
országgyű lési képviselő

Módosító javaslat

Kövér László úrnak,
az Országgyű lés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 94 .§-ának (1) bekezdése és 102 . §-ának (1) bekezdése alapján „az egyes
egészségügyi tárgyú törvények módosításáról” szóló Tl3357 . számú törvényjavaslathoz a
következő

módosító javaslatot

terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 63 . §-a a következő új (3) bekezdéssel egészül ki :

„(3) A Gyftv. 36. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki :

„(10) Azt a 12. § (3) bekezdése szerinti ismertetési tevékenységet folytató, a kis- é s
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti
önálló kis- és közepes vállalkozást, aki maximum 12 fő ismertető személyt foglalkoztat
munkavégzésre	 irányuló	 jogviszony	 keretében és magyarországi	 gyógyszergyártási
engedéllyel rendelkezik, nem terheli a 36 . § (4) bekezdés szerinti befizetési kötelezettsé g
abban az esetben, ha az ismertető személy kizárólag_azokat a termékeket ismerteti, melye k
esetében az ismertetési tevékenységet folytató kis- és közepes vállalkozás a forgalomb a
hozatali engedély jogosultja, továbbá a gyógyszergyártásra jogosító engedély nem kizáróla g
csomagolásra illetve gyártási tétel felszabadításra vonatkozik .'

Indokolás

A benyújtott törvényjavaslat 63 . §-a az orvoslátogatók után korábban kiszabott befizetési
kötelezettséget duplájára javasolja emelni . A multinacionális gyógyszercégek az értékesítés i
hálózat csökkentésével illetve átszervezéssel mérsékelhetik ennek az intézkedésnek a negatív
hatását, de a kis és középvállalatok (a továbbiakban : KKV) esetén erre nincs mód, mivel
eddig sem engedhettek meg nagyobb létszámú értékesítési csapatot . A hazai KKV
kategóriába tartozó gyógyszergyártók bevételeik 98 %-át a belföldi gyógysze r
kereskedelemből realizálják, termékeik jellemzően az alacsonyáru kategóriába tartozó
készítmények. A módosító javaslat azon átlátható magyar tulajdonosú KKV-k fennmaradását
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teszi lehetővé, akik kis számú látogatót foglalkoztatnak és Magyarországon gyártás i
engedéllyel rendelkeznek .

Budapest, 2011 . június 7 .

Dr. NagyKálrnKovácsJózsef
Kereszténydemokrata Néppárt
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