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HATÁROZAT

Egészségügyi szolgáltató neve: Buda Partner Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1123 Budapest, Csomakörös u. 8; Adószám: 13869920-2-13;

Cégjegyzékszám: 01-09-877515; Képviselő neve, címe: Dr. Schuman Ádám 2049 Diósd,

Álmos fejedelem u. 27. (képviselet jellege: törvényes képviselő; képviselet tartalma: korlátozás nélkül)

kérelmére

egészségügyi szolgáltatás végzésére jogosító működési engedélyt adok

jelen határozatom 1. számú mellékletében megjelölt telephelyeken, az ott felsorolt egészségügyi

szakmához tartozó szolgáltatások végzésére.

Az egészségügyi szolgáltató egyedi azonosító száma:

Működési engedély száma:

502626

PE-06R1033/02479/2015.

Jelen határozatom elválaszthatatlan részét képezik az 1. számú melléklet, amely tartalmazza az

egészségügyi szolgáltatóra és a szolgáltatásaira vonatkozó rendelet szerinti további adatokat, és

ezzel egyidejűleg a PMKH Érdi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete által kiad ott PE-

06R/033/02348-2/2013. számú határozatában foglaltak hatályukat veszítik.

Jelen engedélyem címzett je működése során köteles az egyedi szakmák, illetve szakmán belüli

szolgáltatások folytatásához előírt személyi, tárgyi és szakmai feltételeket biztosítani, valamint a

további, a tevékenységére előírt jogszabályi előírásokat betartani. Köteles továbbá a szakmai

továbbképzéseken a reá vonatkozó előírások szerinti gyakorisággal részt venni, valamint az

előírtaknak megfelelően a tevékenységévei kapcsolatos adatszolgáltatásnak, illetve az

egészségügyről szóló 1997. évi CLlV. törvény 134-135. §-ában foglalt tájékoztatási kötelezettségnek,

és a 136-137. §-ában írt dokumentációs kötelezettségnek eleget tenni.

A szakszerű működésért, a szernélyi és tárgyi feltételekért, valamint jelen határozatomban foglaltak

teljesítéséért a Buda Partner Kft. mindenkori vezetője, jelenleg Dr. Schuman Ádám a felelös. A

tevékenység ellátásához szükséges helyiséget az ADAMANT INVEST Kft. biztosítja, a 2049 Diósd,

Álmos fejedelem u. 27. szám alatti rendelőben.

Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési

engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet (R.) 14. § (1) bekezdése szerint: "Az

egészségügyi szolgáltató minden olyan tervezett változást, amely érinti a működési engedély

kiadásának feltételeit, illetve a működési engedélyben szereplő adatokat, szakmákat vagy

szolgáltatásokat, köteles előzetesen írásban bejelenteni az egészségügyi hatóságnak. Az előre nem

tervezhető eseményeket, azok észlelését követö öt munkanapon belül kell bejelenteni. Amennyiben a

változás érinti a működési engedély 11. § (2) bekezdésében előírt kötelező tartaimát, abejelentéssel

egyidejűleg kérni kell a működési engedély módosítását. ... "

Népegészségügyi Osztály
2030 Érd, Felső u. 39.
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Felhívom az engedélyes figyelmét, hogy az előírtak be nem tartása esetén az R. 20. § (1) bekezdése,

valamint a kőzigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.

törvény (Ket.) 61. § (1)- (3) bekezdések szerinti bírságolásra van lehetőség.

Jelen határozatom ellen a döntés közlésétől számított 15 napon belül a Budapest Főváros

Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve (1550. Budapest, Pf.: 203) címzett, de

Intézetemnél benyújtott fellebbezésnek van helye. A jogorvoslati díj mértéke azonos az első fokú

eljárás díjtételévei, amelyet a fellebbezéssei egyidejűleg kell befizetni. A fellebbezés elektronikus úton

való benyújtására nincs lehetőség.JIHGFEDCBA

INDOKOL ÁS

A Buda Partner Kft. ügyvezetője Dr. Schuman Ádám a Pest Megyei Kormányhivatala Érdi Járási

Hivatal Népegészségügyi Osztályánál működési engedélye módosítását kérte, mivel a 2049 Diósd,

Álmos fejedelem u. 27. szám alatti rendelőben dietetika tanácsadást is végeznek.

A kérelmező nyilatkozott, hogy a jelen engedélyem mellékleteiben működési engedélyt kapott

szakmára az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló

60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletben meghatározott szakmai minimumfeltételekkel rendelkezik.

Jelen működési engedélyem az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról,

valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendeletben szereplő

szakmakódokon alapul. Jelen működési engedély kiadására az R. 7. § (2) bekezdés b) pontja alapján

a Járási Népegészségügyi Intézete jogosult. A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Járási

Népegészségügyi Intézet illetékességét az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a

népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási

szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet állapítja meg.

A fellebbezési lehetőséget a Ket. 98. §-a, valamint 99. § (1) bekezdése alapján adtam meg. A

fellebbezési díj mértékét az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási

eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (1.30.) EüM rendelet

2. § (5) bekezdése alapján állapítottam meg.

Jelen határozatomat az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI.

törvényben biztosított jogkörömben a Ket. alapján adtam ki.

Érd, 2015. június 5.

Bánsághy Balázs járási hivatalvezető

nevében és megbízásából:

Kapja:

Lj) Buda Partner Kft. 1123 Budapest, Csomakörös u. 8 ..

2. Nyilvántartás

3. Irattár
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Járóbeteg ellátás / Diagnosztika / Egyéb ellátás / Telemedicina

Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala

502626 - Buda Partner Korlátolt Felelősségű Társaság 1. számú melléklet a(z) PE-06R1033/02479/2015. iktatószámú
határozathoz

Szakrendelés megnevezése Szervezeti Szakma neve Szakma Heti óraszám Közf. Közf. nem Ellátási Progresszivitási szint Engedély Ellátási körzet
egys. azon. kód szakor- szakorv. forma státusza

vosi óra óra

2049 Diósd, Álmos fejedelem utca 27

Laboratóriumi diagnosztika 001025509 orvosi laboratóriumi diagnosztika 5000 12,00 0,00 0,00 D1 O. ellátási szintű Határozatlan idejű -

laboratóriumi
diagnosztika

Dietetika 001037367 dietetika 7600 \ 3,00 0,00 0,00 J4 1. szintű járóbeteg ellátás Határozatlan idejű -

lm5 JúN 05.

....c

1. oldal (összesen: 1)


