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K Ö Z L E M É N Y  

 

 

A Szent Magdolna Magánkórház Kft. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 53/B. 2. emelet, a 

továbbiakban: Kórház) által nyújtott egészségügyi ellátás vonatkozásában 2021. december 16-án 

hivatalból indult közigazgatási hatósági eljárás keretében a 1868-8/2022/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 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. 
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A határozat rendelkező részének kivonata: 

 

A Szent Magdolna Magánkórház Kft. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 53/B. 2. emelet, a 

továbbiakban: Kórház) vonatkozásában egészségügyi szolgáltatás nyújtása során működési 

engedélyben foglaltaktól eltérő szolgáltatás nyújtása miatt hivatalból indult, közigazgatási hatósági 

eljárás keretében a Kórházat 

 

kötelezem  

 

I. hogy egészségügyi szolgáltatást a működési engedélyében meghatározottak szerint folytasson, 

ennek keretében: 

 kizárólag az engedélyezett szakmáknak, ellátási formáknak és progresszivitási szinteknek 

megfelelő ellátásokat végezzen, ennek megfelelően 

 az egynapos sebészeti beavatkozásokat a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően 

végezze, 

 kizárólag fekvőbeteg-ellátás keretében végezhető sebészeti beavatkozásokat – az ezen ellátási 

formára jogosító működési engedély megszerzéséig – ne végezzen. 

 

II.  2.000.000 Ft, azaz kettőmillió forint egészségügyi bírság megfizetésére, valamint  

 

III. 30.000 Ft, azaz harmincezer- forint eljárási költség összeg megfizetésére. 

 

Teljesítés határideje: A jelen határozat rendelkező részében megállapított I. pontja vonatkozásában a 

kézhezvételétől számítva haladéktalanul és folyamatosan, a határozat rendelkező részének II. pontjára 

vonatkozóan a kézhezvételtől számított 30 napban állapítom meg. 

 

Jelen határozattal szemben jogszabálysértésre hivatkozással közigazgatási per indítható a közlést 

követő naptól számított 30 napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással a felperes székhelye 

szerinti, közigazgatási kollégiummal működő törvényszékhez címzett, de a Nemzeti 

Népegészségügyi Központhoz (továbbiakban: NNK) benyújtott keresetlevéllel. 

 

A keresetlevél benyújtásának a végrehajtásra nincs halasztó hatálya, de a bíróság elrendelheti annak 

részleges vagy teljes halasztó hatályát.  

 

A Határozat indokolásának kivonata: 

 

2021. október 25-én a Budapesti Rendőr- Főkapitányság elektronikus úton eljuttatott megkeresésében 

tájékoztatás kéréssel fordult az NNK-hoz, mivel büntetőeljárás keretében ismeretlen tettes ellen 

foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétség elkövetésének gyanúja miatt 

kivizsgálást folytatott. 

 

A Hivatal által az egészségügyi szolgáltatókról vezetett nyilvántartás alapján a Kórház a releváns 

szakmák – fekvőbeteg-szakellátás és járóbeteg-szakellátás egynapos sebészeti ellátás – 

vonatkozásában az alábbi szakmákra rendelkezik működési engedéllyel: 

Fekvőbeteg- szakellátásban, nem közfinanszírozott ellátásban,  

II. progresszivitási szinten, Nőgyógyászati és Ortopédiai Mátrix Osztályon nőgyógyászat 

(szakmakód: 0406) és ortopédia (szakmakód:1000) szakmákra rendelkezik működési engedéllyel, 

Egynapos sebészeti ellátásban járóbeteg-szakellátás –, nem közfinanszírozott ellátásban,  

Sebészet (szakmakód: 0200), Érsebészet (szakmakód: 0203), Szülészet-nőgyógyászat (szakmakód: 

0400), Fül-orr- gégegyógyászat (szakmakód: 0600), Ortopédia (szakmakód: 1000), Kézsebészet 

(szakmakód: 1003), Urológia (szakmakód: 1100), Aneszteziológia (szakmakód: 1501), Plasztikai 

helyreállító és esztétikai sebészet (szakmakód: 2000) – szakmára rendelkezik működési engedéllyel. 
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2021. november 11-én kelt 65578-3/2021/EÜIG iktatószámú levélben a Kórház által végzett 

gyomorszűkítő műtéti beavatkozással kapcsolatos tényállás tisztázásához az NNK bekérte az 

Egészségügyi Szakmai Kollégium szakmai állásfoglalását arról, hogy „gyomorszűkítő műtéti 

beavatkozás végezhető-e egynapos sebészet ellátási formában gyakorolt sebészet szakma keretében, 

amennyiben igen, mely beavatkozás típusok végezhetők a fenti ellátási formában” 

 

Az Egészségügyi Szakmai Kollégium 2021. november 15-én érkezett levelében a Sebészet és 

egynapos sebészet tagozat elnökének válasza szerint: „A jelenleg hatályos jogszabályok értelmében 

gyomorszűkítő műtéti beavatkozás egynapos ellátás keretében nem végezhető.” 

 

2021. november 16-án kelt levélben az NNK megkereséssel fordult a Budapesti Rendőr- 

Főkapitánysághoz, amelyben az elhunyt vonatkozásában a rendelkezésre álló betegdokumentáció és 

egyéb adatok megküldését kérte.  

A Budapesti Rendőr- Főkapitányságtól 2021. december 1-én eljuttatott iratok alapján: 

A Kórház által adott Belső vizsgálat dokumentuma szerint: 

„az előzetes kivizsgálásokat követően (…) test-súlycsökkentés céljából gyomorműtétre került sor”  
 

A Kórház Zárójelentésben foglaltak szerint:  

„Előkészítést követően tervezett műtétet, sleeve gastrectomiát végeztünk.” 
 

A Kórház Invazív beavatkozás (műtét) betegtájékoztatójában foglaltak szerint:  

„Extrém túlsúly műtéti kezelésében  

Műtéti megoldások: 

 Sleeve-gastrectomia 

 Sleeve-gastrectomia+gyomorgyűrű 

 Gyomor bypass” 

 

Fentiek alapján megállapítást nyert, hogy a Kórház az egészségügyi szolgáltatás gyakorlása során a 

tevékenységét működési engedélyében foglaltaktól eltérően végzi, illetve az egészségügyi 

szolgáltatás nyújtása során nem tartja be a vonatkozó szakmai követelményeket.  

 

2021. december 16-án 75135-1/2021/EÜIG iktatószámon kiadott végzéssel - az Ákr. 104. § (3)-(4) 

bekezdése alapján és tartalommal – az NNK értesítette a Kórházat, hogy az egészségügyi hatósági és 

igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény (a továbbiakban: Ehitv.) 6. § (1) bekezdés e) 

pontjában, továbbá az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a 

működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. 

rendelet) 7. § (2) bekezdés a) és c) pontjában biztosított hatáskörében eljárva a Kórházzal szemben 

hivatalból közigazgatási hatósági eljárás indult, az Ákr. 10. § (1) bekezdése, valamint 63. §, 77.§ és 

105. §-a alapján nyilatkozattételre hívta fel, valamint ismertette a nyilatkozattétel elmulasztásának 

jogkövetkezményeit.  

 

2021. december 31-én 75135-2/2021/EÜIG iktatószánú végzéssel az Országos Kórházi 

Főigazgatóságtól (a továbbiakban: OKFŐ), mint az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (a 

továbbiakban: EESZT) működtetőjétől tájékoztatást kért a hatóság a Kórház által 2020-2021. évben 

teljesített adatszolgáltatási kötelezettség során a Nőgyógyászati és Ortopédiai Mátrix Osztály 

(azonosítója: 001046352), a Sebészet (azonosítója: 001042458), a Plasztikai helyreállító és 

esztétiakai sebészet (azonosítója: 001042456) elnevezésű szervezeti egységek vonatkozásában 

lejelentett adatokról. 

 

2022. január 21-én küldte meg az OKFŐ a 75135-2/2021/EÜIG iktatószánú végzésben kért EESZT-

ben lejelentett adatokról szóló tájékoztatását. 
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2022. január 31-én kelt 1868-4/2022/EÜIG iktatószámú levélben az egészségügyi szolgáltatók 

szakfelügyeletéről szóló 16/2019. (VII. 30.) EMMI rendelet 4. § (8)-(9) bekezdés alapján a sebészet 

és egynapos sebészet szakterület országos szakfelügyelő főorvosának bevonásával az EESZT 

adatokból 53 kérdéses – személyes adatoktól megfosztott – Sebészeti kórlapokot eljuttatva, a 

kórlapok naplószámának és megjelenés idejének megjelölésével az NNK szakmai véleményt kért, 

fekvőbeteg-szakellátásban - nőgyógyászat és ortopédia szakmákban, valamint egynapos ellátásban - 

sebészet, plasztikai helyreállító és esztétikai sebészet szakmákban nem végezhető beavatkozások 

ismertetéséről. 

 

Az országos szakfelügyelő főorvos 2022. február 9-én érkezett levelében saját szakterülete 

vonatkozásában azt a véleményt adta, hogy az emberi erőforrások minisztere 15/2018. (VI. 28.) 

EMMI rendelete egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról keretében 

jelenleg hatályos módon Sebészet keretében egynapos ellátás végezhető beavatkozások között nem 

szereplő esetek: 
 
Naplószám: 599847, Megjelenés: 2021.08.04. Laparoscopos cholecystectomia 
Naplószám: 597679 Megjelenés 2021.06.25. total thyreoidectomia 
Naplószám: 603546 Megjelenés: 2021.10.01. Laparoscopos cholecystectomia 
Naplószám: 596133 Megjelenés: 2021.06.03. Laparoscopos cholecystectomia 
Naplószám: 590502 Megjelenés: 2021.03.19. Mellékpajzsmirigy ademoa eltávolítás 
Naplószám: 582918 Megjelenés: 2020.12.04. total thyreoidectomia 
Naplószám: 576330 Megjelenés: 2020.09.16. Jobb oldali lobectomia gl. thyreoidae 
Naplószám: 592791 Megjelenés: 2021.04.20. Bal oldali lobectomia gl. thyreoidae 
Naplószám: 593816 Megjelenés: 2021.05.03. Laparoscopos cholecystectomia 
Naplószám: 610106 Megjelenés: 2021.12.08. Near total thyreoidectomia 
Naplószám: 599959 Megjelenés: 2021.08.05. Laparoscopos cholecystectomia 
Naplószám: 609985 Megjelenés: 2021.12.08. Laparoscopos cholecystectomia 
 

2022. február 10-én 1868-6/2022/EÜIG iktatószámú végzésben az NNK értesítette a Kórházat, hogy 

jelen eljárás keretében bizonyítási eljárás került lefolytatásra. Egyidejűleg tájékoztatást adott arról, 

hogy  

az OKFŐ EESZT-ben jelentett adatokról szóló tájékoztatását a személyes adattartalom és nagy 

terjedelem miatt bizonyítási eljárásban nem állt módjában ismertetni, azonban a bizonyítási eljárás 

során keletkezett bizonyítékokat - az iratokba való betekintés szabályainak figyelembevételével - 

megismerhetik, illetve 2022. február 14-én 12:00 óráig további bizonyításra irányuló indítványt 

terjeszthetnek elő, továbbá nyilatkozatot tehetnek. E végzésben ismertette a fenti országos 

szakfelügyelő főorvos véleményében foglaltakat. 

 

2022. február 16-án a Kórház képviseletében meghatalmazott ügyvéd elektronikusan eljuttatott 

levelében az alábbi nyilatkozatot tette: 

„A 2021. március 12. napján elvégzett bypass műtét kapcsán elsődlegesen jelzem, hogy az ügyben a 

Budapesti Rendőr-Főkapitányságnál az eljárás még folyamatban van. Az eljárás során felelősség 

megállapítás nem történt. Az elhalálozás körülményei tisztázatlanok. 

Az épületben a mentéshez a megfelelő útvonal rendelkezésre állt. A lift teherbíróképessége, méretei a 

mentéshez megfelelőek voltak. Erről hatóságuk helyszíni szemlén meg is győződött. 

Sajnálatos módon a mentésirányítás a beteg elszállításához nem a megfelelő, liften történő szállítást 

választotta, hanem tűzoltók segítségével a homlokzati erkélyen keresztül. A mentésirányítás által 

választott útvonal a mentési időt jelentősen megnövelte, az ellátásban jelentős késedelmet okozott. 

Sajnos a Szent Magdolna Magánkórháznak nem volt jogszabályi lehetősége arra, hogy a 

mentésirányítás döntését megkérdőjelezze. 

A Szent Magdolna Magánkórházban a személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre álltak a műtét 

elvégzéséhez. Az operáló orvos megfelelő szakmai kompetenciával rendelkezik. 
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A Szent Magdolna Magánkórház minőségirányítási rendszerrel rendelkezik. A minőségirányítási 

kézikönyv módosítása folyamatban van a beavatkozások kompetenciájának folyamatos 

ellenőrzésével.” 

 

Az eljárás során a Kórház nyilatkozatában foglalt – „A lift teherbíróképessége, méretei a mentéshez 

megfelelőek voltak. Erről hatóságuk helyszíni szemlén meg is győződött” – kijelentés kapcsán 

megállapítást nyert, hogy a hivatkozott hatóság szemle a Kórház egyik – 57236/2021/EÜIG – 

működési engedély módosítási eljárásában – egynapos ellátásban kézsebészet szakma engedélyezése 

során – történt, amelynek helyszíni szemléjén betegutak ellenőrzése keretében került az 

megállapításra, hogy lépcsőházi megközelítés és két lift biztosított, műszaki vizsgálatot havi 

karbantartással a bérbeadó biztosítja, a személy és betegfelvonók jelenleg üzemelnek. 

A Kórház fentiek szerinti nyilatkozata jelen eljárásban nem került figyelembe vételre, tekintettel arra, 

hogy jelen eljárás tárgya a Kórház működési engedélyében foglaltaknak megfelelő működés 

vizsgálata. 

 
Az eljárás során az országos szakfelügyelő azon véleményében foglaltakra figyelemmel, mely szerint 
nem tud véleményt adni a fekvőbeteg szakellátásban nőgyógyászat és ortopédia szakmákban, 
valamint Egynapos ellátásban – plasztikai helyreállító és esztétikai sebészet szakmákban nem 
végezhető esetekről, külön eljárásban történik meg annak vizsgálata, hogy a Kórház által végzett 
beavatkozások között sebészet szakmán kívül, történt-e más szakmát érintően jogosulatlanul végzett 
beavatkozás. 
 

Az eljárás során az alábbiak nyertek megállapítást: 

1.  az Egészségügyi Szakmai Kollégium Sebészet és egynapos sebészet Tagozatának szakmai 

véleménye alapján egynapos sebészeti ellátás keretében gyomorszűkítő műtéti beavatkozás nem 

végezhető.  

2. A Sebészet és Egynapos sebészet szakterület országos szakfelügyelő főorvos szakmai 

véleményében 12 esetet ismertetett a Kórház által adott EESZT adatjelentés alapján, amely 

egynapos ellátásban végezhető beavatkozások között nem szerepel. 

3. a Kórház az egészségügyi szolgáltatás gyakorlása során a tevékenységét működési engedélyében 

foglaltaktól eltérően végzi, mivel működési engedélyében szereplő egynapos sebészeti ellátás 

keretében olyan beavatkozásokat nyújt, amelyek az egynapos ellátás szakmai kompetencia körén 

túlterjeszkednek, és ezen tevékenységek szakmai szabályok alapján fekvőbeteg szakellátásban 

sebészeti szakmában nyújthatók.  

4. Figyelemmel arra, hogy a Kórház működési engedélye szerint fekvőbeteg szakellátásban sebészeti 

szakma végzésére jogosító működési engedéllyel nem rendelkezik, ezért megállapítást nyert az 

egészségügyi szolgáltatás nyújtása során a szakmai szabályok megtartására vonatkozó 

rendelkezések megsértése. 

 

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

az Ehi. 13/A. § (5) bekezdése 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 04. 

  

 

Dr. Müller Cecília 

országos tisztifőorvos 


