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Tisztelt Elnök Asszony!

Módosító iavaslat

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 T11037 . számú törvényjavaslathoz az
alábbi

módosító javaslatot

terjesztjük elő

1 . A Javaslat 66 .§-a következők szerint módosul :

„(1) A külön jogszabály alapján működési engedéllyel rendelkező üzlet gyógyszert akkor
forgalmazhat, ha az üzlet működési helye szerint illetékes [egészségügyi] hatóság erre
engedélyt adott . A[z egészségügyi] hatóság a gyógyszer kiskereskedelmi forgalmazására
jogosító engedély másolatát az üzlet működési engedélyét kiadó hatóságnak is megküldi . A
hatóság a gyógyszerforgalmazásra jogosító engedélyt megadja, ha az üzlet megfelel az e
törvényben, illetve a külön jogszabályban foglalt követelményeknek

(2) Az (1) bekezdés szerinti üzlet gyógyszert akkor forgalmazhat, ha

a) biztosítja a gyógyszerek biztonságos és a többi árucsoporttól elkülönített - az egyes
gyógyszerek forgalomba hozatali engedélyében meghatározott - szakszerű tárolását és
eltartását, valamint

b) az üzlet nyitvatartási ideje alatt folyamatosan rendelkezésre álló, a fogyasztók
részére a gyógyszerek biztonságos alkalmazásához szükséges tájékoztatást nyújtó
minősített információs rendszert működtet vagy már működő elektronikus információs
rendszerhez díjmentes hozzáférést biztosít,

c) a[z egészségügyi] hatóságnak bejelenti azt a személyt, aki az adott üzletben felelős
a gyógyszerekkel kapcsolatos jogszabályi előírások érvényesítéséért .



(3) A gyógyszer-kiskereskedelmi forgalmazást folytató vállalkozás gyógyszereket csak
[gyógyszer-nagykereskedelmi engedéllyel rendelkezőtől] gyógyszer-nagykereskedelmi
tevékenység folytatására jogosulttól szerezhet be, és csak fogyasztónak adhatja tovább ."

Indokolás

A javaslat az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat területileg illetékes megyei/
fővárosi intézetét következetesen hatóságnak nevesíti, ennek konzekvens használata a későbbi
egységes jogalkalmazói gyakorlat kialakítása érdekében elengedhetetlen . Figyelemmel arra,
hogy a gyógyszer gyártási engedély jogosultja a saját előállítású termékei tekintetében
nagykereskedelmi tevékenység folytatására jogosult a módosító javaslat pontosításával az
emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről, és egyéb a gyógyszerpiacot szabályozó
törvények módosításáról szóló 2005 . évi XCV. törvény 13 .§-ának rendelkezése összhangba
kerül .
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