Az Emberi Erőforrások Minisztériumának 2018. évi országos hatósági ellenőrzési terve
a kormányhivatali népegészségügyi szervezeti egységek számára

Élelmezés- és táplálkozás-egészségügy

Biocid

A szakterület
megnevezése

Javaslat az ellenőrzés
Az ellenőrzések ütemezésére Az ellenőrzés javasolt
szempontrendszerére
Az ellenőrzendő egységek körének
vonatkozó javaslat a
eszköze a
Az előre ütemezett ellenőrzés
Az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó feladat
(jogszabályi hivatkozás;
és számának/arányának
Ellenőrzési időszak
kormányhivatal
kormányhivatal
tárgya
rövid leírása
ellenőrzési segédlet, útmutató,
meghatározása
népegészségügyi főosztálya
népegészségügyi
stb. csatolása, vagy
számára
főosztálya számára
hivatkozása)
Biocid termékek jogszerű
A 2018. évben esedékes jóváhagyási nappal
A népegészségügyi főosztályok
2018. január 1. A vizsgálatok végzése az
Helyszíni ellenőrzés
A biocid termékek
forgalmazhatóságának ellenőrzése rendelkező hatóanyagokat tartalmazó biocid
illetékességi területén a
december 31.
ellenőrzési időszakban
forgalmazásáról és
termékek ellenőrzése forgalmazásuk
nagykereskedelmi és kiskereskedelmi
folyamatos.
felhasználásáról szóló
jogszerűségének tekintetében.
forgalomban lévő biocid termékek.
528/2012/EU rendelet
Vitamin tartalmú étrend-kiegészítő C-vitamin és D-vitamin tartalmú étrendA népegészségügyi főosztályok
2018. március 1. készítmények ellenőrzése
kiegészítő készítmények címkevizsgálata,
illetékességi területén minimálisan 10- szeptember 1.
célzott laboratóriumi vizsgálatokkal kiegészítve. 10 db C-vitamin és D-vitamin tartalmú
készítmény jelölésének vizsgálata.
Laboratóriumi vizsgálati mintaszám:
- megyénként 1 db C-vitamin és 1 db
D-vitamin tartalmú készítmény
vizsgálata
- Főváros és Pest megye tekintetében
2 db C-vitamin és 2 db D-vitamin
tartalmú készítmény vizsgálata

A vizsgálatok végzése az
Helyszíni ellenőrzés,
ellenőrzési időszakban
mintavétel
folyamatosan.
Laboratóriumi mintavételezés:
az ellenőrzési időszakban a
vizsgálatot végző
laboratóriummal egyeztetett
időpontban

Az étrend-kiegészítőkről szóló
37/2004. (IV.26.) EszCsM
rendeletben foglalt hatáskörbe
tartozó jelölések és a
432/2012/EU rendeletben foglalt
egészségügyi állítások

Étrend-kiegészítő készítmények
közül a kiemelt célcsoportot képező
interneten forgalmazott
potencianövelő és fogyás
elősegítés céljából forgalmazott
termékek célzott vizsgálata

Egészségügyi állítások ellenőrzése,
gyógyszerhatóanyag tartalomra vonatkozóan
célzott laboratóriumi vizsgálatok.
Elvégzendő laboratóriumi vizsgálatok:
Fogyókúrás készítmények tekintetében
szibutramin, fentermin, fenolftalein
Potencianövelő készítmények tekintetében
szildenafil, tadalafil, vardenafil

Laboratóriumi vizsgálati mintaszám: 2018. május 1. - 10 megye tekintetében, megyénként december 31.
1 db interneten forgalmazott
potencianövelő készítmény vizsgálata
próbavásárlással
- 10 megye tekintetében, megyénként
1 db interneten forgalmazott
fogyókúrás készítmény vizsgálata
próbavásárlással

A vizsgálatok végzése az
Mintavétel
ellenőrzési időszakban
folyamatosan.
Laboratóriumi mintavételezés:
az ellenőrzési időszakban a
vizsgálatot végző
laboratóriummal egyeztetett
időpontban

Az étrend-kiegészítőkről szóló
37/2004. (IV.26.) EszCsM
rendeletben foglalt hatáskörbe
tartozó jelölések és a
432/2012/EU rendeletben foglalt
egészségügyi állítások

Időskori makula degenerációs
betegségben szenvedőknek
szolgáló speciális - gyógyászati
célra szánt - tápszer címke,
valamint célzott laboratóriumi
vizsgálatának elvégzése

Jelölések, a tápanyag-összetétel és az
egészségre vonatkozó állítások ellenőrzése,
laboratóriumi vizsgálatokkal kiegészítve.
Elvégzendő laboratóriumi vizsgálatok: cink, Evitamin, C-vitamin

A népegészségügyi főosztályok
illetékességi területén megyénként
minimálisan 5 db termék címke
vizsgálata, Főváros és Pest megye
esetében minimálisan 20 db termék
címke vizsgálata.
Laboratóriumi vizsgálati mintaszám:
- megyénként 1 db minta
- Főváros és Pest megye: 1-1 db
minta

A vizsgálatok végzése az
Helyszíni ellenőrzés,
ellenőrzési időszakban
mintavétel
folyamatosan.
Laboratóriumi mintavételezés:
az ellenőrzési időszakban a
vizsgálatot végző
laboratóriummal egyeztetett
időpontban

A különleges táplálkozási célú
élelmiszerekről szóló 36/2004.
(IV. 26.) ESzCsM rendelet, a
speciális gyógyászati célra szánt
tápszerről szóló 24/2003. (V. 9.)
EüM rendelet, valamint a
1924/2006/EK rendeletben foglalt
jelölések

2018. március 1. december 31.
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Élelmezés- és táplálkozás-egészségügy

A szakterület
megnevezése

Az előre ütemezett ellenőrzés
tárgya

Az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó feladat
rövid leírása

Az ellenőrzendő egységek körének
és számának/arányának
meghatározása

Ellenőrzési időszak

Javaslat az ellenőrzés
Az ellenőrzések ütemezésére Az ellenőrzés javasolt
szempontrendszerére
vonatkozó javaslat a
eszköze a
(jogszabályi hivatkozás;
kormányhivatal
kormányhivatal
ellenőrzési segédlet, útmutató,
népegészségügyi főosztálya
népegészségügyi
stb. csatolása, vagy
számára
főosztálya számára
hivatkozása)

Specifikus csoportoknak szánt
élelmiszerek forgalmazásának
ellenőrzése:
- anyatej-helyettesítő tápszer

Jelölések, és tápanyag-összetétel ellenőrzése,
laboratóriumi vizsgálatokkal kiegészítve.
Elvégzendő laboratóriumi vizsgálatok: energia,
fehérje, zsír, szénhidrát, cukor, A-vitamin, vas

A népegészségügyi főosztályok
illetékességi területén megyénként
minimálisan 5 db termék címke
vizsgálata, Főváros és Pest megye
esetében minimálisan 20 db termék
címke vizsgálata.
Laboratóriumi vizsgálati mintaszám:
- megyénként 1 db minta anyatejhelyettesítő készítményből, az EMMI
OTFHÁT által meghatározott 10
megye érintettségével

2018. március 1. december 31.

A vizsgálatok végzése az
Helyszíni ellenőrzés,
ellenőrzési időszakban
mintavétel
folyamatosan.
Laboratóriumi mintavételezés:
az ellenőrzési időszakban a
vizsgálatot végző
laboratóriummal egyeztetett
időpontban

A különleges táplálkozási célú
élelmiszerekről szóló 36/2004.
(IV. 26.) ESzCsM rendelet, az
anyatej-helyettesítő és anyatejkiegészítő tápszerről szóló
20/2008. (V.14.) EüM rendelet,
valamint a 1924/2006/EK
rendeletben foglalt jelölések

Specifikus csoportoknak szánt
élelmiszerek forgalmazásának
ellenőrzése:
- csecsemők és kisgyermekek
számára készült bébiétel

Jelölések, és tápanyag-összetétel ellenőrzése,
laboratóriumi vizsgálatokkal kiegészítve.
Elvégzendő laboratóriumi vizsgálatok:
energia, fehérje, szénhidrát, zsír, nátrium
tartalom

A népegészségügyi főosztályok
illetékességi területén megyénként
minimálisan 5 db termék címke
vizsgálata, Főváros és Pest megye
esetében minimálisan 20 db termék
címke vizsgálata.
Laboratóriumi vizsgálati mintaszám:
- megyénként 1 db minta, az EMMI
OTFHÁT által meghatározott 10
megye érintettségével

2018. március 1. december 31.

A vizsgálatok végzése az
Helyszíni ellenőrzés,
ellenőrzési időszakban
mintavétel
folyamatosan.
Laboratóriumi mintavételezés:
az ellenőrzési időszakban a
vizsgálatot végző
laboratóriummal egyeztetett
időpontban

A különleges táplálkozási célú
élelmiszerekről szóló 36/2004.
(IV.26.) ESzCsM rendelet, a
csecsemők és kisgyermekek
számára készült feldolgozott
gabona alapú élelmiszerekről és
bébiételekről szóló 35/2004.
(IV.26.) ESzCsM rendeletben
foglalt jelölések

Bölcsődés korosztály (1-3 éves)
étkezésének vizsgálata

Főzőkonyhával üzemelő bölcsőde egy napi
étkeztetésének (2 fő- és 2 kisétkezés)
sótartalom (Na alapon), energia, nettó tömeg
meghatározása laboratóriumi vizsgálattal

A népegészségügyi főosztályok
2018. március 1. illetékességi területén megyénként 5, szeptember 1.
Főváros, Pest megye területén
összesen 10 főzőkonyhával üzemelő
bölcsőde napi négyszeri
étkeztetésének vizsgálata
tápanyagszámítással.

A vizsgálatok végzése az
Helyszíni ellenőrzés,
ellenőrzési időszakban
mintavétel
folyamatosan.
Laboratóriumi mintavételezés:
az ellenőrzési időszakban a
vizsgálatot végző
laboratóriummal egyeztetett
időpontban

A közétkeztetésre vonatkozó
táplálkozás-egészségügyi
előírásokról szóló 37/2014. (IV.
30.) EMMI rendeletben foglaltak

Laboratóriumi vizsgálati mintaszám:
- megyénként 1 bölcsőde 1 napi
ételsora
- Főváros és Pest megye: 1-1
bölcsőde napi ételsora
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A szakterület
megnevezése

Az előre ütemezett ellenőrzés
tárgya

Nemdohányzók
védelme

Élelmezés- és táplálkozás-egészségügy

Óvodai és általános iskolai
közétkeztetés szúrópróbaszerű
táplálkozás-egészségügyi
vizsgálata

Az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó feladat
rövid leírása

A népegészségügyi főosztályok
illetékességi területén megyénként
minimum 5 óvodai és/vagy általános
iskolai háromszori étkeztetés 1
élelmezési napjának vizsgálata
tápanyagszámítással.
Laboratóriumi vizsgálati mintaszám:
- megyénként minimum 5 minta/év

Ellenőrzési időszak

2018. március 1. december 31.

A vizsgálatok végzése az
ellenőrzési időszakban
folyamatosan.

Helyszíni ellenőrzés,
mintavétel

A közétkeztetésre vonatkozó
táplálkozás-egészségügyi
előírásokról szóló 37/2014. (IV.
30.) EMMI rendeletben foglaltak

Jogerős határozattal kitiltott étrend- Kereskedelmi forgalomból jogerős határozattal A rendelkezésre álló kapacitás és a 2018. március 1. kiegészítő készítmények
kitiltott étrend-kiegészítő készítmények
korábbi évek ellenőrzési tapasztalata december 31.
ellenőrzése
ellenőrzése
alapján.

A vizsgálatok végzése az
ellenőrzési időszakban
folyamatosan.

Helyszíni ellenőrzés,
internetes honlap
ellenőrzése

Az étrend-kiegészítőkről szóló
37/2004. (IV.26.) EszCsM
rendeletben foglaltak

Az OGYÉI által megküldött
kifogásolt notifikációs igazolások
kivizsgálása

Az OGYÉI által megküldött kifogásolt
notifikációs igazolások kivizsgálása, a
szükséges intézkedések megtétele

Az OGYÉI-től érkezett kifogásolt
igazolások száma alapján.

2018. március 1. december 31.

A vizsgálatok végzése az
ellenőrzési időszakban
folyamatosan.

Helyszíni ellenőrzés

Az étrend-kiegészítőkről szóló
37/2004. (IV.26.) EszCsM
rendeletben foglaltak

Iskolabüfék és élelmiszer árusító
automaták ellenőrzése

Iskolabüfékben és oktatási intézmények
területén üzemelő élelmiszer árusító
automatákban forgalmazott csomagolt
élelmiszerek ellenőrzése a nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról szóló
20/2012.(VIII.31.) EMMI rendeletben foglaltak,
valamint a népegészségügyi termékadóról
szóló 2011. évi CIII. törvényben foglaltak
figyelembe vételével.

A népegészségügyi főosztályok
2018. március 1. illetékességi területén megyénként
december 31.
minimálisan a büfével üzemelő
és/vagy áruautomatával rendelkező
általános iskolák 10%-nak árukínálat
vizsgálata az OTFHÁT által
meghatározott 10 megye
tekintetében.

A vizsgálatok végzése az
ellenőrzési időszakban
folyamatosan.

Helyszíni ellenőrzés

A nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI
rendeletben foglaltak, valamint a
népegészségügyi termékadóról
szóló 2011. évi CIII. törvényben
foglaltak

A szórakoztató és vendéglátóipari egységek
munkaidőn túli vizsgálata a nem kijelölt
dohányzóhelyen történő dohánytermék és az ecigaretta fogyasztás tekintetében.

A népegészségügyi főosztályok
illetékességi területén
járásonként/kerületenként 10 db
szórakoztató és vendéglátóipari
egység.

Az ellenőrzési időszakban
folyamatosan

Munkaidőn túli
helyszíni ellenőrzés

A nemdohányzók védelméről és a
dohánytermékek fogyasztásának,
forgalmazásának egyes
szabályairól szóló 1999. évi XLII.
törvény előírásai

Nemdohányzók védelmében
történő hatósági ellenőrzés

Megyei sajátosságokat figyelembe véve óvodai
és/vagy általános iskolai háromszori étkeztetés
1 élelmezési napjának vizsgálata
tápanyagszámítással, laboratóriumi vizsgálattal
kiegészítve.

Az ellenőrzendő egységek körének
és számának/arányának
meghatározása

Javaslat az ellenőrzés
Az ellenőrzések ütemezésére Az ellenőrzés javasolt
szempontrendszerére
vonatkozó javaslat a
eszköze a
(jogszabályi hivatkozás;
kormányhivatal
kormányhivatal
ellenőrzési segédlet, útmutató,
népegészségügyi főosztálya
népegészségügyi
stb. csatolása, vagy
számára
főosztálya számára
hivatkozása)

A népegészségügyi főosztályok
illetékességi területén megyénként
minimálisan a büfével üzemelő és/
vagy áruautomatával rendelkező
középiskolák 10%-nak árukínálat
vizsgálata az OTFHÁT által
meghatározott 10 megye
tekintetében.
2018. május 15. szeptember 15.
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Kozmetikum

Település- és környezetegészségügy

Sugáregészségügy

A szakterület
megnevezése

Az előre ütemezett ellenőrzés
tárgya

Egészségügyben vagy iparban
használt lézerekkel kapcsolatos
ellenőrzés

Az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó feladat
rövid leírása

A munkavállalókat érő mesterséges optikai
sugárzás expozícióira vonatkozó minimális
egészségi és biztonsági követelményekről szóló
22/2010.(V.7.) EüM rendeletben foglaltak
végrehajtásának ellenőrzése az illetékességi
területén megyénként legalább 5 lézert
alkalmazó munkahelyen, megyénként 1-1
egységnél helyszíni műszeres méréssel
kiegészítve.

Az ellenőrzendő egységek körének
és számának/arányának
meghatározása

Ellenőrzési időszak

Javaslat az ellenőrzés
Az ellenőrzések ütemezésére Az ellenőrzés javasolt
szempontrendszerére
vonatkozó javaslat a
eszköze a
(jogszabályi hivatkozás;
kormányhivatal
kormányhivatal
ellenőrzési segédlet, útmutató,
népegészségügyi főosztálya
népegészségügyi
stb. csatolása, vagy
számára
főosztálya számára
hivatkozása)

Sugáregészségügyi feladatkörében
eljáró 7 megyei/fővárosi
kormányhivatal népegészségügyi
főosztálya illetékességi területén
megyénként legalább 5 lézert
alkalmazó munkahely ellenőrzése

2018. január 1. december 31.

Az ellenőrzési időszakban
folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés

A munkavállalókat érő
mesterséges optikai sugárzás
expozícióira vonatkozó minimális
egészségi és biztonsági
követelményekről szóló 22/2010.
(V.7.) EüM rendelet

A népegészségügyi főosztályok
illetékességi területén lévő
természetes fürdőhelyek, fürdővizek
100%-a

2018. május 1. november 15.

Az ellenőrzési időszakban
folyamatosan
Laboratóriumi mintavételezés

Helyszíni ellenőrzés,
mintavétel

A természetes fürdővizek
minőségi követelményeiről,
valamint a természetes
fürdőhelyek kijelöléséről és
üzemeltetéséről szóló 78/2008.
(IV. 3.) Korm. rendelet

A szezonálisan üzemelő medencés A 37/1996. (X.18.) NM rendelet szerinti hatósági A népegészségügyi főosztályok
fürdőkkel kapcsolatos hatósági
ellenőrzések, hatósági vízminőség vizsgálatok illetékességi területén szezonálisan
ellenőrzések elvégzése
végzése, valamint a szezon előtti és a
üzemelő medencés fürdők 100%-a
szezonzáró jelentések küldése

2018. május 1. szeptember 5.

Az ellenőrzési időszakban
folyamatosan
Laboratóriumi mintavételezés

Helyszíni ellenőrzés,
mintavétel

A közfürdők létesítésének és
üzemeltetésének
közegészségügyi feltételeiről
szóló 37/1996. (X.18.) NM
rendelet

A természetes fürdőhelyekkel,
Az üzemeltetni kívánt természetes fürdőhelyek
fürdővizekkel kapcsolatos hatósági helyszíni ellenőrzése, az ütemterv szerinti
ellenőrzések elvégzése
önellenőrzői laboratóriumi vízminőségi
vizsgálatok elvégzésének ellenőrzése és a
hatósági laboratóriumi vízminőségi vizsgálatok
elvégzése, továbbá a nyilvánosság
bevonásával és tájékoztatásával kapcsolatos
jelentés küldése

Egészségügyi intézmények
Legionellával kapcsolatos
ellenőrzése

Egészségügyi intézmények 49/2015. (XI. 6.)
EMMI rendelet szerinti ellenőrzése. Az
ellenőrzés során különös figyelmet kell fordítani
a 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet szerinti
kockázatbecslési dokumentációra és a
Legionella-csíraszám meghatározása
érdekében végzett monitoring vizsgálatok
számára és azok eredményeire, továbbá az
intézmény üzemeltetőjének ezen
dokumentumok alapján tett intézkedéseinek
megfelelőségére.

A népegészségügyi főosztályok
2018. március 1. illetékességi területén lehetőség
október 31.
szerint 1 db fekvőbeteg-szakellátást
nyújtó intézmény, ennek hiányában 1
db járóbeteg-szakellátást nyújtó
intézmény

Az ellenőrzési időszakban
folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés

A Legionella által okozott
fertőzési kockázatot jelentő
közegekre, illetve létesítményekre
vonatkozó közegészségügyi
előírásokról szóló 49/2015. (XI.
6.) EMMI rendelet

Arc-testpakolás, vagy arcmaszk
kozmetikai termékek nehézfém
tartalmának ellenőrzése

A adott termékkör ellenőrzése a jogszabályi
előírásoknak való megfelelés szempontjából,
laborvizsgálattal kiegészítve.
Kiemelten ellenőrizendő:
- CPNP bejelentés
- címke
- nehézfém tartalom

Forgalomban lévő termékek.
2018. március 1. Megyénként minimum 10 db termék. december 31.
Laboratóriumi vizsgálati szám:
- megyénként minimum 1 db,
- Főváros esetében minimum 2 db,
- Pest megye esetében minimum 2 db
termék.

A vizsgálatok végzése az
ellenőrzési időszakban
folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés,
mintavétel

A kozmetikai termékekről szóló
1223/2009/EK rendelet
A kozmetikai termékekről szóló
246/2013. (VII.2.) Korm. rendelet
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Kozmetikum

A szakterület
megnevezése

Az előre ütemezett ellenőrzés
tárgya

Az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó feladat
rövid leírása

Az ellenőrzendő egységek körének
és számának/arányának
meghatározása

Ellenőrzési időszak

Javaslat az ellenőrzés
Az ellenőrzések ütemezésére Az ellenőrzés javasolt
szempontrendszerére
vonatkozó javaslat a
eszköze a
(jogszabályi hivatkozás;
kormányhivatal
kormányhivatal
ellenőrzési segédlet, útmutató,
népegészségügyi főosztálya
népegészségügyi
stb. csatolása, vagy
számára
főosztálya számára
hivatkozása)

Bőr/pH semleges feliratos intim
vagy hámlasztó kozmetikai
termékek pH ellenőrzése

A adott termékkör ellenőrzése a jogszabályi
előírásoknak való megfelelés szempontjából,
laborvizsgálattal kiegészítve.
Kiemelten ellenőrizendő:
- CPNP bejelentés
- címke
- pH mérés

Forgalomban lévő termékek.
2018. március 1. Megyénként minimum 10 db termék. december 31.
Laboratóriumi vizsgálati szám:
- megyénként minimum 1 db,
- Főváros esetében minimum 2 db,
- Pest megye esetében minimum 2 db
termék.

A vizsgálatok végzése az
ellenőrzési időszakban
folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés,
mintavétel

A kozmetikai termékekről szóló
1223/2009/EK rendelet
A kozmetikai termékekről szóló
246/2013. (VII.2.) Korm. rendelet

Leöblítendő kozmetikai termékek
Methylisothiazolonone /MI/
tartalmának ellenőrzése

A adott termékkör ellenőrzése a jogszabályi
előírásoknak való megfelelés szempontjából,
laborvizsgálattal kiegészítve.
Kiemelten ellenőrizendő:
- CPNP bejelentés
- címke
- Methylisothiazolonone /MI/ tartalom

Forgalomban lévő termékek.
2018. március 1. Megyénként minimum 10 db termék. december 31.
Laboratóriumi vizsgálati szám:
- megyénként minimum 1 db,
- Főváros esetében minimum 2 db,
- Pest megye esetében minimum 2 db
termék.

A vizsgálatok végzése az
ellenőrzési időszakban
folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés,
mintavétel

A kozmetikai termékekről szóló
1223/2009/EK rendelet
A kozmetikai termékekről szóló
246/2013. (VII.2.) Korm. rendelet

Tartósítószermentes feliratos
kozmetikai termékek tartósítószer
tartalmának ellenőrzése

A adott termékkör ellenőrzése a jogszabályi
előírásoknak való megfelelés szempontjából,
laborvizsgálattal kiegészítve.
Kiemelten ellenőrizendő:
- CPNP bejelentés
- címke
- metil-, etil-, butil-, propil-, izobutil-, izopropil
parabén tartalom
- MethylchloroisothiazolinoneMethylisothiazolinone /MCI/,
Methylisothiazolinone /MI/ tartalom
- Benzoesav, Szalicilsav, Szorbinsav tartalom
fenoxiethanol, fenoxipropán tartalom

Forgalomban lévő termékek.
2018. március 1. Megyénként minimum 10 db termék. december 31.
Laboratóriumi vizsgálati szám:
- megyénként minimum 1 db,
- Főváros esetében minimum 2 db,
- Pest megye esetében minimum 2 db
termék.

A vizsgálatok végzése az
ellenőrzési időszakban
folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés,
mintavétel

A kozmetikai termékekről szóló
1223/2009/EK rendelet
A kozmetikai termékekről szóló
246/2013. (VII.2.) Korm. rendelet

Napozószer kozmetikai termékek
Benzofenon-3 tartalma

A adott termékkör ellenőrzése a jogszabályi
előírásoknak való megfelelés szempontjából,
laborvizsgálattal kiegészítve.
Kiemelten ellenőrizendő:
- CPNP bejelentés
- címke
- Benzofenon-3 tartalom

Forgalomban lévő termékek.
2018. március 1. Megyénként minimum 10 db termék. december 31.
Laboratóriumi vizsgálati szám:
- megyénként minimum 1 db,
- Főváros esetében minimum 2 db,
- Pest megye esetében minimum 2 db
termék.

A vizsgálatok végzése az
ellenőrzési időszakban
folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés,
mintavétel

A kozmetikai termékekről szóló
1223/2009/EK rendelet
A kozmetikai termékekről szóló
246/2013. (VII.2.) Korm. rendelet
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A szakterület
megnevezése

Az előre ütemezett ellenőrzés
tárgya

Kémiai biztonság

Részvétel az "Anyagok az
árucikkekben" (SiA) kísérleti
ellenőrzési projektben

Részvétel a Forum REF-6
egységes végrehajtási projektben:
a veszélyes keverékek CLP szerinti
ellenőrzése

Az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó feladat
rövid leírása

Az ellenőrzendő egységek körének
és számának/arányának
meghatározása

Az "Anyagok az árucikkekben" projekt az
árucikkek előállítóinak és importőreinek,
valamint szállítóinak két fő kötelezettségére
fókuszál. A projekt keretében egyrészről az
árucikkekben lévő SVHC-k (különös
aggodalomra okot adó anyagok)
bejelentésének (7. cikk (2) bekezdés), másrészt
az árucikkekben lévő SVHC-khoz kapcsolódó
információátadási kötelezettségnek (33. cikk)
az ellenőrzése történik.

Árucikkek előállítói, importőrei,
valamint szállítói

A „Forum REF-6” egységes végrehajtási projekt
a veszélyes keverékek előállítóinak
(továbbfelhasználók), importőreinek valamint
forgalmazóinak osztályozási, címkézési és
csomagolási kötelezettségeire fókuszál. A
projekt keretében általános és – bizonyos
termékcsoportokra vonatkozóan - egyedi CLP
kötelezettségek ellenőrzése is történik. A REF6 projekt kötelező, fő modulja szerinti ellenőrzés
szükséges.

Veszélyes keverékek előállítói
(továbbfelhasználók), importőrök
valamint forgalmazók

Ellenőrzési időszak

Javaslat az ellenőrzés
Az ellenőrzések ütemezésére Az ellenőrzés javasolt
szempontrendszerére
vonatkozó javaslat a
eszköze a
(jogszabályi hivatkozás;
kormányhivatal
kormányhivatal
ellenőrzési segédlet, útmutató,
népegészségügyi főosztálya
népegészségügyi
stb. csatolása, vagy
számára
főosztálya számára
hivatkozása)

2018. január 1. - június Az ellenőrzési időszakban
30.
folyamatosan.

Ellenőrzött árucikkek:
- megyénként 2 db termék (max. 3
db),
- Főváros esetében 3 db termék, Pest
megye esetében 3 db termék.

Helyszíni ellenőrzés,
mintavétel

A vegyi anyagok regisztrálásáról,
értékeléséről, engedélyezéséről
és korlátozásáról (REACH) szóló,
az Európai Parlament és a
Tanács 1907/2006/EK rendelete

Helyszíni ellenőrzés

A veszélyes anyagok és
keverékek osztályozásáról,
címkézéséről és csomagolásáról
szóló, az Európai Parlament és a
Tanács 1272/2008/EK rendelete

Laboratóriumi mintavételezés

Laboratóriumi vizsgálat:
- megyénként 1 db termék,
- Főváros és Pest megye esetében 11 db termék (megyénként különböző
termékek)
2018. március 1. november 15.

Kiegészítő feladathoz
Ellenőrzött szállítók:
tartozó ellenőrzési
- megyénként 6
időszak: 2018. január 1- Főváros és Pest megye esetében 10- től 2018. december 31.
10
Szállítónként 1 db kérdőív kitöltése;
minden kérdőíven minimum 1 db
(max. 5 db) termék ellenőrzését
A választható modulok közül a D modul
szükséges feltüntetni.
Az összes ellenőrzött és kérdőíven is
kitöltése, ha alkalmazható:
feltüntetett termék közül:
A projekt során bármilyen veszélyes keverék
- megyénként 2 db (max. 3 db)
vizsgálható, ugyanakkor biocid termékek
termék biocid legyen
szállítóinál az ellenőrzés az általánosan
ellenőrizendő kötelezettségek mellett biocidokra - Főváros és Pest megye esetében 4
vonatkozó sajátos kötelezettségek ellenőrzését db (max. 5 db) termék biocid legyen
is magában foglalja.

Az ellenőrzési időszakban
folyamatosan.

A biocid termékek
forgalmazásáról és
felhasználásáról szóló, az
Európai Parlament és a Tanács
528/2012/EU rendelete
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Az előre ütemezett ellenőrzés
tárgya

Az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó feladat
rövid leírása

Folyékony mosószer gélkapszulák
külső csomagolásának ellenőrzése
az 1297/2014/EU bizottsági
rendelet követelményeinek való
megfelelés vonatkozásában
lakossági forgalomba kerülő
mosószerek esetén

A 2016. évi kiemelt munkatervi feladat
folytatásaként, összhangban az uniós szintű
ellenőrzésekkel, célszerűvé vált a gélkapszulák
címkézének és csomogolásának ismételt
ellenőrzése.

Az ellenőrzendő egységek körének
és számának/arányának
meghatározása

Ellenőrzési időszak

Ellenőrzött termékek:
2018. március 1. - megyénként 2 db,
november 15.
- Főváros és Pest megye esetében 22 db termék

Az ellenőrzési időszakban
folyamatosan.

Helyszíni ellenőrzés

Az anyagok és keverékek
osztályozásáról, címkézéséről és
csomagolásáról szóló
1272/2008/EK európai parlamenti
és tanácsi rendeletnek a műszaki
és tudományos fejlődéshez való
hozzáigazítása céljából történő
módosításáról szóló, a Bizottság
1297/2014/EU rendelete
A veszélyes anyagok és
keverékek osztályozásáról,
címkézéséről és csomagolásáról
szóló, az Európai Parlament és a
Tanács 1272/2008/EK rendelete

A fekvőbeteg ellátó
intézményekben működő központi
sterilizáló egységekben, illetve a
fekvőbeteg szakellátás területén
sterilizálási tevékenységet végző
dolgozók szakmai képzettségének
felmérése

A fekvőbeteg ellátó intézményekben működő
központi sterilizáló egységekben a vezetők,
valamint a dolgozók végzettségének, illetve a
fekvőbeteg szakellátás területén sterilizálási
tevékenységet végző dolgozók szakmai
végzettségének felmérése

A népegészségügyi főosztályok
illetékességi területén lévő
valamennyi fekvőbeteg ellátó
egységben üzemelő központi
sterilizáló

Hűtőtároló kapacitás felmérése

Az életkorhoz kötött védőoltásokat végző
egészségügyi szolgáltatók hűtőtároló
kapacitásának felmérése kérdőív segítségével,
illetve helyszíni ellenőrzés lefolytatásával

Az életkorhoz kötött védőoltásokat
2018. február 01. végző vegyes praxist ellátó
december 31.
háziorvosok, házi gyermekorvosok,
iskolaegészségügyi orvosok 100%ának kérdőíves felmérése, valamint a
felmért egészségügyi szolgáltatók
minimum 20%-ánál helyszíni
ellenőrzés, kiemelt figyelemmel a
kritikus tárolási kapacitással
rendelkező szolgáltatókra

Kérdőíves felmérés:
Kérdőíves felmérés,
2018. február 01. - 2018. április helyszíni ellenőrzés
30.
Helyszíni ellenőrzés:
2018. május 01. - 2018.
december 31.

A kérdőív a későbbiekben kerül
kiküldésre.

AFP surveillance megerősítése

A megerősített AFP surveillance keretében
érkező heti jelentések validálása a jelentésre
kötelezett fekvőbeteg intézmények helyszíni
ellenőrzésével

A
népegészségügyi
főosztályok 2018. március 01. illetékességi
területén
lévő augusztus 31.
valamennyi
gyermek-neurológiai
szakellátást és intenzív ellátást is
biztosító fekvőbeteg intézmény

Az ellenőrzési időszakban
folyamatosan.

A 18/1998. (VI.3.) NM rendelet és
az 1/2014. (I.16.) EMMI rendelet
AFP-re vonatkozó előírásai

Járványügy

Kémiai biztonság

A szakterület
megnevezése

Javaslat az ellenőrzés
Az ellenőrzések ütemezésére Az ellenőrzés javasolt
szempontrendszerére
vonatkozó javaslat a
eszköze a
(jogszabályi hivatkozás;
kormányhivatal
kormányhivatal
ellenőrzési segédlet, útmutató,
népegészségügyi főosztálya
népegészségügyi
stb. csatolása, vagy
számára
főosztálya számára
hivatkozása)

2018. február 01. december 31.

Az ellenőrzési időszakban
folyamatosan.

Kérdőíves felmérés

Helyszíni ellenőrzés

Az egészségügyi szolgáltatások
nyújtásához szükséges szakmai
minimumfeltételekről szóló
60/2003. (X.20.) ESZCSM
rendelet
A kérdőív 2018. januárjában kerül
kiküldésre.
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Egészségügyi igazgatás

A szakterület
megnevezése

Az előre ütemezett ellenőrzés
tárgya

Az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó feladat
rövid leírása

Az ellenőrzendő egységek körének
és számának/arányának
meghatározása

Ellenőrzési időszak

Javaslat az ellenőrzés
Az ellenőrzések ütemezésére Az ellenőrzés javasolt
szempontrendszerére
vonatkozó javaslat a
eszköze a
(jogszabályi hivatkozás;
kormányhivatal
kormányhivatal
ellenőrzési segédlet, útmutató,
népegészségügyi főosztálya
népegészségügyi
stb. csatolása, vagy
számára
főosztálya számára
hivatkozása)

Az otthoni szakápolási szolgálatok A 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendeletben előírt
ápolásszakmai, személyi, tárgyi,
minimumfeltételek teljesítésének, a szakmai
szakmai környezeti feltételeinek,
tevékenység megfelelőségének ellenőrzése.
valamint szakmai tevékenységének
ellenőrzése

A járási népegészségügyi osztályok
illetékességi területén, valamennyi
otthoni szakápolási szolgálat

2018. január 1. december 31.

2018. január 1. - február 28.:
ellenőrzés előkészítése;
2018. március 1. - november
30.: ellenőrzések lefolytatása;
2018. december 1. - december
31.: ellenőrzések
eredményeinek összefoglalása

Helyszíni ellenőrzés
lefolytatása a járási
egészségügyi
igazgatási munkatárs,
a járási ápolási
szakfelügyelet
bevonásával

1997. évi CLIV törvény, 60/2013.
(X.20.) ESzCsm rendelet,
valamint az OTFHÁT által később
összeállításra kerülő jegyzőkönyv
minta és kitöltési segédlet

Az otthoni hospice ellátás
ápolásszakmai, személyi, tárgyi,
szakmai környezeti feltételeinek,
valamint a szakmai
tevékenységének ellenőrzése

A járási népegészségügyi osztályok
illetékességi területén, valamennyi
otthoni hospice ellátás

2018. január 1. december 31.

2018. január 1. - február 28.:
ellenőrzés előkészítése;
2018. március 1. - november
30.: ellenőrzések lefolytatása;
2018. december 1.- december
31.: ellenőrzések
eredményeinek összefoglalása

Helyszíni ellenőrzés
lefolytatása a járási
egészségügyi
igazgatási munkatárs,
a járási ápolási
szakfelügyelet
bevonásával

1997. évi CLIV törvény, 60/2013.
(X.20.) ESzCsm rendelet,
valamint az OTFHÁT EMMI által
később összeállításra kerülő
jegyzőkönyv minta és kitöltési
segédlet

A 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendeletben előírt
minimumfeltételek teljesítésének, a szakmai
tevékenység megfelelőségének ellenőrzése.
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