
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 
2647 0 3 0 0 0 0 0 0

Glutén-érzékenyeknek szánt élelmiszerekek nem 

bizonyultak glutén mentesnek.

Emberen végzett beavatkozással járó 

orvostudományi kutatások engedélytől való 

eltérése.

Az országos hatósági ellenőrzési tervben nem 

szereplő, de az ellenőrzési időszakban  

lefolytatott hatósági ellenőrzések végrehajtása 

174 49 75 0 0 3 2.230.000 0 0

Nem üzleti célú szálláshelyen történő táboroztatás 

be nem jelentése. 

Nem megfelelő számú orvostechnikai eszköz, a 

kézhigiéne tárgyi feltételeinek nem teljeskörű 

biztosítása, az eszközfertőtlenítés tárgyi 

feltételeinek, előírt műszaki felülvizsgálat hiánya. 

Az egészségügyi szolgáltatások szakmai minimum 

feltételeinek (előírt szakképesítés) hiánya. 

Engedély nélküli sugárveszélyes tevékenység 

végzése, a súlyos kárral fenyegető helyzet 

kialakulásának kockázata.

kémiai terhelési 

bírságok

Budapest Főváros KH Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 

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 
2249 27 15 0 0 0 0 0 0

Medencés közfürdőben a veszélyes anyagok nem 

megfelelő raktározása, rovar, rágcsálóirtásokra 

vonatkozó előírások be nem tartása. 

Kozmetikai gyártóhelyre vonatkozó higiéniai 

szabályok nem megfelelősége (Staph.aureus 

jelenléte a munkaasztalon).

Veszélyes anyag/keverék  biztonsági adatlapjának 

nem megfelelősége (formai, nem aktualizált).

Biocid termék OTH engedélyének hiánya, nem 

megfelelő címke tartalomal.

Az országos hatósági ellenőrzési tervben nem 

szereplő, de az ellenőrzési időszakban  

lefolytatott hatósági ellenőrzések végrehajtása 

6724 173 91 1 20.000 0 0 0 0

Az étrend-kiegészítő termékek kifogásolhatósága.  

Oktatási intézmények, diákotthonok, egyetemi 

kollégiumok közegészségügyi hiányosságai.  

Veszélyes anyaggal / keverékkel végzett 

tevékenység nem megfelelőssége.

Közegészségügyi hiányosságok megszüntetése.

egészségügyi bírságok 
kémiai terhelési 

bírságok

Budapest II. Kerületi 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 
1007 42 5 0 0 0 0 0 0

Medencés közfürdő üzemeltetési szabályzatának 

nem megfelelősége, üzemnapló hiányos vezetése, 

havi kémiai medencevíz vizsgálatok, 

kontrollvizsgálatok hiánya, gépész hiánya. 

OÉTI-hez be nem jelentett vitaminokat és ásványi 

anyagokat tartalmazó étrend-kiegészítő 

készítmények. 

Mikrobiológiailag kifogásolt kozmetikumok 

visszahívása.

Veszélyes anyagokkal/keverékekkel végzett 

tevékenység be nem jelentése, kémiai 

kockázatértékelés hiánya, biztonsági adatlapok 

hiánya és továbbításának elmulasztása, 

munkavállalók hiányos oktatása. 

Védőoltások megtagadása.

Az országos hatósági ellenőrzési tervben nem 

szereplő, de az ellenőrzési időszakban  

lefolytatott hatósági ellenőrzések végrehajtása 

4536 265 120 36 1.040.000 0 0 2 550.000

Étrend-kiegészítők nem megfelelő címketartalma, 

Kozmetikai termék mikrobiológiai szempontú 

kifogásolhatósága. 

Egészségügyi kártevőirtó vállakozás jogszabálytól 

eltérő tevékenykedése.

Veszélyes anyagokkal/keverékekkel végzett 

tevékenység be nem jelentése, kémiai 

kockázatértékelés hiánya, biztonsági adatlapok 

hiánya 

Védőoltások megtagadása.

egészségvédelmi 

bírságok 
egészségügyi bírságok 

kémiai terhelési 

bírságok

Budapest V. Kerületi 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 
1790 51 6 3 500.000 0 0 0 0

Zárt légtérben történő dohányzás. 

Veszélyes anyag/keverék biztonsági adatlapjának 

és címkéjének tartalmi hiányosságai.

Veszélyes anyaggal/keverékkel végzett 

tevékenység kockázatbecslésének tartalmi 

hiányosságai, veszélyes anyaggal végzett 

tevékenység bejelentésének hiánya.

Védőoltásokkal kapcsolatos adatszolgáltatási 

kötelezettség elmulasztása.

Az országos hatósági ellenőrzési tervben nem 

szereplő, de az ellenőrzési időszakban  

lefolytatott hatósági ellenőrzések végrehajtása 

5908 73 233 0 0 0 0 1 200.000

Közforgalmú egységben dohányzás szabályainak 

megszegése. 

Kötelező védőoltások megtagadása.

Veszélyes anyaggal végzett tevékenység 

bejelentésének elmulasztása, biztonsági adatlapok 

hiánya.

Közegészségügyi hiányosságok.

bírságoló határozatok 

egészségvédelmi 

bírságok 
egészségügyi bírságok 

kémiai terhelési 

bírságok

Budapest VI. Kerületi 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 
1207 63 25 0 0 0 0 1 100.000

Medencés közfürdő önellenőrző vizsgálatának 

hiánya, üzemeletetési szabályzat hiánya. 

Vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmazó 

étrend-kiegészítő készítmények címkéjének 

hiányossága, nem megfelelőssége. 

Veszélyes anyag/ keverék OKBI bejelentésének, 

magyar nyelvű biztonsági adatlapjának hiánya, a 

velük végzett tevékenység bejelentésének, a 

kockázatbecslési dokumentáció hiánya.

Veszélyes anyag/ keverék biztonsági adatlapjának 

tartalmi és formai hiányosságai.

Biocid termék címkézési hiányosságai.

Az országos hatósági ellenőrzési tervben nem 

szereplő, de az ellenőrzési időszakban  

lefolytatott hatósági ellenőrzések végrehajtása 

4594 12 22 9 230.000 0 0 1 100.000

Tiltott helyen történő dohányzás.

Veszélyes anyag/ keverék OKBI bejelentésének, 

magyar nyelvű biztonsági adatlapjának hiánya, a 

velük végzett tevékenység bejelentésének, a 

kockázatbecslési dokumentáció hiánya.

kötelező 

határoza-

tok száma

(db)

bírságoló határozatok 

egészségvédelmi 

bírságok 
egészségügyi bírságok 

kémiai terhelési 

bírságok

Budapest X. Kerületi 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 
2239 32 3 1 30.000 0 0 0 0

A medencés közfürdő üzemeltetésének feltételei 

nem teljesültek maradéktalanul, nem megfelelő 

fürdővíz vizsgálati eredmény.

Testtömeg-csökkentés céljára szolgáló, 

csökkentett energiatartalmú élelmiszernél a 

címkézés és a beltartalom nem egyezett meg a 

jogszabályi előírásoknak.

Veszélyes anyag/keverék biztonsági adatlapja nem 

mindenben felelt meg a előírásainak, pl. hiányzott 

a szakaszok megnevezése, egyes alszakaszok 

kimaradtak, az 1., 2. és 3. pontok tartalma nem 

volt teljes. A módosított címke tartalma és a 

biztonsági adatlap tartalma nem egyezett. 

Veszélyes anyaggal/keverékkel végzett 

tevékenység bejelentésének elmulasztása, 

kockázatbecslés hiánya.

A kötelező védőoltás beadatásának elmulasztása, 

hanyag szülői magatartás miatt a gyermek 

veszélyeztetése.

Az országos hatósági ellenőrzési tervben nem 

szereplő, de az ellenőrzési időszakban  

lefolytatott hatósági ellenőrzések végrehajtása 

5387 120 109 4 100.000 3 400.000 0 0

Engedély nélkül végzett egészségügyi tevékenység 

megtiltása,

A nem megfelelő vízvizsgálati eredmények 

kapcsán (pl. a vízkezelő vegyszer nem megfelelő 

adagolás, nem elegendő pótvíz adagolás, a 

vegyszeradagoló rendszer felülvizsgálatának 

szükségessége) 

Étrend-kiegészítő termékek nem megfelelő 

címketartalma.

A nem dohányzók védelme érdekében a 

dohányzás visszaszorítása a kijelölt helyekre

Ellenőrzések célja
Ellenőrzések 

száma

Ellenőrzések eredménye

Megállapított jogsértések típusai

figyelmezt

ető 

végzések 

száma 

(db)

kötelező 

határozato

k száma

(db)

bírságoló határozatok 

egészségvédelmi 

bírságok 
egészségügyi bírságok 

kémiai terhelési 

bírságok

Budapest XI. Kerületi 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 
1294 39 10 2 40.000 3 800.000 2 200.000

Medencés közfürdőben nem megfelelő vízminta 

eredmény.

Aluljáróban (zárt légtérben) történt dohányzás, 

rendőrségi feljelentés alapján. 

Potencia fokozó étrend-kiegészítő készítményben 

gyógyszer hatóanyag. 

Cumik és cuclik címkéjének tartalmi hiányossága.

Veszélyes anyagok/keverékek címkézésének 

formai, tartalmi hiányossága, biztonsági adatlap 

átadására vonatkozó kötelezettség nem 

teljesítése, veszélyes anyaggal végzett 

tevékenység bejelentésének hiánya.

Veszélyes anyagok/keverékek biztonsági 

adatlapjának tartalmi és formai hiányossága.

Veszélyes anyaggal végzett tevékenység 

kockázatértékelésének hiánya, illetve a 

felülvizsgálat hiánya.

Az országos hatósági ellenőrzési tervben nem 

szereplő, de az ellenőrzési időszakban  

lefolytatott hatósági ellenőrzések végrehajtása 

2576 264 101 0 0 1 30.000 0 0

Veszélyes anyagok/keverékek címkézésének 

formai, tartalmi hiányossága, biztonsági adatlap 

átadására vonatkozó kötelezettség nem 

teljesítése, veszélyes anyaggal végzett 

tevékenység bejelentésének hiánya.

Kozmetikai termékek CPNP regisztrációjának 

elmulasztása

kémiai terhelési 

bírságok

Budapest XIV. Kerületi 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 
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 
1804 70 1 0 0 0 0 0 0

Tiltott helyen való dohányzás. 

Bölcsődei homokozóval kapcsolatos hiányosság.

Kozmetikai termék tisztasági mintájában 

szennyező előfordulása.

Veszélyes anyag/keverék biztonsági adatlapjának 

formai, vagy  tartalmi nem megfelelősége.

Biocid termék nem megfelelő címke tartalomal.

Veszélyes anyaggal/keverékkel végzett 

tevékenység kockázatbecslésének tartalmi 

hiányosságai, veszélyes anyaggal végzett 

tevékenység bejelentésének hiánya, oktatás 

hiánya.

Az országos hatósági ellenőrzési tervben nem 

szereplő, de az ellenőrzési időszakban  

lefolytatott hatósági ellenőrzések végrehajtása 

2386 50 64 0 0 0 0 0 0

Közegészségügyi hiányosságok. 

Járványügyi érdekből védőoltás és hajléktalan 

személyek kényszergyógykezelésének  

szükségessége. 

A kötelező védőoltás beadatásának elmulasztása.

egészségügyi bírságok 
kémiai terhelési 

bírságok

Budapest XX. Kerületi 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 
682 12 0 2 40.000 0 0 0 0

Dohányzással korlátozott területen történt 

dohányzás.

Veszélyes anyag/keverék biztonsági adatlapjának 

tartalmi és formai hiányossága.

Veszélyes anyaggal/keverékkel végzett 

tevékenység kémiai kockázatértékelésének 

hiánya, veszélyes anyaggal végzett tevékenység 

bejelentésének hiánya.

Az országos hatósági ellenőrzési tervben nem 

szereplő, de az ellenőrzési időszakban  

lefolytatott hatósági ellenőrzések végrehajtása 

876 58 33 0 0 1 60.000 0 0

Jogszabályban foglalt közegészségügyi feltételek 

teljesülésének hiánya.

Szabálytalanul forgalmazott termékek. 

Ivóvízellátás biztonságosságának sérülése.

egészségvédelmi 

bírságok 
egészségügyi bírságok 

kémiai terhelési 

bírságok

Ceglédi 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 
497 34 5 0 0 0 0 0 0

Nem megfelelő vízvizsgálati eredmények.

Aluljáróban trörténő dohányzás.

Veszélyes anyag/keverék nem megfelelő 

címkézése, tartalmilag hibás biztonsági adatlapja.

Az országos hatósági ellenőrzési tervben nem 

szereplő, de az ellenőrzési időszakban  

lefolytatott hatósági ellenőrzések végrehajtása 

895 4 34 0 0 0 0 0 0

Étrend-kiegészítő termékek nem megfelelőssége 

(címke hiányosság, összetétel probléma, 

gyógyszerhatóanyag tartalom).

Hiányos kémiai biztonsági kockázatértékelés, 

biztonsági adatlapok tartalmi és formai nem 

megfelelősége. 

bírságoló határozatok 

egészségvédelmi 

bírságok 
egészségügyi bírságok 

kémiai terhelési 

bírságok

Dabasi 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 
879 24 10 0 0 0 0 0 0

Kifogásolt fürdővíz minta. 

Potencia fokozó étrend-kiegészítő készítmény 

címkéjének hiányos jelölése, összetevői nem  

beazonosíthatók.

Glutén-érzékenyeknek szánt termék 

bejelentésének elmulasztása.

Kozmetikumot előállító vállalkozás TID 

aktualizálása nem történt meg, a kozmetikum 

tisztasági mintája pozitív eredményt mutatott.

Veszélyes termék biztonsági adatlapjának formai 

és tartalmi hibái, címkéjének hiányosságai.

Az országos hatósági ellenőrzési tervben nem 

szereplő, de az ellenőrzési időszakban  

lefolytatott hatósági ellenőrzések végrehajtása 

3525 71 56 0 0 3 500.000 1 300.000

Veszélyes keverék biztonsági adatlapjának 

hiányossága. 

Központi ügyeletek működésében tapasztalt 

hiányosságok.

kötelező 

határoza-

tok száma

(db)

bírságoló határozatok 

egészségvédelmi 

bírságok 
egészségügyi bírságok 

kémiai terhelési 

bírságok

Érdi 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 
1060 72 6 0 0 0 0 0 0

Veszélyes anyaggal/keverékkel végzett 

tevékenység bejelentésének hiánya, a kémiai 

kockázatbecslési dokumentáció hiánya, a 

munkavállalók kémiai biztonságra vonatkozó 

oktatásának hiánya

Oktatási intézmény a kártevőirtás elvégzését 

igazolni nem tudta.

Potencia fokozó étrend-kiegészítő készítmény 

hibás jelölése.

Az anyagokra és keverékekre vonatkozó 

(elő)regisztrációs, információ-közlési kötelezettség 

elmulasztása.

Veszélyes anyag/keverék biztonsági adatlapjának 

tartalmi, formai nem megfelelősége.

Veszélyes anyag/keverék címkézésének, 

csomagolásának, osztályozásának nem 

megfelelősége, rendelet szerinti bejelenésének 

elmulasztása.

Veszélyes anyag/keverék OKBI bejelentésének 

hiánya, nem teljes körű kémiai kockázat becslés, 

értékelés.

Az országos hatósági ellenőrzési tervben nem 

szereplő, de az ellenőrzési időszakban  

lefolytatott hatósági ellenőrzések végrehajtása 

2299 123 108 1 20.000 2 320.000 0 0

Étrend-kiegészítő termékek kifogásolhatósága.

A kozmetikai termékek nem megfelelő 

forgalmazása.

Veszélyes anyag/keverék nem megfelelő 

címkézése, kifogásolható biztonsági adatlapja.

Nem kijelölt helyen történő dohányzás.

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

Gödöllői 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 
560 12 0 0 0 0 0 0 0

Közegészségügyi kifogás bölcsődében.

Anyatej-helyettesítő tápszernél OÉTI-hez történő  

bejelentés hiánya.

Veszélyes anyag/keverék biztonsági adatlapjának 

tartalmi, formai hiányossága.

Veszélyes anyaggal/keverékkel végzett 

tevékenység bejelentésének, kockázatbecslésének 

elmulasztása.

Az országos hatósági ellenőrzési tervben nem 

szereplő, de az ellenőrzési időszakban  

lefolytatott hatósági ellenőrzések végrehajtása 

1109 10 83 0 0 0 0 0 0 Rovar- és rágcsáló fertőzöttség.

kémiai terhelési 

bírságok

Monori 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 
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 
730 89 11 0 0 3 160.000 1 200.000

Engedélyezett szabadstrandon kutyák fürdetése.

Medencés közfürdők önellenőrző vizsgálatainak 

nem megfelelő gyakorisága.

Dohányzásra kijelölt helyen nem megfelelő tábla 

kihelyezése.

Vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmazó 

étrend-kiegészítő készítmény címkéjének jelölési 

hibája.

Veszélyes keverék biztonsági adatlapjának hiányos 

alszakaszai. Veszélyes anyaggal/ keverékkel 

végzett tevékenység be nem jelentése, 

kockázatbecslésének hiánya, tartalmi nem 

megfelelősége.

Egészségügyi szolgáltató minimum feltételének 

hiánya.

Orvostechnikai eszközök nem megfelelősége.

Bentlakásos szociális intézményben az ápolási 

dokumentáció hiányos vezetése.

Egészségügyi veszélyes hulladék nem megfelelő 

kezelése.

Egészségügyi szolgáltatónál a higiénés kézmosási, 

kéz- és eszközfertőtlenítési feltételek nem 

megfelelősége.

Az országos hatósági ellenőrzési tervben nem 

szereplő, de az ellenőrzési időszakban  

lefolytatott hatósági ellenőrzések végrehajtása 

1831 113 61 0 0 1 50.000 0 0

Dohányzó helyek kijelölésére való szabályok 

megsértése, dohányzással kapcsolatos 

korlátozások megsértése.

egészségügyi bírságok 
kémiai terhelési 

bírságok

Ráckevei 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 
1334 27 8 0 0 0 0 2 250.000

Veszélyes anyag/keverék biztonsági adatlapjának 

tartalmi hiányossága.

Veszélyes anyag/keverék biztonsági adatlapjának 

hiánya, címkéjének tartalmi hiányossága,  

tárolásának nem megfelelőssége, a tevékenység 

bejelentésének és kockázatértékelésének hiánya.

Telephellyel rendelkező gyógymasszázs 

(gyógymasszőr) tevékenység nem vezetett 

egészségügyi dokumentációt, nem biztosítottak a 

minimum feltételek.

Egészségügyi szolgáltató nem működtetett 

minőségügyi rendszert, nem a működési 

engedélyben rögzített rendelési időben végezte a 

tevékenységét, lejárt a felelősségbiztosítása, 

kamarai tagsággal nem rendelkezett, működési 

nyilvántartása lejárt.

Egészségügyi szolgáltatónál információs és 

tájékoztató tábla nem volt elhelyezve.

Orvostechnikai eszközök mikrobiológiai és 

műszaki felülvizsgálata lejárt. 

egészségügyi veszélyes hulladék hűtve tárolása 

nem volt biztosított.

Sterilizált eszközök, műszerek nem megfelelő 

tárolása. 

Egészségügyi szolgáltató a rovar- és rágcsálóirtást 

nem végeztette el az előírt rendszerességgel.

Az országos hatósági ellenőrzési tervben nem 

szereplő, de az ellenőrzési időszakban  

lefolytatott hatósági ellenőrzések végrehajtása 

1548 221 158 0 0 0 0 0 0

Elmaradt védőoltások.

Rovar- és rágcsáló fertőzöttség.

egészségvédelmi 

bírságok 
egészségügyi bírságok 

kémiai terhelési 

bírságok

Szentendrei 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 
1181 4 8 0 0 0 0 0 0

Közegészségügyi kifogás a bölcsőde 

tetőszerkezetével kapcsolatban.

Magán nőgyógyásznál nem biztosítottak a 

minimum feltételek.

Az országos hatósági ellenőrzési tervben nem 

szereplő, de az ellenőrzési időszakban  

lefolytatott hatósági ellenőrzések végrehajtása 

1820 102 21 2 40.000 0 0 0 0

Veszélyes anyagok/keverékek biztonsági 

adatlapjainak tartalmi és formai nem 

megfelelőssége.

Védőoltás megtagadása.

Nem megfelelő helyen történő dohányzás.

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 
21160 598 116 8 610.000 6 960.000 6 750.000

Az országos hatósági ellenőrzési tervben nem 

szereplő, de az ellenőrzési időszakban  

lefolytatott hatósági ellenőrzések végrehajtása 

46188 1708 1369 53 1.450.000 14 3.590.000 5 1.150.000

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

bírságoló határozatok 

egészségvédelmi 

bírságok 
egészségügyi bírságok 

kémiai terhelési 

bírságok

Budapest Főváros Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv,

valamint a működési területén lévő kerületi és járási népegészségügyi intézetek

Váci Járási Népegészségügyi Intézet

Ellenőrzések célja
Ellenőrzések 

száma

Ellenőrzések eredménye

Megállapított jogsértések típusai

figyelmez-

tető 

végzések 

száma 

(db)

kötelező 

határoza-

tok száma

(db)


