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A Házszabály 94. §-ának (1) bekezdése és 102 . §-ának (1) bekezdése alapján a biztonságos és
gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás
általános szabályairól szóló T/1037. számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjesztjük elő :

l . A törvényjavaslat 12 . §-ának (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(1) A gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetése (a továbbiakban : ismertetés) a
gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök szakmai célú olyan ajánlása, ismertetése, valamint
a gyógyszer összetételére, hatására, illetve a gyógyszer és a gyógyászati segédeszköz
alkalmazására vonatkozó bármilyen olyan tájékoztatás, amely kizárólag a gyógyszerek és
gyógyászati segédeszközök rendelésére és forgalmazására jogosult[aknak, illetve az]
egészségügyi szakképesítéssel rendelkezőknek szól ."

2. A törvényjavaslat 12 . §-ának (7)-(8) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(7) A[z ismertetői tevékenység végzésére jogosító] (3) bekezdés szerinti engedély
jogosultja az engedély iránti kérelemben, illetve az engedély tartalmában részletezett
adatokban történt változást nyolc napon belül bejelenti gyógyszer esetén az OGYI-nak,
gyógyászati segédeszköz esetén az EEKH-nak .

(8) A[z ismertetői tevékenység végzésére jogosító] (3) bekezdés szerinti engedély
tartalmazza :
a) gyógyszer esetén
aa) a forgalomba hozatali engedély jogosultjának, forgalmazójának, illetve
meghatalmazottjának nevét,
ab) az OGY1 nyilvántartásba vételi számát,
b) gyógyászati segédeszköz esetén
ba) a gyógyászati segédeszköz gyártója vagy annak meghatalmazott képviselője nevét,
bb) az EEKH nyilvántartásba vételi számát ."

Módosító iavaslat



3 . A törvényjavaslat 13. §-ának (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(1) A 12 . §-ban foglalt jogosult nevében eljáró személy (a továbbiakban: ismertetést végző
személy) az ismertető tevékenységet akkor kezdheti meg, ha

• gyógyszer esetén a forgalomba hozatali engedély jogosultja, gyógyászati segédeszköz
esetén annak gyártója vagy annak meghatalmazott képviselője a 12 . § (3) bekezdése szerinti
engedéllyel rendelkezik, és

b) a[z ismertetőt alkalmazni kívánó] 12. ~ (3) bekezdése szerinti cég az ismertető személy
nyilvántartásba vételére irányuló kérelemmel egyidejűleg ötmillió forint összegű
nyilvántartásba vételi díjat gyógyszer esetén az OGY1, zyógyászati segédeszköz esetén az
EEKH számára megfizet, és

•

	

az ismertetést végző személyt gyógyszer esetében az OGY1, gyógyászati segédeszköz
esetében az EEKH nyilvántartásba vette és ismertető igazolvánnyal látta el ."

4. A törvényjavaslat 13. §-ának (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(3) A nyilvántartás tartalmazza
•

	

az ismertetést végző személy nevét, születési évét,
b) a képzettséget igazoló oklevél számát, amennyiben az ismertetés külön j ogszabály szerint

képzettséghez kötött,
•

	

a[z ismertető] 12. ~ (3) bekezdés szerinti cég megnevezését és annak 12. ~ (6) bekezdés
szerinti adatait,
d) az ismertetést végző személy alap-nyilvántartási számát, ha az ismertetés külön

jogszabály szerint képzettséghez kötött .
A nyilvántartáshoz csatolni kell az ismertetést végző személy nyilatkozatát arról, hogy vele

szemben a (4) bekezdésben meghatározott összeférhetetlenségi ok nem áll fenn ."

5 . A törvényjavaslat 14. §-ának (5)-(6) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(5) A[z ismertető tevékenységet végző] 12. ~ (3) bekezdése szerinti cég minden naptári év
október 1 . napjáig a következő naptári évre tervezett, az (1) bekezdés szerinti ajándékok
listáját és a (2)-(4) bekezdések szerinti támogatás formáját, valamint az erre tervezett
költségek összegét köteles az egészségbiztosítási felügyeleti hatóságnak (a továbbíakban :
Felügyelet) bejelentés céljából benyújtani .

(6) A[z ismertető tevékenységet végző] 12. § (3) bekezdése szerinti cég minden naptári év
február 15-ig köteles a Felügyeletnek összefoglaló jelentést küldeni az előző évben adott,
a) az (1) bekezdés szerinti ajándékok listájáról és a természetbeni juttatások értékéről,
b) a (2)-(4) bekezdések szerinti támogatás formájáról és összegéről ."

6 . A törvényjavaslat 14. §-ának (9) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(9) [Annak érdekében, hogy a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök rendelésére és
forgalmazására jogosult személy adózási kötelezettségének eleget tudjon tenni, a
gyógyszert vagy gyógyászati segédeszközt reklámozó vagy a reklámszolgáltató a] A 12. §
(3) bekezdése szerinti cég a gyógyszerek vagy gyógyászati segédeszközök rendelésére és



forgalmazására jogosult személy részére, a hatályos adójogszabályokban foglalt kötelezettség
teljesítése érdekében, a hatályos adójogszabályoknak megfelelő igazolást köteles küldeni, ha
ennek feltételei fennállnak ."

Indokolás

1 . A módosítás értelmében a gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertető tevékenység
kizárólag gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök rendelésére és forgalmazására jogosult
egészségügyi szakképesítéssel rendelkezőknek szól, tekintettel arra, hogy az ismertetés
szakmai célú ajánlást jelent . Azon gyógyszer és gyógyászati segédeszköz forgalmazókra,
akik/amelyek ilyen képesítéssel nem rendelkeznek a reklámozásra vonatkozó szabályok
irányadóak .

2 . és 5 .-6. A módosítás szövegpontosításra irányul, egységesíti a fogalmakat a jogalkalmazás
megkönnyítése érdekében .

3 . A módosítás egyrészt szövegpontosításra irányul a könnyebb jogalkalmazás érdekében,
másrészt kiegészítést tartalmaz arra nézve, hogy a gyógyászati segédeszközök esetében a
nyilvántartási díjat az EEKH-hoz kell befizetni .

4. A módosítás egyrészt szövegpontosításra irányul a jogalkalmazás megkönnyítése
érdekében, másrészt további, az ismertetést végző cégre vonatkozó adatokkal egészíti kí a
nyilvántartást.
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