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Tárgy: javaslat a Salvus Gyógyszertár szolgálati 
rendjének módosítására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Közép-Magyarországi Regionális 
Intézete Gyógyszerügyi Osztálya az 1108 Budapest, Újhegyi sétány 13. szám alatt működő 
Salvus Gyógyszertár működtetője által előterjesztett szolgálati rend módosításához kéri az 
Önkormányzat véleményezését. 
A 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet 14.§ (2) bekezdése szerint: „A közforgalmú és 
fiókgyógyszertár szolgálati idejét - ideértve a készenlét és ügyelet formáját és időtartamát is -
a létesítés feltételeire is tekintettel a gyógyszertár működtetője, a Magyar Gyógyszerészi 
Kamara és a települési önkormányzat véleményének mérlegelése után az ÁNTSz a 
gyógyszertár működési engedélyében határozza meg. A nyitvatartási idő lehet osztott vagy 
osztatlan". 
Az 1108 Budapest, Újhegyi sétány 13. szám alatti Salvus Gyógyszertár működtetője a 
közforgalmú gyógyszertár nyitva tartását meg kívánja hosszabbítani, a tervezett nyitva tartási 
idő hétfőtől péntekig: 8.00-20.00 óráig. Az előterjesztett szolgálati rend módosítási kérelem 
szerint a gyógyszertár „kérelmezett" nyitvatartási ideje az alábbiak szerint változik: 

jelenlegi Kérelmezett nyitva tartási idő 
hétfőtől-péntekig 8.00 -19.00 óráig hétfőtől-péntekig 8.00 - 20.00 óráig 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a mellékelt 
dokumentum alapján döntsön a határozati javaslatról! 

Határozati javaslat: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja 
ahhoz, hogy az 1108 Budapest, Újhegyi sétány 13. szám alatti „Salvus Gyógyszertár" 
elnevezésű, közforgalmú gyógyszertár szolgálati rendje: hétfőtől-péntekig: 8.00 - 20.00 óráig 
tartson. 

Határidő: 
Felelős: 
Végrehajtásért felelős: 
Végrehajtás előkészítésért felelős: 

Budapest, 2010. január 26. 

Törvényességi szempontból látta: 

2010. február 15. 
Kovács Róbert alpolgármester 
Dr. Neszteli István jegyző 
Ehrenberger Krisztina főosztályvezető 

Ehrenberger Kriszti na 
főosztályvezető 
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Dr. Neszteli István 
jegyző 
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Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 
Közép-magyarországi Regionális IntezeteZeyo.-of.a. 

Gyógyszerügyi Igazgatási Osztály 
1035 Budapest, Váradi S. utca 15. 1300 Budapest, Pf. 61 

Tel: (1)388-7546 Fax: (1) 367-2754 
E-mail: gyogyszereszet@kmr.itntsz.hu 
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Budapest X, ker. Kőbányai Önkormányzat Tárgv: szolgálati rend véleménykérés 
részére Előadó: dr. Muskáth Zsolt 
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Tisztelt Önkormányzat! , , _ _ _ 

A 1108 Budapest, Újhegyi sétány 13. cím alatt működő Saivus Gyógyszertár 
közforgalmú gyógyszertár működtetője hivatalomhoz az alábbi szolgálati rend módosítási 
kérelmet nyújtotta be: tervezett nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 8.00-20.00 óráig, (a 
jelenlegihez képest minden nap egy órával hosszabbodik a nyitvatartás). 

A közforgalmú gyógyszertár kijelölés esetén ügyeleti szolgálat ellátására kötelezett. 

A 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet 14. § (2) bekezdése szerint; 
„ A közforgalmú és fiókgyógyszertár szolgálati idejét - ideértve a készenlét és ügyelet 
formáját és időtartamát is -a létesítés feltételeire is tekintettel a gyógyszertár működtetője, a 
Magyar Gyógyszerészi Kamara és a települési önkormányzat véleményének mérlegelése 
után az ÁNTSz a gyógyszertár működési engedélyében határozza meg. A nyitvatartási idő 
lehet osztott vagy osztatlan. " 

Kérem, szíveskedjenek a fenti jogszabályban megállapított véleményezési jogukat levelem 
kézhezvételétől számított 15 napon belül levél, fax, vagy e-mail útján gyakorolni az ügy 
iktatási számát megjelölve. 

Fentiek hiányában az ügyben véleményüket nem áll módomban mérlegelni. 

Budapest, 2010. január 4. 

Tiszteiéi 

$Dr. R^óczyné dr. Kovács/Zsuzsanna 
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