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tt'rrÁnoz,lt
Az IGLU SoftwareBt' (4028 Debrecen,Rózsahegyu' 26. III/8.)mint szerzői jogi jogosult
á1tal benÉjtott. ''IGLU magrínrendelőiprogram,' elnevezésúgyógyszenendeléshez
használandó szímítógépes proglaÍnot az Egészségbiztosí!ísiFelügyelet megfelelő
minősítéssel
látja el'
A hatfuozatjogerős, ellene fel]ebbezésnek
nilcs helye, de jogszabá]ysétésre
hivatkozla
kérhetőbíIósági felülvizsgálata.A kelesetlevelethfuom példánybana felülvizsgálni kért
hat.fuozatközlésétőlsziíÍnított
haminc napon belül, a Fővfuosi Bírósághoz c\Í\ezveaz
Egészségbiáosítási
Felügyeletnél
kell ben)rijtanivagy ajánlottküldeményként
postáraadni.
Indokolás
Az IGLU Software Bt' (a továbbiakban:KéIe]rnező)2009. augusáus l8-lín az
Egészségbiztosítási
Felügyelethez (a továbbiakban:Felügyelet) kéIelmetnÉjtott be.
amelybenaz ',IGLU magrínrendelői
program',elnevezésű,
3.4.9veviósztLÍfú'
szoftvermint a
biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás,
valamN a
gyógyszerforgalmazásáltalrános szabrílyairól szóló 2006' évi xCvIII. törvény (a
továbbiakban:Gyftv.) 45. $ (1) bekezdéseszelinti, gyógyszenendeléshez
használandó
.zámílógépes
programminósílésel
Lene'
A gyógyszerrendeléshez
hasznáIandósziímítógépes
plogam minősítésének
szabáIyailól szóló
53/2007'cxll. 7') EüM lendelet(a továbbiakban:
Rendelet)3. $ (1) és(2) bekezdése
szerint:
A
Gyftv.
45.
(1)
bekezdése
szerinti
szoftvefi
a
Felügyelet
minősíti.
''(1)
$.rínak
(2)A Fe]ügyeleta minősítési
eljárássolán aá a szoftveÉ
minősítimegfelelőnek,amelyeleget
tesz az e lendelet4-5. s-ábanfoglaltkövetelményeknek'
továbbáelősegítiaz orvosmunkáját
a Gyftv' 8. $-ábanfoglalttríjékoáa|ísi
kötelezettségének
teljesítésében','
A Felügyelet megállapította,hogy KérelmezőkéIelmemegfelel a Rendelet 5' $ (3)
bekezdésében
foglalt követelményeknek,valamint Ké.elmező kérelméhez
csatoltaa Rendelet
(4)
5' $
bekezdésében
előíItkötelező mellékleteket.
Tekintettelana, hogy a minősítésre
benyújtott,
,,IGLU magánrendelőiprogram',elnevezésú,
3.4.9verziószámúprogrammegfelela Rendelet4. $ - 5' s-ábanfoglaltaknak,a Felügyeleta
Iendelkező részbenfoslaltak szerint döntött'
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A Felügyelet e hanírozatbanfoglalt dön1eséta közigazgatási hatósági eljá&ásésszolgíltatás
ríltalános szabályairól szóIó 2004' évi cxl,. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71. $' (1)
hatósági felügyeletéről szóló 2006' évi CXVI.
bekezdésealapjrín,az egészségbiztosítás
biztosított
töwény 17. $ a) bekezdésében'valatnint a Rendelet 3. $ (1) bekezdésében
felügyeletihatóságkijelölésérólszóló 365/2006'(xll.
hatásköIbenésaz egészségbiztosítísi
szerintiilletékesség
alapjáneljárvahoztameg'
28.)Korm' rendelet1. $ (2) bekezdés
lehetőséget
a Ket. 100.$-a (1) bekezdésének
a) pontjaésaz
Az e hatrározat
elleni fellebbezési
hatósági felügyeletérőlszóló 2006. évi CXVI. töNény 6. $-ának (4)
egészségbiztosítrís
bekezdésezárja ki.
és 109'$-ának(1) bekezdése
A bíróságifelülvizsgá]atróla KeL 100. s-rínak(2) bekezdése
rendelkezik.
23.
Budapest,2009.szeptember
Dr. Udvardi Anita
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