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ARRÉSVITA, 2001. 

A:::. árri:sre11ds:::.er 111ódosí1ásának 111egakadályo:::.ásá1, i/lctcJleg a kies<) árrésrö111eg ko111pcn:::.álásá1 cél:::.ó i·c:::.e1ói s=i111ú 
tárgyalások kudarcát kih·etcJen a június 1·égén újra ke:::.dert egye:tefl;sekcn a:::. E'gés:ségiigyi A!i11is:::.1ériu1n és a s:::.ak111ai 
s:::.e1Te:::.etek tárgyaló delegációi s:::.á1ulék11yilatko:ato1 jógadtak el, 111elyct a: :\IGrK, a:::. 1\/G)"T és a A!OSZ re:::.efrJ 
testületei jóváhagytak. A s:::.á11dék11yi!a1ko:::.at iiss:::.eg:::.i a::.oka! a ko111pe11::.ációs. illeuJ'leg a gyógvs:::.ertúrak srahi/ 
11diködését cél:::.ó i111é::.kedéseket, an1e(rekr6/ a 1'Í1:gyalásoko11 111egegyc:::.és s:::.iiletel!. A s:::.ándék11yilatko:::.ar 1nellet! a 1ár
gyalúsok 111e1u!fl;f he11111tató és a:::. aláírt dok1111u:11t11111 ér1c/111c:::.(;sát elr'isegít(i „jele11tést" is /.:6:::.re ur(iuk 

Szándéknyilatkozat a Magyar Gyógyszerész Kamara, a Magyar Gyógyszerészeti Társaság, 
a iVIagáng)·ógyszerészek: Orszúgos Szövetsége és az Egészségügyi IVIinisztériun1 l(ÖZÖtt a 

gyógyszertárak biztonságos miíködését szavatoló intézkedésekriíl 

A túrgyalúsok alapjút a rcú!is hclyzctíl.:hnérCs. a gyógysze
rész túrsadalun1 szak1nai ig0nydnt.:k úttckintl:se képezte. a köl
csönös 111cgcgyczl:sl szündék jegyében .. '\ tervezett intézkedé
sek a gy·óg)'Szcrl:szi.!t szak111ai presztízsének fokozásút. a gyógy
szcn::s kezelésre szoruló bctt:g egyéni gondozását. a gyógyszcr
cllútús biztonságúnak jogszabályilag és gazdaságilag is n11..:gala
pozott szabúlyozúsút cn:d1nén:yczik. 

Jvlcgcgyczl:s szüktctt rövid- és közl:ptú\·ú intl:zkcdl:sck bc
\·czc10sl:rlil. valan1int a túrgyalústik tl1\·áhbi folytatúsúrú! az 
a!{ihbiak szerint. 

:\ n1agisz1rúlis gyógyszerek kl:szitl:si dijúrúl rcnddkcz(i 
9, 1995. (fi. 2..f.J Ni'Vl rcncklct 1nódusítúsa kcn:tl:hcn a díjtételek 
átlagosan 400{~_,íi-us i.:nii.:lése. 

.:\ inagisztr<Í!is gyógysz..:rd~ alka\Jnazúsa ;1z dn1últ é\·ekben 
fukoza!<1san \'isszaszorult a gyúri k0szít1110nyek ertítdjes t0rhó
ditúsa küvetkezt0ben, 1niki.izben i.: gyógyszerkincs 1nind a beteg. 
n1ind a finanszírozó szán1úra költségkí111élü funnúja a haiékuny 
gyógys?i.:res tcrúpiúnak és különösen alkaltna;; arra, hngy ;1 be
teg egyéni igényeihez igazud\'~! a g:,-..«'igyszerészi gundtizii:;t e!ó
scgítsc. :\ rendektrnúdosítús khetiíYé teszi 1najd új gyógyszer
furn1ák gyógyszertárban történ(i készitését. binositva ez:i!tal a 
hagy(1n1{rnyos gyligyszerészi tc\·ékcnység fi.:jlödését i;;. 

:\ jogsz;ibúly terYezett hat;ilyba lépése: 200 ! . szepteinbcr ! 5. 
A gyógyszertárak gazdasági d!d1ctetknüksének elkerü

ks0re. i!ktiikg hclyzet0nek konszuli<b!úsúra túrca \'{1rhatúan 
rnég 200 I. év folyarnún 1negoldást talú! annak érdekében. 
hogy a hDsszú túvú clólt:g 1ncg11yilúsúnak ilkipuntjáig H:rjcdó 
idós;:akhan is 1nüködöképcsck 111aradjanuk. 

:\ Fd.:k tú1n<1gatják azt a k0pvisdiii 1núdusítú inditvünyt. 
a111ely a gyúgysz..:rész gyúgyszcn:iri tulajd\lnrés?ét n1i11innrn1 
5 J 

1~--;1-han úllapitja 1neg. 

:\ gyógyszertúri lig)'Clet11„·l kapeslllat<.1s régl1ta 1nego!cbt
!:tn g<.111dok többkpcsüs rende::és keretében valúsíthatúk 1111.:g. 

:\z ügyekti-. készenléti szo!gú!atot ellútó gyúgyszertúrak 
részére a sz<1lgúlat fcnntartúsút garantá!li pénzügyi fl·ltételek 
biztositúsa hason!úan az urvosi ügy.:kti rendszer f'ín•in;;ziruzú
súhoz. 

:\z ügyeleti kijelölés rendszerének szakniai és 1nunkajogi 
alapon ti.irténö .iogszabúlyi rendezése. 

E feladat 111.:goldúsúhoz szükséges pénzügyi fd1étdek biz
tusitúsa inagas szintlí jogszabú!yi rendezést kÍ\'Úll, t:zén 111.:gtd
dúsa 2001. évben nen1, v:írhatúan 2002"ben kh..:tséges. 

,\ gyógyszertúrak jö\'edc:linczöségl:nek aktuú!is hc:lyzt:tét 
figyder11bc \·t:v.: az egészségügyi túrca egyoldalüan kczdcn1é
nyeztc a kész!etczéshez igénybe: \'t.:hetó kan1atrnentc:s dö kg f..:!
\'ételét biztositú 13-!iJ l)lJl). ( Vlll. 31.) Korn1. rendelet 111óckisitú
s:iL i!!et\·e a ki.itdcz(í egészségbiztusítús e!Lilúsairól szúlú 1997. 
é\'Í LXXXll!. ti\rYény 111ód\1sítú~úL 

\lindk0t ellit.:1jesztés i°P!yainathan van. rli\·idcsen ;t Kor-
111:'i!1y dC keri'll. 

:\ 1{irca fo!yan1a1os eriifl·szit0seket lesz annak érdt:kében. 
hogy <l tön·Cnyi ah1p\1n nyug\'\·J. ht1sszú1úvt1n hatú cllikg frl\'é
tdi khetöség 2002. januú1júban n1eg11yiljon. 

:\ gyógyszerek kískereskedelrni úrr0sének \'alorizúciúját 
t(ihh lépcsüben cl:bzerli \·0gr.:ha,itani annak érdL·k0ben. hugy 
200-l-re a 25uii·US Eli út!ag ;\(J'~--;,-út elérjük. 

Szükséges intézkedés: :i gyógyszerek kercsb.:de!ini úrrés0rlil 
:-zli!ú ]():'.2()()1. (V. 23.) Eü\l rendeld n1L1dosít{1sa l:ét !épesiíben: 

:i jeknkgi l 5°-;,"lls ;itbg ! 7.:'n-„-ra való c1Helésl.' (\.;ihirde
t0s: 2UD2. janu:ir. h•tt:'dyos: 2002. július i. 'i 

;i 17.5°-„-os átlag 20°i,-ra \·aki en1elése (kihirdc!0s: 2003. 
januúr. hat<ily(ls: 2003. júlitb ! . l 

:\ llúttérszún1itúsDk ellikésztikt alatt úllnak. 
..\ Fl·k!: n1egegy::z1i.:l-.: abhan. hugy a gyúgys?erész iúrsada

llllll szún1,·1ra ;1Ltp\·e1ö kérdések 1111.'goldúsút jogszcriien é~ ebbií! 
ki.l\·etkt:zlien hn.~szlllú\·on hatl1 111úlll1n szükséges rendezni. A 
lLTVeZetl intézkedések céljai tú!n1uta1nak a jelenleg szorítú gaz
dasúgi helyzet javit;isún. és új t{iv!atokat nyitnak a szak111ai fej
!iidés és e!órekpés irúnyúba. 

:\ Felek n1egegyeztek abh<m. hPgy a fenti erl.'dn1l:nyl'l-:et túl 
is fenntartj{1L cgyüttn1i'1ködé:;i s:.r:'rndékuk<il a Sí'.akn1ai kt·rdéseL 
111egt1ldúsa és 111ü!-:lidési fi.:lt0telek ja\·itúsa érdekében. 

nudape~t. 2001. augusztus 1. 

/)1: .\/iko!u ls!\'Ún c·g,··.1·:::s.:·gii,c:y1 l!lfnis::h'l: f!ú1·L)n,: S::<1il!lár:' 
F:u1uli11 ,\f(i}A- clni'ik. d1: llnc::c Zo!rún ,\fCirT L·fni'ik. d1: So111u 
.·11110! ,\[()SZ cfnúk 

I>cdaratio11 ''.(inteni 1:( tht' fl1111garia11 C!tamber 1~( Ph11rmaci.1t, tlzc 
II11ng11ria11 1'/111/'111ace111ical Socfrty, tht' .\'111im111l Assodati1111 of J'ri-

1nlf1,' l'lwrmad.Hs 1111/Í lhc ,Hinisuy ofilcalth 011 lhc ///('11.1'/ll'CS t11hc11 

Jiir q11an11Hcá11g thc .w~fl· opera/ion 1~(phun11acics. 
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Jelentés a 19/2001 (\'. 23.) Eül\1 rendelet bevezetése n1iatt kieső árréstön1cg visszapótlása tárgyúban az Egész
ségügyi l\1inisztériun1n1al 2001. június 27. és július 31. között folytatott tárgyalásokról 

I1ankó Zoltán és f-!orváth Ta111ás 

1. A tárgyalások 111euete, technikája, rés:;.tJ•eviii 

A tárgyalások az előző egyeztetések 1ncghiúsulását és az 
MGYf( Erkel színházi országos közgyűlését követően kezdőd
tek azzal az időkorláttal. hogy július 31-ig a nlcgállapodást elő 
kell készíteni. 

Június 27-én, július 4.-én, július 12-én, július 19-én, július 
25-én, július 27-én és július 30-án folytak hivatalos egyeztető 
n1cgbcszélésck, a 1ncgbcszélésck között a tárgyaló felek közötti 
adatcgycztctésck és c\c1nzésck rcnclszcrcsck voltak. 

/\ 111cgbcszélésckröl hivatalos cinlékeztetök készültek. a1nc
lyekct a 1vlinisztériun1 delegációja gondozta. Az elözö Lllésck 
c1nlékeztetöjét a delegációk a soron következő ülés ckjén fo
gadták d. A július 27-i rnegbeszélésről c111lékcztctöt ncn1 kap
tunk, a július 30-i 1negbeszélésen - nlivel az a szándéknyilatko
zat technikai szö\·cgegyeztetésére korlátozódott - en1lékeztetö 
nen1 készült. 1\z en1lékeztctök a jelentés rnclléklctét képezik. 

A tárgyalásokat d1: Géher Pál helyettes ál!an1titkár vezette. 
a július 25-i és 27-i tárgyaláson ch: i\fikola f.l·t1·á11 rniniszter úr 
szen1é!ycsen részt vett. ;\z Egészségügyi ivlinisztériun1 dckgá
ciójúban d1: Kele111e11 Attiláné a szakföosztúly vczctöjc és nn1n
katársai. Ba!á::.s11é ch: A!o/11úr Borbála n1b. országos tisztifö
gyógyszerész. valainint dr. K6riis.1y Pérer az OEP szakfőosztú
lyának vezetöje. távollétében Bidlú .Judit főosztúlyvezető-he

lycttcs és a főosztály érintett inunkatúrsai vettek részt. Szükség 
szerint a tvlinisztériun1 jogász részvételét is biztosította. 

1\ tvlinisztériu111 n1eghívta a tárgya!úsokra a tvlagyar Gyógy
szerész Kan1ara 111ellctt a ivlagyar Gyógyszerészeti Társaságot 
és a iviagángyógyszerészek Országos Szövetségét is. ,\z JvIG'r'K 
tárgyaló delegációját eb: S::.abó Sándor tiszteletbeli elnök közbe
jött betegsége 1niattjúlius 4-től florváth 7i:1111ás alelnök vezette, 
a delegáció tagja volt ch: Lelkes Lús::.ló elnökségi tag és d1: Tor-
111a ..lrpád szakértö. i\ Í\'[agyar GyógyszcrCszeti Tü.rsasúgotpro/ 
d1: Vinc::.e Zoltá11 elnök. a tvtagúngyógyszerészek Országos Szö
vetségét ch: Sa111!1 Antal elnök képviselte, f{ankó Zoltán a 
IVIOSZ és az !YIGYT közös dclegidtjaként vett részt a rnunkúban. 
;\ június 27-i ülésen 1negjeknt f{Ú\'e/11(: S::.atnuíri Ka1a!i11 
l\.1Ci'{I( elnök is. 

J\ háro111 szervezet túrgyaló delcgúciói a tC\'ékenysCgüket és 
a képviselt úlláspontokat egyeztették, hannonikus rnunkakap
csolatot alakitottak ki. Az írúsban beadott javaslatok és elc1nzé
sek a jelentés n1ellék\etCt kCpezik. 

A tárgyaló felek között eleinte feszültség és bizahnatlansúg 
volt tapasztalható, aini rövidesen oldódott és konstn1ktiv légkör 
alakult ki.;\ tárgyaló dc!cgúciók tudatosan törekedtek a feszült
ség o\<lúsára, 1nelyben szerepe volt annak is, hogy a felek az 
egyoldalú sajtónyilatkozatoktól a tárgyalások sorún tartózkod
tak. Sajnálatos. hogy ezzel egyidejűleg nern sikerült 111cgfelclö
en tncgoldani a szakn1a tújékoztatásút. A !vlinisztériun1 és az 
OEP szakföosztúlyai cgyüttrnüködésükkcl, adatszolgáltatásuk
kal jelentősen segítették az előrehaladást. iVIindkét fél 1negegye
zésre törekedett. fehnérve annak kockázatát. hogy egy újólag si
kertelen tárgyalússorozat rnilycn szak1nai-gazdasági illetőleg 

politikai következ1nényekkel járhat. 
A tárgy<llúsok 111cnetét az l\.'fG'r"I( július 31 .-i hatúrnapot ki

jelölő határozata 1negszab1a, atnit a W'linisztériurn tárgyaló dele
gációja elfogadott./\ rendelkezésre úlló idö az intézkedések ke
reteinek a 111eghatározúsúra volt clcgcndö, a részletek kidolgozá
sa 1nég hátra van. 

2. 1ifegjegy;;ések a .,S:.á11dék11yilatko;;at ... "tarta/11uiflo;; 

A tárgyalások credtnényeként a tárgyaló felek szándCknyi
latkozatot fogadtak cl. 1nelynek szövege a jelentés 1ncllékletét 
képezi. Az alábbiakban néhány érteln1ezö n1cgjegyzést teszünk. 

2.1. A doku11u!ntu111 ci111e t!s tartalu1a 

A dokurncntu111 cítnCben és tartaln1úban szúndéknyilatkozat. 
Tuclon1ásu\ vettük. hogy az úgazati 1niniszter jogköre nctn tcijcd 
ki korn1úny- illetve orszúggyü!Csi ko1npi.::tcnciúba tartozó. vala-
1nint tfirsrniniszter egyetértéséhez kötött té111ákban (pl. törvény
és konnányrendelct rnódositús. 1árs1niniszter egyi.::tértéséhez kö
tött úgazati rendelet) rnegállapodús kötésére. A szándéknyi!at
kozatí fonnu!a hátránya. hogy jogibg egyik felet senl kötelezi 
az abban foglaltak végrehajtúsúra és bírósági úton a követe!Csck 
ne1n kényszeríthetök ki. A szándéknyilatkozat alúirója viszont 
az egészségügyi n1iniszter. aki az úgazat 1nüködöképességéért 
incglévö szakn1ai és gazdasúgi felelőssége n1cllctt aláírásával az 
intézkedések végrchajtúsúért politikai garanciát vállalt. 

2.2. Rö~·id tá1•ú inté:kcdések 

A n1agisztrúlis díje1nclés:;cl kapcsolatos túrgya!{isok alapját 
a iv!OSZ Cs az l\'IG'r"K búzisún é\'ckkel czelött kidolgozc1tt ja
vaslat képezte. i\ rendelkezésünkre álló 1999-es forgalrni adato
kat az OEP szakföosztúlyúnak a közrcrni.iködésévcl frissitettük. 
a clíjc1nelés kihat{isúnak szán1ítúsa az így képezett 2000. év! ada
tokon alapul. 1\z I.. II., III., \TII. \'III., IX., X. díjosztúlyban az 
crnclés 3x-os. az V.-ös díjosztályban 4.5x-cs, az \'1.-os díjosz
túlyban 5x-ös. Az dtérö szorzók a!kaln1azúsa rCszben a korúbbi 
javaslat rezsióradíj as szán1ítúsi inódszeréböl adódik, azonban az 
erre való átállástól a rnielöbbi bevezethetőség érdekében clúll
tunk. 

A 2000. évi forgal1ni adatokkal és szerkezettel sz;irnolva <ll. 

intézkedCs J1·2s kihatása kh. 2, 7 A.fn/f"t, e::. é1·i k.iharúsu s::.e11rcm
her 15.~i be1·c::.utJs esetén 770-800 A/Ft. Az chnúlt é\'ek !rend
jeit és a díje1nelés valószinüsithetö kereslel!nérséklö hatúsát ti
gyc!crnbe véve a bevétel növekedés tény Jeges rnértékc a szúrní
tottn{tl várhatóan néinilcg kisebb lesz. 

Egyezség született arról, hogy a ivlinisztériu1n kczdcn1C
nyezi a n1agisztrális készítn1ényeknl:J cd<líg clöirt részletez(\ 
nyugta adási kötelezettség ezen intézkedéssel cgyidejü eltör!C
sét. az OEP felé történő rész!etczi.i clsz(unolúsi kötelezettség 
n1egtartúsával. 

;\ 911995 (II. 24.} Nl'v! rendelet 2. sz. rnellék!etének n1ódu
sításút célzó javasla! az orszúgos tisztifögyógyszerész kczde
n1ényezésérc XII. és XIIL dijosztályként tartahnazza a kcvt:
rék- és a citosztatikus kcvcrékinfúziókat. Ezek közfurgalrnú 
gyógyszertári elkCszíthctőségének - 111egíté!ésünk szerint - je
lenleg hiúnyzik a jogszabúlyi alapja, 111ivcl azonban technikai
lag n1egoldható. hogy az ezen díjosztúlyokhoz rendelt 1nagiszt
rá!is dijtételck a szakinai kövctelrnényck jogszabályi kihirdeté
se c!lítt közzétehetök legyenek, 0s ez nern hátráltatja a inagiszt
rálís díjak ernclésének bevezetési idöpontját, a dijosztúlyok bő
vítését elfogadtuk. 
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A n1agisztrális díjc1neléssel júró lakossági kihatússal a lv1i
nisztériun1 szá1110!. 

A 1nagisztrális díjen1elés előnye. hogy ( 1) egy évek óta hú
zódó. rendkívül 1néltánytalan helyzet felsz{unohis<i.t segítheti, 
(2) valainennyi gyógyszertárat érinti, dc a forga\01narányosan 
több n1agisztrális készit111ényt elö<illitó gyógyszertáraknak ked
vezőbb, (3) tcljcsít1nényarányos. (4) pozitív hatása úthúzódikjö
vöre is. Hútránya, hogy ( 1) nen1 az árrés intézkedéssel érintcll 
tevékenységi kört érinti, (2) ne1n csökkenti az árrés kiesés 
gyógyszcrtárankénti különbségeit, (3) a szakn1a egyik jogos kö
vetelése csak kon1penzáciúként nyer kielégítést. 

].:!.]. A g)"Óf::.,')'S::.ertárak ga::.dasági e/lehetetfenii/é.1·C11ck el
kcriilúsCrc 111Cg 200 I-re k6ri·o11a/a::.ott „ 111egoldás ". 

A lVIinisztériuin u ka1natn1entes előleg folyósításút 2001. jú
liusi bevezetéssel kezdernényezte. azonban jogtechnikai akadá
lyokra hivatkozva az általa vállalt határidő 2002-n:: történő rnó
dositását jdentette be. 

A többi rövid távú kornpcnzációs ekn1 c!!ehetetknülése nii
att július 19-én és 25-én újólag kczdcn1ényeztük az lvfGYT bú
zisún készült ún. készietlartási túinogatás. rnint rövid távú intéz
kedés 111agisztr<ilis díjc1neléssel cgyidcjü. átrnencti bevezetését. 
Ennek lényege, hogy a 3501-15000 Ft közötti tartornúnyba esö 
gyógyszerek esetén az árrés kícsés 6oiy;i-út, a 15000-30000 Ft 
közöttieknél 40<~-~1-át, az ennél drágább gyógyszerek.né! a 2ü<Yi)-út 
a tb. dszútno!ússal együtt. tényleges forgalon1 alapján szú111\<iz
hassák a gyógyszertárak. A kért intézkedés szepte1nber 1.
deceinbcr 31. közötti kihatúsa kb. 610-630 l\,IFt-ot tenne ki. 

/\július 25-! túrgyalúst követően az egészségügyi 1niniszter 
sze111élyes kczdeinényezésére a !vfinisztériun1. Pivl és az HvI be
vonásával július 26-án 1negkczdett tárgyalásokon keresi a 1nód
júL hogy a 2002 januúrjúban n1egnyi!ó kan1atn1cntes előleg fcl
\"étc!i lehetőséget és az árrés \'alorizúciós intézkedéseket n1eg
düzö időszakban is 111cggátolja patikák tönkrernenetelét Cs/vagy 
(külföldieknek történő) eladását.;\ szándéknyilatkozat szövegé
nek elfogadásáig <1 ivlinisztériurn nern tudott végleges választ 
adni arra. hogy a kész\cttartási tán1ogatási javaslatot fogadja cl, 
vagy rövidtúvú kan1attncntcs hitelkihelyezést tesz lehctövC. 
esetleg rnás rnego\dást talál a feszítö gondok enyhítésCre. A 
passzus szövegezése a iv1inisz!ériurn egyértehni.i kötelezettség 
vúllahisa dlcnére ezt a bizonytalansúgot tükrözi. 

2.2.3. A gyógys:ertári rulajdonri:s::. 51~--i",-ra emelése 

A inegbcszéléscken erröl nen1 tárgyaltunk. az erre való uta
!ús felsö vezetői kezdc1nényezésrejldius 30~án került a szándék~ 
nyilatkozat szövegébe. ;\ tárgyaló delegáció a kczden1ényczést. 
n1in1 a szakrna régi igényét a szakrnai és gazdas<igi felelősséggel 
arányos jogok biztosítúsa érdekében tá111ogatja, az alábbi n1eg
jcgyzésekkel. ( 1) A javaslat a gyógyszertári törvény tnódosítú
sát igényli, ezért a törvény 1negnyitúsának tán1ogatúsúhoz az 
alapértékcinket elfogadó szé\eskörü politikai garancia kell. (2) 
:\jogszabály n1ódosításon túln1enőcn gazdasági jc!lcgü intézke
dések is szükségesek (pl. Nernzeti Gyógyszertár Alap létrehozá
sa). hogy a felkínált jogi lehetőséggel a gyógyszerészek a való
súgban is élni tudjanak. (3) I\·lcg kell akadályozni, hogy az esct
Jcg rncgnyiló kedvez1nényes konstrukciókat~ egyes privatizáci
ós ese111ényekhez hasonlóan - szakn1ún kívüli befektetők vehes
sék igénybe. (4) A szándéknyilatkozatban lévö 1nondatból ncn1 
egyértclrnüsíthctö. hogy az 51 <~/;)a gyógyszerészek. a gyógysze
rész beltagok vagy a szctnélyi jogos gyógyszerész beltag tulaj
donrészének elvárt 1ninin1un1a. 

2.3. f{ö::.éptá1•ú inté;:,kedések 

].3.1. (~1·ágys::.errári iigyclct prob!i:múinak a n.:1ule::.ésc 

Az ügyeleti szabályozús 1nódosítúsúnak 0s finanszírozásá
nak 1árgyalúsi alapjút a l\·'IOSZ és az lV!GYK bázisán korúbban 
készített eleinzésck és javaslatok képezték. 1\z ezekben szerep
lő adatok zön1ébcn 1999-es úllapotot tükröznek. A szabályozás 
elveit és a finanszírozús elvi alapjait összegző javaslatot a I\·1i
niszt(:riu1nnak leadtuk. últa!únos tárgyalás<1 során ellenvetés 
nen1 hangzott cl. ;\ 2002-rc 111egnyí!ó finanszírozási keret incg
határozúsa clött tisztázandó •1z egyidejűleg ügyeletes gyógyszer
tárak szún1a és az ügyelet kijelölés jogszabályokban is rögziten
dö egységes gyakorlata. 

;\z aláírók a doku1nentu1nból a!úírús előtt töröltCk az ún. 
csengetési díjra való külön hivatkozást azzal. hogy önálló intéz
kedésként a bevezetl:sc f01re0rtések rorrúsa khet. de disinerve. 
hogy az ügyelet finanszírozási problé1náinak 1negoldúsút célzó 
lehetséges íntézkcdések közé tartozik ez is. 

Az ügyeleti siabúlyozás rendbetétele és az ügyelet finanszi
rozús rnegoldúsa klasszikus kotnpenzációs e\cn1k0nt ne1n kezel
hctö. inert ne111 érinti vala1ncnnyi. az úrrés intézkedéssel sújtott 
gyógyszertárat, rnégis rnegnyugvással vesszük tudon1ásu! a tvl i
nisztl:riurn kötelczettsl:gvúl\al<isát. 

::.3.::. l ... -a111a1111e11tes ;:/6/egfó!yúsírása ::oo::. Ja1111ártúl 

A nlinisztériuini túrgyalódelegúció közlése szerint a ka1nat
n1cntcs clöleg hosszú túvú folyósitús{1hozjogszabúlyok rnódosí
túsa szükséges. A szükséges jogszabály 111ódosí1ás előkészületei 
1negkezdödtek. A n1inisztériun1 últal akceptált kérésünk. hogy a 
jogszabály n1ódositáson alapuló kan1a11nentes elölcg 1n0rtéke 
érje cl !egalúbb a bázisidőszak tb. túrnogatoll havi Corgalinának 
50<~,.,;1-át, alanyi jogon kaphassa 1neg 1ninden patika, és egész év
ben folyan1atosan rcnddkezésérc álljon a kihelyezett összeg. :\ 
jogszabály rnódositús előnye. hogy a konstnikció több éven ke
resztül fennn1ara<lhat. húiránya. hogy az eljúrús hosszadalinass:i
ga nliatt a bevezetl:se késedc\111et szenved. A::. i11ti:::.kedCs lénye~ 
gében a th. e/s:á1110/ás /999. !lo\·e111her / . ..:Iáui gyakorluráho: 
1·ahí 1·iss::.atéré.1·t jelenti. 

A havi tb. forgalotn 501~{1-ának 111cgfclelö összeg a közfor
gahnú gyógyszertáraknúl kb. 6-7 i\·[rdFt. rnc!ynek „lia111atho::.a~ 
déka'" Ú\'L'S s::.i11tc11 efCrhcti a 700 -- 800 AIFt-ot. :\z intézkedés 
elönyc, hogy ( 1) javítja a gyógyszcrtltrak likvidit~tsi helyzetét. 
(2) a kainattnentcs c!ö\cg knyegében arányos a forgahnninal. 
(3) csökkenti a gyógyszcrforgalrnazú::. költségeit. (4) jaYilja a 
gyógyszerellátús biztonságát. (.5) jobb fi:ltételckct biztosit a 
nagykereskcdchni kedvczrnények elérés0hez. (6) ne1n terheli a 
júróbctcg gyógyszerkasszút. Figyelni kell azonban ana. ht1gy a 
javuló likviditúsi helyzet elfedheti a veszteséges 111üködést. 

].3.3 . . ·Írn_;_1· t•u/ori::.úciás c()IÍ i111J::.kedJsck 

A kétl0pcsös úrrCs rendezés elsö lépésére a kgküzelebbi úr
és tán1ogatúsvúltozással egyidcjüleg kerül sor. azonban a vonat~ 
kozó jogszabály kihirdetésének idöpontja ezt fCI Cvvel rnegc!ő
zi. A választásokat 1negclözö. 2002. januári kihírdetés politikai 
garanciát jelent, rnúsrészt nlcgkönnyíti az úrtúrgyalások techni
kai Jcbonyolít<isút. Ez utóbbira vezethe!Ö vissza. hogy a 2003-ra 
tervezett intézkedés üte1nezése a 2002. évivel 1negegyezik. 

A 2002.jlÍ!iusi intC::.kedi:s 200:!. l!..f'i:h;1·i hatúsa /./(} ;\ln!Ft
os fé!i:1•cs jhrgal111at ./"i.:ltL·rcle::.1·c 3,5 AfrdFt. A::. int.::::kedés Jn:s 
kihatá.1·a és a 2003.jú/iusi továhbi árri:5 emelés árri:stiimi:g i-011-
::.ata c:cn adatbúlj1J kii::.e/itésse/ hecsiilhcrii. 

A százalékos rendszer visszaállítúsáról. a s;ívhatúrok válto-
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zúsáról és egyéb, az íl.rrCs rendszerrel összefüggő kérdésekről az 

érdcn1i egyeztetések hátra vannak. 

3. To1•ábbi általános 111egjegy:;ések 

,1\ háttérszán1itúsokból, a „Szándéknyilatkozat .. ,. szövegé

ből és a fenti kicgészítCsckböl cgyértclmüsíthetö, hogy a terve

zett intézkedésekből 1nár egzakt n1ódon sz<in10Jható (illetve be
csülhető) pénzügyi hatások jó eséllyel n1agukban hordozzák an

nak a lehetőségét. hogy a 2001. július 1. és 2002.. dccc1nbcr 31. 

közötti időszakban az árrés intézkedés negatív kihatásai ágazati 

szinten teljes körücn ko1npcnzálhatók legyenek. Már a 1nagiszt
rális dijc111clés, a kan1atmcntcs előleg hozadéka és a 2002. júli

usi árrés intézkedés együttes értéke is nieghaladhatja az úrrés cl

vonússal kiesö összeget. ;\ szúndéknyilatkozat tov<ibbi c\önyc. 

hogy segítheti a patikúk banki hitclkCpcsségének hclyreá\litúsát. 

inert kiszárnítható jövcdchnczöségi viszonyokat tercnlt. 
Hútrúnya, hogy az ez évi intézkedések az elvonás kisebb hú

nyadút juttatják vissza az ágazatba, és ezzel a ko1npenz<ició na

gyobbik hányada 2002-re tolódik. Az árrés elvonással elszenve

dett jövedeln1ezőség-csökkcnést ágazati szinten kezeli. nen1 pe

dig a patikák szin~én, an1clyeket az intézkedés differenciáltan 

érintett. Ez a llH.~ghirdetctt egészségpolitikai célokkal hannoni

zúl. hiszen a drága gyógyszereket forgaltnazó gyógyszertárakat 

nern preferálja. En1íatt szeinbe kell nézni azzal, hogy a ko1npen

zációból a lcgcröscbb érdekérvényesítési képességgel rendelkc

zö nagyobb forgahnú gyógyszertárak jönnek ki rosszabbul. Eb

ben változtatást az árrés rendelet 2002. évi n1ódo.~ítúsa crcd1né

nyezhet. 
A tárgy;ilúsok során részletekbe nienö érden1i egyeztetés 

\'olt a \'énykezelési díj e1nelésérlil. /\ rendelkezésünkre álló 

1999-cs adatbúzis fclhasználúsára korlátozott lehetőségeink vol· 

tak, igy az a<latok pontosítúsút az OEP nn1nkatársaínak a közre

n1üködéséYel, az OEP adatbúzisúra alapozva \'égeztük cl. A ja

vaslat szerint a 4 tvIFt/hó forga!o1n alatti gyógyszertárak vé

nyenként + 12 Ft, dc 1ninin1un1 36c ftlhó összeget, a 4~ 12 

í'vfFtlhó közötti furgahnú gyógyszcrtúrak vényenként + 12 Ft-ot, 

a 12-30 tvfFUhó közötti f orgahnúak + 10 Ft-ot. e fölött+ S Ft-ot 

kaptak volna vénycnként. /\z intézkcdés éves szintü kihatása kb. 

1.5 rvlrdft-ot tett \'olna ki. azonban időközben - a P!'v[-mc! tör

tént egyeztetést követően, jogtechnikai okokra hivatkozva ~ a 

iv1inisztériuin a vénykezelési dij bevezetését elhúrította. :\llús

pontunk szerint 1nóclot lehetett volna talúlni arra, hogy a 

19/2001 (\!. 23.) EüJvL rend. 5. § (3) bek.-rc hivatkozással 

„vényszáinhoz kötött ko1npenzációként" egy ehhez hasonló 

rendszer bevezetésre kerüljön, azonban a ivlinisztéríu111 ncn1 

vállalta az ezzel járó jogi bizonytalansúgot. 

.J. Ertélielés, f<n•ábbi feladato/;. 

/\ túrgyalúsok kezdetén nyilvúnvaló volt, hogy az úrrés ren

delet n1ódosításának rövidlúvon a fogyasztói árakat érintő hatá

sa nliatt nincs realitása, arra a legkorábban a következő évi ár

és tá111ogatúsváltozúskor (2002. július 1-en) van lehetőség. Eb

ből fakadóan olyan 111ódszerckct kellett keresni, an1clyek az <Ír

rés rendszeren kívül is lehetöségel tcrenltcnck ko1npcnzúcióra, 
ezek között pedig olyan rnegoldúsokat célszerü prererúlni. ainc

!yek hosszabb távon is 1ncgőrizhctök. 
Valószínüsíthctö volt és ez később visszaigazolódott. hogy a 

júróbeteg gyógyszerkassza hiúnyának 1negszüntetésére szánt 

közel 30 iv!rdFt~ot a gyógyszcrügyekkcl foglalkozó júniusi kor~ 

rnúnyü!ésen teljes egészében „betúblúzták''. ezért az ez évi ko1n

penzációra az egé5zségügyi tán:ának csak korlútozott pénzügyi 

lehetőségei vannak. 
/\ túrgyalásuk során clYileg c\önyt élveztek a jogszabúlyokM 

ban rögzített elcniek. rnert egyrészt a jogi húttér garanciút jelent, 

iriúsrészt az ilyen intézkedések általában hos5zabb ideig hatúly

ban 1naradnak, azonban bevezetési idejük is hosszabb és beveze

tésük 1nás konnún_yzati döntéshozók egyetértését is feltétekzi. 

A !úrgyalúsokon a rendelkezésre álló idő korlátozott voha 

iniatt csak az intézkedések kereteinek a kijelölésére nyílt lehctö

ség, a jogszab.:ilyok n1cgalkotúsához 0s az ezekhez szüksCgcs 

húttl'rszúrnításokhoz to\'úbbra is kiegyensúlyozott körühnények

re. harn1oníkus inunkakapcsolatra van szükség. ;\ 1nostani nteg

;í!!apod~ís csupún a khctöségct ten.:rntí n1eg arra. hogy a jelentés

ben jc!zelt hatúridön belül az ágazal egyenlege pozitiv legyen. 

Ezt segítheti a konstruktiv légkör és a dr. i'dikola Istvún 1ninisz

tcr úr által a július 25-i tárgyalúson v;ízolt egészségpolitikai cé· 
!okhoz (pl. repatriálás, házi gyógy·szerészct) való csatlakozús. 

Budapest. 200 ! . augusztus ! . 

Z. Hankó. T. Hor\·~ith: Reporto11the11egotiatio11swiththe1\/i11-
istr_r of llcalth bctwcen 27-31 July 2(}(}] 011 tlic s11bstit11tio11 of /o.\"ses 
c1111.l'ed b_r 111argi11-reductio11 coming i11t11 ejfec/ hy tlte llJ/2001 (1: 23.) 
,lfi11isteriaf Ordir1r111c;: of tlw Jlinistcr of flealtlt. 

A Balaton északi partján lévő gyógyszertár - helyben 3 szobás szolgálati lakás lehetőséggel -
beosztott gyógyszerész munkatársa(ka)t keres. Jogosítvány szükséges. 

A jelentkezéseket „2001. október 1." jeligére a szerkesztéíség címére várjuk. 


