökkentése, 
a környezeti károk mérséklésére és 
a kármentesítés érdekében, ha egyes 
hitelezőket előnybe részesített, a cég-
bíróság a kár összegéhez igazodó tő-
ke-hozzájárulást kérhet, illetve a vég-
elszámolói díjat is megvonhatja tőle.

A tulajdonosok felelőssége
 
Gazdasági társaság jogutód nélküli 
megszűnése esetén a megszűnő tár-
saságot terhelő kötelezettségből szár-
mazó követelés a társaság nyilvántar-
tásból való törlésétől számított ötéves, 
jogvesztő határidőn belül érvényesít-
hető a társaság volt tagjaival szemben.  
Ha a tag helytállási kötelezettsége 
a társaság kötelezettségeiért a tár-
saság fennállása alatt korlátlan volt, 
helytállási kötelezettsége a megszűnt 
társaság kötelezettségeiért korlátlan 
és a többi, korlátlan helytállásra kö-
teles taggal egyetemleges. A tagok 
egymás közti viszonyukban a tarto-
zást a felosztott társasági vagyonból 
való részesedésük arányában viselik.  

Schissler József 
okleveles könyvvizsgáló, adószakértő,

okleveles pénzügyi revizor

(folytatjuk)
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munkavállaló egészségét és testi épsé-
gét védi a különféle fizikai, biológiai, 
vegyi hatásoktól. Egyéni védőeszköz 
minden olyan eszköz, amelyet a mun-
kavállaló azért visel, tart magánál, hogy 
az a munkavégzésből, a különböző fo-
lyamatokból és technológiákból eredő 
kockázatot az egészséget már nem ve-
szélyeztető mértékűre csökkentse. Ilyen 
lehet egy védőszemüveg, maszk, speci-
ális kesztyű, ruha stb. A védőruha jog-
szabályok által meghatározott védelmi 
képességekkel rendelkezik. Forgalomba 
hozni, használatba venni akkor szabad, 
ha rendelkezik az egyéni védőeszköz 
EK-megfelelőségi nyilatkozattal, illetve 
egyéni védőeszköz típustanúsítvánnyal. 

A védőruha, mint védőeszköz hasz-
nálata tehát a meghatározott munka-
folyamatok esetén kötelező. Ezeket 
az eszközöket teljes egészében a 
munkáltató köteles biztosítani, kar-
ban tartani, tárolni. Látható, hogy a 
munkáltatónak a védőruha kapcsán 
nincs nagy szabadsága: ha az eszköz 
használata kötelező, akkor szinte csak 
abban dönthet, hogy kitől szerzi azt 
be. Gyógyszertárban védőruhát a la-
boratóriumi munka alkalmával, illetve 
a takarító személyzetnek takarításhoz 
írhatunk elő. Célszerű ezt a munkaköri 
leírásban jelölni. Ilyen lehet a megfe-
lelő köpeny, védőszemüveg, kesztyű, 
vagy akár maszk használata. 

Ezzel szemben a formaruha nem mi-
nősül védőeszköznek, mindössze a 
munkáltató arculatának megjelenítésé-
re szolgál, például a pincérek esetében.

A munkaruha elsődleges feladata, 
hogy a munkatevékenységből adódóan 

munkavállaló olyan munkát végezzen, 
amelyet egészségi állapota szerint el 
tud látni. Felel az általa adott utasításo-
kért, a kezelt veszélyes anyagokért, de 
a munkavállalót ért sérülésekért is. Fe-
lel továbbá azért is, hogy a munkavál-
lalót megfelelő védőeszközökkel lássa 
el, azok használatáról kioktassa őt, és a 
használatot ellenőrizze. 

A munkavállaló amellett, hogy jogo-
sult a szükséges információkat meg-
kapni a munkahelyi kockázatokról, 
felelős a saját egészségéért, az eszkö-
zök és védőeszközök, így a munka- és 
védőruházat megfelelő használatáért, 
a munkavédelmi ismeretek megfelelő 
elsajátításáért és az együttműködésért.

A legfontosabb jogszabályok

Nem könnyíti meg a munkáltatók hely-
zetét, hogy a munkavédelmi tárgyú, 
munka- vagy védőruházattal kapcso-
latos jogszabályok rendkívül sokrétű-
ek. Létezik európai uniós és nemzeti 
szabályozás is. A legfontosabb hazai, 
munkavédelemmel foglalkozó jogsza-
bályok a 2012. évi I. törvény a munka 
törvénykönyvéről (Mt.), a 1993. évi 
XCIII. törvény a munkavédelemről 
(Mvt.), valamint a 65/1999. (XII.22) 
EüM rendelet a munkavállalók mun-
kahelyen történő egyéni védőeszköz 
használatának minimális biztonsági és 
egészségvédelmi követelményeiről. 

Védőruha, formaruha, munkaruha 

A védőruha az egyéni védőeszközök 
tágabb csoportjába tartozik, azaz a 

Korábbi cikksorozatunkhoz hasonlóan 
most ismét egy nagyobb témakörrel, a 
munkavédelemmel, a munkavédelmi 
oktatással, valamint a munkaruházattal 
kívánunk foglalkozni, természetesen ki-
emelve a gyógyszertári szempontokat. 

Kinek a felelőssége?

Nézzük először a felelősség kérdését! 
Egy európai uniós tagállam felelőssége 
elsősorban abban áll, hogy megalkos-
sa a munkavédelmi jogszabályokat, és 
a munkavédelem terén a felügyeletet 
ellássa, az intézményeket működtesse. 

A munkáltató felelőssége már sokkal 
konkrétabb. Például felel a munka-
védelmi kockázatok megelőzéséért, a 
munkavédelmi oktatás és képzés meg-
tartásáért, valamint azért is, hogy a 

Munkaruha a patikában
Régen történt, de még jól emlékszem arra, hogy gyerekként iskolaköpenyben ültünk a padban. Egyrészt elfedte a különbsé-
geket, jelképe volt egy közösséghez tartozásnak, de volt egy további, fontosabb szerepe is: védte a köpeny alatti ruházatot 
és olykor minket is. Nem titkolom, én köpenypárti vagyok. Még mindig a gyerekkornál maradva, idővel szembesültünk azzal, 
hogy a különféle foglalkozásokat végzők más-más ruhát hordanak. A kéményseprő fekete, az erdész vagy katona zöld ruhát 
hord, míg az orvos és a gyógyszerész fehér köpenyt. Nyilvánvaló, hogy e mögött olykor (például a vadászok esetében) egyfajta 
praktikum vagy történeti okok húzódnak meg, de a munkában viselt ruházat kialakításánál sokkal fontosabb szempont lehet 
a tisztaság, a higiénia biztosítása, a balesetek, foglalkozási ártalmak, megbetegedések megelőzése. 
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óvja a munkavállaló saját ruházatát a 
szennyeződésektől, károsodásoktól, de 
akár részben helyettesítheti is azt (pél-
dául gyógyszertári munkavégzéskor 
nem hordható utcai ruházat). A közön-
séges munkaruha, amelyet nem a mun-
kavállaló biztonságának védelmére ter-
veztek, nem minősül védőeszköznek. 
A munkaruha kapcsán a munkáltatóra 
van bízva, hogy a munka jellegéből 
adódóan biztosít-e, és ha igen, akkor 
milyen munkaruhát. Az Mt. szerint a 
munkáltató köteles a munkáltató min-
den olyan költségét megtéríteni, amely 
a munkaviszony teljesítése kapcsán in-
dokoltan merült fel (például a munka-
vállaló ruházatának koszolódása poros 
dobozok rakodása közben), így a mun-
káltató jól felfogott érdeke az olyan 
munkaruha biztosítása, amely kényel-
mes, biztonságos és megfelel az adott 
munkafolyamatoknak. 

A munkáltatónak lehetősége van arra, 
hogy a munkaruhán (hasonlóan a for-
maruhához) feliratok és logók által a 
cég arculatát is megjelentesse, de ezen 
túl a munkavállaló nevét, szakképesí-
tését és beosztását tartalmazó kitűző is 
elhelyezhető rajta, ami a gyógyszertá-
ri munka során egyébként kötelező is 
(1997.évi CLIV.trv. 13.§ (6)). 

A munkaruha „sorsa”

A munkaruha beszerzésének több for-
mája is lehetséges, de megszokott az 
úgynevezett „ruhapénz” is, amikor 
a munkavállaló maga veszi azt meg, 
majd elszámol vele a munkáltató felé. 
Mindezek mellett költségmegosztás is 
lehetséges. A munkaruhának kihordási 
ideje van, ennek lejárta után a munka-
ruha „átmegy” a munkavállaló tulaj-
donába. A munkaruha természetéből 
adódóan viselése abban az esetben 
kötelező, ha a munkáltató ezt előír-
ja, használatához nem kell külön ok-
tatás vagy ismeret (mint a védőeszköz 
esetén). Ugyanakkor fontos megje-
gyezni, az Mt. úgy rendelkezik, hogy 
a munkáltató köteles megtéríteni a 
munkavállalónak a munkaviszonnyal 
összefüggésben okozott kárt. Így ha a 
munkáltató olyan, nem megfelelő (pél-
dául hibás) munkaruhát biztosít, amely 
miatt a munkáltatót vagy mást kár ér, a 
munkáltató ezért teljes kártérítési fele-
lősséggel tartozik. 

Nem éri meg tehát a munkaruhán a 
minőség kárára spórolni. A dolgozó 
többnyire heti öt napot és napi nyolc 
órát tölt abban a munkaruhában, amit 
a munkáltató biztosít számára. Fon-

tos, hogy ez az öltözet kényelmes és 
biztonságos legyen, megfelelő képet 
mutasson kifelé a munkáltatóról, de 
ezeken felül az is fontos, hogy erősítse 
a dolgozó méltóságát és önbecsülését. 

Dr. Biczó Ágota személyi jogos 
gyógyszerész, 

Dr. Szabó Ferenc jogász

(A következő részben a gyógyszertári 
higiénia és munkavédelem kerül sorra.)

Dr. Sándor István jogász-közgazdász-
ként az Egészségügyi Minisztérium 
főelőadójaként dolgozott. Onnan került 
az ORFI-ba (ma Budai Irgalmasrendi 
Kórház) gazdasági igazgatónak, majd 
az Országos Gyógyszerészeti Intézet-
ben töltötte be – Prof. dr. Paál Tamás 
jobb kezeként, igazgatóhelyettesként 
– ugyanezt a pozíciót. Dr. doc. Simon 
Kis Gábor mellett, oktatóként hosszú 
éveken át vett részt a gyógyszerész me-
nedzsmentképzésben. Két utóbbi pozí-
ciójában elkötelezetten tevékenykedett 
a gyógyszerészet hivatásfejlesztéséért.  

Istvánnal a Dobogókőn indított, majd 
a Corvinus Egyetemen (később Buda-

pesti KTE) folytatott szakközgazdász 
képzés során alakítottunk ki közelebbi 
kapcsolatot. Az egészségügy minden 
részletét precízen ismerő, profi jogász-

ként oktatott minket, és OGYI-vezető-
ként értelemszerűen a gyógyszerellátás 
kérdéseiben is otthonosan mozgott. 
Nagy szerepe volt a közvetlen lakossá-
gi gyógyszerellátás jogi környezetének 
kialakításában.

A szakmai, oktatói kapcsolat nála 
óhatatlanul barátsággá alakult. Élvez-
tük intellektusát, szarkasztikus stílu-
sát, fanyar humorát.

Isten áldjon, István! Őrizzük emléke-
det!

Magángyógyszerészek  
Országos Szövetsége

Elhunyt dr. Sándor István 

EMLÉKEZÉSMENEDZSMENT
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Dr. El-Koulali Zakariás kinevezése

Dr. Szentiványi Mátyás főigazgató javaslatára prof. dr. 
Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere két új 
főigazgató-helyettest nevezett ki az Országos Gyógy-
szerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet élére. Az 
OGYÉI jogi és személyügyi főigazgató-helyettesének 
feladatait 2021. augusztus 15-től dr. Parapatics Tamás 
látja el, aki a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jogi 
és Államtudományi Karán végzett és 2012-ben került 
az OGYÉI jogelődjéhez, a GYEMSZI–OGYI-hoz.

Az OGYÉI ellenőrzési főigazgató-helyettese ez év szeptember 1. óta dr. El Kou-
lali Zakariás. Az új vezető a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi 
Karán végzett, majd a Corvinus Egyetem Gazdaságtudományi Karán szerzett 
gyógyszerész-közgazdász végzettséget és 2016-ban csatlakozott az OGYÉI-hez, 
mint tisztigyógyszerész. 2018 júniusától megbízott főosztályvezetőként irányí-
totta a Tisztigyógyszerészeti Főosztályt, majd 2019. december 1-ji hatállyal ne-
vezték ki – akkor még határozatlan időre – országos tisztifőgyógyszerésznek.

Forrás: OGYÉI

Mentálhigiénés programok egészségügyi dolgozóknak
Dr. Ficzere Andrea, az Uzsoki Utcai Kórház főigazgatója szervezésében programso-
rozat indult egészségügyi dolgozók számára, azért, hogy könnyebben feldolgozhas-
sák mindazt, amin az elmúlt másfél évben keresztülmentek. A járvány alatt ugyanis 
voltak olyan orvosok, ápolók, akiknek a mentális terhelés miatt szakemberhez kellett 
fordulniuk vagy az őket ért traumák miatt nem tudták folytatni a munkát. A szakma 
a jövőben – akár a negyedik hullám idején – ezt mindenképpen szeretné elkerülni.  

A Mentális védőoltás elnevezésű kezdeményezés, amelynek alcíme, mottója 
„Foglalkozzunk azokkal, akik velünk foglalkoznak”, fél éven keresztül minden 
hónapban jelentkezik egy egészségügyi dolgozóknak szóló eseménnyel. A prog-
ramsorozat a Fogjunk össze Alapítvány mellett a Három Királyfi, Három Ki-
rálylány Mozgalomhoz köthető, amely már évek óta foglalkozik a munka és a 
magánélet egyensúlyával, ami a pandémia alatt még fontosabbá vált.

Forrás: weborvos.hu/index.hu

Egy év múlva csenghet le a COVID-19 járvány
A Pfizer gyógyszergyár vezérigazgatója szeptember végén az ABC News egyik hírműso-
rában úgy nyilatkozott, véleménye szerint nagyjából egy év múlva lecseng a COVID-19 
világjárvány, és visszatérhetünk a normális, korlátozásoktól mentes mindennapokhoz. 
Albert Bourla elmondta, a COVID-19 tovább fog ugyan fejlődni, újabb mutációkra is 
számítani kell, sőt, éves oltásokra is szükséges lehet, de csatlakozott a Moderna vezér-
igazgatójához, Stéphane Bancelhez, aki korábban hasonló véleményének adott hangot.

Bancel a Neue Zürcher Zeitungnak beszélt arról, hogy a jelenleg gyártási kapacitások 
mellett 2022 közepére elegendő vakcina áll majd rendelkezésre, amivel mindenkit be 
lehet oltani a Földön, és ezzel 2022 végére nagyjából lehetővé válhat a korlátozások-
tól mentes élet. Az igazgató szerint azok, akik nem oltatják be magukat, természetes 
úton immunizálják magukat, és így az influenzához hasonló helyzetbe kerülünk.

Forrás: 444.hu

Nyakunkon a negyedik hullám

Fel kell készülni a COVID-19 ne-
gyedik hullámára, és ennek legfonto-
sabb része, hogy mindenki oltassa be 
magát – mondta dr. Szlávik János, a 
Dél-pesti Centrumkórház infektoló-
giai osztályának vezető főorvosa. A 
szakember hangsúlyozta: a koronaví-
rus delta variánsa sokkal jobban terjed 
a gyermekek körében, mint az eddigi 
mutációk, ezért fontos, hogy 12 év 
felett ők is vegyék fel az oltást. Hoz-
zátette, a delta variáns tünetmentesen 
is tud fertőzni, ami azt jelenti, hogy a 
vírus már a tünetek megjelenése előtt 
két nappal megtelepedhet a torokban. 
Ezt a védőoltások, ha nem is teljesen, 
de megakadályozhatják.

Szlávik jelezte azt is, hogy míg az ed-
digi variánsok esetében a fertőzött egy-
két embernek adta tovább a betegséget, 
a delta esetében ez a szám három-öt, 
de ha szuperterjesztőről van szó, akkor 
akár több is lehet. A harmadik oltással 
kapcsolatban úgy fogalmazott, ezt el-
sősorban az időseknek, az immunhiá-
nyosoknak, a daganatos betegeknek és 
a szervátültetetteknek kell felvenniük, 
de egyre több adat támasztja alá, hogy 
érdemes másoknak is beadatniuk. A 
főorvos kitért arra is, hogy a kórházba 
kerülők 90 százaléka semmilyen oltást 
nem kapott, 10 százalékuk pedig olyan 
oltott, akinek valamilyen súlyos alap-
betegsége van. Mivel a gyógyszeres 
terápia egyelőre nem változott, fontos, 
hogy a megelőzésre helyezzük a hang-
súlyt.

Forrás: MTI
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A jövő évi költségvetés a gyógyszerellátás szemszögéből

Az Országgyűlés szokás szerint a nyár elején fogadta el a jövő évre szóló költ-
ségvetést, az ezzel kapcsolatos törvény pedig a Magyar Közlöny június 25-én 
kiadott 120. számában jelent meg. 

A gyógyszerkassza kerete jövőre is emelkedik: 2022-ben összesen 449,6 milliárd 
forint lesz, amiből az állam által biztosított támogatás 343,8 milliárd forint, a 
gyógyszergyártók befizetései pedig 105,8 milliárd forintot tesznek majd ki.

A nagy értékű gyógyszerek támogatására fordítandó összeg nem változik, erre a célra 
2022-ben is csaknem 120 milliárd forintot különít el a kormány. Ez a keret tartalmazza 
a tételes finanszírozású gyógyszerek, az úgynevezett különkeretes készítmények és a 

finanszírozásba még be nem fogadott, ritka 
betegségek gyógyszereinek támogatását.

A központi költségvetésből a gyógyszer-
tárak számára nyújtott juttatás, valamint a 
szolgáltatási díj mértéke nem változik: az 
összesen 8,6 milliárd forintos támogatás 
az eddigieknek megfelelően a 4,5 milliár-
dos szolgáltatási díjból és a 4,1 milliárdos 
juttatási összegből áll majd. A központi 
költségvetés idén sem nevesíti külön so-
ron a kisforgalmú gyógyszertárak műkö-
dési célú támogatását, azonban a törvény 
részletes indoklásában konkrét összeg 
megadása nélkül szerepel ez a támogatás.

A közgyógyellátással kapcsolatos főbb számok sem változnak: az egyéni gyógy-
szerkeret havi összege jövőre is 12 ezer forint, az eseti éves keret összege pedig 
6 ezer forint marad. A közgyógyellátásra fordított éves támogatás mértéke sem 
változik, jövőre is 17,3 milliárd forintot fordítanak erre a célra. A méltányossági 
gyógyszertámogatás összege viszont jelentősen nő: az idei 18 milliárd helyett 
jövőre 21 milliárd forinttal tervez a kormányzat. 

Forrás: hgysz.hu

Debreceni Egyetem: csak oltott hallgatók látogathatják
Kötelezően be kell oltatnia magát minden diáknak, aki a Debreceni Egyetem 
Általános Orvostudományi, Egészségügyi, Fogorvostudományi, Gyógyszerész-
tudományi, Népegészségügyi Karán tanul, vagy azok előkészítő képzésein vesz 
részt, valamint azoknak a magyar és külföldi hallgatóknak is, akik a tanulmánya-
ik miatt egészségügyi vagy szociális intézménybe lépnek be. Az érintett hallga-
tóknak szeptember hatodikáig kellett legalább az első oltást megkapniuk. 

Az egyetem „a képzésük során a betegellátást és szociális ellátást szolgáló helyi-
ségekben tartózkodó, főként tehát az orvos- és egészségtudományi hallgatóktól 
várja el az oltás felvételét”. Annak nem kell beoltatnia magát, akinek orvosi iga-
zolása van arról, hogy számára egészségügyi indokból nem javasolt az oltás. Az 
egyetem ezt a döntést a július végén hozott törvény alapján hozta meg, amely-
ben kötelezővé tették az oltást az egészségügyi dolgozók számára.

Forrás: telex.hu

Az ECDC szerint várhatunk  
a harmadik oltással
Egyelőre nincs sürgető szükség a har-
madik oltás beadására, fontosabb, 
hogy azok kapják meg a vakcinákat, 
akik még nincsenek beoltva – hívta fel 
a figyelmet az Európai Betegségmeg-
előzési és Járványvédelmi Központ 
(ECDC) szeptember elején közzétett 
jelentésében. A testület szerint az uniós 
tagországoknak prioritásként kell ke-
zelniük oltási kampányaik előmozdítá-
sát, mivel az Európai Unióban minden 
harmadik felnőtt még mindig oltatlan. 
A jelentés megjegyzi, hogy továbbra 
is alapvető fontosságú a fizikai távol-
ságtartás, illetve ajánlott az arcmaszk 
használata a magasabb kockázatú he-
lyeken, illetve létesítményekben.

Az ECDC arra is rámutatott, hogy a 
harmadik védőoltást elsősorban azon 
személyeknél kell sürgetni, akik le-
gyengült immunrendszerrel vagy im-
munbetegséggel rendelkeznek. Meg-
fontolandó az is, hogy elővigyázatos-
sági intézkedésként további adagot 
adjanak az idősebb embereknek, külö-
nösen azoknak, akik zárt környezetben, 
például gondozási intézményekben él-
nek. „Addig is a tagállamoknak fel kell 
készülniük oltási programjaik esetleges 
kiigazítására, amennyiben a vakcina 

hatékonyságának jelentős csökkenését 
észlelik egy vagy több népességcso-
portban” – tette hozzá a jelentés.

Az Európai Bizottság közölte: az EU 
felnőtt polgárainak 70 százaléka teljes 
mértékben be van oltva. A nemzeti ol-
tottsági arányok eltérőek, Bulgária és 
Románia például rendkívül lassan ha-
lad oltási programjával.

Forrás: MTI

https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/f73212359241a0270d10134f10e796c4c7572dd1/megtekintes
https://telex.hu/belfold/2021/07/30/kotelezove-valt-az-oltas-az-egeszsegugyi-dolgozoknak
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Gyerekeknél is működik a  
BioNTech-Pfizer vakcinája
Az 5-11 éves korosztályban is hatékony 
és biztonságos a német BioNTech és az 
amerikai Pfizer együttműködésében az 
új típusú koronavírus ellen kifejlesztett 
vakcina – közölte a német biotechnoló-
giai vállalat. A kisgyermekeknél alkal-
mazott oltóanyag nem különbözik a 12 
éven felüliek körében már használt vak-
cinától, de alacsonyabb az adagolás, 30 
mikrogramm helyett 10 mikrogramm-
ból áll egy dózis.

A gyártók azt tervezik, hogy klinikai 
vizsgálataik eredményét a lehető leg-
hamarabb benyújtják az amerikai és 
az európai uniós gyógyszerfelügyele-
ti hatóságoknak (FDA, EMA) és más 
országok hatóságainak is. Ugur Sahin, 
a BioNTech társalapítója és igazgatója 
elmondta, a gyártást már előkészítet-

ték, azt azonban nem tudják befolyá-
solni, hogy a hatóságok megadják-e az 
engedélyt, és ha igen, milyen gyorsan, 
illetve hogy az oltási bizottságok tesz-
nek-e majd ajánlást az új vakcina hasz-
nálatára.

Az Egyesült Államokban, Lengyelor-
szágban, Finnországban és Spanyol-
országban több mint 2200 gyermek 
bevonásával folytatott vizsgálatban két 
másik korcsoportban is elemzik a Kari-
kó Katalin vezetésével kifejlesztett hír-
vivő RNS (mRNS) technológiára épülő 
vakcina hatását. Az egyik a két és öt év 
közötti gyermekek korcsoportja, a má-
sik pedig a hat hónap és két év közötti-
eké. Az ezzel kapcsolatos első eredmé-
nyeket az év utolsó negyedére várják.

Forrás: MTI

Prevenciót segítő alkalmazást fejlesztett az AIPM

A járvány több mint másfél éve állítja újabb kihívások elé az egészségügyi 
szakembereket és a betegeket. Bár a rendkívüli tudományos és iparági összefo-
gásnak köszönhetően már látjuk, hogy a pandémia legyőzhető, az egészség-
megőrzés alapját jelentő prevenció jelentősen háttérbe szorult. Az Innovatív 
Gyógyszergyártók Egyesülete (AIPM) éppen ezért fejlesztette ki a betegek tá-
jékozottságának növelését, valamint a kezelőorvosok munkájának megköny-
nyítését  egyszerre támogató mobiltelefonos alkalmazást, a TájékozottBeteg 
Applikációt.

A szervezet friss kutatása szerint szükség is van erre, mivel a magyarok 92 
százaléka nem vagy csak nagyon röviden készül fel az orvossal történő talál-
kozásra. Az applikációban található speciális űrlap előzetesen segít átgondol-
ni a felmerülő kérdéseket, amelyeket az azokra kapott válaszokkal, a szedett 
gyógyszerekkel és a következő találkozó időpontjával együtt el is menthe-
tünk, e-mailben elküldhetjük vagy kinyomtathatjuk és a találkozóra magunk-
kal vihetjük.
 
A program összesíti a kor alapján ajánlott, személyre szabható szűrővizsgálatokat, 
amelyeket vizsgálatonként a naptárunkba is elmenthetünk. Ezen felül tartalmaz 
laborlelet értelmező szótárt, a magyar onkológiai betegút állomásait a tünetek 
jelentkezésétől, illetve a szűréstől kezdve egészen a gyógyult beteg utánköve-
téséig, a különböző betegségekkel kapcsolatos tényeket és tévhiteket, valamint 
gyermekkori és felnőttkori védőoltásokkal kapcsolatos információkat. Az alkal-
mazás Android és iOS készülékekre (Apple Store) is letölthető.

Forrás: aipm.hu

Július: 45 milliárd forint vényköteles gyógyszerekre

2021 júliusában a támogatott gyógyszerek napi dobozforgalma a két hónap-
pal korábbi szint közelébe csökkent – derült ki a Központi Statisztikai Hivatal 
(KSH) közleményéből. A nyári hónapban naponta 501 ezer doboz vényköteles 
gyógyszert váltottak ki a patikákban, egy évvel korábban ez a szám még 525 
ezer volt. (A koronavírus-járvány kezdetén, tavaly márciusban, amikor mindenki 
megrohamozta a patikákat és több hónapra felvásárolta a gyógyszereit, a napi 
dobozforgalom a 721 ezret is meghaladta.) 

A lakosság júliusban összesen 45 milliárd forintot költött receptköteles gyógy-
szerekre, amiből 11 milliárd volt a térítési díj és 34 milliárd a tb-támogatás 
összege. Egy hónappal korábban ugyanez az adat még 47 milliárd forint volt, 
és az idei évben eddig márciusban volt a legmagasabb a forgalom, 49 milliárd 
forint. 

Az év hetedik hónapjában a támogatott gyógyszerek tízezer lakosra jutó napi do-
bozforgalma csökkent az előző havi mennyiséghez képest. Baranyában a tízezer 
lakosra jutó napi forgalom 623 doboz volt, az országos átlag 515, Budapesten 
pedig 458 doboz gyógyszerkiváltás jutott tízezer főre. A legkevesebb gyógyszert 
a Pest megyében élők váltották ki, a tízezer főre jutó napi dobozszám esetükben 
455 volt.

Forrás: vg.hu

https://app.tajekozottbeteg.eu/
https://app.tajekozottbeteg.eu/
https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.aipm.tajekozottbeteg
https://apps.apple.com/hu/app/t%C3%A1j%C3%A9kozottbeteg/id1538544633?l=hu
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A MAGYAR TENGER
Balatonszárszó

Szárszót a balatoni helységek sorában leginkább a „gyermek-
barát” jelzővel illetik, a déli part egyik legrendezettebb tele-
pülése, ahol családbarát szolgáltatásokkal várják a vendége-
ket. A már az Árpád-korban is létező település a 19. században 
indult gyors fejlődésnek, amihez nagyban hozzájárult az 1861-
ben elkészült Déli Vasút (bár megállója egy ideig Szemesen 
volt), valamint a század végén meginduló balatoni fürdőkultúra. 
1928-tól kezdve (1951-ig) minden nyáron itt tartották a Szárszói 
Konferenciákat (a vízszintes 1. sor megfejtésében található szö-
vetség szervezésében), ahol fiatalok ezrei cserélhették ki gondo-
lataikat a nemzet szellemi életével kapcsolatban.

Balatonszárszó neve összefonódik József Attila halálával, 
aki szanatóriumi kezelése után 1937. november 4-én került 
Szárszóra, az egykori Horváth-panzió épületébe, ahol az idő 
tájt a nővérei laktak. Itt születtek utolsó költeményei (Talán 
eltűnök hirtelen…, Karóval jöttél…, Ime, hát megleltem 
hazámat…). A Véndiófa a Balaton híres csárdáinak egyike, 

Balatonszárszó központjában, a 7-es út mellett. Egy történet 
szerint Váradi Jenő cigányprímás itt muzsikált József Atti-
lának, aki ezt mondta a zenésznek: a költő szavainak első 
részét a függőleges 15. sor, míg folytatását a függőleges 42. 
sor megfejtése tartalmazza. December 2-án meglátogatták 
barátai (Ignotus, Fejtő, Hatvany), akik megpróbálták felvidí-
tani a költőt. Másnap este a balatonszárszói vasútállomáson 
halálra gázolta egy tehervonat. A költőcsillagra Szárszón 
utca és park, művelődési ház és könyvtár emlékeztet, az 
általános iskola is az ő nevét viseli. Szobra egy szép téren 
magasodik, tárgyi emlékeit múzeum őrzi, tragikus halálát 
egy nemrégiben felavatott emlékmű idézi a vasútállomás 
melletti parkban.

Vízszintes

1. Megfejtés 13. Nem lehet mozdítani 14. Még ráér 16. Hit-
vány, gonosz 18. Harapja, régiesen 19. Arab lant 21. Ma-
gyar olaj- és gázipari vállalat 22. Az egyik oldal 24. Magyar  
Orvosi Kamara 25. Német sörmárka 27. Egyfajta piaci 
árus 29. Nász egyneműi! 30. Északi férfinév  32. Ostor jel-
zője lehet 33. Ez a munkás a magasban dolgozik 34. Erőd 
Dubrovnikban 35. Vesd össze! 36. Úgyis …. , nevezetesen 
38. Hosszúkás barázda, horony 39. Folyókon, tavakon léte-
sített védett kikötők 40. Harag az ókori Rómában! 41. Húzó 
állatra tett fakeret 43. Fekete István gólyája 44. Kicsinyítő 
képző 45. Az egyik gazdasági szektor jelzője 47. Kopottas, 
ócska 49. A monda szerint Artúr király legendás nyughelye 
50. Búzát betakarít 53. Az Agip új neve 54. Madridi napilap 
56. Kiejtett betű 57. Pince védett lejárata 58. Volt, régiesen 
60. Lám, nocsak 61. A leeső hó egyik formája 63. A kelet, 
Berlinben  

Függőleges

2. Oroszország leghosszabb folyója 3. A felsőfok jele 4. Se-
besség, tempó 5. Énekel 6. Egyenlő 7. Soraid egyneműi! 8. 
Göd, üresen! 9. Indok, ürügy 10. Lepusztult ház 11. Tempó 
12. …. Eckhart, amerikai színész 15. Megfejtés 17. Ivókút, 
régi lakások tartozéka 20. Énekeire 22. Német báró! 23. 
Függőzár 26. Sötét szín 27. Tejszínből is készülhet 28. Dág-
vány, nedves föld 31. Szalad 35. Valóságban nem meglévő, 
képzelt (választékos) 37. Jól ismert sivatagi növény, szirup 

is készül belőle 39. Németül ilyen a tiszta! 41. Magas kom-
lótartalmú, felsőerjesztésű sörfajta 42. Megfejtés 43. Kávé! 
47. Az egyik szülő 48. Kisebb, lapos fenekű vízi jármű  
51. Ókori egyiptomi napisten 52. ….. Moore, ír filmrendező 
55. A Kis-Szunda-szigeteknél található szigetcsoport, Indo-
néziában 58. Fémes tulajdonságú kémiai elem 59. Legendás 
angol motorkerékpár volt, neve visszafelé! 62. Helyhatározó 
rag 64. Kettőzve dunántúli város

A 2021. november 10-ig helyes megfejtést beküldők között utalványt sorsolunk ki.
Beküldési cím: info@magangyogyszereszek.hu
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Helyszín: Vígszínház     Időpont: október 12., 28., 29., november 12., 19.00     Jegyár: 900–5600 Ft

Helyszín: Művészetek Palotája     Időpont: október 17. és 18., 19.00     Jegyár: 3900–6900 Ft

SZÍNHÁZ
Jacques Prévert: Szerelmek városa
zenedráma

TÁNC
Compañía Antonio Gades: Carmen

Párizs nyüzsgő utcái, művészek, artisták, színé-
szek és arisztokraták magával ragadó kavalkádja. A 
történet középpontjában Garance, a gyönyörű szí-
nésznő áll, és négy férfi, akik mind szeretik: egy 
pantomimművész,egy színész, egy bűnöző és egy 
arisztokrata. A Jacques Prévert forgatókönyvéből 
született filmet  1990-ben a francia filmkritikusok 
és filmkészítők a valaha volt legjobb filmnek vá-
lasztották. A különleges, érzékeny és érzéki törté-
netet Vecsei H. Miklós átiratában, Kovács Adrián 
zenéjével, ifj. Vidnyánszky Attila rendezésében lát-
hatják a nézők.
  
A főbb szerepekben: Gyöngyösi Zoltán (Bábtiszt), 
Radnay Csilla m.v. (Garance), Wunderlich József 
(Frederick Lö Metrö), Kőszegi Ákos (Jerikó), Was-
kovics Andrea (Nátáli)

Carlos Saura legendás táncfilmje, a 
Carmen hatalmas, előre nem várt nem-
zetközi sikert aratott. A táncadaptáció 
színpadi változatát 1983-ban, Párizs-
ban mutatták be; a közönség ugyanaz-
zal a kirobbanó lelkesedéssel fogadta, 
mint néhány évvel korábban a Vérnász 
és a Flamencoszvit című előadást. 
A koreográfiai és rendezői koncepció 
egyik meghatározó gondolata, hogy 
a főhős, Carmen „nem könnyelmű és 
nem is férfifaló. Egyszerűen csak egy 
őszinte nő, aki éppúgy kendőzetlenül vallja meg, ha sze-
ret valakit, mint azt, hogy már nem. Más szóval: egy 
szabad nő – nyilatkozta Gades a premier után. – A sza-
badságról magasztos elképzelései voltak, inkább meg-
halt, minthogy elveszítse azt. Korábban mindig köny-
nyelműnek és végzetesnek mutatták, pedig Carmenben 

van valami lényeges, ami mindezektől távol áll – az ön-
tudatossága és a nemessége.”

A főbb szerepekben: Esmeralda Manzanas (Carmen), 
Álvaro Madrid (Don José), Jairo Rodríguez (torreádor), 
Miguel Ángel Rojas (férj)

Fotó: Dömölky Dániel

Fotó: Luca di Bartolo

http://vigszinhaz.hu/person.php?mid=FGnYBROfxpnK9oInuSBt5P
http://vigszinhaz.hu/person.php?mid=KfLYGMR7VcGjFS
http://vigszinhaz.hu/person.php?mid=mCfznH9Vy6sdu6JlZYoKqE
http://vigszinhaz.hu/person.php?mid=WneLroPfoDt5UVaC0MIeHU
http://vigszinhaz.hu/person.php?mid=WneLroPfoDt5UVaC0MIeHU
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Helyszín: Zeneakadémia     Időpont: október 14., 19.00     Jegyár: 4500–5500 Ft

Helyszín: Művészetek Palotája     Időpont: november 9., 19.30     Jegyár: 2000–6000 Ft

KOMOLYZENE
A MÁV Szimfonikus Zenekarának hangversenye

OPERA
Leoncavallo: Bajazzók 
koncertszerű előadás

Műsoron: 
R. Strauss: Till Eulenspiegel vidám csínyei, op. 28
Alexey Shor: Travel Notebook
R. Strauss: Imígyen szóla Zarathustra

Vezényel: Conrad van Alphen
Közreműködik: a 2021-es Classic Piano International 
Competition (Málta) győztese

A MÁV Szimfonikus Zenekar hangversenye felér egy vi-
lágutazással. A zongoraszólista nevét még nem tudhatjuk, 
hiszen őt egy nagy nemzetközi versenyen nyújtott kima-
gasló teljesítménye alapján hívja majd meg az együttes. 
Conrad van Alphen karmester a Dél-Afrikai Köztársaság-
ban látta meg a napvilágot, tanulmányait Hollandiában 
végezte. A zeneszerző Alexey Shor Kijevben született, 
onnan Izraelbe, majd az Egyesült Államokba költözött; 
szoros kapcsolatban áll a Máltai Filharmonikus Zene-
karral és Örményország zenekaraival is. Zenéje tonális, 
a romantika harmónia- és hangszínvilágát hozza vissza. 

Travel Notebook (Útinapló) című zongoraversenye hat 
különböző városban szerzett emlékeit, benyomásait, érzé-
seit mondja el a zene nyelvén, sokszínűen, változatosan. 
Richard Strauss Till Eulenspiegelről szóló „kópé-történe-
te” Németalföldön játszódik, a Zarathustra Nietzschét, a 
nagy német filozófust idézi, maga a próféta és vallásalapí-
tó viszont az ókori Perzsiában, a mai Irán keleti részén élt.

A főbb szerepekben: José Cura (Canio), Pasztircsák  
Polina (Nedda), Kelemen Zoltán (Tonio), Balczó Péter
(Beppo), Haja Zsolt (Silvio)

Közreműködik: a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara 
(vezényel: Kovács János), Énekkara és Gyermekkórusa

A darab – amely Dél-Olaszországban játszódik – egy félté-
kenység és szerelmi gyilkosság története. Az opera főszere-
pét José Cura alakítja, aki ebben az évadban a Magyar Rádió 
Művészeti Együtteseinek első állandó vendégművésze.

Az argentin művész énekesi-színészi teljesítménye gyak-
ran okoz fejtörést a kritikusoknak, akik sokszor nem 
tudják megmondani, mit is csinál valójában a színpadon 

José Cura. Ugyanis nem őt látják, hanem a figurát, ame-
lyet éppen alakít: Otellót, Kalafot vagy éppen Caniót. 
Éneke mindig pontos, ragaszkodik a kottában leírtakhoz, 
mégis minden megszólalása beszédnek, lelki megnyilat-
kozásnak tűnik. Művészi jelenlétének szuggesztivitása 
nemcsak a nézőkre hat elementáris módon, a vele éneklő 
kollégák is rendre arról számolnak be, hogy Cura körül 
sistereg a színpad.

Fotó: Marco Borggreve
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