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I vizsgalatok vegzese ---J
lillenorzesl elrendelo 37/1996 (X.18.) NM rendelel a k6zfurdok 1_lesilesenekes I

~Logsza!>aIY: uzemeltetesenek k6zegeszsegugyi felteteleirol _
I Ellenorzesben erintett Medences furdok uzemeltetoi
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Ellen6rzest
jogszabaly:

Ellen6rzesben

ugyfeli k6r:

NemdoMnyz6k vedelme

a,) A 39/2013.(11.14.) Korm. rendelet el6irasainak meg nem
felel6 felirat vagy jel61es m6dositasanak, cserejenek kiemelt
ellen6rzese

b) K6zforgalmu vasuti szolgaltatas letesitmenyeinel,

sz6rakoztat6 es vendeglat6ipari egysegekben,

egeszsegugyi szolgaltat6knal a doMnyzasi korlatozas

betartasanak kiemelt ellen6rzese
c.) A jatsz6tereken es a megall6kban a nemdohanyz6k
vedelmer61 sz616 t6rveny el6irasainak kiemelt ellen6rzese

a.) 39/2013.(11.14.) Korm. rendelet a doMnytermekek
el6allitasar61 es a dohanytermekek fogyasztasanak,
forgalmazasanak egyes szabalyair61

b.) 1999. evi XLII. t6rveny a nemdoMnyz6k vedelmer61 es a

doMnytermekek fogyasztasanak, forgalmazasanak egyes

szabalyair61

c.) 1999. evi XLII. t6rveny a nemdohanyz6k vedelmer61 es a
dohanytermekek fogyasztasanak, forgalmazasanak egyes
szabalyair61

a.) K6zforgalmu intezmenyek uzemeltet6i

b.) Felsorolt k6zforgalmu Intezmenytipusok uzemeltet6i,

valamint az oU tart6zkod6 termeszetes szemelyek

c.) Felsorolt k6zforgalmu Intezmenytipusok uzemeltet6i,
valamint az oU tart6zkod6 termeszetes szemelyek

a.) Marcius-aprilis
b.) Februar es november

c.) Julius

Ellen6rzes tervezett a.), b.), c.) Ellen6rzesi id6szakban folyamatos

id6pontja:--
Ellen6rzest vegz6 Egri Jarasi Hivatal Jarasi Nepegeszsegugyi Intezete

szervezetiegyseg:



-

4. Ellen6rzes targya: Etrend-kiegeszit6 keszitmenyek ellen6rzese

a.) Vitaminokat es asvanyi anyagokat tartalm
kiegeszit6 keszitmenyekre vonatkoz6an a 37/2
ESzCsM rendeletben foglalt hatask6rbe tarto

vizsgalata es a 432/2012/EU rendeletb

I egeszsegugyi allitasok ellen6rzese

b.) Kiemelt celcsoportot kepez6 potenciafoko

forgalmazott termekek vonatkozasaban a 37/2

ESzCsM rendeletben foglalt hatask6rbe tartoz6
a 432/2012/EU rendeletben foglalt egeszsegLi

~Ellenorzest

ellen6rzese

elrendel6 37/2004 (IV. 26.)ESzCsM rendelet az etrend-kieg

jogszabaly:
f---"--=---

Ellen6rzesben erintett Etrend-kiegeszit6 keszitmenyek forgalmaz6i
Ligyfeli k6r:

Ellen6rzesi id6szak: a.) Marcius-december
b.) Marcius-december

~----

I Ellen6rzes tervezett Ellen6rzesi id6szakban folyamatos
id6pontja:

Ellen6rzest vegz6 Egri Jarasi Hivatal Jarasi NepegeszsegLigyi Intez
szeryezeti egyseg:

..

az6 etrend-

004. (IV. 26.)
z6 jel6lesek

en foglalt

zas celjab61

004. (IV. 26.)

jel6lesek es
gyi allitasok



Ellenorzest elrendelo
jogszabaly:

Ellenorzesben erintett
ligyfeli kor:

Ellenorzesi idoszak:

Ellenorzes tervezett
idopontja:

Ellenorzest vegzo

szervezeti egyseg:

Eger, 2013. december " ~'J....J".

Klilonleges taplalkozasi igenyt kielegito elelmiszerek

forgalmazasanak ellenorzese

a.) Anyatej helyettesito es anyatej kiegeszito tapszerek

jelolesevel, tapanyag-osszetetellel, kapcsolatos eloirasok
betartasanak ellenorzese

b.) Specialis gyogyaszati celra szant tapszerek vizsgalata
(teljes napi etrendet biztosito specialis tapszer felnotteknek)

jelolessel, tapanyag-osszetetellel es egeszsegre vonatkozo

allitassal kapcsolatos rendeleti eloirasok betartasanak
ellenorzese
c.) Csecsemok es kisgyermekek szamara keszlilt,
feldolgozott gabonaipari elelmiszerek, bebietelek
jelolesenek ellenorzese.

d.) Gluten erzekenyeknek szant elelmiszerek jelolesenek
ellenorzese.

36/2004. (IV.26.) ESzCsM rendelet a klilonleges taplalkozasi
celu elelmiszerekrol

Klilonleges taplalkozasi celu elelmiszerek forgalmazoi

a.) Marcius-december

b.) Marcius-december

c.) Marcius-december

d. )Marcius-december


