
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 
872 0 55 0 0 0 0 0 0

az ivóvíz minőségi követelményeiről és az 

ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) 

Korm. rendelet 3. § (2) és (3) bekezdésben foglalt 

ivóvíz minőségi előírások megsértése, illetve a 

közfürdők létesítésének és üzemeltetésének 

közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X. 

18.) NM rendelet 1. § (1) bekezdésben foglalt 

fürdővíz minőségi előírások megsértése

Az országos hatósági ellenőrzési tervben nem 

szereplő, de az ellenőrzési időszakban  

lefolytatott hatósági ellenőrzések végrehajtása 

211 0 0 0 0 0 0 0 0

kémiai terhelési 

bírságok

Borsod-Abaúj-Zemplén 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 
222 0 1 3 60.000 0 0 0 0

az ivóvíz minőségi követelményeiről és az 

ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) 

Korm. rendelet 3. § (2) és (3) bekezdésben foglalt 

ivóvíz minőségi előírások megsértése

Az országos hatósági ellenőrzési tervben nem 

szereplő, de az ellenőrzési időszakban  

lefolytatott hatósági ellenőrzések végrehajtása 

1544 4 26 3 60.000 1 10.000 0 0

a nemdohányzók védelméről és a 

dohánytermékek fogyasztásának, 

forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. 

évi XLII. törvény, a közfürdők létesítésének és a 

üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről 

szóló 37/1996. NM rendelet és a közfürdők 

létesítéséről és üzemeltetéséről szóló 

121/1996.(VII.24.) Korm. rend, valamint a fertőző 

és betegségek és járványok megelőzése 

érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről 

szóló 18/1998. (VI.3.) NM rendelet előírásainak 

megsértése (rágcsálóirtás elmaradása), RASFF-

riasztás kitiltó határozat 

egészségügyi bírságok 
kémiai terhelési 

bírságok

Edelényi 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 
22 0 5 0 0 0 0 0 0

az ivóvíz minőségi követelményeiről és az 

ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) 

Korm. rendelet 3. § (2) és (3) bekezdésben foglalt 

ivóvíz minőségi előírások megsértése, illetve a 

közfürdők létesítésének és üzemeltetésének 

közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X. 

18.) NM rendelet 1. § (1) bekezdésben foglalt 

fürdővíz minőségi előírások megsértése

Az országos hatósági ellenőrzési tervben nem 

szereplő, de az ellenőrzési időszakban  

lefolytatott hatósági ellenőrzések végrehajtása 

356 259 200 4 80.000 0 0 0 0

veszélyes anyaggal folytatott tevékenység 

bejelentése; kockázatelemzés hiánya; 

adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása;  a 

fertőző és betegségek és járványok megelőzése 

érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről 

szóló 18/1998. (VI.3.) NM rendelet előírásainak 

megsértése miatt rovar- és rágcsálóirtásra 

kötelezés

egészségvédelmi 

bírságok 
egészségügyi bírságok 

kémiai terhelési 

bírságok

Encsi 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 0 3 0 0 0 0 0 0

az ivóvíz minőségi követelményeiről és az 

ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) 

Korm. rendeletben foglalt ivóvíz minőségi 

előírások megsértése

Az országos hatósági ellenőrzési tervben nem 

szereplő, de az ellenőrzési időszakban  

lefolytatott hatósági ellenőrzések végrehajtása 

830 2 17 4 80.000 3 200.000 0 0

a nemdohányzók védelméről és a 

dohánytermékek fogyasztásának, 

forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. 

évi XLII tv. Előírásainak megsértése

bírságoló határozatok 

egészségvédelmi 

bírságok 
egészségügyi bírságok 

kémiai terhelési 

bírságok

Mezőkövesdi 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 
326 1 8 1 20.000 0 0 0 0

a nemdohányzók védelméről és a 

dohánytermékek fogyasztásának, 

forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. 

évi XLII. törvény, a közfürdők létesítésének és a 

üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről 

szóló 37/1996. NM rendelet és a közfürdők 

létesítéséről és üzemeltetéséről szóló 

121/1996.(VII.24.) Korm. rend, valamint a fertőző 

és betegségek és járványok megelőzése 

érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről 

szóló 18/1998. (VI.3.) NM rendelet előírásainak 

megsértése

Az országos hatósági ellenőrzési tervben nem 

szereplő, de az ellenőrzési időszakban  

lefolytatott hatósági ellenőrzések végrehajtása 

1749 1 3 0 0 0 0 0 0

az ivóvíz minőségi követelményeiről és az 

ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) 

Korm. rendelet 3. § (2) és (3) bekezdésben foglalt 

ivóvíz minőségi előírások megsértése; a 

nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek 

fogyasztásának, forgalmazásának egyes 

szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény, a 

közfürdők létesítésének és a üzemeltetésének 

közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. NM 

rendelet1. § (1) bekezdésben foglalt fürdővíz 

minőségi előírások megsértése és a közfürdők 

létesítéséről és üzemeltetéséről szóló 

121/1996.(VII.24.) Korm. rend, valamint a fertőző 

és betegségek és járványok megelőzése 

érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről 

szóló 18/1998. (VI.3.) NM rendelet előírásainak 

megsértése

kötelező 

határoza-

tok száma

(db)

bírságoló határozatok 

egészségvédelmi 

bírságok 
egészségügyi bírságok 

kémiai terhelési 

bírságok

Miskolci 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 
301 35 26 0 0 0 0 0 0

az ivóvíz minőségi követelményeiről és az 

ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) 

Korm. rendelet 3. § (2) és (3) bekezdésben foglalt 

ivóvíz minőségi előírások megsértése, illetve a 

közfürdők létesítésének és üzemeltetésének 

közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X. 

18.) NM rendelet 1. § (1) bekezdésben foglalt 

fürdővíz minőségi előírások megsértése; ivóvíz, -

medencevíz, és - tápvíz határérték túllépés, 

fürdővíz önellenőrző vizsgálatok elmaradása, 

biztonsági adatlapok helyszínen nem elérhetők; 

kozmetikai termékek dokumentációs elmaradása 

(GMP, TID), közegészségügyi hiányosság

Az országos hatósági ellenőrzési tervben nem 

szereplő, de az ellenőrzési időszakban  

lefolytatott hatósági ellenőrzések végrehajtása 

879 0 3 0 0 0 0 0 0

az ivóvíz minőségi követelményeiről és az 

ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) 

Korm. rendelet 3. § (2) és (3) bekezdésben foglalt 

ivóvíz minőségi előírások megsértése

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 

kémiai terhelési 

bírságok

Szerencsi Járási Népegészségügyi Intézet



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 
2108 36 98 4 80.000 0 0 0 0

Az országos hatósági ellenőrzési tervben nem 

szereplő, de az ellenőrzési időszakban  

lefolytatott hatósági ellenőrzések végrehajtása 

5569 266 249 11 220.000 4 210.000 0 0

kémiai terhelési 

bírságok

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

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 


