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Hol tartunk most?
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1990

óta

• A gyógyszertári ügyeleti ellátás 25 éve megoldatlan probléma

• Több sikertelen rendezési kísérlet

2015 
tavasz

• HGYSZ bemutatta állásfoglalását az ügyeleti ellátásról

• Javaslatunk alapján szakmai egyeztetések kezdődtek a kormányzattal

2015 

nyár

• Megjelent az Ombudsman jelentése az ügyeleti rendszerről

2015 

ősz

• Az Országgyűlés elfogadta az ügyeleti rendszer törvényi módosításait

• Folytatódtak a szakmai egyeztetések, elkezdődött a részletes szabályozás kidolgozása

2016

• Tavasszal a 2017-es költségvetés megalkotása – kérdéses, hogy benne lesz-e az ügyelet 
finanszírozása

• A tavasz folyamán megszülethet a részletszabályozás az ügyeleti ellátásról  
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A JELENLEGI GYÓGYSZERTÁRI 

ÜGYELETI RENDSZER



A gyógyszertári ügyeleti rendszer fő problémái
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• 1990 előtt az ügyeleti rendszer alapja az állami fenntartású 

gyógyszerellátás volt

• A privatizációt követően nem jött létre megfelelő jogi 

szabályozás

• A rendszer módosításai iránymutatás nélkül, ad hoc módon 

történtek

• A gyógyszertári ügyelet költségeit teljes mértékben a 

gyógyszertárak finanszírozzák



A jelenlegi ügyeleti rendszer jellemzői
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Ügyeleti szolgálat területi 
elérhetősége

• 309 településen

• Hétköznap 248 
településen

• Hétvégén és ünnepnap kb. 
230 településen

Ügyeleti szolgálat időbeni 
elérhetősége

• Összesen 1,018 millió óra 
rendelkezésre állás 
(átszámítva 116 év)

• Ügyeletes órák: 530 800

• Készenlétes óra: 487 400



Anomáliák a jelenlegi rendszerben
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• Nincs pontosan meghatározva, hogy hol, kinek és milyen 

szintű szolgáltatást kell nyújtania

• A tisztifőgyógyszerészeknek csak bizonyos szempontokat 

kell mérlegelnie az ügyeleti szolgálat elrendelése során

• Azokon a településeken, ahol csak egy gyógyszertár működik, 

egyedül látják el a szolgálatot, finanszírozás nélkül

• Vannak települések, ahol 17-19 gyógyszertár napi váltásban 

látja el az ügyeletet és a készenlétet – a lakosság számára 

nehezen követhető
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A HÁLÓZATI GYÓGYSZERTÁRAK 

SZÖVETSÉGÉNEK 

JAVASLATA



Alapelvek
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A gyógyszerellátás a 
folyamatos egészségügyi 

ellátás része, de nem 
tartozik az alap- és a 
sürgősségi ellátás alá

Teljes körű lakossági 
gyógyszerellátás nyújtása 
az ügyeleti szolgálat alatt 

is

Az ügyelet költségeit a 
gyógyszertárak három 

forrásból fedezik

• állami kompenzáció

• ügyeleti díj

• árréstömeg

Az új szabályozás és az 
állami kompenzáció  
bevezetése történjen 

párhuzamosan



Alapvető szempontok a szabályozás során

• Ügyeleti vagy készenléti szolgálat az év minden napjára 

elrendelhető

• Az elrendelhető legrövidebb ügyeletes váltási idő egy hónap, 

esetleg egy hét. Napi váltás csak indokolt esetben lehetséges.

• Csak orvosi ügyelettel is rendelkező településen jelölhető ki 

ügyeletes vagy készenlétes gyógyszertár

• A gyógyszertári ügyeleti szolgálat kezdő és befejező időpontjának 

meghatározása

• A nyitva tartás utáni rendelkezésre állás teljesíthető ügyelet, illetve 

azt követően készenléti szolgálat formájában
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Javaslat az ügyeletes és készenlétes 

települések kijelölésére
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Ügyeletes 
körzetek 

kialakítása már 
létező 

közigazgatási 
egységek 
alapján

A körzetek 
számát az 

állami 
finanszírozás 

mértéke 
határozza meg

Négy 
lehetséges 
megoldást 
dolgoztunk ki

• Budapesten 5 
ügyeletes körzet

• Vidéken változó 
számú körzet



Lehetséges megoldások a körzetek 

kijelölésére /1
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160 vidéki körzet

• Minden 15 000 fő feletti járás

• A lakosság számára a legkényelmesebb

• A gyógyszertárak és az állam számára a legmegterhelőbb

• 901 ezer óra rendelkezésre állás

• Szükséges állami támogatás: 1 milliárd forint

126 vidéki körzet

• Minden 25 000 fő feletti járás, ez alatt: járások egyesítése és beolvasztása

• Kevesebb forrás szükséges

• Az elérhetőség csökken

• 706 ezer óra rendelkezésre állás

• Szükséges állami támogatás: 827 millió forint



Lehetséges megoldások a körzetek 

kijelölésére /2
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99 vidéki körzet

• Minden 40 000 fő feletti járás, ez alatt: járások egyesítése és beolvasztása

• Még kevesebb forrás szükséges

• A szolgáltatás színvonala érezhetően csökken

• 554 ezer óra rendelkezésre állás

• Szükséges állami támogatás: 660 millió forint

18 vidéki körzet

• Ügyeletes ellátás csak a megyeszékhelyeken

• A lehető legkevesebb ügyeletes körzet

• Az elérhetőség jelentősen csökken

• Komoly konfliktusforrás az önkormányzatokkal és a lakossággal

• 106 ezer óra rendelkezésre állás

• Szükséges állami támogatás: 132 millió forint



A rendelkezésre állási órás száma és a szükséges  

állami támogatás mértéke
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Javaslat az ügyeletes gyógyszertárak 

kijelölésére

• Nem kell kijelölni gyógyszertárat, ha van 24 órában nyitva tartó vagy 

folyamatos ügyeleti/készenléti szolgálatot biztosító gyógyszertár 

• Szolgálat kijelölése elsősorban az önként jelentkező 

gyógyszertárak között, lehetőleg a gyógyszertárvezetők egymás 

közti megállapodása alapján

• Legvégső esetben az ügyeleti szolgálat megosztása egyenlő 

mértékben az összes gyógyszertár között
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Javaslat az ügyeleti rendszer finanszírozására
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Egyszerű, átlátható és előre tervezhető rendszerre van szükség

A nem hatósági kijelölés alapján végzett ügyeletet nem szükséges 
államilag támogatni

Átalánydíj bevezetése az ügyeleti rendszer jellemzőinek 
figyelembe vételével (lakosságszám, árréstömeg, kiadások)

A kompenzáció igénylése a működési célú támogatás 
igényléséhez hasonló módon történjen



Köszönöm a figyelmet!
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