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Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94 . § (1) bekezdése, valamint 102. §-ának (1) bekezdése alapján az emberi
alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények
módosításáról szóló T/16301 . számú törvényjavaslathoz a következő

bizottsági módosító javaslatot

terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 31 . §-ának (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

A gyógyszertárak létesítéséről és működésük egyes szabályairól szóló 1994 . évi LIV .
törvény

„b)13 . §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„13 . § L) A gyógyszertár a közfinanszírozásban részesülő gyógyszer
közfinanszírozásának alapjául szolgáló összeg, valamint a támogatás mértéke szerint
számított térítési díjától a biztosítottnak történő kiszolgáltatás során nem térhet el .
[fogyasztói árából - legfeljebb a kiskereskedelmi árréssel azonos mértékű -
engedményt csak az intézeti gyógyszertárral nem rendelkező közvetlen
betegellátást végző fekvőbeteg gyógyintézet részére adhat .]

(2) A gyógyszertár a közfinanszírozásban nem részesülő gyógyszer fogyasztói áráról
a gyógyszer tényleges beszerzési ára alapján az árak megállapításáról szóló 1990 . évi
LXXXVIL törvény rendelkezései szerint dönt, érvényesítve a beszerzési ár kialakítása
során általa igénybe vett árkedvezményeketis.""

Bizottsági módosító javaslat



Budapest, 2005 . június 22.

Indokolás

A módosító indítvány a törvényjavaslat 31 . §-át érintő benyújtott módosító javaslathoz
kapcsolódik .

Az árak megállapításáról szóló 1990 . évi LXXXVII. törvény 12 . § a) pontjában foglalt
rendelkezés alapján a vállalkozásoknak a szerződésekben a legmagasabb árnál
magasabb árat érvényesen nem lehet kikötni . E rendelkezésből következően - az árrés
szabályozás hatálya alá tartozó esetben -a gyógyszerforgalmazók a gyógyszerek
tényleges beszerzési árára legfeljebb az árrés rendelet szerinti, maximált mértékű
árrést számíthatják fel az eladási ár meghatározásakor .

Ahhoz, hogy az . árrés maximálás ártörvényi szabályai hatályosulhassanak,
nyilvánvalóvá kell tenni azt, hogy a tényleges beszerzési ár és az árrés maximálás
alapján számított legmagasabb ártól fölfelé nem lehet eltérni . Ez azzal a
következménnyel jár, hogy a nagyobb forgalmú, a beszerzések során nagyobb
árengedményeket élvező gyógyszerforgalmazókat arra kell késztetni, hogy a nagyobb
forgalomból, vagy gyártói akciókból származó alacsonyabb árakat továbbadják a
betegek számára. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a gyártó illetve nagykereskedő
által adott rabattot és egyéb kedvezményeket a gyógyszertár köteles a beteg által
fizetett térítési díjban megjeleníteni, azaz alacsonyabb termelői áron beszerzett
készítményhez az alacsonyabb termelői árhoz tartozó kiskereskedelmi árrést
számíthatja fel, így a beteg olcsóbban juthat a készítményhez .

Ugyanakkor kivételi szabályt keletkeztet a törvény a közfinanszírozásban részesülő
gyógyszerek esetén, ahol az árengedmény továbbadása főszabály szerint nem
lehetséges .

Dr. Schvarcz Tibor
elnök
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