
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 
152 0 0 0 0 0 0 0 0

Az országos hatósági ellenőrzési tervben nem 

szereplő, de az ellenőrzési időszakban  

lefolytatott hatósági ellenőrzések végrehajtása 

445 0 117 0 0 0 0 0 0 Határérték feletti ivóvízvizsgálati eredmények

kémiai terhelési 

bírságok

Hajdú-Bihar 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 
484 1 18 0 0 1 150.000 0 0

37/1996. ( X. 18.) NM rendelet 8. § (1) 1. sz. 

melléklet II fejezet 3p., 3. sz. mell. 2p; MSZ 13690-

3; MSZ 15234-2012; ME 10-204:1993;  201/2001. 

(X.25) Korm. r. 5. § (1);  1991. évi XI. tv.  13. § A. 

13. § B.;   2000 évi XXV tv. 19. § (1), 28. §, 29. § 

(1);   25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM. együttes 

rendelet;  16/2002. (IV.10 .) Eü.M. r. 4-5. §;    

18/1998. (XI.3) NM r. 35/A §, 36. § és 4. mell.;  

253/1997 (XII.20) Korm. r. (OTÉK) 53. § (2) A, F;   

4/2009. (III.17.) EüM. r. 27. §          

Az országos hatósági ellenőrzési tervben nem 

szereplő, de az ellenőrzési időszakban  

lefolytatott hatósági ellenőrzések végrehajtása 

1880 82 26 0 0 0 0 2 200.000

201/2001. (X.25) Korm. r. 1.sz. melléklet;     2000 

évi XXV tv. 19. § (1),  29. § (1); 25/2000. (IX.30.) 

EüM-SzCsM. együttes rendelet, 224/2008. (IX.9.) 

Korm. r. 1. § (3);  16/2002 (IV.10 .) Eü.M. r. 4-5. §;  

18/1998. (XI.3) NM r. 36. § és 4. mell.; 253/1997. 

(XII.20) Korm. r. (OTÉK) 53. § (2) A, F; 20/2012. 

(VIII.31) EMMI r. 2. mell. 1. II. 36.         

egészségügyi bírságok 
kémiai terhelési 

bírságok

Balmazújvárosi 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 
243 0 0 0 0 0 0 0 0

Az országos hatósági ellenőrzési tervben nem 

szereplő, de az ellenőrzési időszakban  

lefolytatott hatósági ellenőrzések végrehajtása 

306 0 28 0 0 0 0 0 0

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 
167 0 1 0 0 0 0 0 0

1 egészségügyi dolgozó nem szerepelt a működési 

nyilvántartásban, ezért szakmai felügyeletet 

kellett elrendelni (gyógymasszőr)

Az országos hatósági ellenőrzési tervben nem 

szereplő, de az ellenőrzési időszakban  

lefolytatott hatósági ellenőrzések végrehajtása 

3211 51 27 0 0 0 0 0 0

veszélyes anyag bejelentés elmaradása, kémiai 

kockázatbecslés hiánya, védőoltás megtagadása, 

rovar-, rágcsálóírtási kötelezettség nem teljesítése

bírságoló határozatok 

egészségvédelmi 

bírságok 
egészségügyi bírságok 

kémiai terhelési 

bírságok

egészségvédelmi 

bírságok 
egészségügyi bírságok 

kémiai terhelési 

bírságok

Debreceni Járási Népegészségügyi Intézet

Ellenőrzések célja
Ellenőrzések 

száma

Ellenőrzések eredménye

Megállapított jogsértések típusai

figyelmez-

tető 

végzések 

száma 

(db)

kötelező 

határoza-

tok száma

(db)

Berettyóújfalui 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 
308 2 9 0 0 0 0 0 0

2000. évi XXV. törvény 15.§ (1) (2), 19.§ (1), 29. § 

(1) bek.; 37/1996. (X. 18.) NM rendelet 3. mell. 

Ált. rend. 8.; MSZ 13690-3:1989.;

60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet 2.§;

2006. évi XCVII. Törvény 14/A.§ (1) bek.;

4/2009. (III. 17.) EüM rendelet  27.§ (1)  bek.;

1997. évi CLIV. törvény 108.§ (1) bek.

Az országos hatósági ellenőrzési tervben nem 

szereplő, de az ellenőrzési időszakban  

lefolytatott hatósági ellenőrzések végrehajtása 

1614 34 37 5 100.000 1 30.000 0 0

2000. évi XXV. törvény 19.§ (1), 28.§  (3), 29.§ (1); 

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet 9.§ (1)

16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet 4.§ (2)

18/1998. (VI.3.) NM rendelet 35.§ (4) bek, 35/A.§. 

(1), 36.§ (1) bek. 3 és 4. sz. melléklet, 

„Tájékoztató a fertőtlenítésről” című kiadványban 

előírtak megsértése.

60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet 2.§; 

47/2004. (V. 11.) ESZCSM 15.§ (10) 15.§ (8);

4/2009. (III. 17.) EüM rendelet 27.§ (1);

OEK  „Tájékoztató a sterilizálásról. A 

betegellátásban alkalmazható sterilizáló 

eljárások”; 96/2003. (VII.15.) Korm. rendelet 3.§ 

(2), (3); OEK ,,Tájékoztató a fertőtlenítésről. A 

betegellátásban és a járványügyi gyakorlatban 

alkalmazható fertőtlenítő eljárások'' szakmai-

módszertani kiadvány;

1999. évi XLII. Törvény 2.§ (1) bekezdés a) pontja; 

201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1. számú 

mellékletének A és B táblázatai

kötelező 

határoza-

tok száma

(db)

bírságoló határozatok 

egészségvédelmi 

bírságok 
egészségügyi bírságok 

kémiai terhelési 

bírságok

Hajdúböszörményi 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 
198 0 22 0 0 0 0 0 0

37/1996. (X.18.) NM rendelet - medencés fürdők 

kifogásolt vízminta eredménye

Az országos hatósági ellenőrzési tervben nem 

szereplő, de az ellenőrzési időszakban  

lefolytatott hatósági ellenőrzések végrehajtása 

2316 26 32 14 290.000 2 100.000 0 0

1999. évi XLII törvény-NVT előírásainak 

megsértése,  39/2013. (II.14.) Korm. rendelet 

előírásainak meg nem felelő felirat vagy jelzés, 

60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet eü. igazgatás -

személyi feltétel, tárgyifeltételek hiánya, 96/2003. 

(VII. 15.) Korm. rendelet -közegészségügyi 

hiányosságok,18/1998. NM rendelet- rovar-

rágcsálóírtás hiánya, nem megfelelő mosógép és 

sterilizáló hatásfoka, 37/1996. (X.18.) NM rendele-

medencésfürdők közegészségügyi hiányosságai, 

201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz 

minőségi követelményeiről és az ellenőrzés 

rendjéről- közüzemi vízellátás kifogásolt 

vízminősége, 2000. évi XXV törvény-kémiai 

kockázatbecslés hiánya, 1997. évi CLIV. törvény-

ellátáshoz való jog  

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

Hajdúszoboszlói 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 
1552 3 50 0 0 1 150.000 0 0

Az országos hatósági ellenőrzési tervben nem 

szereplő, de az ellenőrzési időszakban  

lefolytatott hatósági ellenőrzések végrehajtása 

9772 193 267 1 20.000 3 130.000 2 200.000

kémiai terhelési 

bírságok

Hajdú-Bihar 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 


