
A gyÓgvszertár forgalmazási rendie:

A gyogyszertárban Íbrgalrnazhatok a 212008 (I 8.) EtiM rendeletben nevesített termékek az
állatgyogyászati gyog1'szeres premixek. valamint a méretvéte|hez kotott gyogyászatt
se gédeszkozok l i ivételéve l .

A mŰrkodtetési engedél1,.jogosr"rlt. ia a kozÍbrgalnlu g1,'og1'sz,ertár nlr-r l<Öcltctcisc sclt.át l  l toteles
betirrtani al vonatkozo szalttllai és lclt].szí]bálvi eloírásoliat.

Jelen határozatonl .jogerore errrelkedése napján aZ Áxrsz Komárom-E,sztergom Megyei
lntézete Ig/G1 73-268-8197, iktatási számÚt, továbbá aZ axrsz Komárom-Esztergom
Megyei lntézete Ig'G} ]3-)]09-4l1998 iktatási számÚr haÍ"ározatai lratályukat veszítik.

A koltségek r' iselcrsclr l rcnc.lelkezni nctrr kellett.

Határozatom ellen a kézhezvételtol számított 15 napon belril az országos Tisztifoorvosi
Hivatal országos tisztifog1,Ógvszerés,l 'éhez címzett (1096 Budapest. G1,á1i Úrt 2-6.), de aZ
ANI-SZ Kozép-Dunántul i  RegioI l i r l is  Irrte lzetér-rél (B200 Veszprénl. .Iozsel-Att i la u. 36.)
benvirjtott l.el lebbezésnek varr helye. A.|ogorr,oslati eljárás díikoteles. ttl ' e|.iárási clíj osszege
16.500.-Ft.  mel1,et a másodlbkon el . j i i rc i  intézet 10032000-002B1519 0(X)00000 s,zán. i lá jára
postai beflzetéssel. Vagy átutalással kell megfizetni. A díi megÍizetésct a fellebbezés
benyÚrjtásakor igazolrri ltel l ' Elcktror.riktrs tigyintézésre .jelenleg tecl"rr"rikai akadályok miatt
trittcs Iehr-.toséÍl

Indoko|ás

A Koller és Társa G1.og1,'.szer Kiskereskedelmi Kfi. képviseloje. Dr. Bernáthné Koller
Juliar-rrla mtrkodési engedély rn(ldosítása irárrti kérelrrlet terjesztett elo a 289B Kocs,
Konráromi tt. 15. szánr alatti Kocsi Gyog1,szertár kozÍbrga|rnÚr gyogyszertárra. Kérelmében
eloadja. hogy a g}'og}'szertárat a KoIler és Társa Civogrszcr Kereskec|elmi Betéti T.ársaság
helyett a Kol ler és- l .ársa G}'og}'szer Kis l tcreskedelnl i  Kor|átolt  FelelosségŰr Társaság kívánja
mŰrkodtetni.

A kérelernre irrdult cljárás fblyanlár-r lratosági eller"rorzést folytattanr le a 2898 Kocs,
Konláromi u. 15. szár.n alatti Kocsi Gyogyszertár kozfbrgalnrÚr gyogyszertárban.

Az, e|1árás soriirr rlregállapítást nyert. lrogy'':
- a gyogyszertár szakrtrai v'ezetojekérrt nregjelolt Dr. Bernátlrr.ré Koller .Iulianna
gyÓgyszerész a Koller és Társa Gyogyszer Kiskereskedelmi KÍt. tagja, a gyÓgyszertárat
rnÜrkodteto vállalkozásbarr tulajdorrosi részesedéssel rendelkezik; személyes gyogy'' ertár
mŰrkodtetési iogát a 8603 6197, számÚr. 1997.05.28. napján kelt haÍ.ározattal kapta.
- az tigyÍél a 2898 Kocs' Komáromi u. 15. szám alatti ingatlan jogszerŰr használatát saját
tu la.j dorrként i gazo ltii
- a g}'ogl,szertár hel. '. ' iségei. f-elszerelcse a 1112007. (IX.19 ) EtiM rencleletben Íbglaltaknak
rne gfele1 . a 2006. évi XCVIII. torvér-rybe rr nevesített tevékenység Íbly.tatására alkalmas
- a r-nŰrk dési engedély jogostrlt ja igazolta. hogy a gyÓgyszertár rnukodésével
osszefi iggcsben oltozott kár megtérítésére f-elelosségbiztosítással rendelkezik.


