
 

 

A közérdekű és a közérdekű nyilvános adatok kezelésének rendje 

Általános közzétételi lista 

II. Tevékenységre vonatkozó adatok 

12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapítás 

 

  

Ellenőrzés  
ideje 

 
Vizsgált 
időszak Ellenőrzés tárgya 

Ellenőrzésben érintett szervezeti 
egység Ellenőrzési javaslat Javaslat alapján előírt intézkedés Megtett intézkedések rövid leírása 

 
 
2017.02.09. Aktuális 

Közéteztetés szolgáltatás nyújtásának hatósági ellenőrzése 
a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-eü. előírásokról 
szóló 37/2014.(IV.30) EMMI rendelet 17.§ (1) alapján Élelmezési csoport, Főzőkönyha Az ellenőrzés hiányosságot nem tárt fel - - - 

 
 
 
2017.03.28. Aktuális 

Közéteztetés szolgáltatás nyújtásának hatósági ellenőrzése 
a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-eü. előírásokról 
szóló 37/2014.(IV.30) EMMI rendelet 17.§ (1) alapján 

Pszichiátriai Szakkórház Izsófalva, 
Tálalókonyha Az ellenőrzés hiányosságot nem tárt fel - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
2017.04.26. Aktuális 

Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések és 
antimikrobális rezisztencia visszaszorítása érdekében a6z 
EEMMI Eü-ért Felelős Államtitkára dr.Ónodi- Szűcs Zoltán 
2016.december hónapra kórházhigiénés akcióellenőrzést 
rendelt el valamennyi aktív fekvőbeteg-ellátó intézmény 
tekintetében, amelynek utó akcióellenőrzését, illetve a 
takarítás végrehajtásának ellenőrzésére alkalmazott 
módszerek felmérését rendelte el az Országos Tisztifőorvosi 
Hivatal 2017.április hónapra I.Tüdőosztály Az ellenőrzés hiányosságot nem tárt fel! - - 

 
 
2017.05. 10. Aktuális 

Tüdőgondozó (Felnőtt ellátás) Ápolás Szakfelügyeleti 
Ellenőrzése Tüdőgondozó 

Az Ellenőrzési Jegyzőkönyv 1. számú 
mellékletében felsorolt szabályzatok, 
eljárásrendek kidolgozása javasolt. 

A feltárt hiányosságok pótlására szóló felhívás az 
ellenőrzött egység vezetője felé 

A hiányzó eljárásrendek, szabályzatok 
elkészítése. 

 
 
 
 
 
2017.08.15. Aktuális 

Fizikai tényezők (elektromágnese terek) hatásának kitett 
munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és 
biztonsági követelménekről szóló 33/2016.(XI.29.) EMMI 
rendeletben foglaltak ellenőrzése, felmérőlap kitöltése. Az 
optikai sugárzásokról szóló 22/2010 (V.7.) EüM rendelet 
szerint a berendezések felmérése. Fizioterápia Az ellenőrzés hiányosságot nem tárt fel - - 

 
 
2017.10.17. AKTUÁLIS 

Közéteztetés szolgáltatás nyújtásának hatósági ellenőrzése 
a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-eü. előírásokról 
szóló 37/2014.(IV.30) EMMI rendelet 17.§ (1) alapján 

Pszichiátriai Szakkórház Izsófalva, 
Tálalókonyha 

Veszélyes anyag/készítmény felhasználása, 
tárolásának bejelentésének pótlása. 

Veszélyes anyag/készítmény felhasználása, 
tárolásának bejelentése. 

Veszélyes anyag/készítmény 
felhasználása, tárolásának bejelentése. 

 
 
2017.10.17. Aktuális 

Pszichiátriai Szakkórház kórházhigiénés feltételeinek 
ellenőrzése 

Pszichiátriai Szakkórház 
fekvőbetegeket ellátó egységei Az ellenőrzés hiányosságot nem tárt fel - - 

 
 
2017.10.17. Aktuális 

Legionella kockázatokkal kapcsolatos ellenőrzés a 
Pszichiátriai Szakkórházban Pszichiátriai Szakkórház, Izsófalva Kockázatkezelés elkészítése 

Legionella Kockáaztkezelési dokumentáció 
elkészítése 

Munkavédelmi képviselő értesítése a 
hiánypótlás megszüntetése érdekében készítse 
el a KOCKÁZATKEZELÉSI Szabályzatot. 

 
2017.10.24. 

Aktuális 
Táplás terápiás folyamat rendjének ápolás szakfelügyeleti 
ellenőrzése Dietetika - - - 

 
2017.10.30. 

Aktuális 
2017.évi Pont-prevalencia vizsgálat kórházi struktúra 
adatok és indikátorok (Kórházi adatlap)validálása 

A kórház valamennyi fekvőbeteg-
ellátó osztálya - - - 



 

 

 

Ellenőrzés  
ideje 

 
Vizsgált 
időszak Ellenőrzés tárgya 

Ellenőrzésben érintett szervezeti 
egység Ellenőrzési javaslat Javaslat alapján előírt intézkedés Megtett intézkedések rövid leírása 

 
2017.12.14 Aktuális 

Legionella kockázat értékelés és kockázatcsökkentéssel 
kapcsolatos ellenőrzés 

Koch Róbert Kórház szék-valamint 
telephelye 

Legionella Kockázatértékelés 
bemutatása 2018.01.10-ig 

Kockázatértékelés elkészítése a megadott 
határidőre 

Kockázatértékelés elkészítése a 
munkavédelmi képviselő által 

 
 
2017.12.14. Aktuális 

A 2000.évi XXV.törvény 32.§ (1) bekezdés a) p9ontja 
alapján tartott kémiai biztonsági ellenőrzés. 

Koch Róbert Kórház szék-valamint 
telephelye - - - 


