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Tisztelt Elnök úr! 

Kedves Szabolcs! 

 

 

Köszönöm a lehetőséget, hogy meghívásod alapján a július 10. esti fórum vendégeként részt 

vehettem a XII. nyári szabadegyetem rendezvényén.  

 

Engedd meg, hogy az ott elhangzott – részben rögtönzött – vitaindító összefoglalóját 

megküldjem, s egyben kérem, hogy a szabadegyetem résztvevőinek az összegzést e-mailen 

megküldeni szíveskedj. 

 

I. 

 

A fórum elején ismertetett felmérés-beszámolóban elhangzottakból többek között az alábbi 

mondatokat írtam le:  

 a kormány azt csinál velünk, amit akar, 

 a kamara vezetőit elzavarnám, a kötelező tagságot eltörölném,  

 a kamara a beosztottaknak felesleges, az alkalmazottak érdekeit a kamarában nem 

képviseli senki,  

 eldöntendő, hogy a gyógyszertár egészségügyi intézmény vagy kereskedelmi egység,  

 oktatási reformra van szükség, a továbbképzés értelmetlen, 

 régen nagyobb volt az árrés. 

 

Mindezek miatt az eredeti szándékomtól részben eltérően (ti. a generációváltással kapcsolatos 

kérdésekről szándékoztam beszélni) a vitaindítóban az alábbiakra fókuszáltam. 

 

II. 

 

2002 és 2006 között a gyógyszerészet működési feltételeit (is) egyre jobban meghatározta a 

neoliberális gazdaság- és társadalompolitika („a szabad verseny minden minőségi és 

hatékonysági problémát megold”), továbbá a szakma beszorult egy olyan vitába 

(„valóságértelmezési keretbe”), melynek a fő kérdése az volt: ha liberalizálunk, az adott 

probléma megoldható-e (liberalizációs tematizálás). Ráadásul az akkori szakmapolitikai 

vezetés (egy dinamikusan változó társadalmi-gazdasági környezetben) célul tűzte ki a korábbi 

években kialakult status quo őrzését, bármi áron. S ez azzal járt, hogy sem a politika, sem a 

társadalom számára nem volt „pozitív” üzenetünk. A liberalizációs törvényeket 2006 végén 

fogadta el a parlament. (Ez után 4 nappal lettem kamarai alelnök, majd 2011-től elnök). 

 

A liberalizációs törvénykezés után kézenfekvő volt a kérdés? 

 legyen-e piacszabályozás és ha igen, mire terjedjen ki, 

 fűződik-e közérdek a piacszabályozáshoz, s benne a gyógyszertár-létesítés és –működtetés 

szabályozásához, valamint a gyógyszerész megkülönböztetett szakmai és egzisztenciális 

önállóságához (személyi jog és tulajdon), 
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 kialakítható és elfogadtatható-e másik értelezési keret? 

 

2007 elején új  

 értelmezési keretet alkottunk (gyógyszer- és ellátásbiztonság, szolgáltatásminőség, 

költséghatékonyság),   

 kamarai programot hirdettünk: 

- deliberalizáció, 

- gyógyszertárak gazdasági működőképessége, 

- gyógyszerészi kompetenciák rendezése, 

- köztestület rehabilitációja. 

 

2010-re az új értelmezési keretet (gyógyszer- és ellátásbiztonság, szolgáltatásminőség, 

költséghatékonyság) elfogadta a politika. Ennek érvényesítése feltételezi a piacszabályozást, 

ami egyaránt kiterjed a gyógyszertár létesítésre és –működtetésre, a gyógyszerészi 

kompetenciákra valamint a köztestületi funkciók helyreállítására. Ennek figyelembe vételével 

született meg a 12 pont (stratégiai megállapodás a kormánnyal) és ez alapján készítettünk egy 

kb. 40 oldalas dokumentumot, ami az elkövetkező évek programját tartalmazta (az ebben 

foglaltak döntő többsége időközben megvalósult).   

 

A piacszabályozáshoz fűződő közérdek igazolásának legfontosabb elemei: 

 egészségpolitikai érdek, 

 gazdaságpolitikai érdek, 

 társadalompolitikai érdek, 

 nemzetpolitikai érdek. 

Az ezekkel kapcsolatos részletekről a vitaindítóban beszéltem, szükség esetén visszatérhetünk 

rá.  

 

Az elmúlt években a liberalizáció által okozott gazdasági, szakmai és morális válságot jórészt 

magunk mögött hagytuk, és egy gazdaságilag racionálisabb, szakmailag biztonságosabb és 

etikailag érzékenyebb rendszer alapjainak a lerakása megtörtént. Ennek igazolására néhány 

példát konkrét számokkal említettem, azonban itt most nincs értelme ezeket újra felsorolni.  

 A gyógyszertár ma már definíció-szerűen egészségügyi intézmény, azonban egészségügyi 

feladatainkat értelemszerűen kereskedelmi körülmények között látjuk el.  

 A gyógyszerészi kompetenciák helyreállításában és fejlesztésében jelentős előrelépést 

sikerült elérni (nemcsak a személyi joghoz tapadó jogkörökben és a gyógyszerészi 

tulajdonlás előírásában, hanem az expediálásban – pl. gyógyszerbiztonsági validálás – 

vagy a létszám-szabályozásban is, ami a munkaerő-piacon egyértelműen védi a beosztott 

gyógyszerészeket az asszisztensekkel szemben) és a kamara kidolgozta a képzés és 

továbbképzés reformjának alapelveit is (elérhető a Gyógyszerészetben és a kamara 

honlapján),  

 A „csökkenő” árréssel kapcsolatban pedig utaltam a kamara honlapjának „Közös 

dolgaink” menüpontjában elérhető gazdasági elemzésekre, amelyek egyértelműen javuló 

gazdasági paraméterekről adnak számot. 

 

Érdemes még megemlíteni, hogy a parlament Népjóléti Bizottság április 22-i ülésén 

konszenzussal – tehát a kormánypártok, a radikális jobboldali és a baloldali ellenzék 

egyöntetűen támogató szavazatával – fogadta el a kormány patikapiaci jelentéseit. Ez 

nemcsak azt jelenti, hogy elfogadták az elmúlt évek intézkedéseit és a kormányjelentésben 

felsorolt teendőket, hanem azt is, hogy negyedszázad modellkérdésekről szóló vitáit lezárva 



megnyílt a lehetőség egy nemzeti minimum megteremtésére a lakossági gyógyszerellátás 

hosszú távon érvényes modelljére.   

 

Mindebből következően 

 van lehetőség a politikai döntések befolyásolására (a döntéshozó számára is elfogadható 

alternatíva állításával, társadalmi érzékenységgel és az álláspont hiteles képviseletével), 

erre 

 a kamarának komoly lehetősége van, de  

 sok év szívós munkája kell ahhoz, hogy a lehetőség valósággá váljék.  

 

Továbbá „el lehet zavarni” az épp aktuális kamarai vezetést, bár a kötelező tagság révén 

minden gyógyszerésznek lehetősége van részt venni a kamara munkájában és alakítani a 

kamara és a szakma helyzetét. S ezen keresztül a saját jövőjét.   

 

III. 

 

És végül: az eredetileg ide szánt témák közül: 

 

1990-és 1994 között megnyílt a lehetőség magángyógyszerészi tevékenységre és jogelőd 

nélküli gyógyszertárak létesítésére. Ekkor a gyógyszerész szerezhetett tulajdont, de nem volt 

személyi jog. 

 

1994-2006. között volt személyi jog, de nem volt kötelező a többségi gyógyszerészi tulajdon 

és a bt kültag sem „csendestárs”-ként viselkedett.  

 

2007-2010 között se személyi jog, sem érdemi tulajdonosi szabályozás nem volt.  

 

2011-től újra van személyi jog és vannak tulajdonjoggal kapcsolatos előírások (többségi 

tulajdonlás kötelezettsége 2017-től, gyógyszerész elővásárlási jog, nagykereskedők, gyárak 

tulajdonszerzésének kizárása, láncképzés korlátozása, szindikálás tilalma és érvénytelensége). 

 

Az elmúlt negyedszázad tanulsága, hogy sem a tulajdonlás személyi jog nélkül, sem a 

személyi jog tulajdonlás nélkül nem elégséges: a személyi jogra és a tényleges többségi 

tulajdonra együttesen van szükség. 

   

A jelenlegi szabályok elvileg lehetővé teszik, hogy 2017-től helyreálljon a világ rendje. Ez ma 

már nem a politikán és nem a kamarán múlik. A lehetőséget sikerült megteremteni, a többi a 

gyógyszerészeken múlik. Ha ez megvalósul, ekkortól lehet igazi gyógyszerészi jövőképet 

alkotni. 

 

IV. 

 

Bár nem hangzott el, de bárkit szeretettel várok a fiatalok közül a Táltosképző programjaira. 

A fiatalokat dr. Gutay Tibor szervezi (gutay.tibor@gmail.com), de a rendezvényen részt vett 

dr. Csapi Bence is, akin keresztül szintén lehet a csapatba jelentkezni.  

 

Kistarcsa, 2015. július 12. 

 

 

Hankó Zoltán 
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