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Az Egészségügyi Bizottság a Házszabály 94 . § (1) bekezdése alapján a biztonságos és
gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a
gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló T11037. számú törvényjavaslathoz az
alábbi

bizottsági módosító javaslatokat

terjeszti elő :

1. A törvényjavaslat 13 . § (1) bekezdés b) pontja elmarad :

(A 12. §-banfoglalt jogosult nevében eljáró személy az ismertető tevékenységet akkor kezdheti
meg, ha)
„[b) az ismertetőt alkalmazni kívánó cég az ismertető személy nyilvántartásba vételére
irányuló kérelemmel egyidejűleg ötmillió forint ősszegű nyilvántartásba vételi díjat az
OGYI számára megfizet, és]"

2. A törvényjavaslat 13 . § (2) bekezdése elmarad :

„[(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti nyilvántartás megújításáért az ismertetőt
alkalmazó cég évente egymillió forint összegű fenntartási díjat fizet .]"

3 . A törvényjavaslat 35 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„35. § (1) A gyógyszer forgalomba hozatali engedélyének jogosultját valamennyi
[közfinanszírozott] közfinanszírozásban részesülő, gyógyszertárban forgalmazott gyógyszere
után - a 37. § (1) bekezdése szerinti gyógyszerek kivételével- a tárgyévi [gyógyszertári]
forgalmi adatok alapján adódó [, a közfinanszírozott gyógyszereire kifizetett, termelői árra
eső teljes évi támogatás] társadalombiztosítási támogatásnak a termelői árral vagy
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importbeszerzési árral (a továbbiakban együtt: termelői ár) arányos részére-termelői árszint
szerint differenciált befizetési kötelezettség terheli az alábbiak szerint :

[a) fiz összegű támogatásban részesülő gyógyszerek esetén 14 százaléka erejéig,
b) nem fix támogatásban részesülő gyógyszerek esetén 16 százaléka erejéig
befizetési kötelezettség terheli.]

(2) A gyógyszer-nagykereskedelmi engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetet a
közforgalmú gyógyszertárat működtető számára értékesített valamennyi általa forgalmazott
közfinanszírozásban részesülő[ott] gyógyszer után, a tárgyévi forgalmi adatai alapján a teljes
évi támogatott gyógyszerforgalom nagykereskedelmi árréstömegének 2,5 [0,5] százaléka
erejéig befizetési kötelezettség terheli .

(3) Az a közforgalmú gyógyszertár működtetésére jogosult, melynek közfmanszírozott
gyógyszerek forgalmazásából származó éves árréstömege - a tárgyévben elért árréstömeg
alapján - a 38. §-ban foglalt összeget meghaladja, köteles gyógyszertár szolidaritási díjat
fizetni.

(4) A 12. § (3) bekezdés szerinti, ismertető tevékenység végzésére vonatkozó engedéllyel
rendelkező minden általa munkavégzésre irányuló jogviszony keretében foglalkoztatott
ismertető személv tevékenysége után évenként gyógyszerismertetés esetén ötmillió forint,
gyógyászati segédeszköz ismertetése esetén egymillió forint összegű díjat fizet . Ha a
foglalkoztatásra irányuló jogviszony évközben keletkezik vagy szűnik meg, a fizetési
kötelezettséget a fenti összeg naptári időszakra vetített időarányos része után kell teljesíteni .

(5) Az(1)-(4)bekezdésekben, valamint a 41 .§-banfoglalt befizetési kötelezettségekre az
adózás rendjéről szóló 2003 . évi XCH. törvény (a továbbiakban: Art.) rendelkezéseit az e
törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni ."

4. A törvényjavaslat 36. §-a az alábbiak szerint módosul:

„36. § (1) Az Egészségbiztosítási Alap kezeléséért felelős egészségbiztosítási szerv a 35 . $
(1)-(3) bekezdésében meghatározott fizetési kötelezettségek teljesítéséhez szi!kséges
támogatási, illetve forgalmi adatokat-október, november és december mint tárgyhónapok
kivételével-a tárgyhónapot követő második naptári hónap 10 . napjáig, valamint a tárgyévi
adatokat a tárgyévet követő naptári év február 10-éig közli a fizetésre kötelezettel .

(2) A gyógyszer forgalomba hozatali engedélyének jogosultig és a gvógvszer-
nagykereskedelmi engedéllyel rendelkező a 35 . ~(1)-(2)bekezdésében meghatározott fizetési
kötelezettsé ala 'án - október november és december mint tár hóna ok kivételével - a
tárgyhónapot követő harmadik naptári hónap 20 . napjáig az állami adóhatósághoz az állami
adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon-az Art.-nak az adóelőleg fizetésére
vonatkozó szabályai megfelelő alkalmazásával-előleget vall be és egyidejűleg fizet meg az
állami adóhatóság által a kincstárnál külön erre a célra megnyitott számlára .
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(3) Ha a közfinanszírozott g gyszerek forgalmazásából száliuazó havi árréstömege a 38 .
(1) bekezdésében meghatározott összeg egvtizenketted részét meghaladja, a közforgalmú
gyógyszertár működtetésére jogosult a 35 . §(3) bekezdésében meghatározott fizetési
kötelezettség alapján, a 38 . § (2) bekezdésében meghatározott sávhatárok egvtizenketted
részének me felelő alkalmazásával - október november és december mint tár- hóna ok
kivételével - atárgyhónapot követő harmadik naptári hónap 20 . napjáig az állami
adóhatósághoz az állami adóhatóság által rendszeresített nvomtatvánvon -az Art.-nak az
adóelőleg fizetésére vonatkozó szabályai megfelelő alkalmazásával-előlegetvallbe és
egvidejűleg fizet meg az állami adóhatóság által a kincstárnál külön erre a célra megnyitott
számlára .

(4) [(1)] A gyógyszer forgalomba hozatali engedélyének jogosultja, a gyógyszer-
nagykereskedelmi engedéllyel rendelkező és a közforgalmú gyógyszertár működtetésére
jogosult az e törvényben megállapított fizetési kötelezettséget a tárgyévet követő naptári év
március [biztosító által a bevallási időszakra vonatkozó forgalmi adatok közzétételét
kővető hónap] 20. napjáig az állami adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon az állami
adóhatósághoz vallja be és - a (2)-(3)bekezdés alapján fizetett előlegre is tekintettel -
egyidejűleg fizeti meg az állami adóhatóság által [révén] a kincstárnál külön erre a célra
megnyitott [vezetett] számlára .

(5) Az ismertetőt alkalmazó személy a 35. § (4) bekezdésében megbatározott fizetési
kötelezettségét a tárgyév december 31 . napjáig az állami adóhatóság által rendszeresített
nyomtatványon az állami adóhatósághoz vallja be és egyidejűleg fizeti meg az állami
adóhatóság által a kincstárnál külön erre a célra megnyitott számlára .

(6l [(2) A biztosító] Az Egészségbiztosítási Alap kezeléséért felelős egészségbiztosítási szerv
a befizetésre kötelezettek ellenőrzéséhez szükséges adatokról az (1) bekezdésben
meghatározott adatszolgáltatássalegyidejűleg [a tárgyhónapot kővető hónap 20 . napjáig]
elektronikus úton adatszolgáltatást teljesít az állami adóhatósághoz .

(7) Az egészség-biztosítási felügyeleti hatóság a 12 . § (3) bekezdésében meghatározott
engedély kiadásáról, illetve visszavonásáról elektronikus úton haladéktalanul adatszolgáltatást
teljesít az állami adóhatósághoz ."

5. A törvényjavaslat 37 . §-ának (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(1) A gyógyszer forgalomba hozatali engedélyének jogosultját a 35 . § (1) bekezdése szerinti
befizetési kötelezettség nem terheli:
a) azon meghatározott (fix) csoportban lévő gyógyszerei tekintetében, amelyek termelői ára a
referenciagyógyszer termelői áránál legalább 15%-kal alacsonyabb [árúak].,
b) a különkeretes gyógyszerekre kifizetett támogatási összeg után, és
c) az egyedi méltányosság alapján támogatott gvóRvszereknek a rájuk irányadó
társadalombiztosítási támogatási mérték feletti támogatási összege után ."

6. A törvényjavaslat 37. §-ának (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(2) A gyógyszer forgalomba hozatali engedélyének jogosultja legfeljebb a teljes fizetési
kötelezettsége erejéig kedvezményben részesül, amennyiben a 35. § (1) bekezdés szerinti
társadalombiztosítási támogatásban részesülő egyes gyógyszerei termelői árát csökkenti és
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nyilatkozatában vállalja, hogy azokat legalább három évig a vállalt áron forgalmazza . Ez
esetben a 35 § (1) bekezdés szerinti befizetési kötelezettséget csökkenti az árcsökkentéssel
érintett gyógyszerek előző évi gyógyszertári forgalmi adatai alapján adódó [számított
forgalma] társadalombiztosítási támogatásának termelői árarányos része és az árcsökkentés
mértékének [szorzata, valamint a teljes befizetési kötelezettség különbözetét a 35 . § (1)
bekezdése szerint köteles teljesíteni] szorzataként adódó összeg."

7. A törvényjavaslat 37 . §-ának (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(3) A (2) bekezdés szerinti fizetésre kötelezett [hatálya alá tartozó gyártó/forgalmazó]
esetében, amennyiben a[z] tárgyévi tényadatok alapión számított ármérséklő hatás kisebb a
(2) bekezdés szerint érvényesítettnél, [árcsökkentések mértéke és a becsült forgalom
szorzata és a tényleges forgalom egymáshoz arányuló viszonyából az következik, hogy a
vállalt árcsökkentés mértéke nem éri el a 35 . § (1) bekezdésében rögzített forgalom a),
illetve b) pont szerinti százalékos arányát, úgy] a különbözetet a tárgyévet követő év
[február 15.] március 20 . napjáig a forgalomba hozatali engedély jogosultja köteles az állami
adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon az állami adóhatósághoz bevallani és
megfizetni ."

8. A törvényjavaslat 39 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„39. § Az állami adóhatóság
a 35. § (1)-(2) és4 bekezdése alapján beszedett összeget az E . Alap kincstárnál vezetett,

[a] külön jogszabályban meghatározott számlájára,
b~ a 35. § (3) bekezdése alapján befizetett összeget az egészségügyért felelős miniszter által
vezetett minisztérium [Egészségügyi Minisztérium (a továbbiakban : EüM)] kincstárnál
vezetett, külön jogszabályban meghatározott számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára
a befizetést követően haladéktalanul átutalja ."

9. A törvényjavaslat 40 . § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(1) Olyan településeken működő vagy létesítendő közforgalmú [gyógyszertár[ak]at
gyógyszertárat (gyógyszertárakat) működtető vállalkozás számára, ahol a település
gyógyszerellátását kizárólag egy közforgalmú gyógyszertár biztosítja vagy biztosítaná és már
működő közforgalmú gyógyszertár esetén annak meghatározott időszakra vonatkozó
gyógyszerforgalmazásból származó árréstömege - az ellátandó lakosságszám[,] vagy a
gyógyszertár földrajzi elhelyezkedése okán - hatékony és gazdaságos üzletmenet folytatása
mellett sem éri el a külön jogszabályban meghatározott mértéket, az állam a mindenkori éves
költségvetési törvényben szereplő, a 39. § b) pontig szerinti [az EüM fejezetében]
minisztérium fejezetében meghatározott előirányzat erejéig a működőképesség fenntartásához
működési célú támogatást nyújt. A támogatásban részesített vállalkozások nevét és a
támogatás összegét a minisztérium a honlapién közzéteszi ."

10. A törvényjavaslat 41 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„41 . § (1) Amennyiben a támogatott gyógyszerek után kifizetett tárgyévi támogatás - a
különkeretes gyógyszerekre és a különös méltánylást érdemlő körülmények esetén
gyógyszertámogatásra fordítható összeget nem tartalmazó- összege meghaladja a [z E. Alap
költségvetése Gyógyszertámogatás jogcímcsoport eredeti előirányzatát] 287 milliárd
forintot, akkor e kiadási többlet fmanszírozása - a (2)-(3) bekezdésben foglaltak szerint - az
E. Alap kezelője és a forgalomba hozatali engedélyek jogosultjainak kötelezettsége .
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(2) A kiadási többlet meghatározása során a kifizetett tárgyévi támogatásból le kell vonni a
35. § (1)-(2)és (4) bekezdésében meghatározott fizetési kötelezettség alapión adódó összeget,
valamint 2008. január 1-től a 287 milliárd forint és az E. Alap költségvetése
Gyógyszertámogatás kiadásai jogcímnek a tárgyévet megelőző év első napján hatályos
előirányzata pozitív különbözetét .

(33) [(2)] Az előirányzat [túllépése esetén] 9 %-os túllépéséig_a kiadási többlet költségeit az E .
Alap kezelője és a forgalomba hozatali engedély jogosultjai sávonként differenciáltan [, az a)-
e) pontban meghatározott sávok szerint] megosztva viselik az alábbiak szerint:[Az ezen
felüli kiadási többlet költségeit a forgalomba hozatali engedélyek jogosultjai
kizárólagosan viselik .]

a) az előirányzat feletti első 5%-os . túllépési sávban az E . Alap kezelője fmanszíro 7Asi
kötelezettsége a sáv értékének 50%-a, a forgalomba hozatali engedélyek jogosultjai általi
[össz]befizetés mértéke-a sáv értékének 50%-a,
b) az 5,01 -6%[-ig terjedő] közötti [túllépési] sávban az E. Alap kezelője finanszírozási
kötelezettsége a sáv értékének 40%-a [és az előző sávban meghatározott összeg összese], a
forgalomba hozatali engedélyek jogosultjai általi [össz]befizetés mértéke a sáv értékének
60%-a [és az előző sávban meghatározott ősszeg összese],
c) a 601-7%[-ig terjedő) közötti [túllépési] sávban az E. Alap kezelője finanszíro zási
kötelezettsége a sáv értékének 30%-a [és az előző sávban meghatározott összeg összese], a
forgalomba hozatali engedélyek jogosultjai általi [össz]befizetés mértéke a sáv értékének
70%-a [és az előző sávban meghatározott összeg összese],
d) a 7,01-8%[-ig terjedő] közötti [túllépési] sávban az E. Alap kezelője finanszírozási
kötelezettsége a sáv értékének 20%-a [és az előző sávban meghatározott összeg összese], a
forgalomba hozatali engedélyek jogosultjai általi [össz]befizetés mértéke a sáv értékének
80%-a [és az előző sávban meghatározott ősszeg összese],
e) a 8,01-9%[-ig- terjedő) közötti [túllépési] sávban az E. Alap kezelője finanszírozási
kötelezettsége a sáv értékének 10%-a [és az előző sávban meghatározott összeg összese], a
forgalomba hozatali engedélyek jogosultjai általi [össz]befizetés mértéke a sáv értékének
90%-a [és az előző sávban meghatározott összeg összese] .

[f) a]Az előirányzat [feletti] 9%-ot meghaladó túllépése esetén a kiadási többletnek az
előirányzat 9%-át meghaladó összegű részét -a (3) bekezdésben meghatározott fizetési
kötelezettségen felül - a forgalomba hozatali engedély jogosultjai viselik [általi összbefizetés
mértéke a továbbiakban jelentkező kiadási többletköltség 100%-a és az előző sávokban
meghatározott összegek összesenjeinek együttese] .

[(3) A forgalomba hozatali engedélyek jogosultjai között a sávos kockázatviselésből
eredő fizetési kötelezettség a gyógyszertári forgalmi adatok alapján a támogatott
készítményeikre jutó támogatás arányában oszlik meg .]

A forgalomba hozatali engedélyek jogosultjai között a sávos kockázatviselésből eredő fizetési
kötelezettség- a (2) bekezdésben meghatározottak figyelembe vételével - a tárgyévben a
gyógyszertári forgalmi adatok alapión a forgalomba hozatali engedély jogosultjának
támogatott készítményeire jutó támogatási összeg és az E. Alap költségvetése
Gyógyszertámogatás jogcím a tárgyév első napión hatályos előirányzatának a tárgyévet
megelőző év támogatási adataiból számított megoszlási viszonyszám alapján a forgalomba
hozatali engedély jogosultjára jutó támogatási összege pozitív különbözete arányában oszlik
meg. A generikus gyógyszerként forgalomba hozatalra engedélyezett termék esetében a
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támogatásba történő befogadás naptári évében a forgalomba hozatali engedély jogosultját a
sávos kockázatviselésből eredő befizetési kötelezettség nem terheli .

[(4) Nem terheli a befizetési kötelezettség a forgalomba hozatali engedélyek jogosultjait,
amennyiben a tárgyévi előirányzat összege nem éri el a tárgyévet megelőző év
költségvetési törvényében meghatározott előirányzat összegét .]

(6) Ha a támogatott gyógyszerek után kifizetett tárgyhavi támogatás-a különkeretes
gyógyszerekre és a különös méltánylást érdemlő körülmények esetén gyógyszertámogatásra
fordítható összeget nem tartalmazó-összege meghaladja a 287 milliárd forint egytizenketted
részét, a forgalomba hozatali engedély jogosultja-az Egészségbiztosítási Alap kezeléséért
felelős egészségbiztosítási szerv által a (2)-(5)bekezdések megfelelő alkalmazásával a
tárgyhónapot követő második naptári hónap 10. napjáig közölt támogatási adatok alapján,
október, november és december hónapok mint tárgyhónapok kivételével -a tárgyhónapot
követő harmadik naptári hónap 20 . napjáig az állami adóhatósághoz az állami adóhatóság
által rendszeresített nyomtatványon-az Art.-nak az adóelőleg fizetésére vonatkozó szabályai
megfelelő alkalmazásával-előleget vall be és egyidejűleg fizet meg az állami adóhatóság
által a kincstárnál külön erre a célra megnyitott számlára.

(7) Az Egészségbiztosítási Alap kezeléséért felelős egészségbiztosítási szerv a tárgyévet
követő naptári év február 10-éig közli a forgalomba hozatali engedély jogosultjával a sávos
kockázatviselésből eredő fizetési kötelezettség teljesítéséhez szükséges támogatási adatokat .

(8) A forgalomba hozatali engedély jogosultja a sávos kockázatviselésből eredő fizetési
kötelezettsé eg t a (7) bekezdésben meghatározott időpontot követő hónap 20 . napjáig az állami
adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon az állami adóhatósághoz vallja be és
egyidejúleg -a (6) bekezdés alapján fizetett előlegre is tekintettel-fizeti meg az állami
adóhatóság által a kincstárnál külön erre a célra megnyitott számlára .

(9) Az állami adóhatóság a sávos kockázatviselésből eredő fizetési kötelezettség alapján
beszedett összeget az E. Alap kincstárnál vezetett, külön jogszabályban meghatározott
számlájára a befizetést követően haladéktalanul átutalja .

(10) Az Egészségbiztosítási Alap kezeléséért felelős egészségbiztosítási szerv a sávos
kockázatviselésből eredő befizetésre kötelezettek ellenőrzéséhez szükséges adatokról-
október, november és december hónapok mint tárgyhónapok kivételével -a tárgyhónapot
követő második naptári hónap 10. napjáig, illetve a tárgyévi adatokról a tárgyévet követő
na ári év február 10-éi - elektronikus úton adatszol áltatást tel 'esít az állami adóhatósé • oz.

(11) A gyógyszer forgalomba hozatali engedélyének jogosultja a sávos kockázatviselésből
eredő fizetési kötelezettségét csökkentheti a támogatásvolumen-szerződés alapján teljesített
befizetés összegével .

[(5) Az e §-ban meghatározott fizetési kötelezettséget az állami adóhatóság a biztosító
által a tárgyévet követő év február 15 . napjáig szolgáltatott- adatok alapján a tárgyévet
követő év március 31 . napjáig szabja ki.]"

10. A törvényjavaslat a következő új 82 . §-sal egészül ki :

„82. § (1) E törvény 35-41 . §-ai-a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel-2007. január
15-én lépnek hatályba .



(2) A 35. §(1)-(4)bekezdésének alkalmazása során a 2007 . évben tárgyéven a 2007 . január
15-étől 2007. december 31-éig terjedő időszakot kell érteni. A 35. § (4) bekezdésében
meghatározott fizetési kötelezettséget a 2007 . évben legfeljebb a 2007 . január 15-étől 2007 .
december 31-éig terjedő időszakra vetített időarányos rész után kell teljesíteni .
(3) A 36. §(1)-(2)bekezdésének alkalmazása során a 2007 . évben január tárgyhónapon a
2007. január 15-étől 2007 . január 31-éig terjedő időszakot kell érteni .
(4) A 36. § (3) bekezdésének alkalmazása során a 2007 . évben január tárgyhónapon a 2007 .
anuár 15-étől 2007 . *anuár 31-éi te 'edő időszakot kell érteni azzal hoc ezen időszak
tekintetében előleg fizetésére akkor kötelezett a közforgalmú gyógyszertár működtetésére
jogosult, ha a közfinanszírozott gyógyszerek forgalmazásából származó árréstömege a 38 . §'
(1) bekezdésében meghatározott összeg egyhuszonnegyed részét meghaladja, és az előleg
fizetése során a 38. § (2) bekezdésében meghatározott sávhatárok egyhuszonnegved részének
megfelelő összegeket kell alkalmazni.
(5) A 41 . § (6) bekezdésének alkalmazása során a 2007 . évben január tárgyhónapon a 2007 .
január 15-étől 2007 . január 31-éig terjedő időszakot kell érteni, azzal, hogy ezen időszak
tekintetésben elóleg fizetésére akkor kötelezett a forgalomba hozatali engedély jogosultja, ha
a támogatott gyógyszerek után kifizetett tárgyhavi támogatás - a különkeretes gyógyszerekre
és a különös méltánylást érdemlő körülmények esetén gyógyszertámogatásra fordítható
összeget nem tartalmazó -összege meghaladja a 287 milliárd forint egyhuszonnegyed
részét."

INDOKOLÁS

A javaslat egyrészt egy szakaszon belül nevesíti a befizetési kötelezettségeket, másrészt
megteremti az összhangot az Art.-vel és a számviteli rendelkezésekkel . A sávos
kockázatmegosztás (41 . §) pontosítja a fizetésre kötelezettek körét, a fizetés mértékét pedig
arányosítja az előirányzaton felüli támogatás-kiáramlásnak megfelelően. Módosítást tartalmaz
továbbá a befizetési kötelezettségeket tartalmazó rendelkezések hatálybalépési időpontját
tekintve .

Budapest, 2006 . november „8 "
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dr. Kökény Mihály
elnök
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