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Szakterület megnevezése
Az ellenőrzendő egységek körének  

meghatározása
Kapcsolódó munkatervi feladat rövid leírása

Az ellenőrzendő egységek 

száma/aránya

Vitaminokat és ásványi anyagokat 

tartalmazó étrend-kiegészítő készítményeket 

forgalmazó egységek 

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, D-vitamin és kalcium tartalomra 

vonatkozó laboratóriumi vizsgálatokkal 

kiegészítve.

A Népegészségügyi Szakigazgatási 

Szervek illetékességi területén 

megyénként minimálisan 15 db termék 

címke vizsgálata, Főváros és Pest megye 

esetében minimálisan 50 db termék 

címke vizsgálata. 

Laboratóriumi vizsgálati mintaszám: 

- megyénként 2 db minta, 

- Főváros és Pest megye esetében 5 db 

minta.

2014. március 01. - 2014. 

december 31.

A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatosan.

Laboratóriumi 

mintavételezés: később 

kidolgozásra kerülő 

monitoring terv alapján. 

(Az egységes módszer és 

metodika alkalmazásának 

szükségességére tekintettel 

a vizsgálatok finanszírozása 

külön elkülönített keretből 

történik.)

Helyszíni ellenőrzés, 

mintavétel.

Potencia fokozó étrend-kiegészítő 

készítményeket forgalmazó egységek 

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, gyógyszer-hatóanyag tartalomra 

vonatkozóan célzott laboratóriumi 

vizsgálatokkal kiegészítve.

A Népegészségügyi Szakigazgatási 

Szervek illetékességi területén 

megyénként minimálisan 2 db termék 

címke vizsgálata, Főváros és Pest megye 

esetében minimálisan 5 db termék címke 

vizsgálata. 

Laboratóriumi vizsgálati mintaszám: 

- megyénként 1 db minta, 

- Főváros és Pest megye esetében 2 db 

minta.

2014. március 01. - 2014. 

december 31.

A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatosan.

Laboratóriumi 

mintavételezés: később 

kidolgozásra kerülő 

monitoring terv alapján. 

Helyszíni ellenőrzés, 

mintavétel.

Anyatej-helyettesítő és anyatej kiegészítő 

tápszereket, mint különleges táplálkozási 

igényt kielégítő élelmiszereket  forgalmazó 

egységek 

A különleges táplálkozási célú 

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

ESzCsM rendelet, az anyatej-helyettesítő és 

anyatej-kiegészítő tápszerről szóló 20/2008. 

(V. 14.) EüM rendelet, valamint a 

1924/2006/EK rendeletben foglalt jelölések, 

és tápanyag-összetétel ellenőrzése, 

laboratóriumi vizsgálatokkal kiegészítve.

A Népegészségügyi Szakigazgatási 

Szervek 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 (egy anyatej 

helyettesítő, egy anyatej kiegészítő).

2014. március 01. - 2014. 

december 31.

A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatosan.

Laboratóriumi 

mintavételezés: később 

kidolgozásra kerülő 

monitoring terv alapján. 

Helyszíni ellenőrzés, 

mintavétel.

Ellenőrzési időszak

Az ellenőrzések 

ütemezésére vonatkozó 

javaslat a területi szakig. 

szerv számára

A hatósági ellenőrzés 

javasolt eszköze a területi 

szakig. szerv számára

Az előre ütemezett ellenőrzések tárgya

Közegészségügy/élelmezés- és 

táplálkozásegészségügy
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Speciális gyógyászati célra szánt tápszerek 

kategórián belül a „teljes napi étrendet 

biztosító speciális tápszer felnőtteknek” 

termékeket, mint különleges táplálkozási 

igényt kielégítő élelmiszereket forgalmazó 

egységek

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, a tápanyag-

összetétel és az egészségre vonatkozó 

állítások ellenőrzése, laboratóriumi 

vizsgálatokkal kiegészítve.

A Népegészségügyi Szakigazgatási 

Szervek illetékességi területén 

megyénként minimálisan 5 db termék 

címke vizsgálata, Főváros és Pest megye 

esetében minimálisan 20 db termék 

címke vizsgálata. 

Laboratóriumi vizsgálati mintaszám: 

- megyénként 2 db minta

2014. március 01. - 2014. 

december 31.

A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatosan.

Laboratóriumi 

mintavételezés: később 

kidolgozásra kerülő 

monitoring terv alapján. 

(Az egységes módszer és 

metodika alkalmazásának 

szükségességére tekintettel 

a vizsgálatok finanszírozása 

külön elkülönített keretből 

történik.)

Helyszíni ellenőrzés, 

mintavétel.

Csecsemők és kisgyermekek számára készült, 

feldolgozott gabona alapú élelmiszereket, 

bébiételeket, mint különleges táplálkozási 

igényt kielégítő élelmiszereket forgalmazó 

egységek

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, laboratóriumi vizsgálatokkal 

kiegészítve.

A Népegészségügyi Szakigazgatási 

Szervek 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

2014. március 01. - 2014. 

december 31.

A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatosan.

Laboratóriumi 

mintavételezés: később 

kidolgozásra kerülő 

monitoring terv alapján. 

Helyszíni ellenőrzés, 

mintavétel.

Glutén-érzékenyeknek szánt élelmiszereket, 

mint különleges táplálkozási igényt kielégítő 

élelmiszereket forgalmazó egységek

A különleges táplálkozási célú 

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

ESzCsM rendelet, a lisztérzékenységben 

szenvedőknek szánt élelmiszerek 

összetételéről és címkézéséről szóló 

41/2009/EK rendelet alapján a jelölések 

ellenőrzése, laboratóriumi vizsgálatokkal 

kiegészítve.

A Népegészségügyi Szakigazgatási 

Szervek 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

2014. március 01. - 2014. 

december 31.

A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatosan.

Laboratóriumi 

mintavételezés: később 

kidolgozásra kerülő 

monitoring terv alapján. 

Helyszíni ellenőrzés, 

mintavétel.

Testtömeg-csökkentés céljára szolgáló, 

csökkentett energiatartalmú étrendben 

felhasználásra szánt élelmiszerek kategórián 

belül a „testtömeg-csökkentés célját szolgáló 

a napi étrend egy részét (egy vagy több 

étkezés) helyettesítő élelmiszerek”-et, mint 

különleges táplálkozási igényt kielégítő 

élelmiszereket forgalmazó egységek 

A különleges táplálkozási célú 

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

ESzCsM rendelet, a testtömeg-csökkentés 

céljára szolgáló, csökkentett energiatartalmú 

étrendben felhasználásra szánt 

élelmiszerekről szóló 27/2004. (IV. 24.) 

ESzCsM rendelet, valamint a 432/2012/EU 

Bizottsági rendeletben foglaltak alapján a 

jelölések, egészségre vonatkozó állítások 

ellenőrzése, laboratóriumi vizsgálatokkal 

kiegészítve.

A Népegészségügyi Szakigazgatási 

Szervek 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

2014. március 01. - 2014. 

december 31.

A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatosan.

Laboratóriumi 

mintavételezés: később 

kidolgozásra kerülő 

monitoring terv alapján. 

Helyszíni ellenőrzés, 

mintavétel.

Közegészségügy/élelmezés- és 

táplálkozásegészségügy
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Közegészségügy/élelmezés- és 

táplálkozásegészségügy

Cumikat és cuclikat forgalmazó egységek A cumik és cuclik egészségügyi 

követelményeiről, valamint a forgalmazás 

feltételeiről szóló 9/2002. (X. 17.) ESzCsM 

rendelet 6. §-a alapján minőségi és 

egészségügyi megfelelőségről szóló 

dokumentum ellenőrzése, laboratóriumi 

vizsgálatokkal kiegészítve.

A Népegészségügyi Szakigazgatási 

Szervek illetékességi területén 

megyénként minimálisan 15 db termék 

dokumentum vizsgálata, Főváros és Pest 

megye esetében minimálisan 30 db 

termék dokumentum vizsgálata. 

Laboratóriumi vizsgálati mintaszám: 

- megyénként 1 db minta 

- Főváros és Pest megye esetében 2 db 

minta 

2014. március 01. - 2014. 

december 31.

A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatosan.

Helyszíni ellenőrzés, 

mintavétel.

Közegészségügy/élelmezés- és 

táplálkozásegészségügy - 

kozmetikum

Kozmetikumot előállító cégek Kozmetikum gyártóhelyek teljeskörű, 

komplex, laboratóriumi vizsgálattal 

összekötött ellenőrzése. Az 1223/2009/EK 

rendelet és a 246/2013 (VII.2) Korm. 

rendeletben előírt kötelezettségek 

betartásának ellenőrzése.

Az illetékességi területen  bejelentett 

egységek. (országosan ~ 65 db)

2014. április 01. - 2014. július 

31.

A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatosan.

Helyszíni ellenőrzés, 

mintavétel.

Közegészségügy/gyermek-

és ifjúságegészségügy

Bölcsödék Bölcsödék közegészségügyi körülményeinek 

ellenőrzése, egységes szempontrendszer 

alapján

Nyilvántartott egységek 

(országosan ~ 700 egység)

2014. március 01. -  2014. 

november 30.

A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatosan.                             

Helyszíni ellenőrzés

Közegészségügy/kémiai biztonság 1., 2., 4. terméktípusú biocid terméket 

gyártók, importálók, magyarországi első 

forgalomba hozók

Egyes fertőtlenítőszerek hatástalansága 

ügyében kapott korábbi társhatósági 

értesítések, valamint a 2012. évi hypo 

termékek kedvezőtlen ellenőrzési 

tapasztalatai alapján indokolttá vált az 1.,  2. 

és 4. terméktípusba tartozó 

felületfertőtlenítő szerek hatásosságának 

átfogó, országos ellenőrzése.

Ellenőrzési szám: megyénként 1 db, 

fővárosban 2 db az OTH által összeállított 

mintavételi ütemterv szerint

2014. március 01.-     2014. 

december 31.

A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatosan.                             

Mintavétel, laboratóriumi 

vizsgálat, dokumentációk 

ellenőrzése a feladathoz 

biztosított segédletek 

alkalmazásával

Közegészségügy/nem dohányzók 

védelme

A közforgalmú vasúti szolgáltatás nyújtására 

szolgáló vasúti üzemi létesítmények, a vasúti 

pálya tartozékainak személyforgalom 

számára megnyitott területei, valamint a 

várakozó helyek, peronok,  továbbá a 

szórakoztató és vendéglátóipari egységek, az 

aluljárók és az egészségügyi szolgáltatók

A közforgalmú vasúti szolgáltatás nyújtására 

szolgáló vasúti üzemi létesítmények, a vasúti 

pálya tartozékainak személyforgalom 

számára megnyitott területein, valamint a 

várakozó helyeken, peronokon, továbbá a 

szórakoztató és vendéglátóipari 

egységekben, az aluljárókban és az 

egészségügyi szolgáltatóknál  a dohányzási 

korlátozás betartásának kiemelt ellenőrzése

Nem meghatározott. 2014. február és november hó A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatosan.                             

Helyszíni ellenőrzés



Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal 2014. évi országos hatósági ellenőrzési terve 

a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek számára

A 39/2013. (II.14.) Korm. rendelet 

előírásainak meg nem felelő felirat vagy 

jelzés módosításának, cseréjének kiemelt 

ellenőrzése a különböző egységekben

A dohánytermékek előállításáról, forgalomba 

hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált 

figyelmeztetésekről, valamint az 

egészségvédelmi bírság alkalmazásának 

részletes szabályairól szóló 39/2013. (II.14.) 

Korm. rendelet 11.§-a és 7. számú melléklete 

tartalmazza a feliratokra, jelzésekre 

vonatkozó rendelkezéseket. A 2013. március 

1. előtt az Nvt. előírásainak megfelelően 

kihelyezett, azonban a Korm. rendelet 

előírásainak meg nem felelő felirat vagy 

jelzés módosításának, illetve cseréjének 

teljesítésére 2014. március 1-ig van 

lehetőség a Korm. rendelet 20.§-a alapján. 

Fentiekre tekintettel a határidő letelte után 

a jelzések és feliratok fokozott ellenőrzése 

szükségessé válik.

Nem meghatározott. 2014. március és április hó A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatosan.                             

Helyszíni ellenőrzés

A játszóterek és megállók A játszótereken és a megállókban a nem 

dohányzók védelméről szóló törvény 

előírásai betartásának kiemelt ellenőrzése

Nem meghatározott. 2014. július hó A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatosan.                             

Helyszíni ellenőrzés

Közegészségügy/sugár-

egészségügy

Sugáregészégügyi szempontból kiemelt 

bázisállomások

A jelenlegi építésügyi szabályozás alapján a 

bázisállomások telepítése sok esetben 

hatósági felügyelet nélkül történik, ezért a 

nem engedélyköteles bázisállomások 

környezetében elővigyázatossági okból 

sugáregészségügyi méréseket indokolt 

végezni a lakosság expozíciójának 

meghatározása érdekében.

A Sugáregészségügyi Decentrum 

területén található 3 (megyénként egy, a 

fővárosban két) sugáregészségügyi 

szempontból kiemelt bázisállomás 

2014. március.01. - 2014. 

december 31.

A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatosan.                             

Helyszíni ellenőrzés és 

sugárvédelmi mérés

Közegészségügy/gyógyhelyek-

gyógyfürdők

Ásványvíz-és gyógyvíz termelő kutak A minősített kutakkal szemben támasztott 

közegészségügyi követelmények 

betartásának ellenőrzése.

Megyénként 5 db 2014. március 01.- 2014. 

december 31.

A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatosan.                             

Helyszíni szemle

Közegészségügy/település-

és környezetegészségügy

A természetes fürdőhelyek, fürdővizek Az üzemeltetni kívánt természetes 

fürdőhelyek helyszíni ellenőrzése, valamint 

az ütemterv szerinti laboratóriumi 

vízminőségi vizsgálataik elvégzésének és a 

jelentés megtörténtének ellenőrzése.

A Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv 

illetékességi területén működő 

valamennyi egység 

2014. március 01.- 2014. 

december 31.

A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatosan.            

Helyszíni ellenőrzés

Közegészségügy/nem dohányzók 

védelme
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Minden településen az ivóvízellátással 

kapcsolatosan a 201/2001. (X.25.) Korm. 

rendelet által előírt minimális hatósági 

ellenőrző vizsgálat elvégzése, illetve az előre 

meghatározott minimális önellenőrző 

ólomvizsgálat megkövetelése a 

vízszolgáltatótól. 

2013. december 25-én változik az ivóvíz 

ólomtartalmára vonatkozó határérték, az 

eddig ideiglenes 25 µg/l helyett a 10 µg/l 

határérték lép érvénybe. Mivel az ólom 

egészségkárosító hatása a 6 éven aluli 

gyermekeket érinti legnagyobb mértékben, 

ezért kérjük az ólomvizsgálatokat lehetőség 

szerint a gyermek-intézményekben végezni. 

A Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv 

illetékességi területén működő 

valamennyi egység 

2014. március 01.- 2014. 

december 31.

A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatosan.            

Helyszíni ellenőrzés, 

laboratóriumi vizsgálat

Medencés fürdők ellenőrzése 37/1996. (X.18.) NM rendelet szerinti 

hatósági ellenőrzések

A Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv 

illetékességi területén működő 

valamennyi egység 

2014. március 01.- 2014. 

december 31.

A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatosan.            

Helyszíni ellenőrzés, 

laboratóriumi vizsgálat

Egészségügyi szolgáltatást is nyújtó 

közfürdők

37/1996. (X.18.) NM rendelet 2. számú 

Közfürdők üzemeltetéséhez szükséges 

minimális szakképesítések c. melléklet 

alapján a munkakör betöltéséhez szükséges 

képesítési követelmények ellenőrzése azon 

szolgáltatóknál, ahol egészségügyi 

szolgáltatást is nyújtanak (szakképesítések 

megléte, megfelelősége, fajtája, különösen a 

fürdővezetői szakképesítés).

A Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv 

illetékességi területén működő 

valamennyi egység 

2014. március 01.- 2014. 

december 31.

A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatosan.            

Helyszíni ellenőrzés

Járványügy Fekvőbeteg-ellátást végző szolgáltatók Az NNRS kötelező jelentésekkel kapcsolatos 

(MRK, CDI, véráramfertőzések) jelentési 

fegyelem vizsgálata.  Az NNRS kötelező 

jelentések moduljaiba nem jelentő kórházak 

azonosítása, illetve az okok feltárása 

(személyi feltételek hiánya, surveillance 

tevékenység hiánya, mikrobiológiai 

vizsgálatok/háttér hiánya, jogszabály nem 

ismerése, egyéb).

Egyedi jelentés küldése az OTH Járványügyi 

Főosztályára a nem jelentő kórházakról 

(külön MRK, CDI, véráramfertőzés 

bontásban), a feltárt okokról, a meghozott 

intézkedésekről.

A Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv 

illetékességi területén működő 

valamennyi fekvőbeteg-ellátást végző 

szolgáltató

2014. március 01.- 2014. 

december 31.

A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatosan. 

Helyszíni ellenőrzés

Egészségügyi igazgatás Önálló kistérségi/kerületi járóbeteg 

szakrendelők 

A közfinanszírozott járóbeteg szakrendelők 

60/2003. (X.20) ESZCSM rendeletben 

meghatározott szakmai minimumfeltételek 

ellenőrzése, különös tekintettel a személyi 

feltételek biztosítására, ideértve annak 

vizsgálatát, hogy a működési engedély 

szerinti óraszámokon biztosított-e a személyi 

feltétel, illetve a ennek hiánya esetén a 

szolgáltató által tett intézkedések.

A Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv 

illetékességi területén működő 

valamennyi egység 

2014. március 01.- 2014. 

december 31.

A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatosan.            

Helyszíni ellenőrzés

Közegészségügy/település-

és környezetegészségügy



Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal 2014. évi országos hatósági ellenőrzési terve 

a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek számára

A telephellyel rendelkező - nem 

közreműködő - gyógymasszázs 

(gyógymasszőr) tevékenység

A telephellyel rendelkező - nem 

közreműködő - gyógymasszázs szakmára 

engedéllyel rendelkező egészségügyi 

szolgáltatók átfogó ellenőrzése (tárgyi és 

személyi feltételeinek megfelelősége).

A Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv 

illetékességi területén működő 

valamennyi egység 

2014. március 01.- 2014. 

december 31.

A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatosan.   

Helyszíni ellenőrzés

Patológiával rendelkező fekvőbeteg ellátást 

végző szolgáltatók

A fekvőbeteg ellátásban a patológián a 

szakdolgozók átfogó ápolási ellenőrzése.

A Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv 

illetékességi területén működő 

valamennyi egység 

2014. március 01.- 2014. 

december 31.

A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatosan.   

Helyszíni ellenőrzés

Magán nőgyógyászatok Különösen a tevékenységhez kapcsolódó 

szakdolgozói feladatok, valamint a 

szűrővizsgálatok során levett vizsgálati 

anyagok továbbítására vonatkozó 

szerződéses kapcsolatok vizsgálata

50 szolgáltató megyénként 2014. március 01.- 2014. 

december 31.

Havonta 5 szolgáltató 

ellenőrzése.

Helyszíni ellenőrzés

Bőrgyógyászati fekvőbeteg ellátást végző 

szolgáltatók

Bőrgyógyászat szakterületen annak 

felülvizsgálata, hogy az ápolási 

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

rendeletben meghatározottak szerint vezetik-

e a betegellátás során.

A Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv 

illetékességi területén működő 

valamennyi egység 

2014. március 01.- 2014. 

december 31.

A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatosan.            

Helyszíni ellenőrzés

Egészségügyi igazgatás


