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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. november 10-én véglegessé vált HE/NEF/01362-8/2018. 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 ÓZON Szállodaipari Korlátolt Felelősségű Társaság 

3. Ügy száma: HE/NEF/01362/2018. 

4. Ügy tárgya: Egészségügyi bírság kiszabása 

5. Közlemény kifüggesztésének napja: 2018. december 7. 

6. Közlemény levételének napja: 2018. december 21. 

 

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

 

A Heves Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) népegészségügyi feladatkörében 

eljárva, a HOTEL ÓZON Szállodaipari Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1051 Budapest, 

Deák F. u. 21.; a továbbiakban: Kft.) az üzemeltetésében lévő Residence Ózon Conference & Wellness 

Hotel wellness részlegén (3233 Mátraháza, Üdülőtelep 2., a továbbiakban: Ózon Hotel) tapasztalt 

közegészségügyi hiányosságok miatt hivatalból indult első fokú közigazgatási hatósági eljárásban 

 

30.000 Ft, azaz harmincezer forint egészségügyi bírság 

 

megfizetésére kötelezem. 

 

https://www.google.hu/maps/place/1224+Budapest+Bart%C3%B3k+B%C3%A9la+%C3%BAt+162.
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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 6.860 Ft, azaz hatezer-nyolcszázhatvan 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, az eljárási költség és a 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) 3. § (6) bekezdése alapján, 2018. október 1-én hatósági ellenőrzést végzett a Kft. 

üzemeltetésében lévő Ózon Hotel wellness részlegén. 
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Az ellenőrzésen bemutatott üzemeltetési szabályzat szerint az egység megengedett egyidejű 

legnagyobb terhelhetősége 130 fő. Az üzemeltetési szabályzatot az illetékes járási hivatal HE-

05/NEO/03342-5/2017. iktatószámon hagyta jóvá. 

Az egység összesen 5 db vízvisszaforgató technológiával és 1 db töltő-ürítő rendszerben üzemelő 

medencével rendelkezik, melyek tápvizéül a hálózati víz szolgál. 

A HE/NEF/01362-1/2018. iktatószámú jegyzőkönyvben rögzítésre került, hogy 2018. évben a töltő-ürítő 

rendszerben üzemelő merülőmedencéből nem történt önellenőrző mintavétel. 

 

Az ellenőrzésen Hatóságom képviselője az ellenőrzött ügyfél részéről jelen lévő, nyilatkozattételre 

jogosult személyt tájékoztatta, hogy a hatósági ellenőrzést a helyszíni ellenőrzés lefolytatásával nem 

zárja le, hanem a helyszíni ellenőrzés megállapításainak kiértékelését követően 2018. október 9-ig 

tájékoztatja a hatósági ellenőrzés lezárásával kapcsolatban. 

 

A helyszíni ellenőrzésen tapasztaltakat kiértékelve megállapításra került, hogy a fent megnevezett 

hiányosság sérti a Korm. rendelet 4. § (2) bekezdését, melynek értelmében az üzemeltető folyamatosan 

gondoskodik a közfürdő működtetésével járó műszaki és közegészségügyi követelmények teljesítéséről.  

Továbbá sérti a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 

37/1996. (X. 18.) NM rendelet (a továbbiakban: NM rendelet) 8. § (1) bekezdésében foglalt előírást, mely 

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 töltő-ürítő technológiával üzemelő medence 

fürdővizének kémiai és mikrobiológiai vizsgálatát két havonkénti gyakorisággal kell elvégeztetni. 

Tehát a Kft.-nek a merülőmedence esetében a naptári év során 5 alkalommal kellett volna önellenőrző 

fürdővíz-vizsgálatokat végeztetnie. 

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 101. § (1) 

bekezdése értelmében, ha a hatóság a hatósági ellenőrzés során jogsértést tapasztal, megindítja az 

eljárást.  

Fentiek alapján 2018. október 9-én hivatalból hatósági eljárást indítottam, melyről a Kft.-t 

HE/NEF/01362-3/2018. 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.  
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Ezzel egyidejűleg 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. 

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

alkalmazása, figyelemmel a Kkvtv. 12/A. § (2) bekezdés a) pontjára, mely szerint nincs lehetőség a 

bírságtól való eltekintésre, ha a jogsértés emberi életet, testi épséget vagy egészséget sért vagy 

veszélyeztet. 

Megállapítható, hogy Kft. a merülőmedence fürdővizének megfelelő minőségéről nem bizonyosodott 

meg, ekként közvetett módon veszélyeztette a fürdőző vendégek egészségét. 

 

Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény (a továbbiakban: 

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 fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. 

 

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. 

 

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. Pozsgai Szabolcs 

  osztályvezető tisztiorvos 
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