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   Az Országgyűlés 

 
 

Gazdasági bizottságának Egészségügyi bizottságának 
 
 

Költségvetési és pénzügyi 
 bizottságának 

 
 

k i e g é s z í t ő    a j á n l á s a 
 

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

 
vitájához 

 
(Együtt kezelendő a T/9952/9. sz. ajánlással.) 

 
 
 
 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 
 Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága - első helyen kijelölt bizottságként, az 
Egészségügyi bizottsága, valamint a Költségvetési és pénzügyi bizottsága (továbbiakban: 
Költségvetési bizottság) megvitatta az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. 
törvény módosítására benyújtott T/9952. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az 
ahhoz benyújtott T/9952/10. számú bizottsági módosító javaslatot. 
 
 

A Szociális bizottság a feladatkörébe tartozó módosító javaslat hiányában az 
ajánlásban foglalt indítványokat nem tárgyalta. 
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1.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. §-ában az árak megállapításáról 

szóló 1990. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Ártv.) 19/A. § (1) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "19/A. § (1) A kormány a gyógyszerpiac átmeneti zavarainak elhárítása, kiküszöbölése 
vagy a gyógyszerpiac egyensúlyának fenntartása érdekében elrendelheti, hogy a humán 
törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek (a 
továbbiakban együtt: gyógyszerek) esetében a gyártó és a forgalmazó közötti, az e bekezdés 
szerinti rendelet kihirdetésekor [érvényes] hatályos szerződésekben 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] 
kilenc hónapig nem lehet emelni, illetve a gyártók és a forgalmazók ennél magasabb áron a 
rendelet kihirdetésétől számított legfeljebb [egy évig] kilenc hónapig nem tehetnek egymás 
felé szerződési ajánlatot." 
 

Indokolás: Lásd a T/9952/10/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Egészségügyi biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő egyetért
- A Kormány képviselője egyetért

 
 
 

2.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 1. §-ában az Ártv. 19/A. § (2) 
bekezdésének a következő szerkezeti és tartalmi módosítását javasolja: 
 
 "(2) [A kormány az (1) bekezdés szerinti rendeletében – átlátható és egyértelmű 
feltételek meghatározása mellett – felhatalmazhatja] Az (1) bekezdés szerinti árnál 
magasabb ár akkor alkalmazható, ha ehhez az egészségügyi, szociális és családügyi 
miniszter[t, hogy] kérelem alapján [az ár változtatásához] hozzájárul[jon]. A hozzájárulás 
akkor adható meg, ha 
 
 a) az adott gyógyszer az adott betegség kizárólagos, első vonalbeli kezelésére szolgáló 
készítmény, és 
 

b) a gyártó vagy a forgalmazó bizonyítja, hogy az adott gyógyszer előállításának 
költsége az (1) bekezdés alkalmazása esetén érvényes legmagasabb árnál magasabb." 
 

Indokolás: Lásd a T/9952/10/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Egészségügyi biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért
- A Kormány képviselője egyetért
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3.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 2. §-ának a következő módosítását 
javasolja: 
 
 "2. § E törvény a kihirdetését követő [tizenötödik] ötödik napon lép hatályba." 
 

Indokolás: Lásd a T/9952/10/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Egészségügyi biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért
- A Kormány képviselője egyetért

 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Jogi Főosztálya 
 
 
 
 Budapest, 2004. június 3. 
 
 
 
 

Puch László s.k., 
a Gazdasági bizottság elnöke 

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

 
 

Varga Mihály s.k., 
a Költségvetési  
 bizottság elnöke 
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