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Idősápolás  

 

2019. január 1-től javul a bentlakásos intézményi ápolás finanszírozása. Az 

ápolói létszámot a bentlakók száma szerint emelik. Az intézmények 40 

bentlakó esetén az eddigiekhez képest egy fél, 41-80 bentlakó esetén egy, 

81-120 bentlakó esetén másfél, több mint 120 bentlakó esetén két további 

ápolói státuszt kapnak. A plusz személyzet finanszírozása a kötelező 

betegbiztosításra hárul. Ez kereken 13.000 új ápolói státuszt jelent.  

 

Az ápolószemélyzet munkáját a digitalizáció is tehermentesíti. A digitális 

alkalmazások segítségével kevesebb időt kell majd bürokráciára fordítani. 

Az állam 2019 januártól intézményenként 12.000 EUR-ral támogatja az 

ambuláns és bentlakásos ápolást nyújtó intézményeket a digitális 

felszerelések beszerzéséhez.  

 

Betegápolás  

 

A kórházi ápolás területén 2019. január 1-től megteremtődnek az új 

munkahelyek létesítésének feltételei. A kórházakban minden egyes új 

státusz vagy részmunkaidős státusz számára biztosítják a finanszírozást.  

 

Az intenzív ápolást megkövetelő osztályokon biztosítani kell a minimális 

ápolói létszámot. Azoknak a kórházaknak, amelyeknek nem áll módjában 

biztosítani az ápolók létszámának emelését, két szankcióval kell majd 

számolniuk: a térítések megrövidítése vagy az esetszám csökkentése.  

Ápoló hozzátartozók  

 

A jövőben könnyebb lesz elszámolni a beteg hozzátartozó orvoshoz 

szállításának taxiköltségeit.  

Az ápoló hozzátartozók számára könnyebbé válik a rehabilitációhoz való 

hozzáférés. A jövőben akkor is igénybe vehetnek fekvőbeteg rehabilitációt, 

ha orvosi szempontból az ambuláns kezelés is megtenné. Ebben az esetben 
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az ápolt hozzátartozó vele párhuzamos gondoztatását is ugyanabban a 

rehabilitációs intézményben biztosíthatná.  

 

Kötelező biztosítás  

 

2019. január 1-től a betegbiztosítás kiegészítő járulékát a munkavállalók és 

a munkaadók egyenlő arányban viselik. Így a 3.000 EUR jövedelemmel 

rendelkező munkavállalók havonta 15 EUR-ral kevesebbet fizetnek.  

 

A túl magas betegpénztári járulékok megelőzése érdekében a jövőben a 

betegpénztárak pénzügyi tartalékai nem haladhatják meg az egyhavi 

kiadások volumenét. Azok a kötelező betegbiztosítási pénztárak, amelyek 

magasabb havi kiadásokkal rendelkeznek, 2019-tól nem emelhetik 

kiegészítő járulékaikat.  

Nyugdíjasok  

 

A nyugdíjasok a nyugdíjbiztosítóval azonos mértékű járulékot fizetnek. Így 

az 1.200 EUR összegű nyugdíjjal rendelkező nyugdíjasok havonta 6 EUR-

ral kevesebbet fizetnek.  

 

A szövetségi kormány kötelezettséget vállal, hogy a nyugdíjjárulék 2025-ig 

nem haladja meg a 20%-ot.  

 

Anyasági nyugdíj: Azon nők számára, akiknek gyermekei 1992 előtt 

születtek, még egy fél nyugdíjpontot ismernek el, így 2,5 nyugdíjpontot 

kapnak és 2,5 gyermeknevelési évet ismernek el nekik. Az 1992 után 

született gyermekeknél három évet számítanak be.  

Egyéni vállalkozók  

 

A kötelező betegbiztosításba fizetett magas járulékok különösen 

megterhelik az önálló kisvállalkozókat. Ezért 2019-től az önkéntesen 

biztosított önálló vállalkozókra alacsonyabb teher hárul. A 

betegbiztosításba fizetendő járulék havi 160 EUR lesz, tehát több mint 

felére csökken. Egyszerűsödik a járulékszámítási eljárás. A jövőben nem 

tesznek különbséget fő- és mellékállásban működő önálló vállalkozók 

között.  

 

Minimálbér  

 

A minimálbér 2019-ben 42 centtel, 2020-ban további 16 centtel emelkedik. 

A munkavállalók minimálbére a következő évtől 9,19 EUR/óra lesz.  



 

Ápolásbiztosítási járulékok  

 

2019-ben az ápolásbiztosítási járulék 0,3%-kal növekedik. A járulékot a 

munkavállalók és a munkaadók egyenlő arányban fizetik. Így a 

munkavállalóknak rövidesen az eddigi 1,425% helyett 1,276%-ot kell 

fizetniük.  

[Lásd még: Új szabályozások az egészségügy és az ápolás területén 

Németországban 2016-ban, 2016. 1. sz.; 2017. január 1-től hatályba lépő 

új német jogszabályok az egészségügy területén, 2017. 2. sz.]  
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2019. január 1-től hatályba lépő új német jogszabályok  

a gyógyszertárak területén  

DAZ ONLINE, 27.12.2018, 17:30; 28.12.2018, 11:45  

 

Forrás Internet-helye:  

https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/news/artikel/2018/12/27/was-

aendert-sich-fuer-apothekeninhaber-im-naechsten-jahr/chapter:all ;  

 https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/news/artikel/2018/12/28/was-

aendert-sich-fuer-apothekenangestellte-im-naechsten-jahr/chapter:all  

 

A gyógyszertár-tulajdonosokat érintő új jogszabályok  

Kiegészítő adó: 2019. január 1-től az anyagok és tégelyek piaci árának 

meghatározására a kiegészítő adó szerint kerül sor. A receptúra-

gyógyszerek anyagának és tégelyének árát a tényleges piaci helyzethez 

igazítják. A kiigazításnak eredetileg évente egy alkalommal kellett volna 

megtörténnie.  

Doboztörvény: Az új doboztörvény az állami gyógyszertárakra is kiterjed – 

mégpedig nemcsak azokra, amelyek internetes kereskedelmi engedéllyel 

rendelkeznek. A gyógyszerészeknek ellenőrizniük kell, hogy beszállítóik 

részt vesznek-e a hulladékgazdálkodási rendszerben. Internetes 

kereskedelemben forgalmazott dobozok tekintetében további lépésekre van 

szükség.  

Új keretszerződés: Az új keretszerződés 2019. július 1-én lép hatályba. A 

Gyógyszerész Szövetség és a kötelező betegbiztosítás ernyőszervezete 

(GKV-Spitzenverband) hosszú évekig elhúzódó alkufolyamatot követően 

megállapodott néhány jelentős változtatásban, amelyek megkönnyítik a 

gyógyszerészek életét. Módosítások lépnek hatályba az import-
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gyógyszerek kiadásával kapcsolatban és bevezetik a „nem szállíthatóság” 

új definícióját, amely ezekben az esetekben megnehezíti a retaxációt.  

Securpharm: 2019. február 1-től működésbe lép a gyógyszerhamisítás 

elleni rendszer, amelynek kidolgozása a gyógyszerészek, nagykereskedők, 

gyógyszergyártók közreműködésével történt. Ezt követően a kiadást 

megelőzően minden egyes ellenőrizendő gyógyszer (lényegében minden 

vényköteles gyógyszer) eredetisége az EU és az Európai Gazdasági Térség 

bármely országának minden gyógyszertárában ellenőrizhetővé válik.  

Rx-Switch: Vénykötelessé válik a gyermekek alvászavarainak kezelésére 

alkalmazott doxylamin. Ez a sedaplus® készítményre is kiterjed. A 

változásra biztonsági okokból került sor, a csecsemők és kisgyermekek 

különösen érzékenyen reagálnak az anticholinergikumokra.  

A Gehe nagykereskedő márkaterméke minden gyógyszertár részére 

hozzáférhetővé válik: A Gehe „éljünk egészségesen” márkaterméke OTC-

gyógyszerekre, egyebek között ibuprofent és paracetamolt tartalmazó 

fájdalomcsillapítókra, xylometazolin orrcseppre, bisacodyl hashajtó 

drazsékra terjed ki. A szortiment egy sor egyéb gyógyszertári terméket is 

tartalmaz, mint inkontinencia-termékek, vérnyomás- és lázmérők, 

testápolók és vitaminok.  

Minimálbér: 2019. január 1-től a jogszabályban előírt minimálbér előbb 

óránként 8,84 EUR-ról 9,19 EUR-ra, majd 2020. január 1-től 9,35 EUR-ra 

növekedik. Az új minimálbér a gyógyszertárakban alkalmazott 

kézbesítőkre, takarítószemélyzetre és irodai alkalmazottakra is kiterjed.  

Kötelező betegbiztosítási járulékok: 2019. január 1-től a kötelező 

betegbiztosítás keretében a kiegészítő járulékokat a munkavállalók és a 

munkaadók egyenlő arányban viselik. Ezt a Bundestag a kötelező 

betegbiztosítás biztosítottainak tehermentesítéséről szóló törvény (GKV-

Versichertenentlastungsgesetz) keretében fogadta el. A Szövetségi 

Egészségügyi Minisztérium szerint ezzel a 3.000 EUR alatti jövedelemmel 

rendelkező munkavállalók havonta 15 EUR-ral fizetnek kevesebbet.  

 

A Szövetségi Egészségügyi Minisztérium a továbbiakban átfogó 

törvénycsomag bevezetését tervezi a gyógyszertári piac területén. Ez 

egyebek között tartalmazza a bónuszok maximálását, amely maximum 2,50 

EUR-ra korlátozza az európai gyógyszerküldők által felkínálható rabattot. 

Új komponensek bevezetését tervezik a gyógyszertári honoráriumok 

területén, pl. a gyógyszerészeti szolgáltatásokkal kapcsolatban. 

Megdupláznák a sürgősségi szolgálat átalánydíját.  

https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/news/artikel/2018/10/18/bundestag-entlastet-gkv-versicherte
https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/news/artikel/2018/10/18/bundestag-entlastet-gkv-versicherte


A gyógyszerellátás biztonságáról szóló törvény (Gesetz für Sicherheit in 

der Arzneimittelversorgung – GSAV) hatályba lépése még várat magára. A 

Szövetségi Egészségügyi Minisztérium néhány hete ismertette a 

citosztatikumok térítéséről szóló törvény tervezetét, amely tartalmazza a 

cito-gyógyszertárak reformját. Módosításra vár az importtámogatásokról 

szóló záradék. Pontosításokra van szükség az e-recept bevezetése 

vonatkozásában.  

 

A gyógyszertári alkalmazottakat érintő új jogszabályok  

Szociális kasszák, időben korlátozott részmunkaidő  

Munkanélküliek biztosítása  

 

A munkanélküliek biztosításának járuléka 3,0%-ról 2,5%-ra csökken. 

Ebből azonban a jogszabály csak 0,4%-os csökkenést ír elő. A fennmaradó 

0,1 százalékpontos csökkenésre a rendelet szerint 2022-ig kerül sor. Akkor 

majd a pénzügyi helyzetnek megfelelően újra dönteni kell a járulék 

mértékéről.  

 

Ápolásbiztosítás  

 

2019. január 1-től az ápolásbiztosítás járulékkulcsa 0,5%-kal, a bruttó 

jövedelem 3,05%-ára, gyermektelen személyek számára 3,3%-ára 

növekedik.  

Időben korlátozott részmunkaidő  

Az időben korlátozott részmunkaidő csak a nagyobb gyógyszertárakra 

érvényes. A munkavállalók 2019 januártól egy bizonyos időre 

korlátozhatják munkaidejüket és azt követően jogukban áll teljes 

munkaidős állásba visszatérni. Ez a rendelkezés azonban csak a több mint 

45 foglalkoztatottal rendelkező vállalkozásokra érvényes.  

Minijobok, adómentes összegek, gyógyszerész-technikus képzés  

Mini- und midijobok  

A minijoboknál ismét emelik az időbeli korlátot. A minijobok a csekély 

mértékű foglalkoztatás olyan formái, amelyeknél a munkavállaló 

rendszerint nem keres többet mint 450 EUR-t, évente 5.400 EUR-t. Ám 

amennyiben a minijob betöltésére rövid ideig, egy bizonyos időhatáron 

belül kerül sor, a keresetre vonatkozó szabály érvényét veszti. Ezt az 



időbeli korlátot 2019-től ismét emelik. Ezen időhatáron belül a minijob a 

munkaadó számára is adómentessé válik.  

Az ún. „midijoboknál” kiszélesedik a mini- és midijob közötti sáv. A 

midijobberek 2019-től 450 EUR és 1.300 EUR közötti összeget 

kereshetnek (eddig 850 EUR) és ennek ellenére csak mérsékelt járulékokat 

fizethetnek a szociális kasszákba.  

Adómentes összegek  

2019 januártól emelkedik a gyermekek utáni adómentes összeg és a családi 

pótlék. A gyermekek utáni adómentes összeg 192 EUR-ral, 7.620 EUR-ra, 

a gyermekek utáni családi pótlék gyermekenként 10 EUR-ral emelkedik, az 

első és a második gyermek után 204 EUR-t tesz ki. A létminimumhoz 

kapcsolódó adómentes összeg 158 EUR-ral, 9.168 EUR-ra emelkedik.  

A gyógyszertári asszisztensképzés reformja  

Jens Spahn (CDU) szövetségi egészségügyi miniszter Facebook-oldalán 

több alkalommal utalt a gyógyszertári asszisztensképzés reformjára. Ennek 

részleteiről azonban nem állnak rendelkezésre közelebbi információk. A 

Szövetségi Egészségügyi Minisztérium képviselői azonban már egyeztettek 

az érintett szakmai szervezetekkel és érdekképviseletekkel (Gyógyszertári 

Asszisztensek Szövetsége – Bundesverband der PTA – BVpta; Adexa 

gyógyszerész szakszervezet; Német Gyógyszerészek Szakmai 

Képviseleteinek Munkaközössége – Arbeitsgemeinschaft der 

Berufsvertretungen Deutscher Apotheker – ABDA, jelenleg: 

Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände). [N. B. PTA = 

Pharmazeutisch-technische(r) Assistent(in)]  

Új szövetségi keretszerződés a tarifákról?  

2018 novemberében az ADEXA gyógyszerész szakszervezet egyeztetéseket 

kezdeményezett a Német Gyógyszerészek Szakmai Képviseleteinek 

Munkaközösségével (ABDA) a tarifákról szóló szövetségi 

keretszerződésről. Ennek keretében jelentős tarrifaváltozások kerültek 

napirendre. Az Adexa például célul tűzte egy saját tarifa bevezetését a 

fiókvezetők részére, az alkalmazottak továbbképzéseken való részvételének 

figyelembevételét, valamint a sürgősségi szolgálat jobb térítését az 

alkalmazottak részére, de ismét csak nem tudta keresztülvinni szándékait. 

A tárgyalások ebben az évben folytatódnak és talán eredménnyel járnak.  

Benjamin Rohrer, Chefredakteur DAZ.online  

brohrer@daz.online  

mailto:brohrer@daz.online


*  

 

Mélanie Sauvain: 2019-ben hatályba lépő jogszabályok  

a svájci társadalombiztosítás területén  

Soziale Sicherheit CHSS 4/2018, 40-43. p. 

 

Forrás Internet-helye: https://soziale-sicherheit-

chss.ch/artikel/sozialversicherungen-was-sich-2019-aendert/ ,  

https://soziale-sicherheit-chss.ch/wp-

content/uploads/2018/12/de_BSV_CHSS_04-

18_Sozialversich_2019_Aenderungen.pdf  

Egészségpolitika, egészségbiztosítás  

• A betegpénztári díjak emelkedése: A kötelező egészségbiztosítás 

átlagos díja 1,2%-kal emelkedik. Miközben a 25 év fölöttiek díja 

átlagosan 1,4%-kal emelkedik, a fiatal felnőtteké átlagosan 15,6%-

kal csökken. Ez a Parlament döntéséből következik, amely a 19 és 

25 év közöttiek számára felére csökkenti a kockázatkiegyenlítést. 

Ezt a 25 év fölöttiek kockázatkiegyenlítésének emeléséből 

finanszírozzák. Kiemelendő, hogy az átlagos éves emelés 

kiszámításához most első alkalommal már nem a standard-díjon, a 

felnőtteknél érvényes 300 CHF összegű franchise-on és baleseti 

fedezeten alapul. Ugyanis csak minden ötödik személy választja a 

standard-díjat.  

• Költségkontroll az egészségügyben: Csökken néhány száz 

gyógyszer, eredeti készítmény és generikum ára, többek között a 

kötelező betegbiztosítás keretében térített termékeké, mint a 

vércukormérő tesztcsíkoké. Az árcsökkentések 2018 decemberétől 

léptek érvénybe. Továbbá ugyanettől az időponttól kezdve 

térítésessé váltak bizonyos korábban fekvőbeteg szolgáltatások, 

amennyiben azok elvégzésére ambulánsan kerül sor: 

visszérműtétek, aranyér-beavatkozások, egyoldali nyitott 

lágyéksérvműtét, méhnyak- és méhvizsgálat és beavatkozás, 

térdartroszkópia, mandula- és nyálmirigy-beavatkozások. 

Becslések szerint így évente 33.000 kezelés irányítható át 

fekvőbeteg ellátásból ambuláns ellátásba és ez mintegy 90 millió 

CHF megtakarítást eredményez a kantonok számára.  

• Gyógyszerellátás: Hatályba lép a gyógyszertörvény módosítása. 

Egyebek között egyszerűsödik a gyógyszerkiadás, ami 

megkönnyíti az öngyógyszerezést. A jövőben egyszerűsödik 

bizonyos vényköteles készítmények kiadása (mint a szénanátha 

elleni antihisztaminoké). Egyszerűsödik a gyógyszerengedélyezési 
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eljárás, elsősorban olyan gyógyszereké, amelyeket a svájciéhoz 

hasonló engedélyezési eljárást alkalmazó országokban már 

engedélyeztek. Egyszerűsödik a komplementer készítmények és 

fitoterapeutikumok engedélyezése. A törvény rendelkezéseket 

tartalmaz a piaci transzparenciára és piacfelügyeletre vonatkozóan. 

Erősödik a farmakovigilancia, a mellékhatások vizsgálata.  

• Gyermekgyógyszerek: Támogatásban részesül a 

gyermekgyógyszerek fejlesztése. A gyógyszercégek a jövőben tíz 

évig fokozott védelemben részesülnek az utánzatokkal szemben. 

Ugyancsak 2019. január 1-én lépett hatályba a szabadalmakról 

szóló törvény, amely további ösztönzőket tartalmaz a 

gyermekgyógyszerek fejlesztésére. Amennyiben a 

gyógyszergyártók speciális klinikai vizsgálatokat végeznek 

bizonyos gyógyszerekre vonatkozóan és a gyermekek számára való 

alkalmazási lehetőségeket teremtenek, a szabadalmi védelem hat 

hónappal meghosszabbodik. Az ún. «pediátriai hosszabbítás» 

részben kiegyenlíti a megnövekedett kutatás-fejlesztési 

költségeket.  

• További két évvel, 2021-ig meghosszabbodik az orvosi hivatás 

gyakorlásának engedélyezését felfüggesztő rendelet: Az új 

rendelkezés bevezetéséig hatályban marad az engedélyezési stop, 

amely előbb 2001 és 2011 között volt hatályban, majd 2013-tól 

ismét bevezettek, mivel a tilalom feloldása újabb orvosok 

beáramlásához és magasabb egészségügyi költségekhez vezetett. 

Jelenleg a Parlament napirendjén van a betegbiztosításról szóló 

törvény revíziója, amely egyebek között a szolgáltatók 

engedélyezésére is kiterjed és a moratórium helyébe lép.  

• Szervadományozás: 2021-ig meghosszabbodik a 2013-ban indított 

szervadományozási akcióterv, amelynek célja kezdetben az 

egymillió lakosra jutó donorok számának 13,7 személyre, majd 

2018 végéig 20 személyre emelése lett volna. E célkitűzést nem 

sikerült elérni, 2013. óta azonban a donorok száma az előző évhez 

viszonyítva minden évben növekedett, 2017-ben pedig tetőzött.  

Fontos projektek 2019-ben  

A kötelező betegbiztosítás területén alkalmazott franchise-ok: Az egyik 

javaslat szerint a franchise-ok mértékét a költségek alakulásához kellene 

igazítani. Amennyiben a költségek meghaladnának egy bizonyos határt, a 

felnőttek által fizetendő franchise-t 50 CHF-fel kellene emelni. A 

szakbizottságok elfogadták, a szövetségi kormány azonban a 

kezdeményezés elutasítását javasolja. Egy jelenlegi indítvány szerint a 

minimális franchise-t 300 CHF-ről 500 CHF-re kellene emelni.  



 

Cannabis: Az orvosi cannabis engedélyezéséről szóló előterjesztés 

társadalmi vitája 2018 nyarán kezdődik. 2017-ben Svájcban 3.000 beteget 

kezeltek cannabis-szal. A cannabis szabadidős fogyasztásának 

legalizálása egyelőre teljesen nyitott kérdés. Az érzéstelenítőkről szóló 

törvény módosításáról szóló törvénytervezet előreláthatóan 2019-ben 

kerül a Parlament napirendjére.  

 

A szerző:  

Mélanie Sauvain,  

Projektleiterin, Öffentlichkeitsarbeit,  

Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV)  

E-Mail: melanie.sauvain@bsv.admin.ch  
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