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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ érkezett . 2006 OKT 2 5.

Dr . Szili Katalin asszonynak
az Országgyűlés elnökének
Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

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

módosító javaslatot
nyújtom be :

A törvényjavaslat III fejezetének címe az alábbiak szerint módosul, és a következő 12-14 .
§-okkal egészül ki, a további szakaszok számozása értelemszerűen módosul :

Módosító javaslat!

„[A gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök ismertetésére és reklámozására
vonatkozó szabályok]

A gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök eladás ösztönzésére vonatkozó
szabályok

12. & (1) Tilos minden olyan eladás ösztönző eszköz vagy módszer alkalmazása, amely az
egészségügyi szakmai tevékenységi körében eljáró személy szakmai integritását, tisztességes
és elfogulatlan közreműködését sérheti, vagy ilyen hatással járhat .
(2) Tilos egészségügyi szakmai tevékenysége keretében eljáró személyt, különösen orvost,
gyógyszerészt anyagi vagy más ellenszolgáltatásban részesíteni vagy azt felajánlatni azért,
hogy egy adott terméket, vagy egy adott gyártó, forgalmazó termékeit írja fel, ajánlia, vagy
más módon, ellenszolgáltatás elérése érdekében ösztönözze az eladást .
(3) Egészségügyi szakmai tevékenysége keretében eljáró személy nem kérhet, nem fogadhat el
ellenszolgáltatást azért, hogy adott terméket, vagy adott gyártó, forgalmazó termékeinek
felhasználását segítse elő, vagy ösztönözze .
(4) Tiltott előny, ellenszolgáltatás alkalmazása vesztegetésnek minősül, kivéve ha az előny
csekély mennyiségű. Csekélynek minősül az előny, ha nem éri el a személyi jövedelemadó
törvény szerint, a természetbeni juttatás adómentességének határát .
(5) Nem minősül szakmai szolgáltatást végző személyekre irányuló tiltott eladásösztönzésnek,
ha adott szakképzettséggel rendelkező személy, különösen saját vállalkozása keretében
működő gyógyszerész, kézigyógyszertárat működtető háziorvos, fogorvos, audiológus,
szemész-szakmai szolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódva, külön jogviszony alapján -
végez az alapszolgáltatása ellátásához szorosan kapcsolódó termékértékesítési tevékenységet
és fogad el a szokásos kereskedelmi gyakorlatnak, általános szerződési feltételeknek
megfelelően alkalmazott előnyt, különösen árrést, árkedvezményt, visszatérítést, feltéve hogy
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afogyasztószámára nyilvánvalóvá tettékazáru értékesítésesorán, hogy aszakmai
tevékenységet ellátó személy e termékek tekintetében viszonteladóként jár el.

13 . & (1) Gyógyszert, gyógyászati segédeszközt adományként kizárólag egészségügyi
szolgáltatás nyújtására bejegyzett közhasznú szervezet kaphat, feltéve, ha a külön
jogszabálynak megfelelően vezetett nyilvántartással rendelkezik, és a gyógyszerügyi
hatósághoz jelentéstételi kötelezettségének eleget tesz . A szervezet évente köteles
nyilvánosságra hozni az adomány nyújtóinak nevét, és az adományok becsült forgalmi értékét .
A gyógyszerügyi hatóság ellenőrzi az adatok valódiságát, a gyógyszer biztonságra vonatkozó
szabályok betartását .
(2) Nem minősülnek adománynak az egészségügyi intézményeknek ingyenesen, illetve a
támogatás alapjául elfogadott ár alatti értéken juttatott gyógyszerek, gyógyászati
segédeszközök. E juttatások kereskedelmi kedvezménynek minősülnek .
(3) A biztosítóval szolgáltatási kötelezettség ellátására szerződéssel rendelkező egészségügyi
intézményekben a (2) bekezdés szerinti kereskedelmi kedvezmények -kivéve, ha
közbeszerzési eljárás keretében nyújtja azt a kereskedő, illetve a forgalmazó- akkor
megengedettek, ha a kereskedelmi kedvezményt élvező egészségügyi szolgáltató külön
jogszabály szerinti nyilvántartást vezet az érintett termékekről, eszközökről, illetve azok
átadási áráról, valamint a biztosítás felügyeletet ellátó hatóság részére adatszolgáltatási
kötelezettségének eleget tesz .

14 . ~ (1) Eladás ösztönzésnek minősül az egészségügyi szakmai tevékenységet végző
személyek számára tartott tudományos és marketing rendezvények, valamint betegszervezetek
közvetlen vagy közvetett támogatása (a továbbiakban szponzoráció), továbbá a
rendezvényeken termékbemutatók tartása, kiállítóhelyek bérlése, hirdetések közzététele z
továbbá a rendezvényeken előadást, bemutatót tartó személyek számára bármilyen jogcímen
nyújtott előny, különösen díjfizetés .
(2) A rendezvény szervezőjének a rendezvény szervezésével azonos módon és körben -
különösen internetes honlapján, vagy szakmai sajtóban-a rendezvény lebonyolítását követő
egy hónapon belül nyilvánosságra kell hoznia a szponzorok, illetve szolgáltatás megrendelők
nevét, a megrendelések, támogatások és és egyéb juttatások összegét, a résztvevők listáját,
illetve a számukra nyújtott ellenszolgáltatásokat .
(3) Közvetlen vagy közvetett módon betegszervezetet, egészségügyi szolgáltatás nyújtót
támogató, gyógyszer vagy gyógyászati segédeszköz értékesítésben érdekelt vállalkozás, vagy
vállalkozás csoport, illetve egyéb jogi személy vagy szervezet minden évben köteles
nyilvánosságra hozni az előző évi támogatások módját, összegét .
(4) A(3)-(4)bekezdés alapján nyilvánosságra hozott adatokat a külön jogszabályban előírt
módon be kell ielenteni az egészségügyi piacfelügyeletet ellátó hatóságnak ."
99

INDOKOLÁS

Gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök értékesítésének előmozdítása érdekében
széleskörűen alkalmaznak a forgalmazók különféle üzleti módszereket. Mind a beteg, mind
pedig a finanszírozó szempontjából az a legveszélyesebb módszer, ha a rendelést,
kiszolgálást, terápiát végző, szakmai szolgáltatási tevékenységet ellátó személyek nem a
betegek egyéni szükségletei, illetve a finanszírozónak a betegek összérdekei alapján
meghatározott feltételei szerint járnak el, hanem a beszállító ipar gazdasági érdekei által
befolyásolva végzik tevékenységüket . Az ilyen tiltott befolyások hatására sérülnek mind a
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betegek, mind az őket képviselő finanszírozó érdekei. Egyértelműen tilalmazni kell tehát az
egészségügyi szakmai tevékenységi körükben eljáró személyeket célzó előnyök felajánlását,
nyújtását ugyanúgy, mint az ilyen előnyök elfogadását .
Rendezni kell emellett az eladás ösztönzés olyan eszközeit, amikor az előnyök nyújtása
karitatív szervezetek közreműködésével, illetve árelőnyök nyújtásával valósul meg . Meg kell
határozni azokat a feltételeket, amelyek teljesülése esetén az adomány nyújtása legálisan
megengedett, illetve el kell különíteni azt az esetet, amikor az „adomány", az előny nyújtása
üzleti célokat szolgál.
Gondoskodni kell arról, hogy az értékesítés előmozdítása érdekében a különféle szervezetek
és rendezvények támogatása révén megvalósuló gyártói és forgalmazói marketing átlátható és
ellenőrizhető módon menjen végbe .

Budapest, 2006 . október 25 .
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