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Összegző módosító javaslat

Az  Országgyűlés  Törvényalkotási  bizottsága  –  az  egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló
10/2014.  (II.  24.)  OGY határozat  46.  §  (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 összegző 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
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közforgalmú gyógyszertár működtetésére személyi joggal rendelkező gyógyszerész – a működési
engedély módosításával – jogosult egyéni vállalkozóként a gyógyszertárat továbbműködtetni.”

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 10. §
Módosítás jellege: kiegészítés

10. §

A nemzeti  felsőoktatásról  szóló  2011.  évi  CCIV.  törvény 108.  §  1b.  pontjában  az  „a  műszaki,
informatika,  agrár,  természettudomány”  szövegrész  helyébe  az  „a  műszaki,  informatika,  agrár,
természettudomány, egészségtudomány” szöveg lép.

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 11. § - Btk. 187. § (1) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: módosítás

11. §

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 187. § (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Aki ellenszolgáltatásért vagy rendszeresen
b) [a ]az egészségügyi szakképesítéshez kötött pszichoterápiás gyakorlat vagy

körébe  tartozó  tevékenységet  jogosulatlanul  fejt  ki,  vétség  miatt  egy  évig  terjedő
szabadságvesztéssel büntetendő.”

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 13. §
Módosítás jellege: módosítás

13. §

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

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

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

1. Lásd a T/8018/2/1. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
2. Lásd a T/8018/2/2. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
3. Lásd a T/8018/2/3. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
4. Lásd a T/8018/2/4. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
5. Lásd a T/8018/2/5. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
6. Az egészségügyi  pályát  választók  –  különösen a  hiányterületeken (pl.  ápolók)  elhelyezkedni
akarók − számának növelése szempontjából különösen fontos, hogy a végzett hallgatók megszerzett
tudásuk alapján rövid idő alatt önálló munkavégzésre legyenek képesek. Ezt az igényt leginkább a
duális képzési forma tudja kielégíteni. A módosítás ezért a duális képzés fogalmi körébe beemeli az
egészségtudományt is, amely elősegíti a gyakorlatorientált képzési programok elterjedését ezen a
területen.  Az  egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló  10/2014.  (II.  24.)  OGY  határozat  (a
továbbiakban: HHSZ.) 42. §-a értelmében a módosító javaslat nem terjedhet ki a törvényjavaslat
által nem érintett törvény rendelkezéseire, kivéve, ha az valamely szabályszerű módosító javaslat
tartalmával való összefüggése vagy a HHSZ. 44. § (1) bekezdésében meghatározott követelmények
érvényesítése  miatt  nyilvánvalóan  szükséges.  Az  Alaptörvény  XX.  cikk  (1)  bekezdése  szerint
mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez. A törvényjavaslat kiemelt célja az egészségügyi
szolgáltatások  fejlesztése.  Ehhez  kapcsolódik  jelen  módosítás  is,  mivel  az  egészségügyi
szolgáltatások fejlesztése olyan munkaerő igényt jelent, amelyet a hagyományos képzési formák
már  kevésbé  tudnak  kielégíteni.  A  duális  képzés  megteremti  a  lehetőségét  annak,  hogy  a
szolgáltatók  a  képzési  idő  kezdetétől  fogva  olyan  szakmai  kapcsolatot  alakítsanak  ki  a  képző
intézménnyel és a hallgatóval, amelynek eredményeként a saját szolgáltatási profiljuknak megfelelő
gyakorlati ismeretek képzésbe való beemelése válik elérhetővé. A módosítás által az egészségügyi
területen  tanulmányaikat  folytatók  versenyképes,  integrált,  szakterület  specifikus  és  gyakorlati
tapasztalaton  alapuló  tudásra  tesznek  szert.  A  módosítás  összhangban  áll  a  benyújtott
törvényjavaslat  céljaival,  biztosítja  a  jogrendszer  egységét,  továbbá  az  Alaptörvénynek  való
megfelelést szolgálja. 
7. A normavilágosság követelményére tekintettel a rendelkezés pontosítása indokolt. A módosító
javaslat  azért  egészíti  ki  a  „pszichoterápiás  gyakorlat”  szóösszetételt  „egészségügyi
szakképesítéshez  kötött  pszichoterápiás  gyakorlat”  szövegrészre,  mivel  pszichoterápiás
tevékenységet szakorvosok és szakpszichológusok egyaránt végezhetnek. Az egészségügyről szóló
1997.  évi  CLIV.  törvény  (a  továbbiakban:  Eütv.)  103.  §-a  szerint  a  pszichoterápia  többféle
módszeren alapuló, tudományosan megalapozott, a pszichés és pszichoszomatikus zavarok esetén
alkalmazott,  egyéni  vagy  csoportos  formában,  több,  meghatározott  időtartamú  ülésben  történő
terápiás eljárás, amelyet a pszichoterápiás eljárások végzésére képesítéssel rendelkező szakorvos
vagy klinikai szakpszichológus végezhet önállóan. Az Eütv. meghatározására tekintettel a módosító
javaslat egyértelművé teszi, hogy az egészségügyi szakképesítéshez kötött pszichoterápiás gyakorlat
végzése mind orvosi, mind szakpszichológusi végzettséggel lehetséges. 
8. A  T/8018/2.  számú  bizottsági  módosító  javaslat  6.  pontjának  korrekcióját  tartalmazza,  a
hatálybalépések sorrendjének időrendbe tételével. 
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