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Dr. SzW Katalin =z4)AyA;kk
az 4rszágg 61& eWkének

Ea~est

Tisztélt Elaók ,Ásszony?

Az ]E~~ ~ttság a ~"y 94, § (1) b

	

se, valamint a 102. §-
(1) bekezdee alapján a fogy~ éd v7 szá ó 1997. E CZY. t0"ény
módos&&~1 száló T18247_ s~töxv awsi oz a kSYre~

mn dosftó lavaslatot

torjeszti e1á :

1 .

	

Atőrvényjavasl-t 22. §-a az alábbiak s int mó~~-

.u2. §

Az Fgyty. 53. §-a helyébe a következ+5 rendelkezés lép :

"53 . § (Az egészsógúgyi oigáltatásokráI, a] A gyógy=exckl, a kixl8n jogszabályban
megh~razott tilalmazott ké~n nyelr, továbbá a gyógyászati segédes^OzZik,
orvostec~d tcrwékekj forga 1 kűlón j~~y rendelkezik"

Ator~ yjavaslat 25. §-~az dábbi módos~ javasoljuk:

-25.

[11 Az Fgyty . a kflvetkezó 56lÁ.. §-sal egés ki :

_~1 a`i561Á.
hoav a Razdasa ei és közlekedési miszterrel egvetértesbo a RY<59~Ü
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f2)Felhatalmazást knna,főldmCtveiésuzviésvidékfejleszt si núniszter.how a
az e szsé_ i z szociál -s és

	

.<IúOt 1

ékek el

INDOXOL, S

((í» ~. helY~.atalraazást kap a gazdasági és koAckedési miniszíer, hogy a kizárólag
hasad és kezelésii útmutatóval együtt forgalomba hozlaatc uruk kőrét rendelettel
meghatározza."

A gyógyszer~ ás a gyóg~tii segódeszkozt forgalmazó í.9zletek kiskereskedelmi
tevé~ségt uek ellenvrzés"l szóló 227712002. QX. 13.) KomL b irazat aa
gyágyszor~ és gyógy~ se des*Ozőket forgairna?.Wfs üzlctek Idsk«eskede9mii
tevékenység nek a fog~t~elxrani hatáságak általi ellen8rzese szaöályozasának
feladaW itta elő, aa gyóg~~ anban kivonja hatálya alól . A modosftő javaslat a
Konnányhatározattal való ósszhangtst teremti meg nzzal, hogy egytútai felba al +azást
ad az egés ségőgyi, sz..~is és esaládilgyi m t=nek, hogy -- a fogyasztóvédelmi
hatóságok irányitác ,§rt felelSs gazdasági és kt zlekedési tniniszterrel egyetértésben - az
egászs~ hatóságok szakbatö~ kőzrerni>Zcc ését reudefetbea sza lyc>=a .

Budapest, 2004. ~ius

tin Sehvarz Tibor s. k.
elnbk
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elleni rzésdnek a ióve~ tőrvény ~aljng7 kő óbe ne tartozá felt el_gt
rendeletben m-Q~é
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