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Tisztelt Főosztályvezető Asszony! 
 
Hivatkozva az „Ellenőrzési tervek közzététele” tárgyú levelére az NMKH Népegészségügyi Főosztálya 

az alábbi tájékoztatást adja a 2020. évben végrehajtott hatósági ellenőrzésekkel kapcsolatban. 

 

Ápolásszakmai és kórházhigiénés ellenőrzést a járványhelyzetre való tekintettel nem végeztünk. A 

2020 évi kiemelt munkatervi feladatok végrehajtási ideje módosult 2021 év decemberére.  Ugyanakkor 

COVID-19 járvány kapcsán megtörtént megyénk szociális, bentlakásos intézményeinek ellenőrzése: 

Nógrád megyében 21 db szociális bentlakásos intézmény rendelkezik működési engedéllyel, melyből 

14 db időskorúak ellátásával, 1 db idősek és pszichiátriai betegek ellátásával, 5 db mentális és 

pszichiátria beteg ellátásával foglalkozó intézmény továbbá 1 db értelmi fogyatékosok lakóotthona. 

Fenti intézmények közül a 2020. április 30-május 06. közötti időszakban 5 db intézmény ellenőrzése 

történt meg, melyből 3 db időseket ellátó intézet, 1 db ápolás-gondozást nyújtó intézet, súlyosan és 

halmozottan fogyatékosok lakóotthona, 1 db ápolást-gondozást nyújtó és rehabilitációs intézet 

valamint szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek és értelmi fogyatékosok lakóotthona. A kialakult 

járványügyi helyzetre való tekintettel elrendelt soron kívüli szociális bentlakásos intézmények 

ellenőrzésén túl megyénkben valamennyi intézmény ellenőrzése ütemezetten megtörtént. 

Megtörtént továbbá megyénk három fekvőbeteg ellátást biztosító kórházának ellenőrzése is, 

amelynek célja az intézmények járványügyi felkészültségének vizsgálata volt. Három esetben 

helyszíni vizsgálattal, további 6 esetben adatbekéréssel ellenőriztük a felkészültséget.  

 

Település-egészségügyi szakterületen 6 db jogszabály által előírt helyszíni higiénés ellenőrzést 

végeztünk regionális vízellátást biztosító vízmű telepeken (vízbázis). Intézkedést igénylő hiányosság 

az ellenőrzések során nem állt fenn, eljárás lefolytatására nem volt szükség. 

Az ivóvízbiztonság fenntartása érdekében 320 db hatósági ivóvíz mintavételezést végeztünk a megye 

területén, az összes települést érintően. Kötelező határozat formájában 20 esetben történt intézkedés 

az ivóvízszolgáltató felé kifogásolt bakteriológiai és/vagy biológiai laboreredmény miatt.  

Kémiai kifogásoltság okán 6 alkalommal átirat formájában intézkedtünk a megfelelő vízminőség 

helyreállítása érdekében. Jogszabály által előírt helyszíni higiénés ellenőrzést két esetben végeztünk 



 

 

a megyében található egyetlen kijelölt természetes fürdőhelyen (Bánki Tó-Strand). Az ellenőrzések 

során hiányosságot nem tapasztaltunk, intézkedés nem történt. 

 

Élelmezés-egészségügyi szakterületen az étrend-kiegészítőkkel kapcsolatos feladatok ellátásának 

szakmai felügyelete 2014. január 1-től került át a kormányhivatalokhoz, ennek megvalósítására 2 

esetben végeztünk vizsgálatot felügyeleti ellenőrzés keretén belül. Az ellenőrzés elsősorban 

iratkezelési hiányosságokat tárt fel, ezek megszüntetésére írásban adtunk javaslatot. A Nemzeti 

Népegészségügyi Központ (továbbiakban: NNK) 2020. évre igen sok ellenőrzési és mintavételi 

feladatot határozott meg, számtalan teljesítési és jelentési határidővel. A koronavírus járvánnyal 

kapcsolatosan megszaporodott teendők miatt az NNK fokozatosan csökkentette majd véglegesen 

törölte a munkatervben előírt ellenőrzési és laboratóriumi mintavételi feladatokra vonatkozó 

végrehajtási kötelezettséget.  

 
 
Salgótarján, 2021. február 5. 
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                                                                                                              Feketéné Dr. Zeke Ildikó    

                                                                                                                 megyei tisztifőorvos 

   

 

 

 

 
Erről értesül: 

1. NMKH Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály, e-mail-en küldve 
(horvath.adrienn@nograd.gov.hu ) 

2. Irattár 
 

 


