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NEMZETI NEPEGESZSEGUGyJ KOZPONT
EGESZSEGUGyI IGAZOATASI FOOSZTALy
Iktatószam: 5340-43 2018/EUIG

Hiv. szám:
Ugyintézô: Vargyas Diana
Telefon: 88 424-866,162. mellek
Mellekiet:
-

-

Tárgy: Fül-orr-gégegyOgyaszat ellátás beutalási es betegellátási rendjének módositása és
kijelolés

HATA1{OZAT
A Vaszary Kolos Kórhãz Esztergom (székhely: 2500 Esztergom, Petôfi Sándor u. 26-28.,
egészségugyi szolgáltato egyedi azonositója: 110200, a továbbiakban: akadalyozott
szolgaltato) részére engedélyezett fül-orr-gegegyogyaszat (szakmakod: 060’)) szakmában
fekvöbeteg-szakellatas vonatkozásaban az egészségugyi szolgáltatas felfiiggesztesere
tekintettel a beutalási és betegellatasi rend átmeneti módositas&val egyidejuleg
kijelolom
a Magyar Honvédség Egészségflgyi Központ (székhely: 1134 Budapest, Robert Károly krt.
44., egészségugyj szolgaltato egyedi azonosItója: 108068) egészségugyi szolgáltatOt
2018. november 8. napjãtél 2019. április 1. napjáig az akadályozott szolgaltatO ellátasi
területéhez tartozO alább felsorolt telepulések lakosainaic ellátasára:
Annavolgy
Bajna
Bajót
Csolnok
Dorog
Dág
Domos
EpöI
Esztergom
Nagyvenyim
Perkita

Kesztölc
LeInyvar
Libatlan
Mogyorósbanya
Máriahalom
Nagysáp
Nyergesujfalu
Piliscsév
PilismarOt
Pusztaszabolcs
Rácalmás

Sárisap
Sütto
Tokod
Tokodaltaro
Tat
Visegrád
Uny

A kijelolés alapján annak iclôtartamara a kijelölt szolgáltatO a fenti telepulések lakosainak
lbl-orr-gegegyogyaszati ellátása során köteles biztosItani a betegellátáshoz elôirt személyi,
tárgyi és szakmakornyezeti feltételeket zavartalanul biztositani, valamint a tevékenységre
eloirt további speciális jogszabalyi elöIrásokat betartani.
Teijesites hatirideje: a fent megjelolt idötartamban folyamatosan.
Határozatomban elrendeltek végrehajtásaert felelos az érintett egészségügyi szolgãltató
vezetö képviselôje.
Cim: 1097 Budapest Albert Flôrián üt 2-6. Tel: + 36 1 476 1100, Fax:
e-mail: ipazgatas(Wenm~j.gov.hu

36 1 476 64D1

Fenti kOtelezettség önkéntes teijesitésének elmaradása esetén a Nemzeti Népegészségugyi
Központ (a tovãbbiakban: NNK) végrehajtãsi eljárás keretében teszi meg a szukséges
intézkedeseket, ennek keretében:
ha a teijesités elmaradása a kOtelezettnek felróhatO, a kotelezettel szemben 500.000,Ft-ig terjedo penzbIrsagot szabhat ki, mely birsag ismetelten kiszabható.
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Határozatom annak közlésevel végleges.
Jelen határozattal szemben jogszabálysértésre hivatkozással közigazgatási per indItható a
kozlést kovetô naptOl számitott 30 napon belUl, jogszabálysértésre hivatkozással a Györi
Közigazgatási és Munkaugyi Birósághoz cimzett, de az NNK-nál a határozatot hozO hatóság
ellen eloterjesztett keresettel lehet kezdemenyezni.
A keresetlevelet az elektronikus ugyintézés és a bizalmi szolgáltatasok általános szabályairól
szóló 2015. évi. CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 9. § (1) bekezdése
szerinti felperes es jogi képviselô kizarOlag elektronikus üton, a jogszabályban meghatározott
médon terjesztheti elö.
A közigazgatási per illetéke 30.000,- Ft, mely vonatkozásában a feleket jovedelmi és vagyoni
viszonyaikra tekintet nélkul illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a birOság sem tartja szUksegesnek, a bIróság
az ügy érdemében tárgyaláson kIvUl határoz.
Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védiratban kérheti. Tárgyalás
tartása a perbelépési kérelemben, illetve a perbevonásától vagy a perbeállitastól számItott
tizenUt napo~ belUl is kérhetô. A tárgyalás tartása iránti kerelem elmulasztasa miatt
igazolásnak nincs helye.
A keresetlevél benyüjtásának a végrehajtásra nines halasztO hatálya, de a bIróság elrendelheti
annak részleges vagy teijes halasztó hatályát.

IN DO KOLA S
Az NNK-nál közigazgatási hatósági eljárás indult az akadalyozott szolgaltatóval szemben az
egészségügyi szolgáltatasok nyüjtásához szUkséges szakmai minimumfeltetelekröl szôló
60 2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet (a továbbiakban: ESzCsM rendelet) 2. számü
mellékietében a fUl-orr-gégegyOgyászat szakma fekvobeteg szakel látas tekinteteben
megállapitott minimumfeltételeknek való meg nem felelés miatt.
Az eljárás eredményeképpen az 5340-42/201 8/EUIG. iktatOszámü határozatommal az
akaclályozott szolgáltató 2500 Esztergom, Petöfi Sándor u. 26-28. szám alatti telephelyén
mükodö Szemészet, Ful-orr-gégegyógyászat matrix osztály (szervezeti egység azonositója:
II 02M9202) elnevezésfl szervezeti egységben mükodtetett ful-orr-gegegyógyãszat
fekvöbeteg szakellátás felfliggesztésérol dontOttem, 2019. aprilis 1. napjáig.
Az egészségUgyi szolgaltatast atmenetileg végzö egészségugyi szolgáltatO kijelolése kapcsán
az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiröl, valamint a mükOdési
engedélyezési eljárásról szóló 962003. (VII.15.) Korm.rendelet (a továbbiakban:
Korm.rendelet) 16. § (2)-(3) bekezdése szerint:
(2) Az egészségügyi államigazgatdsi szerv, illetve a szalçfelu.gyelet által tartott a 9. c-ban
és a 15. c-ban meghatározott ellenJrzést is ideérlve helyszini elleno”rzés megállapItásai
vagy az egEszségügyi szolgáltató Iiépviselôje dual felt nyilatkozat alapjdn az engeddlyezô’
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egászségügyi áilamigazgatasi szerv a jogszabálysértés vagy szak,nai szabdlyszegés
jeilegének, sályának, az egészségiigyi eildtásra nézve okozon sérelem nagyságának
mérlegelésJvel megteszi a szülcséges intézkedéseket, amelynek soreS,, en al~bbi
jogkövetkezményeket alkalmazhatja:
a) a szolgáltato figyebnét a közigazgatasi hatósdgi e!járásrol szóló törvény alapjc1n felhIvja
a jogszabály rendelkezéseinek betartására;
b) a szolgáltato progresszivitási szintjét visszamino’sIti;
e) az egészségiigyi szo!gáItatot határidb’ tIIzEsével kotelezi az Eszlelt hidnyosságok
pótlásara;
d) ha az egészségügyi szolgáltato a c) Pont szerint megadott határidJre a határozathan
elb’Irt icotelezettsdgeknek nem tesz eleget, és nem kérte a teijesItJsi határjdj rnódosItasdt, az
egészségugyi államigazgatasi szerv áfabb határido’ tiizése mel/eu kulOn jogszabdlyban
meghatározott egészségugyi birságot szab ki;
e) ha az egészségügyi szolgáltató a d) pont szerinti határidJre sem teijesIti a határozatban
eldIrt kOtelezettségeket, és nem kérte a hatarido” módosItasat, az egészségugyi cillamigazgatdsi
szerv az adott szakmára, szaktevékenységre vonatkozo engedélyét visszavonja;
J) az egészségiigyi szolgáltato szervezegi egysége, szakrena’eiese, osztálya, üsszevont
osztd!ya, matrix oszfdlya mIIkodesétfr(faggeszti a hiányossagok megsziintetésére megadott
hatdridö’ meghatarozasaval;
g) ha az egészségugyi szolgaltato határidt5re sem te/jesIti azf) pont szerinti határozatban
elo7rt kOtelezettségeket, és nem kJrte a te/jesitési határido” módosjtásat, cc egészségugyi
dllamigazgatasi szerv az adott szakmára, szaktevékenységre vonatkozo engedélyét
visszavonja;
h) közflnanszIrozott egészségugyi szolgáltatonak a mulkodési engedélyetJl eltérd muiködése
esetén az egészségbiztosItonal kezdeményezhetj a jogszabdlyban fog/alt intézkedések
megtételét.
(3.) Az egészségflgyi közszolgáltatast vEgzó’ egészségugyi szolgáltatora vonatkozó, a (2)
bekezdés e~—g~ pontja szerinti felfflggesztas és muikodési engedJly visszavonosa esetén a
betegelldtds dtmeneti biztosftdsa érdekeben miSs egészsegugyi szolgáltato A:jelolésero’l a
k4jeThlésre kerUIô’ egészségiigyi szolgdltato miikodési engedélyét kiadô egEszsJgügyi
államigazgatasi szerv dJnt.”
Az egëszségugyi hatOsagi és igazgatási tevékenysegrol szólo 1991. évi XI. törvény (a
továbbiakban: Ehitv.) 6. § (1) bekezdés I) és r) pontjai kimondják, hogy:
(1) Az egészségiigyi államigazgatdsi szerv egészségulgyi igazgatási és koordin..ciósfe/adatai
körében
közve:lenü/ intézkedik, ha azt rend/cIvil/i körülmény (jdrvány, természeti csapás és egyéb
katasztrofa/c, hirtelenfellepo’ orvoshiany stb.) szukségessé teszi;
r) közvetlenill és haladéktalanul intézkedik, ha az ellátási kötelezettséggel rendelkezJ
egészségugyi szolgáltatonal hirtelen fe//epa ok miatt a betegelldtas átmeneti fennakadasarol
értesüL Az intézkedéssel párhuzamosan értesiti az érintett szolgáltato fenntarto/at, illetve az
Országcs Mento’szolgalatot.”
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Az Ehitv. 11. § (1) bekezdese alapjan:
Az egészségugyi dllamigazgatOsi szerv az el/eno’rzes során megállapitou tényOdds alapjdn a
hiányosságok, szabályszegések jellegét és sálydt mérlegelve megteszi a szükséges
intézkedCseket és elleno”rzi azok végrehajtdsáL”
Az Ehitv. 11. § (2) bekezdes a) pontja alapjan:
,,Az egészségilgyi á/lamigazgatasi szerv elrendeli a hiányossdgok megszuntetéséig az
intézmény, létesitmeny stb. mulkodésenek, i!leto7eg az egészségre ártalmas vagy veszélyes
tevékenységnek a kor/dtozdsat vagy fejfiiggesztését, ha e szabálytalansagoic fenná/lása
egészséglcárosodást okozhat”
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Az Ehitv. 11. § (3) bekezdése szerint:
,,Ha az észlelt hiányosság, illet-ve körülmény sályos, vagy tömeges egészségkárosoddst
okozhat, az egészségügyi államigazgatási szerv ennek elháritdsa érdekében köteles megtenni
mindazokat az intézkedéseket, amelyek az adott esetben a veszély elhárItdsa érdekében
szukségesek.”
Fentiekre tekintettel 2018. november 7-en az egészségUgyi szolgáltatás nyUjtását átmenetileg
vëgzö szolgáltató kijelolesere irányuló közigazgatási hatósági eljárás indult az NNK-nál. Az
ugyfeleket j&en eljárás megindItásáról szóló értesItést az általános közigazgatási rendtartásrOl
szóló 2016. évi CL. torvény (a továbbiakban: Akr.) 104. § (3) bekezdés a) pontja alapján
melloztem.
Az NNK által vezetett hatósági nyilvántartás adatai alapján megállapItottam, hogy az
akadályozott ~zoIgáItatonak az adott szakmában nines más kijelolhetö szervezeti egysége,
ezért figyelemmel az egészségügyi szolgáltatás biztonságos és folyamatos ellátására, a
rendelkezö rCszben foglaltak szerint dontottem.
A teijesitési határido meghatározása soran figyelembe vettem, hogy az érintett telepulések
betegei részére nyüjtott ellatás lehetôség szerint a felfiiggesztés alatt folyamatosan biztosItva
legyen, ugyaiiakkor flgyelemmel kellett lennem arra a korülményre is, hogy a kötelezett a
kijelolésröl olyan idôpontban értesuljon, amely lehetôvé teszi a kotelezettségének teijesItését,
valamint arra. hogy az akadályozott szolgáltató 2018. november 6. napján értesItette az NNK
t a személyi feltételek hiányosságairól.
Mindezekre tekintettel a kotelezett részére jelen határozatomat elektronikus level átján is
megküldöm, azzal, hogy a határozat kozlése az Akr. 85. § (3) bekezdésében foglaltaknak
megfelelöen hivatalos iratként történö kézbesItéssel valósul meg.
A teijesités elmaradásának jogkövetkezményére való flgyelmeztetésemet a birósági
végrehajtásr& szóló 1994. évi LIII. törvény 174. § c) pontja alapján tettem meg.
Döntésem ka~esán eljárási koltség nem merult fel, ezért annak megallapitásarol és viselésérôl
nem rendelkeztem.
Jelen határozatomat az Ehitv. 6. § (1) bekezdés e), I) es r) pontjában, valamint 10. § (1)
bekezdésébe-., tovabba az egészségUgyi szolgaltatás gyakorlásanak altalános feltételeiröl,
valamint a n-dkodési engedélyezési eljarasról szólO 96/2003. (VII.15.) Korm.rendelet 7. § (2)
bekezdés a) és c) pontjában biztosItott jogkorömben eljarva, az Akr. 80.-81. §-a alapján
hoztam meg Illetékességemet a fövarosi és megyei kormanyhivatal, valamint a járási
(fovarosi keruleti) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásaról, továbbá az egészségUgyi
államigazgatasi szerv kijeloléséröl szóló 385 2016. (XII.2.) Korm.rendelet 13. § (3) bekezdése
határozza meg.
A határozat annak közlésével az Akr. 82. § (1) bekezdésének rendelkezése alapján végleges.
Határozatom ellen a fellebbezési jogot az Akr. 116. § (1)-(2) bekezdése alapján zártam ki. A
határozattal szembeni kozigazgatási per indItásának az Akr. 114. § (1) bekezdése alapj an van
helye.
A Györi KOzigazgatási és Munkaugyi Biróság hatáskorét és illetékességét a kozigazgatási
perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (tovabbiakban: Kp.) 12. § (1) bekezdése b) pontja,
és a 13. § 2) bekezdés b) pontja, valamint (3) bekezdés d) pontja hatérozza meg. A
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keresetlevel benyüjtasanak helyérôl es idejérôl a Kp. 39.
tájékoztatast.

§

(1) bekezdese szerint adtam

A keresetlevel elektronikus üton tOrtënô benyüjtásaval kapcsolatos tájékoztatas a Kp. 29. § (1)
bekezdésen, a polgari perrendtartásrol szóló 2016. évi CX)CX. törvény 608. §-an, valamint az
E-ügyintézesi tv. 9. § (1) bekezdesen alapul. A kozigazgatasi per targyalascn kivul tOrténô
elbirálásarol és a tárgyalas tartásanak szabalyairol a Kp. 77. § (1)-(2) bekezdései
rendelkeznek.
Az illeték mértékét we illetékekrol szOlo 1990. evi XCIII. tOrvény (a továbbiakban:
Illetéktorvény) 45 A. § (1) bekezdése hatarozza meg, az illetékfeljegyzesi jogról az
Illetéktorvény 62. § (1) bekezdésének h) pontja rendelkezik.
Budapest, 2018. november 7.

Dr. Kovács Attila
mb. országos tisztiföorvos ne~ëben eljarva:
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Kayiák:
1.
Magyar Honvedség Egészségugyi Központ I 134 Budapest, RObert Károly krt. 44. (TV)
mh.ek(ä~hm.gov.hu; mh.ek.ugyvjtelc2jflim.gov.hu
2.
Vaszary Kolos Korház Esztergom 2500 Esztergom, Petofi Sandor u. 26-28. (TV) titkar~p~vaszary.hu
3. AlIami Egészségugyi EllátO Központ 1125 Budapest, Diós árok 3. (TV)
foigtitk~aeek.hu
4.
Honvédelmi Minisztôrium 1055 Budapest, Balaton U. 7-11. (TV)
5. Nemzeti Egëszsëgbiztositasi Alapkezelo Ellatási és KoordinãciOs Föosztaly V. 2800 Tazabanya, Népház
u. 12. (TV) kdth.fejer~neak.goy.hu
Nemzeti EgészségbiztosItasi AlapkezelO Ellátási és KoordinaciOs Fôosztaly VI. 1139 Budapest. Teve u.
I A-C. (TV) kmthc~neak.gov.hu
6. Orszagos Mentaszolgalat KD Regionalis Mentôszervezet 8200 Veszprém, Almádi u.
36. (TV) voros.peter~mentokhu• titkarsa2.kdr~mentokhu
7.
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Népegészségugyi FOosztaly 2800
Tatabanya, Bárdos L. u. 2. (TV) nepeu.tatabanyaØ~komarom.2ov.hu
8.
Budapest Fôvaros Kormányhivatala Népegészsegugyi Fôosztály 1138 Budapest, Váci (it 174. ( V)
titkarsag(~nfo.bfkji.govhu
9.
Irattár
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