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A Házszabály 102 . §-ának (1) bekezdése alapján az egyes pénzügyi tárgyú törvények
jogharmonizációs célú módosításáról szóló T/9127 . számú törvényjavaslathoz a
következő

módosító javaslatot

terjesztem elő :

1 . A törvényjavaslat 42 . §-a az alábbiak szerint módosul :

42. § Az árak megállapításáról szóló 1990 . évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban :
Ártörvény) 7. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki :
„(4) Amennyibena Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló törvényben
meghatározott gyógyszertámogatás jogcím-csoport előirányzatainak együttes évközi
felhasználása az éves előirányzat 10%-ával meghaladja az előirányzat időarányos
részét a [A] költségvetési támogatással forgalmazott humán törzskönyvezett
gyógyszerek és [speciális] különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek (a
továbbiakban együtt : gyógyszerek) kiskereskedelmi forgalomban felszámítható
legmagasabb árát a külön jogszabályban meghatározott országos hatáskörű szerv
[hatóság] egyedi határozatban állapítja meg . A legmagasabb ár meghatározására
vonatkozó rendelkezés legkorábban az előirányzat időarányos része túllépésének
megállapításától számított 30 . naptól alkalmazható ."

2 . A törvényjavaslat a következő úi 43 . §-al egészül ki :

43 . $ Az Ártörvény 11 . $-ának (1) bekezdése helyébe következő rendelkezés lép :

Bizottsági módosító javaslat



„11 . $ (1) A hatósági árat, valamint annak alkalmazási feltételeit -a 7 . § (4)
bekezdésében foglaltak szerint megállapított ár kivételével -jogszabályban kell
közzétenni. A jogszabályban rendelkezni kell arról, hogy a hatósági ár mikor lép
érvénybe; e rendelkezésnek visszamenőleges hatálya nem lehet."

3 . A törvényjavaslat a következő új 44 . §-al egészül ki :

„44 . Az Ártörvény 19 . &-a helyébe a következő rendelkezés lép :

19 . (1) A gazdaság egészét vagy jelentős részét érintő és az árak alakulására ható
adózási, pénzüKyi vagy egyéb szabályozási eszköz változása esetén a Kormány - a (2)
bekezdésben foglaltak kivételével legfeljebb hat hónapra - az árakra vonatkozóan
rendelkezhet a nem hatósági árak körében is .
(2) A Kormány előzetes döntése alapján az egészségügyi, szociális és családügyi

miniszter rendelkezhet a társadalombiztosító által támogatott belföldi forgalmazású
gyó yszerek árának meghatározásáról (árbefagyasztás), amely annak évenkénti
felülvizsgálatát követően meghosszabbítható .
(3) Amennyiben az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter é1 a (2)

bekezdésben foglalt árbefagyasztással, a gyógyszer forgalomba hozatali engedélyének
osulf a kérelmezheti az árbefa _!4 asztás alóli felmentést a felmentésre okot adó azo

egészségügyi ellátást befolyásoló, különleges indok megjelölésével .
(4) Amennyiben a (3) bekezdés szerinti kérelmet az egészségügyi, szociális és

családügyi miniszter által támogatott különös méltánylást érdemlő okok indokolják, az
e eszse - u - i szociális és családü i miniszter a kérelem alap]án90 napon belül dönt .
(5) Rendkívül nagy számú kérelem esetén a (4) bekezdés szerinti határidő további 60

nappal meghosszabbítható, melyről a kérelmezőt értesíteni kell .""

4. A törvényjavaslat 43 .§-ának számozása 45 . §-ra módosul .

5 . A törvényjavaslat 75 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„W E törvény
a) 42-43 . és 45 . §-a, [az e törvény kihirdetését követő 30 . napon] 2005 . január 1 .
napján, [lép hatályba egyidejűleg a gyógyszertárak létesítéséről és működésük
egyes szabályairól szóló 1994. évi LIV törvény 13 . §-a hatályát veszti .]

b) 44. ~-a 2004 . május 1 . napján,

lép hatályba .

(2) E törvény 42-43 . és 45 . ~-árvak hatályba lépésével egyidejűleg a gyógyszertárak
létesítéséről és működésük egyes szabályairól szóló 1994 . évi LIV törvény 13 . ~-a
(1) -(2)bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :



„13.~ A közforgalmú Ryóp_yszertár 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

l . Jelen módosító javaslat egyrészt azt célozza, hogy a gyógyszerek körében a hatósági
ár csak a gyógyszerkassza adott időszakra levetített időarányos része túlfutása esetén
kerüljön bevezetésre .

2 . Tekintettel arra, hogy a gyógyszerek hatósági árának megállapítása körében, az ár
megállapítás transzperenciájának szempontjait megállapító közösségi illetőleg hazai
irányelvi illetve jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel az ár megállapítására egyedi
határozattal és nem jogszabályban kerül sor, így a jogszabályban történő közzétételi
kötelezettség alól az érintett tárgyi körben indokolt kivételt tenni .

3 . A transzparencia irányelv fő célja a gyógyszerek ár- és támogatáspolitikájának
transzparens, átlátható rendszere, amely megköveteli a bevezetni kívánt rendszer
pontos kidolgozását és az érintettek számára az arra való megfelelő felkészülés
biztosítását. Erre tekintettel indokolt, hogy a gyógyszerek körében a hatósági ár 2005 .
január 1 . napjával lépjen hatályba, ne pedig a törvényjavaslat kihirdetését követő 30 .
napon. A módosítás további indoka, hogy a járóbetelt-ellátás körében, a
társadalombiztosítási támogatással nem rendelhető gyógyszerek fogyasztói árából a - a
gyógyszertár döntése alapján - lakosság felé is adható engedmény, melyet a
törvényjavaslat azon szakasza indokol, mely szerint csak a közfinanszírozott
gyógyszerek körében kerülhet bevezetésre hatósági ár .

Budapest, 2004 . április l .

Dr. Schvarcz Tibor
elnök
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