
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 
90 6 0 0 0 0 0 0 0

Infekciókontroll hiányosságok (takarítás, 

fertőtlenítőszer, IIAB)

Az országos hatósági ellenőrzési tervben nem 

szereplő, de az ellenőrzési időszakban  

lefolytatott hatósági ellenőrzések végrehajtása 

109 0 0 0 0 0 0 0 0

kémiai terhelési 

bírságok

Komárom-Esztergom 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 
271 3 8 0 0 3 230.000 0 0

Nevelési-oktatási intézmények közegészségügyi 

feltételeinek biztosítása a hiányosságok 

kiküszöbölésével; A közfürdők létesítésének és 

üzemeltetésének közegészségügyi feltételeinek be 

nem tartása; Medencés fürdők közegészségügyi 

üzemeltetési feltételeinek be nem tartása.

Az országos hatósági ellenőrzési tervben nem 

szereplő, de az ellenőrzési időszakban  

lefolytatott hatósági ellenőrzések végrehajtása 

2663 92 77 0 0 3 120.000 4 450.000

Nevelési-oktatási intézmények közegészségügyi 

feltételeinek biztosítása a hiányosságok 

kiküszöbölésével, hiányzó kockázatbecslés, 

biztonsági adatlapok pótlása, biztonsági adatlapok 

tartalmi hibáinak kijavítása, veszélyes anyagok 

tárolási hibáinak 

megszüntetése,csomagolási/feliratozási 

hiányosság, veszélyes anyag bejelentés hiánya; 

Egészségügyi dokumentáció vezetésének hiánya, 

adatszolgáltatással kapcsolatos mulasztások; 

Közegészségügyi-higiénés előírások betartása 

(egészségügyi kártevőirtás, egészségügyi 

alkalmassági vizsgálatok, közüzemi szerződések, 

kockázatértékelés), testtömeg csökkentő 

készítmények cimkejelölésének javítása; Működési 

engedély nélkül végzett egészségügyi 

tevékenység; Települési szilárd és folyékony 

hulladékok kezelésének hiányossága.

egészségügyi bírságok 
kémiai terhelési 

bírságok

Esztergomi 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 
92 0 4 0 0 0 0 0 0

Az országos hatósági ellenőrzési tervben nem 

szereplő, de az ellenőrzési időszakban  

lefolytatott hatósági ellenőrzések végrehajtása 

900 0 48 0 0 0 0 0 0

egészségvédelmi 

bírságok 
egészségügyi bírságok 

kémiai terhelési 

bírságok

Komáromi 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 
643 9 30 2 40.000 0 0 0 0

37/1996. (X. 18.) NM rendelet 2. §, és 4. sz. 

melléklet, 1. számú melléklet II. fejezet 1. és 3.  

pontjai; 201/2001 Korm rendelet (X. 25.) 1. sz. 

melléklet B) pontja;  Nvt. 2. § (1) bekezdése db) 

pontja, 7. § (1) – (3) bekezdése, a (4) bekezdés a) 

pont, az (5) bekezdés;  2000 évi XXV. törvény 19. § 

(1) bekezdés, 28. § (3) bekezdése; 1223/2009/EK 

rendelet 13. cikk (1) bekezdés; 18/1998. (VI.3.) 

NM rendelet  35. § és 36. § (1) bekezdése; 

20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet; 1997. évi CLIV. 

törvény 73. § (2) bekezdés

Az országos hatósági ellenőrzési tervben nem 

szereplő, de az ellenőrzési időszakban  

lefolytatott hatósági ellenőrzések végrehajtása 

1724 53 152 0 0 0 0 2 200.000

1997. évi CLIV. Törvény 36. §. (1) a, és bc, pontok, 

45. § (1), (2) bekezdések; 2000. évi XXV. törvény 

15. §,  28. § (3) bekezdés, 29. § (1) bek.; 38/2003. 

(VII.7) ESZCsM-FVM-KvVm együttes rendelet 3. § 

(1) bekezdés; Európai Parlament és a Tanács 

852/2004/EK rendelet II. melléklet I. fejezet (4) 

bekezdés, VI. fejezet (4) bekezdés, V. fejezet (1) 

bekezdés; 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 4. § (1) 

a), és (4) bekezdés, 1. sz. melléklet 4. pontja; 

18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 3. § (1) bek., 5. § (1) 

bekezdés, 26.§, 30.§, 36. §. (1) és (4) bek., 42. § (4) 

bekezdés; 1991. évi XI. törvény 4.§. (6) a) 

bekezdés, 11.§ (1) és (2) bekezdés

bírságoló határozatok 

egészségvédelmi 

bírságok 
egészségügyi bírságok 

kémiai terhelési 

bírságok

Tatabányai 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 
1096 18 42 2 40.000 3 230.000 0 0

Az országos hatósági ellenőrzési tervben nem 

szereplő, de az ellenőrzési időszakban  

lefolytatott hatósági ellenőrzések végrehajtása 

5396 145 277 0 0 3 120.000 6 650.000

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

Komárom-Esztergom Megyei Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

és a működési területén lévő járási népegészségügyi intézetek


