
 

Kórházhigiénés, Nemzetközi Oltóhelyi és Foglalkozásegészségügyi Osztály 
1138 Budapest, Váci út 174. – 1550 Bp., Pf.: 203. – Telefon: +36 (1) 465-3800 – Fax: +36 (1) 465-3853 

KÉR azon.: KHIV BUK NSZSZB / Webes hkp.: 427094958 

E-mail: korhaz.higiene@nfo.bfkh.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatal.hu 

 

 
Iktatószám: BP/PNEF-KOF/0057-36/2020. 

Ügyintéző: Dr. Dévényiné F.A./Pintér M. 

Telefonszám: +36 (1) 465-3872 

E-mail: korhaz.higiene@nfo.bfkh.gov.hu 

Tárgy: Közhírré tétel a Jump Consulting Kft. 

Budaörsi Egészségügyi Központ telephelyén 

történt járványügyi előírások megsértése miatti 

egészségügyi bírság kiszabásáról 

 

 

KÖZLEMÉNY 

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 88. § (2) 

bekezdés a)–d) pontjai és a 89. § (1)–(2) bekezdései, továbbá az egészségügyi hatósági és 

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

alapján, a Budapest Főváros Kormányhivatala az általa kiadott, 2020. január 16-án véglegessé vált, 

BP/PNEF-KOF/0057-27/2020. ügyiratszámú egészségügyi bírságot kiszabó határozattal 

(továbbiakban: Határozat) kapcsolatban az alábbiakat teszi közzé: 

 

1. Eljáró hatóság:  Budapest Főváros Kormányhivatala  

2. Ügyfél neve:  Jump Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Intézmény) 

3. Ügy száma:   BP/PNEF-KOF/0057/2020. (előiratszáma: BP/PNEF-KOF/03247/2019.) 

4. Ügy tárgya:   egészségügyi bírság kiszabása járványügyi előírások megsértése miatt   

5. Közlemény kifüggesztésének napja:  2020. január 24. 

6. Közlemény levételének napja:  2020. február 8. 

 

BFKH a Határozat rendelkező részéről, illetve indokolásának kivonatáról az alábbi tájékoztatást adja: 

 

„A népegészségügyi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: 

BFKH) a Jump Consulting Kft.-re (2040 Budaörs, Árvácska utca 21., továbbiakban: Intézmény) a 

Budaörsi Egészségügyi Központ elnevezésű (2040 Budaörs, Kossuth L. u. 9. szám alatti) telephelyén 

(továbbiakban: Telephely) történt járványügyi előírások megsértése miatt   

 

5.000.000,- Ft, azaz ötmillió forint 

 

egészségügyi bírságot szabott ki. 

 

A BFKH felhívja az Intézmény figyelmét arra, hogy az egészségügyi bírság ismételt jogsértés esetén 

ismételten is kiszabható.  

A bírság összegét jelen határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles megfizetni a 

BFKH Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-01040047-00000000 számú, bírság és egyéb 

központosított bevételi beszedési számlájára, átutalási megbízással.  
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A BFKH figyelmezteti, hogy a határidőben meg nem fizetett eljárási bírságot, a késedelem minden 

napjára a jegybanki alapkamat kétszerese 365-öd részének megfelelő késedelmi pótlék terheli.  

 

A bírság összegének határidőben történő megfizetésének elmaradása esetén a BFKH megindítja a 

végrehajtást és azt annak foganatosítása érdekében megküldi az állami adóhatóságnak.  

 

Eljárási költség viseléséről a BFKH a BP/PNEF-KOF/03247-8/2019. iktatószámú döntésében 

rendelkezett, más költség nem merült fel. 

 

Jelen döntés a közlésével véglegessé válik, az ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozatot 

sérelmező ügyfél jogsérelemre hivatkozva, a határozat közlésétől számított 30 napon belül 

közigazgatási pert indíthat, keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet a BFKH-hoz kell benyújtani, 

de a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak (1027 Budapest, Tölgyfa utca 1-3., 

a továbbiakban: Bíróság) kell címezni.  

 

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a keresetlevelet kizárólag elektronikus 

úton, a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu honlapon keresztül, elektronikus űrlap használatával köteles 

benyújtani. A Bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, ha a felek egyike sem kérte a 

tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek. Tárgyalás tartása keresetlevélben 

kérhető. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye. A peres eljárás 

illetékköteles, melyet a Bíróság döntése szerint kell megfizetni. 

 

Az egészségügyi bírságot kiszabó végleges határozatáról készült közleményt a BFKH az általános 

közigazgatási rendtartásról szóló törvény szabályai szerint közhírré teszi.” 

 

Indokolás 

 

Az Intézmény a Budaörsi Egészségügyi Központ elnevezésű (2040 Budaörs, Kossuth L. u. 9. szám 

alatti) telephelyén (továbbiakban: Telephely) – a 2019. december 17-én felvett jegyzőkönyvben leírtak 

értelmében - 2019. december 12-én 22 páciensen végeztek el szemműtétet egynapos sebészeti 

ellátás keretében. 2019. december 14-én 9 beteget újra operáltak. Minden beteg több napig 

fekvőbeteg ellátásra szorult.  

A Telephelyen 2019. december 16-án vett környezeti minták közül 4 minta esetében ugyanaz a 

baktérium tenyészett ki, mint a Telephelyen műtött 6 beteg vizsgálati anyagából. Laboratóriumi 

vizsgálati leletek alapján megállapítást nyert, hogy az Intézményben vett felületi bakteriológiai 

vizsgálatok PFGE eredményei és a 6 beteg izolátumának PFGE eredményei azonosak.  

Az egészségügyi dokumentáció, illetve az Intézmény nyilatkozata alapján megállapítást nyert, hogy a 

22 beteg ellátása során összesen 1 óra állt rendelkezésre az infekciókontroll tevékenység 

elvégzésére, amely nem elegendő ahhoz, hogy ezt a feladatot a vonatkozó előírások és a szakmai 

szabályok szerint ellássák.  

Az Intézmény tehát a járványügyi megelőző tevékenységét nem az egészségügyről szóló 1997. évi 

CLIV. törvény 56. § (1) bekezdése szerinti célnak megfelelően végezte és ezzel járványt okozott, 

amely összesen 13 beteget érintett.  

A leírtakra tekintettel megállapítást nyert, hogy az Intézmény megsértette az egészségügyi ellátással 

összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és 

felügyeletéről szóló 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet 4. § (1) bekezdésben előírtakat, az 

infekciókontrollt nem megfelelően végezte, amely egyrészt járványt, másrészt több beteg 

Enterococcus faecalissal történő megfertőződését és szemének állapotromlását okozta. Különös 

tekintettel a laboratóriumi vizsgálati eredményekre megállapítást nyert, hogy mindezekért az 

Intézményt terheli a felelősség.  
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BFKH megállapította, hogy az Intézmény Telephelyén feltárt közegészségügyi-járványügyi 

hiányosságok a súlyukat tekintve nem orvosolhatóak, így a közigazgatási szabályszegések 

szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával 

összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül 

helyezéséről szóló 2017. évi CLXXIX. törvény 2. § (1) bekezdés a) pontjában szabályozott 

figyelmeztetés alkalmazásának nem volt helye. Mindezek alapján a BFKH egyrészt a további 

megbetegedések megelőzése érdekében kötelezést adott ki, valamint eljárást indított annak 

vizsgálata érdekében, hogy az egészségügyi bírság kiszabásának feltételei fennállnak-e. 

  

A BFKH megállapította, hogy bírság kiszabásának az egészségügyi hatósági és igazgatási 

tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 13/A. § (1) bekezdés alapján van helye, mivel az 

Intézmény a járványok megelőzésére vonatkozó jogszabályi előírásokat megsértette, amely 

következtében járvány alakult ki, illetve a szemfertőzések a betegek egészségégét súlyosan 

veszélyeztették. Megállapította továbbá a BFKH, hogy az Intézményben kialakult járványért, valamint 

a szemfertőzésekért az Intézményt terheli a felelősség. A leírtak okán a bírság kiszabásától a BFKH 

nem tekinthetett el. A bírság összegének meghatározásánál az eset összes körülményét figyelembe 

véve a jogsértéssel, a rendelkező részben meghatározott összeget látta arányban állónak.  

 

BFKH felhívja a figyelmet, hogy a Határozat előzetes időpont egyeztetést követően a BFKH 

Népegészségügyi Főosztály Kórházhigiénés, Nemzetközi Oltóhelyi és Foglalkozásegészségügyi 

Osztályán (1138 Budapest, Váci út 174.) ügyfélfogadási időben (hétfő – csütörtök: 8.00 – 16.00 óráig, 

péntek: 8:00 – 13:00 óráig) megtekinthető. 

 

BFKH elrendeli a közlemény közhírré tételét az alábbi helyeken: 

1. Budapest Főváros Kormányhivatala honlapja 

2. Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály hirdetőtáblája 

 

Budapest, - dátum a digitális aláírás szerint 

 

 dr. Sára Botond 

 kormánymegbízott megbízásából 

 

 Dr. Vass Csaba 

 helyettes fővárosi és megyei tisztifőorvos 
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