
Ellenőrzési időszak: 

2014. január 1-december 31. 

száma

(db)

összege 

(Ft)

száma

(db)

összege 

(Ft)

száma

(db)

összege 

(Ft)

Az országos hatósági ellenőrzési tervben 

szereplő hatósági ellenőrzések végrehajtása 
43 1 0 0 0 0 0 0 0

Személyi feltételek hiánya, az ügy további 

intézkedésre végzésben az eljárásra jogosult OTH -

hoz áttéve.

Az országos hatósági ellenőrzési tervben nem 

szereplő, de az ellenőrzési időszakban  

lefolytatott hatósági ellenőrzések végrehajtása 

104 0 4 0 0 0 0 0 0
Sugáregészségügyi hiányosság

Ellenőrzési időszak: 

2014. január 1-december 31. 

száma

(db)

összege 

(Ft)

száma

(db)

összege 

(Ft)

száma

(db)

összege 

(Ft)

Az országos hatósági ellenőrzési tervben 

szereplő hatósági ellenőrzések végrehajtása 
177 0 0 0 0 0 0 0 0

Az országos hatósági ellenőrzési tervben nem 

szereplő, de az ellenőrzési időszakban  

lefolytatott hatósági ellenőrzések végrehajtása 

585 1 3 1 250.000 0 0 0 0

Nemdohányzók védelméről szóló törvény 

megsértértése 

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv. 

megsértése

Emberi felhasználásra kerülő víz és felszíni vízre 

vonatkozó előírásainak megsértése

A vásári, piaci és vásárcsarnoki árusítás 

közegészségügyi szabályairól szóló 59/1999. 

(XI.26.) EüM rendelet előírásainak megsértése

egészségügyi bírságok 
kémiai terhelési 

bírságok

kémiai terhelési 

bírságok

Ajkai Járási Népegészségügyi Intézet

Ellenőrzések célja
Ellenőrzések 

száma

Ellenőrzések eredménye

Megállapított jogsértések típusai

figyelmez-

tető 

végzések 

száma 

(db)

kötelező 

határoza-

tok száma

(db)

bírságoló határozatok 

egészségvédelmi 

bírságok 

Veszprém Megyei Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

Ellenőrzések célja
Ellenőrzések 

száma

Ellenőrzések eredménye

Megállapított jogsértések típusai

figyelmez-

tető 

végzések 

száma 

(db)

kötelező 

határoza-

tok száma

(db)

bírságoló határozatok 

egészségvédelmi 

bírságok 
egészségügyi bírságok 



Ellenőrzési időszak: 

2014. január 1-december 31. 

száma

(db)

összege 

(Ft)

száma

(db)

összege 

(Ft)

száma

(db)

összege 

(Ft)

Az országos hatósági ellenőrzési tervben 

szereplő hatósági ellenőrzések végrehajtása 
273 4 63 0 0 0 0 0 0

Az országos hatósági ellenőrzési tervben nem 

szereplő, de az ellenőrzési időszakban  

lefolytatott hatósági ellenőrzések végrehajtása 

1 155 14 98 1 20.000 0 0 1 100.000
egészségvédelmi bírság

kémiai terhelési bírság kereskedelmi szálláshelynél

Ellenőrzési időszak: 

2014. január 1-december 31. 

száma

(db)

összege 

(Ft)

száma

(db)

összege 

(Ft)

száma

(db)

összege 

(Ft)

Az országos hatósági ellenőrzési tervben 

szereplő hatósági ellenőrzések végrehajtása 
178 1 6 1 0 1 0 0 0

közfürdőt üzemeltetőnél vízminőségi és 

közegészségügyi hiányosságok;                                                                                                                        

étrend-kiegészítő termékek forgalmazásának 

megtiltása  fogyasztó egészségének 

veszélyeztetése miatt;

étrend-kiegészítő termékek jelölésével és 

notifikációjával kapcsolatos hiányosságok;

egészségügyi bírság:                                                                       

étrend-kiegészítő termék notifikáció nélküli 

forgalmazása miatt - figyelmeztetés                                                                      

egészségvédelmi bírság:                                                            

tiltott helyen való dohányzás miatt - 

figyelmeztetés

Az országos hatósági ellenőrzési tervben nem 

szereplő, de az ellenőrzési időszakban  

lefolytatott hatósági ellenőrzések végrehajtása 

295 1 2 0 0 0 0 0 0

védőnői tanácsadó higiénés hiányosságai;                                                                                        

háziorvosi rendelő építészeti feltételeinek, 

valamint háziorvosi praxisban alkalmazott eü. 

szakdolgozó képzettségi hiányosságai;                                                                                                                                                                           

bírságoló határozatok 

egészségvédelmi 

bírságok 
egészségügyi bírságok 

kémiai terhelési 

bírságok

egészségvédelmi 

bírságok 
egészségügyi bírságok 

kémiai terhelési 

bírságok

Pápai Járási Népegészségügyi Intézet

Ellenőrzések célja
Ellenőrzések 

száma

Ellenőrzések eredménye

Megállapított jogsértések típusai

figyelmez-

tető 

végzések 

száma 

(db)

kötelező 

határoza-

tok száma

(db)

Balatonfüredi Járási Népegészségügyi Intézet

Ellenőrzések célja
Ellenőrzések 

száma

Ellenőrzések eredménye

Megállapított jogsértések típusai

figyelmez-

tető 

végzések 

száma 

(db)

kötelező 

határoza-

tok száma

(db)

bírságoló határozatok 



Ellenőrzési időszak: 

2014. január 1-december 31. 

száma

(db)

összege 

(Ft)

száma

(db)

összege 

(Ft)

száma

(db)

összege 

(Ft)

Az országos hatósági ellenőrzési tervben 

szereplő hatósági ellenőrzések végrehajtása 
350 8 9 0 0 0 0 0 0

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról, a 

viziközmű-szolgáltatásról szóló 2011.évi CCIX. 

törvény, 253/1997 (XII.20.) Korm rendelet az 

országos telepepülés rendezési és építési 

követelményekről

Az országos hatósági ellenőrzési tervben nem 

szereplő, de az ellenőrzési időszakban  

lefolytatott hatósági ellenőrzések végrehajtása 

2335 122 113 3 140.000 0 0 1 200.000

1999. XLII. törvény, 2000. évi XXV. törvény, 2011. 

évi CCIX. törvény, 4/2009. (II.17.) EÜM rendelet, 

246/2013. (VII.2.) Korm. rendelet, 7/2004. (XI.23.) 

EüM rendelet, 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet, 

37/1996. (X. 18.) NM rendelet, 18/1998. (VI. 3.) 

NM rendelet, 96/2003. (VII.15.) Korm. rendelet, 

60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet, 1907/2006 EK 

rendelet (REACH),  1972/2008 EK rendelet (CLP), 

453/2010 EK rendelet, 528/2013 EK rendelet 

(biocid)

Ellenőrzési időszak: 

2014. január 1-december 31. 

száma

(db)

összege 

(Ft)

száma

(db)

összege 

(Ft)

száma

(db)

összege 

(Ft)

Az országos hatósági ellenőrzési tervben 

szereplő hatósági ellenőrzések végrehajtása 
1021 14 78 1 0 1 0 0 0

Az országos hatósági ellenőrzési tervben nem 

szereplő, de az ellenőrzési időszakban  

lefolytatott hatósági ellenőrzések végrehajtása 

4474 138 220 5 410.000 0 0 2 300.000

és a működési területén lévő járási népegészségügyi intézetek

Ellenőrzések célja
Ellenőrzések 

száma

Ellenőrzések eredménye

figyelmez-

tető 

végzések 

száma 

(db)

kötelező 

határoza-

tok száma

(db)

bírságoló határozatok 

egészségvédelmi 

bírságok 
egészségügyi bírságok 

kémiai terhelési 

bírságok

kötelező 

határoza-

tok száma

(db)

bírságoló határozatok 

egészségvédelmi 

bírságok 
egészségügyi bírságok 

kémiai terhelési 

bírságok

Veszprém Megyei Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

Veszprémi Járási Népegészségügyi Intézet

Ellenőrzések célja
Ellenőrzések 

száma

Ellenőrzések eredménye

Megállapított jogsértések típusai

figyelmez-

tető 

végzések 

száma 

(db)


