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A szakterület
megnevezése

Az előre ütemezett
ellenőrzés tárgya

Ásványi anyag tartalmú,
gyermekeknek szánt étrendkiegészítő készítmények
vizsgálata

Az ellenőrzés tárgyához
kapcsolódó feladat rövid
leírása
Vasat, mangánt, cinket
együttesen tartalmazó termékek
címke vizsgálata laboratóriumi
vizsgálattal kiegészítve

Az ellenőrzendő egységek körének
és számának/arányának
meghatározása
Népegészségügyi Főosztályok
illetékességi területén minimálisan 5
db vasat, mangánt, cinket együttesen
tartalmazó, gyermekeknek szánt
készítmény jelölésének vizsgálata.

Ellenőrzési időszak

Ellenőrzésst végző
hatóság
Az ellenőrzések ütemezésére
Az ellenőrzés javasolt
(népegészségügyi
vonatkozó javaslat
eszköze
főosztály,
népegészségügyi osztály

2019. március 1. szeptember 1.

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

Járási népegészségügyi
osztályok

Helyszíni ellenőrzés,
mintavétel

Népegészségügyi Főosztályok
2019. március 1. illetékességi területén minimálisan 5
szeptember 1.
db várandós nőknek szánt
"terhesvitamin" készítmény jelölésének
és állításainak vizsgálata.

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

Járási népegészségügyi
osztályok

Helyszíni ellenőrzés,
mintavétel

Laboratóriumi vizsgálati mintaszám:
- megyénként 1 db vas, mangán, cink
tartalmú gyermekeknek szánt
készítmény vizsgálat

Javaslat az ellenőrzés
szempontrendszerére
(jogszabályi hivatkozás;
ellenőrzési segédlet,
útmutató, stb. csatolása,
vagy hivatkozása)
Az étrend-kiegészítőkről szóló
37/2004. (IV.26.) EszCsM
rendelet, 432/2012/EU
rendelet

Élelmezés- és táplálkozás-egészségügy

A Bajai Népegészségügyi Osztály
számára az ellenőrzés számot és
mintavételi számot a BKM KH
Népegészségügyi Főosztály határozza
meg.

Várandós nőknek szánt
"terhesvitaminok" vizsgálata

Várandós nőknek szánt
"terhesvitamin" készítmények
címkevizsgálata, célzott zsírsavösszetétel (EPA, DHA) laboratóriumi vizsgálatokkal
kiegészítve

Laboratóriumi vizsgálati mintaszám:
- megyénként 1 db várandós nőknek
szánt "terhesvitamin" készítmény
vizsgálata

Az étrend-kiegészítőkről szóló
37/2004. (IV.26.) EszCsM
rendelet, 432/2012/EU
rendelet

A Bajai Népegészségügyi Osztály
számára az ellenőrzés számot és
mintavételi számot a BKM KH
Népegészségügyi Főosztály határozza
meg.
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Élelmezés- és táplálk

A szakterület
megnevezése
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Az előre ütemezett
ellenőrzés tárgya

Élelmezés- és táplálkozás-egészségügy
Élelmezés- és táplálkozás-egészségügy

Étrend-kiegészítő
készítmények közül a kiemelt
célcsoportot képező interneten
forgalmazott potencianövelő
és fogyás elősegítés céljából
forgalmazott termékek
jelölésének és célzott
laboratóriumi vizsgálatának
elvégzése

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

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

Az ellenőrzés tárgyához
kapcsolódó feladat rövid
leírása

Az ellenőrzendő egységek körének
és számának/arányának
meghatározása

Fogyókúra céljára forgalmazott
étrend-kiegészítő készítmények
próbavásárlás útján történő
címke vizsgálata, valamint
célzott laboratóriumi vizsgálata
szibutramin, fentermin,
fenolftalein tartalomra.
Potencianövelés céljából
forgalmazott étrend-kiegészítő
készítmények próbavásárlás
útján történő címke vizsgálata,
valamint célzott laboratóriumi
vizsgálata szildenafil, tadalafil,
vardenafil tartalomra.

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

Jelölések és tápanyagösszetétel ellenőrzése,
laboratóriumi vizsgálatokkal
kiegészítve. Elvégzendő
laboratóriumi vizsgálatok:
zsírsavösszetétel (laurilsav,
mirisztinsav, erukasav, linolsav,
alfa-linolénsav)

Népegészségügyi Főosztályok
illetékességi területén megyénként
minimálisan 5 db termék címke
vizsgálata,

Jelölések és tápanyagösszetétel ellenőrzése,
laboratóriumi vizsgálatokkal
kiegészítve. Elvégzendő
laboratóriumi vizsgálatok:
fehérje, szénhidrát, zsír,
energia, nátrium

Ellenőrzési időszak

Ellenőrzésst végző
hatóság
Az ellenőrzések ütemezésére
Az ellenőrzés javasolt
(népegészségügyi
vonatkozó javaslat
eszköze
főosztály,
népegészségügyi osztály

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

2019. március 1. május 31.

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

Járási népegészségügyi
osztályok

Mintavétel

Az étrend-kiegészítőkről szóló
37/2004. (IV.26.) EszCsM
rendelet, 432/2012/EU
rendelet

2019. március 1. szeptember 1.

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

Járási népegészségügyi
osztályok

Helyszíni ellenőrzés,
mintavétel

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 rendelet

2019. március 1. október 1.

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

Járási népegészségügyi
osztályok

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
rendelet

A Bajai Népegészségügyi Osztály
számára az ellenőrzés számot és
mintavételi számot a BKM KH
Népegészségügyi Főosztály határozza
meg.

Laboratóriumi vizsgálati mintaszám:
- megyénként 1 db minta anyatejkiegészítő készítményből, 10 megye
érintettségével
A Bajai Népegészségügyi Osztály
számára az ellenőrzés számot és
mintavételi számotFőosztályok
a BKM KH
Népegészségügyi
illetékességi területén megyénként
minimálisan 5 db termék címke
vizsgálata,
Laboratóriumi vizsgálati mintaszám:
- megyénként 1 db minta, 10 megye
érintettségével
A Bajai Népegészségügyi Osztály
számára az ellenőrzés számot és
mintavételi számot a BKM KH
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Élelmezés- és táplálkozás-egészségügy
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Élelmezés- és táplálkozás-egészségügy
Élelmezés- és táplálkozás-egészségügy

A szakterület
megnevezése

Az előre ütemezett
ellenőrzés tárgya

Az ellenőrzés tárgyához
kapcsolódó feladat rövid
leírása

Középiskolai korosztály (15-18 Középiskolás korosztály egy
éves) napi egyszeri
napi étkeztetésének (ebéd)
étkezésének vizsgálata
vizsgálata tápanyagszámítással
és laboratóriumi vizsgálattal

Az ellenőrzendő egységek körének
és számának/arányának
meghatározása
Népegészségügyi Főosztályok
illetékességi területén megyénként 5,
középiskola napi egyszeri
étkeztetésének vizsgálata
tápanyagszámítással.

Ellenőrzési időszak

2019. március 1. június 15.

Járási népegészségügyi
osztályok

Helyszíni ellenőrzés,
mintavétel

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

A vizsgálatok végzése az
ellenőrzési időszakban
folyamatosan.

Járási népegészségügyi
osztályok

Helyszíni ellenőrzés,
mintavétel

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

2019. január 1 december 31.

A vizsgálatok végzése az
ellenőrzési időszakban
folyamatosan.

Járási népegészségügyi
osztályok

Helyszíni ellenőrzés,
internetes honlap
ellenőrzése

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

Az OGYÉI-től érkezett kifogásolt
igazolások száma alapján.

2019. január 1 december 31.

A vizsgálatok végzése az
ellenőrzési időszakban
folyamatosan.

Járási népegészségügyi
osztályok

Helyszíni ellenőrzés

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

Népegészségügyi Főosztályok
illetékességi területén megyénként
minimálisan a büfével üzemelő
és/vagy áruautomatával rendelkező
általános iskolák 10%-nak árukínálat
vizsgálata a meghatározott 10 megye
tekintetében.

2019. március 1 november 15.

A vizsgálatok végzése az
ellenőrzési időszakban
folyamatosan.

Járási népegészségügyi
osztályok

Helyszíni ellenőrzés

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

A Bajai Népegészségügyi Osztály
számára az ellenőrzés számot és
mintavételi számot a BKM KH
Népegészségügyi Főosztály határozza
meg.
Óvodai és általános iskolai
Megyei sajátosságokat
Népegészségügyi Főosztályok
2019. március 1 közétkeztetés
figyelembe véve óvodai és/vagy illetékességi területén óvodai és/vagy december 31.
szúrópróbaszerű táplálkozás- általános iskolai háromszori
általános iskolai háromszori étkeztetés
egészségügyi vizsgálata
étkeztetés 1 élelmezési
1 élelmezési napjának vizsgálata
napjának vizsgálata
tápanyagszámítással, laborvizsgálattal
tápanyagszámítással,
(nettó tömeg kivételével) a
laboratóriumi vizsgálattal
Kormányhivatal által biztosított,
kiegészítve.
lehetőség szerinti darabszámban.

Az OGYÉI által megküldött
kifogásolt notifikációs
igazolások kivizsgálása

A Bajai Népegészségügyi Osztály
számára az ellenőrzés számot és
Kereskedelmi forgalomból
A rendelkezésre álló kapacitás és a
jogerős határozattal kitiltott
korábbi évek ellenőrzési tapasztalata
étrend-kiegészítő készítmények alapján.
ellenőrzése

Az OGYÉI által megküldött
kifogásolt notifikációs
igazolások kivizsgálása, a
szükséges intézkedések
megtétele
Iskolabüfék és élelmiszer
Iskolabüfékben
és oktatási
árusító automaták ellenőrzése 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 figyelembevételével.

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

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

Laboratóriumi vizsgálati mintaszám:
- megyénként 2 db középiskola 1 napi
ebédje
Elvégzendő laboratóriumi vizsgálatok:
sótartalom (Na alapon), nettó tömeg
meghatározása

Jogerős határozattal kitiltott
étrend-kiegészítő
készítmények ellenőrzése

Ellenőrzésst végző
hatóság
Az ellenőrzések ütemezésére
Az ellenőrzés javasolt
(népegészségügyi
vonatkozó javaslat
eszköze
főosztály,
népegészségügyi osztály

Népegészségügyi Főosztályok
illetékességi területén megyénként
minimálisan a büfével üzemelő
és/vagy áruautomatával rendelkező
középiskolák 10%-nak árukínálat
vizsgálata a meghatározott 10 megye
tekintetében.
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A szakterület
megnevezése

Az előre ütemezett
ellenőrzés tárgya

Kozmetikum
Élelmezés- és táplálkozás-egészségügy

Kozmetikum

Fogkrém kozmetikai termékek
szorbinsav, benzoesav
tartalmának ellenőrzése
laboratóriumi vizsgálattal
kiegészítve

Szőrtelenítő kozmetikai
termékek tioglikolsav
tartalmának ellenőrzése
laboratóriumi vizsgálattal
kiegészítve

Alkalmi arcfestő kozmetikai
termékek nehézfém (ólom,
kadmium) tartalmának
ellenőrzése laboratóriumi
vizsgálattal kiegészítve

Dezodor (nem spray)
kozmetikai termékek triklozán
tartalmának ellenőrzése
laboratóriumi vizsgálattal
kiegészítve

Hajban maradó (hajgél,
hajbalzsam, hajkrém)
kozmetikai termékek MCI/MI,
MI tartalmának ellenőrzése
laboratóriumi vizsgálattal
kiegészítve

Az ellenőrzés tárgyához
kapcsolódó feladat rövid
leírása
Az adott termékkör ellenőrzése
a jogszabályi előírásoknak való
megfelelés szempontjából,
laborvizsgálattal kiegészítve.
Kiemelten ellenőrizendő:
- CPNP bejelentés
- címke
- szorbinsav, benzoesav
tartalom
Az adott termékkör ellenőrzése
a jogszabályi előírásoknak való
megfelelés szempontjából,
laborvizsgálattal kiegészítve.
Kiemelten ellenőrizendő:
- CPNP bejelentés
- címke
- tioglikolsav tartalom

Az adott termékkör ellenőrzése
a jogszabályi előírásoknak való
megfelelés szempontjából,
laborvizsgálattal kiegészítve.
Kiemelten ellenőrizendő:
- CPNP bejelentés
- címke
- ólom, kadmium tartalom
Az adott termékkör ellenőrzése
a jogszabályi előírásoknak való
megfelelés szempontjából,
laborvizsgálattal kiegészítve.
Kiemelten ellenőrizendő:
- CPNP bejelentés
- címke
- triklozán tartalom
Az adott termékkör ellenőrzése
a jogszabályi előírásoknak való
megfelelés szempontjából,
laborvizsgálattal kiegészítve.
Kiemelten ellenőrizendő:
- CPNP bejelentés
- címke
- MethylchloroisothiazolinoneMethylisothiazolinone /MCI/,
Methylisothiazolinone /MI/
tartalom

Az ellenőrzendő egységek körének
és számának/arányának
meghatározása
Forgalomban lévő termékek.
Megyénként minimum 10 db termék.

Ellenőrzési időszak

Ellenőrzésst végző
hatóság
Az ellenőrzések ütemezésére
Az ellenőrzés javasolt
(népegészségügyi
vonatkozó javaslat
eszköze
főosztály,
népegészségügyi osztály

2019. március 1. szeptember 1.

A vizsgálatok végzése az
ellenőrzési időszakban
folyamatosan.

Járási népegészségügyi
osztályok

Helyszíni ellenőrzés

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

2019. március 1. szeptember 1.

A vizsgálatok végzése az
ellenőrzési időszakban
folyamatosan.

Járási népegészségügyi
osztályok

Helyszíni ellenőrzés

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

A vizsgálatok végzése az
ellenőrzési időszakban
folyamatosan.

Járási népegészségügyi
osztályok

Helyszíni ellenőrzés

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

A vizsgálatok végzése az
ellenőrzési időszakban
folyamatosan.

Járási népegészségügyi
osztályok

Helyszíni ellenőrzés

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

A vizsgálatok végzése az
ellenőrzési időszakban
folyamatosan.

Járási népegészségügyi
osztályok

Helyszíni ellenőrzés

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

Laboratóriumi vizsgálati szám:
Megyénként minimum 1 db,
A Bajai Népegészségügyi Osztály
számára az ellenőrzés számot és
mintavételi számot a BKM KH
Forgalomban lévő termékek.
Megyénként minimum 10 db termék.
Laboratóriumi vizsgálati szám:
Megyénként minimum 2 db,
A Bajai Népegészségügyi Osztály
számára az ellenőrzés számot és
mintavételi számot a BKM KH
Népegészségügyi Főosztály határozza
meg.
Forgalomban
lévő termékek.
2019. március 1 Megyénként minimum 10 db termék.
december 31.
Laboratóriumi vizsgálati szám:
Megyénként minimum 1 db,
A Bajai Népegészségügyi Osztály
számára az ellenőrzés számot és
mintavételi számot a BKM KH
Népegészségügyi
Forgalomban
lévő Főosztály
termékek.határozza 2019. március 1. Megyénként minimum 10 db termék.
szeptember 1.
Laboratóriumi vizsgálati szám:
Megyénként minimum 1 db,
A Bajai Népegészségügyi Osztály
számára az ellenőrzés számot és
mintavételi számot a BKM KH
Forgalomban lévő termékek.
Megyénként minimum 10 db termék.
Laboratóriumi vizsgálati szám:
Megyénként minimum 1 db,

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

2019. március 1. szeptember 1.

A Bajai Népegészségügyi Osztály
számára az ellenőrzés számot és
mintavételi számot a BKM KH
Népegészségügyi Főosztály határozza
meg.
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Kémiai biztonság

táplálkozás-egészségügy
biztonság
Élelmezés- és Kémiai

Település- és környezet-egészségügy

A szakterület
megnevezése

Az előre ütemezett
ellenőrzés tárgya

A természetes fürdőhelyekkel,
fürdővizekkel kapcsolatos
hatósági ellenőrzések
elvégzése

A szezonálisan üzemelő
medencés fürdőkkel
kapcsolatos hatósági
ellenőrzések elvégzése
Nemdohányzók védelmében
történő hatósági ellenőrzés

Részvétel az Európai
Vegyianyag-ügynökség
(ECHA) REF-7 ellenőrzési
projektjében: A REACH
rendelet szerinti regisztrációs
kötelezettség ellenőrzése

REACH korlátozások
ellenőrzése: Azoszínezékek
korlátozásának ellenőrzése
textíliákban és bőrárukban,
valamint ftalátok
korlátozásának ellenőrzése
gyermekápolási cikkekben,
játékokban

Az ellenőrzés tárgyához
kapcsolódó feladat rövid
leírása
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
A 37/1996.(X.18.) NM rendelet
szerinti hatósági ellenőrzések,
hatósági vízminőség vizsgálatok
végzése, valamint a szezon
előtti és a szezonzáró jelentések
küldése
A szórakoztató és
vendéglátóipari egységekben a
vízipipa és elektronikus
cigaretta használat, valamint a
dohányzási korlátozás
betartásának kiemelt
ellenőrzése.
A legalább évi 1 tonnát elérő
mennyiségben gyártott vagy
importált anyagokra vonatkozó
utolsó regisztrációs határidő
2018. május 31-én történő
lejártára tekintettel a hazai
projekt elsődlegesen az
alacsony mennyiségi
tartományban importáló
vállalatok esetleges
regisztrációs kötelezettségének
1. A REACH rendelet XVII.
mellékletének 43. bejegyzése
értelmében az
azoszínezékeknek, a
korlátozásban meghatározott
árucikkekben való
laborvizsgálattal egybekötött
ellenőrzése, elsősorban ázsiai
és észak-afrikai forgalmazóknál.
2. Az 51. bejegyzésban nevezett
ftalátoknak a korlátozásban
meghatározott árucikkekben
való laborvizsgálattal
egybekötött ellenőrzése.

Az ellenőrzendő egységek körének
és számának/arányának
meghatározása

Ellenőrzési időszak

Ellenőrzésst végző
hatóság
Az ellenőrzések ütemezésére
Az ellenőrzés javasolt
(népegészségügyi
vonatkozó javaslat
eszköze
főosztály,
népegészségügyi osztály

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

Természetes fürdőhelyek, fürdővizek
- 100%

2019. május 1. november 15.

Az ellenőrzési időszakban
folyamatosan.
Laboratóriumi mintavételezés.

Járási népegészségügyi
osztályok

Helyszíni ellenőrzés,
mintavétel

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

Szezonálisan üzemelő medencés
fürdők - 100%

2019. május 1. szeptember 5.

Az ellenőrzési időszakban
folyamatosan.
Laboratóriumi mintavételezés.

Járási népegészségügyi
osztályok és
Népegészségügyi
Főosztály

Helyszíni ellenőrzés,
mintavétel

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

Népegészségügyi Főosztályok
területén járásonként/kerületenként
10 db

2019. március 1szeptember 30.

Az ellenőrzési időszakban
folyamatosan.

Helyszíni, munkaidőn
túli ellenőrzés

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

Járási népegészségügyi
osztályok és
Népegészségügyi
Főosztály

Helyszíni ellenőrzés

A vegyi anyagok
regisztrálásáról, értékeléséről,
engedélyezéséről és
korlátozásáról szóló
1907/2006/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet

Járási népegészségügyi
osztályok

Helyszíni ellenőrzés
Mintavétel

A vegyi anyagok
regisztrálásáról, értékeléséről,
engedélyezéséről és
korlátozásáról szóló
1907/2006/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet

Veszélyes anyagot importáló vállalatok 2019. március 1. december 31.
Ellenőrzött egységek:
- megyénként - lehetőség szerint legalább 10 vállalat

Az ellenőrzési időszakban
folyamatosan.

A Bajai Népegészségügyi Osztály
számára az ellenőrzés számot és
mintavételi számot a BKM KH
Népegészségügyi Főosztály határozza
meg.
Ellenőrzött ipari szereplők: előállító,
2019. január 1. - június Az ellenőrzési időszakban
importőr (aki forgalomba hozza a
30. (mindkét alpont
folyamatosan.
terméket), forgalmazó
tekintetében)
Mintavétel ütemterv szerint.
1.Laboratóriumi vizsgálat:
- megyénként 1 db termék
2. Laboratóriumi vizsgálat:
- megyénként 1 db termék
A Bajai Népegészségügyi Osztály
számára az ellenőrzés számot és
mintavételi számot a BKM KH
Népegészségügyi Főosztály határozza
meg.
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A szakterület
megnevezése

Az előre ütemezett
ellenőrzés tárgya

Kémiai biztonság

A bórax lakossági
forgalmazásának hatósági
ellenőrzése, kiszűrése

Kémiai biztonságÉlelmezés- és táplálkozás-egészségügy

Megtévesztő csomagolású
termékek szúrópróbaszerű
ellenőrzése

A lakosság számára
forgalmazott tisztítószerek
esetén az 1 %-nál több aktív
klórt tartalmazó veszélyes
keverékek CLP címkéjének
ellenőrzése

Biocid termékek jogszerű
forgalmazhatóságának
ellenőrzése

Az ellenőrzés tárgyához
kapcsolódó feladat rövid
leírása
Bórax vagy bórax tartalmú
keverékek - szükség esetén
próbavásárlással egybekötött kiszűrése és forgalmazásának
megtiltása a REACH rendelet
XVII. Mellékletének 30.
bejegyzése, valamint a 6.
függeléke alapján.
Laboratóriumi vizsgálat
lehetősége tárgyalás alatt.
A CLP rendelet 35. cikk (2)
bekezdésének nem megfelelő
csomagolású termékek
felkutatása, különös tekintettel
az olyan formájú vagy külalakú
csomagolásra, amelyek nagy
valószínűséggel magukra
vonják a gyermekek figyelmét
vagy felkeltik kíváncsiságukat,
illetve élelmiszernél,
állateledelnél, gyógyhatásúvagy kozmetikai anyagnál
használthoz hasonló, a
fogyasztókat félrevezető
kiszerelésük vagy külalakjuk
van.
A klórgáz mérgezés/expozíció
elkerülésére szolgáló, a CLP
rendelet II. melléklet 2. rész 2.6.
pontja szerinti kiegészítő
címkeelem meglétének
ellenőrzése kiskereskedelmi
forgalomban előforduló
tisztítószerek esetén. A feladat
része a tisztítószer - magyar
nyelvű - CLP címkéért felelős
forgalmazójának azonosítása és
az aktív klórtartalom alapján az
EUH206 - „Figyelem! Tilos más
termékekkel együtt használni.
Veszélyes gázok (klór)
szabadulhatnak fel.” - kiegészítő
A 2019. évben esedékes
jóváhagyási nappal rendelkező
hatóanyagokat tartalmazó biocid
termékek ellenőrzése
forgalmazásuk jogszerűségének
tekintetében.

Az ellenőrzendő egységek körének
és számának/arányának
meghatározása
Bórax vagy bórax tartalmú keveréket
forgalmazók

Ellenőrzési időszak

Ellenőrzésst végző
hatóság
Az ellenőrzések ütemezésére
Az ellenőrzés javasolt
(népegészségügyi
vonatkozó javaslat
eszköze
főosztály,
népegészségügyi osztály

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

2019. július 1. december 31.

Az ellenőrzési időszakban
folyamatosan.

Járási népegészségügyi
osztályok

Helyszíni ellenőrzés
Mintavétel
(laborvizsgálattól
függően)

A vegyi anyagok
regisztrálásáról, értékeléséről,
engedélyezéséről és
korlátozásáról szóló
1907/2006/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet

2019. január 1. december 31.

Az ellenőrzési időszakban
folyamatosan.

Járási népegészségügyi
osztályok

Helyszíni ellenőrzés

Az anyagok és keverékek
osztályozásáról, címkézéséről
és csomagolásáról szóló
1272/2008/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet
(CLP)

2019. január 1. december 31.

Az ellenőrzési időszakban
folyamatosan.

Helyszíni ellenőrzés

Az anyagok és keverékek
osztályozásáról, címkézéséről
és csomagolásáról szóló
1272/2008/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet
(CLP)

A népegészségügyi osztályok
2019. január 1. illetékességi területén a
december 31.
nagykereskedelmi és kiskereskedelmi
forgalomban lévő biocid termékek.

Az ellenőrzési időszakban
folyamatosan.

Helyszíni ellenőrzés

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

Ellenőrzött egységek:
-járásonként legalább 2 forgalmazó

Ellenőrzött ipari szereplők:
forgalmazók, továbbfelhasználók,
importőrök, gyártók
Ellenőrzések száma:
A termékek a folyamatosan végzett
ellenőrzések során vizsgálandók.

Ellenőrzött ipari szereplők:
forgalmazók
Ellenőrzések száma:
- járásonként maximum 5 db termék

Negyedévente, illetékességi
területenként 3 db termék ellenőrzése.

Járási népegészségügyi
osztályok

Biocid hatóanyagok
jóváhagyási napjai és
jóváhagyásának megtagadási
dátumainak listája
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Élelmezés- és táplálkozás-egészségügy
Egészségügyi igazgatás

Járványügy

A szakterület
megnevezése

Az előre ütemezett
ellenőrzés tárgya

A fogorvosi rendelők sterilizáló
berendezéseinek műszaki és
mikrobiológiai ellenőrzése felmérés

Az ellenőrzés tárgyához
kapcsolódó feladat rövid
leírása

A fogorvosi rendelőkben
üzemelő sterilizáló
berendezések működtetésének,
ellenőrzési gyakorlatának
felmérése, tekintettel a műszaki
és mikrobiológiai ellenőrzési
gyakorlat során tapasztalt
hiányosságokra.
Az alapellátásban az ügyeleti Az ügyeleti ellátást működtető
ellátás esetén a működés
egészségügyi
szolgáltatók
feltételei és a vezetett
személyi,
tárgyi,
szakmai
egészségügyi/ápolási
környezeti feltételeinek és a
dokumentáció ellenőrzése,
kötelezően
vezetendő
helyszíni vizsgálat alapján,
dokumentációs
jogszabályi
teljes körben az egészségügyi előírásnak
az
ellenőrzése,
szolgáltatók vonatkozásában. tekintettel a 60/2003. (X. 20.)
ESZCSM rendeletben foglalt
előírásokra.
Az alapellátásban a
A
foglalkozás-egészségügyi
foglalkozás-egészségügyi
ellátást
működtető
ellátás esetén a működés
egészségügyi
szolgáltatók
feltételei és a vezetett
személyi, szakmai környezeti
egészségügyi/ápolási
feltételeinek és a kötelezően
dokumentáció ellenőrzése,
vezetendő
dokumentációs
helyszíni vizsgálat alapján, a jogszabályi
előírásnak
az
kijelölt foglalkozásellenőrzése,
tekintettel
a
egészségügyi szolgáltatók
60/2003. (X. 20.) ESZCSM
vonatkozásában.
rendeletben foglalt előírásokra.

Az ellenőrzendő egységek körének
és számának/arányának
meghatározása

Ellenőrzési időszak

Ellenőrzésst végző
hatóság
Az ellenőrzések ütemezésére
Az ellenőrzés javasolt
(népegészségügyi
vonatkozó javaslat
eszköze
főosztály,
népegészségügyi osztály

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

A járási hivatal illetékességi területén
található fogorvosi rendelők legalább
75%-ának ellenőrzése

2019. március 1. december 15.

folyamatos

Járási népegészségügyi
osztályok

Helyszíni ellenőrzés és
kérdőíves felmérés

Kérdőív, mely 2019. február 1ig kerül kiadásra

A Járási Népegészségügyi Osztályok
illetékességi területén, teljes körben

2019. január 1. december 31.

2019. január 1. - február 28.:
ellenőrzés előkészítése; 2019.
március 1. - november 30.:
ellenőrzések lefolytatása;
2019. december 1.- december
31.: ellenőrzések
eredményeinek összefoglalása

Járási népegészségügyi
osztályok

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 NNK
által később összeállításra
kerülő jegyzőkönyv minta és
kitöltési segédlet

Helyszíni ellenőrzés
lefolytatása a járási
ápolási szakfelügyelet
bevonásával

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

A Járási Népegészségügyi Osztályok 2019. január 1. illetékességi területén, kijelölt
december 31.
foglalkozás-egészségügyi szolgáltatók
vonatkozásában

2019. január 1. - március 31.:
Járási népegészségügyi
ellenőrzés előkészítése; 2019. osztályok
április 01. - december 30.:
ellenőrzések lefolytatása;
2020. február 28: ellenőrzések
eredményeinek összefoglalása
az éves jelentésben
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