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Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 94 . §-ának (I) bekezdése és 102 . §-ának (I) bekezdése alapján „a helyi adókról
szóló 1990. évi C. törvény módosításáról” szóló T/6163 . számú törvényjavaslathoz a z
Egészségügyi Bizottság a következ ő

bizottsági módosító javaslato t

terjeszti elő :

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

„A helyi adókról szóló 1990. évi C . törvény (a továbbiakban: Htv.) 13. §-a a következő b) és
2 ponttal egészül ki :

[13. . Mentes az adó alól:]

„b) az egészségügyi intézmények céljára szolgáló helyiség,
c) azon közforgalmú gyógyszertár, amelynél az adott vállalkozás vagy vállalkozáscsopor t
közvetlen vagy közvetett irányítása alá négynélnemtöbb gyógyszertár tartozik, valamint az
ezen gyógyszertárhoz kapcsolódó fiókiyógyszertár és azon közforgalmú gyógyszertár, amel y
ügyeleti ellátástvégez,'

Indokolás

Az egészségügyrő l szóló 1997. évi CLIV. törvény (Eütv.) 102 . §-a szerint : „Az egészségügyi
ellátás része a gyógyszerellátás, amelynek célja - a külön törvényben foglaltak szerint -
biztosítani a gyógyító és megelőző tevékenységhez a gyógyszerek hivatalos jegyzékébe n
szereplő megfelelő minőségű , biztonságos, hatásos és költséghatékony gyógyszereket . ”

A közforgalmú és fiókgyógyszertárak jellemzően nem állami és önkormányzati tulajdonba n
álló vállalkozások által működtetett egészségügyi intézmények, ugyanakkor nem vitásan a z
állam biztonságos gyógyszerellátásért fennálló felel ősségének érvényesít ő iként a közvetlen
lakossági gyógyszerellátási feladatok letéteményesei .

A gyógyszertámogatásra fordított összegek árréshányada révén a gyógyszertárak m űködését
jelentős mértékben közpénzekbő l finanszírozzák .
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A jelenlegi gazdasági helyzetben, melyben a Széll Kálmán Terv intézkedései negatíva n
érintik a közvetlen lakossági gyógyszerellátást, és a gyógyszertárak negyede veszteséges ,
továbbá amikor gyógyszertárak egyre növekvő része a saját tőkéjét éli fel, csak jelentős
késedelemmel tud fizetni beszállítóinak, illetve nyitvatartási időt és létszámot kénytelenek
csökkenteni a puszta fennmaradás érdekében, a gyógyszertárak számára jelent ős többletterhet
jelentene az építményadó megfizetése .

Indokolt lehet azonban a teljes gyógyszertári kör helyett ezen mentességet csak azon
gyógyszertárakra kiterjeszteni, melyeknél az adott vállalkozás vagy vállalkozáscsopor t
közvetlen vagy közvetett irányítása alá négynél nem több gyógyszertár tartozik, valamint a z
ezen gyógyszertárakhoz kapcsolódó fiókgyógyszertárakra, továbbá azon közforgalm ú
gyógyszertárakra melyek ügyeleti ellátást végeznek.

Budapest, 2012 . március 21 .
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