Az Emberi Erőforrások Minisztériumának 2017. évi országos hatósági ellenőrzési terve
a kormányhivatalok népegészségügyi főosztályai számára

Élelmezés- és táplálkozás-egészségügy

A
szakterület
megnevezés
e

Az előre ütemezett ellenőrzés
tárgya

Az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó feladat
rövid leírása

Az ellenőrzendő egységek körének
és számának/arányának
meghatározása

Ellenőrzési időszak

Az ellenőrzések ütemezésére Az ellenőrzés javasolt
vonatkozó javaslat a
eszköze a
kormányhivatal
kormányhivatal
népegészségügyi főosztálya
népegészségügyi
számára
főosztálya számára

Javaslat az ellenőrzés
szempontrendszerére
(jogszabályi hivatkozás;
ellenőrzési segédlet, útmutató,
stb. csatolása, vagy
hivatkozása)
Az étrend-kiegészítőkről szóló
37/2004. (IV.26.) EszCsM
rendeletben foglalt hatáskörbe
tartozó jelölések vizsgálata és a
432/2012/EU rendeletben foglalt
egészségügyi állítások ellenőrzése

Ásványianyag tartalmú étrendMagnézium-szelén, cink-vas tartalmú étrendkiegészítő készítmények ellenőrzése kiegészítő készítmények címkevizsgálat, célzott
laboratóriumi vizsgálatokkal kiegészítve.

Népegészségügyi főosztályok
illetékességi területén 10 megye
esetében minimálisan 10 db
magnézium-szelén, 10 megye
esetében minimálisan 10 db cink-vas
tartalmú készítmény jelölésének
vizsgálata. Laboratóriumi vizsgálati
mintaszám:
- 10 megye tekintetében, megyénként
1 db magnézium-szelén tartalmú
készítmény vizsgálat,
- 10 megye tekintetében, megyénként
1 db cink-vas tartalmú készítmény
vizsgálat.

2017. március 1. december 31.

A vizsgálatok végzése az
ellenőrzési időszakban
folyamatosan.
Laboratóriumi mintavételezés:
később kidolgozásra kerülő
monitoring terv alapján

Helyszíni ellenőrzés,
mintavétel

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

Népegészségügyi főosztályok
illetékességi területén laboratóriumi
vizsgálati mintaszám:
- 10 megye tekintetében, megyénként
1 db interneten forgalmazott
potencianövelő készítmény vizsgálata
próbavásárlással,
- 10 megye tekintetében, megyénként
1 db interneten forgalmazott
fogyókúrás készítmény vizsgálata
próbavásárlással.

2017. május 1. december 31.

A vizsgálatok végzése az
ellenőrzési időszakban
folyamatosan.
Laboratóriumi mintavételezés:
később kidolgozásra kerülő
monitoring terv alapján

Mintavétel

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

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.

2017. március 1. december 31.

A vizsgálatok végzése az
ellenőrzési időszakban
folyamatosan.
Laboratóriumi mintavételezés:
később kidolgozásra kerülő
monitoring terv alapján

Helyszíni ellenőrzés,
mintavétel

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
ellenőrzése

Egészségügyi állítások ellenőrzése, gyógyszerhatóanyag tartalomra vonatkozóan célzott
laboratóriumi vizsgálatok. Elvégzendő
laboratóriumi vizsgálatok: gyógyszerhatóanyag
jelenlét (szibutramin, fentermin, fenolftalein,
szildenafil, tadalafil, vardenafil)

Speciális - elhízás diétás kezelésére Jelölések, a tápanyag-összetétel és az
szolgáló - tápszer vizsgálata
egészségre vonatkozó állítások ellenőrzése,
laboratóriumi vizsgálatokkal kiegészítve.
Elvégzendő laboratóriumi vizsgálatok: A-, Cvitamin, vas, cink
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és táplálkozás-egészségügy
és táplálkozás-egészségügy
ÉlelmezésÉlelmezés-

A
szakterület
megnevezés
e

Az előre ütemezett ellenőrzés
tárgya

Az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó feladat
rövid leírása

Az ellenőrzendő egységek körének
és számának/arányának
meghatározása

Ellenőrzési időszak

Az ellenőrzések ütemezésére Az ellenőrzés javasolt
vonatkozó javaslat a
eszköze a
kormányhivatal
kormányhivatal
népegészségügyi főosztálya
népegészségügyi
számára
főosztálya számára

Javaslat az ellenőrzés
szempontrendszerére
(jogszabályi hivatkozás;
ellenőrzési segédlet, útmutató,
stb. csatolása, vagy
hivatkozása)

Anyatej-kiegészítő tápszerek
forgalmazásának ellenőrzése

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

Népegészségügyi főosztályok
illetékességi területén megyénként
minimálisan 5 db termék címke
vizsgálata, Budapest és Pest megye
esetében minimálisan 20 db termék
címke vizsgálata.
Laboratóriumi vizsgálati mintaszám:
- megyénként 1 db minta anyatejhelyettesítő készítményből, 10 megye
érintettségével

2017. március 1. december 31.

A vizsgálatok végzése az
ellenőrzési időszakban
folyamatosan.
Laboratóriumi mintavételezés:
később kidolgozásra kerülő
monitoring terv alapján

Helyszíni ellenőrzés,
mintavétel

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

Csecsemők és kisgyermekek
számára készült, feldolgozott
gabona alapú tejpépek
forgalmazásának ellenőrzése

Jelölések és tápanyag-összetétel ellenőrzése,
laboratóriumi vizsgálatokkal kiegészítve.
Elvégzendő laboratóriumi vizsgálatok:
Fehérje, zsír, Na, Ca, A-vitamin tartalom

Népegészségügyi főosztályok
illetékességi területén megyénként
minimálisan 5 db termék címke
vizsgálata, Budapest és Pest megye
esetében minimálisan 20 db termék
címke vizsgálata.
Laboratóriumi vizsgálati mintaszám:
- megyénként 1 db minta, 10 megye
érintettségével

2017. március 1. december 31.

A vizsgálatok végzése az
ellenőrzési időszakban
folyamatosan.
Laboratóriumi mintavételezés:
később kidolgozásra kerülő
monitoring terv alapján

Helyszíni ellenőrzés,
mintavétel

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
foglaltak alapján a jelölések
ellenőrzése

Általános iskola alsó tagozatos
korosztály (7-10 éves) étkezésének
vizsgálata

Főzőkonyhával üzemelő általános iskola napi
háromszori étkeztetésének három egymást
követő napjának sótartalom (Na alapon),
energia, nettó tömeg meghatározása
laboratóriumi vizsgálattal

Népegészségügyi főosztályok
2017. március 1. illetékességi területén 3 különböző
december 31.
járási hivatal egy-egy főzőkonyhával
üzemelő általános iskolájának napi
háromszori étkeztetés három egymást
követő napjának laboratóriumi
vizsgálata.
Budapest területén 5 különböző
kerületi hivatal egy-egy főzőkonyhával
üzemelő általános iskolájának napi
háromszori étkeztetés három egymást
követő napjának laboratóriumi
vizsgálata.
Pest megye területén 5 különböző
járási hivatal egy-egy főzőkonyhával
üzemelő általános iskolájának napi
háromszori étkeztetés három egymást
követő napjának laboratóriumi
vizsgálata.

A vizsgálatok végzése az
ellenőrzési időszakban
folyamatosan.
Laboratóriumi mintavételezés:
később kidolgozásra kerülő
monitoring terv alapján

Helyszíni ellenőrzés,
mintavétel

A közétkeztetésre vonatkozó
táplálkozás-egészségügyi
előírásokról szóló 37/2014. (IV.
30.) EMMI rendelet
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A
szakterület
megnevezés
e

Az előre ütemezett ellenőrzés
tárgya

Település- és
környezetegészségügy

és táplálkozás-egészségügy
és táplálkozás-egészségügy
ÉlelmezésÉlelmezés-

Óvodai korosztály (4-6 éves)
étkezésének vizsgálata

Az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó feladat
rövid leírása

Főzőkonyhával üzemelő óvoda napi háromszori
étkeztetésének három egymást követő napjának
sótartalom (Na alapon), energia, nettó tömeg
meghatározása laboratóriumi vizsgálattal

Az ellenőrzendő egységek körének
és számának/arányának
meghatározása

Ellenőrzési időszak

Az ellenőrzések ütemezésére Az ellenőrzés javasolt
vonatkozó javaslat a
eszköze a
kormányhivatal
kormányhivatal
népegészségügyi főosztálya
népegészségügyi
számára
főosztálya számára

Javaslat az ellenőrzés
szempontrendszerére
(jogszabályi hivatkozás;
ellenőrzési segédlet, útmutató,
stb. csatolása, vagy
hivatkozása)

Népegészségügyi főosztályok
2017. július 1. illetékességi területén 3 különböző
december 31.
járási hivatal egy-egy főzőkonyhával
üzemelő óvodájának napi háromszori
étkeztetés három egymást követő
napjának laboratóriumi vizsgálata.
Budapest területén 5 különböző
kerületi hivatal egy-egy főzőkonyhával
üzemelő óvodájának napi háromszori
étkeztetés három egymást követő
napjának laboratóriumi vizsgálata.
Pest megye területén 5 különböző
járási hivatal egy-egy főzőkonyhával
üzemelő óvodájának napi háromszori
étkeztetés három egymást követő
napjának laboratóriumi vizsgálata.

A vizsgálatok végzése az
ellenőrzési időszakban
folyamatosan.
Laboratóriumi mintavételezés:
később kidolgozásra kerülő
monitoring terv alapján

Helyszíni ellenőrzés,
mintavétel

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

Óvodai és általános iskolai
Megyei sajátosságokat figyelembe véve óvodai
közétkeztetés szúrópróbaszerű
és/vagy általános iskolai háromszori étkeztetés 1
táplálkozás-egészségügyi vizsgálata élelmezési napjának vizsgálata
tápanyagszámítással, laboratóriumi vizsgálattal
kiegészítve.

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

2017. 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 rendelet

Interneten forgalmazott étrendNem bejelentett készítmények vizsgálata,
kiegészítő készítmények ellenőrzése próbavásárlással kiegészítve.

A rendelkezésre álló kapacitás és a
korábbi évek ellenőrzési tapasztalata
alapján.

2017. március 1. december 31.

A vizsgálatok végzése az
ellenőrzési időszakban
folyamatosan.

Internetes honlap
ellenőrzése

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

Az OGYÉI által megküldött
kifogásolt notifikációs igazolások
kivizsgálása

Az OGYÉI által megküldött kifogásolt notifikációs Az OGYÉI-től érkezett kifogásolt
igazolások kivizsgálása, a szükséges
igazolások száma alapján.
intézkedések megtétele

2017. március 1. december 31.

A vizsgálatok végzése az
ellenőrzési időszakban
folyamatosan.

Helyszíni ellenőrzés

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

A természetes fürdőhelyekkel,
fürdővizekkel kapcsolatos hatósági
ellenőrzések elvégzése

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

2017. 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 népegészségügyi főosztályok
illetékességi területén nyilvántartott
valamennyi természetes fürdőhely,
illetve az onnan származó fürdővizek
(100%)

3

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának 2017. évi országos hatósági ellenőrzési terve
a kormányhivatalok népegészségügyi főosztályai számára

Kémiai biztonság

Nemdohányzók védelme
Élelmezés- és táplálkozás-egészségügy
Település- és környezetegészségügy

A
szakterület
megnevezés
e

Az előre ütemezett ellenőrzés
tárgya

Az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó feladat
rövid leírása

Az ellenőrzendő egységek körének
és számának/arányának
meghatározása

Ellenőrzési időszak

A szezonálisan üzemelő medencés
fürdőkkel kapcsolatos hatósági
ellenőrzések elvégzése

A 37/1996.(X.18.) NM rendelet szerinti hatósági
ellenőrzések, hatósági vízminőség vizsgálatok
végzése, valamint a szezon előtti és a
szezonzáró jelentések küldése

A népegészségügyi főosztályok
illetékességi területén nyilvántartott
valamennyi szezonálisan üzemelő
medencés fürdő (100%)

Nedves hűtőtornyok hatósági
ellenőrzése sűrűn lakott területen
található bevásárlóközpontokban

A sűrűn lakott területen (városközpontban, nagy
lélekszámú lakótelep közvetlen közelében)
található, a 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 3.
pontjában meghatározott bevásárlóközpontok
nedves hűtőtornyainak ellenőrzése.
Az ellenőrzés során különös figyelmet kell
fordítani a 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet
szerinti kockázatbecslési dokumentációra, a
Legionella-csíraszám meghatározása érdekében
végzett monitoring vizsgálatok számára és azok
eredményeire, az üzemeltetőnek az OSZIR
Nedves Hűtőtornyok Nyilvántartásába fennálló
bejelentési kötelezettségére, továbbá a
bejelentett adatok megfelelőségére.

A népegészségügyi főosztályok
2017. szeptember 1. illetékességi területén, sűrűn lakott
november 30.
területen található bevásárlóközpontok
nedves hűtőtornyai (100%)

Javaslat az ellenőrzés
szempontrendszerére
(jogszabályi hivatkozás;
ellenőrzési segédlet, útmutató,
stb. csatolása, vagy
hivatkozása)

Az ellenőrzési időszakban
folyamatosan.
Laboratóriumi mintavételezés

Helyszíni ellenőrzés,
mintavétel

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

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

Nemdohányzók védelmében történő A szórakoztató és vendéglátóipari egységek
hatósági ellenőrzés
vizsgálata a nem kijelölt dohányzóhelyen történő
dohánytermék és az e-cigaretta fogyasztás
tekintetében.

A népegészségügyi főosztályok
2017. március 1-21. és Az ellenőrzési időszakban
illetékességi területén,
2017. szeptember 15- folyamatosan
járásonként/kerületenként minimum 50 30.
db egység

Helyszíni ellenőrzés

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

Nemdohányzók védelmében történő Tiltott helyen történő elektronikus cigaretta
hatósági ellenőrzés
használat vizsgálata közforgalmú intézményben,
közösségi közlekedési eszközön, munkahelyen,
gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményben és
köznevelési intézményben

A népegészségügyi főosztályok
2017. február 10. illetékességi területén,
június 30.
járásonként/kerületenként minimum 50
db egység

Az ellenőrzési időszakban
folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés

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

Fertőtlenítőszerek ellenőrzése

A népegészségügyi főosztályok
illetékességi területén a
fertőtlenítőszerek gyártói,
nagykereskedők, kiskereskedelmi
egységek.
Laboratóriumi vizsgálati mintaszám:
- megyénként 2 db termék,
- Budapest és Pest megye: 2-2 db
termék

A vizsgálatok végzése az
ellenőrzési időszakban
folyamatos.

Helyszíni ellenőrzés,
mintavétel

A biocid termékek előállításának
és forgalomba hozatalának
feltételeiről szóló 38/2003. (VII. 7.)
ESzCsM-FVM-KvVM együttes
rendelet

OTH engedéllyel rendelkező fertőtlenítőszerek
laboratóriumi vizsgálattal egybekötött
ellenőrzése: a termékek engedélyben
foglaltaknak való megfelelése, továbbá a
hatékonyság laboratóriumi vizsgálata.

2017. május 1. szeptember 5.

Az ellenőrzések ütemezésére Az ellenőrzés javasolt
vonatkozó javaslat a
eszköze a
kormányhivatal
kormányhivatal
népegészségügyi főosztálya
népegészségügyi
számára
főosztálya számára

2017. március 1. november 15.
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Kozmetikum

Élelmezés- és táplálkozás-egészségügy
Kémiai biztonság

A
szakterület
megnevezés
e

Az előre ütemezett ellenőrzés
tárgya

Az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó feladat
rövid leírása

Az ellenőrzendő egységek körének
és számának/arányának
meghatározása

Ellenőrzési időszak

Az ellenőrzések ütemezésére Az ellenőrzés javasolt
vonatkozó javaslat a
eszköze a
kormányhivatal
kormányhivatal
népegészségügyi főosztálya
népegészségügyi
számára
főosztálya számára

Javaslat az ellenőrzés
szempontrendszerére
(jogszabályi hivatkozás;
ellenőrzési segédlet, útmutató,
stb. csatolása, vagy
hivatkozása)

Részvétel az Európai Vegyianyagügynökség által meghirdetett
REACH-EN-Force ötödik (REF-5)
ellenőrzési projektjében; az
expozíciós forgatókönyvvel
kiterjesztett biztonsági adatlapok,
adatlap átadási kötelezettségek és
kockázatkezelési intézkedések
betartásának ellenőrzése.

A projekt keretében az expozíciós
forgatókönyvvel kiterjesztett biztonsági adatlapok
és a kémiai biztonsági jelentések közötti tartalmi
azonosság és összhang megállapításának, a
biztonságos felhasználást előíró információk
megfelelő továbbításának, valamint az
alkalmazandó üzemi feltételek és az előírt
kockázatkezelési intézkedések végrehajtásának
ellenőrzése történik a keverék-előállítók körében.

A népegészségügyi főosztályok
illetékességi területén található
keverék előállítók.
Megyénként minimum 5 keverék
előállító.

2017. április 1. október 31.

A vizsgálatok végzése az
ellenőrzési időszakban
folyamatos.

Helyszíni ellenőrzés

1907/2006/EK (REACH) rendelet

Biocid termékek jogszerű
forgalmazhatóságának ellenőrzése

Kizárólag jóváhagyott hatóanyagokat tartalmazó
biocid termékek ellenőrzése forgalmazásuk
jogszerűségének tekintetében, összeállított lista
alapján.

A népegészségügyi főosztályok
illetékességi területén forgalomban
lévő termékek, nagykereskedelmi és
kiskereskedelmi egységek.

2017. január 1. december 31.

A vizsgálatok végzése az
ellenőrzési időszakban
folyamatos.

Helyszíni ellenőrzés

A biocid termékek forgalmazásáról
és felhasználásáról szóló
528/2012/EU rendelet

Kivont biocid hatóanyagú biocid
termékek és kezelt árucikkek
ellenőrzése

Kivont hatóanyagokat tartalmazó biocid
termékek és kezelt árucikkek ellenőrzése a
türelmi idők figyelembe vételével, összeállított
lista alapján.

A népegészségügyi főosztályok
illetékességi területén forgalomban
lévő termékek, nagykereskedelmi és
kiskereskedelmi egységek.

2017. január 1. december 31.

A vizsgálatok végzése az
ellenőrzési időszakban
folyamatos.

Helyszíni ellenőrzés

A biocid termékek forgalmazásáról
és felhasználásáról szóló
528/2012/EU rendelet

Hajhullámosító-kiegyenesítő, vagy
szempillagöndörítő kozmetikai
termékek Tioglikolsav tartalmának
ellenőrzése.

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

A népegészségügyi főosztályok
illetékességi területén forgalomban
lévő termékek.
Megyénként minimum 10 db termék.
Laboratóriumi vizsgálati szám:
- Megyénként minimum 1 db,
- Budapest esetében minimum 2 db,
Pest megye esetében minimum 2 db
termék.

2017. március 1. december 31.

A vizsgálatok végzése az
ellenőrzési időszakban
folyamatos.

Helyszíni ellenőrzés,
mintavétel

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

Bőrkeményedéspuhító/eltávolító
Az adott termékkör ellenőrzése a jogszabályi
kozmetikai termékek kálium hidroxid előírásoknak való megfelelés szempontjából,
(KOH) tartalmának ellenőrzése.
laborvizsgálattal kiegészítve.
Kiemelten ellenőrizendő:
- CPNP bejelentés
- címke
- KOH tartalom

A népegészségügyi főosztályok
illetékességi területén forgalomban
lévő termékek.
Megyénként minimum 10 db termék.
Laboratóriumi vizsgálati szám:
- Megyénként minimum 1 db,
- Budapest esetében minimum 2 db,
Pest megye esetében minimum 2 db
termék.

2017. március 1. december 31.

A vizsgálatok végzése az
ellenőrzési időszakban
folyamatos.

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
megnevezés
e

Az előre ütemezett ellenőrzés
tárgya

Járványügy

Élelmezés- és táplálkozás-egészségügy
Kozmetikum

Szájvíz kozmetikai termékek
Triclosan tartalmának ellenőrzése.

Az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó feladat
rövid leírása

Az ellenőrzendő egységek körének
és számának/arányának
meghatározása

Ellenőrzési időszak

Az ellenőrzések ütemezésére Az ellenőrzés javasolt
vonatkozó javaslat a
eszköze a
kormányhivatal
kormányhivatal
népegészségügyi főosztálya
népegészségügyi
számára
főosztálya számára

Javaslat az ellenőrzés
szempontrendszerére
(jogszabályi hivatkozás;
ellenőrzési segédlet, útmutató,
stb. csatolása, vagy
hivatkozása)

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

A népegészségügyi főosztályok
illetékességi területén forgalomban
lévő termékek.
Megyénként minimum 10 db termék.
Laboratóriumi vizsgálati szám:
- Megyénként minimum 1 db,
- Budapest esetében minimum 2 db,
Pest megye esetében minimum 2 db
termék.

2017. március 1. december 31.

A vizsgálatok végzése az
ellenőrzési időszakban
folyamatos.

Helyszíni ellenőrzés,
mintavétel

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

Natur kozmetikai termékek
Az adott termékkör ellenőrzése a jogszabályi
Szorbinsav, Benzoesav tartalmának előírásoknak való megfelelés szempontjából,
ellenőrzése.
laborvizsgálattal kiegészítve.
Kiemelten ellenőrizendő:
- CPNP bejelentés
- címke
- Szorbinsav, benzoesav tartalom

A népegészségügyi főosztályok
illetékességi területén forgalomban
lévő termékek.
Megyénként minimum 10 db termék.
Laboratóriumi vizsgálati szám:
- Megyénként minimum 1 db,
- Budapest esetében minimum 2 db,
Pest megye esetében minimum 2 db
termék.

2017. március 1. december 31.

A vizsgálatok végzése az
ellenőrzési időszakban
folyamatos.

Helyszíni ellenőrzés,
mintavétel

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

Bőrön maradó kozmetikai termékek Az adott termékkör ellenőrzése a jogszabályi
Metilizothiazolinon tartalmának
előírásoknak való megfelelés szempontjából,
ellenőrzése.
laborvizsgálattal kiegészítve.
Kiemelten ellenőrizendő:
- CPNP bejelentés
- címke
- Metilizothiazolinon tartalom

A népegészségügyi főosztályok
illetékességi területén forgalomban
lévő termékek.
Megyénként minimum 10 db termék.
Laboratóriumi vizsgálati szám:
- Megyénként minimum 1 db,
- Budapest esetében minimum 2 db,
Pest megye esetében minimum 2 db
termék.

2017. március 1. december 31.

A vizsgálatok végzése az
ellenőrzési időszakban
folyamatos.

Helyszíni ellenőrzés,
mintavétel

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

Egészségügyi intézmények részére
fertőtlenítő mosást végző mosodák
ellenőrzése

A népegészségügyi főosztályok
2017. január 1. illetékességi területén található
december 31.
valamennyi egészségügyi intézmények
részére fertőtlenítő mosást végző
mosodák

A vizsgálatok végzése az
ellenőrzési időszakban
folyamatos.

Helyszíni ellenőrzés,
kérdőív kitöltése

Az OEK Dezinfekciós Osztálya
által később összeállításra kerülő
kérdőív

Az ellenőrzés kiterjed a teljes folyamatra, a
mosodába beérkező szennyes textília átvételétől
a tiszta ruhának az egészségügyi szolgáltató
részére történő visszaszállításáig. Az ellenőrzés
magába foglalja a mosoda elvárható higiénés
rendjének, valamint a mosógépek mikrobiológiai
hatékonyságának és a tiszta textília
mikrobiológiai kontaminálódásának az
ellenőrzését is.
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Az előre ütemezett ellenőrzés
tárgya

A házi gyermekorvosi praxisok
ápolásszakmai, személyi, tárgyi,
szakmai környezeti feltételeinek,
valamint a szakmai
tevékenységének ellenőrzése

Az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó feladat
rövid leírása

A 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendeletben előírt
minimumfeltételek teljesítésének, a szakmai
tevékenység megfelelőségének ellenőrzése.
Praxisonként 10 betegdokumentáció ellenőrzése.
Annak vizsgálata, hogy a dokumentációban
követhető-e az ellátás folyamata, illetve a
gondozásra szoruló gyermekek gondozási
folyamata.

Az ellenőrzendő egységek körének
és számának/arányának
meghatározása
A népegészségügyi főosztályok
illetékességi területén, megyénként
illetve a fővárosban 5 házi
gyermekorvosi praxis

Ellenőrzési időszak

2017. január 1. december 31.

Az ellenőrzések ütemezésére Az ellenőrzés javasolt
vonatkozó javaslat a
eszköze a
kormányhivatal
kormányhivatal
népegészségügyi főosztálya
népegészségügyi
számára
főosztálya számára
2017. január 1. - 2017. március
31.: ellenőrzés előkészítése;
2017. április 1. - 2017. október
31.: ellenőrzések lefolytatása;
2017. november 1.- 2017.
december 31.: ellenőrzések
eredményeinek összefoglalása

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

Javaslat az ellenőrzés
szempontrendszerére
(jogszabályi hivatkozás;
ellenőrzési segédlet, útmutató,
stb. csatolása, vagy
hivatkozása)
1997. évi CLIV törvény, 2015. évi
CXXXIII törvény, 60/2013. (X.20.)
ESzCsm rendelet, 4/2000. (II.25.)
EüM rendelet;
Az OTH által később
összeállításra kerülő jegyzőkönyv
minta és kitöltési segédlet

Élelmezés- és táplálkozás-egészségügy

Egészségügyi igazgatás

A
szakterület
megnevezés
e
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