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Tárgy: Közhírré tétel az önellenőrző fürdővízvizsgálatok hiányos teljesítése miatt kiadott egészségügyi 

bírságról 

 

 

KÖZLEMÉNY 

 

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88. § (2) 

bekezdés a)-d) pontjai és 89. § (1)-(2) bekezdése, illetve az egészségügyi hatósági és igazgatási 

tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény (a továbbiakban: Ehi.) 13/A. § (11) bekezdése alapján, a 

hatóságom által kiadott, 2018. október 18-án véglegessé vált HE/NEF/01202-7/2018. iktatószámú 

egészségügyi bírságoló határozattal kapcsolatban az alábbiakat teszem közhírré: 

 

1. Eljáró hatóság: Heves Megyei Kormányhivatal  

(ügyintéző szervezeti egység: Népegészségügyi Főosztály Népegészségügyi és 

Járványügyi Osztály) 

2. Ügyfél neve: Hotel Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság 

3. Ügy száma: HE/NEF/01202/2018. 

4. Ügy tárgya: Egészségügyi bírság kiszabása az önellenőrző fürdővízvizsgálatok hiányos teljesítése 

miatt 

5. Közlemény kifüggesztésének napja: 2018. november 9. 

6. Közlemény levételének napja: 2018. november 24. 

 

A fenti határozat rendelkező részéről, valamint indokolásának kivonatáról az alábbi tájékoztatást adom: 

 

A Heves Megyei Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljárva, a Hotel Magyarország 

Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1144 Budapest, Egyenes u. 8.; a továbbiakban: Kft.), 

önellenőrző fürdővíz-vizsgálatok hiányos teljesítése miatt hivatalból indult első fokú közigazgatási 

hatósági eljárásban 
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1.000.000 Ft, azaz egymillió forint egészségügyi bírság 

 

megfizetésére kötelezem. 

Az egészségügyi bírságot a határozat véglegessé válását követő 30 napon belül a Heves Megyei 

Kormányhivatal 10035003-01040030-00000000 számú számlájára átutalással kell megfizetni. 

A bizonylat közlemény rovatában kérjük, szíveskedjen feltüntetni jelen határozat iktatószámát, és az 

„egészségügyi bírság”, valamint a „Népeü Főoszt” megjelöléseket. 

 

Egyúttal kötelezem 10.290 Ft, azaz tízezer-kétszázkilencven forint, az ellenőrzés során felmerülő 

eljárási költség megfizetésére. 

 

Az eljárási költség összegét a Heves Megyei Kormányhivatal 10035003-00299619-00000000 számú 

számlájára – a döntés véglegessé válásától számított 30 napon belül – átutalással kell megfizetni. 

A bizonylat közlemény rovatában kérjük, szíveskedjen feltüntetni jelen határozat iktatószámát, és az 

„eljárási költség” és a „Népeü Főoszt” megjelöléseket. 

Felhívom a figyelmét arra, hogy amennyiben a fentiekben megállapított pénzfizetési kötelezettségét a 

megadott határidőben nem teljesíti, akkor minden késedelemben töltött naptári nap után a felszámítás 

időpontjában érvényes jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű késedelmi pótlékot is fizetnie kell. 

A bírság és késedelmi pótlék befizetésének elmulasztása esetén annak végrehajtásáról hatóságom a 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal útján gondoskodik. 

 

A határozat ellen a döntés közlését követő naptól számított 15 napon belül fellebbezés nyújtható be. A 

fellebbezést az Országos Tisztifőorvosnak (székhelye: 1097 Budapest, Albert Flórián u. 2-6.) kell 

címezni, de hatóságom előtt kell előterjeszteni. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, 

tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy 

érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre 

lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján 

kívül eső ok miatt nem hivatkozott. A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési 

jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza, arra egyebekben a 

kérelemre vonatkozó szabályok az irányadóak. 

A fellebbezés illetéke 5000 forint, melyet a fellebbezési eljárás megindítását megelőzően átutalással kell 

megfizetni a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01012107-00000000 számú eljárási 

illetékbevételi számlára.  

Átutalással történő fizetés esetén a közlemény rovatban fel kell tüntetni az „illeték” szót, az ügyfél nevét, 

valamint az általa választott 8 számjegyű, eltérő számjegyekből álló azonosítószámot, mely 

azonosítószámot a beadványon is fel kell tüntetni. 

A fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van. 

 

 

Indokolás 

 

A Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya (a továbbiakban: hatóságom) a közfürdők 

létesítéséről és működéséről szóló 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 
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3. § (6) bekezdése alapján, HE/NEF/01202-1/2018. iktatószámon közegészségügyi hatósági ellenőrzést 

tartott a Kft. által üzemeltetett Hotel Szent István wellness részlegén 2018. augusztus 29-én. 

Az ellenőrzésen bemutatott üzemeltetési szabályzat szerint, az egység megengedett egyidejű 

legnagyobb terhelhetősége nyáron 124 fő, míg télen 100 fő. Az üzemeltetési szabályzatot az illetékes 

járási hivatal HE-02/059/03378-2/2016. iktatószámon hagyta jóvá.  

Az egység összesen 7 db vízvisszaforgató technológiával üzemelő medencével rendelkezik, melyek 

tápvizéül a hálózati víz szolgál. A kültéri medencék szezonálisan üzemelnek július és augusztus 

hónapban. Az ellenőrzés időpontjában már nem üzemeltek. A beltéri medencék közül az 

élménymedence nem üzemelt. 

Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a Kft. a Hotel Szent István wellness részleg medencéinek 

vonatkozásában 2018. évben az önellenőrző fürdővízvizsgálatokat vizsgálati jegyzőkönyvekkel igazoltan 

április hónapban (2018.04.09.) az alábbiak szerint végeztette el: 

 Iktatószám: 2018/MF02600 

Mintavétel helye: Beltéri gyerekmedence 

 Iktatószám: 2018/MF02601 

Mintavétel helye: Beltéri gyerekmedence szűrt vize 

 Iktatószám: 2018/MF02602 

Mintavétel helye: Beltéri úszómedence 

 Iktatószám: 2018/MF02603 

Mintavétel helye: Beltéri élménymedence 

 Iktatószám: 2018/MF02604 

Mintavétel helye: Beltéri élménymedence szűrt vize 

 Iktatószám: 2018/MF02605 

Mintavétel helye: Beltéri pezsgőmedence 

 Iktatószám: 2018/MF02606 

Mintavétel helye: Beltéri pezsgőmedence szűrt vize 

 Iktatószám: 2018/MF02607 

Mintavétel helye: Beltéri ülőmedence 

 Iktatószám: 2018/MF02608 

Mintavétel helye: Beltéri ülőmedence szűrt vize 

A bemutatott vizsgálatok mikrobiológiai és kémiai paraméterekre is kiterjedtek. 

A HE/NEF/01202-1/2018. iktatószámú jegyzőkönyvben foglaltakra Tamás Zoltán igazgató az alábbiakat 

nyilatkozta: 

„A kötelező önellenőrző önkontroll vizsgálatokat augusztus hónapban is elvégeztettük, az erről készülő 

jegyzőkönyveket 2018. szeptember 15-ig megküldöm a tisztelt Hatóság részére. […]” 

Az ellenőrzés időpontját követően (2018. szeptember 5-én) a Kft. képviselője megküldte hatóságom 

részére a 2018. augusztus hónapban elvégzett vizsgálatok jegyzőkönyveit. Augusztus hónapban 

(2018.08.23.) a Kft. a fürdővíz-vizsgálatokat az alábbiak szerint végeztette el mikrobiológiai és kémiai 

paraméterekre vonatkozóan: 

 Iktatószám: 2018/MF08384 

Mintavétel helye: Tápvíz-hálózati víz 

 Iktatószám: 2018/MF08385 

Mintavétel helye: Beltéri úszómedence 
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 Iktatószám: 2018/MF08386 

Mintavétel helye: Beltéri jacuzzi medence 

 Iktatószám: 2018/MF/08387 

Mintavétel helye: Beltéri jacuzzi medence- szűrt 

 Iktatószám: 2018/MF/08388 

Mintavétel helye: Beltéri gyerekmedence 

 Iktatószám: 2018/MF/08389 

Mintavétel helye: Beltéri gyerekmedence- szűrt vize 

 Iktatószám: 2018/MF/08390 

Mintavétel helye: Beltéri élménymedence 

 Iktatószám: 2018/MF/08391 

Mintavétel helye: Beltéri élménymedence-szűrt vize  

 Iktatószám: 2018/MF/08392 

Mintavétel helye: Beltéri ülőmedence 

 Iktatószám: 2018/MF/08393 

Mintavétel helye: Beltéri ülőmedence-szűrt vize 

 Iktatószám: 2018/MF/08394 

Mintavétel helye: Kültéri úszómedence 

 

A Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésének értelmében az üzemeltető folyamatosan gondoskodik a 

közfürdő működtetésével járó műszaki és közegészségügyi követelmények teljesítéséről. 

 

Továbbá a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X. 

18.) NM rendelet (a továbbiakban: NM rendelet) 8. § (1) bekezdésében foglaltak szerint: 

„8. § (1) A közfürdők üzemeltetésére vonatkozó részletes közegészségügyi előírásokat a 3. számú 

melléklet, a fürdővíz vizsgálatok gyakoriságát a 4. számú melléklet tartalmazza. A közfürdő üzemeltetője 

köteles a 4. számú melléklet szerinti – a fürdővíz minőségének ellenőrzéséhez szükséges – 

vizsgálatokat elvégezni, illetve a népegészségügyi feladatkörében eljáró Budapest Főváros 

Kormányhivatala (a továbbiakban: Budapest Főváros Kormányhivatala) által e tevékenységre 

feljogosított laboratóriummal elvégeztetni. 

 

Az NM rendelet 4. sz. mellékletében foglaltak alapján, a vízvisszaforgató technológiával üzemelő 

medencék fürdővizének kémiai és mikrobiológiai vizsgálatát havonkénti gyakorisággal kell elvégeztetni. 

A Kft. tárgyi évben az ellenőrzésen bemutatott fürdővíz vizsgálati jegyzőkönyvek alapján csupán április 

és augusztus hónapokban végeztette el a medencék fürdővizének vizsgálatát. Tehát az 5 db beltéri 

medence esetében a naptári év során a 8 hónap helyett csak 2 hónapban, a 2 db kültéri medence 

esetében a 2 hónapos üzemelési időszak 2-2 alkalma helyett csak az egyik medence esetében és csak 

1 hónapban történt üzemeltetői fürdővíz-vizsgálat. 

 

Mindezek alapján megállapítottam, hogy a Kft. megsértette a Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében, 

valamint az NM rendelet 8. § (1) bekezdésében foglalt követelményeket, mivel a medencék fürdővizének 

megfelelő minőségéről nem bizonyosodott meg, ekként közvetett módon veszélyeztette a fürdőző 

vendégek egészségét. 
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Az Ákr. 101. § (1) bekezdése értelmében, ha a hatóság a hatósági ellenőrzés során jogsértést tapasztal, 

megindítja az eljárást. 

Fentiek alapján 2018. szeptember 4-én hivatalból hatósági eljárást indítottam, melyről a Kft.-t 

HE/NEF/01202-2/2018. iktatószámon értesítettem. 

 

Tekintettel arra, hogy a feltárt jogsértés nem orvosolható, a közigazgatási szabályszegések szankcióinak 

átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények 

módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló 2017. évi CLXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Szátv.) 2. § (1) bekezdés a) pontjában szabályozott eljárás alkalmazását mellőztem a 2. § 

(1) bekezdés b) pont értelmében. 

 

Megállapítottam, hogy a kötelezett a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. 

évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Kkvtv.) 3. §-a alapján kis- és középvállalkozásnak minősül. 

A Kkvtv. 12/A. § (1) bekezdése értelmében a hatósági ellenőrzést végző szervek kis- és 

középvállalkozásokkal szemben az első esetben előforduló jogsértés esetén – az adó- és vámhatósági 

eljárást és a felnőttképzési tevékenységet folytató intézmények ellenőrzésére irányuló eljárást kivéve – 

bírság kiszabása helyett figyelmeztetést alkalmaznak. 

Jelen esetben nem lehetséges a Kkvtv. 12/A § (1) bekezdésében szabályozott eljárás alkalmazása, 

figyelemmel arra, hogy a tavalyi évben a HE/NEF/01003-4/2017. iktatószámú határozattal 500.000 Ft 

egészségügyi bírsággal sújtotta az önellenőrző mintavételek elmulasztása miatt. 

 

Az Ehi. 13/A. § (1) bekezdés a) pontja kimondja, hogy: 

 „13/A. § (1) Ha az egészségügyi államigazgatási szerv a hatáskörében eljárva megállapítja, hogy 

[…] 

b) a gyógy- és közfürdők, valamint a természetes fürdőhelyek üzemeltetésére, működtetésére 

[…] 

vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben foglaltakat megsértették, egészségügyi bírságot szab ki. […]” 

 

A Heves Megyei Kormányhivatal hatáskörét az Ehi. 4. § (1) bekezdés d) pontja, 10. § (1) bekezdése, 

valamint a Korm. rendelet 3. § (6) bekezdése, illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, 

valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) 

bekezdése állapítja meg. 

 

Felhívom figyelmét, hogy a fenti határozatot az ügyfél vagy meghatalmazottja a Heves Megyei 

Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Népegészségügyi és Járványügyi Osztályán (3300 Eger, 

Kossuth Lajos u. 11.) ügyfélfogadási időben (hétfő-csütörtök: 8.00-16.30 óráig, péntek: 8.00-14.00 óráig) 

megtekintheti.  

Kérem, hogy amennyiben élne e jogával, úgy az időpontot és a helyet az ügyintézővel előzetesen 

egyeztesse. 
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Elrendelem a közlemény közhírré tételét a következő helyeken: 

1. Heves Megyei Kormányhivatal honlapja; 

2. hatóságom hirdetőtáblája 

 

 

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint 

 

 

Dr. Pajtók Gábor, a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott nevében és 

megbízásából: 

 

 Dr. Molnár Márta 

  főosztályvezető megyei tisztifőorvos 
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