
Ellenőrzési időszak: 

2016. 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 3 17 0 0 0 0 0 0

kifogásolt fürdővíz minőség;

közfürdő üzemeltetési szabálytalanságok

Az országos hatósági ellenőrzési tervben nem 

szereplő, de az ellenőrzési időszakban  

lefolytatott hatósági ellenőrzések végrehajtása 

462 0 19 0 0 3 160000 0 0

kifogásolt ivóvíz minőség;

üzemeltetői ivóvíz vizsgálati ütemterv nem 

teljesítése;

sterilizáló berendezés nem megfelelő működési 

hatásfoka;

mérgezési esetbejelentések teljesítésének 

részbeni elmaradása

kötelező 

határoza-

tok száma

(db)

Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály

Ellenőrzések 

száma
Megállapított jogsértések típusaiEllenőrzések célja

bírságoló határozatok 

egészségvédelmi 

bírságok 
egészségügyi bírságok 

kémiai terhelési 

bírságok

Ellenőrzések eredménye

figyelmez-

tető 

végzések 

száma 

(db)



Ellenőrzési időszak: 

2016. 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 
349 2 9 0 0 0 0 0 0

fürdővíz vizsgálati gyakorisága; veszélyes 

keverékek tárolási körülményei; 

ivó- és fürdővíz minőségével kapcsolatos kifogások 

Az országos hatósági ellenőrzési tervben nem 

szereplő, de az ellenőrzési időszakban  

lefolytatott hatósági ellenőrzések végrehajtása 

1524 13 103 2 8000 0 0 1 100000

közétkeztetési rendelet előírásainak megsértése; 

kémiai biztonsági előírások megsértése; szociális 

intézmény higiénés körülménye; veszélyes 

hulladékkal kapcsolatos jogsértés; 

járványügyi (fertőzőbeteg,környezettel 

kapcsolatos megfigyelés, munkaköri kitiltás); 

egészségügyi szolgáltatók jogszabályban előírt 

jelentési köteletettségének elmulasztása; 

dohányzási korlátozás megsértése; 

bírságoló határozatok 

egészségvédelmi 

bírságok 
egészségügyi bírságok 

kémiai terhelési 

bírságok

Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály

Ellenőrzések célja
Ellenőrzések 

száma

Ellenőrzések eredménye

Megállapított jogsértések típusai

figyelmez-

tető 

végzések 

száma 

(db)

kötelező 

határoza-

tok száma

(db)



Ellenőrzési időszak: 

2016. 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 
303 0 15 0 0 0 0 0 0 ivóvízvizsgálati paraméter határérték túllépés

Az országos hatósági ellenőrzési tervben nem 

szereplő, de az ellenőrzési időszakban  

lefolytatott hatósági ellenőrzések végrehajtása 

895 20 4 1 20000 0 0 0 0

kémiai biztonsági előírások, dohányzási tilalom 

megsértése; kártevők elszaporodása; szakmai 

minimimfeltételek hiányosságai; 

közegegészségügyi előírások megsértése; 

strelizáló berendezés hatásfoka nem megfelelő

egészségügyi bírságok 
kémiai terhelési 

bírságok

Heves Megyei Kormányhivatal Füzesabonyi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály

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: 

2016. 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 
449 7 2 0 0 2 60000 0 0

a kémiai biztonságról szóló törvény megsértése: 

veszélyes anyagokkal, keverékekkel végzett 

tevékenység kapcsán kockázatbecslés és                             

biztonsági adatlapok hiánya, a veszélyes anyagokkal, 

keverékekkel végzett tevékenység bejelentésének 

hiánya;                                                        37/2014. (IV.30.) 

EMMI rendelet megsértése;

Az országos hatósági ellenőrzési tervben nem 

szereplő, de az ellenőrzési időszakban  

lefolytatott hatósági ellenőrzések végrehajtása 

1620 3 0 0 0 1 30000 0 0

dohányzási tilalommal kapcsolatos jogszabály 

megsértése;                                                              

253/1997. (XII.20.) Korm.rendelet;                            

2000. évi XX. törvény; 

44/2000. (XII.27.) EüM rendelet;

1997. évi CLIV. törvény; 

96/2003. (VII.15.) Korm.rendelet 

egészségügyi bírságok 
kémiai terhelési 

bírságok

Heves Megyei Kormányhivatal Hatvani Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály

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: 

2016. 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 
1138 12 43 0 0 2 60000 0 0

Az országos hatósági ellenőrzési tervben nem 

szereplő, de az ellenőrzési időszakban  

lefolytatott hatósági ellenőrzések végrehajtása 

4501 36 126 3 28000 4 190000 1 100000

egészségügyi bírságok 
kémiai terhelési 

bírságok

Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály

és a megyében lévő járási hivatalok népegészségügyi osztályai

Ellenőrzések célja
Ellenőrzések 

száma

Ellenőrzések eredménye

figyelmez-

tető 

végzések 

száma 

(db)

kötelező 

határoza-

tok száma

(db)

bírságoló határozatok 

egészségvédelmi 

bírságok 


