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Határozat 
 
A Nógrád Megyei Kormányhivatal Balassagyarmati Járási Hivatala (továbbiakban: Hivatal) 
ellátási érdekből meghozta az alábbi határozatot.  
A Curatio 2003. Egészségügyi és Szolgáltató Kft-t (székhely: 3170 Szécsény, Rimóci út 60. 
szolgáltató egyedi azonosítója: 020674, képviseli: Percze Ferenc, Dr. Tóth Endre Lajos) 
központi ügyelet (szakmakód: 4601) szakmában egészségügyi alapellátási szolgáltatás 
nyújtására  - a területi ellátási kötelezettségének ideiglenes módosításával egyidejűleg –  
 

2022.07.08. 16.00 órától  2022.07.11. 8.00 óráig  

a 3170 Szécsény Rákóczi út 115. szám alatti telephelyén  

kijelöli,  

a Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja (székhely:3100 Salgótarján Füleki út 41., 
szolgáltató egyedi azonosítója: 502240 , képviseli: dr. Fényszarusy Zsuzsanna igazgató) részére 
kiadott NO-05/NEO/16678-2/2022. számú működési engedélyben foglalt ellátási területekre 
kiterjedően az alábbiak szerint.  
 
Ellátandó települések: Sóshartyán, Kishartyán, Ságújfalu, Karancsság, Etes, Litke, Ipolytarnóc, 
Mihálygerge, Egyházasgerge, Karancsberény, Karancsalja, Karancslapujtő, Karancskeszi, 
Salgótarján 
 
A határozatban elrendeltek végrehajtásáért felelős: Percze Ferenc, Dr. Tóth Endre Lajos 
 
A kijelölés időtartamára a Curatio 2003. Egészségügyi és Szolgáltató Kft. az XIII-R-072/00108-
2/2013. számú működési engedélyében megjelölt települések lakosainak központi ügyeleti 
alapellátására is köteles. Jelen határozat kötelezettje működése során köteles a betegellátási 
tevékenység folytatásához előírt személyi, tárgyi és szakmai feltételeket zavartalanul 
biztosítani, valamint a további, a tevékenységre előírt speciális jogszabályi előírásokat 
betartani. 
A kijelölt egészségügyi szolgáltató köteles együttműködni az Országos Mentőszolgálat megyei 
mentésirányító csoportjával, és köteles az OMSZ által elrendelt és kiosztott ügyeleti ellátást 
igénylő betegek ellátására, függetlenül területi ellátási kötelezettségétől. 
A Hivatal elrendeli bármely esemény azonnali jelentését, amely a betegek ellátását hátrányosan 
befolyásolja, megnehezíti vagy lehetetlenné teszi, a 06-32-310-104 telefonszámra és az 
ics1201@mentok.hu e-mail címre, valamint a 06-30-931-3118 és 
ugyelet.nograd@nograd.gov.hu e-mail címre.  
 
A Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja a központi ügyeleti ellátásának 
telephelyén a határozat kézhezvételét követően azonnal lakossági tájékoztatót köteles 
kifüggeszteni, mely tartalmazza az átmeneti központi ügyeleti ellátás időtartamát, a kijelölt 
Curatio 2003. Egészségügyi és Szolgáltató Kft. központi ügyeleti telephelyének címét (3170 
Szécsény Rákóczi út 115.), telefonszámát (06-32-370-432). 

mailto:ics1201@mentok.hu
mailto:ugyelet.nograd@nograd.gov.hu
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Jelen határozatot a Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja által működtetett 
központi ügyelet telephelyén (3100 Salgótarján Füleki út 54-56.), a Curatio 2003. Egészségügyi 
és Szolgáltató Kft. központi ügyeleti telephelyén (3170 Szécsény Rákóczi út 115.), valamint a 
Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja központi ügyeletének területi ellátási 
kötelezettségébe tartozó települések hirdetőtábláin ki kell függeszteni, valamint a helyben 
szokásos módon ki kell hirdetni. 
 
A Hivatal határozatát azonnal végrehajtandónak nyilvánítja tekintettel arra, hogy az azonnali 
végrehajtás életveszéllyel, vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása miatt 
szükséges, illetve a végrehajtás késedelme jelentős vagy helyrehozhatatlan kárral járna. 
 
A Curatio 2003. Egészségügyi és Szolgáltató Kft. érvényes központi ügyelet szakmára jogosító 
működési engedélyében meghatározott ellátási területek érvényben maradnak, jelen határozat 
azokat nem érinti. 
 
Jelen határozatot a Nógrád Megyei Kormányhivatal hivatalos honlapján a kijelölés időtartamára 
a Hivatal közhírré teszi. 
 

A határozat a közléssel véglegessé válik, ellene közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs.  

A határozatot sérelmező ügyfél jogszabálysértésre hivatkozással, a határozat közlésétől számított 30 
napon belül közigazgatási pert indíthat. A keresetlevelet a Budapest Környéki Törvényszékhez 
címezve, a Nógrád Megyei Kormányhivatalhoz (3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9.) kell benyújtani. 
A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a keresetlevelet kizárólag elektronikus 
úton nyújthatja be a Kormányhivatal honlapján elérhető iForm elektronikus nyomtatványkitöltő 
alkalmazással (https://e-kormanyablak.kh.gov.hu), vagy hivatali kapun keresztül. A jogi képviselő 
nélkül eljáró felperes a keresetlevelet választása szerint elektronikus úton (https://epapir.gov.hu), vagy 
a bíróság honlapjáról letölthető formanyomtatványon vagy – a közigazgatási perrendtartásról szóló 
2017. évi I. törvény 37. §-ában előírt kötelező tartalommal – ajánlott küldeményként postai úton is 
előterjesztheti.  

A végleges határozatot a törvényszék az ügyfél kérelmére - az ügy érdemi elbírálására lényegesen ki 
nem ható eljárási szabályszegés kivételével – jogsértés megállapítása esetén megváltoztatja, 
megsemmisíti vagy hatályon kívül helyezi, és ha szükséges, a hatóságot új eljárás lefolytatására 
kötelezi. Jogsértés hiányában a törvényszék a keresetet elutasítja. 
 

A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására halasztó hatálya nincs, az ügyfél azonban a 
keresetlevélben azonnali jogvédelem keretében kérheti a halasztó hatály elrendelését. Az azonnali 
jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali 
jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A 
kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell. 
    

A törvényszék a közigazgatási pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére 
azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti. Ennek elmulasztása 
miatt igazolási kérelemnek nincs helye. A peres eljárás illetékköteles, melyet a törvényszék döntése 
szerint kell megfizetni.  
 

Indokolás 
 

Pártosfalvi Beáta a Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja igazgató helyettese 
2022.07.05-én jelezte a Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának, hogy 2022. 
július 8-10. közötti ügyeleti napokra nem tudnak orvost biztosítani sem a városi, sem a 
városkörnyéki ügyeleten. Bejelentéséhez megállapodást másik egészségügyi szolgáltatóval a 
központi ügyeleti feladatok ellátására nem csatolt. A Népegészségügyi Főosztály intézkedésre a 
bejelentést a Hivatalnak megküldte azzal, hogy a kialakult helyzetre tekintettel a Salgótarján és 
Térsége Egészségügyi-Szociális Központja központi ügyelete ellátási területébe tartozó települések 
lakosságának központi ügyeleti alapellátására (szakmakód: 4601) 2022. 07.08. 16.00 órától 2022. 
07.11. 8.00 óráig más egészségügyi szolgáltató kijelölése vált szükségessé.  
 

https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/
https://epapir.gov.hu/
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Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 7. § (1)-(3) bekezdései szerint minden betegnek 
joga van – jogszabályban meghatározott keretek között – az egészségügyi állapota által indokolt, 
megfelelő, folyamatosan hozzáférhető és az egyenlő bánásmód követelményének megfelelő 
egészségügyi ellátáshoz. Megfelelő az ellátás, ha az adott egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó 
szakmai és etikai szabályok, illetve irányelvek megtartásával történik. Folyamatosan hozzáférhető az 
ellátás, amennyiben az egészségügyi ellátórendszer működése napi 24 órán keresztül biztosítja 
annak igénybevehetőségét. 

Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény (továbbiakban: 
Ehitv.) 6. § (1) bekezdés f) és l) pontja szerint: az egészségügyi államigazgatási szerv egészségügyi 
igazgatási és koordinációs feladatai körében az egészségügyi szolgáltatók bejelentése alapján 
nyilvántartja, szükség esetén összehangolja, illetőleg az érintett egészségügyi szolgáltatók és 
fenntartóik véleményének kikérése után megállapítja és közzéteszi a megye (főváros) ügyeleti, 
készenléti ellátásának és betegbeutalásának területi rendjét, ideértve a gyógyszertári ügyeletet és 
készenlétet is; közvetlenül intézkedik, ha azt rendkívüli körülmény (járvány, természeti csapás és 
egyéb katasztrófák, hirtelen fellépő orvoshiány stb.) szükségessé teszi. 

Az Ehitv. 11. § (3) bekezdése szerint: 
Ha az észlelt hiányosság, illetve körülmény súlyos, vagy tömeges egészségkárosodást okozhat, az 
egészségügyi államigazgatási szerv ennek elhárítása érdekében köteles megtenni mindazokat az 
intézkedéseket, amelyek az adott esetben a veszély elhárítása érdekében szükségesek. 

Fentiek miatt a Hivatal az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 
(továbbiakban: Ákr.) 104. § (1) bekezdés a) és d) pontjára figyelemmel hivatalból eljárást indított. A 
Hivatal az ügyfelek értesítését az eljárás megindításáról az Ákr. 104. § (3) bekezdés a) pontja alapján 
mellőzte.   

A betegellátás folyamatos és biztonságos biztosítása érdekében - figyelemmel a fenti jogszabályi 
rendelkezések, és másik egészségügyi szolgáltatóval való megállapodás hiányára – a Hivatal a 
Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja központi ügyeleti alapellátása 
vonatkozásában az egészségügyi szolgáltatás nyújtására a rendelkező részben foglaltak szerint a 
Curatio 2003. Egészségügyi és Szolgáltató Kft -t jelölte ki. 

A határozat azonnali végrehajtásáról a Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja 
Salgótarján városi és városkörnyéki központi ügyeletének területi ellátási kötelezettségébe tartozó 
központi ügyeleti ellátás szakmában alapellátásra szoruló betegek Magyarország Alaptörvényében 
biztosított egészségügyi ellátáshoz való joga sérelmének megelőzése, a megkezdett ellátások 
folytatásának, vagy az ellátás hiányában esetlegesen előálló életveszéllyel vagy súlyos kárral 
(egészségromlás) fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása érdekében rendelkezett a Hivatal, 
tekintettel arra, hogy ugyanezen okok miatt a végrehajtás késedelme jelentős vagy helyrehozhatatlan 
kárral járna. 

Az egészségügyi szolgáltató kijelöléséről, az OMSZ általi irányításról és az OMSZ azonnali 
tájékoztatásáról az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről 
szóló 47/2004. (V. 11.) ESZCSM rendelet 3. § (2) bekezdésére figyelemmel döntött a Hivatal. 

A Hivatal a határozat közhírré tételéről az Ákr. 89. § (3) bekezdésének b) pontja alapján döntött.  
Az Ákr. 85. § (6) bekezdése szerint, ha a hatóság életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető 
helyzetben, valamint törvény rendelkezése alapján a döntést nem az e törvényben meghatározott 
feltételeknek megfelelő módon közli, a döntést írásban megküldi. A döntés közlésének napja ilyenkor 
– kizárólag a jogorvoslati határidők számításának szempontjából – az írásbeli közlés napja. Fentiekre 
tekintettel a Hivatal a határozatot az ügyfelek és az egyéb érintettek részére elektronikus levél útján is 
megküldi, azzal, hogy a döntés közlésének napja – kizárólag a jogorvoslati határidők számításának 
szempontjából – az írásbeli közlés, azaz a hivatalos iratként történő kézbesítés napja. 
 
A Hivatal a határozat azonnali végrehajtását az Ákr. 84. § (a) pontja alapján rendelte el.  

A Hivatal a jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése alapján biztosította, szabályait a 

közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény állapítja meg. 

A határozat a közléssel véglegessé válik az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján.  

Az azonnali végrehajthatóságot az Ákr. 84. § b) pontja, továbbá a fenti hivatkozott jogszabályhelyek 

biztosítják.  
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A Hivatal döntését a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hozta.  
 
Az eljárási cselekmény kapcsán eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és 
viseléséről a Hivatal nem rendelkezett.  
 
A Hivatal határozatát az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. 
törvény 6. § (1) bekezdésének f) és l) pontjában és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának 
általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. 
rendelet 7. § (2) bekezdés b) pontjában biztosított hatósági jogkörben, a fővárosi és megyei 
kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról szóló 
385/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 5.§-ában és 2. számú mellékletében foglaltak alapján hozta meg. 

 
Balassagyarmat, 2022. 07.06. 
 
 
 
 
 
 
       

                            Dr. Szabó Ágnes  

                          járási hivatalvezető 

   
 
 
 
Erről értesül:  
 

1. Curatio 2003. Egészségügyi Szolgáltató Kft. – 3170 Szécsény Rákóczi út 115. 
/tértivevénnyel/ és curatio2003@gmail.com 

2. Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központ 3100 Salgótarján Füleki út 41. 
/tértivevénnyel/  és eszk@salgotarjan.hu 

3. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján Múzeum tér 1. 
/tértivevénnyel/ és human@salgotarjan.hu  

4. Szécsény Város Önkormányzata-3170 Szécsény Rákóczi út 84. /tértivevénnyel/ és 
infoszecseny@szecseny.hu 

5. Sóshartyán Község Önkormányzata 3131 Sóshartyán, Dózsa Gy.út 1. /tértivevénnyel/ és 
hivatal@soshartyan.hu 

6. Kishartyán Község Önkormányzata  3161 Kishartyán, Rákóczi út 70. /tértivevénnyel/ és 
khartyan@nogradmail.hu 

7. Ságújfalu Önkormányzat- 3162 Ságújfalu, Dózsa Gy.út 15. /tértivevénnyel/ és 
sagujfalu@sagujfalu.hu 

8. Karancsság Község Önkormányzata 3163 Karancsság, Kossuth L. utca 64. /tértivevénnyel/ 
és, karancssag@gergihalo.hu 

9. Etes Község Önkormányzata 3136 Etes, Rákóczi utca 94./tértivevénnyel/ és hivatal@etes.hu 
10. Litke Község Önkormányzata – 3186 Litke, Kossuth út 31. /tértivevénnyel/ és, 

litkeonkormanyzat@gmail.com 
11. Ipolytarnóc Község Önkormányzata – 3138 Ipolytarnóc, Határ út 5. /tértivevénnyel/ és 

ipolytarnoc@globonet.hu 
12. Mihálygerge Község Önkormányzata – 3184 Mihálygerge, Rákóczi út 40; /tértivevénnyel/ és 

polgarmester@mihalygerge.hu 
13. Egyházasgerge Község Önkormányzata 3185 Egyházasgerge, Fő út 30. /tértivevénnyel/ és 

egergehivatal@gmail.com 
14. Karancsberény Község Önkormányzata 3137 Karancsberény Krúdy kert 7. /tértivevénnyel/ és 

hivatal@karancsbereny.hu 
15. Karancsalja Köszég Önkormányzata 3181 Karancsalja, Rákóczi út 174. /tértivevénnyel/ és 

kalja@intellimail.hu 
16. Karancslapujtő Község Önkormányzata – 3182 Karancslapujtő, Rákóczi út 95. /tértivevénnyel/ 

és, hivatal@karancslapujto.hu 

mailto:titkarsag@batonyterenye.hu
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17. Karancskeszi Község Önkormányzata 3183 Karancskeszi, Fő út 49. /tértivevénnyel/ és 
kkeszijegyzo@gmail.com 

18. Országos Mentőszolgálat Észak-magyarországi Regionális Mentőszervezet Nógrád Megyei 
Kirendeltsége – e-mail- pifka.zsolt@mentok.hu, kadar.balazs@mentok.hu, Irányító csoport 
közvetlen e-mail címe: ICS1201@mentok.hu  

19. Irattár 
 

 
Valamint tájékoztatásul: 
 
20. Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő Ellátási és Koordinációs Főosztály IV. – 3100 

Salgótarján Zemlinszky R. út 9. 
– e-mail -  emth@neak.gov.hu  

 
21. Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 3100 Salgótarján Rákóczi út 36.- 

e-mail – nfo@nograd.gov.hu 
 

22. Irattár 
 
 

mailto:pifka.zsolt@mentok.hu
mailto:kadar.balazs@mentok.hu
mailto:ICS1201@mentok.hu
mailto:%20emth@neak.gov.hu
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