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módosításáról

A módosító javaslatot tárgyaló bizottság : Népjóléti bizottság

Módosító javaslat2

Módosítópont sorszáma : I.

A javaslat érintett rendelkezése : 38 . §

Módosítás jellege : elhagyás

„[A Gyftv. a következő 53/D. §-sal egészül ki :

„53/D. § (i) A gyógyszertárat működtető gazdasági társaság tulajdonosi szerkezetét ,
törvényes képviseletét, társasági szerződésének vagy alapító okiratának egyéb
rendelkezéseit az egészségügyi államigazgatási szerv vizsgálja .

(2) Az egészségügyi államigazgatási szerv ellenőrizi, , hogy a gyógyszertárat
működtető gazdasági társaság, illetve a személyi jogos gyógyszerész a 73 . §-ban, a
74. § (3), (5) és (6) bekezdésben, a 75 . §-ban, valamint a 83/A. § (3), (7) és (8)
bekezdésében foglalt rendelkezések szerint m űködik, jár el .

(3) Az egészségügyi államigazgatási szerv a tényállás tisztázása érdekében jogosult
a) helyszíni ellenőrzést folytatni bármely helyszínen, és
b) bármely személy birtokában levő adathordozóról fizikai tükörmásolatot
készíteni, a tükörmásolat felhasználásával az adathordozón tárolt adatokat
átvizsgálni ,
ha valószínűsíthető, hogy az adott helyszínen a 73. §-ban, a 74 . § (3), (5) és (6)
bekezdésében, a 75. §-bán, valamint a 83/A. § (3) bekezdésében foglalt
rendelkezések megsértéséhez kapcsolódó adatok találhatók . A helyszíni ellenőrzés
elrendeléséről az ügyfél és az érintettek előzetes értesítése mellőzhető, ha az
veszélyeztetné az eljárási cselekmény eredményességét . Bármely személy vagy
szervezet köteles a kezelésében levő adatokat, illetve a birtokában levő iratok
másolatát olvasható és másolható formában az egészségügyi államigazgatási szerv
rendelkezésére bocsátani .

' Az önálló indítvány típusa szerint lehet továbbá határozati javaslat vagy politikai nyilatkozatra vonatkozó javaslat .
2 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefügg ő , tartalmilag-logikailag összetartozó ,

részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az egy módosító javaslatban benyújtot t
módosító pontok a továbbiakban összefüggőként kezelendők .



(4) Az egészségügyi államigazgatási szerv — a 73. §-ban, a 74. § (3), (5) és (6)
bekezdésében, a 75. §-ban, valamint a 83/A. § (3) bekezdésében foglaltak
megtartásának ellenőrzésével összefüggésben — jogosult megismerni és kezelni az
ügyfél és az ügyféllel kapcsolatba hozható személyek személyes adatait . Ha a
bizonyítási eszköz az eljárás tárgyával össze nem függő személyes adatot is
tartalmaz, és az adatok elkülönítése a bizonyítási eszköz bizonyító erejének sérelme
nélkül nem lehetséges, a bizonyítási eszközzel érintett minden személyes adat
kezelésére jogosult az egészségügyi államigazgatási szerv, azonban a vizsgála t
tárgyát képező jogsértéssel össze nem függő személyes adatok megvizsgálására csak
addig a mértékig jogosult, ameddig meggyőződik arról, hogy az adat nem függ össze
a vizsgálat tárgyát képező jogsértéssel .

(5) Az egészségügyi államigazgatási szerv a tényállás tisztázása érdekében jogosult
a) a gyógyszertárat működtető gazdasági társaság és vele munkaviszonyban vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók közötti ,
b) a gyógyszertárat működtető gazdasági társaság és a vele szerződéses
jogviszonyban álló, gyógyszertár működésével összefüggésbe hozható személy vag y
szervezet közötti ,
c) a gyógyszertárat működtető gazdasági társaság érdekében szerződés alapján
eljáró más személy vagy szervezet, illetve .a gyógyszertár működése miatt
kapcsolatba kerülő személy vagy szervezet közötti
jogviszonyt és a ténylegesen megvalósuló tevékenységet vizsgálni .

(6) Az (5) bekezdés szerinti vizsgálathoz a jogviszony, illetve a tevékenysé g
alanyainak rendelkezésre kell bocsátania mindazokat a bizonyítékokat, amelyek
alapján megállapítható, hogy a ténylegesen végzett tevékenység a létrejött
jogviszonyok tartalmának megfelel .

(7) Az egészségügyi államigazgatási szerv a 73 . §-ban, a 74. § (3), (5) és (6)
bekezdésében, a 75. §-ban, valamint a 83/A. § (3) bekezdésében foglaltak
megtartásának ellenőrzése során bármely helyszínt átkutathat, oda önhatalmúlag ,
a tulajdonos (birtokos), illetve az ott tartózkodó személyek akarata ellenére
beléphet, e célból lezárt területet, épületet, helyiséget 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 táj ékozódhat . Magáncélú, illetve
magánhasználatú helyiségben, ideértve a járműveket és más területet is, helyszíni
ellenőrzést folytatni csak akkor lehet, ha az az ügyfél bármely jelenlegi vagy vol t
vezető tisztségviselője, alkalmazottja, megbízottja, valamint a ténylegesen a z
irányítást gyakorló, vagy korábban irányítást gyakorolt más személy használatába n
van.

(8) Az egészségügyi államigazgatási szerv — ha a tényállás tisztázása érdekébe n
szükségesnek tartja — elrendelheti az általa meghallgatott tanú adatainak zárta n
kezelését .

(9) Az egészségügyi államigazgatási szerv, ha megállapítja, hogy a 73. §-ban, a 74. §
(3), (5) és (6) bekezdésében, valamint a 83/A. § (g) bekezdésében foglalt
rendelkezések valamelyikét a gyógyszertárat működtető gazdasági társaság, illetve
a személyi jogos gyógyszerész megsértette, a közforgalmú gyógyszertá r
működtetetését felfüggeszti és egyidej űleg határidőt tűz ki a jogellenes állapot
megszüntetésére . Ha a gyógyszertárat működtető gazdasági társaság a jogellene s
állapotot határidőn belül nem szünteti meg, az egészségügyi államigazgatási szerv a



határidő leteltét követő 15 napon belül visszavonja a közforgalmú gyógyszertá r
létesítési és működési és engedélyét.

(io) Az egészségügyi államigazgatási szerv, ha megállapítja, hogy a 75. §-ban foglalt
rendelkezést a gyógyszertárat működtető gazdasági társaság megsértette, az
összefonódásban szereplő négynél több közforgalmú gyógyszertár működtetetését
felfüggeszti és egyidejűleg határidőt tűz ki a jogellenes állapot megszüntetésére . Ha
a gyógyszertárat működtető gazdasági társaság a jogellenes állapotot határidőn
belül nem szünteti meg, az egészségügyi államigazgatási szerv a határidő leteltét
követő 15 napon belül visszavonja az érintett közforgalmú gyógyszertár létesítési é s
működési engedélyét."] "

Módosítópont sorszáma: 2.

A javaslat érintett rendelkezése : 39. §

Módosítás jellege : elhagyás

„[(i) A Gyftv . 54. § (2) bekezdése a következő k) és 1) ponttal egészül ki:

[A működési engedélyt az (i) bekezdésben foglaltakon túl - a (3) bekezdésben és a z
58. § (2) bekezdésében foglalt kivétellel - a létesítési engedéllyel egyidej űleg a
működési engedély visszavonására okot adó körülményekről való
tudomásszerzéstől számított tizenöt napon belül vissza kell vonni akkor is, ha ]

„k) a közforgalmú gyógyszertárat m űködtetőgazdasági társaság nem felel meg a 74.
§ (1) bekezdésében foglaltaknak,
1) a gyógyszertár egészségbiztosítási szervvel fennálló ártámogatási szolgáltató i
jogviszonya megszűnik.”

(2) A Gyftv. 54. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép :

[A működési engedélyt a (2) bekezdés]

„b) a), b) és k) pontjában foglalt esetben a változás bekövetkezésének napjával, ”

(kell visszavonni .)]”

Módosítópont sorszáma: 3.

A javaslat érintett rendelkezése : 40 . §

Módosítás jellege : elhagyás

„[A Gyftv. Vegyes rendelkezések alcíme a következő 78. §-sal egészül ki :

„78. § (1) A 2017. január 1-jén érvényes működési engedéllyel rendelkező
közforgalmú gyógyszertárat működtető gazdasági társaság köteles 2017. január 31-
ig benyújtani az kormányrendeletben foglalt tartalommal, valamint a 74. § (2)
bekezdése szerinti, egységes szerkezetbe foglalt, benyújtáskor hatályos állapo t
szerinti társasági szerződés vezető tisztségviselők által hitelesített másolatát az
egészségügyi államigazgatási szervnek.



(2) Ha a közforgalmú gyógyszertár 2017. január 1-jén hatályos társasági szerződése
nem felel meg a 74. § (i) bekezdésében foglaltaknak, az egészségügyi államigazgatás i
szerv az erről való tudomásszerzéstől számított 15 napon belül 2017. január I.
napjával visszavonja a közforgalmú gyógyszertár létesítési és működési
engedélyét."] "

Módosítópont sorszáma: 4.

A javaslat érintett rendelkezése : 43. §

Módosítás jellege : elhagyás

„[Hatályát veszti a Gyftv . 59 . § (1) bekezdés c) pontjában az „az 54. § alapján”
szövegrész .]”

Indokolás

1-4 .

Álláspontunk szerint — amelyet az indokolás is alátámaszt — olyan jogkörök kerülnek hatóság i
(közigazgatási hatóság) kézbe, amelyek nem tartalmaznak kell ő garanciát az alkalmazásának
jogszerűségére. Aránytalan és szükségtelen beavatkozást eredményezhet a jogkörök kiterjesztése .

Budapest, 2016. november 9 .
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