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A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
91. § (2) bekezdésében foglalt kötelezettségnek eleget téve a Budapest Főváros Kormányhivatala 
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve (a továbbiakban: NSZSZ) az alábbiakban számol be a 
2014. évben meghatározott ellenőrzési terv (a továbbiakban: Ellenőrzési Terv) megvalósulásáról és a 
nem ütemezett ellenőrzések lefolytatásáról. 
 
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. Település- és környezetegészségügy 

a) Ásványvíz- és gyógyvíztermelő kutak – a minősített kutakkal szemben támasztott 
közegészségügyi követelmények betartásának ellenőrzése (megye 5/főváros 5). 

Ellenőrzési időszak:         2014. március 01.- 2014. december 31-ig 
Ütemezés:                  az ellenőrzési időszakon belül folyamatosan 
Az ellenőrzés eszköze:  helyszíni szemle,adatszolgáltatás 

BESZÁMOLÓ 
Ellenőrzések száma: 34 
Ellenőrzések eredménye: intézkedésre nem került sor 
Megállapított jogsértések típusai: - 
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b) A természetes fürdőhelyek, fürdővizek helyszíni ellenőrzése, valamint az ütemterv szerinti 
laboratóriumi vízminőségi vizsgálataik elvégzésének és a jelentés megtörténtének 
ellenőrzése. 

Ellenőrzési időszak:         2014. március 01.- 2014. december 31-ig 
Ütemezés:                       az ellenőrzési időszakon belül folyamatosan 
Az ellenőrzés eszköze:   helyszíni ellenőrzés,adatszolgáltatás 

BESZÁMOLÓ 
Ellenőrzések száma: 85 
Ellenőrzések eredménye: 12 db kötelező határozat kiadására került sor 
Megállapított jogsértések típusai:  

•  Engedéllyel rendelkező szabad-strandon kutyák fürdetése 
• Természetes fürdőhely-kijelölő határozat. 

 
 

c) Az ivóvíz ellátással kapcsolatosan a 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet által előírt minimális 
hatósági ellenőrző vízvizsgálat elvégzése a gyermekintézményekben, illetve az előre 
meghatározott minimális önellenőrző ólomvizsgálat megkövetelése a vízszolgáltatótól. 

Ellenőrzési időszak:         2014. január 01.- 2014. december 31-ig 
Ütemezés:                       az ellenőrzési időszakon belül folyamatosan 
Az ellenőrzés eszköze:    laboratóriumi mintavétel és vizsgálat (2014. évi mintavételi 

ütemtervekszerint), adatszolgáltatás 
BESZÁMOLÓ 

Ellenőrzések száma: 293 
Ellenőrzések eredménye: intézkedésre nem került sor 
Megállapított jogsértések típusai: - 
 
 

d) Medencés közfürdők hatósági ellenőrzése a 37/1996. (X.18.) NM.rendelet szerint 

Ellenőrzési időszak:         2014. március 01.- 2014. december 31-ig 
Ütemezés:                       az ellenőrzési időszakon belül folyamatosan 
Az ellenőrzés eszköze:  helyszíni ellenőrzés, laboratóriumi mintavétel, adatszolgáltatás  

BESZÁMOLÓ 
Ellenőrzések száma: 568 
Ellenőrzések eredménye: 42 figyelmeztető végzés, 19 kötelező határozat, 3 db egészségügyi bírság 
(összesen 160.000 Ft.) kiszabására került sor 
Megállapított jogsértések típusai:  

• nem megfelelő vízvizsgálati eredmények, 
• az üzemeltetési szabályzat nem megfelelősége, üzemnapló hiányos vezetése, a rendszeres 

kémiai medencevíz vizsgálatok, kontrollvizsgálatok hiánya, 
• előírt személyi feltétel (gépész) hiánya, 
• veszélyes anyagok nem megfelelő raktározása,  
• a veszélyes keverékekkel végzett tevékenység be nem jelentése,  
• veszélyes anyagok/keverékek nem megfelelő címkéje, biztonsági adatlapjainak hiánya, 

kockázatértékelés hiánya, 
• rovar-, rágcsálóirtásokra vonatkozó előírások be nem tartása. 

 
 

e) A 37/1996. (X.18.) NM.rendelet 2. számú, „Közfürdők üzemeltetéséhez szükséges minimális 
szakképesítések” című melléklete alapján a munkakör betöltéséhez szükséges képesítési 
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követelmények ellenőrzése (szakképesítések megléte, megfelelősége, fajtája, különösen a 
fürdővezetői szakképesítés) azon közfürdőkben (pl.: gyógyfürdő, terápiás-fürdő) ahol 
egészségügyi szolgáltatást is nyújtanak.  

Ellenőrzési időszak:         2014. március 01.- 2014. december 31-ig 
Ütemezés:                      az ellenőrzési időszakon belül folyamatosan 
Az ellenőrzés eszköze:  helyszíni ellenőrzés, adatszolgáltatás 

BESZÁMOLÓ 
Ellenőrzések száma: 184 
Ellenőrzések eredménye: 1 figyelmeztető végzés kiadására került sor 
Megállapított jogsértések típusai:  

• előírt személyi feltétel (gépész) hiánya. 
 
 

f) 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, azegészségügyi szolgáltatóknál a dohányzási korlátozás betartásának kiemelt 
ellenőrzése. 

Ellenőrzési időszak:         2014. február és november hó 
Ütemezés:                       az ellenőrzési időszakon belül folyamatos. 
Az ellenőrzés eszköze:  helyszíni ellenőrzés, adatszolgáltatás 

BESZÁMOLÓ 
Ellenőrzések száma: 1348 
Ellenőrzések eredménye: 5 figyelmeztető végzés, 4 db egészségvédelmi bírság (összesen 600.000 
Ft.) kiszabására került sor 
Megállapított jogsértések típusai:  

• zárt (tiltott) légtérben történő dohányzás. 
 
 

g) A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált 
figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes 
szabályairól szóló 39/2013. (II.14.) Korm. rendelet előírásainak meg nem felelő felirat vagy 
jelzés módosításának, cseréjének kiemelt ellenőrzése a különböző egységekben. 

Ellenőrzési időszak:        2014. március és április hó 
Ütemezés:                      az ellenőrzési időszakon belül folyamatos. 
Az ellenőrzés eszköze:   helyszíni ellenőrzés,adatszolgáltatás 

 BESZÁMOLÓ 
Ellenőrzések száma: 2461 
Ellenőrzések eredménye: 1 figyelmeztető végzés, 2 kötelező határozat, 2 db egészségvédelmi bírság 
(összesen 40.000 Ft) 2 db egészségügyi bírság (összesen 40.000 Ft.) kiszabására került sor 
Megállapított jogsértések típusai:  

• aluljáróban (zárt légtérben) történt dohányzás,  
• dohányzással korlátozott területen történt dohányzás. 

 
 

h) A játszótereken és a megállókban a nem dohányzók védelméről szóló törvény előírásai 
betartásának kiemelt ellenőrzése 

Ellenőrzési időszak:        2014. július hó 
Ütemezés:                      az ellenőrzési időszakon belül folyamatos. 
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Az ellenőrzés eszköze:   helyszíni ellenőrzés, adatszolgáltatás 
BESZÁMOLÓ 

Ellenőrzések száma: 848 
Ellenőrzések eredménye: 11 figyelmeztető végzés kiadására került sor 
Megállapított jogsértések típusai:  

• nem megfelelő jelölés. 
 

 

2. Gyermek- és ifjúság-egészségügy 

Bölcsődék közegészségügyi körülményeinek ellenőrzése, egységes szempontrendszer 
alapján 

Ellenőrzési időszak:  2014. március 01. - 2014. november 30. 
Ütemezés:  az ellenőrzési időszakban folyamatosan. 
Az ellenőrzés eszköze:   adatszolgáltatás, helyszíni ellenőrzés. 

BESZÁMOLÓ 
Ellenőrzések száma: 378 
Ellenőrzések eredménye: 4 figyelmeztető végzés, 1 kötelező határozat kiadására került sor 
Megállapított jogsértések típusai:  

• veszélyes anyaggal/keverékkel végzett tevékenység bejelentésének elmulasztása, 
• hiányzó kémiai kockázatbecslés, 
• a munkavállalók kémiai biztonságra vonatkozó oktatását igazoló dokumentáció hiánya, 
• a kártevőirtás elvégzését igazoló dokumentum hiánya, 
• közegészségügyi szempontból kifogásolható tetőszerkezet. 

 

 

3. Élelmezés- és táplálkozás-egészségügy 

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

Ellenőrzési időszak:  2014. január 1. – december 31. 
Ellenőrzés ütemezése:  ellenőrzési időszakban folyamatosan 
Ellenőrzés eszköze:  adatszolgáltatás, helyszíni ellenőrzés 
 

Laboratóriumi vizsgálatok az a) pontban meghatározott termékek D-vitamin, és kalcium 
tartalmára vonatkozóan. 

Ellenőrzési időszak:  monitoring terv alapján 
Mintavétel ütemezése:  szúrópróbaszerűen 
Ellenőrzés eszköze:  helyszíni ellenőrzés, mintavétel 

BESZÁMOLÓ 
Ellenőrzések száma: 180 
Ellenőrzések eredménye: 1 figyelmeztető végzés, 27 kötelező határozat kiadására került sor 
Megállapított jogsértések típusai:  

• OÉTI-hez be nem jelentett termékek, 
• címke hiányosság, jelölési hiba(egészségre vonatkozó állítások). 

 

 

b) Potencia fokozó étrend-kiegészítő készítményeket forgalmazó egységek ellenőrzése 
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Ellenőrzési időszak:  2014. március 1. – december 31. 
Ellenőrzés ütemezése:  ellenőrzési időszakban folyamatosan 
Ellenőrzés eszköze:  adatszolgáltatás, helyszíni ellenőrzés 

Laboratóriumi vizsgálatok a b) pontban meghatározott termékek gyógyszer-hatóanyag 
tartalmára vonatkozóan. 

Ellenőrzési időszak:   monitoring terv alapján 
Mintavétel ütemezése:   szúrópróbaszerűen 
Ellenőrzés eszköze:   helyszíni ellenőrzés, mintavétel 

BESZÁMOLÓ 
Ellenőrzések száma: 73 
Ellenőrzések eredménye: 4 figyelmeztető végzés, 10 kötelező határozat, 3 db egészségügyi bírság 
(összesen 800.000 Ft.) kiszabására került sor 
Megállapított jogsértések típusai:  

• gyógyszer hatóanyag tartalom,  
• hibás jelölés. 

 
 

c) Anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerek, mint különleges táplálkozási igényt 
kielégítő élelmiszereket forgalmazó egységek ellenőrzése 

Ellenőrzés tárgya:  anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő termék, és a terméket 
forgalmazó egység 

Ellenőrzési időszak:   2014. március 1. – december 31. 
Ellenőrzés ütemezése:   ellenőrzési időszakban folyamatosan 
Ellenőrzés eszköze:   adatszolgáltatás, helyszíni ellenőrzés 

Laboratóriumi vizsgálatok a c) pontban meghatározott termékek tápanyag-összetevő és 
kalcium tartalmára vonatkozóan. 

Ellenőrzési időszak:   monitoring terv alapján 
Mintavétel ütemezése:   szúrópróbaszerűen 
Ellenőrzés eszköze:   helyszíni ellenőrzés, mintavétel 

BESZÁMOLÓ 
Ellenőrzések száma: 59 
Ellenőrzések eredménye: 1 figyelmeztető végzés 
Megállapított jogsértések típusai:  

• anyatej-helyettesítő tápszer OÉTI-hez történő bejelentésének elmulasztása. 
 
 

d) Speciális gyógyászati célra szánt tápszerek kategórián belül a „teljes napi étrendet biztosító 
speciális tápszer felnőtteknek” termékeket, mint különleges táplálkozási igényt kielégítő 
élelmiszereket forgalmazó egységek ellenőrzése 

Ellenőrzés tárgya:  Speciális gyógyászati célra szánt tápszerek kategórián belül a „teljes 
napiétrendet biztosító speciális tápszer felnőtteknek” termék, és a terméket 
forgalmazó egység 

Ellenőrzési időszak:  2014. március 1. – december 31. 
Ellenőrzés ütemezése:  ellenőrzési időszakban folyamatosan 
Ellenőrzés eszköze:  adatszolgáltatás, helyszíni ellenőrzés 

Laboratóriumi vizsgálatok d) pontban meghatározott termékek tápanyag-összetétel, kalcium-
tartalom, vas, A-vitamin és B2-vitamin tartalmára vonatkozóan.  



  7

Ellenőrzési időszak:  monitoring terv alapján 
Mintavétel ütemezése:  szúrópróbaszerűen 
Ellenőrzés eszköze:  helyszíni ellenőrzés, mintavétel 

BESZÁMOLÓ 
Ellenőrzések száma: 44 
Ellenőrzések eredménye: intézkedésre nem került sor 
Megállapított jogsértések típusai: - 
 
 

e) Csecsemők és kisgyermekek számára készült, feldolgozott gabona alapú élelmiszereket, 
bébiételeket, mint különleges táplálkozási igényt kielégítő élelmiszereket forgalmazó 
egységek ellenőrzése 

Ellenőrzés tárgya:   Csecsemők és kisgyermekek számára készült, feldolgozott gabona 
alapúélelmiszer, bébiétel, mint különleges táplálkozási igényt 
kielégítő termék, ésa terméket forgalmazó egység 

Ellenőrzési időszak:   2014. március 1. – december 31. 
Ellenőrzés ütemezése:   ellenőrzési időszakban folyamatosan 
Ellenőrzés eszköze:   adatszolgáltatás, helyszíni ellenőrzés 

Laboratóriumi vizsgálatok az e) pontban meghatározott termékek tápanyag-összetétel, és B2-
vitamin tartalmára vonatkozóan.  

Ellenőrzési időszak:  monitoring terv alapján 
Mintavétel ütemezése:  szúrópróbaszerűen 
Ellenőrzés eszköze:  helyszíni ellenőrzés, mintavétel 

BESZÁMOLÓ 
Ellenőrzések száma: 109 
Ellenőrzések eredménye: intézkedésre nem került sor 
Megállapított jogsértések típusai: - 
 
 

f) Glutén-érzékenyeknek szánt élelmiszereket, mint különleges táplálkozási igényt kielégítő 
élelmiszereket forgalmazó egységek ellenőrzése 

Ellenőrzési időszak:  2014. január 1. – december 31. 
Ellenőrzés ütemezése:  ellenőrzési időszakban folyamatosan 
Ellenőrzés eszköze:  adatszolgáltatás, helyszíni ellenőrzés 

Laboratóriumi vizsgálatok a f) pontban meghatározott termékek gliadintartalmára 
vonatkozóan.  

Ellenőrzési időszak: monitoring terv alapján 
Mintavétel ütemezése:  szúrópróbaszerűen 
Ellenőrzés eszköze:  helyszíni ellenőrzés, mintavétel 

BESZÁMOLÓ 
Ellenőrzések száma: 176 
Ellenőrzések eredménye: 4 figyelmeztető végzés, 2 kötelező határozat kiadására került sor 
Megállapított jogsértések típusai:  

• a termékek nem bizonyultak glutén-mentesnek. 
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g) 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 ellenőrzése 

Ellenőrzési időszak:  2014. március 1. – december 31. 
Ellenőrzés ütemezése:  ellenőrzési időszakban folyamatosan 
Ellenőrzés eszköze:  adatszolgáltatás, helyszíni ellenőrzés 

Laboratóriumi vizsgálatok a g) pontban meghatározott termékek tápanyag-összetétel, E-
vitamin, kalcium tartalmára vonatkozóan.  

Ellenőrzési időszak:  monitoring terv alapján 
Mintavétel ütemezése:  szúrópróbaszerűen 
Ellenőrzés eszköze:  helyszíni ellenőrzés, mintavétel 

BESZÁMOLÓ 
Ellenőrzések száma: 64 
Ellenőrzések eredménye: 1 figyelmeztető végzés kiadására került sor 
Megállapított jogsértések típusai:  

• a termék címkézése és a beltartalma nem egyezett meg a jogszabályi előírásokkal.  
 
 

h) Cumikat és cuclikat forgalmazó egységek ellenőrzése 

Ellenőrzés tárgya:  Cumik, cuclik minőségi, egészségügyi megfelelőségének igazolása, és 
aterméket forgalmazó egység 

Ellenőrzési időszak:  2014. március 1. – december 31. 
Ellenőrzés ütemezése:  ellenőrzési időszakban folyamatosan 
Ellenőrzés eszköze:  adatszolgáltatás, helyszíni ellenőrzés 

Laboratóriumi vizsgálatok a h) pontban meghatározott termékek kioldható anyag, peroxid 
maradék tartalmára vonatkozóan.  

Ellenőrzési időszak:  ellenőrzési időszakban folyamatosan 
Mintavétel ütemezése:  szúrópróba-szerűen 
Ellenőrzés eszköze:  helyszíni ellenőrzés, mintavétel 

BESZÁMOLÓ 
Ellenőrzések száma: 94 
Ellenőrzések eredménye: 1 figyelmeztető végzés kiadására került sor 
Megállapított jogsértések típusai:  

• a termék címkéjének tartalmi hiányosságai. 
 
 

i) Kozmetikumot előállító vállalkozások ellenőrzése 

Ellenőrzés tárgya:  Kozmetikumot gyártók komplex vizsgálata, és az általuk előállított termékek  
Ellenőrzési időszak:  2014. április 1. – július 31. 
Ellenőrzés ütemezése:  ellenőrzési időszakban folyamatosan 
Ellenőrzés eszköze:  adatszolgáltatás, helyszíni ellenőrzés 

Laboratóriumi vizsgálatok ai) pontban meghatározott problémás termékekből, felületekről 

Ellenőrzési időszak:  ellenőrzési időszakban folyamatosan 
Mintavétel ütemezése:  szúrópróba-szerűen 
Ellenőrzés eszköze:  helyszíni ellenőrzés, mintavétel 

BESZÁMOLÓ 
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Ellenőrzések száma: 91 
Ellenőrzések eredménye: 6 figyelmeztető végzés, 3 kötelező határozat kiadására került sor 
Megállapított jogsértések típusai: 

• gyártóhelyre vonatkozó higiéniai állapotok nem megfelelősége (Staph.aureus jelenléte a 
munkaasztalon). 

• tisztasági mintában szennyező előfordulása, 
• mikrobiológiailag kifogásolt termék. 

 

 

4. Kémiai biztonság: 

a) 1., 2., 4. terméktípusú biocid terméket gyártók/importálók, magyarországi első forgalomba 
hozók laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenőrzése az OTH által kiadott útmutatók 
alapján. 

Ellenőrzési időszak:  2014. március 1-től 2014. december 31-ig. 

Ütemezés:   szúrópróbaszerű, de kiemelten a tavaszi időszak. 

Az ellenőrzés eszköze: helyszíni ellenőrzés, mintavétel. 
BESZÁMOLÓ 

Ellenőrzések száma: 57 
Ellenőrzések eredménye: 57 figyelmeztető végzés, 14 kötelező határozat kiadására került sor. 
Megállapított jogsértések típusai:  

• a biztonsági adatlapok tartalmilagvagy formailag nem feleltek meg a REACH előírásainak, 
• címkék tartalmilag nem megfelelőek (pl.: OTH engedély szám hiánya, hatóanyag 

feltüntetésének hiánya). 
 
 

b) 1907/2006/EK (REACH) rendelet értelmében történő kémiai biztonsági ellenőrzések 
végrehajtása, különös tekintettel a 100 tonna/év feletti mennyiségben gyártott vagy importált 
anyagokra.  

Ellenőrzési időszak:  2014. január 1-től 2014. december 31-ig. 
Ütemezés:   szúrópróbaszerűen. 
Az ellenőrzés eszköze: adatszolgáltatás, helyszíni ellenőrzés. 

BESZÁMOLÓ 
Ellenőrzések száma: 295 
Ellenőrzések eredménye: 20 figyelmeztető végzés, 2 kötelező határozat, 2 db kémiai terhelési bírság 
(összesen 200.000 Ft.) kiszabására került sor 
 Megállapított jogsértések típusai:  

• veszélyes anyag/keverék OKBI bejelentésének hiánya, 
• veszélyes anyaggal/keverékkel végzett tevékenység bejelentésének elmulasztása, 
• magyar nyelvű biztonsági adatlap hiánya, biztonsági adatlapok tartalmi és formai hibái, 

átadására vonatkozó kötelezettség nem teljesítése, 
• címkézés tartalmi hiányossága, formai nem megfelelőssége. 
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c) A REACH rendelet 17. cikke alapján, a telephelyen elkülönített intermedierekre, a 18. cikke 
alapján a szállított elkülönített intermedierekre vonatkozó regisztrációs kötelezettség ismételt 
ellenőrzése. 

Ellenőrzési időszak:  2014. január 1-től 2014. december 31-ig. 
Ütemezés:  ECHA-tól kapott határozatok, megkeresés alapján. 
Az ellenőrzés eszköze: adatszolgáltatás, helyszíni ellenőrzés. 

BESZÁMOLÓ 
Ellenőrzések száma: 13 
Ellenőrzések eredménye: intézkedésre nem került sor 
Megállapított jogsértések típusai: - 
 
 

d) A REACH rendelet 31. cikke, valamint II. melléklete, illetve a II. mellékletét módosító 
453/2010/EU rendelet alapján a biztonsági adatlapok ellenőrzése, különös tekintettel az 1., 2. 
és 3. szakasz tartalmi megfelelőségére. 

Ellenőrzési időszak:  2014. január 1-től 2014. december 31-ig. 
Ütemezés:   szúrópróbaszerűen. 
Az ellenőrzés eszköze: adatszolgáltatás, helyszíni ellenőrzés. 

BESZÁMOLÓ 
Ellenőrzések száma: 2627 
Ellenőrzések eredménye: 181 figyelmeztető végzés, 19 kötelező határozat, 4 db kémiai terhelési 
bírság (összesen 550.000 Ft.) kiszabására került sor 
Megállapított jogsértések típusai:  

• a biztonsági adatlapok nem mindenben feleltek meg a 453/2010/EU rendelet előírásainak, pl. 
hiányzott a szakaszok megnevezése, egyes alszakaszok kimaradtak, az 1., 2. és 3. 
szakaszok tartalma nem volt teljes, 

• az anyagokra és keverékekre vonatkozó információ-közlési kötelezettségének nem tett eleget 
a szállítói láncban lefelé és/vagy felfelé haladva, 

• aveszélyes anyag/keverék tárolása nem előírás szerint történt. 
 
 

e) Korlátozás alá eső anyagok ellenőrzése a REACH rendelet XVII. mellékletének 28-30. 
tételében szereplő egyes, a XVII. melléklet 11. függelékében felsorolt anyagokra, korlátozások 
ellenőrzése mosószerekben laboratóriumi vizsgálatokkal egybekötve. 

Ellenőrzési időszak:  2014. január 1-től 2014. december 31-ig. 
Ütemezés:   negyedévente. 
Az ellenőrzés eszköze: helyszíni ellenőrzés, mintavétel. 

BESZÁMOLÓ 
Ellenőrzések száma: 138 
Ellenőrzések eredménye: 2 figyelmeztető végzés kiadására került sor 
Megállapított jogsértések típusai:  

• a termékek címkézése nem felelt meg az előírt követelményeknek. 
 
 
 

f) A CLP rendelet hatálya alá eső anyagokra és szereplőkre vonatkozó feladatok teljesítésének 
ellenőrzése, különös tekintettel az anyagok osztályozására, címkézésére és bejelentésére, 
valamint 618/2012/EU rendelet a harmonizált osztályozás teljesülése a gyártók, importőrök 
első magyarországi forgalmazók körében.  
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Ellenőrzési időszak:  2014. január 1-től 2014. december 31-ig. 
Ütemezés:   szúrópróbaszerűen. 
Az ellenőrzés eszköze: adatszolgáltatás, helyszíni ellenőrzés. 

BESZÁMOLÓ 
Ellenőrzések száma: 826 
Ellenőrzések eredménye: 39 figyelmeztető végzés, 5 kötelező határozat kiadására került sor 
Megállapított jogsértések típusai:  

• veszélyes anyagot/keveréket tartalmazó termék címketartalma nem megfelelő, 
• biztonsági adatlap és címke tartalmilag nem egyezik, 
• veszélyes keverék feliratozás (címkézés) nélküli csomagolóeszközben történőtárolása, 
• eredetileg élelmiszerekhez gyártott, illetve használt csomagolóeszközben veszélyes vegyi 

termék tárolása, 
• a forgalomba hozott anyag/keverék veszélyességi osztályba-sorolása nem felel meg a 

jogszabályi előírásoknak. 
 
 

g) A 286/2011/EU alapján 2014. november 30-án az újracímkézésre és újracsomagolásra 
biztosított átmeneti időszak lejárta miatt ellenőrzés a veszélyes anyagok gyártói, importőrei, 
és veszélyes keverékek gyártói, importőrei, valamint első magyarországi forgalomba hozói 
körében. 

Ellenőrzési időszak:  2014. január 1-től 2014. december 31-ig. 
Ütemezés:   szúrópróbaszerűen, negyedévente. 
Az ellenőrzés eszköze: adatszolgáltatás, helyszíni ellenőrzés. 

BESZÁMOLÓ 
Ellenőrzések száma: 321 
Ellenőrzések eredménye: 15 figyelmeztető végzés kiadására került sor 
Megállapított jogsértések típusai:  

• biztonsági adatlap és címke tartalmilag nem megegyező, 
• címke tartalmilag nem megfelelő, 
• veszélyes keverék feliratozás (címkézés) nélküli csomagolóeszközben történőtárolása, 
• veszélyes anyagok és keverékek nem megfelelő forgalomba hozatala, 
• REACH rendelet szerint nem (elő)regisztrált önmagukban, vagy keverékekben előforduló 

anyagok gyártása, forgalomba hozatala, 
• anyagok CLP rendelet szerinti bejelentésének elmulasztása, 
• veszélyes anyagok/keverékek OKBI bejelentésének hiánya. 

 

 

h) Veszélyes anyaggal/keverékkel végzett tevékenységet végzőknél a kockázatbecslés 
értékelése a Kbt. 19. § (2) bekezdésének figyelembe vételével.  

Ellenőrzési időszak:  2014. január 1-től 2014. december 31-ig. 
Ütemezés:   szúrópróbaszerűen, negyedévente. 
Az ellenőrzés eszköze: adatszolgáltatás, helyszíni ellenőrzés. 

BESZÁMOLÓ 
Ellenőrzések száma: 959 
Ellenőrzések eredménye: 62 figyelmeztető végzés, 3 kötelező határozat kiadására került sor 
Megállapított jogsértések típusai:  

• kockázat becslés tartalmilag nem megfelelő (veszélyek teljes körű azonosításának hiánya), 
• kockázatbecslési dokumentáció hiánya. 
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i) 528/2012/EK rendelet alapján a biociddal kezelt árucikkek ellenőrzése. 

Ellenőrzési időszak:  2014. január 1-től 2014. december 31-ig. 
Ütemezés:   szúrópróbaszerűen. 
Az ellenőrzés eszköze: adatszolgáltatás, helyszíni ellenőrzés. 

BESZÁMOLÓ 
Ellenőrzések száma: 168 
Ellenőrzések eredménye: 10 figyelmeztető végzés kiadására került sor 
Megállapított jogsértések típusai:  

• címkézési hiányosságok, 
• a veszélyes anyag/keverék címkéje és biztonsági adatlapja nincs összhangban egymással. 

 
 

j) Kémiai biztonsági ellenőrzések a Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv hatáskörébe 
tartozó kérdésekre vonatkozóan meghatározott tevékenységi osztályokba sorolt egységekben. 

Ellenőrzési időszak:  2014. január 1-től 2014. december 31-ig. 
Ütemezés:   szúrópróbaszerűen. 
Az ellenőrzés eszköze: adatszolgáltatás, helyszíni ellenőrzés. 

BESZÁMOLÓ 
Ellenőrzések száma: 3303 
Ellenőrzések eredménye: 139 figyelmeztető végzés, 1 kötelező határozat kiadására került sor 
Megállapított jogsértések típusai:  

• veszélyes anyagokkal és keverékekkel végzett tevékenység bejelentésének hiánya, 
• kockázatbecslés hiánya,  
• veszélyes anyagok/keverékekkel kapcsolatos oktatás hiánya, 
• biztonsági adatlapok, illetve azok továbbításának hiánya, 
• biztonsági adatlapok tartalmi és formai nem megfelelősége. 

 

II. Járványügyi szakterület 

1. Az Oltókörök által teljesített átoltási ütem szúrópróbaszerű ellenőrzése. 

Ellenőrzendő egységek száma/aránya:   a legrosszabbul teljesítő oltókörök 
Ellenőrzési időszak:    2014. január 1-től 2014. március 31-ig. 
Az ellenőrzés eszköze:     helyszíni ellenőrzés 

BESZÁMOLÓ 
Ellenőrzések száma: 602 
Ellenőrzések eredménye: 21 figyelmeztető végzés, 6 kötelező határozat, 1 db egészségvédelmi 
bírság (összesen 30.000 Ft.) kiszabására került sor 
Megállapított jogsértések típusai:  

• indokolatlan oltáselmaradás, 
• a 18/1998.(VI.3.) NM rendelet 5. § és 14. §-ában előírt védőoltások megtagadása, 
• adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása. 

 

 

2. A fekvőbeteg ellátást végző szolgáltatók ellenőrzése, az NNRS kötelező jelentésekkel 
kapcsolatos (MRK, CDI, véráramfertőzések) jelentési fegyelem vizsgálata. 

Ellenőrzendő egységek száma/aránya:   fekvőbeteg intézmények (35 egység) 
Ellenőrzési időszak:    2014. március 1-től 2014. december 31-ig. 
Ütemezés:     hetente 1 egység. 
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Az ellenőrzés eszköze:     helyszíni ellenőrzés 
BESZÁMOLÓ 

Ellenőrzések száma: 14 
Ellenőrzések eredménye: intézkedésre nem került sor. 
Megállapított jogsértések típusai: - 
 
 
III. Sugáregészségügy 

1. A fővárosban 2, Pest megyében 1 sugáregészségügyi szempontból kiemelt bázisállomás 
ellenőrzése az ÁNTSZ OTH és az ÁNTSZ OSSKI közreműködésével, méréssel egybekötve. 

Ellenőrzési időszak:  2014. március 1-től 2014. december 31-ig. 
Ütemezés:   ellenőrzési időszakban folyamatosan 
Az ellenőrzés eszköze: adatszolgáltatás, helyszíni ellenőrzés, sugárvédelmi mérés 

BESZÁMOLÓ 
Ellenőrzések száma: 3 
Ellenőrzések eredménye: intézkedésre nem került sor. 
Megállapított jogsértések típusai: - 
 
 

2. A fővárosban és Pest megyében található radioaktív anyagok közúti szállítási engedéllyel 
rendelkező egységek 50%-nak (26 egység) sugáregészségügyi ellenőrzése. 

Ellenőrzési időszak:  2014. január 1-től 2014. december 31-ig. 
Ütemezés:   ellenőrzési időszakban folyamatosan 
Az ellenőrzés eszköze: adatszolgáltatás, sugáregészségügyi ellenőrzés 

BESZÁMOLÓ 
Ellenőrzések száma: 46 
Ellenőrzések eredménye: intézkedésre nem került sor. 
Megállapított jogsértések típusai: - 
 
 
IV. Védőnői szakfelügyelet 

1. Területi védőnők szűrővizsgálati tevékenységének ellenőrzése 4 éves korú gyermekek 
esetében - ÁNTSZ OTH által meghatározott 2014. évi kiemelt célfeladat. 

Az ellenőrzendő egységek száma/aránya:  NSZSZ illetékességi területén működő valamennyi 
egészségügyi szolgáltató - területi védőnő 

Ellenőrzési időszak:     2014. március 01.- 2014. december 31. 
Ütemezés:      az ellenőrzési időszakban folyamatosan  
Az ellenőrzés eszköze:     adatszolgáltatás, helyszíni ellenőrzés. 

BESZÁMOLÓ 
Ellenőrzések száma: 1007 
Ellenőrzések eredménye: intézkedésre nem került sor. 
Megállapított jogsértések típusai: - 
 
 

2. Családvédelmi Szolgálat személyi és tárgyi feltételeinek ellenőrzése- ÁNTSZ OTH által 
meghatározott 2014. évi kiemelt célfeladat. 

Az ellenőrzendő egységek száma/aránya:  NSZSZ illetékességi területén működő valamennyi 
egység - Családvédelmi Szolgálat 
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Ellenőrzési időszak:     2014.március 1-től 2014. december 15-ig. 
Ütemezés:      heti rendszerességgel. 
Az ellenőrzés eszköze:     adatszolgáltatás, helyszíni ellenőrzés. 

BESZÁMOLÓ 
Ellenőrzések száma: 3 
Ellenőrzések eredménye: intézkedésre nem került sor. 
Megállapított jogsértések típusai: - 
 

V.Egészségügyi Igazgatás 

1. Önálló kistérségi/kerületi járóbeteg szakrendelők ellenőrzése 
A közfinanszírozott járóbeteg szakrendelők 60/2003. (X.20) ESZCSM rendeletben meghatározott 
szakmai minimumfeltételeinek ellenőrzése, különös tekintettel a személyi feltételek biztosítására, 
ideértve annak vizsgálatát, hogy a működési engedély szerinti óraszámokon biztosított-e a személyi 
feltétel, illetve az ennek hiánya esetén a szolgáltató által tett intézkedések. 

Az ellenőrzendő egységek száma/aránya:  NSZSZ illetékességi területén működő valamennyi 
egység 

Ellenőrzési időszak:     2014. március 01.- 2014. december 31. 
Ütemezés:      az ellenőrzési időszakban folyamatosan  
Az ellenőrzés eszköze:     helyszíni ellenőrzés. 

BESZÁMOLÓ 
Ellenőrzések száma: 798 
Ellenőrzések eredménye: intézkedésre nem került sor. 
Megállapított jogsértések típusai: - 
 
 
 
2. A telephellyel rendelkező - nem közreműködő - gyógymasszázs (gyógymasszőr) 

tevékenység ellenőrzése 
A telephellyel rendelkező - nem közreműködő - gyógymasszázs szakmára engedéllyel rendelkező 
egészségügyi szolgáltatók átfogó ellenőrzése (tárgyi és személyi feltételeinek megfelelősége). 

Az ellenőrzendő egységek száma/aránya:  NSZSZ illetékességi területén működő valamennyi 
egység 

Ellenőrzési időszak:     2014. március 01.- 2014. december 31. 
Ütemezés:      az ellenőrzési időszakban folyamatosan  
Az ellenőrzés eszköze:     helyszíni ellenőrzés. 

BESZÁMOLÓ 
Ellenőrzések száma: 109 
Ellenőrzések eredménye: 1 kötelező határozat kiadására került sor 
Megállapított jogsértések típusai:  

• nem vezetett egészségügyi dokumentációt,  
• MESZK tagsággal nem rendelkezett,  
• működési nyilvántartása lejárt,  
• információs és tájékoztató tábla nem volt elhelyezve,  
• nem működtetett minőségügyi rendszer,  
• nem a működési engedélyben rögzített rendelési időben végzett tevékenység, 

felelősségbiztosítás lejárt. 
 
 

3. Magán nőgyógyászatok ellenőrzése 
Különösen a tevékenységhez kapcsolódó szakdolgozói feladatok, valamint a szűrővizsgálatok során 
levett vizsgálati anyagok továbbítására vonatkozó szerződéses kapcsolatok vizsgálata. 
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Az ellenőrzendő egységek száma/aránya:  járási/kerületi intézetenként 7 szolgáltató  
 (Budapest/Pest megye összesen: 100 szolgáltató) 
Ellenőrzési időszak:     2014. március 01.- 2014. december 31. 
Ütemezés:  havonta 10 szolgáltató Budapest és Pest megye 

területén 
Az ellenőrzés eszköze:     helyszíni ellenőrzés. 

BESZÁMOLÓ 
Ellenőrzések száma: 264 
Ellenőrzések eredménye: 3 figyelmeztető végzés, 1 kötelező határozat kiadására került sor 
Megállapított jogsértések típusai:  

• nem megfelelő személyi (asszisztencia) és tárgyi (CTG hiánya, zárható 
gyógyszerszekrény)feltételbiztosítása,  

• orvostechnikai eszköz időszakos műszaki felülvizsgálatának elmulasztása, 
• nem megfelelő tartalmú információs és tájékoztató tábla, 
• az egészségügyi veszélyes hulladék hűtve tárolása nem volt biztosított,  
• asterilizált eszközök, műszerek nem sterilen történő tárolása, 
• minőségügyi felelős és minőségirányítási kézikönyv hiánya, 
• rovar- és rágcsálóirtás nemkellőrendszerességű elvégezése, 
• veszélyes anyaggal végzett tevékenység bejelentésének elmulasztása, 
• lejárt gyógyszerek és fertőtlenítőszerek tárolása. 

 
 

4. Emberen végzett beavatkozással járó orvostudományi kutatások engedélyben foglaltak 
szerinti folytatásának ellenőrzése 

Ellenőrzési időszak:     2014. január 1-től 2014. december 31-ig. 
Ütemezés:      szúrópróbaszerű ellenőrzés. 
Az ellenőrzés eszköze:     adatszolgáltatás, helyszíni ellenőrzés. 

BESZÁMOLÓ 
Ellenőrzések száma: 16 
Ellenőrzések eredménye: 1 kötelező határozat kiadására került sor 
Megállapított jogsértések típusai:  

• a tárolt, orvostudományi kutatás dokumentumai nem különültek el az egyéb egészségügyi 
dokumentumoktól  

• a kutatás Intézményi Etikai Bizottságnak történő bejelentése nem történt meg, 
• az orvostudományi kutatás alanyainak toborzása nem a jogszabályi előírások szerint történt. 

 

VI. Ápolás szakfelügyelet 

1. Önálló járóbeteg szakrendelők teljes körű ápolás-szakfelügyeleti ellenőrzése 

Ellenőrzési időszak:  2014. január 1-től 2014. december 31-ig. 
Ütemezés:   szúrópróbaszerű ellenőrzés (30%) 
Az ellenőrzés eszköze: adatszolgáltatás, helyszíni ellenőrzés. 

BESZÁMOLÓ 
Ellenőrzések száma: 1576 
Ellenőrzések eredménye: intézkedésre nem került sor 
Megállapított jogsértések típusai: - 
 

 

2. Bentlakásos szociális intézmények, ápolást, gondozást nyújtó idősotthonok, szakosított 
intézmények ápolás szakfelügyeleti ellenőrzése 
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Ellenőrzési időszak:  2014. január 1-től 2014. december 31-ig. 
Ütemezés:   szúrópróbaszerű ellenőrzés (5%) 
Az ellenőrzés eszköze: adatszolgáltatás, helyszíni ellenőrzés. 

BESZÁMOLÓ 
Ellenőrzések száma: 62 
Ellenőrzések eredménye: 4 figyelmeztető végzés kiadására került sor 
Megállapított jogsértések típusai:  

• A veszélyes hulladék elszállítása nem történt megfelelően, 
• Nem biztosított a higiénés kézmosási és kézfertőtlenítési lehetőség, 
• Az ápolási dokumentáció hiányos vezetése, 
• Az ápolási eszközök fertőtlenítésének protokollja hiányzik. 

 

 

3. Telephellyel rendelkező gyógymasszőrökszakfelügyeleti ellenőrzése 

Ellenőrzési időszak:  2014. január 1-től 2014. december 31-ig. 
Ütemezés:   szúrópróbaszerű ellenőrzés (50%) 
Az ellenőrzés eszköze: adatszolgáltatás, helyszíni ellenőrzés 

BESZÁMOLÓ 
Ellenőrzések száma: 515 
Ellenőrzések eredménye: intézkedésre nem került sor 
Megállapított jogsértések típusai: - 
 

 

4. Patológiával rendelkező fekvőbeteg ellátást végző szolgáltatók szakfelügyeleti ellenőrzése 

Ellenőrzési időszak:  2014. január 1-től 2014. december 31-ig. 
Ütemezés:   szúrópróbaszerű ellenőrzés (20%) 
Az ellenőrzés eszköze: adatszolgáltatás, iratbemutatás, helyszíni ellenőrzés. 

BESZÁMOLÓ 
Ellenőrzések száma: 50 
Ellenőrzések eredménye: intézkedésre nem került sor 
Megállapított jogsértések típusai: - 
 

 

5. Bőrgyógyászati fekvőbeteg ellátást végző szolgáltató ápolási dokumentáció 
vezetésénekvizsgálata, szakfelügyelete 

Ellenőrzési időszak:  2014. január 1-től 2014. december 31-ig. 
Ütemezés:   szúrópróbaszerű ellenőrzés. 
Az ellenőrzés eszköze: adatszolgáltatás, iratbemutatás, helyszíni ellenőrzés. 

BESZÁMOLÓ 
Ellenőrzések száma: 20 
Ellenőrzések eredménye: intézkedésre nem került sor 
Megállapított jogsértések típusai: - 
 

 

6. Magán nőgyógyászatok szakdolgozóinak ápolásszakmai ellenőrzése  

Ellenőrzési időszak:  2014. január 1-től 2014. december 31-ig. 
Ütemezés:   szúrópróbaszerű ellenőrzés. 
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Az ellenőrzés eszköze: adatszolgáltatás, iratbemutatás, helyszíni ellenőrzés. 
BESZÁMOLÓ 

Ellenőrzések száma: 224 
Ellenőrzések eredménye: 5 figyelmeztető végzés kiadására került sor. 
Megállapított jogsértések típusai:  

• Az előírt tárgyi feltételek nem biztosítottak 
 
 

7. Ébredő-megfigyelővel rendelkező fekvőbeteg ellátást végző szolgáltatók ápolásszakmai 
ellenőrzése 

Ellenőrzési időszak:  2014. január 1-től 2014. december 31-ig. 
Ütemezés:   szúrópróbaszerű ellenőrzés. 
Az ellenőrzés eszköze: adatszolgáltatás, iratbemutatás, helyszíni ellenőrzés. 

BESZÁMOLÓ 
Ellenőrzések száma: 11 
Ellenőrzések eredménye: intézkedésre nem került sor. 
Megállapított jogsértések típusai: - 

 

8. Panaszügyek vizsgálata 

Ellenőrzési időszak:  2014. január 1-től 2014. december 31-ig. 
Ütemezés:   szúrópróbaszerű ellenőrzés. 
Az ellenőrzés eszköze: adatszolgáltatás, iratbemutatás, helyszíni ellenőrzés. 

BESZÁMOLÓ 
Ellenőrzések száma: 44 
Ellenőrzések eredménye: 1 figyelmeztető végzés, 1 kötelező határozat kiadására került sor. 
Megállapított jogsértések típusai:  

• Az előírt személyi feltételek nem biztosítottak 
 
Budapest, 2015. január 29. 
 
 
 
 
        Dr. Homor Zsuzsanna 

        fővárosi és megyei tisztifőorvos 
 
 


