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Ágazati adatok



Gyógyszertárak – gyógyszertári vállalkozások száma 
2010-2015.
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Gyógyszertári vállalkozások nettó forgalmának alakulása
2010-2015. (Mrd Ft.)
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A gyógyszertári vállalkozások nettó értékesítési bevételei 2010-2015. (Mrd Ft)
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Fedezeti elemek 2013 2014 2015

Közfinanszírozott árréstömeg 46,2 46,1 47,2

Nem közfinanszírozott árréstömeg 42,1 49,5 55,3

Nagykereskedői
engedménytömeg

8,3 9,9 11,8

Generikus kompenzáció 3,6 3,6 3,6

Szolgáltatási díj 4,5 4,5 4,5

Kis patikák működési célú 
támogatása

0,7 0,7 0,7

Összesen 105,4 114,3 123,1

Gyógyszertári működtetés fedezeti 
struktúrája 2013-2015 (Mrd Ft.)
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Gyógyszertári vállalkozások megoszlása
2015.
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Gyógyszertári gazdálkodás



Gyógyszertári gazdálkodás

• Gyógyszergazdálkodás, készletgazdálkodás

• Árképzés, marketing

• Költséggazdálkodás

• Humán erőforrás gazdálkodás

• Pénzgazdálkodás, likviditás



Készletgazdálkodás



Készletgazdálkodás

 Elvi megfontolások
 gyógyszertár elhelyezkedése
 gyógyszertár szerepe
 gyógyszertár pénzügyi eszközei

 Cikkcsoportonkénti készletezési politika
o Támogatott / Nem támogatott
o Gyógyszer / Egyéb termék
o Kurrens / Inkurrens cikk
o Beszállító kiválasztása, feltételei
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Gyógyszertári forgalmi struktúra

Főcsoport Alcsoport

EGYÉB CIKK 0,20% 26,80%
0,70% 30,10%
1,70% 30,20%
0,50% 26,60%

Fog- és szájápolás 0,20% 27,90%
Kozmetikai termékek 0,60% 22,40%
Higiéniai termékek 0,30% 24,70%

0,40% 28,80%
5,90% 27,70%

SPECIALITÁSOK Specialitások    80% 2,20% 24,70%
Specialitások Kombi 4,30% 24,20%
Specialitások    55% 3,20% 20,70%
Specialitások    25% 9,00% 16,90%
Specialitások    Fix 13,40% 28,10%
Specialitások     0% 29,80% 10,60%
Specialitások    TFX 3,30% 29,00%
Tápszerek        55% 1,30% 19,30%

67,50% 17,90%

0,20% 26,10%
22,60% 24,90%
22,80% 24,90%

MAGISZTRÁLIS Alapanyag        50% 0,10% 44,60%
0,20% 66,70%

FONO             50% 0,10% 56,60%
0,10% 6,10%
0,60% 51,20%

GYÓGY.SEG.ESZKÖZÖK 0,10% 9,40%
2,40% 9,10%
0,50% 23,40%
3,00% 11,40%

MINDÖSSZESEN 99,80% 20,10%

Összforgalom 
arány

Árrés 
beszerzési árra

Gyógyhat.term. OGYI
Egyéb gyógyhat term.
Étrendkiegészítők
Orvostech.eszk.

Tápsz gyógysz.form.

Homeopatiás szerek
Nem tám. gyógyszer

Egyedi receptura 50%

Csom. anyag      50%

Gyógy. seg.      Fix
Gyógy. seg.      80%
Nem tám. gyógy. seg.
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A gyógyszertári készletgazdálkodás 

A megfelelő gyógyszer, megfelelő időben, megfelelő minőségben,  
a megfelelő helyen rendelkezésre álljon. 

 

 Manuálisan  - extraháló könyv, időszakonkénti készletfelvétel, rendelés, 
defektálás 

 Számítógépes támogatás, vezetői információs rendszer  
 
Gyógyszertári készletek típusai: 
 

 Biztonsági készlet: a folyamatos ellátáshoz szükséges készlet (10-20 napi 
fogyás) 

 Kritikus készlet: az a készletmennyiség aminek az elérésekor gondoskodni 
kell az új készlet megrendeléséről. (3-4  napi fogyás) 

 (Folyókészlet): két utánpótlási időpont között a forgalmat biztosító készlet. 
(Max.1 nap) 

 (Optimum készlet): a biztonsági készlet és a folyókészlet együttese. A készlet 
gazdaságosan nem emelkedhet e szint fölé. 

 Normán felüli készlet: az a mennyiség, amivel az adott terméknek az 
előírtnál magasabb a készlete (akció, inkurrenssé válás) 
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A készletezési modellek csoportosítása

Az optimalizáló típusú modellek a rendszer legkedvezőbb költséggel
történő működtetésének meghatározására szolgálnak. Ezt egy
költségfüggvény minimumának meghatározásával érik el.

A megbízhatósági modellek a hiány fellépésének minimalizálására
törekszenek. Ezek általában nem tartalmaznak költségtényezőket.
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Készletezési megfontolások

Mikor Mennyit

Előre adott egyenlő időközökben 

(T)

Egyenlő nagyságú tételekben 

(q)

Amikor a készletmennyiség adott szint 

alá csökken

(s)

Annyit, hogy beérkezéskor egy 

biztonsági max. készlet legyen 

(S)
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Készletezési megfontolások
Kritikus készletszintről (s) biztonsági maximumra (S)

idı

Készlet mennyiség

t1 t2 t3

s
q1

q2
q3

S
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Készletezési mátrix

A B C

A termékek 15-20%-a A termékek 15-20%-a A termékek 60-70%-a
A forgalom 60-80%-át 
adja

A forgalom 15-20%-át 
adja

A forgalom 5-15%-át 
adja

X
Nagy forgalmi érték,       
állandó felhasználás, 
tervezhetőség

Közepes érték,                 
állandó felhasználás, 
tervezhetőség

Alacsony érték,                
állandó felhasználás, 
tervezhetőség

Állandó felhasználás,              
Pontos előre 
jelezhetőség

Y Nagy forgalmi érték,      
közepes felhasználás,     
közepes 
tervezhetőség

Közepes érték,                
közepes felhasználás,     
közepes 
tervezhetőség

Alacsony érték,               
közepes felhasználás,     
közepes 
tervezhetőség

Visszaeső felhasználás          
Közepes előre 
jelezhetőség

Z Nagy forgalmi érték, 
véletlen felhasználás, 
alacsony 
tervezhetőség

Közepes érték,                
véletlen felhasználás,   
alacsony 
tervezhetőség

Alacsony érték,               
véletlen felhasználás,   
alacsony 
tervezhetőség

Kiszámíthatatlan 
felhasználás Alacsony 
előre jelezhetőség
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Készlet nagyságát meghatározó tényezők

 Forgalom nagysága 

 Raktározási lehetőségek, körülmények és technikai feltételek 

 A termék jellege 

o Hosszú lejáratú, stabil forgalmú cikkek 

o Szezonális cikkek

o Rövid lejáratú cikkek 

 Pénzügyi lehetőségek és a fizetési határidő 

o Szerződésben megállapított fizetési határidő

o Hitelből finanszírozott készletezés (kamat költségek) 

o Halasztott fizetés (a szezonra való felkészülés)

o Készpénz fizetés, Bizományosi készlet 

• A készletgazdálkodás jelentősen befolyásolja az elérhető nyereséget, 

helytelen készletgazdálkodás bevétel elmaradást okozhat.



Gyógyszer-nagykereskedők közötti választás szempontjai

A B C D

működési körzet országos országos regionális regionális

portfolió teljes teljes kiterjedt szűk

készlet folyamatos folyamatos változó megrendelésre

szállítási gyakoriság naponta 2x naponta 1x naponta 1x alkalmanként

szállítás időpontja rendszeres rendszeres rendszeres változó

rendelésfelvétel ideje 18 óra 20 óra 17 óra 16 óra

fizetési határidő 3-30 nap 3-30 nap 3-30 nap 0-30 nap

utólagos engedmény 0-2,5% 0-2,5% 0-3,5% 2-4%

NT gyógyszerek ára +1% referencia -2% -4%
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Árképzés



A gyógyszertári árak szerkezete és kialakulásának háttere

A gyógyszerárak szerkezete és kialakulásának háttere 
 

 Termelői ár (szabad ár, áralkuban, vagy liciten rögzített ár) 
 Nagykereskedelmi árrés (szabad, vagy jogszabályilag maximált) 
 Gyógyszertári árrés (szabad, vagy jogszabályilag maximált) 
 Forgalmi adó (5%) 
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Az árrés fogalma és formája

Az árrés fogalma  
 
 Ahhoz, hogy a gyógyszereket eljuttassuk a gyártótól a 
felhasználókig,  forgalmazókra, nagykereskedőkre és kiskereskedőkre 
van szükség.  

 A nagykereskedők a termelői ár alapján számított  árrést, a 
kiskereskedők pedig a nagykereskedelmi ár alapján számított árrést 
alkalmazhatnak.  

Az árrés formái 

 lineáris (minden készítményre, függetlenül annak árától, azonos 
mértékű árrést alkalmaznak) 
 degresszív ( az egyes készítményekre, annak a bekerülési árától 
függően, egyre kisebb mértékű árrést alkalmaznak) 

 nominális (a  készítményekre, függetlenül annak a bekerülési 
árától, nominálisan azonos árrést alkalmaznak) 
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Támogatott gyógyszerek kiskereskedelmi degresszív árrése, 
maximális felső értékkel (5/2007. Eü.M. rendelet)

Nagykereskedelmi ár 
(Ft) 

Árrés (%, Ft) Fogyasztói ár (Ft) 

0-500 27% 0-636 

501-590 136 Ft 637-726 

591-1500 23% 727-1845 

1501-1737 345 Ft 1846-2082 

1738-3500 20% 2086-4200 

3501-3911 700 Ft 4201-4611 

3912-5500 18% 4616-6490 

5501- 990 Ft 6491- 
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Fedezeti elemek 2013 2014 2015

Közfinanszírozott árréstömeg 46,2 46,1 47,2

Nem közfinanszírozott árréstömeg 42,1 49,5 55,3

Nagykereskedői
engedménytömeg

8,3 9,9 11,8

Generikus kompenzáció 3,6 3,6 3,6

Szolgáltatási díj 4,5 4,5 4,5

Kis patikák működési célú 
támogatása

0,7 0,7 0,7

Összesen 105,4 114,3 123,1

Gyógyszertári működtetés fedezeti 
struktúrája 2013-2015 (Mrd Ft.)
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Árrés, árképzés a gyógyszertárakban

Nem támogatott gyógyszerek után felszámított árrés

Lehetséges megoldások

 Nem támogatott gyógyszerek után is ugyanazt a degresszív árrést 
(átlag árrés 16-17%)
 Nem támogatott gyógyszerek után magasabb százalékú (+2-5 %) 
degresszív árrést, nominális maximummal, vagy anélkül (átlag árrés 
18-23%)
 Nem támogatott gyógyszerek után lineáris 28-40% árrést (átlag 
árrés 28-40%)
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Költséggazdálkodás



Gyógyszertári vállalkozások költségszerkezete

Értékesítés közvetlen költségei:
• ELÁBÉ, Szállítási költségek

Élőmunka költségek:
 Bérköltség, járulékok, Egyéb személyi kifizetések
 Pénzbeli juttatások, Természetbeli juttatások, Közterhek

Helységek költségei:
 Bérleti díj, Biztosítás díja
 Karbantartás, Takarítás
 Energia: víz, villany, gáz, csatorna

Kommunikációs költségek
 Posta, Telefon, Internet

Működési költségek:
 Irodai anyagok, Eszközök, Nyomtatványok, Szakkönyvek
 Szoftverfenntartás, karbantartás
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Gyógyszertári vállalkozások költségszerkezete

Reklámköltségek:
 Reklámanyagok, Prospektusok, Hirdetések
 Szponzorálás

Igazgatási és egyéb költségek
 Könyvelés, Jogi tiszteletdíj, Szakértői díj
 Szakmai konferenciák költségei
 Kamarai tagdíjak

Nem szakmai ráfordítások
 Hatósági díjak, Illetékek, Kártérítés
 Kamat, Késedelmi pótlék, Bírság
 Önkormányzati adó
 Bankköltség

Értékcsökkenési leírás
• Amortizáció
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Pénzgazdálkodás, likviditás



Pénzforgalmi terv (Cash flow tervezés)

Megbecsülni a várható bevételek, és a kiadások nagyságát, 

illetve előre jelezni realizálásuk várható időpontját.

Az értékesítési előrejelzés

 meghatározza egy adott időszakban beáramló pénzbevételek nagyságát.

o kiemelt az árak alakítása, forgalmazott termékeink keresletének 
árrugalmassága, a  termékek árváltozása milyen mértékben befolyásolja 
értékesítési lehetőségeinket

 Terveznünk kell a készpénz, illetve a hitelben történő értékesítés 

A kiadási előrejelzés

 az anyag- és árubeszerzés ütemezése, 

 készletezésre vonatkozó döntések 

 a várható bérkiáramlás, és annak járulékai 

 fejlesztések, beruházások ütemezése



A pénzgazdálkodás gyógyszertári sajátságai,

a bevételek mértéke és időpontjai

Bevétel megnevezése  Aránya  Teljesülése az 
értékesítéshez 

Teljesülése a 
beszerzéshez 

Térítési díj készpénz  40-50% Aznap 10-15 nap  

Térítési díj bankkártya, 
egészségpénztári kártya  

0-10% 2-5 nap  12-20 nap 

Térítési díj átutalás  0-2% 10-30 nap  30-60 nap 

NEAK (OEP) elszámolás  30-60% 7-8 + 8-10 nap 25-33 nap  

Nagykereskedelmi 
engedmény  

0-3%  15-30 nap  

 

Értékesítés átlagos időpontjának meghatározása  
 forgási sebesség (20-30 nap) 
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A pénzgazdálkodás gyógyszertári sajátságai,
a kiadások mértéke és időpontjai

Kiadás megnevezése  Aránya  Teljesülése a beszerzéshez 

Szállítók 78-85% 5-30 nap  

Személyi költségek 8-12% Hónap vége, következő hó 12.-e  

Egyéb költségek 2-4 % folyamatos 
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Miért fontosak ezek a kérdések?



A fedezeti pont

2018. október 6.

árbevétel

mennyiség,

idő

árbevétel

kiadások
kiadások

fix 

költségek
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Ismerjem a gyógyszertár piaci gazdálkodási helyzetét?
Tudjak rajta tudatosan változtatni?

Piaci kockázatok elemzése Cégkockázatok elemzése 
A gyógyszertár elhelyezkedése Tulajdonosi kör összetétele, változtatási 

lehetőségek 
A gyógyszertár pácienseinek 
összetétele, stabilitása 

Emberi erőforrások felmérése 

A gyógyszertár forgalmi struktúrájának 
összetétele, stabilitása, változtatási 
lehetőségek 

A gyógyszertári ingatlan és berendezés 
tulajdoni helyzete, állapota 

A működési körzeten belül lévő 
„konkurens” gyógyszertárak helyzete, 
előnyök, hátrányok 

A társaság gazdasági, pénzügyi helyzete 
 

Nagykereskedői kapcsolatok, 
lehetőségek, elkötelezettségek 

Üzleti terv minősége, tervezett 
fejlesztések értékelése 

Működési stratégia az adott piaci 
környezetben 

Cégminősítés, fedezetek, biztosítékok 
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Köszönöm a figyelmet !
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