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Módosító iavasla t
Dr. Katona Béla
az Országgy ű lés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 94 . § (1) bekezdése alapján „az egyes egészségügyi tárgyú törvények
módosításáról” szóló T/10977 . számú törvényjavaslathoz az alább i

módosító javaslato t

terjesztjük elő :

A törvényjavaslat a következő új 104. §-sal egészül ki, egyidej űleg a §-ok számozása
megfelelően változik :

„104.§

A Gyftv. 74. §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„(3)	 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 befolyás t
gvóQvszergyártási, 	 gyógyszer-nagykereskedelmi	 engedéllyel	 rendelkező 	 gazdálkodó
szervezet,	 illetve	 gyógyszerek	 külön	 fogszabály	 szerinti	 támogatással	 történő
gyógyszerrendelésére jogosult orvos nem szerezhet .”

Indokolá s

A jelenleg hatályos szabályok alapján a gyógyszertárat üzemeltet ő társaságok esetében ninc s
társasági formakényszer, a működtetett gyógyszertár szakmai vezetését ellátó személyi jogo s
gyógyszerésznek a gyógyszertárat működtető vállalkozásban tulajdonosi részesedéssel kel l
rendelkeznie. Ennek mértéke, illetve az ehhez kapcsolódó szavazati jog mértéke azonban
jogszabályban nem szabályozott és nem garantált . A közfinanszírozásban részesül ő gyógyszer
kiszolgáltatására szerződött gyógyszertárat működtető társaságokban - közvetlen és közvetett
módon - mértékadó befolyást gyakorló gyógyszergyártási, gyógyszer-nagykereskedelm i
engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet, illetve gyógyszerek külön jogszabály szerint i
támogatással történő gyógyszerrendelésére jogosult orvos részvétele nem tiltott, csupán a
befolyás gyakorlója köteles ezt a tényt az egészségbiztosítási felügyeleti hatóságna k
bejelenteni . Az egészségbiztosítási felügyeleti hatóság feladata lenne ellen őrzi, és szükség
esetén szankcionálni, hogy a közfinanszírozásban részesülő gyógyszer támogatással történő
forgalmazására szerződött gyógyszertár, valamint a gyógyszergyártó, -forgalmazó, illetve a
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támogatással történő gyógyszerrendelésre jogosult orvos között létezik-e olyan nem kívánato s

magatartás-összehangolás, amely a betegek, fogyasztók hatékony és biztonságo s

gyógyszerellátását sérti vagy veszélyezteti .

Az uniós bíróság döntése alapján a tagállamok jogosultak arra, hogy fenntartsák a
gyógyszer-értékesítés jogát kizárólag a gyógyszerészek részére, azon indokra hivatkozva ,

hogy ők azok a személyek, akik a betegek biztonságos gyógyszer ellátását garantálni képesek .
A hatályos magyar szabályozás ezzel a lehet ősséggel jelenleg nem él, annak azonban ninc s

jogi akadálya, hogy törvénymódosítással, a módosító jogszabály hatálybalépést ő l kezdődően,

a jövőre nézve rögzítésre kerüljön, hogy a közfinanszírozásban részesül ő gyógyszer

kiszolgáltatására szerződött gyógyszertárat működtető társaságban gyógyszergyártási ,

gyógyszer-nagykereskedelmi engedéllyel rendelkez ő gazdálkodó szervezet, illetve
gyógyszerek külön jogszabály szerinti támogatással történ ő gyógyszerrendelésére jogosul t
orvos sem közvetlen, sem pedig közvetett módon - mértékadó befolyást elérő tulajdonosi

részesedést nem szerezhet. A hatályos jogi szabályozással összhangban, mértékadó befolyás t

gyakorlónak tekintendő az a vállalkozás, amely egy másik gazdasági társaságnál legalább a

szavazatok 20 százalékával közvetlenül vagy közvetve rendelkezik .

A javasolt módosítás - a visszamenőleges hatályú jogalkotás tilalma, valamint a jogállamiság -
jogbiztonság elvéből levezethető szerzett jogok védelme miatt - nem érinti a jelenleg hatályo s

szabályok alapján már működő társaságok tulajdonosi összetételét, a már működő
társaságokban megszerzett és gyakorolt befolyást illetve tulajdonosi részesedést .
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