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H A T Á R O Z A T

A Pécsi Tudományegyetem (székhely: 7622 Pees, Vasvári Pal u. 4.; szolgáltató egyedi
azonosítója: 000242) gyermek- es ifjúságpszichiátria szakmája (szervezeti egység:
Gyennekgyógyászati Klinika Pszichiátria, szakmai szervezeti egység azonosító: 024224107;
szakorvosi óraszám: 40 óra/hét) járóbeteg-ellátásának beutalási rendjét az alábbiak szerint:

módosítom.

Gyermek- es ifjúságpszichiátria szakmában az intézmény területi ellátási kotelezetíségébe
tartozó betegfelvételi területrol érkezo járóbeteg ellátást igényló betegek fogadására es
ellátására az alábbi intézményt jelolom ki:

Pees Megyei Jogú Varos Egyesített Egészségñgyi Intézmények (székhely: 7633 Pees, Dr. Veress
E. u. 2., szolgáltató egyedi azonosítója: 017202). A beutalási rend átmeneti módosításával érinteít
terület: ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézete által 2010. április 13-án kelt, 2104-1/2010.
számon kiadotí határozatában felsorolt települések, melyrol az ÁNTSZ nyilvántartást vezet,
amelybe honlapjáról biztosítja a betekintést.

A végrehajtás határideje: 2014. január 1. - 2014. december 31.

A Pécsi Tudományegyetem koteles a betegeket tájékoztatni a réndeles változásáról.

Határozatomat fellebbezesre tekintet nélkül vegrehajthatónak nyilvánítom, tekintettel arra,
hogy a beutalási rend módosítása életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegeto helyzet
megelozése, elhárítása miatt szfíkséges.

A végrehajtásért fcielos: Dr. Decsi Tamas fóigazgató

Doníésem ellen a kozlést koveto napíól számítotí 15 napon belül az Egészségügyi Engedélyezési es
Kozigazgatási Hivatalhoz (1051 Budapest, Zrínyi u. 3.) címzeít, de halóságomhoz benyújíható
illeíékbélyeggel elláíoíí fellebbezéssel élhet. Az illeíék ósszege 5 000,- Foriní. A fellebbezést az
Egészségügyi Engedélyezési es Kózigazgaíási Hivatal bírája el, mely a sérelmezeíí dontésí,
valaminí az azi megelózó eljárásí megvizsgálja, melynek során nines kotve a fellebbezésben
foglaltakhoz.

Pécsi teiephely
Cítn 7623 Pees, Szabadság út 7.
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I N D O K O L A S

A Pécsi Tudományegyetem képviseletében Dr. Decsi Tamas foigazgató bejelentette, hogy a
szakorvoshiány miatt (2014. január 1. - 2014. december 31.) a Gyeraiekgyógyászati Klinika
Pszichiáíria szakrendelése nem mükodik. Ennek kovetkezíében az intézmény a gyermek- es
ifjúságpszichiátria szakmában a betegek ellátását biztosítani nem tudja.

Iníézetünk levélben kért tájékoztatást a Pees Megyei Jogú Varos Egyesített Egészségügyi
Intézmények igazgató fóorvosától, miszerint a megnevezett idoszakban szakrendelésein a Pécsi
Tudományegyetem területéhez taríozó betegek ellátását biztosítani tudja-e.
Pees Megyei Jogú Varos Egyesített Egészségügyi Intézmények levélben bejelentette, hogy
szakrendelésein a Péesi Tudományegyetem területéhez tartozó betegek részére is biztosítja az
ellátásí, amennyiben - ,,a feladthoz tartozó heti 40 ora kapacitást es a TVK-t is átadják a
helyetíesítés idoszakára".

Vonatkozó jogszabályok:
Az egészségfigyi hatósági es igazgatási tevékenységról szóló 1991. évi XI. torvény:

6. § (1) Az egészségügyi államigazgatási szerv egészségügyi igazgatási es koordináeiós feladatai
kórében

f) az egészségügyi szolgáltatók bejelentése alapján nyilvántartja, szükség esetén osszehangolja,
illetoleg az érintett egészségügyi szolgáltatók es fenntartóik véleményének kikérése után
megállapítja es kozzéteszi a megye (fováros) ügyeleti, készenléti ellátásának es betegbeutalásának
területi rendjét, ideértve a gyógyszertári ügyeletet es készenlétet is;

1) kozvetlenül intézkedik, ha azt rendkívüli korülmény (járvány, természeti esapás es egyéb
katasztrófák, hirtelen fellépó orvoshiány stb.) szükségessé teszi;

A kozigazgatási hatósági eljárás es szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
torvény (Ket):

101. § (1) A fellebbezéssel megtámadott dontésben foglalí jogok nem gyakorolhatók es a
fellebbezésnek a dontés végrehajtására halasztó hatálya van, kivéve, ha a dontés e torvény alapján
fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható, vagy a hatóság nyilvánította a dontést a fellebbezés
halasztó haíályának kizárásával végrehajthatónak.

(5) A dontés akkor nyilvánítható fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatónak, ha
a) életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegetó helyzet megelózése, elhárítása vagy káros

kovetkezményeinek enyhítése miatt szükséges,
b) nemzetbiztonsági es honvédelmi érdekból vagy a kozbiztonság fenntartása érdekében, illetve

fontos kozrendvédelmi okból szükséges,
c) a végrehajtás késedelme jelentós vagy helyrehozhatatlan kárral járna,
d) a dontés valakinek a tartásáról vagy gondozásáról rendelkezik,
e) azt torvény élelmiszerlánc-felügyelettel kapcsolatos, továbbá kozegészségügyi, járványügyi,

tüzvédehni, katasztrófavédelmi, munkaügyi, munkavédelmi, fogyasztóvédelmi, kulturális
órokségvédelmi, termófold-, kornyezet- vagy természetvédelmi okból, továbbá a kozérdekü
kozlekedési infrastruktúra kialakítása, illetve az energiaellátás folyamatos biztosítása érdekében
lehetové teszi, vagy

f) a hatósági nyilvántartásba íorténó haladéktalan bejegyzésí torvény írja eló.
(4) A hatóság a dontésében a fellebbezésre íekintet nélküli végrehajthatóságot külon kimondja,

es megindokolja, valamint a dontésben rendelkezik a végrehajtásról es a foganatosítás módjáról. Ha
az ilyen dontésben a hatóság teljesítési határidót állapított meg, a végrehajtás megindítására esak e
határidó eredménytelen elíelte után kerülhet sor.



A fenti jogszabályi rendelkezések alapján hivatalból eljárva a beutalási rend átmeneti módosításáról
dontottem. Az eljárás megindításáról tórténó értesítést a Ket. 29. § (4) bekezdés b) pontja alapján
mellóztem.

Dontésem kapcsán eljárási koltség nem merült fel, ezért annak megállapításáról es viselésérol nem
rendelkeztem.

Jelen határozatomat az Állami Népegészségügyi es Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi
szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelolésérol
szóló 323/2010. (XII.27.) Korm. rendelet 13. § a) pontja, az egészségügyi hatósági es igazgatási
tevékenységról szóló 1991. évi XI. tSrvény 6. § (1) bekezdés f, es 1, pontjában, meghatározott
hatáskoromben eljárva, a Ket. 71-73. §-a alapján adtam ki. Illetékességemet az Állami
Népegészségügyi es Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok
ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelolésérol szóló 323/2010. (XII.27.)
Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése határozza meg.

A fellebbezési lehetóséget a Ket. 98. § (1) es (4) bekezdés, a 99. §. (1) bekezdés, valaminí az
Egészségügyi Engedélyezési es Kozigazgatási Hivatalról szóló 295/2004. (X.28.) Korm. rendelet
2/A. §-a alapján adtam meg.

A fellebbezési illeték méríékét az illetékekról szóló 1990. évi XCIII. évi torvény 29. § (2)
bekezdése alapján állapítottam meg.

Pees, 2013. december 20.

Dr. Paller Judit
mb. országos tisztifóorvos nevében kiadmányozza:

Dr. Szabó Enikó
helyettes országos tisztifóorvos
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