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AZ ELLENŐRZÉSI TERV JOGSZABÁLYI HÁTTERE  
 
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.évi CXL. törvény 
91.§-ában foglalt kötelezettségnek eleget téve a Budapest Főváros Kormányhivatala 
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve (a továbbiakban: NSZSZ) az alábbi ellenőrzési terv (a 
továbbiakban: Ellenőrzési Terv) szerint határozza meg a 2015.évben lefolytatandó hatósági 
ellenőrzések ütemezését. 
 
Fogalom meghatározások: 
 
Hatósági ügy:  
a)minden olyan ügy, amelyben a közigazgatási hatóság az ügyfelet érintő jogot vagy kötelességet 
állapít meg, adatot, tényt vagy jogosultságot igazol, hatósági nyilvántartást vezet, vagy hatósági 
ellenőrzést végez,  
b)a tevékenység gyakorlásához szükséges nyilvántartásba vétel és a nyilvántartásból való törlés – a 
fegyelmi és etikai ügyek kivételével –, ha törvény valamely tevékenység végzését vagy valamely 
foglalkozás gyakorlását köztestületi vagy más szervezeti tagsághoz köti.  

 
Hatósági ellenőrzés: 
A hatóság - a hatáskörének keretei között - ellenőrzi a jogszabályban foglalt rendelkezések 
betartását, valamint a végrehajtható döntésben foglaltak teljesítését. 

 
A hatósági ellenőrzés eszközei: 
a) adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés, 
b) helyszíni ellenőrzés, vagy 
c) ha jogszabály lehetővé teszi, a helyszínre vagy a hatósági nyilvántartáshoz telepített, illetve a 
folyamatba beépített ellenőrző rendszerből történő táv-adatszolgáltatás útján történő ellenőrzés. 
 
Közigazgatási hatóság: 
a hatósági ügy intézésére hatáskörrel rendelkező államigazgatási szerv 
 
Ellenőrzési jelentés:  
Az NSZSZ az Ellenőrzési Tervben foglaltak, valamint az ott nem szereplő, de az ellenőrzési 
időszakban lefolytatott hatósági ellenőrzések végrehajtásáról, a levont következtetésekről a 
következő ellenőrzési időszak lezárása előtt ellenőrzési jelentést készít.  
 
 
AZ ELŐRE ÜTEMEZETT ELLENŐRZÉSEK TÁRGYA, AZ ELLENŐRZÉSI IDŐSZAK, AZ 
ELLENŐRZÉSEK ÜTEMEZÉSE, ESZKÖZE 

 
 

I. Közegészségügyi szakterület 
 
1. Környezet-, Település-,Gyermek és Ifjúságegészségügy 

a)Természetes fürdőhelyek, fürdővizek ellenőrzése 

Kapcsolódó munkatervi feladat rövid leírása:Az üzemeltetni kívánt természetes fürdőhelyek 
helyszíni ellenőrzése, valamint az ütemterv szerinti laboratóriumi vízminőségi vizsgálataik 
elvégzésének és a jelentés megtörténtének ellenőrzése. 
Az ellenőrzendő egységek száma/aránya: A Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv 
illetékességi területén működő valamennyi egység  
Ellenőrzési időszak: 2015. május 31.- 2015. november 15.  
Az ellenőrzések ütemezése:Az ellenőrzési időszakban folyamatosan 
A hatósági ellenőrzés eszköze:Helyszíni ellenőrzés 
Felelős:főosztályvezető, közegészségügyi-járványügyi felügyelő 
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b) Települési ivóvíz ellátó rendszerek, vízszolgáltatók  

Kapcsolódó munkatervi feladat rövid leírása: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. Közintézményben tapasztalt határértéket meghaladó ólomtartalom esetén 
helyszíni szemle tartása.  
Az ellenőrzendő egységek száma/aránya: A Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv 
illetékességi területén lévő mintavételi helyként kijelölt közintézmények.  
Ellenőrzési időszak: 2015. január 1.- 2015. december 31.  
Az ellenőrzések ütemezése:Az ellenőrzési időszakban folyamatosan  
A hatósági ellenőrzés eszköze:Laboratóriumi vizsgálat, a laboratóriumi vizsgálat értékelését 
követően szükséges helyszíni ellenőrzések a közintézményekben. 
Felelős:főosztályvezető, közegészségügyi-járványügyi felügyelő 
 

c) Nyilvántartott folyamatosan és szezonálisan üzemeltetett fürdők  

Kapcsolódó munkatervi feladat rövid leírása:A nyilvántartott folyamatosan és szezonálisan 
üzemeltetett fürdőkben közegészségügyi ellenőrzések végzése, kiemelt figyelemmel a töltő-ürítő 
rendszerű gyógymedencék üzemeltetésére.  
Az ellenőrzendő egységek száma/aránya: A Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv 
illetékességi területén nyilvántartásban lévő közfürdők közül Budapesten 10 db, Pest megyében 6 
db egység. 
Ellenőrzési időszak:2015. január 1.- 2015. december 31.  
Az ellenőrzések ütemezése: Az ellenőrzési időszakban folyamatosan  
A hatósági ellenőrzés eszköze: Helyszíni ellenőrzés 
Felelős:főosztályvezető, közegészségügyi-járványügyi felügyelő 
 

d) Időszakosan és folyamatosan működő gyermeküdülők és szálláshellyel rendelkező táborok 

Kapcsolódó munkatervi feladat rövid leírása: Az időszakosan, valamint a folyamatosan 
működő gyermeküdülők, és szálláshellyel rendelkező táborok közegészségügyi ellenőrzése  
Az ellenőrzendő egységek száma/aránya: Az illetékességi területen található egységek 
Ellenőrzési időszak:2015. június 15. - 2015. augusztus 31.  
Az ellenőrzések ütemezése: A vizsgálatok végzése az ellenőrzési időszakban folyamatosan. 
A hatósági ellenőrzés eszköze: Helyszíni ellenőrzés 
Felelős:főosztályvezető, közegészségügyi-járványügyi felügyelő 

 

2. Élelmezés- és táplálkozás-egészségügy 

a) Vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmazó étrend-kiegészítő készítményeket forgalmazó 
egységek  

Kapcsolódó munkatervi feladat rövid leírása: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.  
Az ellenőrzendő egységek száma/aránya: Főváros és Pest megye esetében minimálisan 30 db 
termék címke - a meghatározott összetevő vonatkozásában - vizsgálata. Laboratóriumi vizsgálati 
mintaszám: - Főváros és Pest megye esetében 5-5 db minta. 
Ellenőrzési időszak: 2015. március 01. - 2015. december 31.  
Az ellenőrzések ütemezése: A vizsgálatok végzése az ellenőrzési időszakban folyamatosan.   
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Laboratóriumi mintavételezés: később kidolgozásra kerülő monitoring terv alapján   
A hatósági ellenőrzés eszköze: Helyszíni ellenőrzés, mintavétel 
Felelős:osztályvezető, közegészségügyi-járványügyi felügyelő 
 

b) Étrend-kiegészítő készítmények közül a kiemelt célcsoportot képező fogyás elősegítését 
célzó termékeket forgalmazó egységek  

Kapcsolódó munkatervi feladat rövid leírása: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. 
Az ellenőrzendő egységek száma/aránya: Főváros és Pest megye esetében minimálisan 5 db 
termék címke vizsgálata. Laboratóriumi vizsgálati mintaszám: - Főváros és Pest megye esetében 
1-1 db minta. 
Ellenőrzési időszak: 2015. március 01. - 2015. december 31.  
Az ellenőrzések ütemezése: A vizsgálatok végzése az ellenőrzési időszakban 
folyamatosan.Laboratóriumi mintavételezés: később kidolgozásra kerülő monitoring terv alapján 
A hatósági ellenőrzés eszköze: Helyszíni ellenőrzés, mintavétel 
Felelős:osztályvezető, közegészségügyi-járványügyi felügyelő 
 

c) Anyatej-helyettesítő tápszereket, mint különleges táplálkozási igényt kielégítő 
élelmiszereket forgalmazó egységek 

Kapcsolódó munkatervi feladat rövid leírása: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. 
Az ellenőrzendő egységek száma/aránya: Főváros és Pest megye esetében minimálisan 20 db 
termék címke vizsgálata. Laboratóriumi vizsgálati mintaszám: - megyénként 1 db minta anyatej 
helyettesítő készítményből, 10 megye érintettségével.  
Ellenőrzési időszak: 2015. március 01. - 2015. december 31.  
Az ellenőrzések ütemezése: A vizsgálatok végzése az ellenőrzési időszakban folyamatosan. 
Laboratóriumi mintavételezés: később kidolgozásra kerülő monitoring terv alapján 
A hatósági ellenőrzés eszköze: Helyszíni ellenőrzés, mintavétel 
Felelős:osztályvezető, közegészségügyi-járványügyi felügyelő 
 

d) Csecsemők és kisgyermekek számára készült, feldolgozott gabona alapú tejpépet, mint 
különleges táplálkozási igényt kielégítő élelmiszereket forgalmazó egységek 

Kapcsolódó munkatervi feladat rövid leírása: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. 
Az ellenőrzendő egységek száma/aránya: Főváros és Pest megye esetében minimálisan 20 db 
termék címke vizsgálata. Laboratóriumi vizsgálati mintaszám: - megyénként 1 db minta, 10 megye 
érintettségével. 
Ellenőrzési időszak: 2015. március 01. - 2015. december 31.  
Az ellenőrzések ütemezése: A vizsgálatok végzése az ellenőrzési időszakban 
folyamatosan.Laboratóriumi mintavételezés: később kidolgozásra kerülő monitoring terv alapján 
A hatósági ellenőrzés eszköze: Helyszíni ellenőrzés, mintavétel. 
Felelős:osztályvezető, közegészségügyi-járványügyi felügyelő 
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e) Glutén-érzékenyeknek szánt élelmiszereket, mint különleges táplálkozási igényt kielégítő 
élelmiszereket forgalmazó egységek 

Kapcsolódó munkatervi feladat rövid leírása: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. 
Az ellenőrzendő egységek száma/aránya: 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. 
Ellenőrzési időszak: 2015. március 01. - 2015. december 31.  
Az ellenőrzések ütemezése: A vizsgálatok végzése az ellenőrzési időszakban 
folyamatosan.Laboratóriumi mintavételezés: később kidolgozásra kerülő monitoring terv alapján 
A hatósági ellenőrzés eszköze: Helyszíni ellenőrzés, mintavétel 
Felelős:osztályvezető, közegészségügyi-járványügyi felügyelő 
 

f) 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 

Kapcsolódó munkatervi feladat rövid leírása:A különleges táplálkozási célú élelmiszerekről 
szóló 36/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet alapján a jelölések ellenőrzése, egészségre vonatkozó 
állítások ellenőrzése. 
Az ellenőrzendő egységek száma/aránya: Főváros és Pest megye esetében minimálisan 20 db 
termék címke vizsgálata.  
Ellenőrzési időszak: 2015. március 01. - 2015. december 31.  
Az ellenőrzések ütemezése: A vizsgálatok végzése az ellenőrzési időszakban folyamatosan.   
A hatósági ellenőrzés eszköze: Helyszíni ellenőrzés 
Felelős:osztályvezető, közegészségügyi-járványügyi felügyelő 
 

g) Cumikat és cuclikat forgalmazó egységek  

Kapcsolódó munkatervi feladat rövid leírása: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.  
Az ellenőrzendő egységek száma/aránya: Főváros és Pest megye esetében minimálisan 30 db 
termék dokumentum vizsgálata. Laboratóriumi vizsgálati mintaszám: - Főváros és Pest megye 
esetében 2-2 db minta  
Ellenőrzési időszak: 2015. március 01. - 2015. december 31.  
Az ellenőrzések ütemezése: A vizsgálatok végzése az ellenőrzési időszakban folyamatosan.                        
Laboratóriumi mintavételezés: monitoring terv alapján  
A hatósági ellenőrzés eszköze: Helyszíni ellenőrzés, mintavétel. 
Felelős:osztályvezető, közegészségügyi-járványügyi felügyelő 
 

h) Iskolai büfék   

Kapcsolódó munkatervi feladat rövid leírása:A nevelési-oktatási intézmények működéséről és 
a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak 
szerinti (a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvényben foglaltak 
figyelembevételével) ellenőrzés.  
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Az ellenőrzendő egységek száma/aránya: Főváros és Pest megye területén minimálisan az 
általános iskolák 10%-ában az iskolabüfék árukínálatának vizsgálata. Laboratóriumi vizsgálati 
mintaszám (csomagolt termék): - Főváros és Pest megye esetében 5-5 db minta. 
Ellenőrzési időszak: 2015. március 01. - 2015. december 31.  
Az ellenőrzések ütemezése: A vizsgálatok végzése az ellenőrzési időszakban folyamatosan.                        
Laboratóriumi mintavételezés: monitoring terv alapján 
A hatósági ellenőrzés eszköze: Helyszíni ellenőrzés, mintavétel 
Felelős:osztályvezető, közegészségügyi-járványügyi felügyelő 
 

i) Óvodák  

Kapcsolódó munkatervi feladat rövid leírása:A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-
egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendeletben foglaltak ellenőrzése, 
laboratóriumi vizsgálatokkal kiegészítve. 
Az ellenőrzendő egységek száma/aránya: Főváros és Pest megye esetében minimálisan 20 
óvodai étkeztetés vizsgálata tápanyagszámítással. Laboratóriumi vizsgálati mintaszám: Főváros 
és Pest megye esetében 4-4 db minta  
Ellenőrzési időszak: 2015. szeptember 01. - 2015. december 31.  
Az ellenőrzések ütemezése: A vizsgálatok végzése az ellenőrzési időszakban folyamatosan.                        
Laboratóriumi mintavételezés: monitoring terv alapján  
A hatósági ellenőrzés eszköze: Helyszíni ellenőrzés, mintavétel 
Felelős:osztályvezető, közegészségügyi-járványügyi felügyelő 
 

j) Nevelési-oktatási intézmények, ahol diétás étkeztetést biztosítanak 

Kapcsolódó munkatervi feladat rövid leírása: A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-
egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendeletben foglaltak ellenőrzése.  
Az ellenőrzendő egységek száma/aránya:Főváros és Pest megye esetében minimálisan 50 db, 
elsősorban óvoda vizsgálata a diétás étkeztetés biztosítására vonatkozóan.Diétás étkeztetést 
biztosító főzőkonyháról laboratóriumi vizsgálati mintaszám: Főváros és Pest megye esetében 4-4 
db minta 
Ellenőrzési időszak: 2015. február 01. - 2015. március 31.  
Az ellenőrzések ütemezése: A vizsgálatok végzése az ellenőrzési időszakban folyamatosan.                       
Laboratóriumi mintavételezés: monitoring terv alapján 
A hatósági ellenőrzés eszköze: Helyszíni ellenőrzés, mintavétel 
Felelős:osztályvezető, közegészségügyi-járványügyi felügyelő 
 

k) Étrend-kiegészítő készítményeket forgalmazó egységek (ahol az OÉTI-nél nyilvántartásából 
törölt étrend-kiegészítő készítményeketforgalmazhatnak)   

Kapcsolódó munkatervi feladat rövid leírása: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.  
Az ellenőrzendő egységek száma/aránya: Főváros és Pest megye területén havi min. 30 
egységben ellenőrzés  
Ellenőrzési időszak: 2015. március 01. - 2015. december 31.  
Az ellenőrzések ütemezése: A vizsgálatok végzése az ellenőrzési időszakban folyamatosan.A 
hatósági ellenőrzés eszköze: Helyszíni ellenőrzés 
Felelős:osztályvezető, közegészségügyi-járványügyi felügyelő 
 

l) Kozmetikai termékeket forgalmazó egységek   
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Kapcsolódó munkatervi feladat rövid leírása:A kozmetikai termékekre vonatkozó állítások 
közös kritériumok alapján történő alkalmazásának ellenőrzése  
Az ellenőrzendő egységek száma/aránya: Főváros és Pest megye területén havi min. 30 
egységben ellenőrzés  
Ellenőrzési időszak: 2015. március 1. - 2015. december 31.  
Az ellenőrzések ütemezése: A vizsgálatok végzése az ellenőrzési időszakban folyamatosan. 
A hatósági ellenőrzés eszköze: Helyszíni ellenőrzés 
Felelős:osztályvezető, közegészségügyi-járványügyi felügyelő 
 

 

3. Kémiai biztonság: 
 

a) Fanyagvédőszereket forgalmazó egységek  

Kapcsolódó munkatervi feladat rövid leírása:A 8. terméktípusba tartozó faanyagvédő szerek 
engedéllyel nem rendelkező hatóanyagának kiszűrése a magyar piacról.  
Az ellenőrzendő egységek száma/aránya: 4 forgalmazó  
Ellenőrzési időszak: 2015., folyamatosan  
Az ellenőrzések ütemezése: 1 egység/negyedév  
A hatósági ellenőrzés eszköze: OSZIR-KBIR rendszer, ECHA biocid honlap, ÁNTSZ külső 
honlap engedélyezett hatóanyagok 
Felelős:osztályvezető, közegészségügyi-járványügyi felügyelő 
 

b) Intermedier hatóanyagot gyártó és importáló cégek  

Kapcsolódó munkatervi feladat rövid leírása:Regisztrálási kötelezettség és információs 
követelmények vizsgálata a telephelyen elkülönített, szállított intermediereknél.  
Az ellenőrzendő egységek száma/aránya: Valamennyi érintett egység  
Ellenőrzési időszak: 2015., folyamatosan  
Az ellenőrzések ütemezése: negyedévente egyenletesen 
A hatósági ellenőrzés eszköze: RIPE felhasználása, valamint az OSZIR-KBIR rendszer 
Felelős:osztályvezető, közegészségügyi-járványügyi felügyelő 
 

c) Logisztikai bázisok, nagy raktárak   

Kapcsolódó munkatervi feladat rövid leírása:Az egyes logisztikai bázisokat üzemeltetők kémiai 
biztonsági vizsgálata az ott átmenetileg tárolt veszélyes vegyi anyagok/készítmények és azok 
tulajdonosai tekintetében, valamint a kiadott biztonsági adatlapok és címkék megfelelőségének 
áttekintése   
Az ellenőrzendő egységek száma/aránya: 6 egység  
Ellenőrzési időszak: 2015., folyamatosan  
Az ellenőrzések ütemezése: negyedévente egyenletesen  
A hatósági ellenőrzés eszköze: RIPE felhasználása, valamint az OSZIR-KBIR rendszer 
Felelős:osztályvezető, közegészségügyi-járványügyi felügyelő 
 

 

II. Járványügyi szakterület 

1.A többször használatos orvosi eszközöket alkalmazó egészségügyi szolgáltatók  
Kapcsolódó munkatervi feladat rövid leírása:A többször használatos orvosi eszközök 
tisztítására-fertőtlenítésére szolgáló műszertisztító-fertőtlenítő berendezések felmérése: az 
illetékességi területükön az egészségügyi szolgáltatóknál üzemelő műszertisztító-fertőtlenítő 
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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.  
Az ellenőrzendő egységek száma/aránya: 35 egység  
Ellenőrzési időszak: 2015. március 16. - 2015. december 15.  
Az ellenőrzések ütemezése: heti egy  
A hatósági ellenőrzés eszköze: Helyszíni ellenőrzés 
Felelős:osztályvezető, közegészségügyi-járványügyi felügyelő 
 

III. Sugáregészségügy 

1. A fővárosban és Pest megyében található kiemelt és I. veszélyességi kategóriás nyitott 
radioaktív anyagokat felhasználó munkahelyek  

Kapcsolódó munkatervi feladat rövid leírása:A munkahelyek felmérése a belső sugárterhelés 
ellenőrzési gyakorlat, valamint a munkavállalók sugárvédelmi képzettségének szempontjából 
Az ellenőrzendő egységek száma/aránya: 50 egység  
Ellenőrzési időszak: 2015. január 1-től 2015. december 31-ig  
Az ellenőrzések ütemezése: Az ellenőrzési időszakban folyamatosan  
A hatósági ellenőrzés eszköze: Adatszolgáltatás, sugáregészségügyi ellenőrzés 
Felelős:decentrumvezető főorvos, közegészségügyi-járványügyi felügyelő 
 

 
IV. Védőnői szakfelügyelet 

1. Fővárosi és Pest megyei szülészeti – nőgyógyászati, neonatológiai osztályt működtető 
egészségügyi intézmények  

Kapcsolódó munkatervi feladat rövid leírása:Szülészeti - nőgyógyászati és neonatológiai 
osztályt működtető egészségügyi intézményekben működő kórházi védőnő tevékenységének 
szakfelügyeleti vizsgálata  
Az ellenőrzendő egységek száma/aránya: 2 egység  
Ellenőrzési időszak: 2015. január 01 - 2015. december 31.  
Az ellenőrzések ütemezése: 1 ellenőrzés/félév  
A hatósági ellenőrzés eszköze: Helyszíni ellenőrzés 
Felelős:vezető védőnő, szakfelügyelő védőnő 

2. Vezető/szakfelügyelő védőnői tevékenység szakfelügyeleti vizsgálata  

Kapcsolódó munkatervi feladat rövid leírása:BFKH Kerületi/PM Járási Népegészségügyi 
Intézeteinél a kerületi/járási vezető/szakfelügyelő védőnői tevékenység – 2014. évi 
dokumentációjának szakfelügyeleti vizsgálata  
Az ellenőrzendő egységek száma/aránya: 4  
Ellenőrzési időszak: 2015.01.01-2015.12.15  
Az ellenőrzések ütemezése: 1 ellenőrzés/ negyedév  
A hatósági ellenőrzés eszköze: jegyzőkönyv, kiszállással 
Felelős:vezető védőnő, szakfelügyelő védőnő 
 

3. Családvédelmi Szolgálat működésével kapcsolatos védőnői tevékenység ellenőrzése 

Kapcsolódó munkatervi feladat rövid leírása:ÁNTSZ OTH által meghatározott kiemelt 
munkatervi előírása szerint a Családvédelmi Szolgálat működésével kapcsolatos védőnői 
tevékenység ellenőrzése, adatok összesítése, elemzése, beszámoló elkészítése (2014-ben 
megkezdett tevékenység folytatása).   
Az ellenőrzendő egységek száma/aránya: 14  
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Ellenőrzési időszak: 2015.01.01-2015.07.31  
Az ellenőrzések ütemezése: 2 ellenőrzés/ hó  
A hatósági ellenőrzés eszköze: jegyzőkönyv, kiszállással 
Felelős:vezető védőnő, szakfelügyelő védőnő 
 

4. Családvédelmi Szolgálat működésére vonatkozó minimum feltételek helyszíni ellenőrzése 

Kapcsolódó munkatervi feladat rövid leírása:ÁNTSZ OTH által meghatározott kiemelt 
munkatervi előírása szerint a Családvédelmi Szolgálat működésére vonatkozó minimum feltételek 
helyszíni ellenőrzése, adatok összesítése, elemzése, beszámoló elkészítése.  
Az ellenőrzendő egységek száma/aránya: 22  
Ellenőrzési időszak: 2015. 03.01-2015.12.31  
Az ellenőrzések ütemezése: 2 ellenőrzés/ hó  
A hatósági ellenőrzés eszköze: jegyzőkönyv, kiszállással/helyszíni ellenőrzés nélkül 
Felelős:vezető védőnő, szakfelügyelő védőnő 
 

 

V.Egészségügyi Igazgatás 

1. Emberen végzett orvostudományi kutatások  
Kapcsolódó munkatervi feladat rövid leírása:Emberen végzett beavatkozással járó 
orvostudományi kutatások engedélyben foglaltak szerinti folytatásának ellenőrzése.  
Az ellenőrzendő egységek száma/aránya: szúrópróba-szerű ellenőrzés, minimum 4  
Ellenőrzési időszak: 2015. január 1-től 2015. december 31-ig.  
Az ellenőrzések ütemezése: folyamatosan  
A hatósági ellenőrzés eszköze: Helyszíni ellenőrzés 
Felelős:főosztályvezető, tisztiorvos 
 
 

VI. Ápolás szakfelügyelet 

 
1. Fekvőbeteg-ellátó intézmények ápolási osztályai, krónikus belgyógyászatai és a geriátriái   

Kapcsolódó munkatervi feladat rövid leírása:Az ápolási osztályokon, a krónikus 
belgyógyászaton és a geriátrián az ápolási dokumentáció ellenőrzése a korlátozó intézkedések 
megvalósulása tekintetében (ápolási szakfelügyeleti ellenőrzés).  
Az ellenőrzendő egységek száma/aránya: Budapest főváros területén az intézmények 20%-a, 
Pest megyében a működő egységek 30%-a ellenőrzendő.  
Ellenőrzési időszak: 2015. március 01. - 2015. december 31.  
Az ellenőrzések ütemezése: Az ellenőrzési időszakban folyamatosan  
A hatósági ellenőrzés eszköze: Helyszíni ellenőrzés 
Felelős:vezető ápoló, szakfelügyelő ápoló 
 

 
2014. december 12. 
 
Az ellenőrzési tervet jóváhagyta:  
 
 
 
        Dr. Homor Zsuzsanna 

        fővárosi és megyei tisztifőorvos 


