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AZ Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit k11. 85.) a Társaság a
(.1136 Budapest, Tátra u' 15'/b I' em'1') közérdekű
szabadságiogokért lTAsZl
igéuyénényesítőnek
a Központi stomatológiai Intézet(1088 Budapest,Szentkirályiu. 40.)
eljárásalá vonttalszembenaz egyenlő bánásrr-ród
megséfiése
n att benyújtott
követelményének
kérelme
társvábanaz a]ábbi

HATÁRoZAToT
hozta:
A hatóságmegállapÍtja'
hogy a Központi StomatológiaiIntézeta Hlv-fertőzö1t ésAIDS-beteg
szeméIyek
fofiőzésselössze nem fuggő egészségügyi
ellátásatekintetében
ezencsopoÍhoztaltozó
személyekkelszemben
egészségiállapotukkal összefuggésben kö^'etlen hátányos
megkülönböztetést
alkalmazottésmegsértette
aZegyenlőbánásmódkövetelnrényét'
jelen
Á hatóság az eljárás alá vont részéreelrendeli a jogsértő állapot megsziintetését
határozat jogeróre emelkedésétkövctő 30 napon belül, egyúttal megÍiltja a jogsértő
magatartás jövóbcni folytatását. Á hatóság elrendcli továbbó a jogerős ésYégrehajtható
határozatának 30 napra történő nyilvános közzétételéta jogsértő nyilvános adatainak
kivételéyelanonimizált módon, a \1w$.eg\'enlobanasmo.[.hu
és az eljárás alá vont
\yw$.stomato]ogia.íu
honlapján - utóbbinál a nyitólapról közvetlenül elérhetőmódon.
A közigazgatásieljárásbaneljárásiköltségnen]merült1él.
A haliirozat|elülvizsgálaláta kézbesítéstől
számított30 naponbeliil a Főva|osi Közigazgatási és
írásban
MunkaügyiBíróságnakcímzett'de az Egyenlő BanásmódHatóságnálhárom példányban,
ben)újtott
keresette1
lehet kérni'A kelesetlevé1ben
kérhető,hogy a bíróságtárgyalástaÍásáva]
bíráljael az ügyet'
INDOKOLAS
(TASZ) iogvédősze ezeta KöZponti stomatológiailntézettel
A Tfusasága szabadságjogokéIt
és
a Magyar Ailammal szemben 20ll. decemberl-jén közéIdekúigényéNényesítés
talgyában
fordulta halósághoz.
A TASZ beadványábankértearurakmegállap1tasat,
hog} a|KöZponti StomatológiaiIntézetésa
Magyar Allam megséItették
az egyenlő bánásmód követelményét
a Hlv-feftőzött és AIDS.
betegekfefiőzésselössze l1emfuggő egészségügyi
ellátásatekiDtetében.
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A közérdekúigényérvényesító
előadta,hogy a Központi stomatológiai Intézet(továbbiakban
]ntézet)mint egészségügyi
ellálást nyújtó szolgáltatójogszabáyi vagy szakmai szabályokba
foglalt rendelkezés
nélkiilésorvosilagnem i{dokolhatóanaz Egyesítettszent László. ésszent
István Kórhiba irányítjaazokat a betegeket,akik tudatábanvannak HIv-fertőzöttségtlknek vagy
AlDs-betegségüknek,
azonbanezen ríllapotuk1ol
ellátás miatt
össze nem Íiiggő egészségügyi
kelestékfel az Intézetet'
A TASZ fentieken kívül hivatkozott ana is' hogy Medgyaszai Melinda korábbi egészségügyért
felelős szakállamti1káIaz üggyel kapcsolatbana1Taaz á11áspontra
helyezkedett,hogy nincs olyan
jogszabályi vagy szakmai szabáyban található rendelkezés'amely felhatalmazástadna a betegek
átirányításlíra,
amely egyébként
szakmailag sem indokolt'
A TASZ fentiekalátámasáásalacsato]táa 2008'augusaus4.énés2009.szeptember1-jénfelvett
emlékeztetőket
a Nemzeti AIDS Bizottság üléseiről'csatolta továbbá alapszabályát,valamint
annak a felíratnaka fotóját, amelyben az eljfuás alá vont tájékoztatjaa Hlv-fefiőzött ésAIDSbetegeket,hogy fogászati ellátásükat kizrírólag a Fővfuosi ontomlínyzat Szent IstviínésSzent
László KóIház lendelőintézete
látia eI.
A hatóság2012. februfu8-án eljrárásalá vonta a Központi stomatológiaiIítézetet,
majd 2012.
jrinius26-rinaz EmberiErőforrásokMinisáédumát,mint az tigybena Magyal Al]amotképviselo
szervet'Utóbbi eljárás alá vonttal a TASZ 2013. febru.Í28-án egyezséget
kötött, amelyeta
j
hatóság az EB[V1 0/2013l'7. sziÍni!hatérrozatával
2013' március 7-én óváhagyott.
A Központi StomatológiaiIntézetakko.i yezetője a 2012. május 3.án megtaltotttfugyaláson
becsato]taazokat a módszefiaÍileveleketésajárlásokat,an]elyeketa Fog- és Szájbetegségek
SzakmaiKollógiuma 2002-ben.íllított
össze, csatoltaa Fog- ésszájbetegségek
olszágos Intézete
á]talkészített
beszárr-rolót
a 2011.évmurrkájáróI'a JohanBélaországos EpidemiológiaiKözpont
áItaI2003' júrrius23.án megjelentetett
módszeltanilevelet ''Infekciókontrolla fogászatokon''
címmel'Előadta,hogy az Intézet
oNosai látják el a Hlv-pozitív illetve a Hepatitisc-vel fefiőzött
betegekSzentLász]ó KóIháZbantörténőkezelését'
Megjegyeáe,hogy a területa hízioNosokénáI
is alu1finanszírozottabb'Elismerte, hogy annak a közleménynek a megielentetése.amelyet a
közérdekű igényéNényesítőként
fellépő TASZ sérelmezett,s amely arra vonatkozóan tártalmaz
tájékoáatásta betegeknek'hogy a Hlv-fertőzött és AlDs-betegek fogászati ellátásának
biztosítását klzáró|ag a Fővrírosi onkormrinyzat szent István és szent Lászlő Kóthiu
Iendelőintézetében
látják el, ,jogilag védhetetlen
cselekmény''
volt, ésaz lntéZetnek
csakilgy,mint
va]amennyi egészségügyiintézménynekellátási kötelezettségeá11 fem. Az Intézményakkori
vezetőjemagasem taltottasza](maiszempontbólmegoldásnak,hogy a fenti betegeketkizfuóiag
egy intézménybenkezeljék' ugyanakkol hivatkozott arra, hogy a hazai protokollokat és
módszertanijelentéseketkövetniiik kell. Mindezeken kívül az akkoli főigazgató arra is
hivatkozott' hogy törekszenek aÍa, hogy a fefiőző betegségben
szenvedő betegeketne az lntézet
lássa el, hiszen a köIiilményekerre nem nregfelelóek,pI. nem rendelkezrrek
gyorssterilizálóval,
védőruhíval
a rendelőkben,ésa személyzet
körébenis kevesebba tapasztalatéstöbb a babonás
Íéltéte]ezés
a Hlv-fertőzöttekkel kapcsolatban.
A sérelmezett
kiírástegyébkérr1
eltávolították'
de
ez nem változtatotta köriilményeken,külőnösen az ügyeleti időszak problémás.A főigazgató
e]ismelte,
hogy álláspontjaszerintis sérü1het
az egyen]őbánásmódkövetelményeMon betegekkel
szemben,akiket nem látnak el' vagy akiknek utazniuk kell ahtroz,hogy aZ ellátást igénybevegyék,
menp|'kesribbiidólon(rahi\,,1ák
viss,,a'
A tárgyalástkövetően az Intézetakkoli vezetője megkilldte azon intézkedési
tervéneka tervezetét,
amely álláspontja szerint alapul szolgálhatna a közéIdekii igényéNényesítővel
töIténő egyezség
megkötéséhez'
A TASZ a lészére
továbbított
intéZkedési
teNben foglaltakatüdvözö]te, azonban
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tartottaegyezség
Terv 3' pontjábanieírt,
kevésnek
megkötéséIe'
Alláspontjaszerintaz Intézkedési
nem
indokolt.
séfiiaz egyenlő
külön HIV-vel élők kezelésére
létrehozott
helyiségszakmailag
erősíti
bánásmódelvét'hátrányosanmegkiilönböáeti a Hlv-feltőzött ésAlDs.beteg személyeket,
félelmeket.
az egészségügyi
szakrrábanésa társadalomban
é1őelőítéleteket
ésirreális
A TASZ séIelmezte'
hogy az lntézkedési
Terv a jövőben is figyelrrrenkívül hagynáa mégnem
diagnosztizálteseteket,ezzel veszélyeztetve
a pácienseketilletve az ellátástvégzö egészségügyi
dolgozókat.MindezekÍetekintettelaz egyezség
a felekközött nemjött léte.
A 2013'január 16-línnegtaltotttlÍgyalásona Központi stomatológiaiIntézet
újfőigazgatójaúgy
nyilatkozott, hogy amióta átyetie az I'ltézetvezetését.
külön osááb't jelölt ki a fetőző betegek
ellátására' sérclmezte. hogy az e1járá5 az IntéZettelszemben nem lett megsztlntetve' annak
ellenére, hogy változtattak korábbi gyakorlatukon. Hivatkozott aÍa, hogy minden beteget
filggetleniilattói. hogy súlyosanfeftőzött vagy sem, egyformánkezelnek,hiszen nem tudható'
hogy fefiőZött beleglől vaÍ-eszó' Az anamnézis
felvételesoriána pácienseksokszoreltagadjáka
fertőzöttségiiket,
ezéftkell őket egyformánkezelni' Ha tudomásukvan anól, hogy egy fogásza1i
ellátásrajelentkező beteg súlyosanfertőző, jogosnaktartják egy külön rendelő léhehozásáta
résziikre.
Ennekoka,hogy felelősséggel
megőIzése
tartoznaka nem feÍtőzőbetegekegészségének
irányában, másrészről több Eu-tagállanrban hasonló gyakollatot folytatnak, és a feltőZő
betegeknekkiilön fogászati rendelőt hoznak létre.A főigazgató úgy nyilatkozott. hogy egyik
nuntatifusa hetente egyszer a Szent László kóthénban az AlDS-betegek számiíra létesített
Íogászaton
dolgozik,de plusz finanszírozás
A
hiányábannem tud többet tenni az ügy érdekében'
főigazgató az Emberi Erőfonások Minisztériumának képviseletébenmegielent szakérÍőázon
kérdésére,
hogy mit értiintsú1yosfer|őzésalatt' úgyválaszolt,amikor a sulyos fertőzéssorár
kifejlődött betegség
az életetveszéiyezteti,
pi' HepatitisB, jáÍVányosgyermekbénulás,
de nem
tartozikide az influenza.A főigazgatókijelentette,
ha meglemeaz a lehetőségiik,
hogy szeretnék,
hogy a hozzájuk beküldött fefiőző betegekkelúgyjáIjanakel, hogy az ne veszélyeztesse
a ne1n
fefiőző betegekállaDotá1,
egészségét.
Ezek miattállítottakfel külön lendelőt,azonbanha ez nem
jó megoldás,akkorhajlandóakmegszüntetni'
Haígsúiyoáatovábbá,hogy a lendelő ajtajfuaniDcs
utalna.
kitéveolyan tafialmúfelilat, amely a fertóző betegekkiilön töl1énő kezelésére
A bizonyításieljárás solán az ügyfelekálta]tett nyilatkozatok,az okimti bizonyítékok
aiapiána
hatósága következőke volt figyelemmel:
hogy az egyenlő
A hatósága kérelembeérkezését
követően hatáskörá vizsgálvameg.á]lapította'
bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításárólszóIó 2003. évi CXXV' törvény (Ebktv.)
szemé1yi
hatályaa Központi StomatológiaiIntézetre
kiterjed,ugyanis a töNény 4. $ k) pontja
értelmében
az egyenlőbiánásmódkövetelményét
ellálást nyújtószolgáltatóknak
az egészségügyi
jogviszonyaik létesítése
során meg kel]
solán, jogviszonyaikban,eljárásaik és intézkedéseik
tafianiuk.
AzEbkt!. 24. s a) poütjaértelmében
a szociálisbiztonsággal
az egyenlőbánásmódkövetelményét
összefiiggésben
érvényesíteni
kell különösen a tfusadalombiáosítási
rendszerbőlfinanszírozo11
e11átások
igéDylése
solán.
A 25. s (1) bekezdésealapjánaz egyelrlőbánásmódkövetelményét
az egészségügyi
elláLíssal
ezen beltil _
összefliggésben
éNényesíteni
kell kiilönösen az egészségügyi
szo]gáltatásnyújtás,
egyebekmellett' a gyógyító-megelőzőellátássorán.
az
hatályos Ebktv. 18. $ képviseletre
vonatkozó szabályai aIap1áÍ\
A kére]embenyújtásakor
megsértése
egyenlőbánásmódkövetelményének
miattindultközigazgatásieljárásbana tiársadalmi
jfuhatel, valamintmegilletikaz ügyféljogai. A 20' $
ésérdekJ<épviseleti
szeryezetképviselőkéÍt
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(2) bekezdése éItelmében közéIdekÍí igényéNényesítés
keletében az érdekJ<épviseleti
szervezetekneklehetőségevan a hatóság előtt eljrárásmegindítására'arnerLnyibenaz egyenlő
brínrásmódkövetelményénekmegsértésevagy anrrak közvetlen veszélye olyan hrlajdonságon
alapul, amely az egyes ember személyiségének
lényegi vonása, és a jogsértésvagy anna}
közvetlen veszélyeszemélyekpontosanmeg nem batitoáató nagyobb csoportjátédnti'
Az Egyenlő Bánásmód Hatóságlól éseljfulásnakrészletesszabályairól szőIó 36212004,(xII'26')
KoIm. Rendelet 7/A. $ (1) bekezdésealapjrínaz Ebktv. 18' s-ának (1) bekezdésében
meghat.írozottképviselet esetén a tlí.sadalmi és érdetcrépviseletiszetyezet a képviseleti
jogosu]tságátaz alapszabrílyavagy alapító okiÉtaésaz ügyféltől kapott íIásbelimeghatalmazása
csato1ásával
igazolja.
Az Ebktv' 7' $ (1) bekezdés
jelenti
alapjanaz egyenlőbánásmódkövetelményének
megséItését
különösen a III' fejezetbenmeghatifuozottakszelint a közvetlen hátányos megkiilönböáetés, a
közvetett hátnínyosmegkiilönböáetés, a zakiatás, a jogellenes elkiilönítés, a megtodás' Yalamint
az ezeke adottutasítás'
A 7. s (2) bekezdésa) pont éIteLnében,
ha e tőrvény másképpennem rendelkezik' az olyan
magatartás, intézkedés,feltétel, mulasáís, utasítás vagy gyakorlat (továbbiakban együtt:
Iendelkezés)nem séfii az egyenlő bánásmód követe]ményét.amely a hátlán$ szenvedó fél
alapvető jogát másik aiapvető jog érvényesülése
érdekében,
e]kerü]hetetlenesetbenkorlátozza.
feltéve,hogy a kollátozás a céIelérésére
alka]mas,ésazzal aÍiányos.
A közéIdehi igényérvényesítő
szelvezet áhal képviselt csoport HlV.feÍőzöttek
betegek_ az Ebktv. 8' s h) pontja alatti védetttrrlajdonsággalrendelkeznek'

és AIDS-

Az Ebktv. a bizonltás szabályai körében az alábbiakatrögáti:
19. $ (1) Az egyenlő bánásmód követelményénekmegsértésemiatt indított eljrárrásokbana
jogsérelmet szenvedett fé]l1ek vagy a közérdekíí igényérvényesítésre
jogosultnak kell
valószínűsítenie,
hogy
a, a jogsérelÍnetszenvedő személy vagy csopo1.tothátlíny éfie vagy - köz&dekú
igényérvényesítés
esetén- erurekközvetlen veszélyefenyeget,és
- ténylegesen
ó) a jogséIelmet
szenvedőszemélyvagy csoporta jogsértéskoÍ
vagy a jogséÍő
feltételezése
sz€rin1 Iendelkezetta 8. $-banmeghatározottvalamely tulajdonsággal'
(2) Az (1) bekezdésbenfog1altakvalószínúsítése
eseténa másik felet telheli annak bizonyítása,
hogy
jogosult á]tai
a, a jogsérelmet szetrvedett fél vagy a közéIdekíí igényérvényesítésre
valószínűsítettkörülmények nem álltak fenn,vagy
ó) az egyenlőbrínásmód
követelményét
megtaltotta,
illetveaz adottjogviszonytekintetében
nem
volt köteles megtartani.
A halóság az eljalás alá vont kimentésköIében tett nllatkozatait lészletesenvizsgáita' azokatM
alábbiakIatekintettelnem fogadtael:
A hatóság vizsgálatajelen ügyben a1Íairlín}1llt,hogy a közé.dekúigényéNényesítő
által megjelöit
csopoÍtotérte.ehálrányos megkülönböáetés az eljárás aIá von1 részéről,amiko| olyan feliratot
helyezett el a KözpoÍti Stomatológiai Intézelben_ amely alapján a Hlv-feÍőzött és AIDS.
betegek fogászati eliátását kizáÍóIag a Fővárosi Ónkormányzat szent Istviín és Szent László
Kórhrz rendelőintézetébelt
látják eI. Ezen tu]Ínenőena hatóság vizsgálta azt is, hogy az eljfuás alá
vont azon telvezett intézkedése,amely szelint elktilöniilt rendelőben kell ellátni a fefiőző
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való
betegségét
felfedő pácienset,séIti-ea betegekezencsopofijánaka testi éslelki egészséghez
jogát
alapvető
ésembe méltóságát.A betegekezen csoportjávalösszehasonlíthalóhelyzetben
lévőkneka hatóságálláspontjaszerintazonbetegekcsoportjatekiíthető,akik ugyancsakfogászati
ellátásigénybevétele
céljábólkeresikfel az intézmén1.t,
nincs' anól
azonbanfefiőZő betegségiik
nincstudonású vagy azt nemfedik fel'
Az eljfuásalá vont magais felismerte,hogy a kiírásséfiette
az egyenlőbánásmódkövetelményét'
ésa közigazgatásieljiiÍásmegindít.ását
A 2012.május 10követően intézkedett
annaklevételéről'
énhatósághozmegküldöttbeadványában
megtételét
magais különböző intézkedések
szolga]mazta
egy esetlegesegyezségkötés
ezeket nem
reményében,
azonbana közérdekúigényérvényesítő
tartottakielégítőnek,
ígyaz egyezség
megkötésenemtötént meg.
Az eljárás a]á vont új főigazgatójaa 2013. január 16-án n€ g taÍtott tlíÍgyaláson
azonbanúgy
nyilatkozott,hogy azokná] a betegeknél'akiknek feltőző betegségéről
tudomástszerezneka
páciens e]mondásaalapján, indokoltnakta1tjákkülön rendelő kialakításátés ellátásuknakily
módon tör|énő biáosítását. Eá a többi, hozzáiuk forduló beteg egészségének
megőrzése
érdekében
laltják fontosnak.A főigazgatóálláspontjábóltehátlevoniató az a következtetés'
hogy
elkülönültenkell kezelni,ésa továbbiakbanis elkülöniiltenkívánjákkezelni azon betegeket,
akik
betegségének
feltőző mivoltfuólaz iítézetnek
(illetvea betegetkezelő orvosnak)tudomásavan'
A hatóság állásponlja szelint a fenti érvelésvonatkozrisában az Ebktv' fentebb ismefietett
szabályozásamellettnem leheteltekinteniaz AlaptörvényI' cikk (1) bekezdésében
ésII' cikkében
ífiaktól. Az A]aptöNény I- cikk (1) bekezdéseá1elmében az embel sérthetet]en
é5
jogait
e1idegeníthetetlen
alapvető
tiszteletbenkell taÍtani,védelmiik az ál]am e]sőrendú
kötelezettsége.
Az AlaptörvényIl' cikkénekrendelkezése
szerintaz emberinéltóságséfihetetlen'
jogayan
Minden embernek
az éIelhez
ésaz emberiméltósághoz'
Az AlaptöNény xx' Cikk (1) és
joga
(2) be\ezd$e579rirr1
van
a
testi
éS
]elki
egészség]]ez.
emek az alapjognakaz
4!rylgqkinek
érvényesülését
MagyaÍországgenetikailagnódosítottélőlényekőlme[tes mezőgazdasággal'
aZ
egészséges
élelmiszerekhez
ésivóvízhezvaló hozzáféIés
biztosításával,
a muÍIlGvédelem
ésaz
egészségügyi
ellátás megszervezésével,
a sportolásés a rendszerestestedzéstiímogatásával,
valamint a környezet védelmének
biztosításávalsegíti elő. Az Alaptörvény xv' Cikk (2)
bekezdése
anól rendeikezik'hogy Magyafolszágonaz alapvetőjogokat mindenkinekbármely
megktilönböáetés,nevezetesenfaj. szín,nem, fogyatékosság,
rryelv,vallás, politikai vagy más
vélemény,Íemzeti vagy társadalmi száftÍazás' vagyoni, sziiletési vagy egyébhelyzet sze nti
különbségtétel
nélkülbiáosítja.
AZ AlkotmánybíIóság korábbi gyakorlatában kímürkált ésszerűségiteszt jelen ügyrc töIténő
alkalmazásávala hatóság a1aaaz álláspontrahelyezkedett'hogy a Hlv/AlDs-feltőzöttségiiket
(kiírás
illetve betegségiiket
felfedő betegektekintetében
az eljfuásalá vont egyedi intézkedése
e1helyezése),
vaiamintkülön rcndelőbentijÍténő
kezelése
a tfugyilagosmérlegelés
szerintiésszerú
indokot nem elégítiki' Az intézkedések
követkeáébena lényegeseneltérőhelyzetben1évő
betegeknek(fertőzöttségiiket
felfedő betegek)ezenhelyzetükletekintettelolyaü kü]önbségtétel]el
kell szembesülniiik,amely egyrésztemberiméltóságukat,
má$ésá a testi éslelki egészséghez
jogükat
való
sérti,illetve csorbítja.
A hatóság nem fogadta el a kimen1ésésszerúindokakéntáz IntézetalulfinaszíIozottságátsem,
ugyanis az eljárás alá vont ennek alátámasáásfua semmílyen kontrét bizorryítékotnem
szolgáltatotlésbizonyítási iídítvánnyalsem élt.
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kére]ménekhel}'t adott' és az
Mindezeke tekintettel a lratóság a közéIdel.ti igényérvényesítő
megsértését,
e1járásalá vonttal szembenmegállapította
az egyenlőbánásmódkövetelményének
amely közvetlen hátrányosmegkülönböztetés fomájában valósult meg.
hatályosEbktv' 1ó' $ a) b) ésc)
A hatóságaz eijárásalá vonttalszembenaz e1járásmegindításakor
pontjaibaÍmeghatározott
szanl<ciókalkalmazásaÍól
döntött' melt álláspontjaszerinta jogséÍés
személyekpontosanmeg nem hatáfozható,nagyobbcsopoltjávalszembentöfiént,huzamosabb
időn keresáül látható vo1t a sére]rnesfelirat' illetve az e|jfuás aIá vont ezt követően sem olyan
intézkedést
alkalmazott(elkiilönítettrendelőbentöIténőkezelés)'anely megfelelneaz egyen]ő
szükségesn]eghoznia,
bánásmód követelményének'
Az eljfuás alá vontnako1yanintézkedést
anely neln eredményezi
a közéIdel1íigényéNényesítő
fellépése
által védettcsopofihoztartozó
ésnem
személyek
elkiilönítettmódon töfiénő fogászatikezelését,
nem séItiemberiméitóságukat,
veszélyeáetia testiéslelki egészséghez
való jogukat'
HatáÍozatomat
M eljárásmegindu1ásakor
hatálybanlévő Eblr1v'15. $ (1) bekezdésa) pontjábau
az Ebktv' 17.s (1)
biáosítotthatáskö.ömben eljifuvahoztammeg' A hatfuozatelleni fellebbezést
bekezdése
zá{a ki.
valaminta közígazgatásieljárásés
A határoza1
eilenijogorvoslatotaz Ebktv. 17' $ (3) bekezdése'
szolgliltatásáltallínosszabályairól szó]ó 2004. évi Cxl' tön'ény (Ket.) 109. $ (1) bekezdése
biztosítja.
A Ket' 157.$(2) bekezdés
b) pontjaalapjána hatóságaz eljárásalá vontat a rendeikezőrészben
költségeKet. 153' $ 11.pont,)
leífiakszelint kötelezte az e]járásiköltség(postaiküldemények
viselésérc'
alapján75 nap'
Az ügyintézési
határidő a 362/2004(X1I'26')Kotmányrendelet
7. $ (1) bekezdése

A határozatotkapia:
i') Társaság a szabadságiogokért/TASZ/ dr. Tóth Gábor Attila elnök, (1136Budapest.
Tátrau' 15/bI. em'i')
2') Központi stomatológiai Intézet dr. KivoYich Péter főigazgató (1088 Budapest,
Szentkirályiu' 40')
3') IIattáI
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