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. T:irgy: Hotel Cnrbon:t (Hévíz)
szám á ra gy.ógylszálló tn egrtevezés
haszn :ilirtrinalr engedélyezése.

HATÁnoZA,T

A HOTEL CARBONA RT (8380 wÉvtz, Attila rr' l.) trrlajdonában lévő és általa tizemel-
tctett xs.x*-os szálloda szánrára a Hofel Carbotta G1.óg1szái|ocia elnevezósse] a avógyszáiló
ttte gn el.ezés lrasználatát

engedé l1 .e zem.

A gyóg1.szállót a gy'ógyászati ellátás szerrrponqábcil orszrigos krrtegóriiiba sortllonl.

E'z az engedét1' húsz ér.ig én-ényes a rendelkezo jogszabalvban (74,/l999'(XII.25.) Eu.N{.
rendelet) elóírtak alapján és betartása esetén.

E határozat el[en a kézlrezrételtól szárrrított l5 napon belril az országos tisztifőorl'oshoz
cÍmzett és az oTH országos Gyógyhelví és Gyógr,fi.rrdcrugvi Főigazgatóságához 2 pétdány.
ban benyújtott fellebbezéssel lehet élni.

l r r dok l á s

A Hotel Carbona RT (8380 Hér.íz, Attila u. l.) vezérigazgatója kérelmezte a részr'énytársa-
ság tulajdonában 1ér'ő, általa fenntartott és nrűködtetett azonoS ne\ii x.r's't-os szálloda szánrá-
ra a Hotel Carbona Gyogyszálioda megnevezés liasználatát.

A dokunrentáció hiáni'ossága nriatt a minősítési eljárás lefol1tatására csak a szükséges ki-
egészítő iratok nregküldése után (le-lr"rtolsó kiegészítő irat beérkezési dáturna: 2000. l0.25.)
kenilhetett sor.

A nt egkül dö tt, ill etve ki egészitett doku nlent áciő tarta|mazza..

- a létesítnlényről a telekkÖnyr"i térképrrrásolat alapján készített hel1.színrajzot'
- a létesÍtnrénl'gyóg-vászati részlegének a kérelenr beni.újtásakori állapotát tükroző muszaki
tervdokuntentációt '
- a létesítrrrénr' használatbavételi engedél1.ének nrásolatát,
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- a r'iz.iogr územeltetési engedélyt (N1.rrgat-Dunántir1i Vízugyi lgazgatiság l0.4z]r/2l1990.
szárrtit- v.alamint az ezt nróclosító L0. ?I5l2llr992. szánltr határozata),
- az ANTSZ Keszthely Városi Intézete 15-]3l2l2}00. szánrir, egészségügyi szolgáltató tevé-
keny.ség nyú1tására jogosító műktdéSi engedél1.e másolatát,
- a Flotel Carbona szervezeti és miikodési szabáIyzatát,
- az ÁNTSZZaIaNlegyei Intézete i056-l/20OO. számÚr szakr,éleményét a g1.ógyszállor'á mi-
nosítéshez

A létesitnrény'ben ntozgásszerr.i megbetegedések kézelésére van lelretőség
A szálloda gyógvászati részlegérr korrrplett elektro-, illetve hyclrcrterápia áll rendelkezésre,
terlnéSzetes gyógytényezőket (ásván1'r,íznek nregfelelo r'izsgálati paraméterekkel rendelkező
}révíz, gyógyiszap) alkalmaz'''a. eg1éb fizikai gyógynróclok alkalmazásával széleskoru
fizioterápiás ellátást nl5tanak.
Az egészségrigyi szolgáltatás az ANTSZ Kesztheli.' Városi Intézete |5-]3,|?12000. szánrú
rnűkodesi engedély,ében nreglratározott, a r'onatkozó jogszabályokban eloirt feltételeknek
rnegfeleló keretek kozott foly'ik, szakrrán1ú (reunratologia és Íizioterápia) szakképesitéssel
rendelkező szakor'''os szakntai irán1'ításál'al

A gvogy,ászati részlegen az alapvető laboratórir.rmi, illetl.e karcliológiai üzsgálatokra Ieheto-
ség r'an, tor'ábbi kiegészítő vizsgálatokat a hérjzi Szent András Gyógy'fi'irclőkórházban szlik.
séges esetben rlócl varr elr..égeztetni'

A száliocla ft1rclőszolgáltatást nyújto s},.óg,V- és úszómederrcéit a DRV RT B-17 kataszteri
szánrir kt1uából szárrnazó vizze!tize.meltetik' A l'íz a ''Foclor József' országos l(ozegészsé-
giig1'i Kozponi országos Kornyezetegészségligi,i Intézete r'izsgálata szerint ásványr'ízne|t
nerezhetó. deielenleg nent el istner1 ásrán1,1.i7

A ?000. október ?6-án lefolytatott heli,színi szetrrle során nregállapitottirk, hogy az építószeti
feltételek. a berenclezések, a szakmai, személr.i és tárgl.r feltételek a nyűjtott egészségtigyi,
lllet.''e firrdógy.ógr.ászati szolgáltatásokhoz biztosítottak és nregfelelök.

Az ANTSZ Zala N.legvei Intézete 246-2i20o0. szánlir szakvéleménvében a Hotel Carbona
gyógvszallová ttrténő minősítése ellen közegészségügr'i szempontbólkifogást nenl einelt.

A Gazciasági Nlinisztérium Trtrisztikai Egi,uttmükodési Főosztálya VIII-3 1232/2000 sZ'
átlratában a g1.ógl.szálló nrecnevezés lrasználatának engedélyezéséhez hozzáiánrlt'

A fentieket f iul.elembe r'ér, 'e dintéSemet az |991. éli XV' torvény.6 $ (l) bekezdése g/
pont1ában és a 74lI999. (XII25 ) Eri NI rendelet 12 s (l) bekezdésében nteghatározott
lrataskor alapján a 7lI99l. (IV 2ó ) NNl rendelet 5. { (i) bekezdés b/ pontjában biztosított
.logkoronrben hoztaru meg

Felhironr a figr.elrnet, hogl' lratározatorrl a josszabály.okban előirt egy'éb engedélyeket nenl
helr ettesíti. azok beszerzésének kotelezettsé-'Ie alól nem mentesít.

Budapest. 1000. november 2l
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