
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 
48 0 0 0 0 0 0 0 0

Az országos hatósági ellenőrzési tervben nem 

szereplő, de az ellenőrzési időszakban  

lefolytatott hatósági ellenőrzések végrehajtása 

157 4 12 0 0 0 0 0 0

A vízminőség javításának elrendeléséről szóló 

201/2001. (X.25.) Korm. rend. előírásainak be 

nem tartása, a veszélyesanyag bejeletésének 

hiánya, biztonsági adatlapok hiányosságai, 

oltóanyag tárolása során a hűtőlánc 

megszakadása,veszélyes anyagokkal és veszélyes 

készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, 

illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 

44/2000. (XII.27.) EüM rendelet,  az ivóvíz 

minőségi követelményeiről és az ellenőrzés 

rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) Korm. r.; az 

egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések 

megelőzéséről, e tevékenységek szakmai 

minimumfeltételeiről és felügyeletéről szóló 

20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet előírásainak 

hiánya.

kémiai terhelési 

bírságok

Baranya 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 
290 5 18 0 0 0 0 0 0

Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához 

szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló  

60/2003. (X. 20.) ESzCsM rend. valamint az 

egészségügyről 1997. évi CLIV. t. előírásainak 

megsértése, a vízminőség javításának elrendelése 

37/1996.(X.18.) NM rendelet 8.§. (1) (2), 1. mell. 

II/1. pontjában foglaltak be nem tartása, az 

Üzemeltetlési Szabályzat benyújtásának 

elrendelését szabályozó  37/1996.(X.18.) NM 

rendelet 1.§. (2) bekezésének megsértése, a 

kémiai-, és optikai sugárzás kockázatértékelése 

hiányosságai,  veszélyes anyag bejeletésének 

hiánya, biztonsági adatlapok hiányosságai

Az országos hatósági ellenőrzési tervben nem 

szereplő, de az ellenőrzési időszakban  

lefolytatott hatósági ellenőrzések végrehajtása 

1022 43 44 0 0 1 100.000 0 0

Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához 

szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló  

60/2003. (X. 20.) ESzCsM rend. valamint az 

egészségügyről 1997. évi CLIV. tv. előírásainak 

megsértése, a vízminőség javításának 

elrendeléséről szóló 201/2001. (X.25.) Korm. rend. 

előírásainak be nem tartása, a veszélyesanyag 

bejeletésének hiánya, biztonsági adatlapok 

hiányosságai, oltóanyag tárolása során a hűtőlánc 

megszakadása

egészségügyi bírságok 
kémiai terhelési 

bírságok

Komlói 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 



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 
362 3 0 0 0 0 0 0 0

1999. évi XLII. törvény 2. § (7) és 4. § (1) és (6) 

bekezdése, 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 11. §-

a és 7. melléklete

Az országos hatósági ellenőrzési tervben nem 

szereplő, de az ellenőrzési időszakban  

lefolytatott hatósági ellenőrzések végrehajtása 

1133 17 2 0 0 0 0 1 200.000

60/2003(X.20.) ESzCsM rendelet 2.§; 

18/1998(VI.3.) NM rendelet 35/A. §;  20/2009. 

(VI.18.) EüM rendelet 4.§; 1/2002. (I.11.) EüM 

rendelet 4.§; 2000. évi XXV. Törvény 14. § (5) 28. 

§ (3) 19.§ (2), 2004. évi XXXIV. Törvény 12/A § (2), 

201/2001. (X. 25.) Kormányrendelet 3.§ (3)

egészségvédelmi 

bírságok 
egészségügyi bírságok 

kémiai terhelési 

bírságok

Mohácsi 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 
391 3 18 0 0 0 0 2 400.000

kémiai biztonsági hiányosságok, eü. szolgáltató 

minőségügyi rendszer hiánya, ill. higiénés 

kézfertőtlenítés nem megfelelősége;

biocid termék OTH engedély nélküli forgalmazása, 

lejárt szavatosságú biocid termék forgalmazása, 

kifogásolt hatósági vízminta eredmények miatt, 

étrend-kiegészítő bejelentés nélküli forgalmazása, 

kozmetikai termék bejelentés nélküli 

forgalmazása, nem megfelelő címkézése, 

engedély nélküli gyártás;                                         

Az országos hatósági ellenőrzési tervben nem 

szereplő, de az ellenőrzési időszakban  

lefolytatott hatósági ellenőrzések végrehajtása 

4192 116 8 0 0 5 320.000 1 100.000

kémiai biztonsági hiányosságok, eü. szolgáltatók 

tárgyi minimumfeltétlek hiánya;        védőoltás 

elmaradás, eü. szolgáltatás jogszabályban 

foglaltaktól eltérő végzése; lakossági 

szűrővizsgálat működési engedélyben foglaltaktól 

történő eltérő végzése és be nem jelentése;                                              

bírságoló határozatok 

egészségvédelmi 

bírságok 
egészségügyi bírságok 

kémiai terhelési 

bírságok

Pécsi Járási Népegészségügyi Intézet

Ellenőrzések célja
Ellenőrzések 

száma

Ellenőrzések eredménye

Megállapított jogsértések típusai

figyelmez-

tető 

végzések 

száma 

(db)

kötelező 

határoza-

tok száma

(db)



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 
194 5 5 0 0 0 0 0 0

ivóvízzel kapcsolatos szabályok megsértése, 

fürdők működésével kapcsolatos szabályok 

megsértése, egészségügyi szolgáltatók személyi-, 

tárgyi-, szakmai-, környezeti feltételeinek hiánya

Az országos hatósági ellenőrzési tervben nem 

szereplő, de az ellenőrzési időszakban  

lefolytatott hatósági ellenőrzések végrehajtása 

1089 91 18 0 0 1 30.000 0 0

ivóvízzel kapcsolatos szabályok megsértése, 

fürdők múködésével kapcsolatos szabályok 

megsértése, egészségügyi szolgáltatók személyi-, 

tárgyi-, szakmai-, környezeti feltételeinek hiánya

kötelező 

határoza-

tok száma

(db)

bírságoló határozatok 

egészségvédelmi 

bírságok 
egészségügyi bírságok 

kémiai terhelési 

bírságok

Siklósi Járási Népegészségügyi Intézet

Ellenőrzések célja
Ellenőrzések 

száma

Ellenőrzések eredménye

Megállapított jogsértések típusai

figyelmez-

tető 

végzések 

száma 

(db)



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 
357 4 5 0 0 0 0 1 700.000

biocid termék engedély nélküli forgalmazása; CLP 

bejelentés hiányábantörtént forgalmazás; 

egészségügyi szolgáltatók személyi, tárgyi, 

szakmai környezeti feltételeinek hiánya; 

kozmetikai termék gyártására vonatkozó GMP és 

CPNP hiányosságok

Az országos hatósági ellenőrzési tervben nem 

szereplő, de az ellenőrzési időszakban  

lefolytatott hatósági ellenőrzések végrehajtása 

1356 39 35 1 20.000 0 0 2 400.000

kifogásolt, nem megfelelő minősítésű ivó-, 

fürdővízvizsgálati eredményre szükséges 

intézkedések elrendelése; a tárgyatárolás 

valamint árnyék kialakításának nem megfelelő 

körülményei;  egészségügyi szolgáltatók személyi, 

tárgyi, szakmai környezeti feltételeinek hiánya; 

Kereskedelmi üzlet általános közegészségügyi 

hiányosságai; Nvt. betartásának hiányosságai 

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 

kémiai terhelési 

bírságok

Szigetvári Járási Népegészségügyi Intézet



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 
1642 20 46 0 0 0 0 3 1.100.000

Az országos hatósági ellenőrzési tervben nem 

szereplő, de az ellenőrzési időszakban  

lefolytatott hatósági ellenőrzések végrehajtása 

8949 310 119 1 20.000 7 450.000 4 700.000

kémiai terhelési 

bírságok

Baranya Megyei Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

 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 


