
-  1  - 

T/9952/9. 
 

 
   Az Országgyűlés 

 
Gazdasági bizottságának Egészségügyi bizottságának 

 
 

Szociális  és családügyi 
bizottságának 

 
 

a j á n l á s a 
 

az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény módosítására 
benyújtott T/9952. számú törvényjavaslat 

 
 

r é s z l e t e s 
 

vitájához 
 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága - első helyen kijelölt bizottságként, az 
Egészségügyi bizottsága valamint a Szociális és családügyi bizottsága (továbbiakban: 
Szociális bizottság) megvitatta az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 
módosítására benyújtott T/9952. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz 
benyújtott T/9952/5-8. számú módosító javaslatokat. 
 
A Költségvetési bizottság a feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító indítványok hiányában 
az ajánlást nem tárgyalta. 
 
 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.  Dr. Csáky András képviselő a törvényjavaslat 1. §-ában az árak megállapításáról 
szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 19/A. § (1) bekezdésének a következő módosítását 
javasolja: 
 
 "1. § Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény a következő 19/A. 
§-sal egészül ki: 
 
 ,,19/A. § (1) A kormány a gyógyszerpiac átmeneti zavarainak kiküszöbölése 
érdekében elrendelheti, hogy a humán törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges 
táplálkozási igényt kielégítő tápszerek esetében a gyártó és a forgalmazó közötti, az e 
bekezdés szerinti rendelet kihirdetésekor érvényes szerződésben szereplő árat - ideértve a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 226. § (1) bekezdése szerint 
jogszabályban meghatározott árat - a rendelet kihirdetésétől számított legfeljebb egy évig nem 
lehet emelni, illetve a gyártók és a forgalmazók ennél magasabb áron a rendelet kihirdetésétől 
számított legfeljebb egy évig nem tehetnek egymás felé szerződési ajánlatot. Az 
egészségügyi, szociális és családügyi miniszter rendeletben határozza meg a gyógyszerpiac 
átmeneti zavarainak kritériumait." 
 

Indokolás: Lásd a T/9952/6. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. nem támogatja

- az Egészségügyi biz. nem támogatja
- a Szociális biz. nem támogatja
 
- a Kormány nem ért egyet

 
 
 

2.  Dr. Bartha László és dr. Fenyvesi Máté képviselők a törvényjavaslat 1. §-ában az 
árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 19/A. § (2)-(3) bekezdésének az 
elhagyását javasolják (a módosító javaslat elfogadása esetén a §-on belül a bekezdés 
számozása feleslegessé válik): 
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 /1. § Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény a következő 19/A. 
§-sal egészül ki:/ 
 
 "„[(2) A kormány az (1) bekezdés szerinti rendeletében - átlátható és egyértelmű 
feltételek meghatározása mellett felhatalmazhatja az egészségügyi, szociális és 
családügyi minisztert, hogy kérelem alapján az ár változtatásához hozzájáruljon. 
 (3) A (2) bekezdés szerinti kérelemről kilencven napon belül kell határozatot 
hozni. Rendkívül nagy számú kérelem esetén ez a határidő egy ízben további hatvan 
nappal meghosszabbítható, amelyről a kérelmezőt értesíteni kell.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/9952/8. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. nem támogatja

- az Egészségügyi biz. nem támogatja
- a Szociális biz. nem támogatja
 
- a Kormány nem ért egyet

 
 
 

3.  Dr. Csáky András képviselő a törvényjavaslat 1. §-ában az árak megállapításáról 
szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 19/A. § (2) bekezdésének a következő módosítását 
javasolja: 
 
 /1. § Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény a következő 19/A. 
§-sal egészül ki:/ 
 
 "(2) A kormány az (1) bekezdés szerinti rendeletében - átlátható és egyértelmű 
feltételek meghatározása mellett felhatalmazhatja az egészségügyi, szociális és családügyi 
minisztert, hogy kérelem alapján az ár változtatásához hozzájáruljon. A hozzájárulás 
megtagadása esetén a kérelmezőt tájékoztatni kell a hatályos törvények alapján rendelkezésre 
álló jogorvoslati lehetőségről, valamint a jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejéről." 
 

Indokolás: Lásd a T/9952/5. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. nem támogatja

- az Egészségügyi biz. nem támogatja
- a Szociális biz. nem támogatja
 
- a Kormány nem ért egyet

 
 
 

4.  Dr. Csáky András képviselő a törvényjavaslat 1. §-ában az árak megállapításáról 
szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 19/A. § (3) bekezdésének a következő módosítását 
javasolja: 
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 /1. § Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény a következő 19/A. 
§-sal egészül ki:/ 
 
 "(3) A (2) bekezdés szerinti kérelemről kilencven napon belül kell határozatot hozni. 
Rendkívül nagy számú kérelem esetén ez a határidő egy ízben további hatvan nappal 
meghosszabbítható, amelyről a kérelmezőt értesíteni kell. Az egészségügyi, szociális és 
családügyi miniszter az ár változtatásával kapcsolatos döntését részletes indoklással – ideértve 
adott esetben a döntés alapjául szolgáló szakértői véleményeket vagy ajánlásokat – közlemény 
formájában a Magyar Közlönyben közzéteszi.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/9952/7. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. nem támogatja

- az Egészségügyi biz. nem támogatja
- a Szociális biz. nem támogatja
 
- a Kormány nem ért egyet

 
 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Jogi Főosztálya 
 
 
 
 Budapest, 2004. május 20. 
 
 
 
 

Puch László s.k., 
a Gazdasági bizottság elnöke 

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

 
 

Dr. Mátrai Márta s.k., 
a Szociális és családügyi 

bizottság elnöke 
 


