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I. AZ ELLENŐRZÉSI TERV BESZÁMOLÓJÁNAK JOGSZABÁLYI HÁTTERE 

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 
2012. évben meghatározott ellenőrzési terv (a továbbiakban: Ellenőrzési Terv) megvalósulásáról és a 
nem ütemezett ellenőrzések lefolytatásáról. 

Foga lom meghatá rozások : 

Hatóság i 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. 

Hatóság i e l lenőrzés: 
A hatóság - a hatáskörének keretei között - ellenőrzi a jogszabályban foglalt rendelkezések 
betartását, valamint a végrehajtható döntésben foglaltak teljesítését. 

A hatóság i e l lenőrzés eszközei : 
a) adatszolgáltatás, íratbemutatás 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. 

Köz igazgatás i ha tóság: 
a hatósági ügy intézésére hatáskörrel rendelkező 
a) államigazgatási szerv, 

E l lenőrzési je len tés : 
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. 

II. AZ ÜTEMEZETT ELLENŐRZÉSEK MEGNEVEZÉSE ÉS M E G V A L Ó S U L Á S Á N A K 
BESZÁMOLÓJA 

Település- és környeze tegészségügy 

1. Medencés fü rdők el lenőrzése. 
A 37/1996. (X. 18.) NM rendelet szerinti hatósági ellenőrzések. 
Ellenőrzési időszak: 2012. március 31-től és 2012. szeptember 30-ig. 
Ütemezés: heti rendszerességgel. 
Az ellenőrzés eszköze: adatszolgáltatás. 

BESZÁMOLÓ _ 
A fenti Időszakban a mesterséges fürdőkben a főváros és a Pest megye területén összesen 251 
ellenőrzés történt. Az ellenőrzésekkel egy időben sor került a hatóság által elvégzendő fürdővíz 
mintavételezésekre is. Munkatársaink az üzemelő medencékből összesen 285 vízmintát vettek, 
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ezek közül 202 medence vízminősége volt megfelelő. Az ellenőrzések során tapasztalt 
közegészségügyi hiányosságokra és a nem megfelelő minőségű fürdővízre az illetékes 
hatóságok megtették a szükséges intézkedéseket, illetve 130.000,-Ft egészségügyi bírságot 
szabtak ki. 

2. Az Ivóvízminőség-javító Program keretében megvalósult létesítmények ivóvízminőségi 
eredményességének ellenőrzése és összevetése a korábbi állapottal. 

Ellenőrzési időszak: 2012. június 29-től 2012. november 30-ig. 
Ütemezés: heti rendszerességgel. 
Az ellenőrzés eszköze: adatszolgáltatás. 

BESZÁMOLÓ 
Az Ivóvízminőség-javító Program keretében illetékességi területünkön 3 településen üzemelték 
be az új vízkezelő rendszert, valamint 1 települési hálózat rákötése történt meg másik 
vízrendszerre: Abony, Újhartyán, Újlengyel, Apaj településrész. 

A 3 településen az új vízkezelő beüzemelése után a vízvizsgálati eredmények 10 pg/l alatti 
arzén tartalmat mutattak. Apaj településrész esetében a Kunszentmíklós-Apaj vízellátó 
távvezetéket megépítették, a szolgáltatott víz arzén tartalma 10 pg/l alatti lett. 

Élelmezés- és táplálkozás-egészségügy 

1. Különleges táplálkozási igényt kielégítő élelmiszerek forgalmazásának ellenőrzése a 
gluténérzékenyeknek szánt élelmiszerek, valamint csecsemők és kisgyermekek számára 
készült, feldolgozott gabonaalapú élelmiszerek, bébiételek vonatkozásában 

a) Címkeellenőrzés a 41/2009/EK rendelet értelmében 
Ellenőrzési időszak: 2012. április 30-ig. 
Ütemezés: heti rendszerességgel. 
Az ellenőrzés eszköze: adatszolgáltatás, helyszíni ellenőrzés. 

b) Laboratóriumi vizsgálatok az a) pontban meghatározott termékek gliadin-
tartalmára vonatkozóan. 

Ellenőrzési időszak: 2012. június 1-től szeptember 30-ig. 
Ütemezés: heti rendszerességgel. 
Az ellenőrzés eszköze: adatszolgáltatás. 

c) A 35/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendeletben foglaltak ellenőrzése, az NSZSZ 
laboratóriuma által végzett vizsgálatokkal kiegészítve 

Ellenőrzési időszak: 2012. január 1-től 2012. december 31-ig. 
Ütemezés: szúrópróbaszerűen. 
Az ellenőrzés eszköze: adatszolgáltatás, helyszíni ellenőrzés. 

BESZÁMOLÓ 
A 41/2009/EK rendeletben, a l isztérzékenységben szenvedőknek szánt élelmiszerek 
összetételéről és címkézéséről meghatározott új előírások megvalósulását 237 üzletben 982 
terméknél ellenőriztük, ez az ismétlések kizárásával 563 terméket jelentett. 29 terméknél történt 
laboratóriumi vizsgálat, 1 esetben került sor intézkedésre a megengedettnél nagyobb 
gluténtartalom miatt. 

Egész évben zajlott a csecsemők és kisgyermekek számára készült feldolgozott 
gabonaalapú élelmiszerek és bébiételek forgalmazásának vizsgálata. 221 egységben 246 
ellenőrzés alkalmával 735 terméket (678 féle) vizsgáltunk. Kémiai laboratóriumi vizsgálatra 71 
minta esetében került sor. A termékek összetétele a címkében előírtakkal egyezett, intézkedésre 
nem került sor. 
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2. Étrend-kiegészítők ellenőrzése - az év során meghatározásra kerü lő 
cé l csopo r tok / t e rmékcsopo r tok v izsgálata labora tó r iumi v izsgá la tokka l egybekö tve 

Ellenőrzési időszak: 2012. január 1-től 2012. december 31-ig 
Ütemezés: szúrópróba-szerűen. 

Az ellenőrzés eszköze: adatszolgáltatás, helyszíni ellenőrzés. 

BESZÁMOLÓ 

Célcsoportot képező étrend-kiegészítők (potencia fokozás céljából forgalmazott, valamint a 
nagymértékű fogyást ígérő „csodaszerek") vizsgálata során 169 ellenőrzés alkalmával 497 
terméket vizsgáltunk. A forgalmazás megtiltására 3 esetben került sor, gyógyszer hatóanyagot 
tartalmazó összetevő miatt. 

3 Táp lá lkozás-egészségügy i v izsgá la tok az Országos T isz t i főo rvos 1/2011. sz. Normat ív 
utasítása szer in t 

Ellenőrzési időszak: 2012. január 1-től 2012. december 31-ig. 
Ütemezés: szúrópróba-szerüen. 
Az ellenőrzés eszköze: helyszíni ellenőrzés. 

BESZÁMOLÓ 
Lásd következő pont. 

4 Egész napos étkeztetést b iz tosí tó nyár i gye rmek tábo rok e l lenőrzése táp lá lkozás-
egészségügy i szempon tbó l az Országos T isz t i főorvos 1/2011. sz. Normat ív utasí tása 
szer in t (a gyermek- és i f j úság-egészségügy i szakterü le t te l közösen) 

Ellenőrzési időszak: a táborok üzemelése idején. 
Ütemezés: heti rendszerességgel. 
Az ellenőrzés eszköze: adatszolgáltatás, helyszíni ellenőrzés. 

BESZÁMOLÓ 
Egész napos étkeztetést biztosító nyári gyermektáborok ellenőrzése 29 egész napos ellátást 
biztosító intézményben és 111 napközis táborban történt meg. Budapesten 1. Pest megyében 6 
bentlakásos táborban került sor ételminta vételre, kémiai vizsgálatra és 10 napos anyag-kiszabat 
értékelésre. 
Ellenőrzések eredménye: A bentlakásos táborokban napi 3x, 4x-i étkezést biztosítottak Az 
étkezések megoldása változatos képet mutatott pl.: saját, a táborozó által beszerzett reggeli, 
vacsora, ebédelés étteremben, vallási okokból 1-2 napig koplalás, bográcsolás, szalonnasütés. 
A táborok 5-7 napig tartottak. Az étkezést biztosítók - három tábor kivételével - anyag-kiszabatot 
nem készítettek, az ételsorok több táborban hetente ismétlődtek. Az étrendeket összeállítók az 
..ajánlást" figyelmen kívül hagyták, a táborozók igényeinek kívántak megfelelni (pizza, 
hamburger, nutellás kenyér). Sport táborokban nagyobb fehérje bevitelt biztosítottak. 
Jogsértés típusai: Összefoglalva elmondható, hogy a gyermektáborokban a közétkeztetők 
számára készült ajánlásban" foglaltakat csak azok az étkeztetók vették figyelembe, akik a 
tanévben is nagy létszámú gyermek közösségeket látnak el. A kisebb létszámú, nem 
folyamatosan működő táborokat ellátók az „ajánlás" elvárásait nem vették figyelembe, olyan 
ételeket kínáltak, melyet az ellátott korcsoport kedvel. 

5 Cumik és cuc l i k , va lamin t szopta tás t segí tő e lasz tomerbő l vagy g u m i b ó l készül t te rmékek 
e l lenőrzése 

Ellenőrzési időszak: 2012. január 1-től 2012. március 30-ig. 
Ütemezés: heti rendszerességgel. 
Az ellenőrzés eszköze: adatszolgáltatás, helyszíni ellenőrzés. 

BESZÁMOLÓ 
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A 2011-ben felderített cumik és cuclik, valamint szoptatást segítő elasztomerből, vagy gumiból 
készült termékgyártó és forgalmazó cég (18) 280 féle termékének egészségügyi 
követelményeknek megfelelőségét, valamint az előírt vizsgálatok meglétét ellenőriztük. 
Megállapítható volt, hogy a termékek az egészségügyi követelményeknek megfeleltek, az előírt 
laboratóriumi vizsgálatokat bemutatták, hatósági intézkedésre nem került sor. 

6. Kozmetikai gyártóhelyek ellenőrzése (korábban kifogásolt gyártóhelyek, 2011. után 
létesült gyártóhelyek, kézműves termékeket előállító gyártóhelyek). Lehetőség szerinti 
laboratóriumi vizsgálatokkal kiegészítve. 

Ellenőrzési időszak: 2012. május-június. 
Ütemezés: heti rendszerességgel. 
Az ellenőrzés eszköze: adatszolgáltatás, helyszíni ellenőrzés. 

BESZÁMOLÓ 
Megtörtént a kozmetikai gyártóhelyek ellenőrzése. Vizsgáltuk a 2011. évi ellenőrzéseket 
követően létesült gyártóhelyeket, illetve a termék közegészségügyi nem megfelelősége okán 
kifogásolt gyártóhelyeket. Kiemelten ellenőriztük a kézműves termékeket gyártó kis- és 
középvállalkozásokat. A vizsgálat során a nyilvántartott 42 kozmetikai gyártóhelyből 26 
gyártóhely ellenőrzésére, és ebből 14 gyártóhelyen mintavételezésre került sor, mely 55 
tisztasági minta és 29 termékminta vizsgálatát jelentette. 
A tisztasági minták között kifogásolt nem fordult elő. A termékminták közül 2 terméknél került sor 
határozati intézkedésre, visszagyűjtés elrendelésre, zárolásra, a mindkét termékből kitenyészett 
Pseudomonas aeruginosa fertőzöttség miatt. 

Kémiai Biztonság 

1. A mérgezési esetek bejelentésének ellenőrzése a fekvőbeteg intézetekben. 
Ellenőrzési időszak: 2012. január 1-től 2012. december 31-ig. 
Ütemezés: szúrópróba-szerüen. 
Az ellenőrzés eszköze: adatszolgáltatás, helyszíni ellenőrzés. 

BESZÁMOLÓ 
Ellenőrzések száma: 9 
Ellenőrzések eredménye: Határozati Intézkedésre okot adó hiányosságot nem tapasztaltak, 
azonban a fekvőbeteg intézmények a megnövekedett adminisztráció miatt a bejelentési 
határidőket nem tudják tartani. 

2. Nátrium-hipokloritot áttöltő és hígító biocid termék előállítók, és termékeik kémiai 
biztonsági ellenőrzése mintavétellel és aktívklór bevizsgálással együtt. 

Ellenőrzési időszak: 2012. január 1-től 2012. december 31-ig. 
Ütemezés: szúrópróba-szerüen. 
Az ellenőrzés eszköze: adatszolgáltatás, helyszíni ellenőrzés. 

BESZÁMOLÓ 
Ellenőrzések száma: 8 db 
Mintavételek száma: 8 db 
Ellenőrzések eredménye: 8 db rendelkező határozat 
Jogsértések típusai: nem egyezett a biztonsági adatlap és a címke tartalma a veszélyes 
összetevők és veszélyszimbólumok tekintetében. 

3. 1907/2006/EK (REACH) rendelet értelmében történő kémiai biztonsági ellenőrzések 
végrehajtása. 

Ellenőrzési időszak: 2012. január 1-től 2012. december 31-ig. 
Ütemezés: szúrópróba-szerüen. 
Az ellenőrzés eszköze: adatszolgáltatás, helyszíni ellenőrzés. 
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BESZÁMOLÓ 
Ellenőrzések száma: 171 db (gyártó: 26, importőr: 19. továbbfelhasználó: 53. forgalmazó: 73) 
Ellenőrzött biztonsági adatlapok száma: 115 db 
Ellenőrzések eredménye: 24 rendelkező határozat, 24 db figyelmezető végzés 
Jogsértések típusai: nem egyezett a biztonsági adatlap és a címke tartalma a veszélyes 
összetevők és veszélyszimbólumok tekintetében. 

4. Az Európai Par lament és a Tanács 1907/2006/EK (REACH) rendelet 17. c ikke a lapján, a 
te lephe lyen e lkü löní te t t in termedierekre, a 18. c ikke a lapján a szál l í tot t e lkü löní te t t 
in te rmedierekre vona tkozó reg isz t rác iós köte lezet tség e l lenőrzése. 

Ellenőrzési időszak: 2012. január 1-től 2012. december 31-ig. 
Ütemezés: szúrópróba-szerüen. 
Az ellenőrzés eszköze: adatszolgáltatás, helyszíni ellenőrzés. 

BESZÁMOLÓ 
Ellenőrzések száma: 5 db 
Ellenőrzések eredménye: 5 db figyelmeztető végzés. 
Jogsértések típusai: adminisztrációs kötelezettségek pontos teljesítésének elmulasztása 

5. A REACH rendelet 31. c ikke, va lamin t II. mel léklete, i l letve a II. mel lék letét m ó d o s i t ó 
453/2010/EU rendelet a lap ján a b iz tonság i adat lapok e l lenőrzése, kü lönös tek in te t te l az 1., 
2. és 3. szakasz tar ta lmi megfe le lőségére. 

Ellenőrzési időszak: 2012. január 1-töl 2012 december 31-ig. 
Ütemezés: szúrópróba-szerüen. 
Az ellenőrzés eszköze: adatszolgáltatás, helyszíni ellenőrzés. 

BESZÁMOLÓ 
Ellenőrzések száma: 3735 db 
Ellenőrzések eredménye: 30 db rendelkező határozat, 80 db figyelmeztető végzés, 60 db áttétel 
illetékesség hiánya miatt, 19 db kémiai terhelési birság (3.700.000,-Ft). 4 esetben 
jogsegélykérés 
Jogsértések tipusai: a biztonsági adatlap 1., 2., 3.. 13., 15., 16 pontjainak tartalmi hiányosságai 
formai nem megfelelőssége. 

6. A CLP rendelet hatálya alá eső anyagokra és szerep lőkre vona tkozó fe ladatok 
te l jesí tésének e l lenőrzése, kü lönös tek in tet te l az anyagok c ímkézésére és beje lentésére. 

Ellenőrzési időszak: 2012. január 1-töl 2012. december 31-ig. 
Ütemezés: szúrópróba-szerüen. 
Az ellenőrzés eszköze: adatszolgáltatás, helyszíni ellenőrzés. 

BESZÁMOLÓ 
Ellenőrzések száma: 905 db 
Ellenőrzések eredménye: 6 db rendelkező határozat, 30 db figyelmeztető végzés. 23 db áttétel 
illetékesség hiánya miatt, 3 db kémiai terhelési birság (500.000,-Ft.) 
Jogsértések típusai: a biztonsági adatlap 2. és 15. pontjának tartalmi hiányosságai, formai nem 
megfelelőssége, a címke és a biztonsági adatlap eltérő adattartalma. 

7. Kémia i b iz tonság i e l lenőrzések a Népegészségügy i Szakigazgatás i Szerv ha táskörébe 
tar tozó kérdésekre vona tkozóan meghatározot t tevékenység i osz tá lyokba so ro l t 
egységekben. 

Ellenőrzési időszak: 2012. január 1-töl 2012. december 31-ig. 
Ütemezés: szúrópróba-szerüen. 
Az ellenőrzés eszköze: adatszolgáltatás, helyszíni ellenőrzés. 

BESZÁMOLÓ _ 
Ellenőrzések száma: 3539 db 
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Ellenőrzések eredménye: 61 db rendelkező határozat, 313 db figyelmeztető végzés, 108 db 
áttétel illetékesség hiánya miatt, 49 db jogerős kémiai terhelési birság (14 000 000 Ft.) 
Jogsértések típusai: biztonsági adatlap nélkül folytatott tevékenység, veszélyes 
anyaggal/keverékkel végzett tevékenység bejelentésének, kémiai kockázatok elemzésének 
elmulasztása. 

Gyermek- és if júság-egészségügy 

1. A szálláshellyel rendelkező nyári táborok közegészségügyi körülményeinek ellenőrzése 
egységes szempontrendszer alapján 2012. június 16. - augusztus 31. között. 

Ellenőrzési időszak: a táborok üzemelése idején. 
Ütemezés: heti rendszerességgel. 
Az ellenőrzés eszköze: adatszolgáltatás, helyszíni ellenőrzés. 

BESZÁMOLÓ 
Budapesten és Pest megye területén a szálláshellyel rendelkező nyári táborok közegészségügyi 
ellenőrzése maradéktalanul megvalósult. 
Ellenőrzések száma: 80 
Ellenőrzések eredménye: Közegészségügyi kifogás miatt 3 táborban, 7 esetben került sor 
intézkedésre (2 határozat, 3 végzés, 2 jegyzőkönyvi intézkedés). 

2. A középiskolák és a szakiskolák közegészségügyi körülményeinek ellenőrzése 
Ellenőrzési időszak: 2011/2012. tanév. 
Ütemezés: heti rendszerességgel. 
Az ellenőrzés eszköze: adatszolgáltatás, helyszíni ellenőrzés. 

BESZÁMOLÓ 
A Budapesten és Pest megye területén található középiskolák és szakiskolák közegészségügyi 
ellenőrzése maradéktalanul megvalósult. 
Ellenőrzések száma: 301 
Ellenőrzések eredménye: 
Közegészségügyi kifogás 289 iskolában, 448 esetben merült fel. A feltárt közegészségügyi 
kifogások megszüntetése érdekében minden esetben intézkedtek - a fenntartóval történő 
egyeztetéssel párhuzamosan - kerületi/kistérségi munkatársaink. Mivel a hiányosságok 
megszüntetésének nagy része jelentős anyagi ráfordítást igényel, így azokat több évre 
ütemezett intézkedési terv alapján valósítják meg. 

Nemdohányzók védelme 

1. A nemdohányzók védelmében végzendő ellenőrzések: 
Kiemelt csoportok: 
a.) szórakoztató, vendéglátóiparí szolgáltatást nyújtó közforgalmú intézmények, 
b.) egészségügyi szolgáltatók 
c.) közoktatási, gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények 
A 2012. január 1-jén módosult, a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, 
forgalmazásának egyes szabályaírói szóló 1999. évi XLII. törvény rendelkezései betartásának 
ellenőrzése. 
Ellenőrzési időszak: 2012. január 1-től 2012. december 31-ig. 
Ütemezés: szúrópróba-szerűen. 
Az ellenőrzés eszköze: helyszíni ellenőrzés. 

BESZÁMOLÓ 
2012. január 1-től 2012. december 31-ig a nemdohányzók védelmében szúrópróba szerűen, 
panaszbejelentésre, valamint az OTH utasítására történő célellenőrzések során végzett 
helyszíni ellenőrzések száma: 
a) szórakoztató, vendéglátó ipari szolgáltatást nyújtó közforgalmú intézményekben: 2308. 
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b) egészségügyi szolgáltatóknál: 1610. 
c) közoktatási, gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményekben: 1594 
Hétvégén és munkaidőn túl végzett ellenőrzések száma' 501. 
Intézkedések száma: 34 db egészségvédelmi bírság összesen 6.160.000,-Ft. 
Jogsértések típusai: A kerületi/kistérségi intézetek munkatársai által végzett ellenőrzések során 
tapasztalt gyakori hiányosságok: dohányzóhelyek nem megfelelő helyen történő kijelölése, 
dohányzást tiltó feliratok, valamint dohányzóhelyek jelölésének hiánya. 

2. Az e-c igaret ta forgalmazásának ellenőrzése: n iko t in -menteskén t forgalmazott patron 
laboratóriumi vizsgálatának végzése, az esetleges nikotin tartalom kimutatására. 

Ellenőrzési időszak: 2012. január 1-től 2012. december 31-ig. 
Ütemezés, szúrópróba-szerüen. 
Az ellenőrzés eszköze: helyszíni ellenőrzés. 

BESZÁMOLÓ 
Az ÁNTSZ OTH a fe ladato t év közben törö l te . 

3. Az e-cigaret ta" forgalmazásának ellenőrzése a gyógyszernek m inősü lő nikotin tartalmú 
patron árusítása esetén, a gyógyszertáron kívüli gyógyszerforgalmazás ellenőrzése. 

Ellenőrzési időszak: 2012. március-április 
Ütemezés: heti rendszerességgel. 
Az ellenőrzés eszköze: helyszíni ellenőrzés. 

BESZÁMOLÓ 
Áz ÁNTSZ OTH a fe ladato t év közben törö l te . 

Já rványügy i szakterü le t 

1. Spec i f i kus és nem spec i f i kus já rványok k iv izsgálása, j á rványok esetén j á r ványügy i 
e l lenőrzések, v izsgá la tok e lvégzése. 

Ellenőrzési időszak: szükség esetén. 
Ütemezés: heti rendszerességgel 
Az ellenőrzés eszköze: adatszolgáltatás, helyszíni ellenőrzés. 

BESZÁMOLÓ 
Járványügyi ellenőrzések száma: 52: 
Ellenőrzések eredménye: járványok továbbterjedésének megelőzését szolgáló intézkedések 
tudomásulvétele, elrendelése. 
Jogsértés típusa: közegészségügyi hiányosságok (higiénés). 

2. A kórházak egészségügy i text í l iá i fe r tő t len í tő mosás i gyakor la tának fe lmérése és 
e l lenőrzése 

Ellenőrzési időszak 2012. január 1-töl 2012. december 15-ig. 
Ütemezés: heti rendszerességgel. 
Az ellenőrzés eszköze: adatszolgáltatás, helyszíni ellenőrzés. 

BESZÁMOLÓ 
Az ÁNTSZ OTH JÜ/18068-1/2012. i k ta tószámú levelével v isszavonta és a 2013-as évre tet te 
át az adot t munka te rv i fe ladatot . 

3. Az egészségügy i e l lá tással össze függő fer tőzések je lentés i köte lezet tség te l jesí tésének 
e l lenőrzése, kü lönös tek in te t te l azon egészségügy i szo lgá l ta tókra , ak ik tő l az e lmú l t évben 
je lentés nem érkezett . 

Ellenőrzési időszak: 2012. január 1-töl 2012. december 15-ig. 
Ütemezés: heti rendszerességgel. 
Az ellenőrzés eszköze adatszolgáltatás, helyszíni ellenőrzés. 
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BESZÁMOLÓ 
Ellenőrzést 9 olyan egészségügyi szolgáltatónál végeztünk, akik a bejelentési kötelezettségnek 
nem,- illetve csak részben - tettek eleget. Két esetben történt eljárás indítása, ebből egynél 
szabálysértési bírság kiszabására került sor. 
Az ellenőrzések eredménye: a bejelentések számának növekedése. 

4. Az oltóanyag logisztika, a hűtőlánc és a hűtve tárolás biztonságának felügyelete és 
ellenőrzése 

Ellenőrzési időszak: 2012. január 1-től 2012. december 15-ig. 
Ütemezés: heti rendszerességgel. 
Az ellenőrzés eszköze: adatszolgáltatás, helyszíni ellenőrzés. 

BESZÁMOLÓ 
Budapesti és Pest megyei oltókörök, oltóhelyek, kampány oltóhelyek helyszíni szemléje során 
ellenőriztük az oltóanyagok logisztikáját is. Ennek eredményeképpen csökkent a tárolt 
oltóanyagok mennyisége, és fokozott f igyelmet fordítanak arra, hogy a lejárati idő f igyelemmel 
kísérése alapján a régebbi vakcinák kerüljenek előbb felhasználásra. 

A hűtve tárolás biztonságának felügyelete alkalmával kisebb - csak jegyzőkönyvi intézkedést 
igénylő - hiányosságokat találtunk. 

A rendelkezésre álló, szűkös tárolókapacitás miatt körlevélben intézkedtünk arról, hogy 2013. 
január 1-től egységes eljárásrend kerüljön bevezetésre Budapesten és Pest megyében. Ennek 
értelmében az oltóhelyeknek, - a folyamatos védőoltásokhoz szükséges oltóanyagot - a 
Népegészségügyi Intézetek készletéből negyedéves rendszerességgel keli elszállítani. 

A hütőleolvadások kapcsán - a felvett jegyzőkönyvek adatai alapján - minden esetben 
intézkedtünk OEK állásfoglalás beszerzésére és megküldésére az érintett oltóanyagok 
felhasználhatóságának ügyében. 

Oltóanyag logisztika, hűtőlánc, hűtve tárolás biztonságának felügyelete 

Egység/esemény Felügyelet fajtája Száma 

oltókör helyszíni ellenőrzés 54 

oltóhely helyszíni ellenőrzés 24 
kampányoltás helyszíni ellenőrzés 35 

Oltást Követő Nem kívánatos Esemény helyszíni ellenőrzés 48 

AFP előfordulása helyszíni ellenőrzés 6 
kerületi, kistérségi intézet helyszíni ellenőrzés 15 

hütőleolvadás adatszolgáltatás 25 
Összesen 207 

5. Hajléktalan szálláshelyek komplex ellenőrzése 
Ellenőrzési időszak: 2012. január 1-től 2012. december 15-ig. 
Ütemezés: heti rendszerességgel. 
Az ellenőrzés eszköze: adatszolgáltatás, helyszíni ellenőrzés. 

BESZÁMOLÓ 
A tetvesség elleni védekezés gyakorlatának (tetvességi vizsgálat, személykezelés, tetűirtószer-
ellátottság, ruhatetvesség esetén tetves ruházat sorsa, illetve ruhacsere biztosítása, 
nyilvántartás) ellenőrzése 22 hajléktalan szálláshelyen történt meg. Felkérésre szaktanácsot 
adtunk a kezelések hatékony elvégzése érdekében. 

Hajléktalan ellátók tetvesség elleni védekezési gyakorlatának ellenőrzése 
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El lenőrzöt t egységek 
száma 

In tézményben el lá tot tak 
száma 

Éjjeli menedékhely 5 362 fó 
Nappali melegedő 7 617 fó 
Átmeneti szálló 4 634 fő 
Rehabilitációs intézet 1 32 fö 
Családok átmeneti otthona 1 45 fő 
Speciális menhely (lábadozó) 2 104 fő 
Anyaotthon 1 14 fő 
Orvosi krízis szolgálat 1 73 fö 
Összesen 22 1881 fő 

Tapasztalatunk szerint az évközben megjelent új Módszertani levelben előirt tetvességi 
vizsgálatok végzéséhez és a kezelésekhez sem - erre a célra kijelölt - helyiséggel, sem 
megfelelően képzett személyzettel nincsenek felkészülve az intézmények A személyi és tárgyi 
feltételek csak az orvosi ellátást is nyújtó intézményekben adottak. Az év végére a 
tetüirtószereket beszerezték, de tetvességi szűrést nem. csak kezelést végeznek szükség 
esetén. 

1999 évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, 
forgalmazásának egyes szabályairól szóló törvény értelmében, ezekben az intézményekben tilos 
a dohányzás. A szabványos tiltó táblával, illetve piktogrammal - szembetűnő módon való 
megjelölés megtörtént, az ellátók a szállásra bejutás feltételének jelölik meg ennek betartását. 

A 22 ellenőrzött egységben a csótány fertőzöttség elleni védekezés gyakorlatának, és 
dokumentációjának ellenőrzése is megtörtént. Általában elmondható, hogy csótány 
megjelenésénél a bejelentést követően a rovarirtó vállalkozók egy héten belül elvégzik az irtást 
Az elvégzett irtásról munkalapot állítanak ki, de néhány esetben hiányzik a felhasznált irtószer 
nevének feltüntetése. 

6. Főváros i csecsemő- és szoc iá l is in tézményekben a csótány i r tás ha tékonyságának , és 
dokumen tác ió jának e l lenőrzése 

Ellenőrzési időszak: 2012. január 1-től 2012. december 15-ig. 
Ütemezés: heti rendszerességgel. 

Az ellenőrzés eszköze: adatszolgáltatás, helyszíni ellenőrzés. 

BESZÁMOLÓ 

2012 évben a fővárosi önkormányzat fenntartásaban lévő 7 db idősek otthonában és 5 db 
gyermekotthonban ellenőriztük az egészségügyi kártevők elleni védekezést. A fővárosi 
egészségügyi intézményekben szerződés alapján egy Kft végez csótányirtási munkákat. A 
helyszíni ellenőrzések során megállapítottuk, hogy a vállalkozó mind a szerződésben foglalt 
feladatait, mind a 18/1998. (VI.3.) NM rendelet 4, sz mellékletében előírtakat (évi kétszeri 
megelőző csótányirtás, előfordulás esetén rendkívüli irtás) teljesítette A helyszínen 
rendelkezésre álló dokumentáció alapján az irtásra hasznait szerek engedélyezettek. Jogsértés 
nem történt. 

7. Egészségügy i kár tevő i r tássa l h iva tásszerűen fog la lkozók (szakvál la lat , egyén i vá l la lkozó) 
e l lenőrzése. 

Ellenőrzési időszak: 2012. január 1-től 2012. december 15-ig. 
Ütemezés, havi rendszerességgel. 
Az ellenőrzés eszköze: adatszolgáltatás, helyszíni ellenőrzés. 

j BESZÁMOLÓ 
2012. évben 5 egészségügyi kártevőirtással hivatásszerűen foglalkozó (szakvállalat egyem 
vállalkozó) ellenőrzése történt meg. A helyszíni ellenőrzések során megállapítottuk, hogy mind 
az öt esetben: 
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a 2/2010. (I.26.) EüM rendeletben előírtaknak megfelelő tevékenységi engedéllyel rendelkeztek, 
a 38/2003. (VII.7.) E S Z C S M - F V M - K W M együttes rendelet 8. sz. mellékletében előírtakat 
(végzett kezelések dokumentálása, felhasznált irtószerek tárolása) betartják, jogsértés nem 
történt. 

Sugáregészségügy 

1. 16/2000. (VI.8.) EüM rendelet 7. sz. melléklete szerinti I. kategóriás létesítmények kiemelt 
ellenőrzése. 

Az atomenergiát alkalmazó munkahelyek közül az I. kategóriás létesítmények, úgymint a 
1. röntgenterápía, 
2. teleterápia, 
3. brachyterápia (afterloading), 
4. gyorsító munkahelyek (orvosi terápia, ipari mezögazd., kutatás-oktatás), 
5. ipari és mezőgazd. besugárzó berendezések (37 TBq felett), 
6. in vivo izotóp díganosztika, 
7. ízotópterápia, 
8. B-szintű izotóplaboratórium, 
kiemelt ellenőrzése, kiemelt figyelmet fordítva a tevékenységi engedélyekben, szakhatósági 
állásfoglalásokban foglaltak ellenőrzésére, szükség esetén a társhatóságokkal közösen végzett 
ellenőrzések megszervezésére. 
Ellenőrzési időszak: 2012. január 1-től 2012.december 31-ig. 
Ütemezés: szúrópróba-szerü ellenőrzés. 
Az ellenőrzés eszköze: adatszolgáltatás, helyszíní ellenőrzés. 

BESZÁMOLÓ 
Röntgenterápia: a nyilvántartásunkban szereplő 5 egység ellenőrzésére az év folyamán sor 
került. 
Teleterápia: a 3 munkahely ellenőrzése megtörtént. 
Brachyterápia (afterloading): az ide sorolt 3 munkahelyet szintén ellenőriztük. 
Gyorsító munkahelyek - Orvosi terápia: a 9 egység közül 7 rendelkezik tevékenységi 
engedéllyel, 2 csak létesítési engedéllyel. Az év folyamán mind a 7 egység ellenőrzésére sor 
került. 
Gyorsító munkahelyek - ipari, mezőgazdasági technológia, kutatás, oktatás: a 10 nyilvántartott 
egység mindegyikének ellenőrzésére sor került. 
Helyszíní gamma radiográfia: mind a 13 nyilvántartott egységet ellenőriztük. 
Ipari és mezőgazdasági besugárzó berendezések (37 TBq felett): a 9 egység ellenőrzése 
megtörtént. 
In vivo izotóp diagnosztika: a 19 nyilvántartott egységünkben 22 ellenőrzést tartottunk. 
Izotópterápia: a 14 nyilvántartott egységünkben 17 ellenőrzésre került sor. 
B-szintű izotóplaboratórium: az összes nyilvántartott egységünk (14) ellenőrzésre került. 
Sugáregészségügyi ellenőrzéseink során kiemelt f igyelmet fordítottunk a szakhatósági 
állásfoglalásokban foglaltakra. A nyitott izotópokat alkalmazó munkahelyek felmérései során 
minden esetben értesítettük a társhatóságokat az ellenőrzések időpontjairól és helyszíneiről. 
Említésre méltó, hogy a felméréstől függetlenül is tartottunk komplex ellenőrzést. Ellenőrzéseink 
alapján megállapítható, hogy a Fővárosban és Pest megyében az I. kategóriás egységekben 
alapvetően adottak a személyi, tárgyi és szervezési feltételek, sugáregészségügyi szempontból 
a munkahelyek biztonsággal üzemelnek, intézkedésre okot adó hiányosság nem volt 
tapasztalható. 

2 A 2011-ben átadott új orvosi röntgenberendezések átvételi vizsgálata végrehajtásának 
ellenőrzése. 

Ellenőrzési időszak: 2012. január 1-től 2012.december 31-ig. 
Ütemezés: szúrópróba-szerű ellenőrzés. 
Az ellenőrzés eszköze: adatszolgáltatás, helyszíni ellenőrzés. 
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BESZÁMOLÓ 
2011-ben Decentrumunk az orvosi és fogorvosi röntgenmunkahelyek tevékenységi 
engedélyezési eljárása során 18 esetben írta elő átvételi vizsgálat elvégzését a tevékenységi 
engedélyek egyik pontjában. A 18 esetből 3 röntgendiagnosztikai berendezésre. 15 fogászati 
panoráma röntgenkészülékre vonatkozott. Az év során minden esetet kivizsgáltunk és 
megállapítottuk, hogy átvételi vizsgálatra 2 röntgendiagnosztikai berendezés és 4 fogászati 
panoráma röntgenkészülék esetében került sor. 
A tapasztalatok alapján (figyelembe véve az OSSKI azon tájékoztatását, hogy a több hónapja 
folyamatosan működő röntgenberendezések esetén az átvételi vizsgálatokat már nem lehet 
elvégezni) az eddigi gyakorlatunkat megváltoztattuk. 2012 tavaszától új orvosi 
röntgenberendezés csak akkor kap tevékenységi engedélyt, ha előzetesen az átvételi vizsgálat 
megtörtént és azt a kérelmező igazolta. 

3. A munkavá l l a lóka t érő mesterséges opt ika i sugárzás expozíc ió i ra vona tkozó min imá l i s 
egészség i és b iz tonság i köve te lményekrő l szó ló 22/2010. (V. 7.) EüM rendeletben előírtak 
végreha j tásának el lenőrzése. 

Ellenőrzési időszak: 2012. január 1-től 2012.december 31-ig. 
Ütemezés: szúrópróba-szerű ellenőrzés. 
Az ellenőrzés eszköze: adatszolgáltatás, helyszíni ellenőrzés. 

BESZÁMOLÓ 
Ellenőrzések száma: 48 db 
Ellenőrzés eredménye: 6 esetben kötelező határozat kiadására, a többi esetben jegyzőkönyvi 
intézkedésre került sor 
Jogsértés típusa: a munkáltatók elmulasztották a munkavállalókat érő mesterséges optikai 
sugárzás okozta expozíció kockázatainak értékelését, dokumentálását. 

Védőnő i szak fe lügye le t 

1. Kórház i védőnő i tevékenység és a szopta tás támogatásának el lenőrzése a szülészet i 
i n tézményekben . 

Ellenőrzési időszak: 2012. január 1-től 2012. november 15-ig. 
Ütemezés: heti rendszerességgel. 
Az ellenőrzés eszköze: adatszolgáltatás, helyszíni ellenőrzés. 

BESZÁMOLÓ 
Ellenőrzések száma: 15 
Ellenőrzés eredménye: 2011. év őszén elkezdett szakfelügyeleti célvizsgálat 2012. évben a 
megadott határidőre a Főváros és Pest megye területén működő valamennyi szülészeti-
nőgyógyászati osztályt működtető intézményben (19 intézményben 22 fő védőnő esetében) 
megvalósult. 
A szakmai összefoglaló a megadott (2012. november 15.) határidőre nem készült el. tekintettel 
arra. hogy az adatok értékeléséhez, elemzéséhez szükséges összesítő táblázatok összeállítása 
az ÁNTSZ OTH által folyamatban van, ebből adódóan az értékelésre ezt követően kerül sor. 
Megállapított jogsértések típusa: 2 intézmény esetében a működési engedélyben előírt személyi 
feltételek nem. vagy csak részben biztosítottak. A jogsértés megszüntetésére az ÁNTSZ 
Országos Tisztífőorvosi Hivatal felé intézkedés történt. 5 intézmény esetében a kórházi védőnői 
szakmai protokollban meghatározottaktól eltérő hiányosságok kerültek megállapításra. Az 
érintett intézmények a hiányosságok megszüntetésére, kiküszöbölésére intézkedési tervet 
készítettek, melyet a szakmai felügyelet részére megküldtek. 

2. Csa ládvéde lm i Szolgálat személy i és tá rgy i fe l téte le inek el lenőrzése. 
Ellenőrzési időszak: 2012. január 1-től 2012 december 15-ig. 
Ütemezés: heti rendszerességgel. 
Az ellenőrzés eszköze: adatszolgáltatás, helyszíni ellenőrzés. 
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BESZÁMOLÓ 
Ellenőrzések száma: 8 
Ellenőrzés eredménye: a tervezett ellenőrzések (11) részben valósultak meg, melynek Indoka, 
hogy az ÁNTSZ OTH az előzetes, 2012. évi munkatervi feladatokból a megvalósítást kivette. 
Jogsértések típusa: 1 esetben megállapítást nyert, hogy a CSVSZ dokumentációs tevékenység 
eltér a CSVSZ védőnők működési rendjében meghatározottaktól. A szakfelügyelet alkalmával 
intézkedés történt a hiánypótlásra. 

3. Fejtetvesség megelőzésével kapcsolatos védőnői tevékenység szakfelügyeleti 
ellenőrzése. 

Ellenőrzési időszak: 2012. január 1-től 2012. október 15-ig. 
Ütemezés: heti rendszerességgel. 
Az ellenőrzés eszköze: adatszolgáltatás, helyszíni ellenőrzés. 

BESZÁMOLÓ 
Ellenőrzések száma: 716 
Ellenőrzések eredménye: 2012. évben az adatok gyűjtésére került sor. Az adatok értékelése, 
elemzése az ÁNTSZ OTH által 2013. március 31-ig átütemezésre került. 
Jogsértések típusa: a szakfelügyeleti vizsgálat az adatgyűjtés alkalmával jogsértést nem 
állapított meg. 2 esetben a módszertani útmutatóban előírt szülői tájékoztató nem minden 
esetben került kiosztásra (nyomtatási kapacitás hiánya miatt), melynek fontosságára a szakmai 
felügyelet felhívta a figyelmet. 

4 Az iskola-védőnői ellátás során nyújtott egészségfejlesztő tevékenység szakfelügyeleti 
ellenőrzése. 

Ellenőrzési időszak: 2012. január 1-től 2012. december 31-ig. 
Ütemezés: szúrópróba-szerü ellenőrzés. 
Az ellenőrzés eszköze: adatszolgáltatás, helyszíni ellenőrzés. 

BESZÁMOLÓ 
Ellenőrzések száma: 451 
Ellenőrzések eredménye: szakfelügyelet megállapítása alapján egy eset kivételével az 
egészségfejlesztő tevékenység a munkatervben vállalt szakmai szabályok betartásával történt. 
Jogsértések típusa: 1 esetben az ískolavédőnő a szakmai szabályban foglaltakat nem tartotta 
be. A szakfelügyelet megállapítása alapján intézkedés történt a védőnő munkáltatója felé, 
melynek következtében a védőnő írásbeli f igyelmeztetést kapott. 

Egészségügyi Igazgatás 

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

Ellenőrzési időszak: 2012. január 1-től 2012. december 31-ig. 
Ütemezés: szúrópróba-szerű ellenőrzés. 
Az ellenőrzés eszköze: adatszolgáltatás, helyszíni ellenőrzés. 

BESZÁMOLÓ 
Ellenőrzések száma: 8 
Az ellenőrzött kutatások a kutatási tervben foglaltaknak megfelelően zajlottak, hiányosságot egy 
esetben sem tapasztaltunk, intézkedésre nem került sor. 
Egy kutatás esetében - a protokoll szerinti definíció alapján - súlyos nem kívánatos esemény 
egy betegnél fordult elő, amely miatt reoperácíó történt; a betegnél maradandó 
egészségkárosodás nem alakult ki, utánkövetése protokoll szerint zajlik. 
Egy kutatásnál váratlan eseményként egy alkalommal előfordult, hogy a centrifuga-cső teteje 
letört. A vizsgálati minta nem került ki a csőből, de a centrifuga ettől függetlenül fertőtlenítésre 
került. Tekintve, hogy a minta megmaradt, a vizsgálat elvégzését az esemény nem akadályozta. 
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A megtekintett tájékoztató és beleegyező nyilatkozatok minden ellenőrzött kutatás esetében 
szabályosan kitöltve és aláírva fellelhetők. A páciensek egyedi azonosítóval (kódszámmal) 
rendelkeznek. A kódszámot és a páciens személyes adatait együttesen tartalmazó 
nyilvántartáshoz csak a kutatásban részt vevő munkatársak férnek hozzá. 

2. Új működés i engedé ly k iadása, m ű k ö d é s i engedély módos í tása esetén a személy i - tá rgy i 
fel tételek meg lé tének e l lenőrzése. 

Ellenőrzési időszak: 2012. január 1-töl 2012. december 31-ig. 
Ütemezés: igény szerint. 
Az ellenőrzés eszköze: helyszíni ellenőrzés. 

BESZÁMOLÓ 
Ellenőrzések száma: 1509 
Ellenőrzések eredményét, jogsértések típusát lásd a 3. pontnál. 

3 Egészségügy i szo lgá l ta tók személy i , tá rgy i fe l té te leknek va ló megfe le lősségének 
el lenőrzése, kü lönös tek in te t te l az alapel látásra. 

Ellenőrzési időszak: 2012. január 1-töl 2012. december 31-ig. 
Ütemezés: szúrópróba-szerü ellenőrzés. 
Az ellenőrzés eszköze: adatszolgáltatás, helyszíni ellenőrzés. 

BESZÁMOLÓ 
Szúrópróba-szerü ellenőrzések száma az alapellátásban és járóbeteg szakellátásban: 2298 
Az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 
60/2003. (X.20.) ESZCSM. rendelet 2012. június 1-töl hatályos módosítását követően a 
Népegészségügyi Intézetek tájékoztatták az egészségügyi alapellátás szolgáltatóit 
nyilatkozattételi kötelezettségükről. A nem nyilatkozó szolgáltatók határidő kitűzésével 
végzésben figyelmeztetést kaptak bejelentési kötelezettségük elmulasztása miatt. A határidő 
letelte után eljárás indult azon szolgáltatók ellen, amelyek nem teljesítették nyilatkozattételi 
kötelezettségüket. 

Új működési engedély kérelem, működési engedélymódosítás (pl. tevékenység bővítése) esetén 
megtörtént a kérelmezett tevékenységre/szakmára vonatkozó személyi, tárgyi, 
minimumfeltételek, infrastruktúra ellenőrzése. Esetleges hiány esetén sor került a megfelelő 
intézkedésre. Intézkedést megalapozó jogsértés kevés helyen fordult elő. Több kerületben 
(elsősorban) a háziorvosi rendelők műszaki állapota, infrastruktúrája elavult. Az anyagi források 
szűkössége miatt a szükséges felújítások, karbantartási munkálatok megvalósítása nehézkes. 
Intézkedések: 20 figyelmeztetésre, 25 kötelezésre, 1-1 eljárási és egészségügyi bírság 
kiszabására, 4 esetben áttételre (fenntartó önkormányzathoz), 2 esetben a kérelem elutasítására 
került sor. 

Ápo lás szak fe lügye le t 

1 Alapel lá tás i ügye le tek teljes körű ápolás-szakfelügyeleti ellenőrzése. 
Ellenőrzési időszak: 2012. január 1-től 2012. december 31-ig. 
Ütemezés: szúrópróba-szerü ellenőrzés. 
Az ellenőrzés eszköze: adatszolgáltatás, helyszíni ellenőrzés. 

BESZÁMOLÓ 
Ellenőrzések száma: 34 
Ellenőrzések eredménye: A szakdolgozók a regisztrációs kérvényüket benyújtották az EEKH 
fele. A működési nyilvántartásba vételről szóló igazolások kiadása elkezdődött, illetve kiadásra 
került az érintett dolgozók esetében. A dokumentumok hiánypótlása folyamatban van. 
Utóellenőrzésük ez évben történik meg. 
Megállapított jogsértések típusa: néhány Pest megyei szolgáltató esetében a szakdolgozók 
regisztrációs hiányosságait tapasztaltuk, melynek pótlását kértük. 
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A kistérségben hiányosságként szerepelt a munkaköri leírások és a munkaszerződések 
pontatlansága, az orvostechnikai eszközök időszakos felülvizsgálatáról szóló dokumentumok, a 
szakdolgozók iskolai végzettségét, szakképesítését igazoló dokumentumok hiánya. 
A teljes kőrü ellenőrzés nem valósult meg. 

2 Bentlakásos szociális intézmények, ápolást, gondozást nyújtó idősotthonok, szakosított 
intézmények ápolás szakfelügyeleti ellenőrzése. 

Ellenőrzési időszak: 2012. január 1-től 2012. december 31-ig. 
Ütemezés: szúrópróba-szerü ellenőrzés. 
Az ellenőrzés eszköze: adatszolgáltatás, helyszíni ellenőrzés. 

BESZÁMOLÓ 
Ellenőrzések száma: 136 
Ellenőrzések eredménye: A szakdolgozók a hiányzó működési nyilvántartást kérvényezték az 
EEKH felé, kiadása folyamatban volt, illetve teljesült. A kamarai tagságba történő jelentkezés 
megtörtént az érintett dolgozók esetében. A mozgásterapeuta, mint szociális alaptevékenység 
és a gyógytorna, mint egészségügyi alaptevékenység nincs jogszabályilag tisztázva. Ezen 
anomália jogszabályi rendezését már több éve folyamatosan az éves jelentésünkben 
kezdeményezzük, javasoljuk. E téren a jogszabályi háttér hiányában intézkedni nem tudtunk. A 
betegjogi képviselő elérhetőségét kifüggesztették az érintett szolgáltatók esetében. A gyógytorna 
szakmai protokollok kidolgozása folyamatban van. 
Jogsértések típusai: néhány szolgáltató esetében hiányzott a szakdolgozók működési 
nyilvántartása, melyre intézkedési tervet kértünk. Egy esetben az ellenőrzött szolgáltatónál nem 
volt ápolásvezető, melyre azonnali intézkedést kezdeményeztünk. Jellemző volt a kamarai 
tagság hiánya, valamint a gyógytorna-dokumentáció vezetésének hiányossága. Fizioterápiás 
szakasszisztens gyógytornász munkakört látott el. Gyógytornász tevékenységet 
mozgásterapeuta munkakörben láttak el, amelyre az intézetek többségének nem volt 
egészségügyi működési engedélye. Szakmai protokollok hiánya gyógytornász munkakörre. 
Tájékoztató kifüggesztésének hiánya a betegjogi képviselő elérhetőségéről, az egészségügyi 
tevékenységet is végző néhány intézmények esetében. 

3. Háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi szolgáltatók ápolás-szakfelügyeleti ellenőrzése, 
különös tekintettel azon szolgáltatókra, ahol az elmúlt két évben nem történt szakfelügyeleti 
ellenőrzés. 

Ellenőrzési időszak: 2012. január 1-től 2012. december 31-ig. 
Ütemezés: szúrópróba-szerü ellenőrzés. 
Az ellenőrzés eszköze: adatszolgáltatás, helyszíni ellenőrzés. 

BESZÁMOLÓ 
Ellenőrzések száma: 239 
Ellenőrzések eredménye: A működési és a dokumentációs hiányosságokat pótolták. 
Megállapított jogsértések típusa: A szakdolgozók működési nyilvántartása némely esetben 
hiányzott a felnőtt háziorvosi praxisok ápolói tevékenységének ellenőrzése során. A körzeti 
ápoló kötelező dokumentációs vezetésében hiányosság mutatkozott (beteg, ápoló aláírása, 
végzett tevékenység leírása). 

4. Az otthoni szakápolási, valamint hospice rendszerben az ápolási dokumentáció vezetésének 
vizsgálata, szakfelügyeleti ellenőrzése. 

Ellenőrzési időszak: 2012. január 1-től 2012. december 31-ig. 
Ütemezés: szúrópróba-szerü ellenőrzés. 
Az ellenőrzés eszköze: adatszolgáltatás, iratbemutatás, helyszíni ellenőrzés. 

BESZÁMOLÓ 
Ellenőrzések száma: 41 
Ellenőrzések eredménye: A szolgálatok több éve történő folyamatos ellenőrzésének tudható be 
a megfelelő működés, és a pontos dokumentációvezetés. 
Megállapított jogsértések típusa: Jellemző hiányosságot, jogsértést nem találtunk. 
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5. Fekvőbeteg ellátásban teljes körűen az ápolási dokumentáció vezetésének vizsgálata, 
szakfelügyelete. 

Ellenőrzési időszak: 2012. január 1-től 2012. december 31-ig. 
Ütemezés: szúrópróba-szerű ellenőrzés. 
Az ellenőrzés eszköze: adatszolgáltatás, iratbemutatás, helyszíni ellenőrzés. 

BESZÁMOLÓ 
Ellenőrzések száma: 18 
Ellenőrzések eredménye: Az orvosi elrendelési hiányosságokat pótolták, a betegágy feletti 
táblákat az ellenőrzés alatt leszerelték. 
Megállapított jogsértések típusa: Gyógyszerelés vizsgálata esetén, néhány esetben hiányzott a 
lázlapon az elrendelő orvos aláírása, pecsétje, melyre felhívtuk az osztályvezető főorvos 
figyelmét. Egy esetben a betegek ágyfeletti tábláján ki volt írva a beteg megszólítási neve, a vele 
végzendő szakdolgozói tevékenységek. Azonnali intézkedést kértünk a megszüntetésre. 
A teljes körű ellenőrzés nem valósult meg. 

III. ELŐRE NEM ÜTEMEZETT ELLENŐRZÉSEK MEGNEVEZÉSE ÉS MEGVALÓSULÁSÁNAK 
BESZÁMOLÓJA 

Az előre nem ütemezett ellenőrzéseket első sorban a szakhatósági állásfoglalások kiadásához és a 
kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendeletben, 
továbbá a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő 
és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés 
szabályairól szóló 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel végeztünk. A 
szakhatósági állásfoglalásunkban az esetleges hiányosságokat kikötés formájában jeleztük. Az 
üzletek, telephelyek ellenőrzését követően a feltárt hiányosságtól függően saját határkörben 
intézkedtünk vagy jelzéssel éltünk a jegyző, illetve az illetékes hatóság felé. 

Ide sorolandók továbbá a társhatóságokkal együtt végzett közös ellenőrzések, amelyek valamennyi, 
fentiekben megjelölt területet érintették. Hatáskörünkbe tartozó jogsértés esetén megtettük a 
szükséges intézkedéseket. 

IV. LEVONT KÖVETKEZTETÉSEK 

Az elmúlt évben a jogszabálykövetés a folyamatos hatósági jelenlét eredményeként javuló tendenciát 
mutat a legtöbb területen. Az egészségügyi szolgáltatók tevékenységére a személyi és tárgyi 
minimum feltételeket meghatározó jogszabály átfogó módosítása következtében 2013. évben kiemelt 
f igyelem fordítandó. Az étrend-kiegészítők terén a hatósági jelenlét tovább erősítendő. A 
hatékonyság növelése érdekében a szakhatóságokkal kialakult együttműködés tovább folytatandó. 

Budapest, 2013. március 14. 

Az ellenőrzési tervről készített beszámolót jóváhagyta: 

Dr. Homor Zsuzsanna 


