
 

 

8. Panaszbejelentések 
 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: 
 

Pest Megyei Kormányhivatal népegészségügyi feladatokat ellátó illetékes 
járási hivatala. 
 
 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: - 
 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 
 

Szóban (személyesen, telefonon), írásban, elektronikus úton közérdekű 

panaszbejelentés esetén. 

Egyedi panaszbejelentés esetén a panaszt papír alapon/személyesen vagy 

postai úton kell benyújtani, megadva a panaszbejelentő nevét és 

elérhetőségét is. Elektronikus ügyintézés jelenleg Hivatalunknál még nincs. 

Elektronikus úton kizárólag kapcsolattartásra, egyeztetésre van lehetőség; az 

ügyintézési határidőket is a papír alapon beérkezett dokumentum beérkezését 

követő naptól kell számítani. 

 
Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege: - 
 

Az ügyintézés határideje: 
 

30 nap, mely a szükséges mértékben a panaszbejelentő értesítése 

mellett meghosszabbítható. 

 
Ha az elbírálást megalapozó vizsgálat előreláthatólag harminc napnál 

hosszabb ideig tart, erről a panaszost vagy a közérdekű bejelentőt - az 

elintézés várható időpontjának és az eljárás meghosszabbodása indokainak 

egyidejű közlésével - tájékoztatni kell. 

 
Ügymenet leírása: 
 

A kérelem benyújtása történhet személyesen, szóban, postán, 

elektronikusan; a benyújtást követően a panaszbejelentést a Hatóság 

megvizsgálja és szükség esetén a panaszbejelentőt tényállás tisztázására 

szólítja fel. 

Ha a panaszt vagy a közérdekű bejelentést nem az eljárásra jogosult szervhez 

tették meg, a panaszt vagy a közérdekű bejelentést a beérkezésétől számított 

nyolc napon belül az eljárásra jogosult szervhez át kell tenni. Az áttételről a 

panaszost vagy a közérdekű bejelentőt az áttétellel egyidejűleg értesíteni kell. 

Ha a közérdekű bejelentés jogszabály megalkotására vagy módosítására 



irányuló javaslatot tartalmaz, azt a jogalkotói hatáskörrel rendelkező 

személynek vagy szervnek is meg kell küldeni. 

Amennyiben a panaszbejelentés benyújtása nem a hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkező hatóságnál történt, úgy a panaszbejelentés 

hatósághoz érkezéséről a panaszbejelentőt értesíteni kell, valamint a hiányzó 

dokumentumokat, adatokat be kell kérni. 

Panasz, bejelentés kivizsgálása (telefonon, elektronikus levél útján, szükség 

esetén helyszíni szemle tartása, szakfelügyelő felkérése). 

A rendelkezésre álló tények, bizonyítékok alapján, amennyiben a 

panaszbejelentés megalapozott volt, hivatalból eljárást indítása, valamint a 

panaszbejelentő tájékoztatása. Az eljárásra jogosult szerv a vizsgálat 

befejezésekor - a minősített adat, illetve törvény alapján üzleti, gazdasági vagy 

egyéb titoknak minősülő adat kivételével - a megtett intézkedésről vagy annak 

mellőzéséről - az indokok megjelölésével - a panaszost vagy a közérdekű 

bejelentőt haladéktalanul értesíti. 

Az írásbeli értesítés mellőzhető, ha a panasz vagy a közérdekű 

bejelentés elintézéséről a panaszost vagy közérdekű bejelentőt szóban 

tájékoztatták, aki a tájékoztatást tudomásul vette 
 

A lezáró levél másolatban a panaszolt egészségügyi szolgáltatónak is 

megküldendő. Amennyiben szakmai szabályszegés, jogszabálysértés 

kerül megállapításra a panaszost a panaszeljárást lezáró levélben 

tájékoztatni kell arról, hogy a szükséges intézkedést megtételre kerül. 

Tájékoztatás egyéb jogérvényesítési lehetőségről: a szolgáltató, illetve 

fenntartó felé, bírósági úton, alapvető jogok biztosa felé. 

Intézkedés: 
 

az ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató felé: 
 

 kisebb súlyú cselekmény esetén figyelmeztető végzés 
 

 kötelező határozat: bírság kiszabása nélkül jogsértéstől való eltiltással, 

illetve a jogszerű állapot helyreállítására kötelezés 

 egészségügyi bírság: nem mellőzhető jogszabályi rendelkezés 

ismételt megszegése, a lakosság széles körének egészségét sértő 

vagy veszélyeztető szabálytalanság esetén, 

 feljelentés: nyomozó hatóság felé: bűncselekmény gyanúja esetén. 
 

Alapvető eljárási szabályok: 
 

A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. 

törvényben foglaltak. 
 
 



Illetékesség: 
 

A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) 

hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi 

államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016 (XII.2) Korm. rendelet. 
 

Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. 

törvény 14/C 
 

Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, 

valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. 

rendelet 7.§ (2), (3), (4), (7); Ptv. 1. § (5) bekezdés. 
 

Elutasítás, mellőzés: 
 

Ptv. 2/A. § (1), (2), (3), (4) bekezdés. 
 

Bejelentés vizsgálata: 
 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény (Infotv) alapján 3.§, 2. és 3. pont. 
 

Az egészségügyről szóló 1997. CLIV. törvény 13.§, 16.§-a, valamint I. 

fejezet, V. fejezet, VI. fejezet. 
 

Kivizsgálás menete: 
 

Ptv: 2.§ (1), (2) 
 

Az egészségügyi szolgáltatók hatósági szakfelügyeletéről, szakmai 

minőségértékeléséről és a minőségügyi vezetőkről szóló 33/2013. (V. 10.) 

EMMI rendelet 19.§ (2), 4.§ (3), 10.§(4) alapján. 
 

Panasz lezárása: 
 

Ptv. 2/A. § (1) , (4) 
 

Iratbetekintés: 
 

Ptv. 1§. (2) 
 

Infotv 15.§ (1) 
 

Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról, illetve az ügyfelet 

terhelő kötelezettségekről: 

• A panasz olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy 

érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik 

más - így különösen bírósági, államigazgatási - eljárás hatálya alá. 

• A közérdekű bejelentés olyan körülményre hívja fel a figyelmet, 

amelynek orvoslása, illetőleg megszüntetése a közösség vagy az 



egész társadalom érdekét szolgálja. A közérdekű bejelentés javaslatot is 

tartalmazhat. 

• Panasszal és a közérdekű bejelentéssel bárki - szóban, írásban 

vagy elektronikus úton - fordulhat a tárgykörben eljárásra jogosult 

szervhez. A szóbeli bejelentést az eljárásra jogosult szerv köteles 

írásba foglalni. 

• A korábbival azonos tartalmú, ugyanazon panaszos, illetőleg bejelentő 

által tett ismételt, továbbá a névtelen bejelentés vizsgálata mellőzhető. 

• A panasz vizsgálata mellőzhető akkor is, ha a panasztevő a 

sérelmezett tevékenységről (mulasztásról) való tudomásszerzéstől 

számított hat hónap után terjesztette elő a panaszát. A 

tudomásszerzéstől számított egy éven túl előterjesztett panaszt érdemi 

vizsgálat nélkül el kell utasítani. 

• A panaszost, illetőleg a bejelentőt nem érheti hátrány a panasz, 

illetőleg a közérdekű bejelentés megtétele miatt, kivéve, ha 

nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen járt el, és ezzel 

bűncselekményt vagy szabálysértést követetett el; másnak kárt vagy 

egyéb jogsérelmet okozott. Ilyen esetben a bejelentő adatai az eljárás 

kezdeményezésére, illetőleg lefolytatására jogosult 

szerv vagy személy részére átadhatóak. 

• A panaszos, illetőleg a közérdekű bejelentést tevő személyes adatai 

csak a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására 

hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatóak át, amennyiben e 

szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai 

továbbításához a bejelentő egyértelműen hozzájárult. 

• A bejelentő adatai egyértelmű hozzájárulása nélkül nem 

hozhatók nyilvánosságra. 

 
 
Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzék: 
 

- 2013. évi CLXV. törvény a panaszokról és a közérdekű         

bejelentésekről, valamint egyes törvényi rendelkezések  

megállapításáról. 
 

Az ügy intézését segítő útmutatók: - 
 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: - 
 

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: - 
 


