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KÖZLEMÉNY 

 

Az ARS MEDICA Magánkórház Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1052 

Budapest, Petőfi Sándor u. 3., a továbbiakban: Kft.) által Sz. A. (a továbbiakban: Beteg) 

részére nyújtott egészségügyi ellátás vonatkozásában 2022. január 18-án hivatalból indult 

közigazgatási hatósági eljárás keretében a 3238-2/2022/EÜIG számon hozott határozatot (a 

továbbiakban: Határozat) közhírré teszem. 

 

A Határozat közhírré tételére az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése, valamint az egészségügyi hatósági és 

igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény (a továbbiakban: Ehi.) 13/A. § (11) 

bekezdése alapján kerül sor. 

 

A közlemény kifüggesztésének és a honlapon történő közzétételének napja: 2022. április 4. 

A Határozat - előzetes időpontegyeztetés alapján - megtekinthető a Nemzeti Népegészségügyi 

Központ 1097 Budapest, Albert F. út 2-6. szám alatti hivatalos helyiségében az Ákr. lent 

részletezett, iratbetekintési jogra vonatkozó vonatkozó rendelkezései által megszabott keretek 

között.  

Ákr. 33. § [Az iratbetekintési jog]   

(1) Az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését követően is betekinthet az 

eljárás során keletkezett iratba. 

(3) Harmadik személy akkor tekinthet be a személyes adatot vagy védett adatot tartalmazó 

iratba, ha igazolja, hogy az adat megismerése joga érvényesítéséhez, illetve jogszabályon, 

bírósági vagy hatósági határozaton alapuló kötelezettsége teljesítéséhez szükséges. 

34. § [Az iratbetekintési jog korlátai]   

(2) Nem ismerhető meg az olyan irat vagy az irat olyan része, amelyből következtetés vonható 

le valamely védett adatra vagy olyan személyes adatra, amely megismerésének törvényben 

meghatározott feltételei nem állnak fenn, kivéve, ha az adat - ide nem értve a minősített adatot 

- megismerésének hiánya megakadályozná az iratbetekintésre jogosultat az e törvényben 

biztosított jogai gyakorlásában. 

(3) A hatóság a kérelem alapján az iratbetekintést biztosítja - az eljárás befejezését követően 

is -, vagy azt végzésben elutasítja. 

 

A határozat rendelkező részének kivonata: 

 

az ARS MEDICA Magánkórház Korlátolt Felelősségű Társaságot  

 

kötelezem 
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I. az Eütv. 204. § (1) bekezdéseinek betartására, mely szerint minden élő személyből 

eltávolított szervet, szövetet - a (2) bekezdés szerinti kivételekkel - kórszövettani 

vizsgálatnak kell alávetni.  

II. az Eütv.. 13. § (1-2) bekezdése szerint a beteg tájékoztatáshoz való jogának 

biztosítására, valamint a 135. §. (1) és (2) bekezdésében foglaltak betartására a 

beteg tájékoztatása során. 

III. az Eütv. 136. § (1) – (2) bekezdéseinek betartására, az egészségügyi dokumentáció 

megfelelő vezetésére. 

IV. az Eütv. 119. § (3) bekezdés alapján az ellátás során a jogszabályban foglalt vagy 

egyéb szakmai szabályok alkalmazására. 

V. továbbá 250.000 Ft, azaz kétszázötvenezer forint egészségügyi bírság 

megfizetésére, valamint  

VI.  6.860 Ft, azaz hatezer-nyolcszázhatvan forint eljárási költség összeg 

megfizetésére. 

Teljesítés határideje:  

 a határozat rendelkező részének I-IV. pontja tekintetében a határozat véglegessé 

válásától haladéktalanul és folyamatosan. 

 

Az V. pontban feltüntetett bírságot a határozat közlésétől számított 30. napig kell megfizetni 

Nemzeti Népegészségügyi Központ 10032000-01040762-00000000 számú számlájára 

átutalással.  

 

A VI. pontban feltüntetett eljárási költséget a határozat közlésétől számított 30. napig kell 

megfizetni Nemzeti Népegészségügyi Központ 10032000-00290438-00000000 számú 

számlájára átutalással.  

 

Kötelezem a Kft-t, hogy a fentiek érdekében megtett intézkedéseiről az I-IV. pontban 

meghatározott rendelkezés tekintetében jelen határozatom véglegessé válását követő 30 

napon belül tájékoztassa az NNK-t. 

 

A bírság meg nem fizetése esetén a kiszabott összeget késedelmi pótlék terheli, melynek 

mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 

kétszeresének 365-öd része. Amennyiben a pénzbírság befizetését elmulasztja akkor a bírság 

és késedelmi pótlék, adók módjára történő behajtása iránt fogok intézkedni.  

 

A határozat indokolásának kivonata: 

 

Az NNK panaszbejelentés alapján vizsgálatot folytatott le a Beteg részére az ARS MEDICA 

Lézerklinika Kft. (a továbbiakban: Kft.) által 2020. július 14-én nyújtott egészségügyi ellátás 

vonatkozásában az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. 

törvény (továbbiakban: Ehi) 14/C. § és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános 

feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. 
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rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 7. § (2) bekezdés a) és c) pontjában biztosított 

hatásköre alapján a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény 

(továbbiakban: Panasztörvény) szerint. A Kft. elnevezése a panaszkivizsgálás lezárását 

követően, a hatósági eljárás lefolytatása alatt ARS MEDICA Magánkórház Kft. névre 

módosult. 

 

Az eljárás során annak vizsgálatára, hogy a Beteg ellátása az egészségügyi jogszabályok, 

szakmai irányelvek, protokollok és módszertani levelek alapján történt-e, a patológia és a 

sebészet szakterület szakfelügyelő főorvosát kértem fel. 

A rendelkezésre álló dokumentumok, nyilatkozatok és szakfelügyelő főorvosi vélemények 

alapján az alábbiak nyertek megállapítást: 

 

A Beteg által aláírt beleegyező nyilatkozatban csak a műtétet követő közvetlen szövődmények 

lettek felsorolva, a késői szövődmények nem kerültek rögzítésre. A Beteg részére adott 

tájékoztatás megtörténtére, illetve a Beteg által feltett kérdésekre adott válaszok nem kerültek 

a betegdokumentációban rögzítésre. A zárójelentésben nem került feltüntetésre részletesen a 

felírt fájdalomcsillapítók részletes kombinációs használata és adagolása, csak a 

megnevezésük. 

 

A Kft. szakmai hibát vétett a szövettani mintavétel és vizsgálat elmulasztásával. 

A zárójelentésben a kórszövettani lelet nem található, a kezelés eljárásrendjében sem jelenik 

meg, mint kötelező elem. A diagnózis, mint kötelező elem viszont igen, annak viszont része 

nem csak a makroszkópos diagnózis, hanem a mikroszkópos is. 

Az eljárás során a Kft-vel szemben megállapításra került az Eütv. 204. § (1) bekezdés alapján 

a szakmai szabályok, az Eütv. 24. § (1) bekezdés, az Eütv. 13. § és az Eütv. 134. § (3) 

bekezdés, az Eütv. 135. § (1)-(2) bekezdés alapján az egyéniesített formában megadott 

teljeskörű tájékoztatáshoz való jog, az Eütv. 136. § alapján a dokumentációs vezetési 

kötelezettség megsértése. 

 

Figyelemmel, hogy a megállapított jogsértés emberi életet, testi épséget vagy egészséget sért, 

illetve veszélyeztet, egészségügyi bírság kiszabásáról döntöttem a rendelkező részben 

meghatározottak szerint, egyúttal köteleztem a Kft.-t a vonatkozó jogszabályi és szakmai 

szabályok betartására. Tekintettel arra, hogy a Kft. jogi képviselője a fentiekben részletezettek 

szerint igazolta, hogy a cég elnevezéséből a jogosulatlanul használt „klinika” megjelölés 

törlésre került, továbbá azt, hogy a teljeskörű egészségügyi dokumentáció megküldésre került 

a Beteg részére, e tekintetben intézkedés megtétele nem indokolt. 

 

Tekintettel a jogszabálysértés súlyára, a Kft. kötelezése mellett az Ehi 13/A. § (2) aa) 

pontjában és az Ehi 13/A. § (5) és (6) bekezdései alapján egészségügyi bírság kiszabásáról 

döntöttem. 

 

Elrendelem a Közlemény megjelentetését a következő helyeken: 

1. A hatóság honlapján (www.nnk.gov.hu) 

2. A hatóság helyi hirdetőtábláján. 

 

 

Budapest, 2022.április 4.                         

Dr. Müller Cecília 

országos tisztifőorvos 


