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Előterjesztés
a Képviselő-testület részére

vállalkozó háziorvossal l<ötött feladatellátási szerződés azonnali hatályú felmondásáról

1. Tartalmi összefoglaló

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Onkon-nányzattal kötött feladatellátási szerződés
alapján a 300092779-es számú, területi ellátási kötelezettséggel működés háziorvosi praxist
működtető dr. Szöllősi Szilvia - gyenneke születésére tekintettel 20 1 7 januárja óta személyes
ellátási kötelezettségének nem tud eleget tenni, a praxis ellátását helyettesítéssel biztosítja

2017. augusztus 23-án Budapest Főváros Kon-nányhivatala NépegészségÍigyi Osztálya (a
továbbiakban: ÁNTSZ) közérdekű bdelentés alapján elrendelt hatósági ellenőrzése során
megállapította, hogy a működési engedélyében meghatározott rendelési időben sem a doktornő,
sem a helyettesként megjelölt személy nem tartózkodott a rendelőben, a betegek ellátása az
adott napon nem volt biztosított. A lakossági bejelentés szerint augusztus 22-én sem volt
rendelés a praxisban.
Az ellenőrzés során feltárt jogellenes működésre tekintettel az ÁNTSZ BP-1 0/NE0/06379
2/2017. számú, 201 7. augusztus 25-én kelt határozatában - külön jogszabályban meghatározott
egészségügyi bírság kilátásba helyezése mellett arra kötelezte dr. Szöllősi Szilviát, hogy a
6301-es szakmakódú háziorvosi szolgálat ellátására szóló működési engedélyében foglaltaknak
megfelelően végezze tevékenységét, rendelési időben személyesen lássa el a betegeket, vagy
gondoskodjon helyettesítésérő] (az előteÜesztés 2. melléklete).

2017. szeptember 6-án lakossági bejelentés érkezett a Polgánnesteri Hivatal
Humánszolgáltatási Főosztályára (a továbbiakban: Hivatal), miszerint scm asszisztens, scm
orvos ncm jelent meg a közzétett rendelési időben, a betegek orvosi rendelőben történő, és a
mozgásukban akadályozott személyek lakásukban történő ellátása szünetel. A helyszínen
készült jegyzőkönyv szerint a helyettesítést ellátó dr. Erdős Gábor jelentős késéssel érkezett,
majd az aznapi rendelést -- a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló
4/2000. (11. 25.) EÜM rendeletben foglaltak figyelmen kívül hagyásával mindvégig
asszisztens közreműködése nélkül folytatta (az előterjesztés 3 . melléklete).

2017. szeptember 18-án délelőtt 11.00 órakor telefonon tett lakossági bejelentés nyomán
értesült az ANTSZ arról, hogy a doktomő praxisában 8.00 órától az asszisztens ,,rendel'', a
]aelyettes orvos még nem érkezett meg. A bdelentést követő helyszíni ellenőrzés során az
ANTSZ által felvett jegyzőkönyv tanúsága szerint dr. Erdős Gábor megérkezéséig a praxisban
asszisztensi feladatokat ellátó Faragó Katalin írta fel a betegek számára az általuk l(ért
gyógyszereket a dr. Szöllősi Szilvia által előre lepecsételt és aláírt vényeken. Faragó l<atalin
egy egész köteg ily módon előkészített vényt mutatott be, elmondása szerint a helyettes orvos
is ezeket használja, mivel az általa nyújtandó helyettesítéshez - en'e irányuló kérelem
hiányában - sem az Onkonnányzat, sem az ÁNTSZ nem adta hozzájárulását, így dr. Erdős
Gábor gyógyszenendelési jogosultsággal nem rendelkezik a praxis vonatkozásában

Az ANTSZ által végzett vizsgálat dr. Erdős Gábor tevékenységét illetően további súlyos, a
veszélyes hulladék kezelését és az orvosi rendelő higiénés feltételeinek biztosítását érintő
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szabálytalanságokat tárt fel, melyek nyomon követhetők a jegyzőkönyvhöz csatolt
íényképeken. A helyszínen készített felvételek tanúsága szerint dr. Erdős Gábor egy gézcsíkkal
összekötözött, egy félreeső asztalon irattartóban elhelyezett cipősdobozban tárolt felszívott
gyógyszereket tartalmazó fecskendőket, számtalan injekciót és egyéb
gyógyszerkészítményeket, köztük erős fájdalomcsillapítókat és szteroidokat, teljes mértékben
figyelmen kívül hagyva a gyógyszerek tárolására és a veszélyes hulladék kezelésére vonatkozó
jogszabályi előírásokat. A vizsgálóágy melletti sarokban egymásra dobált reklámszatyrokban
koszos köpeny, régi lámpa, aktatáska és használt serpenyők utalnak arra, hogy a doktor úr
beköltözött a dr. Szöllősi Szilvia és dr. Gönczöl Veronika háziorvosok által közösen használt
önkonnányzati tulajdonú rendelőbe (az előteÜesztés 4. melléklete).

A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (11. 25.) EÜM
rendelet 7. $-ban foglaltak szerint a háziorvos helyettcsítésének módjáról a feladatellátási
szerződésben kell rendelkezniük a feleknek arra figyelemmel, hogy a helyettesi feladatokat csak
olyan orvos láthatja el, aki a háziorvosi feladatkörre előírt személyi feltételeknek megfelel.

Az Onkonnányzat és dr. Szöllősi Szilvia egyéni vállalkozó között létrejött feladatellátási
szerződés IV. fejezet (A Megbízott kötelezettségei) 4. pontja az alábbi rendelkezést
tartalmazza a helyettesítéssel kapcsolatban:
A háziorvos hetyettesítésérőt beleérne clnnak péttztigyi feltételeit is a Megbízott

gondoskodik. A házior'Pos helyettesitését (tctrtós hetyettesitését) csak olyan orvos láthatja el,
aki a háziorvosijeladcitkörre előírt személyifettételeknek megfelel. A Megbízott az igénybe Telt
helyettesítő személyére Ügyfelet, rllintha a tevékenységet saj(ií HIaBa tárta volrtcl el.

Az idézett jogszabályi rendelkezésekre és szerződéses feltételekre tekintettel az önkon-nányzati
feladatot átvett egészségügyi szolgáltató a felelős a körzetébe tartozók háziorvosi ellátásának
maradéktalan biztosításáért, függetlenül attól, hogy személyesen vagy helyettes orvos
megbízásával nyújt számukra ellátást.
Mivel a helyettes orvosok megjelölése a szerződés mellékleteként annak elválaszthatatlan
részét képezi, a személyükben bekövetkező változások önkormányzati hozzájáruláshoz
kötöttek, amit dr. Szöllősi Szilvia elmulasztott beszerezni.

Az ANTSZ a BP-1 0/NE0/07381-2/2017. számú, 2017. szeptember 26-án kelt határozatában a
személyi feltételek hiányára való hivatkozással tagadta meg dr. Erdős Gábor helyettesítő orvos
személyének hatósági nyilvántartásba való bejegyzését. A határozat indokolása szerint nevezett
nem szerepel szakorvosként az Allami Egészségügyi Ellátó Központ működési
nyilvántartásában, továbbá az alapvető társadalombiztosítási ismeretek ]neglétét igazoló
dokumentummal sem rendelkezik (az előteÜesztés 5. melléklete).

2017. szeptember 27-én kelt levelemben tájékoztattam dr. Szöllősi Szilviát, hogy a súlyos
szakmai szabályszegésekre tekintettel dr. Erdős Gábort nem tartjuk alkalmasnak ana, hogy az
Onkomlányzat közjogi kötelezettsége körébe tartozó, feladatellátási szerződés alapján átadott
alapellátási feladatokat helyettesként ellássa, ezért soronkívüli intézkedését kértem a
jogszabályi feltételeknek és önkonnányzati elvárásoknak megfelelő helyettes orvos megbízása
érdekében (az előterjesztés 6. melléklete).

A feladatellátási szerződés XI. fejezet (A szerződés felmondása) 2. ponÜában foglaltak szerint
..az Onkormányzat ci szel'ződést ír(ísbata közölt, indokotással ellátott ctzonnclli hat(llyú

felmondással megsztltatetheti, ctmennyiben a jelt mondás közlését tlleget{5zően, az amlclk citcip.iáttt
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szolgál(5 körtiLtnény kiküszöbölésére a Megbízott részére Írásban közölt 30 napos hcttáridő
eredtlaénytetentlt letelik:

a) jelen szerződésben v(íltatt kötelezettségei nemi teljesítése, illene ajogszcibályban foglalt
tnÍíködést"e vonatkoz(5 előírásokjotytcitólcigos tnegszegése esetén,

b) ha az Egészségügyi Szolgáltató személyében a praxisjogjolytatása kö'úetkeztében
bekövetkező változás ciz adott körzet !akossága ellátását kati'ányosan be.fotyásotja,

c) ha ciz Egészségügyi Szolgáltató nem rendelkezik érvényes ttlűködési ertgedéltyet,
d) ha a személyesen közremtlköd{5 háziorvos ön(ottó egészségtlgyi tevékenység végzésére

való jogosultságát bártmely okból elveszti,
e) ha az Egészségügyi Szolgáltató egy havi P)c összegzi társcldalombiztosí.Iasi

$nanszirozásártak mértékét elérő, jelen szerződés alclNáta teljesítendő bárlmely .fizetési
kötelezettségével késedelenabe esik.

.D ha az Egészségtlgyi Szolgáltató ellen csőd, Jelszátllol(Iasi, illene 'pégrelaajlási elj(llás
indul. vagy végelszámolását kezdeményezték,

g) ha az Egészségügyi Szolgáltató személyében joguk(5dlásra, széNálásra, összeotvadásrcl
vagl} beotvadásra kerul sor, azonban az ezzel kapcsolatos Megbízói él lesitést, vagy
jelen szerződésben előírt b(irmety egyéb értesítési kötelezettségét elmulasztja,

h) ha az Egészségügyi Szolgáltat(5 jelei'l szerződésbela rögzített bál"ntely lényeges
kötelezettségét ír(ísbeli felhipás ellenére islmételterl megszegi, vataiuint a
szerződésellenes magatartást ciz írásbeli felszólítás ellenére tov(íbb .folytat.ia,

i) az Egészségügyi Szolgáltató olyctn magatartást tanúsít, amely ct szerződésesjogviszony
fenyttartását lehetettetané teszi

j) ha az Egészségtlgyi Szolo(altató ci térítéstnenteseta használcttba kapott irigatlanl és
Ing(5ságokat további használatba, bérbe vagy albérletbe ctdla harmadik személy

Mivel dr. Szöllősi Szilvia mint egészségügyi szolgáltató a helyettesítés fentiek szerinti
megszervezésével a feladatellátási szerződésben vállalt és a jogszabályok által előírt alapvető,
a betegek rendelkezésére állására és ellátására vonatkozó kötelezettségét sértette meg (XI.
fejezet (A szerződés felmondása) 2. a) és h) pontjai), felszólítottam, hogy 30 napon beliltl a
szerződésszegő magatartással hagyjon fel, és a praxis betegeinek szerződésszerű,
jogszabályoknak megfelelő ellátását személyesen vagy az önkonnányzattal előzetesen
egyeztetett és az ANTSZ által jóváhagyott helyettes orvos megbízásával biztosítsa. Arra is
felhívtam a figyelmét, hogy a szerződésszerű állapot helyreállítására rendelkezésre álló határidő
eredménytelen letelte esetén az Onkormányzat a feladatellátási szerződést azonnali hatállyal
felmondhatja.

2017. október 16-án az ANTSZ BP-10/NE0/06379-13/2017. sz. határozatában ismételten
kötelezte dr. Szöllősi Szilviát, hogy a működési engedélyében foglaltaknak megfelelően
végezze tevékenységét, rendelési időben személyesen lássa el a betegeket vagy gondoskodjon
helyettesítéséről, illetve a működési engedélyében a helyettesítő orvosok megjelölését a
tényleges helyzetnek megfelelően módosítsa (az előterjesztés 7. melléklete). A határozat a
korábbi kötelezések figyelmen kívül hagyására tekintettel az egészségügyi szolgáltató
1 00 000 Ft egészségügyi bírsággal történő sújtásáról rendelkezett

A levelem kézhezvételét (201 7. szeptember 28.) követő 25 nap alatt a doktornő - az ANTSZ
kötelező, majd egészségügyi bírságot megállapító és dr. Erdős Gábor helyettes orvosként
történő nyilvántartásba vételét megtagadó határozatai ellenére - semmit nem tett a
jogszabályoknak és a szerződésben foglaltaknak megfelelő háziorvosi ellátás biztosítása
érdekében.
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A 2017. október 20-án tartott hatósági ellenőrzésről készült Á.NTSZ jegyzőköny szerint dr.
Erdős Gábor l órás késéssel érkezett meg, a rendelőben pedig az asszisztensen kívül egy
működési engedélyben nem szereplő személy is tartózkodott, aki előadta, hogy ő
betegirányítóként vesz részt a rendeléseken (az előteÜesztés 8. melléklete).
Bár Szöllősi doktomő dr. Erdős Gábor helyettesítésre vonatkozó megbízását 201 7. október 24-
én az orvosi rendelőben botrányos körülmények (kiabálás, orvosi táska rugdosása a
váróteremben) között felmondta, azonban ÁNTSZ engedéllyel rendelkező helyettest továbbra
sem állított maga helyett
Az egyre nagyobb számban jelentkező betegpanaszokból, az együttműködés teljes hiányából,
valamint a rendelőben dolgozó kollégák, az ÁNTSZ és a betegjogi képviselő jelzéseiből
kiindulva nem várható a betegellátás és a helyettesítés szerződésszerű és a jogszabályoknak
megfelelő biztosítása, ezért a tarthatatlan helyzet megszüntetése érdekében javasolom, hogy a
Képviselő-testület a dr. Szöllősi Szilvia egyéni vállalkozóval kötött határozatlan időtartam-nú

feladatellátási szerződést azonnali hatállyal mondja fel.

11. Flatásvizsgálat

Dr. Szöllősi Szilvia feladatellátási kötelezettsége a feladatellátási szerződés azonnali hatályú
felmondása következtében 2017. október 31-vel megszűnik. A lakosság egészségügyi
ellátásának folyamatos biztosítása érdekében a körzet háziorvosi feladatainak ellátásával 201 7.
november l-jével a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központot (a továbbiakban: Bárka)
javasolom megbízni.

111. A végrehajtás feltételei

A feladatellátási szerződés azonnali hatályú felmondásának jogszabályi és szerződésben
rögzített feltételei fennállnak.
A döntést és a Bárka működési engedélyének módosítását követően a praxis ellátása él-dekében
a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel a finanszírozási szerződés 20 1 7. november l -jei
hatálybalépéssel megköthető.
A NEAK a finanszírozás összegének utalásáról a tárgyhót megelőző hónap utolsó napjaiban
dönt, ezért a tőlük kapott információ szerint a november havi finanszírozás folyósítása a Bárka
számára akkor lehetséges, amikor dr. Szöllősi Szilvia eleget tesz a NEAK november havi
finanszírozás megtérítésére kötelező határozatának.
Addig is szükséges biztosítani a praxis feladatainak ellátása során novemberben felmerülő
költségek fedezetét a Bárka költségvetésében az alábbiak szerint:

A B

Megnevezés Forrásigény (Ft-ban)

Személyi juttatások

Dr. Kocsis Kálmán megbízási díja 405 955

Fritsche Komél Józsefné asszisztens megbízási díja 284 169

690 124Személyi juttatások összesen
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Tonerbeszerzés

Tisztítószer beszerzése

Számítógépek, rendszerek tervezési, üzembehelyezési
szolgáltatása

Szoftverekhez kapcsolódó infonnatikai szolgáltatás

Adatátviteli célú távközlési díjak

Vezetékes nem adatátviteli célú távközlési díjak

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás

Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható áfa

Dologi kiadások összesen

Beruházási kiadások

Kisértékű informatikai gép, berendezés beszerzése

Kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzése

Beruházási célú előzetesen felszámított le nem vonható áfa

Beruházási kiadások összesen

Forrásigény összesen

20000

20000

132 000

2 500

20000

20000

20000

73 315

367815

60000

100000

43 200

203200

1 397 783

A fedezet forrása a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Onkonnányzat 2017. évi
költségvetéséről, valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssel összefüggő
módosításáról szóló 3/2017. (11. 24.) önkormányzati rendelet 12. mellékletének 4. sora
(Képviselő-testület általános tartaléka) .
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Munkaadói(at terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  
Szociális hozzájámlási adó 136644

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá.jtírulási adó
osszesen 136644

Dologi kiadások  
Gyógyszerbeszerzés 20000

Egyéb szakmai anyag beszerzése 20000

Irodaszer, nyomtatvány beszerzése l 20 000



IV. Döntési javaslat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Onkormányzat
előterjesztés 1 . mellékletében foglalt határozatot.

Képviselő-testülete meghozza az

Budapest, 2017. október ,j2#:

b«.«
Kovács Róbert .'

Törvényességi szempontból ellenjegyzem

Dr. Szabó Klrisztián
rl

Jegyzo 14 /

1. melléklet az előterjesztéshez

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Onkormányzat Képviselő-testiilcténel{

/2017. (X. 31.) határozata

vállalkozó háziorvossal kötött feladatellátási szerződés azonnali hatályú felmondásáról

1 . Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkonnányzat Képviselő-testülete a dr. Szöllősi Szilvia
egyéni vállalkozóval kötött, a 300092779-es számú, területi ellátási kötelezettséggel működő
háziorvosi praxis feladatainak ellátására vonatkozó feladatellátási szerződést a XI. fejezet (A
szerződés felmondása) 2. a), h) és i) pontjaiban foglaltak alapján az 1. melléklet szerinti
tartalommal azoimali hatállyal 20 1 7. október 3 1 -vel - felmondja.

2. A Képviselő-testület a 300092779-es számú, területi ellátási kötelezettséggel működő
háziorvosi praxis feladatainak ellátásával 2017. november l-jével a Bárka Kőbányai
Humánszolgáltató Központot bízza meg

3. A Képviselő-testület a praxis feladatainak ellátására novemberben hónapra 1 397 783 Ft
összeget biztosít a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ részére a Budapest Főváros X.
kerület Kőbányai önkormányzat 2017. évi költségvetéséről, valamint egyes önkonnányzati
rendeleteknek a költségvetéssel összefüggő módosításáról szóló 3/2017. (11. 24.)
önkormányzati rendelet 12. mellékletének 4. sora (Képviselő-testület általános tartaléka)
ter erer

Határidő:
Feladatkörében érintett:

azonnal
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ vezetője
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}: }nettéktet a /201 7. (X. 3 1.) KÖKT határozcitho

Felmondás

Tájékoztatom, hogy Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Onkonnányzat Képviselő-
testületének a vállalkozó háziorvossal kötött feladatellátási szerződés azonnali hatályú
felmondásáról szóló . . ./201 7. (X. 3 1 .) KÖKT határozata szerint a Képviselő-testület az Ölulel
mint egyéni vállalkozóval kötött, a 300092779-es számú, területi ellátási kötelezettséggel
működő háziorvosi praxis feladatainak ellátására vonatkozó feladatellátási szerződést a XI.
fejezet (A szerződés fe]mondása) 2. a), h) és i) pontjaira hivatkozássa] azonna]i hatá]]ya] --
201 7. október 3 1-vel -- felmondja az alábbi indokok alapján.

On a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Onkormányzattal kötött feladatellátási szerződés
alaÚán a 300092779-es számú, területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi praxis
működtetőjeként - gyenneke születésére tekintettel - 2017 januárja óta személyes ellátási
kötelezettségének nem tud eleget tenni, a praxis ellátását helyettesítéssel biztosítja.

2017. augusztus 23-án Budapest Főváros Kon-nányhivatala Népegészségügyi Osztálya (a
továbbiakban: ANTSZ) közérdekű bejelentés alapján elrendelt hatósági ellenőrzése során
megállapította, hogy a működési engedélyében meghatározott rendelési időben sem Ön, sem a
helyettesként megjelölt személy nem tartózkodott a rendelőben, a betegek ellátása az adott
napon nem volt biztosított. A lakossági bejelentés szerint augusztus 22-én sem volt rendelés a
praxisban.
Az ellenőrzés során feltárt jogellenes működésre tekintettel az ÁNTSZ BP-1 0/NE0/06379 -
2/201 7. számú, 201 7. at.tgusztus 25-én kelt határozatában - külön jogszabályban meghatározott
egészségügyi bírság kilátásba helyezése mellett arra kötelezte Ont, hogy a 6301-es
szakmakódú háziorvosi szolgálat ellátására szóló működési engedélyében foglaltaknak
megfelelően végezze tevékenységét, rendelési időben személyesen lássa el a betegeket, vagy
gondoskodjon helyettesítéséről.

2017. szeptember 6-án lakossági bejelentés érkezett a Polgár-nesteri llivatal
Humánszolgáltatási Főosztályára (a továbbiakban: Hivatal), miszerint sem asszisztens, sem
orvos nem jelent meg a közzétett rendelési időben, a betegek orvosi rendelőben történő, és a
mozgásukban akadályozott személyek lakásukban történő ellátása szünetel. A helyszínen
készült jegyzőkönyv szerint a helyettesítést ellátó dr. Erdős Gábor jelentős késéssel érkezett,
majd az aznapi rendelést a háziorvosi, házi gyennekorvosi és fogorvosi tevékenységről szól(5
4/2000. (11. 25.) EÜM rendeletben foglaltak figyelmen kívül hagyásával mindvégig
asszisztens közreműködése nélkül folytatta

2017. szeptember 18-án délelőtt 11.00 órakor telefonon tett lakossági bejelentés nyomán
értesült az ANTSZ arról, hogy a doktomő praxisában 8.00 órától az asszisztens ,,rendel": a
helyettes orvos még nem érkezett meg. A bejelentést követő helyszíni ellenőrzés során az
ANTSZ által felvett jegyzőkönyv tanúsága szerint dr. Erdős Gábor megérkezéséig a praxisban
asszisztensi feladatokat ellátó Faragó Katalin írta fel a betegek számára az általuk kért
gyógyszereket az On által előre lepecsételt és aláírt vényeken. Faragó Katalin cgy egész köteg
ily módon előkészített vényt mutatott be, elmondása szerint a helyettes orvos is ezeket
használja, mivel az általa nyújtandó helyettesítéshez - erre irányuló kérelem hiányában - sem
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az Önkormányzat, sem az ÁNTSZ nem adta hozzájárulását, így dr
gyógyszerrendelési jogosultsággal nem rendelkezik a praxis vonatkozásában

Erdős Gábor

Az ANTSZ által végzett vizsgálat dr. Erdős Gábor tevékenységét illetően további súlyos, a
veszélyes hulladék kezelését és az orvosi rendelő higiénés feltételeinek biztosítását érilltő
szabálytalanságokat tárt fel, melyek nyomon követhetők a jegyzőkönyvhöz csatolt
fényképeken. A helyszínen készített felvételek tanúsága szerint dr. Erdős Gábor cgy gézcsíkkal
összekötözött, egy félreeső asztalon irattartóban elhelyezett cipősdobozban tárolt f'elszívott
gyógyszereket tartalmazó fecskendőket, számtalan injekciót és egyéb
gyógyszerkészítményeket, köztük erős fájdalomcsillapítókat és szteroidokat, teljes mértékben
figyelmen kívűl hagyva a gyógyszerek tárolására és a veszélyes llulladék kezelésére vonatkozó
jogszabályi előírásokat. A vizsgálóágy melletti sarokban egymásra dobált reklámszatyrokban
koszos köpeny:. régi lámpa, aktatáska és használt serpenyők utalnak an'a, hogy a doktor úr
beköltözött az On és dr. Gönczöl Veronika háziorvosok által közösen használt önkon-nányzati
tulajdonú rendelőbe.

A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (11. 25.) Exim
rendelet 7. $-ban foglaltak szerint a háziorvos helyettesítésének módjáról a feladatellátási
szerződésben kell rendelkezniük a feleknek, arra figyelemmel, hogy a helyettesi feladatol<at
csak olyan orvos láthatja el, aki a háziorvosi 6eladatkörre előírt személyi feltételeknek megfelel

Az Onkormányzat és On mint egyéni vállalkozó között létrejött feladatellátási szerződés IV
Fejezet (A Megbízott l<ötclezettségei) 4. pontja az alábbi rendelkezést tartalmazza a
helyettesítéssel kapcsolatban:
A háziorvos helyettesítéséről beteérNe annak pénztlgyi feltételeit is a Megbízott

gondoskodik. .'{ háziorvos helyettesítését (tartós helyettesítését) csak olyan or'''os lálhaíia el,
aki a háziorvosileladatkörre előírt szelnélyiléltételeknek }negfeLe!. A Megbízott az igénybe weil
helyettesítő személyére Ügyfelet, mintha a !evékenységet falát maga látta volna el.

Az idézett jogszabályi rendelkezésükre és szerződéses feltételekre tekintettel Ön mint
önkonnányzati feladatot átvett egészségügyi szolgáltató a felelős a körzetébe tartozók
háziorvosi ellátásának maradéktalan biztosításáért, függetlenül attól, hogy személyesen vagy
helyettes orvos megbízásával nyuJt számukra ellátást.
Mivel a helyettes orvosok megjelölése a szerződés mellékleteként annak elválaszthatatlan
részét képezi,.. a személyükben bekövetkező változások önkormányzati hozzájáruláshoz
kötöttek, amit On elmulasztott beszerezni

Az ANTSZ a BP-1 0/NE0/07381 -2/2017. számú, 201 7. szeptember 26-án kelt határozatában a
személyi feltételek hiányára való hivatkozással tagadta meg dr. Erdős Gábor helyettesítő orvos
személyének hatósági nyilvántartásba való bdegyzését. A határozat indokolása szerint nevezett
nem szerepel szakorvosként az Állami Egészségugyi Ellátó Központ m(íködési
nyilvántartásában, továbbá az alapvető társadalombiztosítási isl-neretek meglétét igazoló
dokumentummal sem rendelkezik.

2017. szeptember 27-én kelt levelemben tájékoztattam Önt, hogy a súlyos szakmai
szabályszegésekre tekintettel dr. Erdős Gábort nem tartjuk alkalmasnak arra, hogy az
Onkonnányzat közjogi kötelezettsége körébe tartozó, feladatellátási szerződés alapján átadott
alapellátási feladatokat helyettesként ellássa, ezért soronkívtili intézkedését kértem a
jogszabályi feltételeknek és önkon-nányzati elvárásoknak megfelelő helyettes orvos megbízása
érdekében.
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Mivel On - mint egészségügyi szolgáltató - a helyettesítés fentiek szerinti megszervezésével a
feladatellátási szerződésben vállalt és a jogszabályok által előírt alapvető, a betegek
rendelkezésére állására és ellátására vonatkozó kötelezettségét sértette meg (XI. fejezet (A
szerződés felmondása) 2. a) és h) pontjai), felszólítottam, hogy 30 napon belül a
szerződésszegő magatartással hagyjon fel, és a praxis betegeinek szerződésszerű,
jogszabályoknak megfelelő ellátását személyesen vagy az Onkormányzattal előzetesen
egyeztetett és az ANTSZ által jóváhagyott helyettes orvos megbízásával biztosítsa. Ana is
felhívtam a figyelmét, hogy a szerződésszerű állapot helyreállítására rendelkezésre ál ló határidő
eredménytelen letelte esetén az Onkonnányzat a feladatellátási szerződést azonnali hatállyal
felmondhatja.

2017. október 16-án az ÁNTSZ BP-10/NE0/06379-13/20]7. sz. határozatában ismételten
kötelezte Ont, hogy a működési engedélyében foglaltaknak megfelelően végezze
tevékenységét, rendelési időben személyesen lássa el a betegeket vagy gondoskodjon
helyettesítéséről, illetve a működési engedélyébcn a helyettesítő orvosok megjelölését a
tényleges helyzetnek megfelelően módosítsa. A határozat a korábbi kötelezések figyelmen
kívül hagyására tekintettel az On 100 000 Ft egészségügyi bírsággal történő sújtásáról
rendelkezett.

A levelem kézhezvételét (201 7. szeptember 28.) követő 25 nap alatt Ön az ÁNTSZ kötelező,
majd egészségügyi bírságot megállapító és dr. Erdős Gábor helyettes orvosként töl'tény
nyilvántartásba vételét megtagadó határozatai ellenére - semmit nem tett a jogszabályoknak és
a szerződésben foglaltaknak megfelelő háziorvosi ellátás biztosítása érdekében. A 2017.
október 20-án végzett ÁNTSZ vizsgálat szerint betegjogokat sértő módon tette lehetővé
illetéktelen személy (betegirányító) részvételét a rendeléseken.
Bár dr. Erdős Gábor helyettesítésre vonatkozó megbízását 2017. október 24-én az orvosi
rendelőben botrányos körülmények (kiabálás, orvosi táska rugdosása a váróterembcn) között
felmondta, azonban ÁNTSZ engedéllyel rendelkező helyettest továbbra sem állított maga

Az egyre nagyobb számban jelentkező betegpanaszokból, az együttműködés teljes hiányából,
valamint a rendelőben dolgozó kollégák, az ÁNTSZ és a betegjogi képviselő jelzéseiből
megállapítható, hogy a fentiekben részletezett folyamatos szerződésszegő és jogszabályokba
ütköző tevékenységekcn túl ön olyan magatartást tanúsít, amely a szerződéses jogviszony
fenntartását lehetetlenné teszi, ezért döntött úgy a Képviselő-testület, hogy az Önnel mint
egyéni vállalkozóval kötött határozatlan időtartama feladatellátási szerződést azonnali hatállyal
felmondja.

helyette

A Képviselő-testület döntése értelmében a praxis háziorvosi alapellátásáért 20 1 7. november l -
jétől a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ a felelős, ezért kérem, hogy az egészségtlgyi
és a hozzájuk kapcso]ódó szemé]yes adatok keze]ésérő] és véde]mérő] szóló 1 997. évi XLVll.
törvényben 6oglaltakra 6lgyelemmel szíveskedjék a mai rendelését követően a Bárka képviselői
számára átadni a praxis egészségügyi dokumentációját, a leltár szerint átvett rendelőhelyiséget,
valamint kérem visszaszolgáltatni a feladatellátás céljából biztosított minimumfelszcrelés
körébe tartozó eszközöket.

Budapest, 201 7. október 3 1

Udvözlettel

Kovács Róbert
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X. KER ÜLETI HIVATALA

Ügyiratszám: BP-1 0/NE0/06379-2/2017
Ugyintéző: Győri Emese
Telefon: 291-1 1 16. 261 -4227
E-mail: gyors.emese(@lOkh.bfkh.gov.hu

Tárgy: Dr. Szöllősi Szilvia e. v. kötelezése
egészségügyi szolgáltatás nyújtására

HATÁROZAT

Kötelezem Dr. Szöllősi Szilvia e. v. (székhely: 1108 Budapest.
adószám: 65780741-1-42, továbbiakban Háziorvos), hogy:

Újhelyi út 4/A Alph. 1/7..

l

2

a 6301-es szakmakódú fe]nőtt háziorvosi szo]gá]at e]]átására szóló m(]ködési
engedélyébcn foglaltaknak megfelelően végezze tevékenységét, rendelési időben
személyesen lássa el a betegeket vagy gondoskodjon helyettesítéséről.
a működési engedélyében megjelölt helyettesítő orvosok személyét módosítsa. az
érvényes helyettesítési megállapodások szerint

!ak fellebbezésre való tekintet nólktlli
g?onnan véqrehaitását.

A határozatban foglaltak felróható okból történő nem teljesítése esetén 5 000 Ft-tó1 - 1 000 000 Ft-iq
terjedő eljárási bírság -szabható ki. Az eljárási bírság az újabb határidő eredménytelen eltelte esetén
ismételten is kiszabható

Felhívom figyelmét. hogy ha a megadott határidőre a határozatban előírt kötelezettségeknek nem tesz
eleget. és nem kérte a teljesítési határidő módosítását. az egészségLpgyi államigazgatási szerv újabb
határidő tűzése mellett külön jogszabályban meghatározott egészségügyi bírságot szab ki

Tájékoztatom. hogy a határidőben meg nem fizetett egyéb eljárási költséget a késedelem minden
napjára a jegybanki alapkamat kétszerese 365 - öd részének megfelelés késedelmi pótlék terheli. Az
egyéb eljárási költséget é$ pótlékot Hivatalom hajtja be

Jelen határozatom ellen a közlést követő naptól számított 15 napon belül a Budapest Főváros
Kormányhivatalához címzett (1054 Budapest, Váci utca 62-64.), de a Budapest Főváros
Kormányhívatala X. Kerületi Hivatalához (1 104 Budapest. Kőrösi Csoma Sándor út 53-55.) benyújtott
fellebbezésnek van helye, amelynek illetéke 5 000 - azaz ötezer - Ft. A fellebbezés elektronikus tlton
történő benyújtására nincs lehetőség. A fellebbezési illetéket illetékbélyegben kell leróni

INOOKOLÁS

2017. augusztus 23-án közérdekű bejelentés érkezett a BFKH X. Kerületi Hivqtj1lg;flgPg éb%zébl#gtigy

Osztályhoz. me.ly szerint 2017. augusztus 22. napjától a 1108 Budapest, újhÉIÜVjgbttáli#g*3-15.\g+ám

- '" '--;..::'#:m :'!g': N;';ÍH;25';f:;E':y';lE: ;h97?FBá:f Ígg?lÉ@' uT$Ö -;.
E-mail: nepegeszsegugyl 0GDIOkh.bfkh.gov.hu - Honlap: wwv/.antsz.hu *':l:b
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alatti területi ellátási kötelezettséggel bíró felnőtt háziorvosi rendelőben Dr. Szöllé$si Szilvia az ellátást
nem biztosítja. 2017. augusztus 23-án lefolytatott hatósági ellenőrzés során megállapítást nyert. hogy
a háziorvos a hatósági nyilvántartásban szereplő rendelési időben nem tartózkodott a rendelőben.
ellátást nem biztosított

Tudomásunkra jutott. hogy a 2017. június 21-én kelt BP-10/NE0/05036-2/2017. iktatöszámú
tudomásulvételben megjelölt helyettesítő orvos továbbiakban nem vállalja a helyettesítési

Az..gsxre VQC]a kozQ]QqszabélyUendelkezés€K

A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi
rende[et: ja továbbiakban: 4/2000 EC]M rendelet)

tevékenységről szóló 4/2000 25.) EXIM

2. $(1) A háziorvos személyes és folyamatos orvosi ellátást nyújt az egészségi állapot megőrzése
a betegségek megelőzése és gyógyítása céljából. A háziorvos rendelési időben a betegeket
sürgős ellátást igénylő eset kivételével - az érkezés igazolt sorrendjében fogadja. A háziorvos
legalább a rendelési ideje egy részében, illetve a tanácsadás során előre programozható
betegellátás l<eretében előjegyzés alapján végzi a betegek szűrését. gondozását és ellátását.

3. $(1 ) A háziorvos köteles ellátni az ellátási terilletén lakó. a külön jogszabályban foglaltak szerint
hozzá bejelentkezett és az általa elfogadott biztosrtottakat.(...)

13) A háziorvos és a fogorvos köteles ellátni továbbá a rendelési idejében hozzá forduló
személyeket. ha heveny megbetegedések vagy krónikus betegségClk miatt ellátatlanságuk az
egészséget károsító vagy a gyógyulást lassító állapotromláshoz vezethet.

7. $ (1) A háziorvos és a fogorvos helyettesftését csak olyan orvos láthatja el, aki a háziorvosi.
fogorvosi feladatkörre előírt személyi feltételeknek megfelel

(2) Az 1. $ (1) bekezdésének a) pontja szerinti háziorvos. illetve fogorvos helyettesftése a
munkajogi rendelkezések szerinti történik, az 1. $ (1) bekezdésének b) pontja szerinti esetben a
helyettesítésre az önkormányzattal kötött szerződésben külön ki kell térni. Az 1. $ (2) bekezdésben
meghatározott körben a háziorvos a helyettesítéséről - beleértve annak pénzügyi feltételeit ís
maga gondoskodik

Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimurnfeltételekről szóló
60/2003.(X. 20.) ESzCsM rendelet(a továbbiakban: 60/2003. ESzCsM rendelet)

2. $ Az egyes egészségllgyi szolgáltatásokhoz szllkséges személyi és tárgyi feltételek (a
továbbiakban: minimumfeltételek) meglétét az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító
lnűködésl engedély kiadásakor és az egészsége)gyi szolgáltató mtiködése során folyamatosan
biztosítani kell.

Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának á]ta]ános fe]téte]eirő], va]amint a m(]ködési
engedélyezési eljárásról 96/2003. (Vl1. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 96/2003. Korm.
rendelet)

16. $ (1) Az egészségügyi államigazgatási szerv - a 9. $-ban, a 13. $-ban és 15. $-ban
meghatározott ellenőrzésen kívü] - előre meghatározott és közzétett (ütemezés szerint végzi az
egészségügyi szolgáltatók ellenőrzését. amelynek során vizsgálja a jogszabályban meghatározott
személyi. tárgyi, szakmai minimumfeltételek, a szakmai szabályok. pratokollok, illetve
közegészségElgyi előírások teljesítését

(2) Az egészségügyi államigazgatási szerv. illetve a szakfelogyelet által'É#lÜIH-.wg:écll$. an és a 15

$-ban meghatározott ellenőrzést is ícleértve - helyszíni ellenőr?j!;ij$1ta%$1éllapitl$é)l vagy az

El;l? : ?!?!.???e V':,''ey:: ;l'?' 'FT 'y!'?.tKé'f; ;17pió7 #'l;ggWW Jb :;Élá gv:
államigazgatási szerv a jogszabálysértés vagy szakmai szabályszdéb#jellÜIÜgl?ek. sliyönak. az

'\
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egészségügyi ellátásra nézve okozott sérelem nagyságának mérlegelésével megteszi a sztlkséges
intézkedéseket, amelynek során az alábbi jogkövetkezményeket alkalmazhatja:(...)

c) az egészségügyi szolgáltatót határidő tűzésével kötelezi az észlelt hiányosságok pótlására;

d) ha az egészségügyi szolgáltató a c) pont szerint megadott határidőre a határozatban elŐÍrt
kötelezettségeknek nem tesz eleget. és nem kérte a teljesítési határidő módosítását. az
egészségtJgyi államigazgatási szerv újabb határidő tűzése mellett külön jogszabályban
meghatározott egészségügyi bírságot szab kíl

e) ha az egészségügyi szolgáltató a d) pont szerinti határidőre sem teljesíti a határozatban előírt
kötelezettségeket. és nem kérte a határidő módosítását. az egészségügyi államigazgatási szerv az
adott szakmára. szaktevékenységre vonatkozó engedélyét visszavonja

Megállapítottam, hogy Háziorvos a működési engedélyében foglalt rendelési idejébe'ri
augusztus 22-ón és 23-án nem rendelt, valamint helyettesítéséről $em gondoskodott a területi
ellátási kötelezettséggel rendelkező körzet tekintetében.

A Háziorvos azzal, hogy a rendelési idejében nem rende]t, va]amínt he]yettesrtésérő] sem
gondoskodott megsértette a 4/2000. E(]M rendelet 2. $-t és 3. $ (1) bekezdésében foglaltakat. mivel a
betegeket sem személyesen. sem helyettesítés útján nem látta el

A 96/2003. Korm. rendelet (1) bekezdés m) pontja értelmében a működési engedély iránti kérelemben
meg kell nevezni a helyettes személyét. valamint a 60/2003. ESzCsM rendelet alapján a
Háziorvosnak a működése alatt meg kell felelnie a személyi és tárgyi minimumfeltételeknel<. A
Ház.iorvos ezen követelményeknek sem tett eleget, mivel helyettessel nem rendelkezik

Az egészségtJgyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény (a továbbiakban
Ehi törvény) 11. $(1) bekezdése(2) bekezdés a) pontja szerint

(1) Az egészségtlgyi államigazgatási szerv az illet)őrzés során megállapított tényállás alapján a
hiányosságok, szabályszegések jellegét és súlyát rnétlegelve megteszi a szilkséges intézkedésel<et
és ellenőrzi azok végrehajtását.
(2) Az egészségügyi államigazgatási szerv elrendeli

a) a hiányosságok megszüntetését, illetőleg a szükséges Intézkedések végrehajtásátl"

Az eset összes körülményét egyenként és összességében mérlegelve. figyelemmel a leírtakra
valamint a 96/2003. Korm. rendelet 16. $ (2) bekezdésére a rendelkező részben meghatározott
intézkedést láttam a jogsértéssel arányban állónak

A Ket. 101. $ (5) bekezdés a) és c) pontja alapján mondtam ki fellebbezésre tekintet nélkül
végrehajtandónak. A betegek további ellátatlanul maradásának az egészségükre tekintettel
helyrehozhatatlan következményekkel járhat. A betegek ellátása hiánya az egészség(éket
veszélyezteti.

Az eljárási bírságröl a Ket. 61
adtam tájékoztatást.

$(1).(2) és(3) bekezdései és 134. $ d) és 135. $ (2) bekezdés szerint

Az egészség(ügyi bírságra az Ehitv. 16. $ (2) bekezdése alapján hívtam fel az tlgyfél figyelmét

A Háziorvost a fellebbezési jogról a Ket. 98. $ (1) és a 99.$ (1) bekezdései.g#éijkR;íméjBRg2tpttam
illetéket az llletékről szóló 1 990. évi XClll. törvény 29. $ (2) bekezdése állapfŐg;'©13q.ib z+ 'lbÉ\/€'€f G#%; k\

i 1l >z ll.lki$: 1
\qg 'q$g$' ./
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Határozatomat - figyelembe véve a már említett jogszabályokat - az egészségügyi hat(5sági és
igazgatási tevékenységről szóló 1991. éví XI. tv 6. $ (1) bekezdés (e) pontja szerinti jogkörében a
96/2003. Korm. rendelet 7. $ (2) bekezdése és 16. $ (2) bekezdése szerinti hatáskörömben. a Ket

alapján adtam ki. Továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatal. valamint a járási(fővárosi kerületi)
hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról. továbbá az egészségLJgyi államigazgatási szerv
kijelöléséről szóló 385/2016, (Xl1. 2) Korm. r. 4.$ (1) bekezdésében és 2. számú mellékletének l
pontjában meghatározott illetékességemben eljárva hoztam meg

Budapest. 2017. augusztus 25

"": ::*,.
kerületi"tisztifőoNos

osztályvezető

Kapják :

1 . Dr. Szöllősi Szilvia e. v

1108 Budapest. Ujhegyi út 4/A Alph. 1/7
r2,1 Irattár

Értesül:

1 . Budapest Főváros X. ker(élet Kőbányai Önkormányzat
1102 Budapest. Szent László tér 2
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BUDAPEST Fő\ÁRAS
KORMÁNYHl\4(LALA

X. Kerületi Hivatala

Ugylratszám: BP-10/NEO/. /2017. 1 . oldal
J E GYZŐ KÖ NYV

Készült: ... ;3.).Í'7 - (Xj . ,{g

EllenéraÉg.Jlebuzlw: . . . . . . . .{/J(l{ 8. bLdq-{.'u!.€'., . . . . 4$1; }-F''.

Jelen vannak: BFKH X. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály részéről
Dr. Haintz Andrea - Kerilleti tisztifőorvos , '

- járványügyi feltlgyelő

L.(
L©.

. E['t'!á&Üa#X$.,. . $J.l].ü. I':<#.;.

1] új egység

1] egyéb.

1>( működő egység ellenőrzése [] cé]vizsgá]at

Tqékoztatom az úgyfelet4elen lévő képviselő.iét. hogy joga van az eljárás során írásban vagy szóban
nyilatkozatot tenni, a keletkezett iratokba betekínthet, az iratokról másolatot 'kérhet. kivonatot
készíthet. Felhívom a figyelmét, hogy köteles jóhiszeműen eljárni. magatartása nem irányulhat a
hatóság megtévesztésére vagy a döntéshozatal indokolatlan késleltetésére. A tájékoztatás kiterjedt az
tlgyre irányadó jog.szabályok rendelkezésemre, valamint a jogi képviselő nélktll eljár(5 természetes
személy ügyfélre tekintettel a jogi segítségnyújtás igénybevételének feltételeire. '

A rendelőben ellátott szakterület(ek) megnevezése

.gt.t,í©eC.........#:gl:i: ÜI ,=i31........:iC;í!(J,{.,[€i

E:l:w iiiiq rll l=b:

{z'' ,k.-«-.Jc--
CF t:....C;le€É;;t''::; \.. .''''',

Ügyfél közegészségügyallj;XáhyügyÉdell't'gyelő

P- - est Főváros Kormányhlvatala X. korllletl Hivatala Népegész$Qgugyl O
l lv/ uuaapest. Fokos u. ö-/. -- 1475 Budapest Pf.:392. - Telefon: +36 (1) 262+öXj;<Fal

E-mail: nepegaszsegugyí O@l Okh.bfkh.gov.hu - Honlap: www;gn/sz.huq$e© ..b. ''F
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A rendelő higiénés állapota megfelelő-e?

[].igét't -- :.H.-----T-n--T:
[] nem (miért nem megfe]e]ő)

\

/

""''"'"

Sterílizálás:
a) nem szükséges, mert nincs műszeres beavatkozás

.b}.gem szilkséges. .mert egyszer használatos eszközöket használ
c) szükséééél á gtéfTTi2álás'helyben:t történik
d) szLlkséges. de a sterilizálást más intézményben'éiNagya-közpall11.sterilizálóban végzik

A sterilizáló típusa:
Gyártási száma

TérPgatá (liter)

Mikrobiológiai hatásfok vizsgálat ideje. eredménye

A skrilizátot-utaisóii:n(északi-íeliIMzsgájgláDgk időpontja

Műszaki fel(]lvizsgálatot végző cég

A sterilizátorhg: .indikátorcsík-biztosított n.igpD. [] nem

tofÍÍizá[ási napló megfe]e]ő-e: [] igen [] Rem

Béfgtaitizálás.eseti Mrjlizálást végzés intézmény neve

Védőköpenyt használnak-e: [] igen 1] nem

A tevÉj$Qnység€orár'rhaszMaittéXtíTíáifíösásaaizatábbfal(=ze!:int.©rténik

Higiénés kézmosás / kézfertőtlen tés b!;tQ$11ása:------ ---------
[l Biztosítottak. ü Részben biztosítottak [] Nem biztosítottak

(Fdté6elek: orvosi csaptelep, fertőtlenítő faji adagoló. egyszer használatos kéztörlő. azonosítható és
ügedélyezett fertőtlen ítőszer)

A váróhelyiség higiénés állapota megfelelő-e?

[l igen
[] nem (miért neM megfe]e]ő): :'b

ö .ac,oo

'''':::::::: btügyfél
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Hiányosságok tételes felsorolása

Végrehajtás határideje

Végrehajtásért felelős személy neve:
Címe:
Elérhetősége:

'\
.y

Az ellenőrzött- 'éál/ség jelenlévő felelős vezetője, képviselője
megállapításaira :

nyilatkozata az ellenőrzés

Eljárási jogaimra és kötelezettségeimre való figyelmeztetést megértettem. A jegyzőkönyv eddigi
megállapításait elolvastam. A benne foglaltak megfelelnek a valóságnak. A jegyzőkönyvben
foglaltakkal kapcsolatban az alábbiakat nyilatkozom:

A jegyzőkönyvet a jelenlévők felolvasás után aláírásukkal hitelesltik
Amennyiben az ellenőrzött egység felelős vezetője (ügyfél/képviselője) az ellenőrzés időpontjában
nem volt jelen. az eljáró hatóság tájékoztatása:
A felelős vezető részére a hatóság a jegyzőkönyv hiteles másolatát postai úton 15 napon bell)
hivatalból megkiljdi.
A jegyzőkönyv..fg:r. .példányban késztllt. ,.#. . .számozott oldalt tartalmaz
A jegyzőkönyv. .. .;í. példányát a hatóság magával vitte. , . .<'/. ..példányát jelenlevő ügyfél átvette
Ü;Íi%kia:':.}Úhil.Ü
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BUDAPEST FőXÁKos
]<ORMÁNYHIVKTALA

X. KE RÜLETI H IVATALA

ügyiratszám: BP-1 0/N E0/07381 -2/2017.
ügyintéző: Győri Emese
Telefon: 291 -1 1 16. 261-4227
E-mail: nepegeszsegugyl O©ll Okh.bfkh.gov.hu

Tárgy: Helyettesítő orvos nyilvántartásba
vételének megtagadása

HATAROZAT

Dr. Szöllősi Szilvia e. v. (székhely: 1 108 Budapest. Ujhegyi út 4/A Alph. 1/7.. adószám: 65780741-1-
42. továbbiakban Háziorvos). által benyújtott bejelentésében megjelölt helyettesítő orvos személyének
hatósági nyilvántartásba való bejegyzését

megtagadom

Jelen határozatom ellen a közlést követő naptól számított 15 napon beltll a Budapest Főváros
Kormányhivatalához címzett (1056 Budapest. Váci utca 62-64.). de a BFKH X. Kertlleti Hivatalánál
(1 104 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 53-55,) benyújtott indokolással ellátott fellebbezésnek van
helye. amelynek Illetéke 5 000 - azaz ötezer - Ft.

A fellebbezés elektronikus úton www.magyarorszag.hu honlap segítségével nyújtható be. A
fellebbezési illetéket illetékbélyegben kell leróni, vagy átutalni a BFKH NépegészségLlgyi Főosztály
10023002-00301 253-00000000 számú számlaszámra. A megjegyzés rovatban fel szilkséges tüntetni
a döntés Ugyiratszámát és tárgyát.

INDOKOLAS

A Háziorvos a BFKH X. KerÉlleti Hivatala Népegészségtlgyi Osztályhoz írt 2017. augusztus 27-én
érkezett levele szerint 2017. augusztus 24. napjától 2017. december 31. napjáig a 1108 Budapest,
Ujhegyi stny. 13-15. szám alatti területi ellátási kötelezettséggel rendelkező felnőtt háziorvosi
rendelőben a helyettesítő orvos személyében változás történt. az új helyettese Dr. Erdé5s Gábor. A
megbízási szerződés megkötése még folyamatban van. Kifejtette továbbá. hogy a helyettesítéshez
sztlkséges dokumentumok a ható)ság rendelkezésére állnak

A hatóság 2017. augusztus 28-án felhívta az ügyfél figyelmét arra, hogy a kérelmét írásban kell
benyújtani.

2017. szeptember l.Jén jegyzőkönyvbe tett nyilatkozatában viszont azt nyilatkozta a Háziorvos, hogy
hétfőn, szerdán, pénteken személyesen rendel és a fennmaradó napokon Dr. Erdős Gábor
helyettesíti.

2017. szeptember 19-én a Háziorvos megküldte dr. Erdős Gáborral kötött megbízási szerződését
amely szerint dr. Erdős Gábor helyettesíti a Háziorvost

Figyelemmel arra. hogy a helyettesltésről szóló szerződés 2017. szeptember 19-én érkezett meg a
hat(5ságomhoz, azt az előzmény iratokkal egyutt általános helyettesítésre irányuló kérelemnek
tekintettem és az eljárást 201 7. szeptember 20-tól indítottam

Budapest Főváros Kormányhivatala X. kerilleti Hivatala népegészségügyi Osztály
1 107 Budapest, Fokos u. 5-7. - 1475 Budapest Pf.:392. - Telefon: +36 (1) 262-81 82 - Fax: +36 (1) 261-01 31

E-mail: nepegeszsegugyl O@l Okh.bRh.gov.hu - Honlap: www antsz.hu



A Hatóságom rendelkezésére álló iratok alapján megállapítást nyert, hogy a Háziorvos GYED-en van
Figyelemmel arra. hogy a Háziorvos nem nyújtot! be további dokumentációt Hatóságom a
rendelkezésére álló iratok vette figyelembe

A rendelkezésre álló dokumentumok alapján Dr. Erdős Gábor (pecsétszám: 37 112) az Állami
Egészségügyi Ellátó Központ m(íködési nyilvántartásában mint szakorvos nem szerepel.
továbbá az alapvető társadalombiztosítási ismeretek meglétét .igazoló dokumentummal sem
rendelkezik, ezért a személyi feltételeknek nem felel meg.
A fentiek következtében mint helyettesítő orvos nyilvántartásba nem vohető.

Aa !igyEe yQrlatkozó loqszabálvi rendelkezések

A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (11. 25.) EÜM
rendelet: (a továbbiakban: 4/2000 EÜM rendelet)

7. $ (1) A háziorvos és a fogorvos helyettesltését csak olyan orvos láthatja el
fogorvosi feladatkörre előírt személyi feltételeknek megfelel

aki a háziorvos

Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési
engedélyezési eljárásról 96/2003. (Vl1. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban; 96/2003. Korm.
re ndelet)

14. $ (1) Az egészségtJgyi szolgáltató minden olyan tervezett változást, amely érinti a működési
engedély kiadásának feltételeit. Illetve a működési engedélyben szereplő adatokat, szakmákat vagy
szolgáltatásokat, köteles el(5zetesen írásban bejelenteni a működési engedélyt kiadó egészség(ügyi
államigazgatási szervnek. Az előre nem tervezhető eseményeket. adatokat azok' észlelését.
keletkezését követő nyolc napon belül kell bejelenteni. (... )

(2) Az egészségügyi szolgáltató a 8. $ (1 ) bekezdése szerinti adatok közül
c).egészségügyi alapellátás esetén a helyettesítő személyeket és a helyettesítés helyét. továbbá ezen
adatok változását bejelenti az a) és a c) pont esetén a működési engedé]yt kiadó egészség(]gy
államigazgatási szervnek.(. . . )

Az egészségÍigyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1 991. évi XI. törvény

6. $ (1) Az egészség(ügyi államigazgatási szerv egészségügyi igazgatási és koordinációs fein(latni
körében

e) .engedélyezi -- ha jogszabály másként nem rendelkezik - az egészségügyi szolgáltató
tevékenységének végzését. ellenőrzi a tevékenységet. valamint nyilvántartást vezet az 'egészségügyi
szolgáltatókról. az egészségügyi szolgáltatók szervezeti egységeiről. az általuk 'végezhető.
engedélyezett szakmákról. valamint az egy szakmán belul végezhető egyes tevékenységükről, az
egészségtlgyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről. valamint az egészsége)gyi
szolgáltat(5k nevében és felelősségére egészségllgyi tevékenységet végző egészségügyi dolgozóknak
az egészségtJgyi tevékenység végzésével összefüggő adataira)ll

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL
törvény:

82. $(1) E törvény rendelkezéseit a hatósági bizonyítvánnyal. igazolvánnyal és nyilvántartásba
kapcsolatos eljárásokban az e fejezetben szabályozott eltérésekkel kell alkalmazni. A hatni)sági
nyilvántartással kapcsolatos eljárásokban e törvényt akkor kell alkalmazni. ha jogszabály eltérően
nem rendelkezik

(3) A hatósági bizonyítvány és a hatósági igazolvány kiadásának megtagadásáról. valamint a
hatósági nyilvántartásba való bejegyzés megtagadásáról a hatóság határozatot hoz

(5).Az .eljárás megindításáról az Ügyfelet a hatósági bizonyítvánnyal, igazolvánnyal és
nyilvántartással kapcsolatos eljárásokban nem kell értesíteni

29.$ (4) Az értesítés csak akkor mellőzhet{5, ha
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ÖJ az eljárás megindítása után a hatóság nyolc napon be](]l érdemben dönt
vizsgálat nélkül elutasítja, vagy 8z eljárást megszünteti.

vagy a kérelmet érdemi

Mindezek alapján a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően döntöttem

A Háziorvost a fellebbezési jogról a Ket. 98. $ (1) és a 99.$ (1) bekezdései szerint tájékoztattam. az
illetéket az llletékről szóló 1990. évi XClll. törvény 29. $ (2) bekezdése állapítja meg

Határozatomat - figyelembe véve a már említett jogszabályokat - az egészségügyi hatósági és
igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. tv 6. $ (1) bekezdés (e) pontja szerinti jogkörében a
96/2003. Korm. rendelet 7. $ (2) bekezdése és 16. $ (2) bekezdése szerinti hatáskörörnben. a Ket

alapján adtam ki. Továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatal. valamint a járási(fővárosi kerületi)
hivatal népegészség09yi feladatai ellátásáról. továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv
kijelöléséről szóló 385/2016. (Xl1. 2) Korm. r. 4.$ (1) bekezdésében és 2. számú mellékletének l
pontjában meghatározott illetékességemben eljárva hoztam meg

Budapest, 2017. szeptember 26

Dr. Horváth Tivadar
hivatalvezető megbízásából

d. ::..-@- ó"'ő.(Dr. Haintz Andrea ~
ker(iletl tisztifőorvos

osztátvvezetlsy..

/

Kapják:

1. Dr. Szöllősi Szilvia e. v.
1 108 Budapest. üjhegyi út 4/A Alph. 1/7

2. Irattár
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9'?az élő város
Budapest Főváros X. l<erület Kőbányai önkormányzat

Polgármestere

Dr. Szöllősi Szilvia Urhölgy
i'eszere

Tái'gy: Dr. Szöllősi Szilvia háziorvos ter(lleti
ellátási l<ötelezettséggel vállalt feladatellátása
llctatószám: 1</35641/2017/XXÍ
Ugyintéző: Horváthné dr. Tóth EnÍl<ő
Telefon: 06 1 4338 255
E mail: TothEnil<o@kobanya.hu

Budapest
Ujhegyi út 4/A. A lph. 1/7.
1108

Tisztelt dr. Szöllősi Szilvia Urhölgyl

On egyéni váll.all<ozól<ént határozatlan időtartama feladatellátási szerződést l<ötött 2012-ben ;]
Budapest Főváros X. l<elület l<őbányai Önl<ormányzattal a 300092779-es számú, területi ellátási
l<ötelezettséggel működő háziorvosi praxis lakosságánal{ az 1108 Budapest, Ujhegyi sétány 13-15. szám
alatti orvosi rendelőben történő ellátására
Gyennel<e születésére tel<intettel 2017 januárja óta a Jogszabályokban, illetve a feladatellátási
szerződésben illeghatározottal< szerinti személyes ellátási l<ötelezettségénel< nem tud eleget tenni
Lattós távolléte időtartamára a praxis háziorvosi ellátását helyettesítéssel biztosítja

2017 augusztus 23-án Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Osztálya (a továbbial<ban
/\NTSZ) l<özérdelíű bejelentés alapján elrendelt hatósági ellenőr.zése során megállapította, hogy a
ilaűködési engedélyében meghatározott rendelési Időben serr] ön, sem a helyettesként megjelölt
személy élem tartózkodott a rendelőben, a betegel< ellátása az adott napon nem volt biztosított. A
al<ossági bejelentés szerint augusztus 22-én sem volt rendelés az ön praxisában

l :i:;! H ú;l!;;.igaz :!o;:
ellátására szóló műl<ödési engedélyében foglaltal<nal< megfelelően végezze tevél<enységét''i endelési
időben személyesen lássa el a betegeket, vagygondosl<odjon helyettesítéséről. ' '' ' '' ''

2017. szeptember 6-án lal<ossági bejelentés érkezett a Polgármesteri llix/aral HumánszolgálEatási
Főosztályára(a továbbial<ban: Hivatal), eszerint sem asszisztens, sem orvos nem jelent meg a l<özzétctl
'enaelesl laöben, a betegel< orvosi rendelőben történő, és a inozgásul<ban al<adályozott személyel<
lal<ásul<ban történő. ellátása szünetel. A bejelentést l<övetően a Hivatal' helyszínen'

- ' '.r b l\

megjelenő
munl<atársai jegyzőkönyvben rögzítettél< az ott tartózl<odó egészségügyi dolgozól< egybehangzó
állítását, mely szel'int az On helyettesítését ellátó dr. Erdős Gábor a 9.00 óral<or l<ezdődő rendelésre
háromnegyed óra l<éséssel érl<ezett meg. A jelentős l<éséssel induló rendelést - a háziorvosi. házi
gyeimel<orvosi és fogorvosi tevél<enységről szóló 4/2000. (11. 25.) Film rendeletben foglaltal< figyelmen
l<ívtil hagyásával - mindvégig asszisztens l<özreműködése néll<ül folytatta. ''''''''''' ''o/

2017 szeptember 18-án délelőtt 11.00 óral<or telefonon tett lal<ossági bejelentés nyomán éhes(llt az
ÁNTSZ arról, hogy az Ön praxisában 8.00 órától az asszisztens ,,rendel", a helyettes orvos még nem
érkezett mög. A bejelentést.l<övető helyszíni ellenőrzés során az ÁNTSZ által felvett jegyzőkönyv
Eanüsága szerint dr. Erdős Gábor megérkezéséig a praxisban asszisztensi feladatol<at ellátó Faragó
l<atalii] írta fel a betegel< számára az általul< 1<ért gyógyszerel<et az ön által előre lepecsételt és aláírt
vényel<en. Faragó Katalin egy egész l<öteg ily módon elől<észített vényt mutatott be. elmondása szerint
a helyettes orvos is ezel<et használja. Ennel< az az olga, hogy az Erdős Gábor által nyújtandó
helyettesítéshez - erre irányu]ó ]<érelem hiányában - sem az Önkormányzat, sem az ÁNTSZ nem adta
hozzájárulását, így a dol<tor úr gyógyszerrendelési jogosultsággal nem rendell<ezil< az ön pi-axisa
vonatl<ozásában, ' '' '

$ 1102 Budapest. Szent Lászl(5 tér 29. l Levélcím: 1475 Budapest. Pf. 35
Telefon: +36 1 4338 201 l Fax: +361 4338 221 l wwwl<obanya.hu E-mail: polgarrnester@al<obanyca hu



Az ÁNTSZ által végzett vizsgálat Dr. Erdős Gábor tevél<enységét Illetően további súlyos, a veszélyes
hulladél< 1<ezelését és az orvosi rendelő higiénés feltételeinel< biztosítását érintő szabálytalan sagol<al
tárt fel, melyek nyomon l<övethetők a jegyzől<önyvhöz csatolt fényl<épeken. A helyszínen l<észített
felvételel< tanúsága szerint dr. Erdős Gábor. egy gézcsíl<1<al összel<ö között, egy félieeső asztcalon
rattartóban elhelyezett cipősdobozban tárol felszívott gyógyszerel<et tartalmazó ' fecskendől<et.

számtalan injel<ciót és egyéb gyógyszerkészítményeket'' közttil< erős fájdalomcsillapftól<at és
szteroídokat. teljes mértél<ben figyelmen kívül hagyva a gyógyszerek tárolására és a veszél es hulladék
:ezelésére vonatl<ozó jogszabályi előírásol<at. A vizsgálóágy melletti sarol<ban egymásba''dobált
rel<lámszatyrokban l<oszos köpeny, régi lámpa, aktatásl<a és használt serpenyol< utalnak alfa, hogy a
dol<tor úr beköltözött az egyébként dr. Gönczöl Veronil<a háziorvosi tevél<enysége során is használtrend elö De. ' '

A háziorvosi, házi gyermel<orvosi és fogorvosi tevél<enységről szóló 4/2000. (11. 25.) E(!M rendelet 7. $
ban foglaltal< szerint a háziorvos helyettesítésének' módjáról a feladatellátási szerződésben l<e l

rei:ldelj<eznltik a felel<nel<, arra figyelemmel, hogy a helyettesi feladatol<at csaló olyan orvos láthatja el.
al<i a háziorvosi feladatl<örre előíltszemélyl feltételeknel<megfelel. '" - - '"'''"''
Az Onl<ormányzattal l<ötött feladatellátási szerződése IV. fejezet (A Megbízott kötelezett.gépei) 4
pontja az alábbi rendell<ezést tartalmazza a helyettesítéssel l<apcsolatban: ''o''' '
, háziorvos helyettesítéséről - beleértve cinnal< pénzügyi feltételeit is - a Megbízott gondosl<odil<. .A
áziorvos helyettesítését (tartós helyettesítését) csaló olyan okos láthatja el.aki a háziowosi fetadcitl<öi-re
:lőírt személyi feltételeknek megfelel. A Megbízott az igénybe vett helyettesítő szemé\Vért úgy fele\, minthcl
atevél<enységetsajátmagaláttavolnael" ' ' ' '' '''u/J''--'

Az idézett jogszabályi rendell<ezésekre és szerződéses feltételekre tekintettel önl<ormányzati feladatot

átvett éegeszségügyi tssolgaltatól<ent Ö.n a, felelős a l<örzetébe taitozól< háziorvosi ellátásánal<
nyújt számul<ra ellátást iuggetienut attol, ilogy személyesen vagy helyettes orvos megbízásával

Ön egészségügyi szolgáltatóként a rendelési idő sorozatos megsértésével a szerződésben vállalt. és a
Jogszabályol< által előírt alapvető, a betegel< rendell<ezésére állására és ellátására vonatl<ozó

$HIHHHH$H:.{=4;11Hll
Felhívom a figyelmét, hogy amennyiben a megjelölt 30 napos határidő eredménytelenül telil< el az
Unl<ormányzatafeladatellátásí szerződéstazonnali hatállyal felmondhatja. ' --' ' '

l<érem a levelemben foglaltak szíves tudomásulvételét és soronl<ívüili
szerződésben foglalt l<ötelezettségek teljesítése érdel<ében

intézl<edését a feladatellátási

Budapest, 2017. szeptember

Udvözlettel



Bui)BPEST FŐ\ÁKOS
KORMÁNYHl\ü:LALA

X. KERÜLETI HIVATALA

Ügyiratszám: BP-1 0/N E0/06379-1 3/2017.
ügyintéző: Győri Emese
Telefon:(1) 262-81-82
E-mail: gyors.emese@l Okh.bfkh.gov.hu

Tárgy: Dr. Szöllősi Szilvia e. v. (székhe-lye
1108 Budapest, tljhegyi sony, 13-15.) részére
egészségi)gyi bírság kiszabása
Melléklet: -

HATÁROZAT

Ismételten kötelezem Dr. Szöllősi Szilvia e.v.- t(székhely: 1108 Budapest
Alph, 1/7., adószám: 65780741-'1-42, továbbiakban: Háziorvos) , hogy '

Ujllegyi út 4/A

1. a 6301-es szakmakódú felnőtt háziorvosi szolgálat ellátására szóló
m(iködésl engedélyében foglaltaknak megfelelően végezze tevékenységét.

helyettesítésérőln személyesen lássa el a betegeket'vagy gondoskodjon

2. a működési engedélyében megjelölt helyettesítő orvosok
módosítsa, az érvényes helyettesítési megállapodások szerint

személyét

11 Tekintettel arra, hogy a 2017. augusztus 25. napján kelt, 2017. augusztus 30. napján
végrehajthatóvá vált BP-10/NE0/06379-2/2017. számú határozat 1. 1- 2. pontban azonos
tartalommal előírtaknak nem tett eleget '

100.000 Ft, azaz egyszázezer forint egészségügyi bírsággal sújtom

!ekintet nélkCjli azonnali

Felhívom figyelmét. ha a jelen döntés 1. pontjában foglaltakat a fentiekben megadott határidé$re nem
teljesíti és nem kéri a határidő módosítását. hatóságom a 6301 felnőtt'háziorvos szakmára
vonatkozóan a működési engedélyét visszavonja

A kiszabott egészségtlgyi bírságot a határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül kel
megfizetni átutalással(számlaszám: 10023002-01040047-00000000). ''

A bírság meg nem fizetése esetén.a pénzösszeg adók módjára történő behajtásáról intézkedem
Tájékoztatom. hogy amennyiben befizetési kötelezettségének határidőre nem tesz eleget. késedelmi
pótékot is köteles fizetni. melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában
érvényesjegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. ' ''r' '

Jelen határozatom ellen a közért követő naptól számított 15 napon beltll a Budapest Főváros
Kormányhivatalához címzett (1056 Budapest. Váci utca 62 - 64.). de a BFKH X Kerületi Hivatalánál
1104 Budape.st. Kőrösi Csoma Sándor út 53-55.. a továbbiakban: Hatóság) indokolással ellátott
feHebbezésnek vaR helye.. A fellebbezés az 1. pont tekintetében a végrehajtásra halasztó hatállyalnem
bfr. A fellebbezés illetéke 5.000.- Ft. amelyet a fellebbezés határidőn be]t]] az''(ágyszám
meg eölésével a 10023002-00301253-00000000 számú BFKH Népegészségtlgyi Főosztály
szamlájára banki átutalással kell megfizetni. A fellebbezés elektronikus úton i;' 6enyújtható az
tlgyfélkapun keresztül a www.magyarorszag.hu honlap segítségével. ' ' ' l\
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Tájékoztatom. hogy hatöságom az egészségügyi bírságot klszabö jogerős határozatot a hatóság
elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján nyilvánosan közzéteszi.

Az eljárás során eljárási költség nem keletkezett. ezért annak megállapításáról nem rendelkeztem

INDOKOLAS

2017. augusztus 23-án közérdekű bejelentés érkezett a BFKH X. Ker(]leti Hivatala Népegészségtlgyi
Osztályhoz, mely szerint 2017. augusztus 22. napjától a 1108 Budapest. tljhegyi stny. 13-15. szám
alatti tertlleti ellátási kötelezettséggel bíró felnőtt háziorvosi rendelőben Háziorvos az ellátást nem
biztosítja. 2017. augusztus 23-án lefolytatott hatósági ellenőrzés során megállapítást nyert. hogy a
háziorvos a hatósági nyilvántartásban szereplő rendelési időben nem tartózkodott a rendelőben.
ellátást nem biztosított.

201 7. augusztus 25-én kiadott BP-1 0/NE0/06379-2/201 7. íktatószámú határozatban köteleztom. hogy
a 6301-es szakmakódú felnőtt háziorvosi szolgálat ellátására szóló működési engedélyében
foglaltaknak megfelelően végezze tevékenységét. rendelési időben személyesen lássa el a betegeket
vagy gondoskodjon helyettesftéséről. továbbá bejelentési kötelezettségének eleget téve
kezdeményezze a hatósági nyilvántartásban szereplő helyettesítő orvos személyének módosítását, az
érvényes helyettesítési megállapodások szerint. Elrendeltem döntésem azonnali végrehajtását. A
döntés kézbesítése 201 7. augusztus 30-én megtörtént

2017. szeptember 01. napján hatósági ellenőrzés kertjét lefolytatásra a folyamatos betegellátás
biztosítottságának vizsgálatára. A rendelést Háziorvos maga látta el. Írásos nyilatkozatba foglalta
helyettesítésének rendjét. mely szerint a hétfői. szerdai. pénteki rendeléseket saját maga látja el. míg
a keddi. csütörtöki napokon Dr. Erdős Gábor biztosítja a folyamatos betegellátást. A helyettesítésre
vonatkozó megállapodás megkötése még folyamatban van.

2017. szeptember 06-án tájékoztatás érkezett a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai önkoEpányzat
részéről. mely szerint a nekik clm?ett lakossági bejelentés alapján az említett napon a 09" órakor
kezdődő rendelési idő ellenére 09'' Órakor még sem asszisztens. sem orvos nem jelent meg a praxis
rendelőjében. Az Önkormányzat képviselői 94s :kor érkeztek a helyszínre. Dr. Erdős Gábor ekkor már
jelen volt. Az asszisztens 1 0"-kor érkezett meg

2017. szeptember 15-én pénteken ismételt bejelentés érkezett. miszerint Dr. Erdős Gábor 13"-kor
érkezett meg a háziorvosi.!endglőbe. majd 15" órakor távozott. holott a hatósági nyilvántartás szerint
a pénteki rendelési idea 1200-1600 -ig tad. A rendelés ideje alatt asszisztencia nem volt biztosított

Szilvia praxisában rendelés nem folyik. a rendelés idő nyilvántartás szerint: 08"-12"
A helyszínre also-kor kiérkezve már Dr. Erdős Gábor jelen volt. Érkezéséig elmondása szerint az
asszisztens. Faragó Katalin elvégezte a betegellátáshoz kapcsolódó adminisztratív feladatokat. kiadta
a recepteket a páclenseknek. Nyilatkozata szerint Dr. Szöllősi Szilvia 300 darab előre lepecsételt és
aláírt receptjével történik a krónikus betegek győgyszerfelírása

A jegyzőkönyvhöz mellékletként csatolásra kerult Dr. Szöllősi Szilvia és Dr. Erdős Gábor
helyettesítésről szóló megállapodása. A szerződésben a helyettesrtés pontos rendje nem kerult
fejt(]ntetésre.

2017. szeptember 18-án indult eljárásban kelt BP-10/NE0/06379-12/2017. iktatószáma végzésberl
nyilatkozattételre hívtam fel. melyben kértem a helyettesítés rendjének és a folyamatos betegellátás
elmulasztását előidőző okok részletes ismertetését.

2017. szeptember 19-én postai úton megérkezett Dr. Erdős Gábor helyettesítésről szóló nyilatkozata
mely szerint 2017. augusztus 24 és 2017. december 31 . között végzi a praxis orvosi feladatait

2017. szeptember 28-án átvételre kertllt a BP-10/NE0/06379-'12/2017
Háziorvos a megadott 8 napon belül a nyílatkozattételi jogával nem élt.

iktatószáHú végzés. A.~
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Az (]qvre vonatkozó ioaszabálvi rendelkezések
A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (11. 25.) E(}M
rendelet:(a továbbiakban: 4/2000 EÜM rendelet)
2. $ (1) A háziorvos személyes és folyamatos orvosi ellátást nyújt az egészségi állapot megőrzése, a
betegségek megelőzése és gyógyítása céljából. A háziorvos rendelési időben a betegeket - sürgős
ellátást igénylő eset kivételével - az érkezés igazolt sorrendjében fogadja. A háziorvos legalább a
rendelési ideje egy részében, illetve a tanácsadás során előre programozhat(5 betegellátás keretében
előjegyzés alapján végzi a betegek szürését, gondozását és ellátását

3. $ (1) A háziorvos köte]es e]]átni az e]]átási ter(életén lakó, a külön jogszabályban foglaltak szerint
hozzá bejelentkezett és az általa elfogadott blztosítottakat. (. ..)

7. $ (1) A háziorvos és a fogorvos helyettesítését csak olyan orvos láthatja el. aki a háziorvosi.
fogorvosi feladatkörre előírt személyi feltételeknek megfelel

(2) Az 1. $ (1) bekezdésének a) pontja szerinti háziorvos, illetve fogorvos helyettesltése a munkajogi
rendelkezések szerinti történik, az 1. $ (1) bekezdésének b) pontja szerinti esetben a helyettesítésre
az önkormányzattal kötött szerződésben külön ki kell térni. Az 1. $ (2) bekezdésben meghatározott
körben a háziorvos a helyettesítéséről - beleértve annak pénztlgyi feltételeit is - maga gondoskodik

Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló
60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet (a továbbiakban: 60/2003. ESzCsM rendelet)
2. $ Az egyes egészségtlgyi szolgáltatásokhoz szt)kséges személyi és tárgyi feltételek (a

továbbiakban: minimumfeltételek) meglétét az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító
mtikődési engedély kiadásakor és az egészségügyi szolgáltató működése során folyamatosan
biztosítani kell

Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési
engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (Vl1. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 96/2003.
Korm. rendelet)
16. $(1) Az egészségügyi államigazgatási szerv - a 9. $-ban, a 13. $-ban és 1 5. $-ban meghatározott

ellenőrzésen kivul - előre meghatározott és közzétett (lteuezés szerint végzi az egészségtlgyi
szolgáltatók ellenőrzését, amelynek során vizsgálja a jogszabályban meghatározott személyi, tárgyi.
szakmai minimumfeltételek. a szakmai szabályok, protokollok. illetve közegészségügyi előírások
teljesítését.

(2) Az egészség(ügyi államigazgatási szerv. illetve a szakfelügyelet által tartott - a 9. $-ban és a 15. á-
ban meghatározott ellenőrzést is ideértve - helyszíni ellenőrzés megállapításai vagy az egészségilgyi
szolgáltató képviselője által tett nyilatkozat alapján az engedélyező egészségügyi államigazgatási
szerv a jogszabálysértés vagy szakmai szabályszegés jellegének. súlyának. az egészségügyi
ellátásra nézxre okozott sérelem nagyságának mérlegelésével megteszi a szLlkséges intézkedéseket.
amelynek során az alábbi jogkövetkezményeket alkalmazhatja:(. . .)

c) az egészségtlgyi szolgáltatót határidő tűzésével kötelezi az észlelt hiányosságok pótlásáral

d) ha az egészségügyi szolgáltató a c) pont szerint megadott határidőre a határozatban előírt

kötelezettségeknek nem tesz eleget, és nem kérte a teljesítési határidő módosítását, az egészségügyi
államigazgatási szerv újabb határidő tűzése mellett külön jogszabályban meghatározott egészségi)gyi
bírságot szab kil

8) ha az egészségügyi szolgáltató a d) pont szerinti határidőre sem teljesíti a határozatban előírt
kötelezettségeket, és nem kérte a határidő módosítását, az egészségtlgyi államigazgatási szerv az
adott szakmára. szaktevékenységre vonatkozó engedélyét visszavonjat

A rendelkezésre álló iratokat megvizsgáltam és az alábbiakat állapftottam meg. A 2017. augusztus 25-
én kiadott BP-10/NE0/06379-2/2017. iktatószáma határozatban köteleztem a Háziorvost. hogy a
6301-es szakmakódú felnőtt háziorvosi szolgálat ellátására szóló működési er)gqgélyében
foglaltaknak megfelelően végezze tevékenységét. rendelési időben személyesen lássa S?fb''b.étöÜbket
vagy gondoskodjon helyettesítéséről. továbbá bejelentési kötelezettségének/ .élébQtB,.téve
kezdeményezze a ható)sági nyilvántartásban szereplő helyettesítő orvos személyének rbŐdÖsílg:6átjláz
érvényes helyettesítési megállapodások szerint. Elrendeltem döntésem azonnali vöbNqhajtásáfl' AJ
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döntés kézbesítése 2017. augusztus 30-én megtörtént. A döntésemben foglaltakrlak a Háziorvos nem
tett eleget sem személyesen. sem bejelentett megfe]e]ó he]yettese útján nem biztosította a m(]ködési
engedélyében meghatározott időben az ellátást

A Háziorvos azzal, hogy a rendelési idejében nem rendelt. valamint helyettesítéséről sem
gondoskodott megsértette a 4/2000. EÜM rendelet 2. 5-t és 3. $ (1) bekezdésében foglaltakat. mivel a
betegeket sem személyesen, sem helyettesítés útján nem látta el.

A leírtak okán helye van a 96/2003. Korm. rendelet 16. 5 (2) bekezdés d) pontja alkalmazásának

A bírság összegét az eset összes körtllményének mérlegelését követően állapítottam meg. Az összeg
megállapítása során figyelemmel voltam a jogsértés időtartamára. valamint arra. hogy a jogsértés a
Háziorvos körzetének lakosságát. az egészségügyi alapellátáshoz való jogukat érintette. Enyhítő
körülményként vettem tekintetbe a Háziorvos anyagi helyzetét. továbbá azt. hogy tett intézkedéseket,
azonban azok nem hozták meg a kívánt eredményt.

Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény (a
továbbiakban: Ehi törvény) szerint:

ll$ (1) Az egészségtlgyi államigazgatási szerv az ellenőrzés során megállapított tényállás alapján a
hiányosságok, szabályszegések jellegét és súlyát mérlegelve megteszi a szükséges intézkedéseket
és ellenőrzi azok végrehajtását

(2) Az egészségügyi államigazgatási szerv elrendeli

a) a hiányosságok megszüntetését. illeté$1eg a szükséges intézkedések végrehajtását

13/A $ (2) Egészségügyi bírság kiszabásának van helye abban az esetben is. ha az egészségügyi
államigazgatási szerv egészségügyi és gyógyszerészeti igazgatási hatáskörében eljáma megállapítja.

a) az egészségügyi szolgáltat(5
aa) az egészségtlgyi szolgáltatás nyújtására vonatkozó szakmai követelményeket vagy jogszabályi
rendelkezéseket súlyosan megszegte. vagy tevékenységét a működési engedélyében foglaltaktól
elté rően végzi.
ac) a jogszabályban előírt intézkedési. jelentéstételi kötelezettségét felhívás ellenére elmulasztotta
(4) Az egészségügyi bírság természetes személlyel. jogi személlyel vagy jogi személyiség nélktlli
jogalannyal szemben szabható ki.
(5) Az egészségügyi bírság összege 30 ezer forinttól 5 millió forintig terjedhet

(6) Az egészségt]gyi bírság összegét az eset összes kör(]lményeire. így különösen a
kötelezettségszegés (hiányosság. mulasztás) súlyára, az okozott kérelemmel érintettek körére. a
jogsértő állapot időtartamára, a jogsértő magatartás ismételt tanúsltására. a jogsértőnek való
felróhatóság mértékére tekintettel kell meghatározni.
(1 0) A bírság többszörös jogsértés esetén ismételten is kiszabható.
(11) Az egészségtlgyi államigazgatási szerv az egészségügyi bírságot kiszabó jogerős határozatot
nyilvánosan közzéteszi. A közzétételre a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szó1o 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) hirdetményi közlésre vonatkozó
szabályait kell alkalmazni. azzal. hogy a határozatot kizárólag a hatóság elektronikus tájékoztatásra
szolgáló honlapján kell közzétenni
13/B $ (2) Az egészségtlgyi bírságot az azt kiszabó jogerős határozat közlésétől számított
harmincadik napig meg kell fizetni

hogy

Az eset összes körUlményét egyenként és összességében mérlegelve. figyelemmel a leírtakra.
valamint a 96/2003. Korm. rendelet 16. $ (2) bekezdés d) pontjára a rendelkező részben
meghatározott intézkedést láttam a jogsértéssel arányban állónak.

A Ket. 101. $ (5) bekezdés a) és c) pontja alapján mondtam ki fellebbezésre tekintetsfnélkül.
végrehajtandönak. A betegek további ellátatlanul maradása az egészségü#e tekintettel

helyrehozhatatlan következményekkel járhat. A betegek ellátásának hiánya az:#ués#éöbüketU' \
veszélyezteti. ; .. Hy:;
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A működési engedély visszavonására a 96/2003. Korm. rendelet. 16. $ (2) bekezdése e) alapján
hívtam fel az tlgyfél figyelmét.

Jelen határozatomat az egészség(ügyi hatósági és igazgatási tevékenységrő] szóló 1991. évi X].
törvény (a továbbiakban: Ehitv.) 6.$ (1) bekezdés e) pontjában, valamint a Korm.r. 7. $ (2) bekezdés
b) pontjában biztosított jogkörömben, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatal. valamint a járási
(fővárosi kerületi) hivatal népegészség(ügyi feladatai ellátásáról. továbbá az egészségtlgyi
államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (Xl1. 2.) Korm. rendelet 5. $-ában és 2. számú
mellékletének 1. pontjában meghatározott iiletékességemben eljárva hoztam meg. figyelemmel az
EOtv. 1 08-1 1 3. $-ának előlrásaíra.

A fellebbezés elbírálására jogosult hatóságként a BFKH a Kr. 13. $ (2) bekezdés a) pontja alapján
került megjelölésre. A fellebbezés tekintetében az indokolása kötelezettséget a Ket. 98. $ (2a)
bekezdés írja elő

A fellebbezés eljárási illetékről, annak mértékéről és a megnizetés módjáról az illetékekről szóló 1 990
évi XClll. törvény 29.$(2) bekezdése és a 73. $(1) bekezdése rendelkezik
A jelen döntést a Ket. 71. $ (1). illetve 72
jogszabályhelyek alapján hoztam meg.

$ (1) bekezdésében szabályozott formában. a hivatkozott

Budapest, 2017. október 16

Dr. Horváth Tivadar
hivatalvezető megbízásábő

osztályvezető

\
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A határozatot kapja:
1. Dr. Szöllősi Szilvia. 1108 Budapest. Cljhegyi stny. 13-15
2. Irattár

E rtesül :
l .BFKH Pénztlgyi Főosztály
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BUDAPEST Fö\ákos
KORMÁN'xHl\CA:LALA

X. KERÜLETI HIVATALA

ügyiratszám: BP-l o/NEO/o. l?q9- /ilg017. 1 . oldal

J EGYZÓ KÖ N YV

Készült: 2017. október 20

Ellenőrzés helyszíne: 1 108 Budapest Ujhegyi stny 13-15. felnőtt háziorvosi rendelő

Jelen vannak

Hivatala Népegészségügyi Osztály részéről
tisztifőorvos

r

.a.,;- a./iu,Jelt.g

Tájékoztatom az tigyfeleqelen lévő képviselőjét, hogy joga van az eljárás során írásban vagy szóban
nyilatkozatot tenni. a keletkezett iratokba betekínthet, az iratokról másolatot 'kérhet, kivonatot
KeszltHet Felhívom a figyelmét, hogy köteles jóhiszeműen eljárni. magatartása nem irányulhat a
hatóság megtévesztésére vagy a döntéshozatal indokolatlan késleltetésére. A tájékoztatás kiterjedt az
ilgyre irányadó jogszabályok rendelkezésemre. valamint a jogi képviselő nélkill eljáró termé;hetes
személy ügyfélre tekintettel a jogi segítségnyújtás igénybevételének feltételeire
Adatszolgáltatás :

M u n káltató/üzemeltető/Fen nta dó

Székhelye:
Vezető neve .Telefon sz

tevékenység

Adószáma Oolgozók létszáma: (nő) .(fn)

Mai napon a szemle során az alábbiakat tapasztaltam:
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Hiányosságok tételes felsorolása

Végrehajtás határideje

Végrehajtásért felelős személy neve

CÍmeRe...ebola #Pe nPeBRBPBP qTPPaPOBa--#PPPgPog0 8P PBTBBr p-Benn-vnTPTgs l g pEI'rhet--srge p

Az ellenőaött egység jelenlévő felelős vezetője, képviselője nyilatkozata az ellenőrzés
megállaprtásaira: Eljárási jogaimra és kötelezettségeimre való figyelmeztetést megértettem. A
Jegyzőkönyv eddigi megállapításait elolvastam. A benne foglaltak 'megfelelnek a valóságnak. A
jegyzőkönyvben foglaltakkal kapcsolatban az alábbiakat nyilatkozom:

A jegyzőkönyvet a jelenlévők felolvasás után aláírásukkal hitelesítik
Amennyiben az ellenőrzött egység felelős vezetője (ügyfél/képviselője) az ellenőrzés időpontjában
nem volt jelen! az eljáró hatóság tájékoztatása: A felelős vezető részére a hat(5ság a jegyzőkönyv
hiteles másolatát postai úton 15 napon beltll hivatalból megküldi

A jegyzőkönyv
A jegyzőkönyv.

4 példányban készült....$. .számozott oldalt tartalmaz
példányát a hatóság magával vitte....
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.példányát je]en]evő (ügyfél átvette
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