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Még az idén patikák tucatjai zárhat-
nak be, ha tulajdonosaik őszig nem 
tudják biztosítani az előírt szak-
mai feltételeket. Ezek közül a legna-
gyobb gondot az jelenti, hogy a mos-
taninál – a nyitvatartási idő függvé
nyében – több gyógyszerészt,  illetve 
szak asszisztenst kell alkalmazniuk 
a gyógyszertáraknak. A feladat tel-
jesítéséhez legalább 400-600 újabb 
szakember munkába állására lenne 
szükség, miközben alig 8090 mun-
ka nélküli gyógyszerész van.

Lapunk úgy tudja: a szakállam
titkárság előzetes felmérése szerint a 
jelenleg működő több mint 2300 pa-
tikának több mint harmada nem felel 
meg a szeptembertől életbe lépő jog-
szabálynak. A néhány évvel  ezelőtti 
patikanyitási láz így most a szabá
lyozás szigorításával fordulhat a visz-
szájára.

Az érdekvédők szerint az új jog-
szabály azért is betarthatatlan, mert 
a patikák jövedelmezősége sem ad 
lehetőséget arra, hogy bővítsék az 
ott dolgozók számát. Becslések sze-
rint 2012ben több mint tíz száza-
lékkal csökkent a patikavállalkozá-
sok jövedelme a generikus program-
mal, mert valamennyi vaklicit után 
jelentős, a támogatásból éppen ki-
eső készletek ragadnak a raktáraik-
ban. Vannak egyéb bevételcsök kentő 
té telek is, így a Széll Kálmán Terv 
gyógyszerpiaci megszorításai miatt 
már a gyártók sem adnak grátisz (ra-
batt) gyógyszert, mint ahogyan ezt 
korábban tették.

A kiskereskedők pénzügyi nyű
geit már a lakosság is érzi: a Magán-
gyógyszerészek Országos Szövetsé-
gének elnöke, Mikola Bálint néhány 
hete azt nyilatkozta, hogy 30 száza-
lék fölött van azoknak a betegeknek 
az aránya, akiknek vissza kell tér-
niük a patikába a gyógyszerért, mi-
vel az nincs raktáron. Ez a gyakorlat-
ban azt is jelenti, hogy naponta 223 
ezer embernek kell jó esetben csak 
kétszer elmennie a patikába egyet-
len doboz gyógyszerért.

A Hálózati Gyógyszertárak Szö-
vetsége (HGYSZ) április elejétől 
kampányol a sajtóban azért, hogy 
a kormány különféle intézkedések-
kel javítsa a patikák jövedelmező-
ségét. Egyebek mellett a forgalmaz-
ható  termékkör bővítését, az egész-
ségpénztári kártya használatát a tel-
jes termékkörre, valamint a marke-
tingszabályok lazítását várják a kor-
mánytól a nem tbtámogatott szerek-
nél. Elvárják azt is, hogy az egészség-
ügyi kormányzat módosítsa a több-
letlétszámot előíró jogszabályt.

Ez utóbbi szerint a patikák a  heti 
40 óra nyitvatartási idő alatt egy 
gyógyszerészt, míg heti 67 óra fe-
lett már négy gyógyszerészt és emel-
lett négy szakasszisztenst kötele-
sek foglalkoztatni. Ha a beváltott vé-
nyek száma meghaladja a havi kétez-
ret, akkor kétezer vényenként továb-
bi egy gyógyszerész vagy szakasszisz-
tens foglalkoztatására kötelezik a tu-
lajdonosokat. Amelyik üzlet nem fe-
lel meg a határidőre az előírásoknak, 
annak vagy a nyitvatartási idejét kell 
a meglévő szakemberek számához 
igazítani, vagy az országos tiszti fő-
gyógyszerész visszavonja a működési 
engedélyét. Akárhogyan lesz is, a la-
kosság gyógyszerekhez való hozzáfé-
rése mindenképpen romlik majd.

Lapunk úgy tudja: a bezárással ve-
szélyeztetett patikák közül több mint 
száz 50 ezer főnél nagyobb települé-
sen található, de van köztük többtu-
catnyi kispatika, ahol csak egyetlen 
gyógyszerész vagy szakasszisztens 
dolgozik. Így különösen vidéken for-
dulhat elő, hogy a legjobb szándékuk 
mellett sem tudnak majd a gyógy-
szertárak újabb szakembert szerez-
ni, mert egész egyszerűen a település 
környékén egyetlen szabad szakem-
bert sem találnak majd.

Lapunk kormányzati forrásból 
úgy értesült: a szakállamtitkársá-
gon erős az eltökéltség, hogy egyet-
len gyógyszertár bezárására se kerül-
jön sor. A megoldáshoz péntekig vár-
ják az érdekvédők, köztük a Magyar 
Gyógyszerész Kamara és a Hálózati 
Gyógyszertárak Szövetségének a vé-
leményét is.
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Fél deka
Orbán teljesítette a leckét. 
 Tudjuk: Magyarország képes 
tartósan a GDP három százaléka 
alatt tartani a hiányt. Egy évvel 
ezelőtt még voltak kétségek bő-
ven. A jelentős 2011es deficit 
csak a magánpénztárak államo
sítása miatt nem látszott a hiva-
talos statisztikákban. Egy éve 
Matolcsy György még akkor is 
hurráoptimista jelentéseket adott 
ki a költségvetés alakulásáról, 
amikor a második és a harmadik 
csomagot készítették elő.

A folytatólagos megszorítás 
 túlzottan is bevált: a hiány tavaly 
az Eurostat szerint 1,9 százalékát 
tette ki a nemzeti összterméknek. 
Közben a konvergenciaprogram 
után, a negyedéves számok isme-
retében valójában az se nagy kér-
dés, hogy az idén sikerüle a mu-
tatvány. Tartalék van bőven, ha 
kell is valamit még spórolni, hát 
nem lesz nagy gond. Az Európai 
Bizottság egyszerűen nem tud túl 
nagy számot mondani. Lehetet-
len. A magyar előrejelzésnél per-
sze lehet rosszabbat adni, azt 
állítani, hogy a deficit mégiscsak 
három százalék felett lesz az idén, 
de nem lehet olyan számot mon-
dani, amiről lehetetlen lemenni  
a bűvös határ alá.

Ráadásul ott az érv: jobban 
tudjuk nálatok. Matolcsy az utolsó 
csomagot úgy konferálta fel: azért 
van rá szükség, mert a bizottság 
nem hisz a kormánynak. Most a 
kormányoldalon azt mondják: túl 
is lett húzva a nadrágszíj. Az 1,9 
messzinek tűnik a 3tól. Három-
százmilliárd forint: ha tetszik, 
nem lett volna szükség tranzak
ciós illetékre. Esetleg: duplázhat-
ták volna a családi pótlék összegét.

Másrészről a most várt 2,7 
százalékos hiány azért nagyon 
közel van a háromhoz. A kritikus 
összeg, ami a bűvös határig hátra-
van, az állami kiadásoknak körül-
belül a fél százaléka. Olyan, mint-
ha azt mondanánk a péknek: 
süssön fél dekával könnyebb 
 kenyeret. (A szerk.)

A józan ész önkénye
Révész Sándor levezeti,  
miért vezet önkényhez 
a náci tüntetések önkényes 
betiltása. e11

Romániai paradoxon
Szőcs Levente arról ír, miért 
más a romániai magyarok 
és németek érdeke. e11
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Fordított sztrájk: 
kizárták a dán 
tanárokat 
az iskolákból
Amíg a tanárok nem hajlandók 
elfogadni a heti 25 tanóra 
megemelését, a fenntartó ön-
kormányzatok nem engedik be 
őket az iskolákba. Három hete 
nincs tanítás Dániában. e8

Pokorni Zoltán 
a Hegyvidéket 
választotta, nem 
lesz képviselő
A polgármesteri székért indul, 
otthagyja a parlamentet – je-
lezte zárt körben az oktatási 
bizottság elnöke, volt minisz-
ter. A Fidesz alelnöki posztjáért 
azért ringbe száll. e5

Panaszos 
Portugália
Újabb 800 millió eurós 
megszorítást jelentett 
be a portugál kormány, 
miután az alkotmánybí-
róság elutasított több 
takarékossági intézke-
dést, például a közal-
kalmazottak 14. havi 
fizetésének eltörlését. 
Ehelyett jön a nyugdí-
jak és a segélyek meg-
adóztatása. e15
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Ángyán József jelentése szerint a tények 
ellentmondanak a propagandának
O A kutatás nyomán egyre átláthatóbbá válnak az átláthatatlan földszerződések.
O nyolc megye adatait dolgozta fel eddig a volt államtitkár. Az ügy e4
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RAJongAnAk 
HARcsA 
veRonikÁéRt 
A JAPÁnok
Rivalda e20

gyógyszertárak Sok helyen 
teljesíthetetlenek a megváltozott feltételek 

Becsukhatják  
a patikák
harmadát

Kinevezték tegnap a jegybank alelnökének Gerhardt Ferencet, emiatt Matol
csy Györgynek valószínűleg újra át kell szabnia a saját maga által megváltoz
tatott szervezeti és működési szabályzatot. A jegybankban egyébként a taka
rékosságot hirdető Matolcsy elnöki kinevezése óta nőtt a létszám és a sze
mélyi kifizetések összege. e9 Fotó: MóRIcz SIMon

Új alelnök a Magyar Nemzeti Bankban


