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A cafetéria rendszeren keresztül juttatott mun-
káltatói források egyik lényeges gyűjtőhelye volt
az öngondoskodást segítő pénztárak. Az ide utalt
összegek egy jelentős része az egészségpénztárak-
ba került. Az egészségpénztárba juttatott összeg
másik jelentős részét az egyéi (tagi) befizetések
jelentették. Az egészségpénztárakban összegyűlt
összegekből nagyon sokan a patikában vásároltak.
A patikai pénztári forgalom 2015-ben 31-32 milli-
árd forint volt. A cafetéria rendszer változásai érzé-
kenyen érintik az egészségpénztárakba befolyt
összegek nagyságát és ennek megfelelően onnan a
patikába kiáramló összegeket, vagyis az egészség-
pénztári patikai vásárlásokat. 

2015-ben a kedvezően (34,51%) adózó munkál-
tatói támogatás felső határa 200 ezer forint lett.
E fölött 450 ezer forint mértékig 49,98 százalékos
adókulccsal lehetett a foglalkoztatottakat támogat-
ni. Érzékenyen érintette az egészségpénztárak
bevételét a 200 ezer forintos cafeteriaplafon beve-
zetése, ami meglátszott az egészségpénztári szek-
tor 2015-ös teljesítményén. A csökkenő munkálta-
tói befizetéseket nem tudta ellensúlyozni a tagság
növekvő egyéni aktivitása sem, így összességében
kevesebb pénz került az egészségkasszákba.

2015-ben a pénztártagok 15,6 milliárd forintot
fizettek be a saját adózott jövedelmükből a pénztá-
rakba, csaknem 19 százalékkal többet, mint 2014-
ben, de összességében így is 6,5 százalékkal csök-
kent a pénztárak díjbevétele. Lukács Marianna, a
Független Pénztárszövetség elnöke szerint a mun-
káltatói befizetésekben idén sem várható érdemi
elmozdulás, az egyéni befizetések pedig az elmúlt
évekhez hasonlóan emelkedhetnek. Nem kérdés,
hogy az önkéntes kasszák – a magyar egészségügy
az OEP után a második legna-
gyobb intézményesült formá -
jaként – hatékonyabban
működtek, mint a nemrég
széles körben bevezetett on -
line pénztárgépek. A szektor
éves szinten több tízmilliárd
forint összegű szolgáltatást
finanszíroz a NAV által meg-
követelt ÁFA-s számla elle-
nében, ezzel fehéríti a gazda-
ságot és csökkenti a hála-
pénzt.

A munkáltatói befizetések
mindösszesen 31,2 milliárd
forintra rúgtak és egy átlagos
pénztártag a Világgazdaság

számítása szerint tavaly már kevesebb, mint 30
ezer forintnyi egészségpénztári hozzájárulást
kapott a munkahelyétől, ez az 1998 óta vezetett sta-
tisztikák szerint negatív csúcs.

Induljunk ki ezekből az adatokból. Összefog-
lalva az állítható, hogy az egészségpénztári mun-
káltatói és egyéni befizetések összege évente
(összességében növekvő mértékben) 46-47 milli-
árd forint. Ebből költenek a patikában évente 31-
32 milliárd forintot, vagyis a befizetések 67-68
százalékát. Abban az esetben, ha munkáltató támo-
gatás adójának mértéke nő, akkor feltételezhetően
több munkáltató a növekedés mértékének megfe-
lelően csökkenti a támogatást. Az adó mértékének
növekedése 2017-től azt eredményezheti, hogy ha
a munkáltatók változatlan terhet jelentő támoga-
tást adnak, akkor a pénztári befizetések 10 száza-
lékkal csökkennek, azaz 2015. évi szinten 28 mil-
liárd forint lenne. Ez egyéni befizetések akkor
növekednének, ha a személyi jövedelemadó visz-
szatérítésének mértéke (adókedvezmény) emel-
kedne. Ha a patikában elköltött források aránya
változatlan maradna, akkor a patikai forgalom is
közel ennek megfelelően csökkenne, azaz 3-4 mil-
liárd forinttal lenne kisebb. Ez a teljes patikai for-
galom kb. fél százaléka. 

Természetesen a helyzet ennél kicsit bonyolul-
tabb. Nem lehet pontosan előre kiszámítani, hogy
az egészségpénztári előtakarékosság milyen mérté-
kű. Az csak az eddigiekből következtethető, hogy
van folyamatos költés a patikai költés mellett is és
csak a két folyamatos költés feletti rész marad elő-
takarékoskodás céljából az egészségpénztárban.
Ennek mértéke nem lehet túl nagy, hiszen a megfi-
gyelések szerint az egészségpénztárba befolyó

A cafetéria változás várható hatása a patikák forgalmára

2014 2015 2016 2017

Gyógyszertámogatás (Mrd Ft), 222,414 224,414 231,4 247

Céltartalék (gyártói befizetésekből) (Mrd Ft) 56 58 58 66

GYSE támogatás (Mrd Ft) 51,2 55,2 60

Közgyógyellátás (millió Ft) 18 850 18 331 15 889,7 16 489,7

Gyógyszertárak juttatása (generikus ösztönző)
(Mrd Ft)

3,6 3,6 3,6 3,6

Gyógyszertárak szolgáltatási díja (Mrd Ft) 4,5 4,5 4,5 4,5

Működési támogatás (kisforgalmú gyógy szer -
táraknak, vissza nem térítendő) (millió Ft)

700 700 700 700

Finanszírozási előleg (kamatmentes,
visszatérítendő) (millió Ft)

1 200 1 200 1 200 1 200

Patika hitelprogram támogatása (millió Ft) 370 370 370 370

Gyógyszertártulajdonosi program állami
elővásárlás (millió Ft)

250 250 250 250
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összegeknek a vásárlásra felhasználható része
megegyezik a tényleges vásárlásokkal.

Az Országgyűlés június 13-i ülésnapján elfo-
gadta a 2017. évi központi költségvetést. A gyógy-
szertárakat érintő legfontosabb tételeket – az előző
évek hasonló adataival együtt – táblázatos formá-
ban közzé tette a Magyar Gyógyszerészi Kamara.

A honlapon hozzátették, hogy a táblázat adatai
alapján gyógyszertámogatásra (a céltartalékkal
együtt) 2017-ben a 2016-os előirányzathoz képest
több mint 10 százalékkal többet, összesen 313
mrdFt-ot tartalmaz az előirányzat. Közel hasonló
arányú a GYSE előirányzat növekedése és kismér-
tékben újra növekszik a közgyógyellátás előirány-
zata. A gyógyszertáraknak közvetlenül juttatott
költségvetési forrásokban – az előző évekhez
képest – nem történt változás. Indokolt megjegyez-
ni, hogy az évek óta rosszul (alul) tervezett támo-
gatások összehasonlítása nem sok gyakorlati jelen-
tőséggel bír. Meg kell azt is jegyezni, hogy a
gyógyszertámogatás ténylegesen nem az előirány-
zatoknak megfelelően alakult. Táblázatunk a tény-
leges támogatást és a tényleges gyártói befizetése-
ket mutatja.

A 2016. évi I-IV. havi gyártói befizetések nagy-
sága 26,8 Mrd Ft. Ha arányos lenne a befizetés,
akkor ez 12 hónapra vetítve 80,4 Mrd Ft lenne. Ez
és támogatás tervezett előirányzata együtt is keve-
sebb, mint az előző évi tényleges összeg. Ha csak a
terv szinten nézzük az összes tervezett támogatás
2016-ban (289,4 Mrd Ft) kisebb, mint a két évvel
előbbi tényleges támogatás. Ha a terv szerinti
támogatás valósul meg 2016-ban és 2017-ben
akkor a lakossági terhek jelentős mértékben fognak
növekedni, azaz másként megközelítve nem csök-

kenő, hanem növekvő egészségpénztári felhaszná-
lásra lenne szükség. A diagramban pirossal a tény-
leges, kékkel a tervezett mértékeket tüntettük fel.

A költségvetési törvény tartalmazza a Garanti-
qua Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalá-
sát a többségi gyógyszerészi tulajdoni hányad meg-
szerzését szolgáló, a Patika Hitelprogram kereté-
ben létrejött hitel- vagy kölcsönszerződéséhez.
Továbbá különös méltánylást érdemlő körülmé-
nyek esetén gyógyszertámogatásra 10 Mrd Ft, gyó-
gyászati segédeszköz támogatásra 1,5 Mrd Ft for-
dítható.

Fekete Tibor

2014 2015 2016 2017

Gyógyszertámogatás
tervezett (Mrd Ft)

222 224 231,4 247

Gyógyszertámogatás
tényleges (Mrd Ft)

302 326

Gyógyszergyártói befi ze -
tések tervezett (Mrd Ft)

56 58 58 66

Gyógyszergyártói befi ze -
tések tényleges (Mrd Ft)

57 65 ? ?
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Gyártói befizetések, milliárd Ft

Idén 19 versenyző jelentkezett az LI. Rozsnyay
Mátyás Emlékversenyre: 13 gyógyszerész érkezett
közforgalmú gyógyszertárból, 6 intézeti gyógy-
szertárból. A versenyzők között 3 határon túli ifjú
kollégát is köszönthettek. Az LI. Rozsnyay Mátyás
Emlékversenyt a Magyar Gyógyszerésztudományi
Társaság Pest Megyei Szervezete rendezte meg
2016. május 20-22. között Gödöllőn az Erzsébet
Királyné Hotelben. 

Helyezések:
I. helyezett: a Rozsnyay Emlékplakett tulajdo-

nosa Kresznovszki Miklós (Budapest) – Előadásá-
nak címe: A mag-i TechTM© rendszer

II. helyezett: Papp Lajos Attila (Szásznádas,
Erdély) – Előadásának címe: Hatóanyag és tükör-
képe, avagy a kiralitás szerepe a gyógyszerészetben

III. helyezett: Somogyi Orsolya (Fejér megye,
Rácalmás) – Előadásának címe: Gyógyszeres tapa-
szokkal kapcsolatos írásos tanácsadás hatékonysága

Kórházi I. helyezett: József Gergely András
(KGYSZ) – Előadásának címe: Terápiatámogató
informatikai megoldások gyógyszerészi megvaló-
sítása

Kórházi II. helyezett: Kuti Klaudia (KGYSZ) –
Előadásának címe: Speciális finanszírozású gyógy-
szerek- kihívások az intézeti  gyógyszertárban, a
kórházi gyógyszerész szerepe

Kórházi III. helyezett: Árok Renáta (KGYSZ) –
Előadásának címe: A Myers´ koktél alkalmazási
lehetőségei és technológiai szempontjai

forrás: Magyar Gyógyszerész-
tudományi Társaság

Az LI. Rozsnyay Mátyás Emlékverseny eredménye


