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Módosító javaslat

Kövér László úrnak,
az Országgyű lés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

„Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról” szóló T/9065. számú törvényjavaslathoz
(a továbbiakban: Törvényjavaslat) az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX.30)
OGY határozat 94. § (1) és 102. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a következő

módosító javaslato t

terjesztem elő.

A Törvényjavaslat 74 . § (2) bekezdése a következők szerint módosul :

„(2) A Gyftv . 17 . § (8) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(8) „(8) Az egészségügyért felelős miniszter rendelete szerinti minta kivételével tilos a betegnek ,
fogyasztónak olyan ajándék, minta, vásárlásra jogosító utalvány (kupon) akár közvetlenül ,
akár az orvos, illetve a gyógyszert, gyógyászati segédeszközt kiszolgáltató által történő adása ,
felajánlása, amely egy adott gyógyszer, egy adott forgalombahozatali engedély jogosult terméke i
vagy a társadalombiztosítás által támogatott gyógyászati segédeszköz fogyasztására, használatára
ösztönöz, vagy azt feltételül szabja . Tilos továbbá a társadalombiztosítási támogatással rendelhető
gyógyszerek, tápszerek és gyógyászati segédeszközök beteg által fizetend ő térítési díjának a
kiszolgáltató által bármilyen közvetlen vagy közvetett formában (ajándék, minta, vásárlásra
jogosító utalvány, kupon, pontgyűjtésalapú kedvezmény, meghatározott gyógyszertárban
történő kiváltásra ösztönzés útján, a beváltott vények számához köthet ően bármilyen anyag i
előny, vagy természetbeni juttatás nyújtása vagy más hasonló módon) történ ő csökkentése,
átvállalása, elengedése vagy ahhoz bármilyen előnyök kötése . A társadalombiztosítás i
támogatással nem rendelhető gyógyszerek kiszolgáltatása esetén adott bármilyen kedvezmén y
— az árkedvezmény kivételével — kizárólag a gyógyszertárban nyújtott gyógyszerészi gondozá s
igénybevételére használható fel . A gyógyszertárban gyógyszer, tápszer, gyógyászati segédeszköz ,
gyógyszertárban forgalmazható egyéb termékek kiszolgálásához, 	 továbbá a gyógyszerész i
gondozás igénybevételéhez kötődő bármilyen e törvényben szabályozott kedvezmény, ajándékozás
adása kizárólag a gyógyszertárban a kiszolgáltató szakszemélyzet útján valósulhat meg . A

Országgyűlési képviselő
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avóavszertárban gyógyszer, tápszer, gyógyászati segédeszköz, 2vógyszertárban forgalmazható
egvéb termékek kiszolgálása, továbbá a gvógyszerészi gondozás igénybevétele nem adhat alapot a
gyógyszertárat működtető_gazdálkodó szervezet más üzletét ő l, vagy más gazdálkodó szervezettő l
igénybe vehető kedvezményre, ajándékozásra ."

Indokolá s

A szabályozás fenti módosítással történ ő további pontosításával egyértelm űvé válik, hogy a
gyógyszertárban forgalmazható egyetlen termék vásárlásához, illetve a gyógyszerészi gondozásho z
sem kötődhet kedvezmény adása.

Budapest, 2012 . november 19 .

Dr. Nagy Kálmán
Fidesz'=Magyar Polgári Sz tség
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