
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 
74 0 3 0 0 0 0 0 0

37/1996.(X.18.) NM rendelet 1. § (2)(3)(4) 

bekezdése, 3.sz. melléklet - Fürdőmedencék - 2. 

pontja;

121/1996. (VII.24.)Kormányrendelet 4.§ (2) 

bekezdése, a 253/1997.(XII.20.) Kormányrendelet 

108.§ (2) bekezdése, valamint a 37/1996.(X.18.) 

NM rendelet 1. § (3) bekezdés e) pontja és a (4) 

bekezdése;                                                                                                          

60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet;

Az országos hatósági ellenőrzési tervben nem 

szereplő, de az ellenőrzési időszakban  

lefolytatott hatósági ellenőrzések végrehajtása 

257 0 6 0 0 0 0 0 0 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet

kémiai terhelési 

bírságok

Somogy 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 
401 10 0 0 0 0 0 0 0

37/1996 (X.18) NM rendelet 1. §-a, az 1. számú 

melléklet II. pontja; FÜRDŐVÍZ Minősítés 

bakteriológiai vizsgálat alapján című MSZ 13690-3 

szabvány; 

2000. évi XXV. törvény 17.§-a, az Európai 

Parlament és a Tanács 1907/2006/EK 

rendeletének (REACH) IV. cím 31. cikk II. 

melléklete, az anyagok és keverékek 

osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról 

szóló 1272/2008/EK rendelet; 60/2003.(X.20.) 

ESZCSM rendelet; 96/2003. (VII.15.) 

Kormányrendelet

Az országos hatósági ellenőrzési tervben nem 

szereplő, de az ellenőrzési időszakban  

lefolytatott hatósági ellenőrzések végrehajtása 

1881 25 1 1 20.000 0 0 0 0

1999. évi XLII. törvény 2. §-a; 

201/2001. (X.25.) Kormányrendelet 2.§ g) pontja, 

3.§-a és 8. §-a;

2000. évi XXV. törvény  17.§ és 19. §-a, az Európai 

Parlament és a Tanács 1907/2006/EK 

rendeletének (REACH) IV. cím 31. cikk II. 

melléklete, az anyagok és keverékek 

osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról 

szóló 1272/2008/EK rendelet; 60/2003.(X.20.) 

ESZCSM rendelet; 62/1997. (XII. 21.) NM rendelet

egészségügyi bírságok 
kémiai terhelési 

bírságok

Kaposvári 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 
415 5 8 0 0 1 100.000 0 0

intézményi vízellátás, közfürdők, kijelölt 

természetes fürdőhely és panzió medencéjével 

kapcsolatos kifogásolt vízvizsgálati eredmények és 

higiénés hiányosságok; kémiai biztonsági törvény 

megsértése; kozmetikai gyártóhely 

közegészségügyi hiányosságai; veszélyes 

készítményekkel végzett tevékenység 

hiányosságai; egészségügyi tevékenységek 

végzésével kapcsolatos hiányosságok; 

bejelentés nélküli táboroztatás; 

Az országos hatósági ellenőrzési tervben nem 

szereplő, de az ellenőrzési időszakban  

lefolytatott hatósági ellenőrzések végrehajtása 

1275 39 5 0 0 2 100.000 2 200.000

kémiai biztonsági törvény megsértése; veszélyes 

készítményekkel végzett tevékenység 

hiányosságai; egészségügyi kártevők elleni 

védekezés hiányosságai;                                                                                 

kozmetikai termék jelölésével kapcs. 

hiányosságok; állattartással kapcsolatos 

hiányosságok; idősek otthona higiénés 

hiányosságai; egészségügyi ellátás tárgyi 

minimumfeltételeinek hiányosságai; egészségügyi 

tevékenységek végzésével kapcsolatos 

hiányosságok;

egészségvédelmi 

bírságok 
egészségügyi bírságok 

kémiai terhelési 

bírságok

Marcali 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 
365 1 1 0 0 0 0 0 0

nem megfelelő medencevíz fertőtlenítőszer 

használata; műszaki és közegészségügyi 

előírásoknak való meg nem felelés

Az országos hatósági ellenőrzési tervben nem 

szereplő, de az ellenőrzési időszakban  

lefolytatott hatósági ellenőrzések végrehajtása 

1367 43 15 0 0 0 0 0 0

műszaki és közegészségügyi előírásoknak való meg 

nem felelés; egészségügyi szolgáltatók 

minimumfetétel hiánya; munkaköri alkalmassági 

vizsálat hiánya; munkakörhöz kötött védőoltás 

hiánya; biológiai kockázatbecslés hiánya; veszélyes 

anyagok/keverékek feliratozásának, biztonsági 

adatlapjainak, kockázatbecslésének nem 

megfelelősége; határérték feletti ivóvíz vizsgálati 

eredmény

bírságoló határozatok 

egészségvédelmi 

bírságok 
egészségügyi bírságok 

kémiai terhelési 

bírságok

Nagyatádi 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 
284 5 8 0 0 2 130.000 1 150.000

201/2001. (X. 25.) Kormányrendelet 3.§ (2),(3) 

bekezdése, 6. § (7) bekezdése; 37/1996. (X.18.) 

NM rendelet 1. §.(2),  (3) , 8. § (1), 5. § (1) 

bekezdés, 5. § (1) bekezdés, 1. számú melléklet II. 

fejezet 1. és 2. pontja, 3. számú melléklet 2., 3., 4., 

5. és 7. pontja;  18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. 

§. (6) bek., 3. számú mellékletének Általános 

rendelkezések 9. pontja; 2000. évi XXV. törvény 

29. § (1); 28. § (3); 15. § (2).

Az országos hatósági ellenőrzési tervben nem 

szereplő, de az ellenőrzési időszakban  

lefolytatott hatósági ellenőrzések végrehajtása 

1036 13 10 0 0 1 50.000 1 100.000

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

22/2010.(V.7.) EüM rendelet 5.§, 6.§; 16/2002. 

(IV.10.) EüM rendelet 4 § (1) bek.; 37/1996. (X.18.) 

NM rendelet 1. számú melléklet II. fejezet 1. 2. 8. 

pontja, 5. § (1), 3. számú melléklete, 2. , 3. , 5. és 

7. pontja

kötelező 

határoza-

tok száma

(db)

bírságoló határozatok 

egészségvédelmi 

bírságok 
egészségügyi bírságok 

kémiai terhelési 

bírságok

Siófoki 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 
1539 21 20 0 0 3 230.000 1 150.000

Az országos hatósági ellenőrzési tervben nem 

szereplő, de az ellenőrzési időszakban  

lefolytatott hatósági ellenőrzések végrehajtása 

5816 120 37 1 20.000 3 150.000 3 300.000

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

Somogy Megyei Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv


