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MÁSODFOKÚ VÉGZÉS 

Dr. nak (lakcíme: ; a 
továbbiakban: Ügyfél) a személyi gyógyszertár müködtetési jogát engedélyező határozat 
módosításával kapcsolatos ügyében a~ ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatala (a továbbiakban: 
OTH) 201 1. május 31-én kelt, /2011 . iktatószámú határozatávaJ szemben u Ügyfél által az 
Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalhoz (a továbbiakban: HivataJ) benyújtott 
fellebbezés alapján indult másodfokú eljárásban az 

OTH által kiadott /20 ll. szám ú elsőfokú határozatot megsemmisítem és 
azOTH-t új cljárásra utasítom. 

Jelen végzés ellen fellebbezésnek helye nincs. A végzés közlésétől számított 30 napon belül 
jogszabálysértésre hivatkozással a Hivatalhoz benyújtott, dc a Fővárosi BírósághoL címzett kereset 
inditható a végzés bírósági felülvizsgálata iránt. 

INDOKOLÁS 

Az Ügyfél 2011. június 21-én nyújtotta be a fellebbezését a Hivatalhoz a személyi gyó!:,ryszertár 
müködtetési jogát engedélyező /20 l O. iktatószámú, OTH által meghozott határozat 
módosítása miatt. 

Az Állami Népegészségügyi és Tist.tiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok 
ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szcrv kijelöléséről szóló 323/201 O. (XII.27.) 
Korm. rendelet 12. § (4) bekc7.dés c) pontjának cb) alpontja kimondja, hogy a Konnány 
egészségügyi államigazgatási szervként azOTH-t jelöli ki a biztonságos és gazdaságos gyó!:,ryszer- és 
gyógyászatiscgédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. 
évi XCVDJ. törvény (a továbbiakban: Gyftv.) II. része szerinti feladatok ellátására. A Gyftv. ll. része 
szabályazza a gyógyszerforgalmazást, azon belül is a személyi gyógyszertár müködtetési jog 
engedélyezésével kapcsolatos eljárásokat. 

Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról szóló 295/2004. (X. 28.) K01m. rendelet 
(a továbbiakban: Kr.) 2/ A. §-a szerint amennyiben elsö fokon ak Országos Tisztíroorvosi Hivatal, az 



országos tisztifőorvos vagy az országos tisztitogyógyszerész jár el, a másodfokú eljárás a Hivatal 
hatáskörébe tarto.tik. 

Megállapítottam, hogy a jelen te!lebbczéshez kapcsolódó ügyben a HívataJ jogosult a fellebbezés 
elbirálására. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 
C XL. törvény (a továbbiakban: Ket.) l 02. § (7) bekezdése szcrint, ha a fellebbezést a fellebbezés 
elblrálására jogosult hatóságnál nyújtják be, a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság a fellebbezést 
megküldi az első fokú döntést hozó hatóság részére, ezért a fellebbezést a Hivatal a 28326-
002/20 l 1/ELN iktatószám ú végzésével megküldte az OTH -nak. mint elsőfokon el járásra jogosult 
hatóságnak a fellebbezés és az ügy összes iratának a Ket. l 02. § (4) bekezdése szcrinti feltetjesztése 
céljából. 

Az OTTJ 20 ll. június 14-én kelt végzésében a fellebbeést az ügy összes iratával KeL l 02. §-ának 
(4) bekezdése alapján felterjesztene a Hivatalhoz. 

A fellebbezésben az Ügyfél előadta. hogy a határozat érdemi részében foglaltakkal egyetért, azzal 
szemben fellebbezéssci nem kíván élni, fellebbezése csupán a határozat indokolásának első mondatát 
sérelmeztc, mely korábbi nevét is tartalmazza. 1.ovábbá a határozat rendelkező részének negyedik 
bekezdését, amely szerint a módosító határozat csak a korábbi nevére kiállított határozattal együtt 
érvényes. A fellebbezésben az Ügyfél előadta továbbá, hogy az elsőfokú határozat tartalma m1att 
sérül az emberi méltóságboz való joga, valamint az infom1ációs önrendelkezési joga. lovábbá a 
határozat közvetett hátrányos megkülönböztetést is megvalósít 

A Hivatal másodfokú eljárása során megállapította, hogy az Ügyfél fellebbezése megalapozott a 
tekintetben. hogy az elsőfokú módosító határozat. valamint a módosított határozat is tartalmazza az 
Ügyfél névváltozás elötti nevét s ezáltal sérült az emberi méltósághoz fúződö joga. ezért a 
rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. 

Az OTH-nak az új eljárása lefolytatása során figyelemmel kell lennie az Ügyfél fent említett 
alapvető jogaira és egy olyan egységes szerkezetbe foglalt személyi gyógyszertár működtetési jogot 
engedélyező határozatot szükséges kiállítania a számára, amelyben - a kérelemnek mcgfelelöen -
már nem keriil feltüntetésre az Ügyfél névváltozás elötti neve. 

Az eljárási cselekmény kapcsán eljárási költség nem mcriiH fel, ezért armak megállapításáról és 
viseléséről nem rendelkeztem. 

Ezt a végzést a Ket. 71. §-ának (l) bekezdése, a 72.§ (2) bekezdése és a l 05. § (2) bekezdése 
alapján. az Egészségügyi Engedélyezési és Kö7igazgatási Hivatalról szóló 295/2004. (X.28.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban Kr.) 2/A. §-ában bi~1:osított hatáskörömben és a Kr. l. §-ának (1) 
beke~dése alapján ors:ágos illetékcsséggel eljárva hoztam meg. 

Budapest 20 ll. augusztus 8. 
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