
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 
80 1 12 0 0 0 0 0 0

201/2001. (X.25.) Korm. rendeletben foglalt ivóvíz 

minőségi előírások, adatszolgáltatási 

kötelezettségek be nem tartása;                                                                                                                                              

Az egészségügyi szolgáltatások 

minimumfeltételeiről szóló jogszabály 

megsértése;                                                                                                  

Egészségügyi ellátással kapcsolatos ápolásszakmai 

hiányosságok;

Az országos hatósági ellenőrzési tervben nem 

szereplő, de az ellenőrzési időszakban  

lefolytatott hatósági ellenőrzések végrehajtása 

274 0 2 0 0 0 0 0 0

Egészségügyi ellátással kapcsolatos ápolásszakmai 

hiányosságok; veszélyes hulladék kezelésének 

hiányosságia egészségügyi szolgáltatónál;

kémiai terhelési 

bírságok

Tolna 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 
545 35 46 0 0 9 830.000 0 0

1/2002. (I. 11.) EüM rendelet 4. § (3) d), (5);  96/2003 

(VII. 15.) Korm. rendelet 4. §; 1997. évi CLIV. törvény 

13. § (1) és (4), 24. § (1) és 136. § (1) , 110. § (1)-(4); 

1997. évi XLVII. törvény 6. §, 28. § (2); 4/2009. (III. 17.) 

EüM rendelet 27. § (1) és (2);  2006. évi XCVII. törvény 

14/A §. (1); 2000. évi XXV. törvény 29. § (1); 60/2003. 

(X. 20.) ESZCSM rendelet 2. §-a; 18/1998. (VI.3.) NM 

rendelet 4. § (2), 35.§ (4); a 2014. évi védőoltásokról 

szóló OEK módszertani levél; Tájékoztató a 

fertőtlenítésről kézikönyv; 44/2000. (XII. 27.) EüM 

rendelet 9. § (1), (2) és (3); 122/2009/EK Rendelet 13. 

cikk; 37/1996. (X. 18.) NM rendelet 1 § (3)  e), 1. számú 

melléklet II. pontja; 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet 

4.§-a;  201/2001.(X.25.) Kormányrendelet 5.§ (5) és (6); 

6. § (2a), 2. számú mellékletének B) 5. pontja; 21/2002. 

(IV.25.) KöViM rendelet 4.§ (1) e) pont.

Az országos hatósági ellenőrzési tervben nem 

szereplő, de az ellenőrzési időszakban  

lefolytatott hatósági ellenőrzések végrehajtása 

1370 67 34 2 40.000 1 60.000 5 500.000

96/2003. (VII.15.) Kormányrendelet 14. § (1)-(2a), 3. § 

(2) és (3);  4/2000 (II. 25.) EüM rendelet 1. számú mell., 

2. számú mell. 5. pontja; 1/2002. (I. 11.) EüM rendelet 

2. § c) és 4. § d); 1997. évi CLIV. törvény 108. § (1), 110. 

§ (1)-(4), 119. § (3) e)  2006. évi XCVII. törvény 14/A §. 

(1);  18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 3. § (1), 9. §. (1) , 4. 

számú  mell. 5., 7. pontja,  3. számú  mell.; 1999. évi 

XLII. törvény 2. § (1) a), 4. § (1);  60/2003. (X. 20.) 

ESZCSM rendelet 2. §-a, 3. § (1) d); 4/2009. (III. 17.) 

EüM rendelet 27. § (1) és (2), 13. számú mell.; 2000. évi 

XXV. törvény 28. § (3), 29. § (1);  44/2000. (XII. 27.) EüM 

rendelet 9. § (1), (2) és (3); 852/2004/EK rendelet II. 

mell. I. fejezet (1), (2), (4) bek.,  VIII. fejezet (1) bek.; 

33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 3.§ (5) bek.

egészségügyi bírságok 
kémiai terhelési 

bírságok

Dombóvári 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 
252 1 5 0 0 0 0 0 0

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. Törvény 

19. § (2) bekezdése és V. VI. VII. fejezete, a 

víziközművek üzemeltetéséről szóló 21/2002. 

KöViM rendelet 4. § (1) bekezdés e) pontja, Az 

ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés 

rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) 

Kormányrendelet 3.§ (3), 6.§ (1), (2) bek., az 

egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges 

szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. 

ESZCsM rend., Az egészségügyről szóló 1997. évi 

CLIV.tv., Az orvostechnikai eszközökről szóló 

4/2009. EüM rendelet.

Az országos hatósági ellenőrzési tervben nem 

szereplő, de az ellenőrzési időszakban  

lefolytatott hatósági ellenőrzések végrehajtása 

850 10 17 0 0 0 0 1 150.000

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 

19. § (1); 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet; az 

egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges 

szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. 

ESZCsM rend., az egészségügyről szóló 1997. évi 

CLIV.tv., az egészségügyi szolgáltatások 

gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a 

működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. 

Korm. rend., a közfürdők létesítésének és 

üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről 

szóló 37/1996. (X. 18.) NM rendelet; a fertőző 

betegségek és a járványok megelőzése érdekében 

szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 

18/1998 (VI.3.) NM rendelet 4. § (2) bekezdése.

egészségvédelmi 

bírságok 
egészségügyi bírságok 

kémiai terhelési 

bírságok

Paksi 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 
965 57 36 0 0 0 0 0 0

Alapvető közegészségügyi feltételek hiánya; 

Vízminőséggel kapcsolatos problémák; 

Kémiai biztonság területén a veszélyes vegyi 

anyagokkal végzett tevékenységekkel kapcsolatos 

hiányosságok;

Egészségügyi ellátás minimum feltételeinek 

hiányosságai; egészségügyi tevékenységgel 

kapcsolatos ápolásszakmai hiányosságok; 

Infekciókontroll hiányosságai, egészségügyi 

veszélyes hulladék gyűjtésével kapcsolatos 

problémák.

Az országos hatósági ellenőrzési tervben nem 

szereplő, de az ellenőrzési időszakban  

lefolytatott hatósági ellenőrzések végrehajtása 

1223 17 11 1 1.000.000 0 0 2 200.000

Alapvető közegészségügyi feltételek hiánya; 

Vízminőséggel kapcsolatos problémák; 

Kémiai biztonság a veszélyes vegyi anyagokkal 

végzett tevékenységekkel kapcsolatos 

hiányosságok;

Egészségügyi ellátás minimum feltételeinek 

hiányosságai;

Dohányzási tilalmak megszegése;

bírságoló határozatok 

egészségvédelmi 

bírságok 
egészségügyi bírságok 

kémiai terhelési 

bírságok

Szekszárdi 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 
1842 94 99 0 0 9 830.000 0 0

Az országos hatósági ellenőrzési tervben nem 

szereplő, de az ellenőrzési időszakban  

lefolytatott hatósági ellenőrzések végrehajtása 

3717 94 64 3 1.040.000 1 60.000 8 850.000

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

Tolna Megyei Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

és a működési területén lévő járási népegészségügyi intézetek


