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egészségügyi szolgáltatás nyújtását átmenetileg végző szolgáltatóként történő kijelölése
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HATÁROZAT
A Tolna Megyei Balassa János Kórházat (székhely: 7100 Szekszárd, Béri Balogh

Á. u. 5-7.)

kijelölöm
a járóbeteg-ellátás keretében gyakorolt pszichiátria szakma (szakmakód: 1800) tekintetében
a Bonyhádi Kórház és Rendelőintézet által járóbeteg-ellátás keretében gyakorolt pszichiátria
szakma szüneteltetésére tekintettel az alábbi települések ellátására:
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Teljesítés határideje: jelen határozat közlésétől ‘visszavonásig.
Fenti kötelezettség önkéntes teljesítésének elmaradása esetén megkeresésem alapján az állami
adóhatóság mint végrehajtást foganatosító szerv a végrehajtási eljárás keretében megteszi az
adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény szerinti
intézkedéseket.
Jelen határozattal szemben jogszabálysértésre hivatkozással közigazgatási per indítható a közlést
követő naptól számított 30 napon belül, Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de
a Nemzeti Népegészségügyi Központhoz benyújtott keresetlevéllel.
A keresetlevelet az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló
2015. évi. CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 9. ~ (I) bekezdése szerinti felperes
és jogi képviselő kizárólag elektronikus úton, a jogszabályban meghatározott médon terjesztheti
elő.
A közigazgatási per illetéke 30.000,- Ft, amely vonatkozásában a feleket jövedelmi és vagyoni
viszonyaikra tekintet nélkül illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Cím: 1097 Budapest Albert Flórián út 2 6. Tel: 36 1 476 1100, Fax:
e mail: tisztifoorvos emmi.gov.hu

36 I 476 6431

Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy
érdemében tárgyaláson kívül határoz.
Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a vádiratban kérheti. Tárgyalás tartása a
perbelépési kérelemben, illetve a perbevonásától vagy a perbeállítástól számított tizenöt napon belül
is kérhető. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nines helye.

INDOKOLÁS
A Bonyhádi Kó-~ház és Rendelőintézet (a továbbiakban: Kórház) 2018. november 7-én bejelentette
hatóságomhoz, hogy a Pszichiátriai Szakrendelő (szervezeti egység azonosító: 001010112) és a
Pszichiátriai Gondozó (szervezeti egység azonosító: 001010116) elnevezésű szervezeti egységük
váratlanul fellépő személyi feltétel hiány miatt 2018. november 5-től határozatlan ideig szünetel.
A bejelentéshez nem került csatolásra arra vonatkozó megállapodás, hogy a szünetelés ideje alatt
más egészségügyi szolgáltató vállalná Kórház helyett az egészségügyi szolgáltatás nyújtását.
-

Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési
engedélyezési ejárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet)
18. * (1)-(2) bekezdése szerint:
18. (I) Az egészségügyi közszolgáltatást végző szolgáltató a működési engedélyében szereplő
bármely egészsegügyi szolgáltatás ellátását a fenn tartó tájékoztatása mellett szüneteltetheti. A
szüneteltetést legalább nyolc nappal korábban be kell jelenteni az engedélyező egészségügyi
államigazgatási szervnek, megjelölve a szünetelő szervezeti egység helyett egészségügyi
szolgáltatást nyújtó szervezeti egységet annak azonosító kódjának feltüntetésével. Amennyiben a
szünetelést bejelentó’ egészségügyi szolgáltatónál nincs az adott szakmában más szervezeti egység,
az egészségügyi szolgáltató más egészségügyi szolgáltatóval megállapodik a helyette történő’
egészségügyi szolgáltatásról. A szünetelésről szóló bejelentéshez csatolni kell a megállapodást A
szüneteléssel kapcsolatban nem kell módosítani a működési engedélyt.
(2) Amennyiben a szünetelést bejelentő szolgáltató nem csatolja a szünetelés bejelentéséhez az
(1) bekezdés szerinti megállapodást, az egészségügyi államigazgatási szerv dönt az egészségügyi
szolgáltatás nyújtását átmenetileg végző szolgáltató kijelöléséről. A kijelölésról a kijelölésre
kerülő’ egészségügyi szolgáltató működési engedélyét kiadó egészségügyi államigazgatási szerv
dönt.
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Fentiekre tekintettel az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr) 104.
* (I) bekezdés a) pontja alapján hatóságomnál 2018. november 7-én az ellátást átmenetileg nyújtó
szolgáltató kijelölésére irányuló közigazgatási hatósági eljárás indult hivatalból.
Fenti eljárás során megállapítottam, hogy a Kórház ellátási területéhez az érintett szakma járóbeteg
szakellátási kapacitásai vonatkozásában a rendelkező részben megjelölt települések tartoznak.
A rendelkező részben szereplő települések ellátására az érintett szakmák tekintetében az alábbi
szempontok figyelembevételével j elöltem ki Szolgáltatót.
A hatóságom által vezetett hatósági nyilvántartás adatai alapján megállapítottam, hogy Tolna
megyében az érintett szakmákat az alábbiakban részletezettek szerint a következő, működési
engedélyezés tekintetében hatóságom hatáskörébe tartozó egészségügyi szolgáltatók gyakorolják
közszolgáltatás keretében:
a Tolna Megyei Balassa János Kórház a ‘7100 Szekszárd, Béri Balogh A. u. 5-7. szám alatti
székhelyén,

a Dombóvári Szent Lukács Kórház a 7200 Dombóvár, Kórház u. 39-41. szám alatti
székhelyén, valamint a 7090 Tamási, Dózsa Gy. u. 18-22. szám alatti telephelyén.
Megállapítottam továbbá, hogy a Paksi Gyógyászati Központ mely szolgáltató tekintetében a
működési engedélyezési eljárást a Paksi Járási Hivatal folytatja le szintén gyakorclja az érintett
szakmákat közszolgáltatás keretében, azonban az érintett települések lakosai számára nehezebben
közelíthető meg, mint fenti szolgáltatók, Így a Paksi Járási Hivatal megkeresésétől eltekintettem.
A rendelkező részben felsorolt települések és a Tolna megyei járóbeteg-szakellátást többek között
az érintett szakmát is nyújtó egészségügyi szolgáltatók közötti távolság közúton percben:
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Fentiek, valamint a hivatalos tömegközlekedési menetrendek alapján megállapítottam, hogy az
érintett települések számára mind közúton, mind tömegközlekedés igénybevételével figyelemmel a
járatok számára és a menetidőre a Tolna Megyei Balassa János Kórház érhető el a legrövidebb időn
belül.
-

Fentiekre tekintettel a szüneteltetéssel érintett szakma tekintetében a Tolna Megyei Balassa János
Kórházat jelöltem ki a rendelkező részben felsorolt települések lakosainak a szüneteltetés
időtartama alatt történő átmeneti ellátására.
A teljesítési határidő meghatározása során figyelembe vettem, hogy az érintett települések betegei
részére nyújtott ellátás lehetőség szerint a szünetelés ideje alatt folyamatosan biztosítva legyen.
Fentiekre tekintettel kötelezett részére jelen határozatomat elektronikus levél útján is megküldöm,
azzal, hogy a határozat közlése
az Ah. 85. * (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
hivatalos iratként történő kézbesítéssel valósul meg.

-

Jelen eljárás megindítására vonatkozó értesítést az
mellőztem.

Áh.

104.

*

(3) bekezdés a) pontja alapján

A kötelezettség nem teljesítésének jogkövetkezményeiről az Ákr. 131. * (2) bekezdése, valamint
az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvényben
foglaltak alapján határoztam meg.
Döntésem kapcsán eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséröl nem
rendelkeztem.
Jelen határozatomat a Korm. rendelet 7. * (2) bekezdés a) pontjában, 18. * (2) bekezdésében
meghatározott hatáskörömben eljárva, az Akr 80-8 1. *-a alapján adtam ki.
Illetékességemet a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal
népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről
szóló 385 2016. (XII.2.) Korm. rendelet 13. * (3) bekezdése határozza meg.
A határozat annak közlésével egyidejűleg az Ákr 82. ~ (1) bekezdésének rendelkezése alapján
végleges.
Flatározatom ellen a fellebbezési jogot az Ákr 116. * (l)-(2) bekezdése alapján zártam ki. A
határozattal szembeni közigazgatási per indításának az Ah. 114. * (I) bekezdése alapján van helye.
A Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság hatáskörét és illetékességét a közigazgatási
perrendtartásró szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 12. ~ (I) bekezdése és 13. ~ (1) bekezdés, (2)
bekezdés b) pontja és (3) bekezdés f) pontja határozza meg. A keresetlevél benyújtásának helyéről
és idejéről a Kp. 39. ~ (I) bekezdése szerint adtam tájékoztatást. A keresetlevél elektronikus úton
történő benyújtásával kapcsolatos tájékoztatás a Kp. 29. * (1) bekezdésén, a polgári perrendtartásról
szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. *-án, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi
szolgáltatások altalános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. * (1) bekezdésén alapul. A
közigazgatási per tárgyaláson kívül történő elbírálásáról és a tárgyalás tartásának szabályairól a Kp.
77. ~ (1)-(2) bekezdései rendelkeznek.
Az illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Itv.) 45 A. * (I)
bekezdése határozza meg. Az illetékfeljegyzési jogról az Itv. 62. * (1) bekezdés h) pontja
rendelkezik.
.

Budapest, 2018. november 7.
Dr. Kovács Attila
mb. országos tisztifőorvos nevében eljárva:
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Erről értesül:
1. Tolna Megyei Balassa János Kórház 7100 Szekszard, Béri Balogh A. u. 5-7. (TV+e-mail:
foigazgato~tmkorhaz.hu)
2. Allami Egészségügyi Ellátó Központ 1125 Budapest, Diós árok 3. (TV)
3. Bonyhádi Kórház és Rendelőintézet Dr. Barcza Zsolt főigazgató 7150 Bonyhád, Bajcsy
Zs. u. 25. (TV)
4. Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 7100 Szekszárd, Szent István tér 19-21. (TV)
5. Irattár
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