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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 T/1037 . számú törvényjavaslathoz az alábbi

m ó d o s í t ó j a v a s l a t o k a t

Módosító javaslat

terjeszti elő :

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

„10. § Az egészségbiztosítási szerv [(a továbbiakban : biztosító)] jogosult e törvény keretei között

a vele szerződött orvosok gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-rendeléséhez szükséges feltételek

meghatározására a finanszírozási, illetve a támogatással történő rendelésre vonatkozó

szerződésekben, valamint jogosult az orvosok gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-rendelési

magatartását vizsgálni, ellenőrizni és jogszabály, illetve szerződésszegés esetén a külön

jogszabályban foglaltak szerint eljárni."

2. A törvényjavaslat 11 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„11 . § Az egészségügyi szolgáltatóval finanszírozási szerződés, illetve gyógyszer és gyógyászati

segédeszköz támogatással történő rendelésére jogosító szerződés csak olyan szolgáltatóval köthető,

amely teljesíti a gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-gazdaságosság e törvényben meghatározott,

valamint az egészségbiztosítási szerv [a biztosító] által előírt feltételeit, így a hatékony és

gazdaságos gyógyszerrendelést elősegítő, minősített számítógépes program használatát ."
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3. A törvényjavaslat 13 . § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(5) A (4) bekezdés szerinti összeférhetetlenség nem érinti a gyógyszerészeti államigazgatási szerv

[az OGYI] saját gyógyszerismertető hálózatába tartozó személyeket ."

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

„(5) Az ismertető tevékenységet végző 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 továbbiakban : Felügyelet)] bejelentés céljából benyújtani .

(6) Az ismertető tevékenységet végző minden naptári év február 15-ig köteles az egészségbiztosítási

felügyeleti hatóságnak [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 ."

5 . A törvényjavaslat 14. § (10) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(10) Az (5)-(6) bekezdésben meghatározott adatokat az egészségbiztosítási felügyeleti hatóság

[Felügyelet] a honlapján közzéteszi ."

6. A törvényjavaslat 17. § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(5) A (4) bekezdésben foglalt tilalom nem vonatkozik - az egészségnevelési célú - az

egészségügyi államigazgatási szerv [Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos

Tisztifőorvosi Hivatala] által egyedileg engedélyezett védőoltási programokat népszerűsítő

tájékoztatásra ."

7 . A törvényjavaslat 20 . § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(1) Az egészségbiztosítási szerv [biztosító] a gyógyszer és gyógyászati segédeszköz

társadalombiztosítási támogatásba való befogadási eljárása során a :,támogatásba való befogadást

meghatározott időtartamú, de legalább három év támogatással történő forgalmazásra való

kötelezettségvállaláshoz kötheti ."

8. A törvényjavaslat 20 . § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(3) Ha a társadalombiztosítási támogatásba befogadott gyógyszer forgalomba hozatali

engedélyének jogosultja, illetve gyógyászati segédeszköz gyártója vagy meghatalmazott képviselője
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a támogatott készítmény/termék magyarországi forgalmazását meg kívánja szüntetni, akkor

szándékáról az egészségbiztosítási szervet [biztosítót] legalább fél évvel korábban értesíti ."

9. A törvényjavaslat 22 . § (3)-(6) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(2) A gyógyszerek árához nyújtható támogatás megállapítása, illetve támogatása mértékének

módosítása iránti kérelmet a termék forgalomba hozatali engedélyének jogosultja az

eizészségbiztosítási szervhez [biztosítóhoz] nyújtja be .

(3) Az egyes gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásáról és a támogatás

mértékéről vagy összegéről, valamint az árához nyújtott társadalombiztosítási támogatás

igénybevételének kezdőnapjáról (a továbbiakban : finanszírozás kezdőnapja), továbbá már

támogatott gyógyszer támogatása mértékének vagy összegének változásáról, a külön jogszabályban

foglalt feltételek alapján az egészségbiztosítási szerv [biztosító] - a (4) bekezdésben foglalt esetet

kivéve - a kérelem benyújtását követő 60 napon belül dönt .

(4) Az egészségbiztosítási szerv [biztosító] a (3) bekezdéstől eltérően 30 napon belül dönt,

amennyiben

a) a gyógyszer társadalombiztosítási támogatásba való befogadási kérelme már támogatott

hatóanyagú gyógyszer új generikumára érkezik, vagy

b) az a) pont hatálya alá nem tartozó készítmény ára a már támogatott hatóanyagú gyógyszer(ek)

áránál a külön jogszabályban foglalt kötelező mértéknél alacsonyabb .

(5) A kérelmező a (3)-(4) bekezdés szerinti eljárásért a külön jogszabályban meghatározottak

alapján igazgatási szolgáltatási díjat fizet .

(6) Az egészségbiztosítási szerv [biztosító] a külön jogszabályban meghatározott szempontok

szerint folyamatosan felülvizsgálja a támogatott gyógyszerek körét és a felülvizsgálatot követően a

befogadott gyógyszer támogatásból való kizárása, támogatása mértékének módosítása érdekében,

illetve a 21 . § szerinti támogatással való forgalmazásra vonatkozó kötelezettségvállalás

meghosszabbítása vagy előírása céljából hivatalból jár el ."

10. A törvényjavaslat 23 . § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(1) Az egészségbiztosítási szerv [biztosító] a 22. § (2)-(4) bekezdése szerinti támogatást mérték

szerint százalékosan (százalék alapja és kulcsa) vagy meghatározott (fix) összegben határozza meg .

Fix összegű támogatás az azonos hatóanyagot tartalmazó gyógyszerekre, illetve az azonos betegség

kezelésére szolgáló gyógyszerek csoportjára állapítható meg ."
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11 . A törvényjavaslat 23 . § (4) bekezdése elmarad :

„[(4) A biztosító 22. § (3)-(4) és (6) bekezdése szerinti határozata elleni jogorvoslati kérelmet a

Felügyelet bírálja el a kérelem kézhezvételétől számított 60 napon belül .]"

12. A törvényjavaslat 23 . § (5)-(6) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(5) Az egészségbiztosítási szerv [biztosító] a végrehajtható határozatok alapján - figyelemmel a

(7) bekezdésben foglaltakra -

a) a támogatásba befogadott, illetve onnan kizárt gyógyszerek körét, valamint azon gyógyszereket,

amelyeknek (6) bekezdés szerinti adatai változnak, folyamatosan

b) a támogatott gyógyszerek teljes körét minden naptári év január és július 1 . napján

tájékoztató jelleggel közzéteszi hivatalos lapjában, illetve honlapján .

(6) Az egészségbiztosítási szerv [biztosító] az (5) bekezdés b) pontja szerinti közleményt az

Európai Unió Bizottságának és az egészségbiztosítási felügyeleti hatóságnak [Felügyeletnek]

megküldi ."

13 . A törvényjavaslat 24 . § (1)-(2) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(1) Amennyiben a forgalomba hozatali engedély jogosultja az egészségbiztosítási szerv [biztosító]

22. § szerinti határozatának jogerőre emelkedését követően a befogadott és támogatással

forgalmazható gyógyszer árát érintő változtatással kíván élni, új kérelmet kell előterjesztenie a

támogatás iránt .

(2) Abban az esetben, ha az egészségbiztosítási szerv [biztosító] a 22. § (6) bekezdése szerinti

eljárását követően valamely gyógyszer támogatásának megszüntetéséről, illetve támogatási

mértékének vagy összegének csökkenéséről dönt, a támogatás megszüntetésének napját, illetve a

finanszírozás kezdőnapját a határozat meghozatalának napjától számított negyedév első napjánál

korábbi időpontban nem lehet meghatározni ."

14 . A törvényjavaslat 24 . § (4)-(5) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(4) Az egészségbiztosítási szerv [biztosító] az elsőfokú döntését fellebbezésre tekintet nélkül

végrehajthatónak nyilváníthatja.

(5) Az egészségbiztosítási szerv [biztosító] a 22-24 . §-ban szabályozott eljárására vonatkozó

nyilvánosság biztosítása érdekében az internetes honlapján elektronikus úton közzéteszi

a) a formai szempontból megfelelő kérelmet a kérelem beérkezését követő öt munkanapon belül,

továbbá
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b) a kérelmezőnek való kézbesítésen túl - a külön jogszabály szerinti tájékoztató jellegű

közzététellel - az ügyben hozott döntést és a jogorvoslatról való tájékoztatást az ügy elbírálását

követő hónap 5 . napjáig ."

15. A törvényjavaslat 25 . § (2)-(3) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(2) Az egészségbiztosítási szerv [biztosító] a költségvetési keretek betarthatósága érdekében, a

már támogatott, illetve az újonnan befogadott készítményekre támogatásvolumen-szerződést köthet .

(3) A befizetés részletes szabályait a gyártó, illetve forgalmazó és az egészségbiztosítási szerv

[biztosító] között létrejött támogatásvolumen-szerződés tartalmazza ."

16. A törvényjavaslat 26 . § (1)-(7) bekezdése az alábbiak szerint módosulnak :

„(1) Az új, még nem támogatott hatástani csoport támogatási kategóriákba történő felvételét az új

hatóanyagot tartalmazó gyógyszer forgalomba hozatali engedélyének jogosultja kérelmére, az

egészségbiztosítási szerv [biztosító] és a hazai, valamint nemzetközi orvos- és

gyógyszerészszakmai vélemények ismeretében az egészségügy ért felelős [i] miniszter - az

államháztartásért felelős [pénzügy miniszterrel egyetértésben - rendeletben állapítja meg .

(2) Amennyiben az egészségbiztosítási szervhez [biztosítóhoz] olyan új hatóanyagot tartalmazó

gyógyszer támogatása iránt érkezik kérelem, melynek ATC-csoportját, illetve az ATC-csoporton

belüli támogatási kategóriáját, illetve mértékét nem tartalmazza a külön jogszabály, az

egészségbiztosítási szerv [biztosító] a gyógyszer támogatásba való befogadásának eljárását az

egészségügyért felelős [i] miniszter - az államháztartásért felelős [pénzügy miniszter

egyetértésével meghozott - döntéséig, legfeljebb azonban a kérelem benyújtását követő egy évig

felfüggeszti és erről az ügyfelet értesíti .

(3) Amennyiben a (2) bekezdés szerinti jogszabály módosításra nem kerül sor, úgy az

egészségbiztosítási szerv [biztosító] az egy év elteltével a hatályos jogszabályi rendelkezések

alapján bírálja el a kérelmet .

(4) Az indikációhoz kötött kiemelt és emelt társadalombiztosítási támogatás javallathoz

(indikációhoz) és felírási jogosultsághoz kötött. Egy adott gyógyszer árához eltérő támogatás

állapítható meg a gyógykezelést megalapozó egyes betegségcsoportok, és a gyógyszert rendelő

egészségügyi szolgáltató által ellátott feladat, valamint a gyógyszer támogatásához előírt szakorvosi

javaslat alapján . A kiemelt és emelt indikációhoz kötött támogatási csoportba tartozó

betegségcsoportok és indikációs területek megnevezését és a támogatással történő felírásra

jogosultak körét az egészségügyért felelős [i] miniszter - az államháztartásért felelős

[pénAgy]miniszterrel egyetértésben - rendeletben határozza meg .



6

(5) Amennyiben az egészségbiztosítási szervhez [biztosítóhoz] olyan gyógyszer támogatása iránti

kérelem érkezik, amelynek kiemelt, illetve emelt indikációhoz kötött támogatásba való

befogadásához a külön jogszabályban nem szereplő új betegségcsoport, illetve indikációs terület

meghatározása szükséges, az egészségbiztosítási szerv [biztosító] javaslata alapján, az

egészségügyért felelős [i] miniszter - az államháztartásért felelős [pénzügy miniszterrel

egyetértésben - rendeletben állapítja meg az új kiemelt, illetve emelt támogatási csoportba tartozó

betegségcsoportokat, indikációs területeket, valamint a támogatással történő felírásra jogosultak

körét. Ezen döntés megszületéséig az egészségbiztosítási szerv [biztosító] a (2)-(3) bekezdésben

foglaltak szerint jár el .

(6) A különkeretes gyógyszerek árához nyújtott társadalombiztosítási támogatás a gyógyszeres

kezelést végző - az egészségbiztosítási szerv [biztosító] által évente közleményben közzétett -

egészségügyi intézmények és az egészségbiztosítási szerv [biztosító] által megkötött külön

szerződés szerint számolható el . A szerződéskötés feltételeit és a kötelező tartalmi elemeket külön

jogszabály határozza meg .

(7) A különkeretes gyógyszerek körét - a gyógyszerhatóanyag és a betegségcsoport megjelölésével

- az egészségügyért felelős [i] miniszter az államháztartásért felelős [pénzügy miniszterrel

egyetértésben rendeletben határozza meg ."

17 . A törvényjavaslat 27 . § (1) bekezdésének felvezető szövege az alábbiak szerint módosul :

„Az egészségbiztosítási szerv [biztosító] a társadalombiztosítási támogatásba befogadott

gyógyszerek támogatására az alábbi támogatási módszereket alkalmazhatja :"

18 . A törvényjavaslat 28 . § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(1) Az egészségbiztosítási szerv [biztosító] a gyógyszerek befogadására egyszerűsített vagy

normál eljárásrendet alkalmaz ."

19 . A törvényjavaslat 28 . § (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(6) A (4) bekezdésben foglaltakat az egészségbiztosítási szerv [biztosító] a bejelentés megtételét

követő hónap 1. napján közzéteszi ."

20 . A törvényjavaslat 30 . § (1) bekezdésének felvezető szövege az alábbiak szerint módosul :

„Az egészségbiztosítási szerv [biztosító] kizárja a társadalombiztosítási támogatásból a gyógyszert,

ha:"



21 . A törvényjavaslat 31 . § (1) bekezdésének levezető szövege az alábbiak szerint módosul :

„irányuló kérelmet a gyógyászati segédeszköz gyártója vagy annak meghatalmazott képviselője az

egészségbiztosítási szervhez [biztosítóhoz] nyújtja be . Egyedi méretvétel alapján készített eszközök

esetében annak gyártói vagy meghatalmazott képviselői közösen nyújthatnak be kérelmet az eszköz

típusára vonatkozóan."

22. A törvényjavaslat 31 . § (2)-(4) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(2) Az (1) bekezdés aa)-ab), ba)-bc) és bl) alpontja szerinti kérelmekről az egészségbiztosítási

szerv [biztosító] a külön jogszabályban foglalt feltételek alapján, a kérelem benyújtását követő 180

napon belül határozatban dönt .

(3) Az egészségbiztosítási szerv [biztosító] az (1) bekezdés bd) és bg)-bh) alpontja szerinti

kérelmekről egyszerűsített eljárásban, a kérelem benyújtását követő 90 napon belül határozatban

dönt.

(4) Az egészségbiztosítási szerv [biztosító] a (2)-(3) bekezdéstől eltérően 30 napon belül dönt,

amennyiben a gyógyászati segédeszköz társadalombiztosítási támogatásba való befogadási

kérelmében megjelölt ár az adott funkcionális csoportba tartozó legolcsóbb gyógyászati

segédeszköz áránál alacsonyabb, illetve az (1) bekezdés be) alpontja szerinti kérelem esetén ."

23. A törvényjavaslat 31 . § (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(7) Az egészségbiztosítási szerv [biztosító] a külön jogszabályban meghatározott szempontok

szerint jogosult folyamatosan felülvizsgálni a támogatott gyógyászati segédeszközök körét és a

felülvizsgálatot követően a befogadott gyógyászati segédeszközök támogatásból való kizárása,

támogatása mértékének módosítása érdekében hivatalból jár el ."

24. A törvényjavaslat 31 . § (9)-(10) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(9) Az egészségbiztosítási szerv [biztosító] az elsőfokú döntését fellebbezésre tekintet nélkül

végrehajthatónak nyilváníthatja .

(10) Az egészségbiztosítási szerv [biztosító] a 31-33 . §-ban szabályozott eljárására vonatkozó

nyilvánosság biztosítása érdekében az internetes honlapján elektronikus úton közzéteszi

a) a formai szempontból megfelelő kérelmet a kérelem beérkezését követő öt munkanapon belül,

továbbá

b) a kérelmezőnek való kézbesítésen túl - a külön jogszabály szerinti tájékoztató jellegű

közzététellel - az ügyben hozott döntést és a jogorvoslatról való tájékoztatást az ügy elbírálását

követő hónap ötödik napjáig .
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25 . A törvényjavaslat 32 . § (2)-(3) bekezdése elmarad :

„[(2) A biztosító 31 . § (2)-(4) és (7) bekezdése szerinti határozata elleni jogorvoslati kérelmet a

Felügyelet bírálja el a kérelem kézhezvételétől számított 60 napon belül .

(3) A Felügyelet a (2) bekezdés szerinti eljárásban a befogadásra külön jogszabályban

megállapított alapelvek és szempontok figyelembevételével jár el.]"

26. A törvényjavaslat 32 . § (4) bekezdésének felvezető szövege az alábbiak szerint módosul :

„Az egészségbiztosítási szerv [biztosító] a végrehajtható határozatok alapján"

27. A törvényjavaslat 33 . § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(1) Amennyiben a kérelmező az egészségbiztosítási szerv [biztosító] 31 . § szerinti határozatának

jogerőre emelkedését követően a befogadott és támogatással forgalmazható gyógyászati

segédeszköz árát érintő változtatással kíván élni, új kérelmet kell előterjesztenie a támogatás iránt ."

28. A törvényjavaslat 33 . § (2)-(4) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(2) Az egészségbiztosítási szerv [biztosító] a gyógyászati segédeszköz támogatásba való

befogadásának eljárását a külön jogszabály megfelelő módosításának hatálybalépéséig, legfeljebb

azonban a kérelem benyújtását követő egy évig felfüggeszti, és erről a kérelmezőt értesíti,

amennyiben:

a) az egészségbiztosítási szervhez [biztosítóhoz] olyan új gyógyászati segédeszköz befogadása

iránti kérelem érkezik, amelynek termékcsoportját, illetve az azon belüli támogatási mértékét,

b) az egészségbiztosítási szervhez [biztosítóhoz] olyan gyógyászati segédeszköz emelt, illetve

kiemelt támogatással történő befogadása iránti kérelem érkezik, amely emelt, illetve kiemelt

támogatási csoportokat, illetve az azon belüli támogatási mértékét,

c) az egészségbiztosítási szervhez [biztosítóhoz] olyan gyógyászati segédeszköz támogatással

történő kölcsönzése iránti kérelem érkezik, amely eszköz támogatással történő kölcsönzését

nem tartalmazza a külön jogszabály .

(3) Amennyiben a (2) bekezdés szerinti jogszabály módosítására nem kerül sor, úgy az

egészségbiztosítási szerv [biztosító] az egy év elteltével a hatályos jogszabályi rendelkezések

alapján bírálja el a kérelmet .

(4) Abban az esetben, ha az egészségbiztosítási szerv [biztosító] a 31 . § (7) bekezdése szerinti

eljárását követően valamely gyógyászati segédeszköz támogatásának megszüntetéséről, illetve

támogatási mértékének vagy összegének csökkentéséről dönt, a támogatás megszüntetésének
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napját, illetve a támogatás változásának kezdőnapját a határozat meghozatalának napjától számított

első negyedév első napjánál korábbi időpontban nem lehet meghatározni ."

29. A törvényjavaslat 42 . § (3) bekezdésének első mondata az alábbiak szerint módosul :

„Az (1) bekezdés szerinti árnál magasabb ár akkor alkalmazható, ha ehhez az egészségbiztosítási

felügyeleti hatóság [Felügyelet] kérelem alapján hozzájárul ."

30. A törvényjavaslat 44 . § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(1) Az egészségügyi szolgáltatókat minőségi és hatékony gyógyszerrendelési gyakorlat alapján a

külön jogszabályban foglaltak szerint számított mutatók alapján értékelheti az egészségbiztosítási

szerv [biztosító] . Amennyiben az értékelés szerint a szolgáltató rendszeresen eltér a minőségi és

hatékony gyógyszerrendelés külön jogszabályban foglalt szabályaitól, az egészségbiztosítási szerv

[biztosító] a külön jogszabály szerinti finanszírozási visszatérítési kötelezettséget írhat elő ."

31 . A törvény] avaslat 45 . § (1)-(2) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(1) Az egészségbiztosítási szerv [biztosító] a vényadatok feldolgozása során, valamint

ellenőrzőhálózatának orvosaival ellenőrzi a gyógyszer-

vonatkozó szakmai szabályok érvényesülését .

(2) Amennyiben az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy az orvos jogosulatlanul, illetve

jogszabálysértően rendel gyógyszert, illetve gyógyászati segédeszközt, az egészségbiztosítási szerv

[biztosító] soron kívül értesíti a tapasztalt hiányosságokról az orvost és az egészségügyi

szolgáltatót, valamint az Ebty . 37 . §-a szerint jár el ."

32. A törvényjavaslat 46 . § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(1) Gyógyszertár csak érvényes működési engedély alapján működtethető . Új gyógyszertár

létesítéséről és működésének engedélyezéséről (a továbbiakban együtt: működtetés) egy hatósági

eljárásban az egészségügyi államigazgatási szerv [Á]lami Népegészségügyi és Tisztiorvosi

Szolgálat területileg illetékes megyei/fővárosi intézete (a továbbiakban : hatóság)] a

gyógyszertár működtetésére irányuló kérelem benyújtásától számított hatvan napon belül dönt ."

33. A törvényjavaslat 46. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul

„(3) A gyógyszertár működtetését engedélyező határozatot egészségügyi érdekből az egészségügyi

államigazgatási szerv [hatóság] fellebbezésre tekintet nélkül azonnal végrehajthatóvá

nyilváníthatja ."

és gyógyászatisegédeszköz-rendelésre
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34. A törvényjavaslat 47. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(1) Azon a településen, ahol közforgalmú gyógyszertár nem működik az egészségügvi

államigazgatási szerv [hatóság] - az e törvényben, valamint a külön jogszabályokban

meghatározott feltételek teljesítése esetén - az új közforgalmú gyógyszertár müködtetését

engedélyezi ."

35 . A törvényjavaslat 47 . § (2) bekezdésének felvezető szövege az alábbiak szerint módosul :

„Azon a településen, ahol már működik közforgalmú gyógyszertár, új közforgalmú gyógyszertár

létesítését az egészségügyi államigazgatási szerv [hatóság] akkor engedélyezi, ha"

36 . A törvényjavaslat 51 . § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti biztosítási szerződést a tevékenység megkezdése előtt az

egészségügyi államigazgatási szervnek [hatóságnak] be kell mutatni és a gyógyszertár megnyitását

be kell jelenteni . "

37. A törvényjavaslat 52 . § (1) bekezdésének első mondata az alábbiak szerint módosul :

„A gyógyszertárak működtetését az egészségügyi államigazgatási szerv [hatóság] ellenőrzi ."

38. A törvényjavaslat 53 . § (3)-(4) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(3) A gyógyszertár a közfinanszírozásban részesülő gyógyszerek kiszolgáltatása során legfeljebb

az egészségbiztosítási szerv [biztosító] által a támogatás alapjául elfogadott ár és a támogatási

összeg különbözeteként meghatározott térítési díj összegét számíthatja fel a gyógyszer kiadása

során .

(4) A gyógyszertárak kötelesek készletben tartani a gyógyszereknek külön jogszabályban

meghatározott körét és mennyiségét . Közfinanszírozásban részesülő gyógyszerek forgalmazására

szerződést kötött gyógyszertár ellátási kötelezettségének tartalmára - a gyógyszerek választékára, a

készleten nem lévő gyógyszerek későbbi kiadására, kiadási árára, a támogatások elszámolásának

szabályaira - az egészségbiztosítási szerv [biztosító] a szerződésében további részletes feltételeket

állapíthat meg ."

39. A törvényjavaslat 53 . § (8) bekezdésének harmadik mondata az alábbiak szerint módosul :

„A megállapodást az egészségügyi államigazgatási szervnek [hatóságnak] be kell mutatni . "
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40. A törvényjavaslat 54 . § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(1) Közforgalmú gyógyszertárat működtetni - a fekvőbeteg gyógyintézet által működtetett

közforgalmú gyógyszertár kivételével - csak az egészségügyi államigazgatási szerv [Állami

Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatala (a továbbiakban :

OTH)] által engedélyezett személyi jogos gyógyszerész szakmai vezetése mellett lehet . A személyi

jog engedélyezését a jogszabályi feltételeket teljesítő gyógyszerész kezdeményezheti ."

41 . A törvényjavaslat 55 . § (2) bekezdésének első mondata az alábbiak szerint módosul :

„A személyi jogról az egészségügyi államigazgatási szervhez [hatósághoz] tett írásbeli

bejelentéssel lehet lemondani ."

42. A törvényjavaslat 56 . § ba)-bb) alpontjai az alábbiak szerint módosulnak :

(A személyi jog gyakorlására vonatkozó engedélyt vissza kell vonni, ha a személyi jog jogosultja

közforgalmú gyógyszertárat vezet és)

„ba) e tevékenysége gyakorlása során a közforgalmú gyógyszertárba három éven belül legalább két

alkalommal a személyi jog jogosultjának felróható okból az egészségügyi államigazgatási szerv

[hatóság] hatósági vezetőt rendelt ki, vagy

bb) az egészségügyi államigazgatási szerv [hatóság] ismételt figyelmeztetése ellenére a

közforgalmú gyógyszertárat nem személyesen vezeti,"

43. A törvényjavaslat 57 . § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(2) A személyi jog visszavonásáról az egészségügyi államigazgatási szerv [OTH] dönt."

44. A törvényjavaslat 58 . §-ának felvezető szövege az alábbiak szerint módosul :

„Az egészségügyi államigazgatási szerv [hatóság] a személyi joggal rendelkező gyógyszerészekről

nyilvántartást vezet . A nyilvántartás tartalmazza a személyi jog jogosultjának"

45. A törvényjavaslat 61 . § (3)-(4) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(3) Ha a felelős vezető alkalmazására hatvan napot meg nem haladó időtartamra van szükség, a

felelős vezető alkalmazását az egészségügyi államigazgatási szervnek [hatóságnak] be kell

jelenteni .
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(4) Ha a felelős vezető alkalmazására előreláthatólag hatvan napot meghaladó időtartamra van

szükség, a felelős vezető alkalmazásához az egészségügyi államigazgatási szerv [hatóság]

engedélye szükséges ."

46. A törvényjavaslat 62 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„62. § (1) A gyógyszertárak felügyelete állami feladat. A gyógyszertárak szakmai felügyeletét az

egészségügyi államigazgatási szerv [hatóság], továbbá - a forgalmazott egyéb termékek

tekintetében - a fogyasztóvédelmi hatóság gyakorolja .

(2) Az egészségügyi államigazgatási szerv [hatóság] a szakmai felügyelet keretében megtett -

külön jogszabályban foglalt - intézkedésekről az egészségbiztosítási szervet [biztosítót] és az

egészségbiztosítási felügyeleti hatóságot [Felügyeletet] tájékoztatja ."

47. A törvényjavaslat 63 . §-ának felvezető szövege az alábbiak szerint módosul :

„Az egészségügyi államigazgatási szerv [hatóság] a közforgalmú gyógyszertár vezetésére hatósági

vezetőt rendelhet ki, ha a település gyógyszerellátását kizárólag egy közforgalmú gyógyszertár

biztosítja és"

48. A törvényjavaslat 66 . § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(1) A külön jogszabály alapján működési engedéllyel rendelkező üzlet gyógyszert akkor

forgalmazhat, ha az egészségügyi államigazgatási szerv [üzlet működési helye szerint illetékes

egészségügyi hatóság] erre engedélyt adott. Az egészségügyi államigazgatási szerv [hatóság] a

gyógyszer kiskereskedelmi forgalmazására jogosító engedély másolatát az üzlet működési

engedélyét kiadó hatóságnak is megküldi . Az egészségügyi államigazgatási szerv [hatóság] a

gyógyszerforgalmazásra jogosító engedélyt megadja, ha az üzlet megfelel az e törvényben, illetve a

külön jogszabályban foglalt követelményeknek

49. A törvényjavaslat 66. § (2) bekezdés c) pontja az alábbiak szerint módosul :

[Az (1) bekezdés szerinti üzlet gyógyszert akkor forgalmazhat, hal

„c) az egészségügyi államigazgatási szervnek [hatóságnak] bejelenti azt a személyt, aki az adott

üzletben felelős a gyógyszerekkel kapcsolatos jogszabályi előírások érvényesítéséért ."
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50. A törvényjavaslat 70 . § (1)-(2) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(1) A gyógyszertáron kívül történő gyógyszer-kiskereskedelem e törvényben, illetve az e törvény

felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban meghatározott feltételeinek hatósági ellenőrzése az

egészségügyi államigazgatási szerv [hatóság] feladata .

(2) Az egészségügyi államigazgatási szerv [hatóság] az ellenőrzés során megállapított tényállás

alapján a hiányosságok, szabályszegések jellegét és súlyát mérlegelve megteszi a szükséges

intézkedéseket és ellenőrzi azok végrehajtását ."

51 . A törvényjavaslat 70 . § (3) bekezdésének felvezető szövege az alábbiak szerint módosul :

„Amennyiben az egészségügyi államigazgatási szerv [hatóság] a hatósági ellenőrzés során

megállapítja, hogy a gyógyszer-kiskereskedelmi tevékenységet folytató az e törvényben, illetve az e

törvény felhatalmazása alapján kiadott külön jogszabályokban meghatározott feltételeknek nem tesz

eleget, illetve kötelezettségét megszegi, határozattal"

52. A törvényjavaslat 70 . § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(5) Az egészségügyi államigazgatási szerv [hatóság] határozatával bírságot szabhat ki azzal

szemben, aki a jogsértést elkövette . A bírság többszörös jogsértés esetén halmozottan is

kiszabható ."

53 . A törvényjavaslat 71 . § (3)-(4) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(3) Nem minősül tiltott előnynek - az 53 . § (7) bekezdésében meghatározottak kivételével - a

kereskedelemben szokásos ár- és más általános szerződési feltételeken alapuló engedmények

szerződéseken alapuló alkalmazása, illetve a közfinanszírozásban részesülő gyógyszerek

tekintetében az egészségbiztosítási szerv [biztosító] által alkalmazott szerződéses kötelezettségek

teljesítése .

(4) Az (1)-(3) bekezdésben foglalt rendelkezések ellenőrzése az egészségbiztosítási felügyeleti

hatóság [Felügyelet] hatáskörébe tartozik."

54. A törvényjavaslat 72 . § (2)-(4) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(2) A társasági szerződést a megalakuláskor az egészségügyi államigazgatási szervnek

[hatóságnak] be kell mutatni, és a módosításokat - a változást követő harminc napon belül - be

kell jelenteni .
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(3) Amennyiben közfinanszírozásban részesülő gyógyszer kiszolgáltatására szerződött

gyógyszertárat működtető társaságban a számvitelről szóló 2000 . évi C. törvény 3. § (2) bekezdés 4 .

pontja szerinti értelemben - közvetlen és közvetett módon - mértékadó befolyást gyakorló

gyógyszergyártási, gyógyszer-nagykereskedelmi engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet,

illetve gyógyszerek külön jogszabály szerinti támogatással történő gyógyszerrendelésére jogosult

orvos van, a befolyás gyakorlója köteles ezt a tényt az egészségbiztosítási felügyeleti hatóságnak

[Felügyeletnek] bejelenteni .

(4) Az egészségbiztosítási felügyeleti hatóság [Felügyelet] ellenőrzi, hogy a közfinanszírozásban

részesülő gyógyszer támogatással történő forgalmazására szerződött gyógyszertár, valamint a

gyógyszergyártó, -forgalmazó, illetve a támogatással történő gyógyszer-rendelésre jogosult orvos

között létezik e olyan nem kívánatos magatartás-összehangolás, amely a betegek, fogyasztók

hatékony és biztonságos gyógyszerellátását sérti vagy veszélyezteti . Amennyiben a nem kívánatos

magatartás-összehangolás megvalósul, az egészségbiztosítási felügyeleti hatóság [Felügyelet]

kezdeményezi az egészségbiztosítási szervnél [biztosítónál] a támogatással történő forgalmazási

jogot biztosító szerződés felmondását ."

55 . A törvényjavaslat 74. § (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(6) A (4)-(5) bekezdésben meghatározott rendelkezések ellenőrzése a [külön jogszabályban

meghatározott] fogyasztóvédelmi hatóság hatáskörébe tartozik ."

56. A törvényjavaslat 76. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(1) Az árak megállapításáról szóló 1990 . évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban : Ártv.)

mellékletének B) Szolgáltatások címében az

„507-34, 45-ből Humán célú gyógyszerek kereskedelmi árrése

	

egészségügyi, szociális és

családügyi miniszter"

szövegrész helyébe az

„507-34, 45-ből Humán célú, a járóbetelt-ellátás keretében egészségügyért felelős

társadalombiztosítási támogatással forgalmazhatóminiszter"

gyógyszerek

	

és

	

gyógyászati

	

segédeszközök

kereskedelmi árrése

szövegrész lép ."

[i]
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57. A törvényjavaslat 79 . § (3) bekezdésében az Szt . 50/A . § (6) bekezdése az alábbiak szerint

módosul :

„(6) Az egészségbiztosítási szerv [MEP] az általa elismert gyógyító ellátási szükséglet alapján - a

megkeresés beérkezésétől számított 30 napon belül - szakhatósági állásfoglalást ad a jegyzőnek a

rendszeres gyógyító ellátások havi költségéről. A 49. § (2) bekezdésének b)-c) pontja szerinti

esetben a közfinanszírozás alapjául elfogadott ár figyelembevételével számított térítési díjat kell

alapul venni."

58 . A törvényjavaslat 79. § (6) bekezdésében az Szt . 132 . § (3) bekezdésének felvezető szövege az

alábbiak szerint módosul :

„Felhatalmazást kap az egészségügy ért felelős [i] miniszter, hogy rendeletben szabályozza"

59. A törvényjavaslat 81 . § (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(7) E törvény 47 . §-ának (1)-(3) bekezdése helyébe 2010 . január 1 . napján a következő rendelkezés

lép, egyidejűleg a jelenlegi (4) bekezdés számozása (2) bekezdésre változik :

„(1) Közforgalmú gyógyszertár működtetését az e törvényben, valamint a külön jogszabályokban

meghatározott feltételek teljesítése esetén az egészségügyi államigazgatási szerv [hatóság]

engedélyezi .""

60. A törvényjavaslat 82 . § (1) bekezdésének felvezető szövege az alábbiak szerint módosul :

„E törvény hatálybalépésétől számított 30 napon belül az egészségügyi államigazgatási szerv

[hatóság] nyilvántartást hoz létre"

61 . A törvényjavaslat 82 . § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott határidőn belül az egészségügyi államigazgatási szerv

[országos tisztifőgyógyszerész] előkészíti a hatósági vezetők nyilvántartási rendszerét ."

62. A törvényjavaslat 83 . § (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(7) A Magyar Gyógyszerész Kamara az e törvény hatálybalépését követő 15 napon belül a

személyes gyógyszertár működtetési jogra vonatkozó ügyek iratanyagát, valamint a Gylty . 45 . § (1)

bekezdésének ba) és bb) pontja, továbbá a 45 . § (2) bekezdés b), c) pontja szerinti nyilvántartásokat

köteles az egészségügyi államigazgatási szervnek [hatóságnak] átadni ."
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63 . A törvényjavaslat 84 . § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(1) A gyógyászati segédeszközök támogatására 2007 . január 1-jéig benyújtott kérelmeket újra, e

törvény rendelkezései szerint be kell nyújtani az egészségbiztosítási szervhez [biztosítóhoz],

amennyiben a kérelmező a támogatás iránti igényét fenntartja ."

INDOKOLÁS

A módosító javaslatok az egyes államigazgatási szervek és a miniszterek egységes megjelölését

szolgálják, illetve törlik a törvényjavaslatból a kormányrendeleti szinten is szabályozható eljárási

kérdéseket .

Budapest, 2006 . ektsb~r „ "

dr. Kökény Mihály
elnök
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