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ORSZÁGGYŰLÉSI KEPVISELŐ ezett
. 2006 nKT 2 5.

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

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

módosító javaslatot

terjesztjük elő :

1 . A törvényjavaslat 19 . § (1) bekezdés d) pontja az alábbiak szerint módosul :

[Ha az ismertetésre jogosult személy e törvény és a rendelet előírásait megsértette, a 18 . § (1)

bekezdése szerinti hatóság]

„d) ismételt vagy súlyos jogszabálysértés esetén az ismertetőt fél évtől három évig terjedő időtartamra

törölheti a nyilvántartásból, továbbá pénzbírságot szabhat ki ."

2. A törvényjavaslat 19 . § (2) bekezdés d) pontja az alábbiak szerint módosul :

[Ha a reklámozó, a reklámszolgáltató, a gyógyszer forgalomba hozatali engedélyének jogosultja,

illetve a gyógyászati segédeszköz gyártója vagy annak meghatalmazott képviselője e törvény és a

rendelet előírásait megsértette, a 18 . § (1) bekezdése szerinti hatóság]

„d) ismételt vajzy súlyos jogszabálysértés esetén [(egy éven belül két alkalommal ugyanazon

gyógyszer vagy gyógyászati segédeszköz tekintetében jogerős határozatában az OGYI vagy a

Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség a gyógyszer forgalomba hozatali engedélyének jogosultját,

illetve az EEKH vagy a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség a gyógyászati segédeszköz gyártóját

vagy azok meghatalmazott képviselőjét elmarasztalta)] az OGYI vagy az EEKH a forgalomba

hozatali engedély jogosultja, továbbá a gyógyászati segédeszköz gyártója vagy azok meghatalmazott
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képviselője részére kiadott e törvény 12 . §-ának (3) bekezdése szerinti engedélyt a határozatában

meghatározott időtartamra - [de] legalább fél évre, legfeljebb három [fél] évre - felfüggeszti, [ismételt

és súlyos jogszabálysértés esetén pedig visszavonja,] továbbá pénzbírságot szabhat ki ."

3 . A törvényjavaslat 19 . § (3) bekezdés c) pontja az alábbiak szerint módosul :

[Ha a gyógyszer, gyógyászati segédeszköz rendelésére és forgalmazására jogosult személy e törvény és

a rendelet előírásait megsértette, a 18. § (1) bekezdése szerinti hatóság]

„c) ismételt vagy súlyos jogszabálysértés esetén értesíti a személlyel finanszírozási, illetve

társadalombiztosítási támogatással történő gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz rendelésére

jogosító szerződést kötő biztosítót és kezdeményezi a támogatással történő rendelés, illetve

forgalmazás felfüggesztését ."

4. A törvényjavaslat 19. §-a a következő új (4) bekezdéssel egészül ki, egyben a jelenlegi (4) bekezdés

számozása (5) bekezdésre változik :

„(4) Az(1)-(3) bekezdés alkalmazása során

a) ismételt jogszabálysértésnek minősül, ha a jogszabálysértést elkövetővel azonos személyt vagy

meghatalmazott képviselőjét e minőségében, illetve meghatalmazóját két éven belül e törvény vagy a

rendelet előírásainak megsértése miatt jogerősen már elmarasztalták,

b) súlyos jogszabálysértésnek minősül, ha a gyógyszerek és a gyógyászati segédeszközök

jogszabálysértő reklámozásának vagy ismertetésének szokásos piaci ellenértéke a huszonöt millió

forintot meghaladta."

INDOKOLÁS

A gyógyszerek és a gyógyászati segédeszközök jogszabálysértő reklámozásának vagy ismertetésének

szigorúbb szankcionálása indokolt .

Budapest, 2006 . október 25 .

. Schvarcz
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Dr. Kökény Mihály
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Dr. Czinege Imre

	

Dr. Garai István
MSZP

	

MSZP



MSZP

Dr. Perjési Klára
MSZP

Dr . Tóth István
MSZP

Béki Gabriella
SZDSZ
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Gyula Ferencné

	

Dr. Nyul István
MSZP

Dr . Tittmann János
MSZP

Dr. Vojm Mária
MSZ
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