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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. E-vitamin 

és C-vitamin tartalmú készítmények 

esetében célzott laboratóriumi 

vizsgálatokkal kiegészítve.

A Népegészségügyi Szakigazgatási Szervek 

illetékességi területén megyénként minimálisan 15 

db termék címke vizsgálata, Főváros és Pest megye 

esetében minimálisan 30 db termék címke - a 

meghatározott összetevő vonatkozásában - 

vizsgálata. 

Laboratóriumi vizsgálati mintaszám: 

- megyénként 2 db minta, 

- Főváros és Pest megye esetében 5-5 db minta.

2015. március 01. - 2015. 

december 31.

A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatosan.  

Laboratóriumi 

mintavételezés: később 

kidoolgozásra kerülő 

monitoring terv alapján  

Helyszíni ellenőrzés, 

mintavétel

Étrend-kiegészítő készítmények közül a 

kiemelt célcsoportot képező fogyás 

elősegítését célzó termékeket 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 1-1 db minta.

2015. március 01. - 2015. 

december 31.

A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatosan.  

Laboratóriumi 

mintavételezés: később 

kidoolgozásra kerülő 

monitoring terv alapján  

Helyszíni ellenőrzés, 

mintavétel

Anyatej-helyettesítő 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 anyatej helyettesítő 

készítményből, 10 megye érintettségével.

2015. március 01. - 2015. 

december 31.

A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatosan.  

Laboratóriumi 

mintavételezés: később 

kidoolgozásra kerülő 

monitoring terv alapján 

Helyszíni ellenőrzés, 

mintavétel

Csecsemők és kisgyermekek számára készült, 

feldolgozott gabona alapú tejpépet, 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, 10 megye érintettségével

2015. március 01. - 2015. 

december 31.

A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatosan.  

Laboratóriumi 

mintavételezés: később 

kidoolgozásra kerülő 

monitoring terv alapján

Helyszíni ellenőrzés, 

mintavétel.

Közegészségügy/élelmezés- és 

táplálkozásegészségügy

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
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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                                               

- Főváros és Pest megye esetében 1-1 db minta.

2015. március 01. - 2015. 

december 31.

A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatosan.  

Laboratóriumi 

mintavételezés: később 

kidolgozásra kerülő 

monitoring terv alapján

Helyszíni ellenőrzés, 

mintavétel

Nagy izomerő kifejtését elősegítő, 

elsősorban sportolóknak, nehéz fizikai 

munkát végzőknek szánt élelmiszerek közül 

az izomtömeg-növelő készítményeket, mint 

különleges táplálkozási igényt kielégítő 

élelmiszereket forgalmazó egységek

A különleges táplálkozási célú 

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

ESzCsM rendelet alapján a jelölések 

ellenőrzése, egészségre vonatkozó állítások 

ellenőrzése.

A Népegészségügyi Szakigazgatási Szervek 

illetékességi területén megyénként minimálisan 5 

db termék címke vizsgálata, Főváros és Pest megye 

esetében minimálisan 20 db termék címke 

vizsgálata.

2015. március 01. - 2015. 

december 31.

A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatosan.  

Helyszíni ellenőrzés

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 2-2 db minta 

2015. március 01. - 2015. 

december 31.

A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatosan.                                                                                                                                   

Laboratóriumi 

mintavételezés: monitoring 

terv alapján                                                                                                                                                                                       

Helyszíni ellenőrzés, 

mintavétel.

Iskolabüfék A nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) 

EMMI rendeletben foglaltak szerint a 

népegészségügyi termékadóról szóló 2011. 

évi CIII. Törvényben foglaltak 

figyelmebevételével. 

A Népegészségügyi Szakigazgatási Szervek 

illetékességi területén megyénként minimálisan az 

általános iskolák 10%-ában az iskolabüfék 

árukínálatának vizsgálata. 

Laboratóriumi vizsgálati mintaszám (csomagolt 

termék): 

- megyénként 5 db minta 

- Főváros és Pest megye esetében 5-5 db minta 

2015. március 01. - 2015. 

december 31.

A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatosan.                                                                                                                                   

Laboratóriumi 

mintavételezés: monitoring 

terv alapján                                                                                                                                                                                       

Helyszíni ellenőrzés, 

mintavétel

Közegészségügy/élelmezés- és 

táplálkozásegészségügy
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Óvodák A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-

egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 

30.) EMMI rendeletben foglaltak ellenőrzése, 

laboratóriumi vizsgálatokkal kiegészítve. 

A Népegészségügyi Szakigazgatási Szervek 

illetékességi területén megyénként minimálisan 10 

db óvodai étkeztetés vizsgálata 

tápanyagszámítással, Főváros és Pest megye 

esetében minimálisan 20 óvodai étkeztetés 

vizsgálata tápanyagszámítással. 

Laboratóriumi vizsgálati mintaszám: 

- megyénként 4 db minta 

- Főváros és Pest megye esetében 4-4 db minta 

Elvégzendő laboratóriumi vizsgálatok: 

sótartalom (Na alapon), Nettó tömeg 

meghatározása.                                                               

A vizsgálati mintaszámhoz kapcsolódóan a 

nyarsanyag-kiszabat vizsgálatát is el kell végezni.

2015. szeptember 01. - 2015. 

december 31.

A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatosan.                                                                                                                                   

Laboratóriumi 

mintavételezés: monitoring 

terv alapján                                                                                                                                                                                       

Helyszíni ellenőrzés, 

mintavétel

Nevelési-oktatási intézmények, ahol diétás 

étkeztetést biztosítanak

A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-

egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 

30.) EMMI rendeletben foglaltak ellenőrzése. 

A Népegészségügyi Szakigazgatási Szervek 

illetékességi területén megyénként minimálisan 20 

db elsősorban óvoda vizsgálata a diétás étkeztetés 

biztosítására vonatkozóan, Főváros és Pest megye 

esetében minimálisan 50 db elsősorban óvoda 

vizsgálata a diétás étkeztetés biztosítására 

vonatkozóan. 

Diétás étkeztetést biztosító főzőkonyháról 

laboratóriumi vizsgálati mintaszám: 

- megyénként 2 db minta 

- Főváros és Pest megye esetében 4-4 db minta 

2015.szeptember  01. - 2015. 

december  31.

A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatosan.                                                                                                                                   

Laboratóriumi 

mintavételezés: monitoring 

terv alapján                                                                                                                                                                                       

Helyszíni ellenőrzés, 

mintavétel

Az OÉTI-nél nyilvántartásból törölt étrend-

kiegészítő készítmények ellenőrzése étrend-

kiegészítő készítményeket forgalmazó 

egységekben

Az étrend-kiegészítőkről szóló 37/2004. 

(IV.26.) EszCsM rendeletben foglalt 

hatáskörbe tartozó készítmények ellenőrzése 

az OÉTI "Forgalomba hozataltól eltiltott 

étrend–kiegészítők listája" elnevezésű 

táblázatban szereplő törölt készítmények 

tekintetében.

A rendelkezésre álló kapacitás és a korábbi évek 

ellenőrzési tapasztalat alapján.

2015. március 01. - 2015. 

december 31.

A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatosan.     

Helyszíni ellenőrzés

Közegészségügy/élelmezés- és 

táplálkozásegészségügy - 

kozmetikum

Kozmetikai termékeket forgalmazó egységek A kozmetikai termékekre vonatkozó állítások 

közös kritériumok alapján történő 

alkalmazásának ellenőrzése

Az illetékességi területen  található egységek, a 

hatósági kapacitás függvényében.

2015. március 1. - 2015. 

december 31.

A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatosan.                             

Helyszíni ellenőrzés

Közegészségügy/gyermek-

és ifjúságegészségügy

Időszakosan és folyamatosan működő 

gyermeküdülők és szálláshellyel rendelkező 

táborok

Az időszakosan, valamint a folyamatosan 

működő gyermeküdülők, és szálláshellyel 

rendelkező táborok közegészségügyi 

felmérése 

Az illetékességi területen  található egységek 2015. június 15. - 2015. 

augusztus 31.

A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatosan.                             

Helyszíni ellenőrzés

Közegészségügy/élelmezés- és 

táplálkozásegészségügy
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Faanyagvédőszereket forgalmazó egységek A 8. terméktípusba tartozó 

faanyagvédőszerek ellenőrzése, és az 

engedéllyel nem rendelkező, vagy illegális 

termékek kiszűrése

Az illetékességi területen  található egységek, a 

hatósági kapacitás függvényében.

2015. január 1.- 2015.  

december 31.

A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatosan.                             

Helyszíni ellenőrzés

Intermedier anyagot gyártó és importáló 

cégek 

Intermedier státusz és regisztrációs 

követelményeknek való megfelelés 

ellenőrzése 

Az illetékességi területen  található egységek. 2015. január 1.- 2015. 

december 31.

A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatosan.                             

Helyszíni ellenőrzés

Vonatok, vasúti megállók, várakozó helyek 

és peronok

A dohányzási korlátozás megsértésének 

ellenőrzése

Nem meghatározott. 2015. március 1-14.,                   

2015. szeptember 1-15.

Hétköznapokon reggel, a 

munkába menetel, illetve 

délután, a munkából jövetel 

időtartamában

Helyszíni ellenőrzés

Szórakoztató-vendéglátóipari egységek A dohányzási korlátozás megsértésének 

ellenőrzése

Nem meghatározott. 2015. március 15-30.,                   

2015. szeptember 16-30.

Munkaidőn túli, illetve 

hétvégén az esti órákban

Helyszíni ellenőrzés

Közegészségügy/sugár-

egészségügy

Kiemelt és az I. veszélyességi kategóriás 

nyitott radioaktív anyagokat felhasználó 

munkahelyek 

A nyitott izotópos munkahelyeken 2012-ben 

végzett felmérés utánkövetése a következő 

három területre irányul: 

1. rendelkezik-e a munkahely a felhasznált 

radiozotópok detektálására megfelelő 

műszerezettséggel (a felhasznált izotópok 

megnevezése, a műszerek megnevezése, 

utolsó hitelesítés dátuma)

2. milyen eljárást követ a munkahely a 

dolgozók belső sugárterhelésének 

ellenőzésére (mely munkavállalók, milyen 

gyakorisággal, milyen vizsgálaton vesznek 

részt)

3. megfelelő-e a munkahelyeken dolgozó 

munkavállalók sugárvédelmi képzettsége 

(érvényes-e, illetve a tevékenységnek 

megfelelő fokozatú-e a képzettség) 

A Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv 

illetékességi területén működő valamennyi egység 

2015. január 1.- 2015. 

december 31.

A vizsgálatok végzése az 

ellenőrzési időszakban 

folyamatosan.                             

Teljeskörű helyszíni 

ellenőrzés

Közegészségügy/település-

és környezetegészségügy

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

2015. május 31.- 2015. 

november 15.

Az  ellenőrzési időszakban 

folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés

Közegészségügy/nem dohányzók 

védelme

Közegészségügy/kémiai biztonság
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Közegészségügy/település-

és környezetegészségügy

Minden település vonatkozásában az 

ivóvizek vizsgálata a 201/2001. (X.25.) Korm. 

rendelet által előírt minimális hatósági 

ellenőrző vizsgálat elvégzésével, illetve az 

előre meghatározott minimális önellenőrző 

ólomvizsgálat megkövetelése a 

vízszolgáltatótól. 

2013. december 25-én változott az ivóvíz 

ólomtartalmára vonatkozó határérték, az 

ideiglenes 25 µg/l helyett a 10 µg/l 

határérték lépett érvénybe. Mivel az ólom 

egészségkárosító hatása a 6 éven aluli 

gyermekeket érinti legnagyobb mértékben, 

ezért kérjük a hatósági ólomvizsgálatokat 

lehetőség szerint a gyermekintézményekben 

végezni, valamint az önellenőrző vizsgálatok 

is tartalmazzanak ilyen intézményből 

származó mintákat. 

A Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv 

illetékességi területén működő valamennyi egység

2015. január 1.- 2015. 

december 31.

Az  ellenőrzési időszakban 

folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés, 

laboratóriumi vizsgálat

Járványügy A többször használatos orvosi eszközöket 

alkalmazó egészségügyi szolgáltatók 

A többször használatos orvosi eszközök 

tisztítás-fertőtlenítésére  szolgáló  

műszertisztító-fertőtlenítő berendezések 

felmérése: az illetékességi területükön az 

egészségügyi szolgáltatóknál üzemelő 

műszertisztító-fertőtlenítő berendezések 

felmérése az OEK által kiadott kérdőív 

alapján. A felmérés célja annak 

megállapítása, hogy az egyes egészségügyi 

szolgáltatók milyen típusú és hány 

berendezéssel rendelkeznek, valamint ezen 

berendezések  validálása  és időszakonkénti, 

ellenőrzése megtörténik-e az MSZ EN 15883 

szabvány alapján.

A Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv 

illetékességi területén működő valamennyi 

fekvőbeteg-ellátó intézmény.

A járási/kerületi népegészségügyi intézetek 

illetékességi területén működő valamennyi 

járóbeteg-ellátó intézmény.

2015. március 16. - 2015. 

december 31.

Az  ellenőrzési időszakban 

folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés

Egészségügyi igazgatás Fekvőbeteg-ellátó intézmények ápolási 

osztályai, krónikus belgyógyászatai és a 

geriátriái  

Az ápolási osztályokon, a krónikus 

belgyógyászaton és a geriátrián az ápolási 

dokumentáció ellenőrzése a korlátozó 

intézkedések megvalósulása tekintetében 

(ápolási szakfelügyeleti ellenőrzés)

A Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv 

illetékességi területén működő valamennyi ápolási 

osztály és geriátria, Budapest főváros területén az 

intézmények 30%-a ellenőrzendő.

2015. február 28. - 2015. 

december 31.

Az  ellenőrzési időszakban 

folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés


