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Dr. Kövér László úrnak,
az Országgyű lés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése és 102 . §-ának (1) bekezdése alapján az egye s
egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/l668 . számú törvényjavaslathoz a
következő

bizottsági módosító javaslato t

terjesztem elő :

A törvényjavaslat 83 . §-a a következők szerint módosul :

„A Gyftv. a következő 83/A. §-sal egészül ki :

„83/A. § (1) A 2011 . január 1-jén már működő közforgalmú gyógyszertáraknak a 74 . § – az
egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2010 . évi . . . . törvény 80 . §-ával
megállapított – (1) [és (3)] bekezdésében foglaltaknak 2017. január 1-ig kell megfelelniük
azzal, hogy a közfinanszírozásban részesülő gyógyszer kiszolgáltatására	 szerződött
közforgalmú gyógyszertárat működtető gazdasági társaságban a személyi jogos gyógyszerész
és a gyógyszertárban dolgozó gyógyszerészek tulajdoni hányadának együttesen 2014. január
1-ig meg kell haladnia a 25%-ot, valamint azzal, hogy 2011 . január 1-jét követőena
gyógyszertár személyi jogos gyógyszerészének személyében, vagy a gyógyszertárat
működtető 	 gazdasági	 társaság közvetlen vagy közvetett 	 tulajdonosi	 összetételében
bekövetkező bármilyen változás esetén biztosítani kell, hogy a személyi jogos és a
gyógyszertárban munkavégzésre irányuló jogviszonyban foglalkoztatott gyógyszerésze k
együttes tulajdoni hányada elérje a 25%-ot, 2014 . január 1-jét követ ően pedig a gyógyszertár
személyi jogos gyógyszerészének személyében, vagy a gyógyszertárat működtető gazdasági
társaság közvetlen vagy közvetett tulajdonosi összetételében bekövetkez ő bármilyen változá s
esetén biztosítani kell a személyi jogos és a gyógyszertárban munkavégzésre irányul ó
jogviszonyban foglalkoztatott gyógyszerészek együttes többségi tulajdonhányadát [kel l
megfelelniük] .

(2) 2011 . január 1-jén már működő közforgalmú gyógyszertárat működtető gazdasági
társaságban 2011 . április 1-jét követően nem lehet sem közvetlen sem közvetetten tulajdono s
olyan gazdasági társaság, amelynek székhelye olyan államban van, ahol nem végez gazdaság i
tevékenységet	 és	 amelyben	 jogszabály	 nem	 ír	 elő 	 társasági	 adónak megfelelő
adókötelezettséget, vagy az adóévre fizetendő , a társasági adónak megfelelő adó és az adózá s
előtti eredménynek megfelel ő összeg százalékban kifejezett hányadosa nem éri el a társasági



adóról és az osztalékadóról szóló 1996 . évi LXXXI. törvény 19 . §-ában előírt mérték
kétharmadát .

(3) Amennyiben a 2011 . január 1-jén már m űködő közforgalmú gyógyszertárban a személy i
joggal	 rendelkező 	 és	 a	 gyógyszertárban	 munkavégzésre	 irányuló	 jogviszonyban
foglalkoztatott gyógyszerészek együttes tulajdoni hányada meghaladja a 74. § – az egyes
egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2010 . évi	 . . . .	 törvény 80 . §-ával
megállapított – (1) bekezdésében foglalt tulajdoni hányadot, a gyógyszertárat m űködtető
gazdasági társaság tulajdonosi összetételében nem engedélyezett olyan változás, amely
alapján	 a személyi joggal 	 rendelkező és munkavégzésre	 irányuló jogviszonyban
foglalkoztatott gyógyszerészek együttes tulajdonhányada 50%-ra vagy az alá csökkenne . Az
ezzel ellentétes megállapodás semmis .

[(2)]	 (4) 2011 . január 1-jén személyi joggal rendelkező , e joguk alapján közforgalmú
gyógyszertárat vezető gyógyszerészek személyi joga a jelenleg általuk vezetett közforgalm ú
gyógyszertár vezetésére és működtetésére szóló engedéllyé alakul át . Abban az esetben, ha a
személyi joggal rendelkező gyógyszerész nem vezet közforgalmú gyógyszertárat, személy i
joga gyógyszertár vezetésére és működtetésére irányuló szándék esetén érvényes, azt
ismételten kérelmezni az egészségügyi államigazgatási szervnél nem kell . '

Indokolás

Gyógyszertár jelenleg lényegében bármilyen társasági formában, bármilyen tulajdonos i
szerkezetű gazdasági társaság működtethet . A gyógyszertárak és gyógyszertár-láncok
tulajdonosi szerkezete a hatóságok számára – a közvetett tulajdonlásokra, off-shore cégekre é s
gyakori tulajdonosváltásra is tekintettel – bonyolult és követhetetlen . Ezért indokolt, hogy az
off-shore cégek gyógyszertár tulajdonlásból történő kizárása a lehető legrövidebb időn belül
megvalósuljon, ezért kerül bevezetésre a 2011 . április 1-jei határidő ezen cégek részére .

A módosítás másik része a kormányprogram elveit figyelembe véve biztosítja, hogy a jelenle g
többségi gyógyszerészi tulajdonban működő gyógyszertárak tulajdonosi aránya megmaradjon ,
továbbá előírja, hogy minden a gyógyszertár tulajdonosi szerkezetében, személyi jogos t
illetően történő változás, kizárólag a többségi tulajdon megszerzésének irányában hathat .
Ennek megvalósítására a javaslat két időbeli lépcsőt alkalmaz, nevezetesen 2014. január 1-ig
a gyógyszerészek tulajdoni hányadának el kell érni a gazdasági társaságban a 25%-ot, 2017 .
január 1-ig pedig elő irányozza a többségi tulajdon biztosítását a gyógyszerészek számára .

Budapest, 2010 . december 8 .
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