
Az Országos Tisztifıorvosi Hivatal 2013. évi országos hatósági ellenırzési terve 

a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek számára

Szakterület megnevezése
Az ellenırzendı egységek körének  

meghatározása

Kapcsolódó munkatervi feladat rövid 

leírása

Az ellenırzendı egységek 

száma/aránya

"Anyatej- helyettesítő és anyatej- kiegészítő 

tápszerek"-et, mint különleges táplálkozási 

célú élelmiszereket forgalmazó egységek

Az anyatej helyettesítő és anyatej-kiegészítő 

tápszerekről szóló 20/2008. (V. 14.) EüM 

rendelet, valamint a 1924/2006/EK 

rendeletbe foglalt jelölések és tápanyag-

összetétel ellenőrzése a laboratóriumi 

vizsgálatokkal kiegészítve. 

Elvégzendő laboratóriumi vizsgálatok: 

fehérje, zsír, szénhidrát, kálcium, 

zsírsavösszetétel.

A Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv 

illetékességi területén megyénként 

minimálisan 5 db termék vizsgálata.           

Főváros és Pest megye esetében 

minimálisan 20 db termék vizsgálata.         

Laboratóriumi vizsgálathoz mintaszám:                    

Népegészségügyi Szakigazgatási 

Szervenként 3 db minta (1 anyatej- 

helyettesítő, 2 anyatej- kiegészítő 

készítmény).

2013. március 01. - december 

31.

A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatosan.            

Helyszíni ellenőrzés, 

mintavétel.

Potencia fokozó - étrend-kiegészítő 

készítményeket forgalmazó egységek

Az étrend-kiegészítő készítményekről szóló 

37/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendeletben és a 

432/2012/EU rendeletben foglalt 

egészségügyi állítások ellenőrzése, 

szintetikus gyógyszer-hatóanyagra 

vonatkozó laboratóriumi vizsgálatokkal 

kiegészítve.

A Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv 

illetékességi területén  megyénként 

minimálisan 15 db termék vizsgálata. 

Főváros és Pest megye esetében 

minimálisan 50 db termék vizsgálata.                

Laboratóriumi vizsgálathoz (gyors, 

előszűrés) mintaszám:    

Népegészségügyi Szakigazgatási 

Szervenként 5 db minta  Főváros és Pest 

megye esetében 10 db minta.

2013. március 01. - december 

31.

A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatosan.            

Helyszíni ellenőrzés, 

mintavétel. 

A  gyors előszűrésre 

vonatkozó laboratóriumi 

vizsgálatokat az OÉTI végzi.                

Kizárólag a pozitív 

eredmény esetén 

szükséges a termékek 

akkreditált 

laboratóriumban történő 

vizsgálata.

Testtömeg-csökkentés céljára előállított 

élelmiszerek esetén a jelölések között a 

fogyás mértékére való utalás ellenőrzése az 

ilyen terméket forgalmazó egységekben

A különleges táplálkozási célú 

élelmiszerekről szóló 36/2004. (IV. 26.) 

ESzCsM rendelet és az étrend-kiegészítő 

készítményekről szóló 37/2004. (IV. 26.) 

ESzCsM rendelet hatálya alá tartozó 

termékek vonatkozásában a fogyás 

mértékére való tiltott utalás ellenőrzése, 

különös figyelemmel a testtömeg- 

csökkentés céljára szolgáló, csökkentett 

energia tartalmú étrendben felhasználásra 

szánt élelmiszerkről szóló 27/2004. (IV. 24.) 

ESzCsM rendeletben és a 432/2012/EU 

bizottsági rendeletben foglaltakra.  

A Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv 

illetékességi területén megyénként 

minimálisan 5 db termék vizsgálata.           

Főváros és Pest megye esetében 

minimálisan 20 db termék vizsgálata.         

2013. március 01. - december 

31.

A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatosan.            

Helyszíni ellenőrzés.

Fogfehérítő szereket forgalmazó 

kiskereskedelmi és nagykereskedelmi 

egységek

Fogfehérítő szerek laboratóriumi 

vizsgálattal összekötött ellenőrzése. A 

40/2001. (XI. 23.) EüM rendeletben előírt 

hatóanyagok felhasználási korlátozásának 

ellenőrzése, a hidrogén-peroxid 

laboratóriumi mérése.

A Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv 

illetékességi területén fellelhető összes 

termék. 

Tervezett laboratóriumi mintaszám 

megyénként 5 db, Budapest főváros 

esetében 10 db.

2013. március 01. - december 

31.

A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatosan.     

A mintavételt célszerű az 

ellenőrzési időszak első 

felére tervezni.

Helyszíni ellenőrzés, 

mintavétel.

Ellenırzési idıszak

Az ellenırzések 

ütemezésére vonatkozó 

javaslat a területi szakig. 

szerv számára

A hatósági ellenırzés 

javasolt eszköze a területi 

szakig. szerv számára

Az elıre ütemezett ellenırzések tárgya

Közegészségügy/élelmezés- és 

táplálkozásegészségügy
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Közegészségügy/kémiai biztonság A PVC-t, festéket és forrasztófémet gyártó, 

importőr vagy magyarországi első 

forgalomba hozó egységek

A REACH rendelet XVII. mellékletének 23. 

pontja alapján, az ott meghatározott 

forgalomba hozatali és felhasználási 

korlátozások és feltételek szerint a kadmium 

felhasználásának ellenőrzése, különösen 

PVC-ből készült keverékekben és 

árucikkekben, festékekben, valamint 

keményforrasztási töltőfémben.

A Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv 

illetékességi területén  megyénként 

minimálisan 5 db termék vizsgálata. 

Főváros és Pest megye esetében 

minimálisan 20 db termék vizsgálata.  

Laboratóriumi vizsgálathoz mintaszám: 

Népegészségügyi Szakigazgatási 

Szervenként 5 db minta  Főváros és Pest 

megye esetében 20 db minta.

2013. március 01. - december 

31.

A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatosan.            

Helyszíni ellenőrzés, 

mintavétel.

Közegészségügy/sugár-

egészségügy

16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet 7. számú 

melléklet függeléke szerinti I. veszélyességi 

kategóriába sorolt létesítmények, 

tevékenységek

Az I. veszélyességi kategóriába sorolt 

létesítmények,  tevékenységek teljes körű 

ellenőrzése: a tevékenység végzéséhez 

szükséges személyi és tárgyi feltételek, 

valamint az engedélyben előírt 

követelmények érvényesítésének, továbbá a 

hatályos jogszabályi előírások 

végrehajtásának ellenőrzése, célzott 

sugárvédelmi méréssekkel összekötve.

A Sugáregészségügyi Decentrum 

illetékesség területén előforduló, a 

16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet 7. számú 

melléklet függeléke szerinti I. 

veszélyességi kategóriába sorolt összes 

létesítmény

2013. március 01. - december 

31.

A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatosan.                             

Helyszíni ellenőrzés és és 

sugárvédelmi mérés.

Közegészségügy/település-

és környezetegészségügy

Medencés közfürdő egységek A 37/1996. (X.18.) NM rendelet szerinti 

hatósági ellenőrzések, vízminőség 

vizsgálatok végzése.

A Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv 

illetékességi területén működő 

valamennyi egység ellenőrzése és 

hatósági mintavételezése, egységenként 

legalább 1 minta. 

2013. március 01. - december 

31.

A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatosan.            

Helyszíni ellenőrzés, 

mintavétel.

Közegészségügy/gyermek-

és ifjúságegészségügy

Óvodák Óvodák közegészségügyi körülményeinek 

ellenőrzése, egységes szempontrendszer 

alapján.

A Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv 

illetékességi területén nyilvántartott 

egységek 

2013. március 01. - december 

31.

Az ellenőrzési időszakon 

belül folyamatosan, kivéve 

a nyári óvodai szünet 

idejét.

Helyszíni ellenőrzés, OTH 

általkiadott egységes, 

központi felmérőlap.

Járványügy A fekvőbeteg ellátást végző egészségügyi 

intézmények számára mosást végző 

mosodák (kórházi és bérmosodák) 

A fekvőbeteg ellátást végző  egyészségügyi 

intézmények számára mosást végző 

mosodák ellenőrzése egységes, központi 

kérdőív szerint (a kórházak egészségügyi 

textíliái mosási gyakorlatának ellenőrzése)

A Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv 

illetékességi területén előforduló, a 

fekvőbeteg ellátó egészségügyi 

szolgáltatók számára mosást végző 

valamennyi mosoda

2013. március 01-december 

31.

A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatosan.           

Helyszíni ellenőrzés, OTH-

OEK által kiadandó 

egységes, központi kérdőív.
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Közfinanszírozott járóbeteg-szakellátást 

nyújtó egészségügyi szolgáltatók

60/2003. (X.20.) ESZCSM rendelet 13.§;

ellenőrzendő a 60/2003. (X.20.) ESZCSM 

rendelet szerinti minimumfeltétel.

A Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv 

illetékességi területén előforduló, 

közfinanszírozott járóbeteg-szakellátást 

nyújtó valamennyi egészségügyi 

szolgáltató

2013. március 01-április 30. A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatosan.           

Helyszíni ellenőrzés.

Közfinanszírozott  diagnosztikai 

szolgáltatást nyújtó egészségügyi 

szolgáltatók

60/2003. (X.20.) ESZCSM rendelet 13.§;

ellenőrzendő a 60/2003. (X.20.) ESZCSM 

rendelet szerinti minimumfeltétel.

A Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv 

illetékességi területén előforduló, 

közfinanszírozott  diagnosztikai 

szolgáltatást nyújtó valamennyi 

egészségügyi szolgáltató

2013. március 01-április 30. A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatosan.           

Helyszíni ellenőrzés.

Iskola-egészségügyi tevékenységre 

működési engedéllyel rendelkező 

szolgáltatók

Iskola-egészségügyi tevékenységre 

működési engedéllyel rendelkező 

szolgáltatók személyi, tárgyi feltételeinek 

ellenőrzése;

ellenőrzendő a 60/2003. (X.20.) ESZCSM 

rendelet szerinti minimumfeltétel és a 

26/1997. (IX.3.) NM rendeletben 

meghatározott feltételek.

A Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv 

illetékességi területén előforduló, iskola-

egészségügyi tevékenységre működési 

engedéllyel rendelkező valamennyi 

szolgáltató 

2013. június 01-december 31. A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatosan.           

Helyszíni ellenőrzés.

Iskola-védőnői tevékenységre működési 

engedéllyel rendelkező szolgáltatók

Iskola-védőnői tevékenységre működési 

engedéllyel rendelkező szolgáltatók 

személyi, tárgyi feltételeinek ellenőrzése;

ellenőrzendő a 60/2003. (X.20.) ESZCSM 

rendelet szerinti minimumfeltétel és a 

26/1997. (IX.3.) NM rendeletben 

meghatározott feltételek.

A Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv 

illetékességi területén előforduló, iskola-

védőnői tevékenységre működési 

engedéllyel rendelkező valamennyi 

szolgáltató

2013. június 01-december 31. A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatosan.           

Helyszíni ellenőrzés.

fekvőbeteg szakellátásban belgyógyászat, 

rehabilitáció, fül-orr-gégegyógyászat, 

szemészet szakmákra működési engedéllyel 

rendelkező szolgáltatók

Fekvőbeteg szakellátásban belgyógyászat, 

rehabilitáció, fül-orr-gégegyógyászat, 

szemészet szakmákra működési engedéllyel 

rendelkező szolgáltatók által vezetett 

ápolási dokumentáció ellenőrzése;

ellenőrzendők a 60/2003. (X.20.) ESZCSM 

rendelet 4. sz. melléklete szerinti feltételek.

A Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv 

illetékességi területén előforduló, a 

fekvőbeteg szakellátásban 

belgyógyászat, rehabilitáció, fül-orr-

gégegyógyászat, szemészet szakmákra 

működési engedéllyel rendelkező 

valamennyi szolgáltató

2013. március 01. - december 

31.

A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatosan.           

Helyszíni ellenőrzés.

Egészségügyi igazgatás


