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Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 94 . § (1) bekezdése alapján az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvénye k
módosításáról szóló T/11107 . számú törvényjavaslathoz az alábbi

módosító javaslato t

terjesztem elő :

A törvényjavaslat 97 . §-a elmarad .

[97. § A Gyty. „A gyógyszerek és a gyógyszerellátás hatósági ellen őrzése” címe a következő 17/B.
§-sal egészül ki :
„17/B. § (1) A tényállás tisztázása érdekében — a hatósági ellen őrzés keretében folytatott eljárások
esetén — a gyógyszerészeti államigazgatási szerv bármely személyt vagy szervezetet nyilatkozattételr e
hívhat fel és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kérésére bármely személy vagy szervezet köteles a
kezelésében levő adatokat, illetve a birtokában levő iratok másolatát olvasható és másolható formában
a gyógyszerészeti államigazgatási szerv rendelkezésére bocsátani . A gyógyszerészeti államigazgatás i
szerv jogosult bármely személy birtokában lev ő adathordozóról fizikai tükörmásolatot készíteni, és a
tükörmásolat felhasználásával az adathordozón tárolt adatokat átvizsgálni, ha valószín űsíthető , hogy
az adathordozón a 20. § szerinti hatósági ellenőrzés keretében folytatott eljáráshoz kapcsolódó adato k
találhatók.
(2) A tényállás tisztázása érdekében a gyógyszerészeti államigazgatási szerv jogosult a más hatósá g
hatósági ellenőrzése nyomán rendelkezésére álló — a hatósági ellenőrzés keretében folytatot t
eljárásokhoz kapcsolódó — adatainak megismerésére .
(3) A gyógyszerészeti államigazgatási szerv — a hatósági ellen őrzés keretében folytatott eljárásokkal
összefüggésben — jogosult megismerni és kezelni az ügyfél és az ügyféllel kapcsolatba hozhat ó
személyek személyes adatait . Ha a bizonyítási eszköz az eljárás tárgyával össze nem függ ő személyes
adatot is tartalmaz, és az adatok elkülönítése a bizonyítási eszköz bizonyító erejének sérelme nélkü l
nem lehetséges, a gyógyszerészeti államigazgatási szerv a bizonyítási eszközzel érintett minde n
személyes adat kezelésére jogosult, azonban a vizsgálat tárgyát képez ő jogsértéssel össze nem függő
személyes adatok megvizsgálására csak addig a mértékig, ameddig meggy őződik arról, hogy az adat
nem függ össze a vizsgálat tárgyát képez ő jogsértéssel.
(4) A gyógyszerészeti államigazgatási szerv a hatósági ellen őrzés keretében folytatot t
eljárások során bármely helyszínt átkutathat, oda önhatalmúlag, a tulajdonos (birtokos), illetve az ot t
tartózkodó személyek akarata ellenére beléphet, e célból lezárt területet, épületet, helyisége t
felnyithat . A kutatás során az eljáró személy az ügyfelet, az ügyfél megbízottját (volt megbízottját) ,
alkalmazottját (volt alkalmazottját) szóban vagy írásban felvilágosítás és magyarázat adásár a
kötelezheti, illetve a helyszínen más módon tájékozódhat. Magáncélú, illetve magánhasználat ú
helyiségben, ideértve a járműveket és más területet is, helyszíni ellenőrzést folytatni csak akkor lehet ,
ha az az ügyfél bármely jelenlegi vagy volt vezet ő tisztségviselője, alkalmazottja, megbízottja,



valamint a ténylegesen az irányítást gyakorló, vagy korábban irányítást gyakorolt más személy
használatában van.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott vizsgálati cselekményre előzetes ügyészi jóváhagyássalkerülhet
sor. Az ügyészség a kérelmezett vizsgálati cselekményt akkor hagyja jóvá, ha a gyógyszerészet i
államigazgatási szerv valószínűsíti, hogy más vizsgálati cselekmény nem vezetne eredményre, é s
ésszerű megalapozottsággal feltehet ő , hogy a kérelem szerinti helyszínen a megjelölt jogsértésse l
kapcsolatos információforrás fellelhető, és feltételezhető, hogy azt önként nem bocsátaná k
rendelkezésre vagy felhasználhatatlanná tennék. Az ügyészség a kérelmezett vizsgálati cselekményt
részben is jóváhagyhatja, meghatározva, hogy kivel szemben, illetve milyen vizsgálati cselekmény
tehető . Az ügyészség jóváhagyása alapján a kibocsátásától számított kilencven napig foganatosíthat ó
vizsgálati cselekmény.
(6) A (4) bekezdésben meghatározott vizsgálati cselekményről az érintetteket a vizsgálati cselekmény
megkezdésével egyidejű leg szóban kell értesíteni, és lehető leg az érintettek jelenlétében kell elvégezni .
A vizsgálati cselekmény megkezdése el őtt közölni kell a bírói határozatot és a vizsgálati cselekmén y
célját.
(7) A gyógyszerészeti államigazgatási szerv – amennyiben a tényállás tisztázása érdekébe n
szükségesnek tartja – hivatalból elrendelheti az általa meghallgatott tanú adatainak zártan kezelését .
(8) A hatósági ellenőrzés keretében folytatott eljárások esetén az ügyintézési határid ő 90 nap, amelyet
az eljáró hatóság vezetője annak letelte előtt indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb harminc
nappal meghosszabbíthat."]

INDOKOLÁS

A módosító javaslat célja a gyógyszerészeti hatóság nyomozati jogköreit biztosító rendelkezések elhagyása a
törvényjavaslatból . Az ellátott feladatok ilyen jogkört a közigazgatási hattósági eljárásban vizsgált ügyek
tekintetében nem indokolnak, bűncselekmény gyanúja esetén viszont az ehhez mért személyi garanciákka l
rendelkező rendőrségi állomány közreműködésével ma is biztosíthatóak .

Mióta a Fidesz-KDNP kormányozza az országot, önkényuralmi rendszerekre jellemz ő módon burjánzanak
el az erőszakot is alkalmazó és/vagy a magánszférába is behatoló szervezetek .

Ebbe a folyamatba illeszkedik az a törvény-módosítás, mely a OGYI-t (ügyészi jóváhagyással bár, de)
bármely helyszín, így akár magánlakások átkutatására is feljogosítja . A hatóság a törvényjavaslat szerin t
ilyen-olyan indokkal ezentúl „oda önhatalmúlag, a tulajdonos (birtokos), illetve az ott tartózkodó személye k
akarata ellenére beléphet, e célból lezárt területet, épületet, helyiséget felnyithat .”

A Párbeszéd Magyarországért szerint semmi szükség arra, hogy újabb er őszak-szervezettel bővüljön a már
így is hosszú sor . Ezt semmilyen egészségügyi, gyógyszerszakmai szempont nem indokolja, hiszen jelenle g
is léteznek olyan állami szervek, amelyek, adott (végső!) esetben ilyen lépést tehetnek .

Az OGYI ne razziázzon! A törvény indoklásából egyébként is hiányzik ennek a megokolása .

Budapest, 2013 . május 23 .
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