
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 

37 0 2 0 0 0 0 0 0 infekciókontroll személyi minimumfeltételeivel kapcsolatos hiányosságok

Az országos hatósági ellenőrzési tervben 

nem szereplő, de az ellenőrzési 

időszakban  lefolytatott hatósági 

ellenőrzések végrehajtása 

554 18 33 0 0 0 0 0 0

fertőtlenítési és infekciókontroll előírások biztosításának hiányosságai, 

kézhigiéne tárgyi feltételeinek hiánya,  előírásoknak nem megfelelő, nem 

engedélyezett összetevőt tartalmazó  különleges táplálkozási célú 

élelmiszerek forgalmazása, kémiai biztonsági hiányosságok,  

engedéllyel nem rendelkező biocid termék használata,                                                                                                                                 

nem megfelelő minőségű fürdővíz, 

nem megfelelő minőségű ivóvíz, 

gyógyvíz fertőtlenítésére vonatkozó engedély hiánya 

Bács-Kiskun Megyei Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

Ellenőrzések célja

Ellenőr-

zések 

száma

Ellenőrzések eredménye

Megállapított jogsértések típusai

figyelmez-

tető 

végzések 

száma 

(db)

kötelező 

határoza-

tok száma

(db)

bírságoló határozatok 

egészségvédelmi 

bírságok 

egészségügyi 

bírságok 

kémiai terhelési 

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 

162 5 1 0 0 0 0 0 0

fürdővíz minőségi kifogása, egészségügyi szolgáltatóknál a tájékoztató 

tábla hiányos adattartalma, a minimumfeltételek biztosításával 

kapcsolatos hiányosságok, a kémiai kockázatbecslés és a biztonsági 

adatlapok tartalmi hiányosságai  

Az országos hatósági ellenőrzési tervben 

nem szereplő, de az ellenőrzési 

időszakban  lefolytatott hatósági 

ellenőrzések végrehajtása 

1448 60 7 1 20.000 0 0 1 500.000

táborban szülői nyilatkozat adattartalma hiányos volt, fali fertőtlenítőszer 

adagoló hiánya,  egészségügyi szolgáltatóknál a veszélyes hulladék  tárolás 

hiányosságai, minimumfeltételekkel kapcsolatos hiányosságok,  nem 

megfelelő minőségű közüzemi, illetve átmeneti vízszolgáltatás,                                                                                                

kémiai kockázatbecslés és biztonsági adatlapok hiánya, illetve nem 

megfelelő adattartalma, REACH szerinti regisztráció elmulasztása,                                                                                          

nem dohányzók védelméről szóló törvény előírásainak megsértése,                                                                                                 

panasz kapcsán a nem megfelelő trágya kezelés és elszállítás

Bajai Járási Népegészségügyi Intézet 

Ellenőrzések célja

Ellenőrz

ések 

száma

Ellenőrzések eredménye

Megállapított jogsértések típusai

figyelmez-

tető 

végzések 

száma 

(db)

kötelező 

határoza-

tok száma

(db)

bírságoló határozatok 

egészségvédelmi 

bírságok 

egészségügyi 

bírságok 

kémiai terhelési 

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 

262 8 5 0 0 1 100.000 0 0

biztonsági adatlap hiánya, kémiai kockázatbecslés hiánya,                                                                                                        

nem megfelelő minőségi közüzemi vízszolgáltatás, nem megfelelő 

minőségű fürdővíz, fürdővíz önkontroll vizsgálatának hiánya, 

kútfertőtlenítés elmulasztása, egészségügyi szolgáltatóknál a  

minimumfeltételekkel kapcsolatos hiányosságok,                                                                       

veszélyes hulladék tárolás hiányosságai                                

Az országos hatósági ellenőrzési tervben 

nem szereplő, de az ellenőrzési 

időszakban  lefolytatott hatósági 

ellenőrzések végrehajtása 

1345 30 18 0 0 0 0 1 600.000

veszélyes anyag vagy keverék címkézési hiányosságai, biztonsági 

adatlapok tartalmi hiányosságai, kémiai kockázatértékelés hiányosságai, 

rovar - és rágcsálóírtás hiánya,                                                             

egészségügyi szolgáltatóknál a személyi és tárgyi minimumfeltételekkel 

kapcsolatos hiányosságok, egészségügyi szakdolgozók kamarai tagságának 

és működési nyilvántartási kártyájának érvénytelensége,  higiénés 

hiányosságok, bejelentés elmulasztása

Kalocsai Járási Népegészségügyi Intézet 

Ellenőrzések célja

Ellenőrz

ések 

száma

Ellenőrzések eredménye

Megállapított jogsértések típusai

figyelmez-

tető 

végzések 

száma 

(db)

kötelező 

határoza-

tok száma

(db)

bírságoló határozatok 

egészségvédelmi 

bírságok 

egészségügyi 

bírságok 

kémiai terhelési 

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 

421 11 10 0 0 0 0 0 0

biztonsági adatlapok hiánya, biztonsági adatlapok tartalmi és formai 

hibája, a kémiai kockázatértékesléssel kapcsolatos hiányosságok

eü. dokumentáció vezetési hiányosságai, szakdolgozók kamarai, működési 

nyilvántartási, és egészségügyi alkalmassági igazolásával kapcsolatos 

hiányosságok, minimumfeltételekkel kapcsolatos hiányosságok, 

sterilizálással kapcsolatos hiányosságok, akadálymentesítési 

hiányosságok, higiénével kapcsolatos kifogások, orvostechnikai eszközök 

műszaki felülvizsgálatának elmaradása

egészségügyi adatok kezelésével kapcsolatos hiányosságok, fürdővíz 

minőségi kifogásoltsága 

Az országos hatósági ellenőrzési tervben 

nem szereplő, de az ellenőrzési 

időszakban  lefolytatott hatósági 

ellenőrzések végrehajtása 

1885 129 11 2 200.000 0 0 2 400.000

veszélyes anyagokal és keverékekkel végzett tevékenység bejelentésének 

hiánya

biztonsági adatlapok hiánya,

kémiai kockázatértkelésnek a hiánya

minimumfeltételek meglétének hiánya, orvostechnikai eszközök műszaki 

felülvizsgálatának elmaradása

eü. dokumentáció vezetési hiányosságok

higiénével kapcsolatos kifogások

védőoltás elmaradása, 

nem megfelelő minőségű ivóvíz,

folyóvízes kézmosási lehetőség hiánya,

korosztálynak nem megfelelő szájhiginés eszközök biztosítása

nem dohányzók védelméről szóló törvény előírásainak megsértése

bírságoló határozatok 

egészségvédelmi 

bírságok 

egészségügyi 

bírságok 

kémiai terhelési 

bírságok

Kecskeméti Járási Népegészségügyi Intézet

Ellenőrzések célja

Ellenőrz

ések 

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 

370 13 11 0 0 0 0 0 0

étrendkiegészítő /potencia fokozó/ esetében a címkével, jelöléssel 

kapcsolatos hiányosságok, az OÉTI notifikáció hiánya,                          

étrendkiegészítők nem megfelelő címkézése, fürdő nem megfelelő 

higiénés állapota és vízminősége,                                                vízminőségi 

problémák,  kémiai kockázatbecslés és a biztonsági adatlapok tartalmi 

hiányosságai, veszélyes készítményekkel végzett tevékenység 

bejelentésének elmulasztása

Az országos hatósági ellenőrzési tervben 

nem szereplő, de az ellenőrzési 

időszakban  lefolytatott hatósági 

ellenőrzések végrehajtása 

1902 60 23 0 0 1 30.000 2 400.000

higiénés hiányosságok, kémiai kockázatbecslés és biztonsági adatlapok 

tartalmi hiányosságai, egészségügyi szolgáltató rendelési idő 

megváltozása miatti bejelentési kötezettség elmulasztása,                                                  

veszélyes anyag illetve keverék esetében a magyar nyelvű címke hiánya, 

kockázatelemzés és biztonsági adatlap tartalmi hiányosságai, Reach 

regisztrációs kötelezettség elmulasztása

Kiskunhalasi Járási  Népegészségügyi Intézet 

Ellenőrzések célja

Ellenőrz

ések 

száma

Ellenőrzések eredménye

Megállapított jogsértések típusai

figyelmez-

tető 

végzések 

száma 

(db)

kötelező 

határoza-

tok száma

(db)

bírságoló határozatok 

egészségvédelmi 

bírságok 

egészségügyi 

bírságok 

kémiai terhelési 

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 

1252 37 29 0 0 1 100.000 0 0

Az országos hatósági ellenőrzési tervben 

nem szereplő, de az ellenőrzési 

időszakban  lefolytatott hatósági 

ellenőrzések végrehajtása 

7134 297 92 3 220.000 1 30.000 6 1.900.000

és a működési területén lévő járási népegészségügyi intézetek

Ellenőrzések célja

Ellenőrz

ések 

száma

Ellenőrzések eredménye

figyelmez-

tető 

végzések 

száma 

(db)

kötelező 

határoza-

tok száma

(db)

bírságoló határozatok 

egészségvédelmi 

bírságok 

egészségügyi 

bírságok 

kémiai terhelési 

bírságok

Bács-Kiskun Megyei Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv


