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H A T Á R O Z A T 
 
 

Pilisborosjenő Község Önkormányzat (székhelye: 2097 Pilisborosjenő, Fő út 16., képviselő: Tömöri 
Balázs polgármester, KSH szám: 504473156) kérelmére és részére a 2097 Pilisborosjenő, Fő út 18. 
szám alatt lévő telephelyre vonatkozóan 
 
  területi védőnői ellátás, valamint fogászati ellátás  (vegyes praxis) - közfinanszírozott formában-  

 
tevékenységek végzésére működési engedélyt adok. 

 
Egészségügyi szolgáltató egyedi azonosító száma: 033677 
 
 
Jelen határozat elválaszthatatlan részét képezi az 1. számú melléklet, mely tartalmazza az egészségügyi 
szolgáltatóra és a szolgáltatásokra vonatkozó rendelet szerinti adatokat. 
 
Jelen határozat véglegessé válásával egyidejűleg hatályát veszti a PMKH Szentendrei Járási Hivatal 
Népegészségügyi Osztálya által kiadott PE-14/NEO/00148-4/2016. számú működési engedély és annak 
1. számú melléklete.  
 
Jelen engedély címzettje tevékenysége során köteles a szakmák, illetve a szakmákon belüli 
szolgáltatások folytatásához előírt személyi, tárgyi, szakmai feltételeket folyamatosan biztosítani, 
valamint az egyes tevékenységekre előírt további speciális jogszabályi előírásokat betartani.  
A közegészségügyi-járványügyi jogszabályi rendelkezésekben foglaltaknak folyamatosan meg kell 
felelni. Az engedélyes köteles az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai 
minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletben foglaltakat tevékenysége során 
figyelembe venni, és az abban foglaltakat maradéktalanul betartani. 
Az egyes tevékenységeket végző szakorvos(ok), klinikai szakpszichológus, szakdolgozó(k) kötelesek a 
szakmai továbbképzéseken részt venni és továbbképzési időszakonként a jogszabályban előírt pontokat 
teljesíteni, továbbá az előírtaknak megfelelően a tevékenységükkel kapcsolatos adatszolgáltatásnak, 
valamint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 134. § és 135. § szerinti tájékoztatási 
kötelezettségnek és a 136. § és 137. § szerinti dokumentációs kötelezettségnek eleget tenni. 
 
A szakszerű működésért, a személyi és tárgyi feltételek biztosításáért, valamint jelen 
határozatomban foglaltak mindenkori teljesítéséért Pilisborosjenő Község Önkormányzata a 
felelős. 
Felhívom a felelős figyelmét az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint 
a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 14. §-ban foglalt 
bejelentési kötelezettségeire. 
Amennyiben a bejelentési kötelezettségeiben szereplő változás érinti a működési engedélyben szereplő 
adatokat, egyidejűleg kérni kell a működési engedély módosítását. 
Felhívom a felelős figyelmét arra is, hogy a működési engedélybe foglaltak be nem tartása esetén a 
96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 20. § szerinti bírságolásra, valamint az egészségügyi hatósági és 
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igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény (a továbbiakban: Ehitv.)  13/A §. (2) bekezdése 
szerint egészségügyi bírságolásnak van helye. 
Az egészségügyi bírság mértékét az Ehitv. 13/A §. (5) bekezdése állapítja meg, melynek legkisebb 
összege esetenként harmincezer forint, legmagasabb összege -ha törvény másként nem rendelkezik- 
ötmillió forint. 
 
E döntés a közléssel válik véglegessé, azonban bírósági felülvizsgálatát –a közigazgatási 
tevékenységgel okozott jogsérelemre hivatkozással (az annak alapjául szolgáló tények, bizonyítékok 
előadásával)- a határozat közlésétől számított 30 napon belül a Budapest Környéki Törvényszéktől 
(1146 Budapest, Thököly út 97-101.; a továbbiakban: Bíróság) kérheti. A keresetet a Bírósághoz kell 
címezni, de a népegészségügyi feladatkörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatal Szentendrei Járási 
Hivatalhoz (2000 Szentendre, Városház tér 1., továbbiakban: Hivatal) kell benyújtani. A jogi képviselővel 
eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton a  
https://e-kormanyablak.kh.gov.hu honlapon keresztül elektronikus űrlap használatával nyújthatja be.  
A Bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, ha a felek egyike sem kérte tárgyalás tartását, 
és azt a Bíróság sem tartja szükségesnek. Tárgyalás tartása keresetlevélben kérhető. A peres eljárás 
illetékköteles, melyet a Bíróság döntése szerint kell megfizetni. 
 
Jelen eljárásban eljárási költségként 30.000 Ft igazgatási szolgáltatási díj került megállapításra. Az 
ügyfél az eljárási költség megfizetésének eleget tett.  
 
 
 

INDOKOLÁS 
 
A Pilisborosjenő Község Önkormányzata képviselőjeként Tömöri Balázs polgármester (a továbbiakban: 
Ügyfél) 2021.11.03-án kérelmet nyújtott be, melyben kérte működési engedélyének módosítását az 
általa végezni kívánt új tevékenység vonatkozásában. A módosítási kérelem beadásának okaként 
megjelölte, hogy az eddig végzett (működési engedélyben szereplő) területi védőnői ellátás 
tevékenységen kívül, fogászati ellátás (vegyes praxis) - közfinanszírozott formában - tevékenységet is 
kíván végezni a 2097 Pilisborosjenő, Fő út 18. szám (Egészségház) alatti telephelyen. 
 
A fentiekre való tekintettel, működési engedély módosítása tárgyában 2021.11.04-én, PE-
14/NEO/20353/2021. számon az Ügyfél kérelmére eljárás indult. 
 
2021.11.04-én a 2097 Pilisborosjenő, Fő út 18. szám alatt lévő telephelyen lefolytatott helyszíni szemle 
keretében megállapításra került, hogy az egészségügyi szolgáltató rendelkezik a kérelmezett szakmára 
előírt minimumfeltételekkel, valamint a tevékenység végzésére szolgáló rendelő a fogászati alapellátás 
tevékenység feltételeinek és a közegészségügyi előírásoknak is megfelel. 
A fogászati ellátás tevékenységet az Üröm Dent Bt. képviselőjeként Dr. Bernád Zsolt fogorvos 
(pecsétszám: 83178) kívánja végezni, heti 10 órában. 
 
Ügyfél hiánytalanul benyújtotta a működési engedély módosításához szükséges, jogszabályban előírt 
dokumentumokat. 
Mindezek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.  
 
Jelen határozat az Ákr. 41. § (1) bekezdés a)-b) pontjai alapján sommás eljárás keretében került 
kiadásra, mert a kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a 
tényállás tisztázott, nincs ellenérdekű ügyfél. 
 
A határozat meghozatalánál figyelembe vettem az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben, az 
egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési 
eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben, az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához 
szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletben foglaltakat. 
 
A népegészségügyi feladatkörében eljáró PMKH Szentendrei Járási Hivatalának hatáskörét a fővárosi és 
megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, 
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továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016 (XII.2.) Kormányrendelet (a 
továbbiakban: R) 13. § (1) bekezdése, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 
1991. évi XI. törvény (a továbbiakban: Ehitv.) 6. § (1) bekezdés e) pontja, a 96/2003. (VII. 15.)  Korm. 
rendelet 7. § (2) bekezdés b) pontja, illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a 
járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV.23.) Kormányrendelet 1. mellékletének 13. pontja 
állapítja meg. 
Jelen döntést az Ákr. 80. § (1) bekezdése, valamint az Ákr. 81. § (1) bekezdése szerinti formában 
hoztam meg. 
A Hivatal jelen döntése elleni jogorvoslatról az Ákr. 112. §, 114. § (1) bekezdése, a közigazgatási 
perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.) 7. § (1) bekezdés a) pontja, a 37. §, 39. § 
alapján, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 
CCXXII. törvény 9. §-a alapján adott tájékoztatást. A Bíróság hatáskörét és illetékességét a Kp. 12. § (1) 
bekezdése, valamint a 13. § (1) bekezdés b) pontja határozza meg. A keresetlevél benyújtásának 
helyéről és határidejéről a 39. § (1) bekezdése rendelkezik. 
  
Az eljárási költség mértékét az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási 
eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2019 (I. 30.) EüM rendelet 1. 
melléklete, a megfizetés módját ugyanezen rendelet 2. § (3) bekezdése határozza meg. 
 
 
Szentendre, - dátum a digitális aláírás szerint.                              
                                                                                     
                                                                                                     Dr. Varga László járási hivatalvezető                                                                                 
 nevében és megbízásából: 
 
 
      Dr. Néráth Andrea 
                                                                                                             járási tisztifőorvos 
                                                                                                                 osztályvezető 
                                                                                                                      
                                                                                          
 
 
 
 
Kapja 
: 
1. Pilisborosjenő Község Önkormányzata (KRID: 504473156) 
2. Irattár 
 
Erről értesül: 
1. Üröm Dent Bt. (KRID:24597052) 
2. NEAK Közép-magyarországi Területi Hivatala (OEPKER) 
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