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Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat 

Az Országgyűlés Népjóléti bizottsága – az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II.
24.)  OGY határozat  45.  §  (5)  bekezdése  alapján  –  az  Egyes  törvényeknek  az  egészségügyi
szolgáltatások  fejlesztésével,  valamint  a  bizonytalan  minőségű,  tisztázatlan  hátterű
egészségügyi szolgáltatók tevékenységének visszaszorításával összefüggő módosításáról szóló
T/8018.  számú  törvényjavaslathoz az  alábbi  részletes  vitát  lezáró  bizottsági  módosító
javaslatot terjeszti elő. 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. §
Módosítás jellege: módosítás

1. §

Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények
módosításáról  szóló 2005.  évi  XCV. törvény 29.  [§-ban]§-ában a  „2020.  január  1-jét  követően
akkor  hozhatók  forgalomba”  szövegrész  helyébe  a  „2020.  július  1-jét  követően  akkor
forgalmazhatók” szöveg lép.

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § - Gyftv. 41. § (7) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

2. §

A  biztonságos  és  gazdaságos  gyógyszer-  és  gyógyászatisegédeszköz-ellátás,  valamint  a
gyógyszerforgalmazás  általános  szabályairól  szóló  2006.  évi  XCVIII.  törvény (a  továbbiakban:
Gyftv.) 41. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Az (1) bekezdés szerinti működési célú támogatást a közforgalmú gyógyszertárat működtető
vállalkozás a személyi jogról történő lemondást követő, az 57. § (2) bekezdés szerinti hat hónapos



időtartam azon részére is igényelheti, amelyben az egészségügyi államigazgatási szerv határozata
alapján, a személyi jogról történő lemondást követően a  közforgalmú gyógyszertár  működtetését
biztosítani köteles.”

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

3. §

A Gyftv.  az  "A fiókgyógyszertár  létesítése"  című alcímet  megelőzően  a  következő  49/C.  §-sal
egészül ki:

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § - Gyftv. 62. § (2) bekezdés c) pont
Módosítás jellege: módosítás

7. §

A Gyftv. 62. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(A több mint heti 48 órát nyitva tartó gyógyszertár vezetője más munkaviszonyt, munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyt nem létesíthet, illetve nem tarthat fenn, ide nem értve:)

„c)  más  közforgalmú  gyógyszertárban  vagy  más  közforgalmú  gyógyszertárhoz  tartozó
fiókgyógyszertárban folytatott gyógyszerészi tevékenységet feltéve, hogy az adott gyógyszertárat
működtető  gazdasági  társaságban  gyógyszerésziként  nyilvántartott  tulajdoni  hányaddal
rendelkezik és a munkaideje összesen a heti 60 órát nem haladja meg.”

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 8. §
Módosítás jellege: kiegészítés

8. §

A Gyftv. 74. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Ha a közforgalmú gyógyszertárat működtető gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnésére
arra  tekintettel  kerülne  sor,  hogy tagjainak  száma  egy  főre  csökken,  és  az  ettől  számított  hat
hónapos jogvesztő határidőn belül a gazdasági társaság nem jelenti be a nyilvántartó hatóságnál
újabb  tagnak  a  társaságba  való  belépését,  a  gazdasági  társaságban  egyedüli  tagként  maradt
közforgalmú gyógyszertár működtetésére személyi joggal rendelkező gyógyszerész – a működési
engedély módosításával – jogosult egyéni vállalkozóként a gyógyszertárat továbbműködtetni.”
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Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 13. §
Módosítás jellege: módosítás

13. §

(1) Ez a törvény – a (2) és a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2020. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 9[-]. §, a 10. § (1) bekezdése, a 11. §, valamint a  12. § a  [kihirdetést]kihirdetését követő
hatvanadik napon lép hatályba.

(3) A 10. § (2) és (3) bekezdése 2020. február 1-jén lép hatályba.

Indokolás

1. Kodifikációs pontosítás. 
2. Értelmezést segítő pontosítás. 
3. Kodifikációs pontosítás. 
4. Értelmezést segítő pontosítás. 
5. A Gyftv.  a  társaság  személyi  jogos  gyógyszerészének  halála  esetére  jelenleg  is  tartalmaz
szabályokat, ugyanakkor a Ptk. 3:152. §-a szerint a közkereseti társaság és a betéti társaság jogutód
nélkül megszűnik abban az estben is, ha tagjainak száma egy főre csökken, és az ettől számított hat
hónapos jogvesztő határidőn belül a társaság nem jelenti be a nyilvántartó hatóságnál újabb tagnak a
társaságba  való  belépését.  A  nem  gyógyszerész  tag  halála  (megszűnése)  esetén  ismétlődően
előfordulhat,  hogy  a  működtetés  veszélybe  kerül,  hiszen  egyrészt  az  örökléssel  kapcsolatos
szabályok  betartása,  adott  esetben  a  végintézkedések  tiszteletben  tartása  elengedhetetlen,
ugyanakkor  a  személyi  jogos  gyógyszerésznek olyan döntést  kellene  hoznia,  amely figyelembe
veszi  a  személyes,  szakmai  szempontokat,  nem  is  beszélve  a  gyógyszerészi  tulajdonlással
kapcsolatos  igények  érvényesítésére,  ideértve  az  elővásárlási  joggal  kapcsolatos  szabályok
betartásának indokoltságát is. A hagyatéki eljárások elhúzódása miatt esetenként a túlélő személyi
jogos gyógyszerész nem tudott (nem tud) eleget tenni 6 hónapon belül fenti kötelezettségének, ez
viszont a jogtudód nélküli megszűnéshez, a működési engedély megszűnéséhez vezethet. Jelenleg is
sok olyan közforgalmú gyógyszertárat működtető, idős tulajdonosok által létrehozott betéti társaság
létezik,  amelyeket  az  1990-es  évek  végén,  a  privatizáció  időszakában  a  személyi  jogos
gyógyszerész beltagságával és a házastárs kültagságával hoztak létre, így a fenti  esetek jelentős
számú ismétlődése nem zárható ki. A javasolt módosítás szerint ha a személyi jogos gyógyszerész
egyéni  vállalkozóként  folytathatná  a  gyógyszertár  működtetését,  akkor  érvényesülhetnek  a
személyes, gazdasági, szakmai szempontok és megfelelő jogi eljárások állnak rendelkezésre ahhoz,
hogy időbeli  korlátozás  nélkül  a  személyi  jogos  gyógyszerész  a  Gyftv.  valamennyi  előírását  is
betartva tudjon dönteni arról, hogy a későbbiekben ismét gazdasági társaság legyen a működtető. A
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módosítás jogi alapja az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat
(a  továbbiakban:  HHSZ) 42. § b) pontja,  amely szerint  a módosító  javaslat  nem terjedhet  ki  a
törvény módosítással nem érintett részeire, kivéve, ha az valamely szabályszerű módosító javaslat
tartalmával  való  összefüggése  miatt  nyilvánvalóan  szükséges.  A Gyftv.  jelen  törvényjavaslattal
érintett  módosítása  egészében  véve  a  gyógyszerellátás  biztonságos  és  folyamatos  működésének
elősegítését célozza, aminek velejárója az is, hogy a gyógyszertárat működtető gazdasági társaság
működésével,  fennállásával  kapcsolatos,  előre  nem  látható  és  ki  nem  védhető  problémák,
élethelyzetek  ne  okozzák  egyúttal  a  gyógyszertár  működésének  kényszerű,  szakmailag  és  a
gazdasági viszonyokkal nem indokolható ellehetetlenülését is. Ez különösen azokon a településeken
komoly ellátási nehézséget is okozhat, amelyekben az egyetlen működő gyógyszertár megszűnését
eredményezi  a  gazdasági  társaság  megszűnése.  De  minden  más  esetben  is  sértheti  a
gyógyszerellátás zavartalanságához fűződő kiemelt  társadalmi és egyéni betegellátási  érdeket.  A
HHSZ 44. § (1) bekezdésére tekintettel is szükséges a módosítás, mivel az az esetlegesen fennálló
diszkriminatív  helyzeteket  kezeli,  ezáltal  a  jogrendszer  egységét  és  az  Alaptörvénynek  való
megfelelést hivatott szolgálni. 
6. A T/8018. számú törvényjavaslat 10. § (2) és (3) bekezdése határozza meg azon szabálysértési
kerettényállást,  amelyet  a  T/8029.  számú  törvényjavaslat  64.  §  (2)  bekezdésében  biztosított
felhatalmazás  tölt  meg  tartalommal.  A  módosítás  célja,  hogy  a  szabálysértési  kerettényállás
alkalmazásához megfelelő felkészülési  idő álljon rendelkezésre, továbbá kodifikációs pontosítást
tartalmaz.
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