
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 
19 5 0 0 0 0 0 0 0 eltérés a jogszabályban foglaltaktól

Az országos hatósági ellenőrzési tervben nem 

szereplő, de az ellenőrzési időszakban  

lefolytatott hatósági ellenőrzések végrehajtása 

64 0 2 0 0 0 0 0 0
látogatási tilalom                                               

felvételi zárlat

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 
624 9 18 0 0 3 130.000 0 0

az egészségügyi hatósági és igazgatási 

tevékenységről szóló 1991. évi XI törvény 13/A. § 

(5) bekezdése; 

közfürdők létesítésének és üzemeltetésének 

közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X. 

18.) NM rendelet

Az országos hatósági ellenőrzési tervben nem 

szereplő, de az ellenőrzési időszakban  

lefolytatott hatósági ellenőrzések végrehajtása 

1282 98 11 0 0 1 30.000 5 500.000

a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 

33.§ (1) bek.;

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

egészségügyi szolgáltatások nyújtásához 

szükséges szakmai minimumfeltételekről

egészségügyi bírságok 
kémiai terhelési 

bírságok

kémiai terhelési 

bírságok

Keszthelyi 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 

Zala 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 
361 3 24 0 0 1 50.000 0 0 Engedély nélküli kozmetikum gyártói tevékenység

Az országos hatósági ellenőrzési tervben nem 

szereplő, de az ellenőrzési időszakban  

lefolytatott hatósági ellenőrzések végrehajtása 

649 38 109 1 20.000 0 0 3 300.000

Jogszabályban előírtak be nem tartása

Kémiai biztonsági törvény, REACH, CLP 

előírásainak megsértése

egészségvédelmi 

bírságok 
egészségügyi bírságok 

kémiai terhelési 

bírságok

Nagykanizsai 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 
826 9 36 0 0 0 0 0 0

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

4/2009. (III.17.) EüM rendelet 13. sz. melléklet; 

20/2009. (VI.18.) EüM rendelet; 201/2001. (X.25.) 

Kormányrendelet; 37/1996. (X.18.) NM rend.; 

121/1996. (VII.24.) Korm. rend. 4. § (8) b) pont; 

60/2003. (X.20.) ESZCSM rendelet 3.§ (4); 2006. 

évi XCVII. tv. 14/A. § (1); 

Az országos hatósági ellenőrzési tervben nem 

szereplő, de az ellenőrzési időszakban  

lefolytatott hatósági ellenőrzések végrehajtása 

1383 26 16 0 0 1 300.000 0 0

60/2003. (X.20.) ESZCSM rendelet 3.§ (4); 

26/1997. (IX.3.) NM rendelet 1. sz. melléklet; 

1997. évi CLIV. tv. 108. §; 96/2003. (VII.15.) 

Kormányrendelet; 1999. évi CLIII. Tv. 13. §, 16. §; 

16/2002. (IV.10.) EüM rendelet 3,4,5 §-ai;  

18/1998. (VI.3.) NM rendelet 4. számú melléklete; 

2000. évi XXV. tv. 19. és 29. §.; 1907/2006/EK 

rendelet (REACH) 31. cikk (a veszélyes 

anyagokkal, keverékekkel végzett tevékenység, 

illetve változás bejelentésének, a 

kockázatbecslésnek, biztonsági adatlapnak, illetve 

frissített változatának beszerzése hiánya)

bírságoló határozatok 

egészségvédelmi 

bírságok 
egészségügyi bírságok 

kémiai terhelési 

bírságok

Zalaegerszegi 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 
1830 26 78 0 0 4 180.000 0 0

Az országos hatósági ellenőrzési tervben nem 

szereplő, de az ellenőrzési időszakban  

lefolytatott hatósági ellenőrzések végrehajtása 

3378 162 138 1 20.000 2 330.000 8 800.000

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

Zala Megyei Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

és a működési területén lévő járási népegészségügyi intézetek


