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EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94 . § (1) bekezdése és 102 . § (1) bekezdése alapján a biztonságos és
gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás
általános szabályairól szóló T/1037. számú törvényjavaslathoz a bizottság a következő

bizottsági módosító javaslatot

terjeszti elő :

A törvényj avaslat 35 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„35. § (1) A gyógyszer forgalomba hozatali engedélyének jogosultját, valamennyi
közfinanszírozott gyógyszere után a tárgyévi gyógyszertári forgalmi adatok alapján, a
közfinanszírozott gyógyszereire kifizetett, termelői árra eső teljes évi támogatás
a) fix összegű támogatásban részesülő gyógyszerek esetén [14]8 százaléka erejéig,
b) nem fix támogatásban részesülő gyógyszerek esetén [16 százaléka erejéig] egy doboz
termelői árra eső társadalombiztosítási támogatás szerint az alábbi sávok alapján :
0-1000 Ft/doboz között 8 százaléka ereiéig
1001-2000 Ft/doboz között 12,5 százaléka erejéig
2001-3000 Ft/doboz között 15 százaléka erejéig
3001-4500 Ft/doboz között 20 százaléka ereiéig
4501 Ft/doboz felett 25 százaléka erejéig
befizetési kötelezettség terheli ."

Indokolás

A javaslat a gyógyszer forgalomba hozatali engedélye jogosultjának befizetési kötelezettségét
a közfinanszírozott gyógyszereire eső teljes évi ártámogatás alapulvétele helyett a termelői
árra vetítve állapítja meg . Ez azért is indokolt, mert az olcsóbb, általában generikus termékek
nagy részben hazai gyártásúak és az alacsonyabb termelői árra eső kisebb százalékos mértékű
befizetések egyben azt is jelentik, hogy a sávos előírással áttételesen támogatjuk a magyar
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ipart, úgy, hogy a törvényjavaslat által tervezett befizetés e módszerrel is teljesülni fog . A fix
összegű támogatásban részesülő és a nem fix támogatásban részesülő 1000 Ft alatti termelői
árú gyógyszerek esetén egységes 8 % os kulcsot tartalmaz a javaslat . A nem fix támogatásban
részesülő 1001 Ft feletti termelői ár6 készítmények esetén a sávok differenciáltan kerültek
megállapításra .

Budapest, 2006 . november 8 .

Kökény Mihály
elnök
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