
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 
36 0 0 0 0 0 0 0 0

Az országos hatósági ellenőrzési tervben nem 

szereplő, de az ellenőrzési időszakban  

lefolytatott hatósági ellenőrzések végrehajtása 

64 0 47 0 0 0 0 0 0 Ivóvíz jogszabályban előírt határérték túllépése

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 
164 3 58 0 0 0 0 0 0

étrend-kiegészítőkről szóló 37/2004. (IV.26.) 

ESzCsM rendelet ben foglaltak megsértése 

(jelölési hiba/ határétéket meghaladó vitamin 

tartalom jelölése) 

Az országos hatósági ellenőrzési tervben nem 

szereplő, de az ellenőrzési időszakban  

lefolytatott hatósági ellenőrzések végrehajtása 

992 6 1 0 0 2 80.000 0 0

étrend-kiegészítőkről szóló 37/2004. (IV.26.) 

ESzCsM rendelet ben foglaltak megsértése és az 

EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 178/2002/EK 

RENDELETE (határértéket meghaladó vitamin 

tartalom a termékben);                        kozmetikai 

termékekről szóló 1223/2009/EK rendeletben 

foglaltak megsértése (forgalmazott termék  CPNP 

bejelentés elmulasztása, hiányos CPNP bejelentés)

egészségügyi bírságok 
kémiai terhelési 

bírságok

kémiai terhelési 

bírságok

Jászberényi 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 

Jász-Nagykun-Szolnok 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 
159 5 13 0 0 2 80.000 0 0

Belső ivóvízhálózat határérték feletti ólom 

tartalma, kisebb közegészségügyi hiányosság 

(karbantartás), önellenőrző medencevíz és 

hatósági medencevíz vizsgálat határérték feletti 

bakteriológiai és/vagy kémiai eredménye;

bírságok: műszaki meghibásodás ellenére a 

medencéket üzemeltették, üzemeltetési 

szabályzat jóváhagyása és előzetes , illetve 

folyamatos medencevíz vízvizsgálat nélkül 

üzemeltek. Közegészségügyi hiányosság 

(salétromos fal javítása). 

Az országos hatósági ellenőrzési tervben nem 

szereplő, de az ellenőrzési időszakban  

lefolytatott hatósági ellenőrzések végrehajtása 

1099 3 80 2 40.000 0 0 0 0

Veszélyes keverék biztonsági adatlap 

aktualizálásának hiánya, biztonsági adatlap átadási 

kötelezettségének elmulasztása, címke tartalma 

és biztonsági adatlapja nem volt összhangban. 

Ivóvíz hálózaton mért határérték feletti 

bakteriológiai, kémiai és biológiai paraméterek 

miatt;

bírság: dohányzási korlátozás megszegése 

magánszemély részéről. Közegészségügyi 

hiányosság (helyiség higiénés állapotával 

kapcsolatos teendők).

egészségvédelmi 

bírságok 
egészségügyi bírságok 

kémiai terhelési 

bírságok

Karcagi 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 
462 10 35 0 0 0 0 0 0

egészségügyi szakdolgozók tevékenységével 

kacsolatos hiányosságok, 

igazgatási szakterületet érintő jogszabályok 

megsértése, 

közegészségügyi követelmények elmaradása, 

medencés fürdőkkel, ivóvízzel kapcsolatos 

jogszabályok megsértése

Az országos hatósági ellenőrzési tervben nem 

szereplő, de az ellenőrzési időszakban  

lefolytatott hatósági ellenőrzések végrehajtása 

299 21 45 0 0 2 150.000 0 0

egészségügyi szolgáltatás nyújtására vonatkozó 

jogszabályi rendelkezés megsértése,

egészségügyi kártevők elszaporodása,

közegészségügyi követelmények elmaradása

bírságoló határozatok 

egészségvédelmi 

bírságok 
egészségügyi bírságok 

kémiai terhelési 

bírságok

Mezőtúri 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
424 1 4 0 0 0 0 0 0

Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához 

szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 

60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet előírásának 

megsértése; a közfürdők létesítésének és 

üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről 

szóló 37/1996. (X. 18.) NM rendeletben foglaltak 

megsértése.

Az országos hatósági ellenőrzési tervben nem 

szereplő, de az ellenőrzési időszakban  

lefolytatott hatósági ellenőrzések végrehajtása

2624 29 112 0 0 2 150.000 0 0

A 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet alapján 

kiadott működési engedélyben foglaltak 

megsértése; az étrend-kiegészítőkről szóló 

37/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendeletben előírtak 

alapján nem megfelelő étrend-kiegészítő 

forgalmazása; továbbá az alábbi jogszabályok 

megsértése: 1999. évi XLII. törvény; az Európai 

Parlament és Tanács 453/2010/EU rendelettel 

módosított 1907/2006/EK rendelet;  38/2003. 

(VII.7.) ESZCSM-FVM-KvVM együttes rendelet; 

2000. évi XXV. törvény;  18/1998. (VI. 3.) NM 

rendelet; 1997. évi CLIV. törvény; 201/2001. (X. 

25.) Korm. rendelet; 60/2003. (X. 20.) ESZCSM 

rendelet; 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet; 1991. évi 

XI. törvény; 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet;  2011. 

évi CXC. törvény.

kötelező 

határoza-

tok száma

(db)

bírságoló határozatok

egészségvédelmi 

bírságok
egészségügyi bírságok

kémiai terhelési 

bírságok

Szolnoki 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 
1245 19 110 0 0 2 80.000 0 0

Az országos hatósági ellenőrzési tervben nem 

szereplő, de az ellenőrzési időszakban  

lefolytatott hatósági ellenőrzések végrehajtása 

5078 59 285 2 40.000 6 380.000 0 0

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

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv


