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Módosító javaslat
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Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 46/1994. (IX.30.) OGY határozat 94 . § (1)
bekezdése alapján az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/6960 .
számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjesztem elő :

1 . A törvényjavaslat a következő új 65-67 . §-sal egészül ki :

„65 .§

A Gyftv . 52 . § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(4) A kézigyógyszertárban tartható gyógyszereket csak közforgalmú gyógyszertárból lehe t
beszerezni. A kézigyógyszertár ellátására elsősorban a működési engedélyben megjelölt
székhelyhez legközelebb található közforgalmú gyógyszertárral köthető megállapodás . Egy
közforgalmú gyógyszertár legfeljebb négy kézigyógyszertár ellátására köthet megállapodást . ”

66.§

A Gyftv . 75 . §-a helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„75 . § Nem valósítható meg olyan összefonódás, amelynek eredményeképpen négynél töb b
gyógyszertár kerülne az adott vállalkozás vagy vállalkozáscsoport vagy ugyanazo n
természetes személy közvetlen vagy közvetett irányítása alá, továbbá nem valósítható me g
olyan összefonódás sem, amelynek következményeként húszezer lélekszám alatti települése n
három vagy annál több gyógyszertár kerülne az adott vállalkozás vagy vállalkozáscsoport
vagy ugyanazon természetes személy közvetlen vagy közvetett irányítása alá . ”

67 . §
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A Gyftv . a következő 87/C . §-sal egészül ki:



„87/C. § (1) Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi.
törvénnyel megállapított 52. § (4) bekezdését a 2012. július Hét követően létrejött
megállapodások tekintetében kell alkalmazni .
(2) Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2012 . évi. törvénnyel

megállapított 75 . §-t a 2012. július 1-jét követően létrejött összefonódások tekintetében kel l

alkalmazni.”

Indokolás

A gyógyszertárak üzemeltetésével kapcsolatos tapasztalatok szerint egyes vállalkozáso k
megyehatárokon átívelő kézigyógyszertár-láncok építését kezdték meg, melyhez igyekezne k
felhasználni a kézigyógyszertárak jogi szabályozásával kapcsolatos hiányosságokat is .

A Gyftv . kézigyógyszertárakkal kapcsolatos szabályozásának pontosítása indokolt oly módon ,
hogy az egyes közforgalmú gyógyszertárak által ellátható kézigyógyszertárak szám a
maximált legyen.

A módosítás nemcsak a megbízható és színvonalas ellátást szolgálja, de több közforgalm ú
gyógyszertár számára teszi lehetővé, hogy m űködését/fennmaradását ilyen módon biztosítsa .

A Gyftv . 75 . §-a szerint nem valósítható meg olyan összefonódás, amelynek eredményeképp
négynél több gyógyszertár kerülne adott vállalkozás vagy vállalkozáscsoport közvetlen vag y

közvetett irányítása alá . Az üzemeltetési tapasztalatok szerint ezt a rendelkezést jelenleg a
hálózatok építői „baráti körbe tartozó” magánszemélyek által történő
gyógyszertárvásárlásokkal kerülik meg, és ma már nem ritka a 8-10 gyógyszertárból álló ,
magánszemély által a liberalizáció leállítása után létrehozott hálózat . Megoldásként javasoljuk
a korlátozás magánszemélyekre (természetes személyekre) történő kiterjesztését is .

Budapest, 2012 . május 15 .

Dr. Ódor Ferenc
Fidesz -Magyar Polgári Szövetség

ovács József
Fidesz -Mayar Polgári Szövets
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