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Összegző jelentés

az egyes törvényeknek az egészségügyi szolgáltatások fejlesztésével, valamint a
bizonytalan minőségű, tisztázatlan hátterű egészségügyi szolgáltatók
tevékenységének visszaszorításával összefüggő módosításáról szóló

törvényjavaslathoz
(T/8018.) benyújtott,

részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat vitájáról

Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) – az egyes házszabályi
rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a továbbiakban: HHSZ) 46. §-a szerinti
eljárásában  –  2019.  december  5-i  ülésén  megtárgyalta  a  törvényjavaslatot,  valamint  értékelte  a
törvényjavaslathoz benyújtott – az összegző jelentés mellékletében szereplő – részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslatot és arról állást foglalt.

A Bizottság eljárása során megvizsgálta  a  HHSZ 42. §-ában és  44.  §  (1) bekezdésében foglalt
követelmények teljesülését is.

A Bizottság kormánypárti tagjainak javaslatára további módosításra irányuló szándékot fogalmazott
meg és fogadott el.

A Bizottság – a HHSZ 46. § (5) bekezdése alapján – a részletes vitát lezáró bizottsági módosító
javaslat  általa  támogatott  pontjait,  valamint  az  általa  megfogalmazott  módosítást  tartalmazó
összegző módosító javaslatot nyújt be.

А  Bizottság  a  törvényjavaslathoz  benyújtott,  részletes  vitát  lezáró  bizottsági  módosító  javaslat
tárgyalását 2019. december 5-én lezárta.



Melléklet 

ÁLLÁSFOGLALÁS

az egyes törvényeknek az egészségügyi szolgáltatások fejlesztésével, valamint a
bizonytalan minőségű, tisztázatlan hátterű egészségügyi szolgáltatók
tevékenységének visszaszorításával összefüggő módosításáról szóló

T/8018. számú törvényjavaslathoz benyújtott
T/8018/2. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatról 

(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket
pedig aláhúzással jelöljük.)

A  dokumentumban  használt  rövidítés:
Gyftv.: a  biztonságos  és  gazdaságos  gyógyszer-  és  gyógyászatisegédeszköz-ellátás,  valamint  a
gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Népjóléti bizottság
Módosítópont: T/8018/2/1.
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.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Népjóléti bizottság
Módosítópont: T/8018/2/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § - Gyftv. 41. § (7) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
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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.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Népjóléti bizottság
Módosítópont: T/8018/2/3.
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:

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Népjóléti bizottság
Módosítópont: T/8018/2/4.
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
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rendelkezik és a munkaideje összesen a heti 60 órát nem haladja meg.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 5.
Benyújtó: Népjóléti bizottság
Módosítópont: T/8018/2/5.
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.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 6.
Benyújtó: Népjóléti bizottság
Módosítópont: T/8018/2/6.
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.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
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