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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
vonatkozó javaslat

Ellenőrzésst végző hatóság
(népegészségügyi főosztály,
népegészségügyi osztály

Az ellenőrzés javasolt eszköze

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

Egészségügyi igazgatás
A járási járóbeteg szakrendelőkben (azaz a
nem kórházakhoz integrált rendelőkben) a
kardiológi-, a sebészeti- és az urológiai
egységekben a személyi, tárgyi, szakmai
környezeti feltételek és a dokumentáció
ellenőrzése helyszíni vizsgálat alapján, a
kijelölt egységekben

A 60/2003.(X.20.) ESZCSM rendeletben
előírt minimumfeltételek ellenőrzése a
kardiológiai-, a sebészeti- és az urológiai
egységekben. A szakdolgozók
tevékenységének vizsgálata és annak
dokumentálása.

Járási/Kerületi Népegészségügyi
Osztályok illetékességi területén, a
kardiológiai-, a sebészeti és az urológiai
egységek ellenőrzése

2021. január 01 december 31.

2021.április 01 - május 31.: ellenőrzés Járási népegészségügyi osztályok
előkészítése,
2021. június 01 december 30.: ellenőrzések
lefolytatása,
2022. február 28.:
ellenőrzések eredményének
összefoglalása az éves jelentésben

Helyszíni ellenőrzés lefolytatása a járási 1997. évi CLIV törvény, 60/2003. (X. 20.)
egészségügyi igazgatási munkatárs és a ESzCsM rendelet, valamint az NNK által
járási ápolási szakfelügyelet bevonásával összeállított és 2020-ban kiküldésre kerülő
jegyzőkönyv minta

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

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

Vizsgálati mintaszám:
- 1 db interneten forgalmazott
potencianövelő készítmény vizsgálata
próbavásárlással

2021. március 1. november 30.

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

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel

Az étrend-kiegészítőkről szóló 37/2004.
(IV.26.) EszCsM rendeletben foglalt
hatáskörben tartozó jelölkések vizsgálata és
a 1924/2006/EK rendelet

Iskolabüfék, áruautomaták árukínálatának
vizsgálata

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 figyelembevételével.

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

2021. szeptember 1 - A vizsgálatok végzése az ellenőrzési Járási népegészségügyi osztályok
november 30.
időszakban folyamatosan.

Helyszíni ellenőrzés, internetes honlap
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

Élelmezés- és táplálozás-egészségügy

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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igazgatás
Iskola
egészségügy
Óvodák közegészségügyi felmérése

Óvodák közegészségügyi felmérése
Óvodák 100%-a
egységes szempontrendszer alapján, a 2020ban elkezdett felmérés folytatása. A járási
hivatalok munkatársai jogszabályban
rögzített népegészségügyi feladatkörükben
eljárva hatósági helyszíni ellenőrzést
végeznek, melynek keretében kitöltésre
kerülnek az NNK által kidolgozott, az
óvodák épületeinek felmérésére vonatkozó
egységes felmérőlapok.

2021. január 01 december 31.

Az ellenőrzési időszakban
folyamatosan.

Járási hivatalok népegészségügyi
osztályai

Helyszíni ellenőrzés

Az egészségügyi hatósági és igazgatási
tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény

Kézfertőtlenítés végrehajtásához szükséges
adagolók, valamint az alkalmazott
kézfertőtlenítő szerek rendelkezésre
állásának ellenőrzése a a háziorvosi és házi
gyermekorvosi rendelőkben

2021. január 01 december 31.

Havi bontásban elosztva egész évre.

Járási hivatalok népegészségügyi
osztályai

Helyszíni ellenőrzés

Mellékelt kérdőív.

Járvány
Kézfertőtlenítő szerek ellenőrzése

Valamennyi háziorvosi és házi
gyermekorvosi rendelő (kb. 5000).
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Kémiai biztonság
Egészségügyi igazgatás
Részvétel a Forum REF-9 egységes
ellenőrzési projektben: a REACH
engedélyezési kötelezettségek betartásának
ellenőrzése és végrehajtása

A REF-9 projekt során ellenőrzésre kerül a
REACH rendelet engedélyezési
követelményeinek való megfeleláés az
engedélyezési listában (lásd REACH
rendeletXIV. Melléklete) felsorolt azon
anyagok forgalomba hozatalára és
felhasználására vonatkozóan, melyek
lejárati ideje a projekt kezdetének dátumáig
már elmúlt.

Ellenőrzési szám:
Amennyiben lehetséges az összes
kötelezett felderítése.
Ellenőrzött iprari szereplők :
engedélyesek és továbbfelhasználók.

2021. április 01 december 31.

Az ellenőrzési időszakban
folyamatosan.

Járási hivatalok népegészségügyi
osztályai

Helyszíni ellenőrzés

A vegyi anyagok regisztrálásáról,
értékesítéséről, engedélyezéséről és
korlátozásáról szóló 1907/2006/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet (REACH)

Kiskereskedelmi egységekben forgalmazott
veszélyes anyagok és keverékek ezen belül
kifejezetten a fertőtlenítőszerek CLP rendelet
szerinti címkézésének ellenőrzése

Kiskereskedelmi egységekben forgalmazott
veszélyes anyagok és keverékek ezen belül
kifejezetten a fertőtlenítőszerek- magyar
nyelvű - CLP rendelet szerinti címkéjének
ellenőrzése.Az ellenőrzés online
kereskedelem esetén is végezhető.

Ellenőrzési szám:
2021. január 01 Járásonként 10 db kiskereskedelmi
december 31.
egység.
Ellenőrzött
iprari szereplők : forgalmazók.

Az ellenőrzési időszakban
folyamatosan.

Járási hivatalok népegészségügyi
osztályai

Helyszíni ellenőrzés és hivatalban történő Az anyagok és keverékek osztályozásáról
ellenőrzés a webshop-ok tekintetében.
címkézéséről és csomagolásáról szóló
1272/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet (CLP)

Online árusított veszélyes anyagok és
keverékek CLP szerinti ellenőrzésének
folytatása

REF-8 egységes ellenőrzési projekt egyik
Ellenőrzési szám:
részevaz online árusított veszélyes anyagok Megyénként 5 forgalmazó.
és keverékek valamint biocid termékek CLP- Ellenőrzött iprari szereplők :
szerinti megfelelésére fókuszált különös
forgalmazók, szükség esetén online
tekintettel a címkén feltüntetendő
felület üzemeltetője.
információkra, illetve a reklámozással
kapcsolatos követelményekre. A feladat a
projekt keretében megadott kötelezettségek
ellenőrzésének folytatása.

2021. január 01 június 30.

Az ellenőrzési időszakban
folyamatosan.

Járási hivatalok népegészségügyi
osztályai

Hivatalban történő ellenőrzés a webshop- Az anyagok és keverékek osztályozásáról
ok tekintetébenm.
címkézéséről és csomagolásáról szóló
1272/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet (CLP)

REACH korlátozás ellenőrzése: ftalátok
korlátozásának ellenőrzése műanyag
termékekben.

A REACh rendelet XVII. Melléklet 51.
bejegyzésében nevezett ftalátoknak a
korlátozásában meghatározott árucikkekben
(nem gyermekápolási cikkekben,
játékokban, hanem egyéb használati
cikkekben) való laborvizsgálattal
egybekötött ellenőrzése.

Laboratóriumi vizsgálat:
megyénként 2 termék.
Ellenőrzött iprari szereplők : előállító,
importőr, (aki forgalomba hozza a
terméket) forgalmazó.

2021. június 01 július 31.

Az ellenőrzési időszakban
folyamatosan.

Járási hivatalok népegészségügyi
osztályai

Helyszíni ellenőrzés, és hivatalban
történő ellenőrzés a webshop-ok
tekintetébenm.

A vegyi anyagok regisztrálásáról,
értékesítéséről, engedélyezéséről és
korlátozásáról szóló 1907/2006/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet (REACH)

Építőanyag kereskedelem kémiai biztonsági
ellenőrzése.

Építőanyag kereskedések (tüzépek)
tevékenységének valamint az általuk
forgalmazott termékek megfelelőségének
ellenőrzése, különös tekintettel a REACH
(regisztráció, biztonsági adatlap, korlátozás)
és CLP rendelet (címkézés, csomagolás)
szerinti kötelezettségekre.

Ellenőrzött kereskedések szám:a
Megyénként 5 darab. Amennyiben
megoldható a megadott irányszámnál
több egység is ellenőrizhető.
Ellenőrzött iprari szereplők :
forgalmazók, (tüzépek)

2021. június 01 Az ellenőrzési időszakban
július 31.
folyamatosan.
(amennyiben a
járványügyi helyzet
lehetővé teszi a
feladat egész évben
végezhető.

Járási hivatalok népegészségügyi
osztályai

Helyszíni ellenőrzés

Biocid termékek jogszerű
forgalmazhatóságának ellenőrzése

A 2020. és 2021. évben esedékes jóváhagyási
nappal rendelkező hatóanyagokat
tartalmazó biocid termékek ellenőrzése
forgalmazásuk jogszerűségének
tekintetében.

A népegészségügyi osztályok
2021. január 1. illetékességi területén a
december 31.
nagykereskedelmi és kiskereskedelmi
forgalomban lévő biocid termékek.
Félévente illetékességi területenként 3 db
termék ellenőrzése.

Az ellenőrzési időszakban
folyamatosan.

Járási hivatalok népegészségügyi
osztályai

A vegyi anyagok regisztrálásáról,
értékesítéséről, engedélyezéséről és
korlátozásáról szóló 1907/2006/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet (REACH) Az
anyagok és keverékek osztályozásáról
címkézéséről és csomagolásáról szóló
1272/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi
(CLP)
A
biocidrendelet
termékek
forgalmazásáról és

Szociális intézmények, egészségügyi ellátók
kockázatértékeléssel egybekötött kémiai
biztonsági ellenőrzése

Feladatként kerül meghatározásra a
veszélyes anyagok és keverékek különösen
a biocid hatású termékek tárolási,
hozzáférési, felhasználási, körülményeinek
kockázatbecsléssel egybekötött ellenőrzése.
A vizsgálat célja az érintett egységek kémiai
biztonsági állapotának ellenőrzése,
kockázati szintek és pontok meghatározása,
a vegyi anyagokkal való helyes gyakorlat
kialakítása.

Szociális intézmények, idősotthonok,
Az ellenőrzési
további gondozói intézmények,
időszakban
egészségügyi ellátók, kórházak,
folyamatosan.
egészségközpontok.
Ellenőrzési
szám: megyénként 10.

Az ellenőrzési időszakban
folyamatosan.

Járási hivatalok népegészségügyi
osztályai

Online ellenőrzés 8szükség esetén az
engedélyben foglaltaknak való megfelelés felhasználásáról szóló 528/2012/EU
ellenőrzése próbacvásárlás keretében)
rendelet
vagy indoolt esetben helyszíni ellenőrzés
Biocid hatóanyagok jóváhagyási napjai és
jóváhagyásának megtagadási dátumainak
listája
Kockázatbecslési táblázat.
Kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV.
törvény kockázatbecslési táblázat,
útmutató.
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Kozmetikum
Egészségügyi igazgatás
Web áruházak próbavásárlással egybekötött
ellenőrzése

Szempillanövesztő kozmetikai
készítmények ellenőrzése a jogszabályi
előírásoknak való megfelelés szempontjából,
laborvizsgálattal kiegészítve.
Kiemelten ellenőrizendő:
- CPNP bejelentés
- címke
- bimatoprost tartalom

Járásonként 1 db webáruház.
2021. március 1 Laboratóriumi vizsgálati szám:
november 30.
megyénként 1 db interneten forgalmazott
szempillanövesztő készítmény
bimatoprost tartalmának vizsgálata
próbavásárlással.

A vizsgálatok végzése az ellenőrzési Járási hivatalok népegészségügyi
időszakban folyamatosan.
osztályai

Helyszíni ellenőrzés

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

Forgalomban lévő kozmetikai termékek
címke ellenőrzése

Babapopsikrém/törlőkendő kozmetikai
termék ellenőrzése a jogszabályi
előírásoknak való megfelelés szempontjából
. Kiemelten ellenőrizendő:
- CPNP bejelentés
- címke

2021. március 1 november 30.

A vizsgálatok végzése az ellenőrzési Járási hivatalok népegészségügyi
időszakban folyamatosan.
osztályai

Helyszíni ellenőrzés

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

Higiénés, egészségvédelmi, ivóvíz10 db középfokú oktatási intézmény
minőségi, települési hulladékkal és nem
kollégiumának ellenőrzése.
közművel összgyűjtött háztatási
szennyvízzel kapcsolatos közegészségügyi,
COVID-19 járványügyi vonatkozású
követelmnyek, rovar-, és rágcsálóirtás,
valamint a 49/2015. (XI.6.) EMMI
rendeletben foglaltak hatósági ellenőrzése.

2021. január 01 december 31.

Az ellenőrzési időszakban
folyamatosan.

Járási hivatalok népegészségügyi
osztályai

Helyszíni ellenőrzés

2021. május 01 november 15.

Az ellenőrzési időszakban
folyamatosan.
Laboratóriumi mintavételezés.

Népegészségügyi Főosztály

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel

Az egészségügyi hatósági és igazgatási
tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény.
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV
törvény. A fertőző betegségek és járványok
megelőzésére és érdekében szükséges
járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998.
(VI.3.) NM rendeletr.Az országos teepülés
rendezésinés építési követelményekről
szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet
108. § (2) bekezdése. A Legionella által
okozott fertőzési kockázatot jelentő
közegekre, illetve létesítményekre
vonatkozó közegészségügyi előírásokról
szóló 49/2015. (XI.6.) EMMI rendelet
A természetes fürdővizek minőségi
követelményeiről, valamint a fürdőhelyek
kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló
78/2008. (IV.3.) Korm. Rendelet

Szezonálisan üzemelő medencés fürdők - 2021. május 1. 100%
szeptember 5.

Az ellenőrzési időszakban
folyamatosan.
Laboratóriumi mintavételezés.

Járási hivatalok népegészségügyi
osztályai és Népegészségügyi
Főosztály

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel

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

Az ellenőrzési időszakban
folyamatosan.

Járási hivatalok népegészségügyi
osztályai és Népegészségügyi
Főosztály

Helyszíni ellenőrzés,

Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az
ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.)
Korm. Rendelet

Település-egészségügy
Középfokú oktatási intézmények
kollégiumainak közegészségügyijárványügyi ellenőrzése

A természetes fürdőhelyekkel, fürdővizekkel Az üzemeltetni kívánt természetes
Természetes fürdőhelyek, fürdővizek
kapcsolatos hatósági ellenőrzések elvégzése fürdőhelyek helyszíni ellenőrzése, az
- 100%
ütemterv szerinti önellenőrzői
laboratóriumi vízminőségi vizsgálatok
elvégzésének ellenőrzése és a hatósági
laboratóriumi vízminőségi vizsgálatok
elvégzése, továbbá a nyilvánosság
bevonásával és tájékoztatásával kapcsolatos
jelentés küldése

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

Ivóvízszolgáltató vízműrendszerek hatósági
ellenőrzése.

Az ivóvízbiztonsági tervben foglaltak
Közműves ivóvízszolgáltató vízművek
betartásának, az üzemeltetés
100%
közegészségügyi feltételeinek, az
üzemeltető ivóvízminőséget befolyásoló
tevékenységének és a vízminőség vizsgálati
adatok ellenőrzése.

2021. január 01 december 31.

4

