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HÁTTÉR 
2013 szeptemberétől a gyógyszertáraknak a szaklétszámuk összeállítása során figyelembe kell venniük a 
41/2007. EüM rendelet módosítását, melyet 2011 nyarán kezdeményezett a NEFMI egészségügyi 
államtitkársága. A gyógyszertárak működtetéshez szükséges személyi feltételekről szóló 48/2011. (VII. 27.) NEFMI 
rendelet a gyógyszertár nyitvatartási idejéhez, valamint a gyógyszertárban befogadott vények számához 
köti a kötelezően meghatározott gyógyszertári szaklétszámot.  

Heti nyitvatartás Gyógyszerész Szakasszisztens Megjegyzés 
40 óra alatt 1     

41-48 óra 1 1 expediáló szakasszisztens 

49-60 óra 2 1 legalább 1 gyógyszerkiadó szakasszisztens 

61-67 óra 3 3 legalább 2 gyógyszerkiadó szakasszisztens 

67 óra felett 4 4 legalább 2 gyógyszerkiadó szakasszisztens 
 
A nyitvatartási idő alapján meghatározott szaklétszám felett, ha a tárgyévet megelőző évben a gyógyszertárban 
feldolgozott vények száma havi átlagban gyógyszerkiadásra jogosult személyenként meghaladta a kétezret, a 
gyógyszertár kétezer vényenként további egy fő gyógyszerészt vagy szakasszisztenst köteles 
foglakoztatni. 
A rendeletet hatástanulmányok elkészítése és felhasználása nélkül készítette el a Nemzeti Erőforrás 
Minisztérium. A rendelet megalkotása után felmerült, hogy 2012 elejétől monitoring-rendszeren keresztül figyelik 
majd a gyógyszertárak nyitvatartási idejét, forgalmát, létszámát, és a tapasztalatok alapján változtatnak a 
rendeleten.  
A szabályozás két év felkészülési időt adott a gyógyszertáraknak, a megfelelési idő 2013. szeptember 
elsején kezdődik.  
 
VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYEK 
A gyógyszertárak jelentős részének megoldhatatlan terhet jelent majd a létszámrendeletnek való 
megfelelés. 
A gyógyszertárak szaklétszáma a rendelet módosításáig nem volt meghatározva. A szabályozás régi hiányosságot 
pótol, de a megoldás várhatóan nem felel majd meg az elvárásoknak. 
A fő probléma, hogy a gyógyszertárak jelentős forráshiánnyal küzdenek, és a rendeletben megfogalmazott új 
szabályok várhatóan növelni fogják a patikákra nehezedő terheket. A szabályozás elsősorban az ellátás 
gerincét képező kisebb és közepes gyógyszertárakat fogja érzékenyen érinteni.  
Egy átlagos gyógyszertár ma Magyarországon az árrésének 60-65%-t bérekre és járulékokra költi, Ha a 
gyógyszertárak az új szabályozásnak megfelelően növelik a szaklétszámot, kénytelenek lesznek a beszerzésre 
biztosított összeghez nyúlni. Ez bizonytalanságot okozhat a gyógyszerbeszerzésben, az ellátás biztonságát 
és hatékonyságát veszélyeztetheti, legrosszabb esetben akár a gyógyszertár bezárásához is vezethet. Ha 
a patika életben tartása miatt nem kívánják növelni a szaklétszámot, a gyógyszertár vezetése kénytelen lesz 
csökkenteni a nyitvatartási időt, ami szintén rendkívül negatív hatással lesz a gyógyszerellátásra. 
A jelenlegi szabályozást torznak tartjuk, mivel a plusz óraszám és a megnövekedett forgalom nincsen 
arányban a megnövelt kötelező létszámmal és az ezzel járó többletterhekkel. (Például a több mint 67 órát 
nyitva tartó gyógyszertárak esetében a rendelet rendkívül aránytalan és nehezen teljesíthető terhet ró a 
tulajdonosra. A 68 órás nyitva tartás az 60 óráshoz képest csak 13 %-os plusz nyitva tartási időt jelent, amely a 
jogalkotói gondolkodás szerint hasonló mértékű forgalombővülést hozhat, ennek ellenére a szaklétszám több mint 
a duplájára emelkedne.) Az sem tisztázott a szabályozásban, hogy az adott óraszámok tartalmazzák-e az ügyeleti 
órákat, vagy pedig ezt az időt külön kell-e értelmezni.  
A 2013 elején bevezetett szolgáltatási díjról szóló szabályozás nincsen összhangban a létszámrendelettel. 
Az egészségügyi szolgáltatók gyógyszerrendelésének és kiszolgáltatásának értékeléséről, valamint a háziorvosi 
és a gyógyszertári érdekeltségi rendszer kialakításáról szóló 364/2010 (XII.30.) kormányrendelet alapján a 
gyógyszertárak nem kapnak szolgáltatási díjat a 10 000 vényszám feletti vények után, míg ugyanez 
vényszám a szaklétszám emelését vonja maga után.  
A receptszám havi átlaga is negatívan befolyásolhatja a szakszemélyzet számát. Mivel a háromhavi 
receptkiváltás torzítja a havi receptátlagot (elsősorban az év első hónapjaiban a szakrendelők környékén működő 
gyógyszertárakban) az így meghatározott plusz személyzet kötelezővé tétele is indokolatlan terhet jelent a 
gyógyszertáraknak. 



 

A hazai gyógyszerárak követték a kereskedelmi szektor Magyarországon is tapasztalt változását és az ezzel 
összefüggő vásárlási szokások átalakulását. Egyes gyógyszertárakat köt a bérbeadóval kötött szerződés azon 
pontja, hogy a gyógyszertár nyitvatartási idejének követnie kell a bérbeadó által megadott nyitvatartást. 
Ebben az esetben a gyógyszertár vagy akkora létszámmal működik, amelyet már nem tud kigazdálkodni, 
vagy bezár.  
 
A HÁLÓZATI GYÓGYSZERTÁRAK SZÖVETSÉGÉNEK JAVASLATAI 
Habár a munka törvénykönyve kellőképpen rendezi a szolgálati idő szerinti foglalkoztatást, a Hálózati 
Gyógyszertárak Szövetsége a jogszabály-alkotási folyamat során, és most is egyetért a szakmai létszámnorma 
szabályozásával. Javaslatainkat nem csak a hálózatokban működő gyógyszertárak működésének figyelembe 
vételével fogalmaztuk meg, hanem az egész magyarországi patikaszektor hatékony működését, valamint a 
biztonságos gyógyszerellátás biztosítását tartottuk szem előtt. 
Mindezek mellett úgy véljük, hogy a gyógyszertáraik vezetői fel tudják mérni a szükséges szakszemélyzet 
létszámát a tapasztalataik alapján.  
• A nyitvatartás és szaklétszám aránytalanságának a feloldására javasoljuk, hogy a létszámminimum 

meghatározásánál különböztessék meg a kisebb és nagyobb forgalmú gyógyszertárakat.  

Heti nyitvatartás Gyógyszerész Szakasszisztens Megjegyzés 
40 óra alatt 1     

60 óra alatt 2 2 2 expediáló szakasszisztens 

60 óra felett 3 3 3 expediáló szakasszisztens 
• Minden olyan szektorban, ahol létszámminimum vagy létszámnorma került bevezetésre, a 

minimumbért is meghatározták. Abban az esetben, ha a gyógyszertáraknak e rendelet alapján kell 
meghatározniuk a szaklétszámukat, javasoljuk bértábla bevezetését, azaz, hogy jogszabályban 
rögzítsék a gyógyszertári szakszemélyzet szintjeinek meghatározott minimumbér összegét.  

Szakszemélyzet Javasolt havi bruttó minimumbér (Ft)   

Személy jogos gyógyszerész patikavezető 350 000 

Gyógyszerész megbízott patikavezető 280 000 – 300 000 

Beosztott gyógyszerész 250 000 

Szakasszisztens 140 000 

Asszisztens 110 000 - 115 000 
 
Ezzel a szabályozás tiszta helyzetet teremt a gyógyszertári személyzet bérezését tekintve, valamint a 
gyógyszertár szakszemélyzet bérezése és javadalmazása is transzparensebbé válik.  

• A receptszám alapján meghatározott létszámnövelés-kötelezettséget feleslegesnek tartjuk, mivel 
véleményünk szerint a javaslatunkban foglalt szaklétszám betartásával a gyógyszertárak biztosítani 
tudják a hatékony és biztonságos betegellátást. Javasoljuk a rendelet ezen pontjának törlését.  

• Egy másik lehetséges megoldás, hogy a nyitvatartási idő alapján nem a szaklétszámot, hanem a 
munkaórák számát határozza meg a rendelet. A munka törvénykönyvének és a gyógyszertárak 
fenntarthatóságának figyelembe vételével a tapasztalatok alapján a gyógyszertárak vezetői dönthetnek 
a megfelelő szaklétszámról. 

• A rendelet hatályba lépésekor két éves időtartamot adott a gyógyszertáraknak a felkészülésre, ami 
rendkívül kevés idő arra, hogy a munkaerő-átrendezést a gyógyszertárak megfelelően végrehajtsák. A 
rendelet kidolgozásakor figyelembe vett számítások - elsősorban a szakasszisztensek/asszisztensek számát 
illetően – félreérthetőek lehetnek, és ez komoly nehézségek okozhat a jövőben. Véleményünk szerint egy 
ekkora átrendeződés hosszabb felkészülési időt igényel, ezért javasoljuk, hogy a 2013. szeptember 1-jén 
kezdődő megfelelési határidőt halasszák el 2014. szeptember 1-ig.  

 
A HGYSZ-ről: 
A Hálózati Gyógyszertárak Szövetsége 2010 májusában jött létre. Célja a hálózati gyógyszertárak és az ott dolgozó 
szakemberek érdekeinek képviselete és érvényesítése, valamint a magyarországi gyógyszertár piac 
fenntarthatóságának és hatékony működésének támogatása. A Szövetség a gyógyszer-kiskereskedelemben a 
szabályozott versenyt szeretné megvalósítani. A fogyasztók számára ugyanis a verseny a hozzáférés, és az ellátás 
minőségének javulásával jár. A tagvállalatok több mint 400 patikát üzemeltetnek Magyarországon, ez a hazai teljes 
patikaállomány hetede. A tagvállalatok gyógyszertáraikkal az ország minden megyéjében jelen vannak, összesen 
187 településen nyújtanak szolgáltatásokat a betegeknek.  


	A 2013 elején bevezetett szolgáltatási díjról szóló szabályozás nincsen összhangban a létszámrendelettel. Az egészségügyi szolgáltatók gyógyszerrendelésének és kiszolgáltatásának értékeléséről, valamint a háziorvosi és a gyógyszertári érdekeltségi ren...

