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Tisztelt Országgyűlés! 
 
 Az Országgyűlés Egészségügyi bizottsága – első helyen kijelölt bizottságként –, 
valamint Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága (a továbbiakban: Emberi jogi 
bizottság), megvitatta az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a 
gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló, T/16301. számon beterjesztett 
törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/16301/2. és 5-60. számú módosító 
javaslatokat. 
 
 Az Emberi jogi bizottság ülésén az ajánlás egyes pontjainál feltüntetett Előterjesztői 
állásfoglalás alatt a tárca (Egészségügyi Minisztérium) állásfoglalása értendő. 
 
 Visszavont módosító javaslatok: T/16301/21., /43., /20., /26., /46. (dr. Schvarcz 
Tibor) és T/16301/9. (dr. Csáky András). Ezeket a módosító javaslatokat az ajánlás nem 
tartalmazza. 
 
 Az első helyen kijelölt bizottság döntése szerint az ajánlás 52. pontjában foglalt 
módosító javaslat nem házszabályszerű (T/16301/60. sz.). 
 
 Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új 
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az 
egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk 
annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.  
  Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a 
módosító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta.   
 Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem 
foglalt állást. 

_____________________ 
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 Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, 
vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a 
törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is. 

 A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket 
az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák.  

 Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § (3) 
bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára 
vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges.  
 Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt 
bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal. 

 A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott 
módosító javaslatokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű 
dönteni. 

 Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek 
javaslatot,  terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással  tesszük közzé. 
 
 

1.  Sági József képviselő a törvényjavaslat címének a következő módosítását javasolja: 
 
"az emberi [alkalmazásra kerülő] felhasználású gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot 

szabályozó törvények módosításáról" 
 

Indokolás: Lásd a T/16301/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

2.  Dr. Schvarcz Tibor, dr. Havas Szófia, Kárpáti Zsuzsa, dr. Vidorné dr. Szabó 
Györgyi, dr. Czinege Imre, dr. Nyul István, dr. Kökény Mihály, dr. Tóth István 
képviselők a törvényjavaslat címének a következő módosítását javasolják: 
 
 VISSZAVONVA az Egészségügyi bizottság 2005. június 15-i ülésén! 
 

Indokolás: Lásd a T/16301/21. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
 
 

3.  Dr. Schvarcz Tibor, dr. Havas Szófia, Kárpáti Zsuzsa, dr. Vidorné dr. Szabó 
Györgyi, dr. Czinege Imre, dr. Nyul István, dr. Kökény Mihály, dr. Tóth István 
képviselők a törvényjavaslat 1. § 4. pontjának a következő módosítását javasolják: 
 
 VISSZAVONVA az Egészségügyi bizottság 2005. június 15-i ülésén! 
 

Indokolás: Lásd a T/16301/43. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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4.  Kovácsné dr. Horváth Klára képviselő a törvényjavaslat 2. § (3) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "(3) E törvény rendelkezéseit nem kell alkalmazni az emberi eredetű teljes vérre, 
plazmára vagy vérsejtekre, - kivéve az olyan plazmát, amelyet ipari folyamat bevonásával 
járó módszerrel dolgoznak fel - az orvostechnikai eszközre, az élelmiszerre, az étrend-
kiegészítő termékekre, a kozmetikai termékre, az emberi fogyasztásra szánt egyéb termékre, 
valamint az emberi szervezetbe nem kerülő, illetve emberi szervezeten nem alkalmazott 
fertőtlenítőszerre és az orvosi laboratóriumi diagnosztikumra." 
 

Indokolás: Lásd a T/16301/5. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Egészségügyi biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

5.  Kárpáti Zsuzsa képviselő a törvényjavaslat 2. § (3) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(3) E törvény rendelkezéseit nem kell alkalmazni az emberi eredetű teljes vérre, 
plazmára vagy vérsejtekre, - kivéve az olyan plazmát, amelyet ipari folyamat bevonásával 
járó módszerrel dolgoznak fel - az orvostechnikai eszközre, az élelmiszerre, a kozmetikai 
termékre, az emberi fogyasztásra szánt egyéb termékre, a gyógyhatású készítményből 
átminősített gyógyszerekre, valamint az emberi szervezetbe nem kerülő, illetve emberi 
szervezeten nem alkalmazott fertőtlenítőszerre és az orvosi laboratóriumi diagnosztikumra." 
 

Indokolás: Lásd a T/16301/32. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

6.  Dr. Juhos Katalin képviselő a törvényjavaslat 3. § (4) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(4) A klinikai vizsgálat engedélyezési eljárásának időtartama a kérelem benyújtását 
követő [hatvan] negyvenöt nap, [ezen belül] amely az etikai jóváhagyás elkészítésének 
határidej[e]ét [negyvenkét nap] is magában foglalja. Génterápiára és szomatikus sejtterápiára 
szolgáló, valamint genetikailag módosított szervezeteket tartalmazó vizsgálati készítmények 
esetén a klinikai vizsgálat engedélyezési eljárásának időtartama a kérelem benyújtásától 
számított kilencven nap, ezen belül az etikai jóváhagyás elkészítésének határideje legfeljebb 
hetvenkét nap. Xenogén sejtterápiára szolgáló vizsgálati készítmények esetén a klinikai 
vizsgálat engedélyezési eljárásának időtartama a kérelem benyújtásától számított tizenkét 
hónap, ezen belül az etikai jóváhagyás elkészítésének határideje legfeljebb tizenegy hónap." 
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Indokolás: Lásd a T/16301/17. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

7.  Dr. Schvarcz Tibor, dr. Havas Szófia, Kárpáti Zsuzsa, dr. Czinege Imre dr. 
Garai István Levente, dr. Nyul István, dr. Kökény Mihály, dr. Tittmann János, dr. Tóth 
István képviselők a törvényjavaslat 3. § (4) bekezdésének a következő módosítását 
javasolják: 
 
 "(4) A klinikai vizsgálat engedélyezési eljárásának időtartama a kérelem benyújtását 
követő [hatvan nap, ezen belül az etikai jóváhagyás elkészítésének határideje negyvenkét 
nap] negyvenöt nap, mely az etikai eljárás jóváhagyásának határidejét is magába foglalja. 
Génterápiára és szomatikus sejtterápiára szolgáló, valamint genetikailag módosított 
szervezeteket tartalmazó vizsgálati készítmények esetén a klinikai vizsgálat engedélyezési 
eljárásának időtartama a kérelem benyújtásától számított kilencven nap, ezen belül az etikai 
jóváhagyás elkészítésének határideje legfeljebb hetvenkét nap. Xenogén sejtterápiára szolgáló 
vizsgálati készítmények esetén a klinikai vizsgálat engedélyezési eljárásának időtartama a 
kérelem benyújtásától számított tizenkét hónap, ezen belül az etikai jóváhagyás elkészítésének 
határideje legfeljebb tizenegy hónap." 
 

Indokolás: Lásd a T/16301/37. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

8.  Dr. Schvarcz Tibor, dr. Havas Szófia, Kárpáti Zsuzsa, dr. Vidorné dr. Szabó 
Györgyi, dr. Czinege Imre, dr. Nyul István, dr. Kökény Mihály, dr. Tóth István 
képviselők a törvényjavaslat 3. §-át új (7) bekezdéssel kiegészíteni javasolják (a javaslat 
elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen változik): 
 
 "(7) A klinikai vizsgálat kezdeményezője az azt végző egészségügyi szolgáltatóval, 
illetve a klinikai vizsgálat vezetőjével a klinikai vizsgálat végzésére írásban szerződést köthet. 
A szerződés érvényességéhez az OGYI-nak az Egészségügyi Tudományos Tanács külön 
jogszabály szerinti kutatásetikai bizottságának előzetes véleménye alapján kialakított 
egyetértése szükséges." 
 

Indokolás: Lásd a T/16301/42. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Egészségügyi biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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9.  Dr. Schvarcz Tibor, dr. Havas Szófia, Kárpáti Zsuzsa, dr. Vidorné dr. Szabó 
Györgyi, dr. Czinege Imre, dr. Nyul István, dr. Kökény Mihály, dr. Tóth István 
képviselők a törvényjavaslat 4. § (5) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 "(5) Az OGYI a határozat meghozatalát megelőzően helyszíni szemlét tart, melynek 
keretében megvizsgálja, hogy a kérelmező rendelkezik-e a gyógyszergyártáshoz szükséges – 
külön jogszabályban meghatározott - személyi és tárgyi feltételekkel, valamint megfelelő 
dokumentációs és minőségbiztosítási rendszerrel." 
 

Indokolás: Lásd a T/16301/23. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Egészségügyi biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

10.  Dr. Mézes Éva képviselő a törvényjavaslat 5. §-át új (10) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "(10) Nem minősül forgalomba hozatalnak az EGT, illetve EGT-megállapodásban 
részes tagállamban forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező gyógyszer személyes 
felhasználási célból, ésszerű mennyiségben történő behozatala, illetve más tagállamból 
történő beszerzése, ideértve a vényköteles gyógyszerek körében a vényírási jogosultsággal 
rendelkező orvos által kiállított recept alapján történő gyógyszer beszerzését és kiszolgálását." 
 

Indokolás: Lásd a T/16301/47. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

11.  Dr. Csáky András és Sisák Imre képviselők a törvényjavaslat 10. § (4) 
bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 VISSZAVONVA az Egészségügyi bizottság 2005. június 15-i ülésén! 
 

Indokolás: Lásd a T/16301/9. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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12.  Dr. Schvarcz Tibor, dr. Havas Szófia, Kárpáti Zsuzsa, dr. Vidorné dr. Szabó 
Györgyi, dr. Czinege Imre, dr. Nyul István, dr. Kökény Mihály, dr. Tóth István 
képviselők a törvényjavaslat 10. §-át új (5) bekezdéssel javasolják kiegészíteni: 
 
 "(5) Az OGYI által nem a külön közösségi jogszabályban rögzített eljárással 
forgalomba hozatalra engedélyezett készítmények egyéb módosítási kérelmeit a Bizottság 
1084/2003/EK rendeletében rögzített módon és határidőkkel kell elbírálni." 
 

Indokolás: Lásd a T/16301/39. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Egészségügyi biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

13.  Dr. Schvarcz Tibor, dr. Havas Szófia, Kárpáti Zsuzsa, dr. Garai István 
Levente, dr. Nyul István, dr. Kökény Mihály, dr. Tóth István képviselők a törvényjavaslat 
11. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 "11. § (1) A gyógyszer-nagykereskedelem a beszerzett gyógyszerek viszonteladónak 
történő értékesítése, ideértve a gyógyszerek raktározásával, szállításával, külföldre történő 
kivitelével kapcsolatos valamennyi tevékenységet, melynek eredményeként a gyógyszer - ha 
jogszabály másként nem rendelkezik - az előállítótól a [közvetlen] lakossági 
gyógyszerellátóhoz eljut. Gyógyszer-nagykereskedelmi tevékenységet folytatni – ha e törvény 
másként nem rendelkezik - az OGYI e tevékenység végzésére jogosító engedélyének 
birtokában lehet." 
 

Indokolás: Lásd a T/16301/31. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Egészségügyi biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

14.  Dr. Schvarcz Tibor, dr. Havas Szófia, Kárpáti Zsuzsa, dr. Vidorné dr. Szabó 
Györgyi, dr. Czinege Imre, dr. Nyul István, dr. Kökény Mihály, dr. Tóth István 
képviselők a törvényjavaslat 11. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 "11. § (1) A gyógyszer-nagykereskedelem a beszerzett gyógyszerek viszonteladónak 
történő értékesítése, ideértve a gyógyszerek raktározásával, szállításával, [külföldre történő] 
EGT-megállapodásban részes államon kívülről történő behozatalával, illetve nem e térség 
országaiba irányuló kivitelével kapcsolatos valamennyi tevékenységet, melynek 
eredményeként a gyógyszer - ha jogszabály másként nem rendelkezik - az előállítótól a 
közvetlen lakossági gyógyszerellátóhoz eljut. Gyógyszer-nagykereskedelmi tevékenységet 
folytatni – ha e törvény másként nem rendelkezik - az OGYI e tevékenység végzésére 
jogosító engedélyének birtokában lehet." 
 

Indokolás: Lásd a T/16301/38. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):  - az Egészségügyi biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

15.  Dr. Schvarcz Tibor, dr. Havas Szófia, Kárpáti Zsuzsa, dr. Vidorné dr. Szabó 
Györgyi, dr. Czinege Imre, dr. Nyul István, dr. Kökény Mihály, dr. Tóth István 
képviselők a törvényjavaslat 11. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 VISSZAVONVA az Egészségügyi bizottság 2005. június 15-i ülésén! 
 

Indokolás: Lásd a T/16301/20. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
 
 

16.  Dr. Mézes Éva képviselő a törvényjavaslat 11. § (3) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(3) A gyógyszer-nagykereskedelmi engedély jogosultja - a külön jogszabályban 
meghatározott kivételtől eltekintve - az általa forgalmazott termékeket közvetlenül lakosság 
részére nem forgalmazhatja, illetve csak olyan gazdálkodó szervezettől szerezhet be 
gyógyszert, amely gyógyszer gyártási vagy nagykereskedelmi tevékenység végzésére jogosító 
engedéllyel rendelkezik, továbbá csak olyan megrendelőnek szállíthat gyógyszert, aki 
gyógyszerekkel kapcsolatos nagykereskedelmi, illetve lakossági, intézeti gyógyszerellátó, 
vagy egészségügyi szolgáltató tevékenység végzésére engedéllyel rendelkezik." 
 

Indokolás: Lásd a T/16301/48. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

17.  Dr. Schvarcz Tibor, dr. Havas Szófia, Kárpáti Zsuzsa, dr. Vidorné dr. Szabó 
Györgyi, dr. Garai István Levente, dr. Nyul István, dr. Kökény Mihály, dr. Tóth István 
képviselők a törvényjavaslat 11. § (3) bekezdésének a következő módosítását, valamint új (4) 
bekezdéssel történő kiegészítését javasolják (a javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek 
számozása értelemszerűen változik): 
 
 "(3) A gyógyszer-nagykereskedelmi engedély jogosultja [- a külön jogszabályban 
meghatározott kivételtől eltekintve -] az általa forgalmazott termékeket közvetlenül 
lakosság részére nem forgalmazhatja, [illetve] továbbá csak a gyógyszertárak, valamint olyan 
[megrendelőnek] megrendelők részére szállíthat gyógyszert, akik gyógyszerekkel 
kapcsolatos nagykereskedelmi[, illetve egészségügyi szolgáltató tevékenység végzésére] 
engedéllyel [rendelkezik] rendelkeznek. 
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 (4) A nagykereskedelmi engedély jogosultja (a továbbiakban: nagykereskedő) 
közvetlenül a lakosság részére csak orvosi oxigént szolgáltathat ki." 
 

Indokolás: Lásd a T/16301/30. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Egészségügyi biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

18.  Dr. Mézes Éva képviselő a törvényjavaslat 12. §-nak a következő módosítását, 
valamint új (3)-(5) bekezdésekkel javasolja kiegészíteni: 
 
 "12. § (1) A gyógyszerellátás azon tevékenységek összessége, amely magába foglalja 
a gyártást, előállítást, tárolást és forgalmazást és amelynek eredményeként a gyógyszer a 
közvetlen felhasználóhoz eljut. 
 
 (2) A lakossági gyógyszerellátás [az a közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertár, 
valamint az intézeti gyógyszertár által végzett egészségügyi szakellátó tevékenység, 
amely során az egészségügyi szolgáltató a gyógyszert és az alkalmazásával összefüggő 
szakmai információt a betegek részére közvetlenül biztosítja] azon tevékenységek 
összessége, amelynek eredményeként a gyógyszer a végső forgalmazótól a fogyasztási célból 
gyógyszert vásárló természetes személyhez, vagy annak megbízottjához eljut. 
 
 (3) A lakosság gyógyszerrel történő ellátása történhet gyógyszertáron, továbbá más 
olyan gyógyszer forgalmazón (továbbiakban: lakossági gyógyszerellátásra engedéllyel 
rendelkező egyéb vállalkozás) keresztül, amely rendelkezik az ÁNTSZ által – a Magyar 
Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal szakhatósági hozzájárulásával – kiadott gyógyszer 
kiskereskedelmi tevékenység végzésére jogosító engedélyével. Külön jogszabály határozza 
meg azokat a feltételeket, amelyeket az adott telephelynek, illetve üzletnek folyamatosan 
teljesíteni szükséges annak érdekében, hogy a gyógyszerek biztonságossága, a forgalmazás 
figyelemmel kísérhetősége, valamint a fogyasztók információkkal való megfelelő ellátása 
garantálható legyen a kiskereskedelmi forgalmazás során. 
 
 (4) Az engedélyt az ÁNTSZ akkor adja meg, ha a kérelmező megfelel a külön 
jogszabályban meghatározott személyi, tárgyi és egyéb működési feltételeknek. 
 
 (5) Nem esik engedélyezési kötelezettség alá annak a lakossági gyógyszerellátást, 
illetve gyógyszer nagykereskedelmi tevékenységet végző gazdálkodó szervezetnek a belföldi 
tevékenysége, amely a székhelye szerinti EGT, illetve EGT-megállapodásban részes tagállam 
joga alapján rendelkezik a Magyar Köztársaság területére érvényes gyógyszer 
nagykereskedelmi, illetve kiskereskedelmi engedéllyel, feltéve ha a magyarországi telephelye, 
illetve üzlete, továbbá az általa forgalmazott gyógyszerek megfelelnek a magyar jog által 
meghatározott feltételeknek." 
 

T/16301/49. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 22. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
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Indokolás: Lásd a T/16301/49/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

19.  Dr. Schvarcz Tibor, dr. Havas Szófia, Kárpáti Zsuzsa, dr. Vidorné dr. Szabó 
Györgyi, dr. Garai István Levente, dr. Nyul István, dr. Kökény Mihály, dr. Tóth István 
képviselők a törvényjavaslat 12. § (2) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 "(2) A lakossági gyógyszerellátás az a közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertár, 
valamint – külön jogszabályban meghatározott esetben – az intézeti gyógyszertár által végzett 
egészségügyi szakellátó tevékenység, amely során az egészségügyi szolgáltató a gyógyszert 
és az alkalmazásával összefüggő szakmai információt a betegek részére közvetlenül 
biztosítja." 
 

Indokolás: Lásd a T/16301/25. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

20.  Dr. Schvarcz Tibor, dr. Havas Szófia, Kárpáti Zsuzsa, dr. Garai István 
Levente, dr. Nyul István, dr. Kökény Mihály, dr. Tóth István képviselők a törvényjavaslat 
13. §-át új (4) bekezdéssel kiegészíteni javasolják (a javaslat elfogadása esetén a § 
bekezdéseinek számozása értelemszerűen változik): 
 
 "(4) Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítményekből átminősített 
gyógyszer forgalomba hozataláról külön jogszabály rendelkezik." 
 

T/16301/34. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 56. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/16301/34. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Egészségügyi biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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21.  Dr. Schvarcz Tibor, dr. Havas Szófia, Kárpáti Zsuzsa, dr. Vidorné dr. Szabó 
Györgyi, dr. Garai István Levente, dr. Nyul István, dr. Kökény Mihály, dr. Tóth István 
képviselők a törvényjavaslat 13. §-át új (5) bekezdéssel javasolják kiegészíteni: 
 
 "(5) Lakossági gyógyszerellátó tevékenység kizárólag az e tevékenység végzésére 
jogosító hatósági engedély birtokában folytatható." 
 

Indokolás: Lásd a T/16301/24. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

22.  Dr. Mézes Éva képviselő a törvényjavaslat 13. §-át új (5) bekezdéssel 
kiegészíteni javasolja: 
 
 "(5) A 12. § (3)-(4) bekezdése szerint lakossági gyógyszerellátásra engedéllyel 
rendelkező egyéb vállalkozásnak teljesíteni kell a (2) bekezdésben foglalt feltételt. A 
lakossági gyógyszerellátásra engedéllyel rendelkező egyéb vállalkozás akkor forgalmazhat 
vényköteles gyógyszert, ha teljesíti a (3)-(4) bekezdésben foglalt feltételeket." 
 

T/16301/49. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 18. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/16301/49/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

23.  Dr. Csáky András és Sisák Imre képviselők a törvényjavaslat 14. § (3) 
bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 "(3) A beteg [részére] intézeti tartózkodása alatt a kezelése során csak az intézet[i] 
gyógyszertára által bevételezett és onnan az osztályokra, részlegekre kiadott gyógyszerek - 
ideértve a kórházi, klinikai vizsgálatok céljából érkezett készítményeket – alkalmazhatók, 
kivéve a beteg kórházi kezelését megelőzően beállított, krónikus betegségének kezelését 
szolgáló, változtatást nem igénylő kezelésének gyógyszereit." 
 

Indokolás: Lásd a T/16301/11. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Egészségügyi biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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24.  Dr. Schvarcz Tibor, dr. Havas Szófia, Kárpáti Zsuzsa, dr. Vidorné dr. Szabó 
Györgyi, dr. Czinege Imre, dr. Nyul István, dr. Kökény Mihály, dr. Tóth István 
képviselők a törvényjavaslat 16. §-át megelőző címnek a következő módosítását javasolják: 
 

"A [gyógyszergyártók] forgalomba hozatali engedély jogosultjának, a gyógyszer-
nagykereskedelmi engedély jogosultjának, illetve a [gyógyszerellátásban résztvevők] 

gyógyszertár működtetőjének gyógyszerellátásra vonatkozó felelőssége" 
 

Indokolás: Lásd a T/16301/36. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Egészségügyi biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

25.  Dr. Mézes Éva képviselő a törvényjavaslat 16. § (4) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés felvételét javasolja: 
 
 "(4) [A gyógyszertár működtetőjének ellátási felelősségéről a gyógyszertárak 
létesítéséről és működésük egyes szabályairól  külön jogszabály rendelkezik.] A 
nagykereskedő és a lakossági gyógyszerellátó oly módon köteles folyamatosan biztosítani az 
ellátott földrajzi terület követelményeinek megfelelő gyógyszerválasztékot, hogy az igényelt 
gyógyszer az adott területen – a lakossági ellátás veszélyeztetése nélkül – ésszerűen rövid 
időn belül rendelkezésre álljon. Külön jogszabály sürgős szükség vagy a krónikus betegek 
ellátása szempontjából különösen nélkülözhetetlen gyógyszerek esetén további részletes 
feltételeket állapíthat meg folyamatos ellátás garantálása, illetve a veszélyhelyzetek elkerülése 
érdekében." 
 

Indokolás: Lásd a T/16301/50. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

26.  Dr. Csáky András és Sisák Imre képviselők a törvényjavaslat 16. § (5) 
bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 "(5) Amennyiben a támogatott gyógyszer forgalomba hozatali engedélyének jogosultja 
a már forgalomban lévő készítményt átmenetileg vagy tartósan a Magyar Köztársaság 
területén nem tudja, vagy nem kívánja forgalmazni, azonban  
 
 a) [a gyógyszerrel kezelt betegek száma a száz főt meghaladja és] a gyógyszer 
hiánya súlyos egészségkárosodást, vagy életminőség romlást okoz a kezelt betegeknél és 
 
 b) a gyógyszerrel azonos hatóanyagú, gyógyszerformájú és hatáserősségű gyógyszer a 
Magyar Köztársaság területén nincs forgalomban 
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 az állami egészségügyi, katasztrófa és védelmi készlet kezelője jogosult a külön 
jogszabályban meghatározottak szerint a gyógyszert olyan jogi személytől, illetve jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezettől beszerezni, [aki] amely a Magyar Köztársaság 
területén kívül, gyógyszerek nagy- vagy kiskereskedelmi forgalmazására engedéllyel 
rendelkezik." 
 

Indokolás: Lásd a T/16301/12. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Egészségügyi biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

27.  Dr. Schvarcz Tibor, dr. Havas Szófia, Kárpáti Zsuzsa, dr. Vidorné dr. Szabó 
Györgyi, dr. Czinege Imre, dr. Nyul István, dr. Kökény Mihály, dr. Tóth István 
képviselők a törvényjavaslat 18. § (8) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 "(8) Különös méltánylást érdemlő betegellátási érdekből vagy közegészségügyi okból 
az OGYI a[z] (6) és (7) bekezdés rendelkezéseitől eltekinthet." 
 

Indokolás: Lásd a T/16301/40. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Egészségügyi biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

28.  Dr. Mézes Éva képviselő a törvényjavaslat 20. § (3) bekezdése felvezető 
szövegének a következő módosítását javasolja: 
 
 "(3) Amennyiben az OGYI az ellenőrzés során megállapítja, hogy olyan személy, 
vagy gazdálkodó szervezet végez e törvény hatálya alá tartozó tevékenységet, amely nem 
rendelkezik az adott tevékenységre jogosultsággal, illetve a forgalomba hozatali engedély 
jogosultja, illetve képviselője, a gyógyszer gyártója vagy a gyógyszer-nagykereskedelmi 
engedély jogosultja a tevékenysége folytatása során az e törvényben illetve az e törvény 
felhatalmazása alapján kiadott külön jogszabályokban meghatározott feltételeinek nem tesz 
eleget, illetve kötelezettségét megszegi, határozattal" 
 

Indokolás: Lásd a T/16301/51. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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29.  Dr. Csáky András és Sisák Imre képviselők a törvényjavaslat 20. § (5) 

bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 "(5) A bírság összegét az eset összes körülményeire – így különösen a betegek 
(fogyasztók) érdekei sérelmének körére, súlyára, a jogsértő állapot időtartamára és a jogsértő 
magatartás ismételt tanúsítására – tekintettel kell meghatározni azzal, hogy a bírság 
legalacsonyabb összeg[e]ét [százezer Ft], valamint legmagasabb összeg[e]ét külön 
jogszabály tartalmazza. [a jogsértést elkövető előző naptári évében a jogsértés tárgyát 
képező terméket tekintve elért nettó hazai árbevételének 1%-a.] A jogerősen kiszabott és 
be nem fizetett bírságot adók módjára kell behajtani." 
 

T/16301/13. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 30. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/16301/16. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Egészségügyi biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője 
az Egészségügyi biz. ülésén egyetért
az Emberi jogi biz. ülésén nem ért egyet

 
 
 

30.  Dr. Csáky András és Sisák Imre képviselők a törvényjavaslat 20. § (6) 
bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 "(6) Az e törvény szerinti, gyógyszerellátással kapcsolatos kötelezettség megszegése 
esetén a bírság összegét az eset összes körülményeire - így különösen a betegek (fogyasztók) 
érdekei sérelmének körére, súlyára, a jogsértő állapot időtartamára és a jogsértő magatartás 
ismételt tanúsítására - tekintettel kell meghatározni azzal, hogy a bírság legalacsonyabb 
összeg[e]ét [százezer Ft.] külön jogszabály tartalmazza. A jogerősen kiszabott és be nem 
fizetett bírságot adók módjára kell behajtani." 
 

T/16301/16. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 29. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/16301/13. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Egészségügyi biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője 
az Egészségügyi biz. ülésén egyetért 
az Emberi jogi biz. ülésén nem ért egyet 
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31.  Dr. Csáky András és Sisák Imre képviselők a törvényjavaslat 21. § (3) 
bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 "(3) Gyógyszer előírás szerinti alkalmazásával okozott, a Tftv. 1. §-ának (4) bekezdése 
szerinti kár esetében a gyártó a Tftv. 7. §-a (1) bekezdésének d) pontjára hivatkozással nem 
mentesülhet a termékfelelősség alól. A gyártó jogutód nélküli megszűnése esetén a gyógyszer 
törzskönyvezését lefolytató, illetve a forgalomba hozatalt engedélyező hatóság köteles 
helytállni a termékfelelősségért." 
 

Indokolás: Lásd a T/16301/8. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Egészségügyi biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

32.  Dr. Csáky András és Sisák Imre képviselők a törvényjavaslat 22. § (5) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés felvételét javasolják: 
 
 "[(5) Összeférhetetlen a gyógyszerismertetői tevékenységgel, ha a (4) bekezdés 
szerinti nyilvántartásba vett orvos vagy gyógyszerész - ide nem értve a szerzői jogi 
védelem alá tartozó tudományos tevékenységet, - abban a betegellátó intézményben 
ismertet gyógyszert, amellyel az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről 
szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 7. § (2) bekezdése szerinti jogviszonyban áll.] 
 
 (5) A (4) bekezdés szerint nyilvántartásba vett orvos, gyógyszerész vagy egészségügyi 
szakdolgozó, közfinanszírozásban részesülő egészségügyi intézményben, illetve az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztárral gyógyszerek árához nyújtott támogatással történő gyógyszer 
forgalmazásra szerződést kötött gyógyszertárban gyógyszerismertető tevékenységet – ide nem 
értve a szerzői jogi védelem alá tartozó tudományos tevékenységet – nem végezhet, ha 
közfinanszírozásban részesülő egészségügyi intézményben, gyógyszertárban, az egészségügyi 
tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 7. § (2) 
bekezdése szerinti jogviszonyban végzi az egészségügyi szolgáltatást." 
 

Indokolás: Lásd a T/16301/6. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Egészségügyi biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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33.  Dr. Schvarcz Tibor, dr. Havas Szófia, Kárpáti Zsuzsa, dr. Vidorné dr. Szabó 
Györgyi, dr. Czinege Imre, dr. Nyul István, dr. Kökény Mihály, dr. Tóth István 
képviselők a törvényjavaslat 22. § (5) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 "(5) Összeférhetetlen a gyógyszerismertetői tevékenységgel, ha a (4) bekezdés szerinti 
nyilvántartásba vett [orvos vagy gyógyszerész] személy - ide nem értve a szerzői jogi 
védelem alá tartozó tudományos tevékenységet, - abban a betegellátó intézményben ismertet 
gyógyszert, amellyel az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. 
évi LXXXIV. törvény 7. § (2) bekezdése szerinti jogviszonyban áll." 
 

Indokolás: Lásd a T/16301/41. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Egészségügyi biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

34.  Dr. Schvarcz Tibor, dr. Havas Szófia, Kárpáti Zsuzsa, dr. Vidorné dr. Szabó 
Györgyi, dr. Czinege Imre, dr. Nyul István, dr. Kökény Mihály, dr. Tóth István 
képviselők a törvényjavaslat 22. §-át új (6) bekezdésének a következő módosítását 
javasolják: 
 
 "(6) Az (5) bekezdés szerinti összeférhetetlenség nem érinti az OGYI saját 
gyógyszerismertető hálózatába tartozó személyeket." 
 

Indokolás: Lásd a T/16301/19. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Egészségügyi biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

35.  Dr. Mézes Éva képviselő a törvényjavaslat 23. §-ának a következő módosítását, 
valamint új (8)-(9) bekezdésekkel kiegészíteni javasolja: 
 
 "23. § (1) A gyógyszerismertető tevékenységet végző reklámozó, illetve a 
reklámszolgáltató a gyógyszerek rendelésére és [forgalmazására] kiadására jogosultnak 
ajándékot, anyagi előnyt vagy más természetbeni juttatást nem adhat, nem ajánlhat fel, és nem 
ígérhet, kivéve, ha a felsoroltak csekély értékűek és összefüggenek a gyógyszerek rendelésére 
vagy forgalmazására jogosult által folytatott egészségügyi tevékenységgel. 
 
 (2) A gyógyszerek eladását, értékesítését vagy bemutatását segítő rendezvényeken a 
gyógyszerismertető tevékenységet végző reklámozó, illetve a reklámszolgáltató által 
biztosított vendéglátásnak ésszerű mértékűnek és a rendezvény fő céljához képest 
másodlagosnak kell lennie. A [rendezvényre, illetve a bemutatóra] a vendéglátásra 
egészségügyben, illetve a gyógyszerellátásban közreműködő szakembereken kívül más 
személy nem hívható meg. 
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 (3) A szakmai és tudományos célokat szolgáló rendezvények és programok közvetett 
vagy közvetlen formában történő támogatása esetén a gyógyszerismertetést végző reklámozó, 
illetve reklámszolgáltató által nyújtott támogatásnak mindenkor ésszerű mértékűnek és a 
rendezvény fő tudományos célkitűzéseihez képest alárendeltnek kell lennie azzal, hogy 
[szakmai és tudományos programokra] a vendéglátásra egészségügyben, illetve a 
gyógyszerellátásban közreműködő szakembereken kívül más személy nem hívható meg. 
 
 (4) Támogatás nyújtható az egészségügyi vagy tudományos tevékenységet folytató 
személy számára szakmai rendezvényeken, tanfolyamokon történő részvételre, olyan 
mértékben, amely nem haladja meg a fenti rendezvényeken történő részvételből fakadó, 
illetve azzal közvetlen összefüggésben felmerülő járulékos kiadások (utazási- szállás költség, 
részvételi díj) mértékét. 
 
 (5) Az (1)-(3) bekezdésben meghatározott tilalmak és korlátozások nem érintik  
 
 a) a gyógyszerek árával, árrésével és árengedményével, vagy egyéb kereskedelmi 
kedvezménnyel kapcsolatos külön jogszabályban meghatározott feltételeket, valamint 
 
 b) a gyógyszerismertetést végző reklámozó vagy a reklámszolgáltató által 
meghirdetett vagy támogatott, a (4) bekezdésben megjelölt rendezvényeken való részvétel 
támogatására vonatkozó nyilvános (országos terjesztésű sajtótermékben megjelenő) 
pályázatokon elnyerhető támogatásokat. A pályázati kiírás tartalmi követelményeit külön 
jogszabály állapítja meg. 
 
 (6) A gyógyszerek rendelésére és [forgalmazására] kiadására jogosult személy nem 
kérhet, és nem fogadhat el semmilyen az (1) bekezdésben tiltott juttatást vagy a (2)-(4) 
bekezdéssel ellentétes ösztönzést. 
 
 (7) Annak érdekében, hogy a gyógyszerek rendelésére és [forgalmazására] kiadására 
jogosult személy adózási kötelezettségének eleget tudjon tenni, a gyógyszert reklámozó vagy 
reklámszolgáltató a gyógyszerek rendelésére és forgalmazására jogosult személy részére a 
hatályos adójogszabályokban foglalt kötelezettség teljesítése érdekében a hatályos 
adójogszabályoknak megfelelő igazolást köteles megküldeni, ha ennek feltételei fennállnak. 
 
 (8) Gyógyszerismertető tevékenységet végző reklámozónak, illetve reklám 
szolgáltatónak minősül az a gazdálkodó szervezet vagy személy, aki a gyógyszer gyártója, 
forgalomba hozóra, illetve forgalmazója érdekében, vagy megbízása alapján reklámozza a 
gyógyszert. 
 
 (9) Reklámozásnak minősül e rendelkezések alkalmazása szempontjából a 
gyógyszerek rendelésének, szállításának, értékesítésének vagy fogyasztásának az elősegítését 
szolgáló információ adáson túl különösen a gyógyszerismertetést végző személyek találkozói 
a gyógyszerek rendelésére és kiadására jogosult személyekkel, a gyógyszermintákkal történő 
ellátás, pénzbeli vagy természetbeni előny nyújtásával, felajánlásával vagy ígéretével 
ösztönzés a gyógyszerek rendelésére vagy kiadására, kivéve azokat az eseteket, amikor 
ezeknek az értéke csekély, a gyógyszerek rendelésére vagy kiadására jogosult személyek által 
látogatott reklámrendezvények támogatása, továbbá a gyógyszerek rendelésére vagy kiadására 
jogosult személyek által látogatott tudományos kongresszusok támogatása, különösen az ezzel 
kapcsolatos utazási és szállásköltségeik megtérítése. Nem minősül reklámozásnak a hatóság 
által jóváhagyott információk tényszerű közlése, illetve a gyógyszerekkel kapcsolatos 
kérdések gyógyszer ellátásban résztvevők általi megválaszolása." 
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Indokolás: Lásd a T/16301/52. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

36.  Dr. Csáky András és Sisák Imre képviselők a törvényjavaslat 23. § (7) 
bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 "(7) [Annak érdekében, hogy a] A gyógyszerek rendelésére és forgalmazására 
jogosult személy adózási kötelezettségének [eleget tudjon tenni,] teljesítése érdekében a 
gyógyszert reklámozó vagy reklámszolgáltató a gyógyszerek rendelésére és forgalmazására 
jogosult személynek [részére a hatályos adójogszabályokban foglalt kötelezettség 
teljesítése érdekében] a hatályos adójogszabályoknak megfelelő igazolást [köteles 
megküldeni] küld, ha ennek feltételei fennállnak." 
 

Indokolás: Lásd a T/16301/14. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Egészségügyi biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

37.  Dr. Mézes Éva képviselő a törvényjavaslat 24. § (2) bekezdése felvezető 
szövegének a következő módosítását javasolja: 
 
 "(2) Az orvosi rendelés nélkül a fogyasztó igénye alapján beszerezhető gyógyszer 
kiadása, illetve fogyasztóhoz való eljuttatása során (a továbbiakban: öngyógyszerezés) a 
gyógyszerész, illetve a gyógyszert kiadó más személy, vagy szervezet – megfelelő módon, 
különösen szóban vagy írásban, közvetlenül vagy távközlési eszköz igénybevételével – 
köteles gondos tájékoztatást adni" 
 

Indokolás: Lásd a T/16301/53. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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38.  Dr. Mézes Éva képviselő a törvényjavaslat 24. §-át új (3) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "(3) A fogyasztó vagy megbízottja számára az értékesítés előmozdítása, ösztönzése, a 
fogyasztás serkentése céljából tilos ingyenes gyógyszer mintát adni." 
 

Indokolás: Lásd a T/16301/54. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

39.  Dr. Mézes Éva képviselő a törvényjavaslat 25. §-át új (6) bekezdéssel 
kiegészíteni javasolja: 
 
 "(6) Ingyenes termékmintákat csak kivételes esetekben, gyógyszer ismertetés 
keretében, és csak a gyógyszerek rendelésére jogosult személyeknek lehet adni a következő 
feltételek teljesítése mellett:
 
 a) a vényköteles gyógyszerekből évente adható ingyenes termékminták száma 
korlátozott; 
 
 b) a termékmintát csak írásos, a vényt kiállító személy által aláírt és dátumozott 
kérésre szabad kiadni; 
 
 c) a termékminta szállítói lehetővé teszik a megfelelő ellenőrzést és a felelősség 
megállapítását; 
 
 d) a termékminták azonosak a legkisebb forgalmazott kiszereléssel; 
 
 e) minden termékmintát a következő, illetve azzal azonos jelentésű szöveggel látják el: 
„ingyenes gyógyszerminta, nem értékesíthető, kereskedelmi forgalomba nem hozható"; 
 
 f) minden termékmintához mellékelni kell az alkalmazási előírat egy másolatát; 
 
 g) az Egyesült Nemzetek 1961-es és 1971-es egyezménye értelmében psszichotróp 
anyagként vagy kábítószerként besorolt anyagot tartalmazó gyógyszerekből nem adható 
termékminta." 
 

Indokolás: Lásd a T/16301/55. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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40.  Dr. Schvarcz Tibor, dr. Havas Szófia, Kárpáti Zsuzsa, dr. Vidorné dr. Szabó 
Györgyi, dr. Czinege Imre, dr. Nyul István, dr. Kökény Mihály, dr. Tóth István 
képviselők a törvényjavaslat 26. § (2) bekezdésének az elhagyását javasolják (a javaslat 
elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen változik): 
 
 "[(2) A gyógyszerek megsemmisítésének módját és a követendő eljárás rendjét, a 
kábítószernek, illetve a pszichotrop anyagnak minősülő gyógyszerek esetén 
alkalmazandó fokozott biztonsági rendszabályokat, valamint a környezetvédelmi 
előírások betartásának ellenőrzését az egészségügyi és a környezetvédelmi miniszter 
együttesen szabályozza.]" 
 

T/16301/44/2. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 59. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/16301/44/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Egészségügyi biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

41.  Dr. Mézes Éva képviselő a törvényjavaslat 27. § (1) bekezdésében a gazdasági 
reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: Grtv.) 15. § (1)-
(2) bekezdéseinek a következő módosítását javasolja: 
 
 /27. § (1) A gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény (a 
továbbiakban: Grtv.) 15.§ (1)-(2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:/ 
 
 "15. § (1) A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség (a továbbiakban: főfelügyelőség) - első 
fokon a megyei (fővárosi) fogyasztóvédelmi felügyelőségek (a továbbiakban: felügyelőség) - 
látja el - a (2) bekezdésben foglaltak [kivételével] figyelembevételével - a gazdasági 
reklámtevékenységre vonatkozó rendelkezések betartásának ellenőrzését; ezen belül 
lefolytatja az e rendelkezések megsértése miatti eljárásokat. 
 
 (2) A gyógyszerek és a gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású termékek reklámjára 
és gyógyszerismertetésére vonatkozó reklámfelügyeleti eljárás lefolytatására az Országos 
Gyógyszerészeti Intézet (a továbbiakban: OGYI) is jogosult. Az OGYI a reklámfelügyeleti 
eljárása során – a gyógyszertörvényben, illetve a végrehajtási rendeletekben foglalt 
rendelkezéseket megfelelően alkalmazva – a reklámtörvényi szabályok figyelembevételével 
jár el." 
 

Indokolás: Lásd a T/16301/56. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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42.  Dr. Csáky András és Sisák Imre képviselők a törvényjavaslat 27. § (1) 
bekezdésében a Grtv. 15. § (2) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 /27. § (1) A gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény (a 
továbbiakban: Grtv.) 15.§ (1)-(2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:/ 
 
 "(2) A gyógyszerek [és a gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású termékek] 
reklámjára és gyógyszerismertetésére vonatkozó reklámfelügyeleti eljárás lefolytatására az 
Országos Gyógyszerészeti Intézet (a továbbiakban: OGYI) [is] jogosult, egyidejűleg a 
gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény 15. § (2) bekezdés 
szövegéből az „és a gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású termékek” mondatrész, 
valamint az „is” szó hatályát veszti." 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat pontosítást igényel. 
 

Indokolás: Lásd a T/16301/7. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Egészségügyi biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

43.  Dr. Csáky András és Sisák Imre képviselők a törvényjavaslat 30. §-ának az 
elhagyását javasolják (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása 
értelemszerűen változik): 
 
 "30. § [(1) A gyógyszerészetet érintő egyes törvények módosításáról szóló 2002. 
évi XIV. törvény 2. §-a (2) bekezdésének a Magyar Gyógyszerész Kamaráról szóló 1994. 
évi LI. törvény 2. §-a (2) bekezdésének m) pontját megállapító rendelkezése hatályát 
veszti. 
 
 (2) A Magyar Gyógyszerész Kamaráról szóló 1994. évi LI. törvény 2. §-a (2) 
bekezdésének m) pontja hatályát veszti.]" 
 

T/16301/10. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 46. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/16301/10. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 



-  21  - 

44.  Dr. Schvarcz Tibor, dr. Havas Szófia, Kárpáti Zsuzsa, dr. Garai István 
Levente, dr. Nyul István, dr. Tóth István képviselők a törvényjavaslat 30. §-ának az 
elhagyását javasolják (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása 
értelemszerűen változik): 
 
 VISSZAVONVA az Egészségügyi bizottság 2005. június 15-i ülésén! 
 

Indokolás: Lásd a T/16301/26. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
 
 

45.  Dr. Schvarcz Tibor, dr. Havas Szófia, Kárpáti Zsuzsa, dr. Vidorné dr. Szabó 
Györgyi, dr. Czinege Imre, dr. Nyul István, dr. Kökény Mihály, dr. Tóth István 
képviselők a törvényjavaslat 30. §-ának a következő módosítását javasolják: 
 
 "30. § [(1) A gyógyszerészetet érintő egyes törvények módosításáról szóló 2002. 
évi XIV. törvény 2. §-a (2) bekezdésének a Magyar Gyógyszerész Kamaráról szóló 1994. 
évi LI. törvény 2. §-a (2) bekezdésének m) pontját megállapító rendelkezése hatályát 
veszti.] 
 
 [(2)] A Magyar Gyógyszerész Kamaráról szóló 1994. évi LI. törvény 2. §-a (2) 
bekezdésének m) pontja [hatályát veszti.] helyébe a következő rendelkezés lép:
 
 m) közzéteheti tájékoztató jelleggel a járóbeteg-ellátás körébe tartozó, 
közfinanszírozásban nem részesülő gyógyszerek ajánlott fogyasztói árát." 
 

Megjegyzés: A módosító javaslatot az alábbi ismertető szöveggel javasoljuk ellátni: /A Kamara az (1) 
bekezdésben meghatározott feladatai körében, különösen/. 

 
Indokolás: Lásd a T/16301/45. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Egészségügyi biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

46.  Dr. Csáky András és Sisák Imre képviselők a törvényjavaslat 31. §-ának az 
elhagyását javasolják (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása 
értelemszerűen változik): 
 
 "31. § [(1) Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 
mellékletének a B) Szolgáltatások részében a „Humán célú gyógyszerek kereskedelmi 
árrése” szövegrész helyébe a „Humán célú, közfinanszírozott gyógyszerek kereskedelmi 
árrése” szövegrész lép. 
 
 (2) A gyógyszertárak létesítéséről és működésük egyes szabályairól szóló 1994. évi 
LIV. törvény  
 
 a) 2.§-a az alábbi i) ponttal egészül ki: 
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 „i) közfinanszírozásban részesülő gyógyszer: olyan gyógyszer, amelynek árához 
külön jogszabály alapján a központi költségvetés illetve az Egészségbiztosítási Alap az 
arra jogosultaknak támogatást nyújt.” 
 
 b) 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „13. § A gyógyszertár a közfinanszírozásban részesülő gyógyszer fogyasztói 
árából - legfeljebb a kiskereskedelmi árréssel azonos mértékű - engedményt csak az 
intézeti gyógyszertárral nem rendelkező közvetlen betegellátást végző fekvőbeteg 
gyógyintézet részére adhat.”]" 
 

T/16301/10. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 43. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/16301/10. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

47.  Dr. Frajna Imre, valamint Dr. Schvarcz Tibor, dr. Havas Szófia, Kárpáti 
Zsuzsa, dr. Garai István Levente, dr. Nyul István, dr. Tóth István képviselők a 
törvényjavaslat 31. § (1) bekezdésének az elhagyását javasolják (a javaslat elfogadása esetén 
a § bekezdés nélküli szövegrésszé változik): 
 
 "31. § [(1) Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 
mellékletének a B) Szolgáltatások részében a „Humán célú gyógyszerek kereskedelmi 
árrése” szövegrész helyébe a „Humán célú, közfinanszírozott gyógyszerek kereskedelmi 
árrése” szövegrész lép.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/16301/18. számú és a T/16301/28. számú 
módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Egészségügyi biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

48.  Dr. Schvarcz Tibor, dr. Havas Szófia, Kárpáti Zsuzsa, dr. Vidorné dr. Szabó 
Györgyi, dr. Czinege Imre, dr. Nyul István, dr. Kökény Mihály, dr. Tóth István 
képviselők a törvényjavaslat 31. § (1) bekezdésében az árak megállapításáról szóló 1990. 
évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: ártörvény) mellékletének a következő 
módosítását, illetve a 31. §-át új (2) bekezdéssel, az ártörvény 7. § (1) és (4) bekezdésével 
javasolják kiegészíteni (a javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása 
értelemszerűen változik): 
 
 VISSZAVONVA az Egészségügyi bizottság 2005. június 15-i ülésén! 
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Indokolás: Lásd a T/16301/46. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
 

49.  Dr. Schvarcz Tibor, dr. Havas Szófia, Kárpáti Zsuzsa, dr. Vidorné dr. Szabó 
Györgyi, dr. Garai István Levente, dr. Nyul István, dr. Tóth István képviselők a 
törvényjavaslat 31. § (2) bekezdése b) pontjának az elhagyását javasolják (a javaslat 
elfogadása esetén a (2) bekezdés a) pont jelölése szükségtelenné válik): 
 
 /(2) A gyógyszertárak létesítéséről és működésük egyes szabályairól szóló 1994. évi 
LIV. törvény/ 
 
 "[b) 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „13. § A gyógyszertár a közfinanszírozásban részesülő gyógyszer fogyasztói 
árából - legfeljebb a kiskereskedelmi árréssel azonos mértékű - engedményt csak az 
intézeti gyógyszertárral nem rendelkező közvetlen betegellátást végző fekvőbeteg 
gyógyintézet részére adhat.”]" 
 

Indokolás: Lásd a T/16301/27. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

50.  Dr. Schvarcz Tibor, dr. Havas Szófia, Kárpáti Zsuzsa, dr. Vidorné dr. Szabó 
Györgyi, dr. Garai István Levente, dr. Nyul István, dr. Tóth István képviselők a 
törvényjavaslat 31. § (2) bekezdése b) pontjában a gyógyszertárak létesítéséről és 
működésük egyes szabályairól szóló 1994. évi LIV. törvény (a továbbiakban: 1994. évi 
LIV. törvény) 13. §-ának a következő módosítását javasolják: 
 
 /(2) A gyógyszertárak létesítéséről és működésük egyes szabályairól szóló 1994. évi 
LIV. törvény/ 
 
 "b) 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „13. § A gyógyszertár a vény nélkül is kiadható és közfinanszírozásban nem részesülő 
gyógyszer fogyasztói árából - legfeljebb a kiskereskedelmi árréssel azonos mértékű - 
engedményt [csak az intézeti gyógyszertárral nem rendelkező közvetlen betegellátást 
végző fekvőbeteg gyógyintézet részére] adhat.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/16301/29. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Egészségügyi biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője 
az Egészségügyi biz. ülésén nem ért egyet 
az Emberi jogi biz. ülésén egyetért 

 



-  24  - 

 
51.  Dr. Mézes Éva képviselő a törvényjavaslat 31. § (2) bekezdése b) pontjában az 

1994. évi LIV. törvény 13. §-ának a következő módosítását javasolja: 
 
 /(2) A gyógyszertárak létesítéséről és működésük egyes szabályairól szóló 1994. évi 
LIV. törvény/ 
 
 "b) 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 "13. § [A] Az egészségbiztosítási pénztárral szerződött gyógyszertár a 
közfinanszírozásban részesülő gyógyszert a biztosított számára térítési díj ellenében köteles 
adni [fogyasztói árából - legfeljebb a kiskereskedelmi árréssel azonos mértékű - 
engedményt csak az intézeti gyógyszertárral nem rendelkező közvetlen betegellátást 
végző fekvőbeteg gyógyintézet részére adhat]." 
 

Indokolás: Lásd a T/16301/57. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

52.  Dr. Mézes Éva képviselő a törvényjavaslat 31. § (2) bekezdését új c) ponttal, az 
1994. évi LIV. törvény 3. § (6) és (7) bekezdésével javasolja kiegészíteni: 
 
 "c) 3. §-a a következő (6)-(7) bekezdéssel egészül ki:
 
 „(6) Mentesül a 3. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt szabályok hatálya alól a (7) 
bekezdésben foglalt eltéréssel annak az új gyógyszertárnak a létesítése, amely 
 
 a) olyan egészségügyi intézményben működik, amely sürgősségi betegellátó 
tevékenységet végez, vagy folyamatos ügyeletet lát el, és nyitvatartási idejét az egészségügyi 
szolgáltatásnyújtás idejéhez igazítja, vagy 
 
 b) a betegek receptjeinek begyűjtését, és a gyógyszerek házhoz szállítását, vagy 
 
 c) legalább heti 70 órás nyitvatartási, vagy 
 
 d) folyamatos ügyeleti vagy készenléti szolgálat ellátását vállalja, 
 
 s a meghatározott többletszolgáltatásra az OTH-val külön szerződésben legalább öt 
éves időtartamra kötelezettséget vállal. 
 
 (7) A gyógyszertár a működését akkor kezdheti meg, ha működési engedéllyel 
rendelkezik, és a gyógyszertár vezetésére jogosult személy megfelel a szakképesítésre és 
gyakorlati időre vonatkozó 17. §-ban foglalt feltételeknek.”" 
 

Megjegyzés: A törvényjavaslat szerkezetét figyelembe véve a javasolt módosítást új b) pontként indokolt 
szerkeszteni. 
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Az Egészségügyi bizottság - mint első helyen kijelölt bizottság - döntése szerint a 
módosító javaslat a Házszabály 94. § (3) bekezdésére tekintettel nem házszabályszerű. 

 
Indokolás: Lásd a T/16301/60. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
 
 

53.  Dr. Schvarcz Tibor, dr. Havas Szófia, Kárpáti Zsuzsa, dr. Czinege Imre, dr. 
Kökény Mihály képviselők a törvényjavaslat 31. § (2) bekezdését új c)-d) pontokkal, az 
1994. évi LIV. törvény 3. § (5) bekezdésével, valamint 5. § (5)-(6) bekezdésével javasolják 
kiegészíteni: 
 
 /(2) A gyógyszertárak létesítéséről és működésük egyes szabályairól szóló 1994. évi 
LIV. törvény/ 
 
 "”c) 3. §-a (5) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
 
 „a) a közforgalmú gyógyszertár esetén 
 
  aa) a gyógyszertár által ellátni tervezett település(ek), településrész(ek) (a 
továbbiakban: település) térképvázlatát, az 5. § (5)-(6) bekezdésben foglaltak kivételével a 
lakosságszám feltüntetésével; 
 
  ab) az 5. § (5) bekezdés szerinti esetben az ott előírt nyilatkozatot, 
 
 d) 5. §-a a következő (5)-(6) bekezdéssel egészül ki: 
 
 „(5) Az (1)-(3) bekezdésben foglalt korlátokat nem kell alkalmazni azon közforgalmú 
gyógyszertárak létesítésére, amelyek 24 órás nyitvatartással látják el a lakosság 
gyógyszerellátását, amennyiben a gyógyszertár vezetésére jogosult gyógyszerésze, illetve az 
érintett település(ek) képviselő-testülete az OTH-hoz benyújtott kérelemmel egyidejűleg 
nyilatkozik, hogy a 24 órás nyitvatartást legalább öt év időtartamra biztosítja. 
 
 (6) Az (1)-(3) bekezdésben foglalt, lakosságszámra vonatkozó korlátokat a bevásárló 
központokban létesítendő gyógyszertárak tekintetében nem kell alkalmazni.”" 
 

Megjegyzés: A törvényjavaslat szerkezetét figyelembe véve a javasolt módosításokat b) és c) pontként 
indokolt szerkeszteni, a jelenlegi b) pont pedig d) pont jelölésre változik. 

 
Indokolás: Lásd a T/16301/35. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Egészségügyi biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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54.  Dr. Csáky András és Sisák Imre képviselők a törvényjavaslat 32. § (3) 
bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 "(3) A 4. § (2) bekezdést e törvény hatályba lépését követően indult engedélyezési 
eljárásokban kell alkalmazni azzal, hogy [az] annak a gyógyszergyártónak, [aki] amely [a] 
saját előállítású termékeivel gyógyszer-nagykereskedelmi tevékenységet is folytatni kíván, 
[annak] a – [a] gyógyszer-nagykereskedelemre vonatkozó – külön jogszabály szerinti 
személyi és tárgyi feltételeknek 2006. március 1-jéig  meg kell felelnie. Ennek tényét az 
OGYI-nak be kell jelenteni. 2006. március 1. után csak az a gyógyszergyártó folytathat 
nagykereskedelmi tevékenységet, [aki] amely [a] bejelentési kötelezettségnek eleget tett." 
 

Indokolás: Lásd a T/16301/15. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Egészségügyi biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

55.  Dr. Mézes Éva képviselő a törvényjavaslat 32. § (4) bekezdését új c) ponttal 
kiegészíteni javasolja: 
 
 /(4) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy/ 
 
 "c) az Országos Gyógyszerészeti Intézet státuszára, feladataira, és hatáskörére 
vonatkozó részletes szabályokat" 
 
 /rendeletben szabályozza./ 
 

Indokolás: Lásd a T/16301/58. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Egészségügyi biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

56.  Dr. Schvarcz Tibor, dr. Havas Szófia, Kárpáti Zsuzsa, dr. Garai István 
Levente, dr. Nyul István, dr. Kökény Mihály, dr. Tóth István képviselők a törvényjavaslat 
32. § (5) bekezdése e) pontjának a következő módosítását javasolják: 
 
 /(5) Felhatalmazást kap az egészségügyi miniszter, hogy/ 
 
 "e) a gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyag vagy [termék] készítmény 
gyógyszerré történő átminősítésének és az átminősített készítmények forgalomba hozatalának 
feltételeit," 
 

T/16301/34. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 20. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
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Indokolás: Lásd a T/16301/34. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Egészségügyi biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

57.  Dr. Schvarcz Tibor, dr. Havas Szófia, Kárpáti Zsuzsa, dr. Vidorné dr. Szabó 
Györgyi, dr. Czinege Imre, dr. Nyul István, dr. Kökény Mihály, dr. Tóth István 
képviselők a törvényjavaslat 32. § (5) bekezdését új o) ponttal javasolják kiegészíteni: 
 
 /(5) Felhatalmazást kap az egészségügyi miniszter, hogy/ 
 
 "o) a gyógyszertár által történő gyógyszer kiszolgáltatás formáit és szakmai szabályait, 
illetve a gyógyszerészi gondozás szabályait" 
 
 /rendeletben szabályozza./ 
 

Indokolás: Lásd a T/16301/22. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Egészségügyi biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

58.  Dr. Mézes Éva képviselő a törvényjavaslat 32. § (5) bekezdését új o)-p) 
pontokkal javasolják kiegészíteni: 
 
 /(5) Felhatalmazást kap az egészségügyi miniszter, hogy/ 
 
 "o) a lakossági gyógyszerellátásra engedéllyel rendelkező egyéb vállalkozások 
működésének személyi, tárgyi és egyéb feltételeit; 
 
 p) a gyógyszer forgalmazók ellátási felelősségének részletes szabályait" 
 
 /rendeletben szabályozza./ 
 

Indokolás: Lásd a T/16301/59. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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59.  Dr. Schvarcz Tibor, dr. Havas Szófia, Kárpáti Zsuzsa, dr. Vidorné dr. Szabó 
Györgyi, dr. Czinege Imre, dr. Nyul István, dr. Kökény Mihály, dr. Tóth István 
képviselők a törvényjavaslat 32. § (6) bekezdésének az elhagyását javasolják (a javaslat 
elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen változik): 
 
 "[(6) Felhatalmazást kap az egészségügyi és a környezetvédelmi miniszter, hogy a 
gyógyszerek ártalmatlanításának módját és a követendő eljárás rendjét, a 
kábítószernek, illetve pszichotrop anyagnak minősülő gyógyszerek esetén alkalmazandó 
fokozott biztonsági rendszabályokat, valamint a környezetvédelmi előírások 
betartásának ellenőrzését együttes rendeletben szabályozza.]" 
 

T/16301/44/1. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 40. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/16301/44/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Egészségügyi biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

60.  Dr. Schvarcz Tibor, dr. Havas Szófia, Kárpáti Zsuzsa, dr. Garai István 
Levente, dr. Nyul István, dr. Kökény Mihály, dr. Tóth István képviselők a törvényjavaslat 
32. § (7) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 "(7) A gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyagok és készítmények 
nyilvántartásáról és forgalomba hozataláról szóló 10/1987. (VIII. 19.) EüM rendelet alapján 
gyógyszernek nem minősülő anyagként vagy készítményként nyilvántartásba vett termékek 
gyártói, illetve forgalmazói [2008. december 31-éig] 2011. március 31-éig kérhetik 
készítményeik gyógyszerré vagy más termékké való átminősítését. E törvény hatályba lépését 
követően új gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény [nem vehető 
nyilvántartásba] nyilvántartásba vétele és a forgalomba hozatala engedélyezésére eljárás 
nem indítható." 
 

T/16301/33. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 61. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/16301/33. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Egészségügyi biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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61.  Dr. Schvarcz Tibor, dr. Havas Szófia, Kárpáti Zsuzsa, dr. Garai István 
Levente, dr. Nyul István, dr. Kökény Mihály, dr. Tóth István képviselők a törvényjavaslat 
32. § (9) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 "(9) Az (7) bekezdés alatti termékek - amennyiben azokat nem minősítették át 
gyógyszerré – [2009. január 1.] 2011. április 1. napjától gyógyhatásra való hivatkozással 
nem hozhatók forgalomba." 
 

T/16301/33. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 60. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/16301/33. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Egészségügyi biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
 Budapest, 2005. június 16. 
 
 
 

Dr. Schvarcz Tibor s.k., 
az Egészségügyi 
 bizottság elnöke 

Szászfalvi László s.k., 
az Emberi jogi 

 bizottság elnöke 
 

 
 


