
 

2005. évi XCV. törvény  

az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó 

törvények módosításáról 

– kivonatos közlés, 2018. január 1-jétől hatályos szöveg – 

 

Elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tétele 

20/A. § (1) A gyógyszerészeti államigazgatási szerv határozatával elrendeli az ideiglenes 

hozzáférhetetlenné tételét annak az elektronikus hírközlő hálózat útján közzétett adatnak 

(ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: elektronikus adat), amelynek hozzáférhetővé 

tétele vagy közzététele hamis vagy nem engedélyezett gyógyszer elérhetővé tételével 

összefügg. 

(2) Az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételét a gyógyszerészeti 

államigazgatási szerv határozata az elektronikus adat ideiglenes eltávolításával rendeli el. 

(3) A gyógyszerészeti államigazgatási szerv (1) és (2) bekezdés szerinti határozatának 

kötelezettje az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló törvényben meghatározott 

szolgáltató és közvetítő szolgáltató (e paragrafus alkalmazásában a továbbiakban együtt: 

szolgáltató). A kötelezett a határozat vele történő közlését követő egy munkanapon belül 

köteles az elektronikus adat ideiglenes eltávolítására. 

(4) A gyógyszerészeti államigazgatási szerv 100 ezer forinttól 1 millió forintig terjedő 

bírsággal sújthatja azt a szolgáltatót, amely a (3) bekezdés szerinti kötelezettségének nem tesz 

eleget. A bírság a kötelezettség nemteljesítésének időtartama alatt ismételten is kiszabható. 

(5) A bírság összegét a jogsértés súlyára, a jogsértő magatartás ismételt tanúsítására és a 

jogsértéssel okozott kár mértékére vagy az eset más, a kötelezettségszegés súlyát érintő 

lényeges körülményeire tekintettel kell meghatározni. A bírságot az azt kiszabó 

gyógyszerészeti államigazgatási szerv számlájára kell befizetni. 

(6) Az ideiglenes hozzáférhetetlenné tételre vonatkozó kötelezettség az elrendelést követő 

90 nap elteltével megszűnik. 

(7) Az ideiglenes hozzáférhetetlenné tételt a gyógyszerészeti államigazgatási szerv annak 

megszűnése előtt megszünteti, ha 

a) az elrendelés oka megszűnt, vagy 

b) a gyógyszerészeti államigazgatási szerv egészségügyi termék hamisítása tárgyában tett 

feljelentése alapján indult büntetőeljárásban a bíróság az elektronikus adat ideiglenes 

hozzáférhetetlenné tételét elrendelte, vagy a bíróság jogerős ügydöntő határozatában 

elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételét rendelte el. 

(8) A gyógyszerészeti államigazgatási szerv a jogkövető magatartás elősegítése és a betegek 

tájékoztatása érdekében honlapján, az ezen alcím szerinti intézkedés végrehajtásának 

időtartama alatt közzéteszi annak a honlapnak az elnevezését és megjelölését, amelynek 

tekintetében a véglegessé vált döntésével ideiglenes hozzáférhetetlenné tételt rendelt el. 


