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Tárgy: hirdetmény működési engedély visszavonásáról

HIRDETMÉNY

A Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) ezúton értesíti az ügyben érintett
ügyfeleket arról, hogy Dr. Bognár János egyéni vállalkozó (KSH azonosítója: 54278057, egyedi
azonosítója: 030180) részére a 8200 Veszprém Kórház u. 1. szám alatti telephelyre kiadott az
egészségügyi szolgáltatásnak az Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit
Zártkörűen Működő Rt. közreműködőjeként történő nyújtására jogosító működési engedély
visszavonásáról döntött.
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi Cl., törvény (a továbbiakban Ákr.) 88. §
(1) bekezdés b) pontja alapján az alábbi tájékoztatást adom:

- a kifüggesztés napja: 2018. december 19.
- az eljáró hatóság megnevezése: Nemzeti Népegészségügyi Központ
- a döntés száma: 47196/2018/EÜIG.
- a döntés tárgya: egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedély

visszavonása

A fenti határozat kézbesítése Dr. Bognár János egyéni vállalkozó részére akadályba ütközött,
tekintettel arra, hogy Dr. Bognár János egyéni vállalkozás 2009. július 14. napjával az Egyéni
vállalkozók nyilvántartásából tör1ésre kerűlt.
A hatóság felhívja az ügyben érintett egyéb ügyfelek figyelmét, hogy a határozat személyesen,
illetve törvényes vagy meghatalmazott képviselőjük útján a hatóság Veszprém József A. u. 36. szám
alatti telephelyén ügyfélfogadási időben (hétfő: 08.00-12.00, kedd: 12.00-16.00, csütörtök: 08.00-
12.00) megtekinthető.

Fenti határozattal szemben jogszabálysértésre hivatkozással közigazgatási per indítható a közlést
követő naptól számított 30 napon belül, a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz
címzett, de az NNK-hoz benyújtott keresetlevéllel. A közigazgatási per illetéke 30.000,- Ft, amely
vonatkozásában a feleket jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül illetékfeljegyzési jog
illeti meg.

Az Ákr. 85. § § (5) bekezdés b) pontja alapján a hirdetmény útján közölt döntés közlésének napja a
hirdetmény kijüggesztését követő tizenötödik nap.

Cím: 1097 Budapest Albert Flórián út 2-6. Tel: + 36 1476 1100, Fax: + 3614766401
e-mail: igazgatas@emmi.gov.hu



Az Ákr. 52. § (1) bekezdése szerint a napokban megállapított határidőbe nem számít bele a
hirdetmény kifiiggesztésének és levételének a napja.

Elrendelem a Hirdetmény megjelentetését a következő helyeken:
1. Az NNK honlapján (www.antsz.hu)
2. Az NNK helyi hirdetőtábláján

Budapest, 2018. december 15.
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