
Nemzeti Népegészségügyi Központ javaslata a 2022. évi országos hatósági ellenőrzési tervre

Fekvőbeteg szakellátásban a  pszichiátriai 

és a neurológiai (acut)  osztályokon a 

személyi-, tárgyi-, szakmai környezeti  

feltételeinek igazgatás célú ellenőrzése és 

a betegjogok vizsgálata, különös 

figyelemmel a tájékoztatáshoz- és az 

önrendelkezéshez való jog biztosítása 

tekintetében

A 60/2003.(X.20.) ESZCSM rendeletben előírt 

minimumfeltételek ellenőrzése a pszichiátriai 

és a neurológiai osztályokon. Az ellenőrzés 

célja, a fekvőbeteg ellátásban a személyi-, 

tárgyi-, szakmai környezeti feltételek 

meglétének igazgatás célú ellenőrzése, 

valamint a betegjogok vizsgálata, különös 

figyelemmel a tájékoztatáshoz- és az 

önrendelkezéshez való jog biztosítása 

tekintetében.  

Megyei/Fővárosi Népegészségügyi 

Főosztályok illetékességi területén a 

fekvőbeteg szakellátásban  a pszichiátriai és a 

neurológiai osztályok ellenőrzése.

2022. január 01 - december 31. 2022. március 01 - április  31.: ellenőrzés 

előkészítése,            2022. május 01 - 

december 30.: ellenőrzések lefolytatása,       

2023. február 28.: ellenőrzések eredményének 

összefoglalása az éves jelentésben.

Helyszíni ellenőrzés lefolytatása a 

Megyei/Fővárosi egészségügyi 

igazgatási munkatárs és a megyei 

ápolási szakfelügyelő, valamint az 

NNK egészségügyi igazgatási 

munkatárs és az NNK ápolási 

szakfelügyelete bevonásával. 

1997. évi CLIV törvény, 60/2003. (X. 20.) 

ESzCsM rendelet, valamint az NNK által 

összeállított és 2022. évben kiküldésre 

kerülő jegyzőkönyv minta.

D-vitamin tartalmú étrend-kiegészítő 

készítmények ellenőrzése: 

- Fő komponensként D-vitamint tartalmazó 

termékek esetében címkevizsgálat, valamint 

célzott laboratóriumi vizsgálat

Az étrend-kiegészítőkről szóló 37/2004. 

(IV.26.) EszCsM rendeletben foglalt 

hatáskörbe tartozó jelölések vizsgálata és a 

1924/2006/EK rendelet szerint 

engedélyzett/függőben lévő egészségre 

vonatkozó   állítások ellenőrzése. Fő 

komponensként D-vitamint tartalmazó 

készítmények esetében címkevizsgálat, célzott 

laboratóriumi vizsgálatokkal kiegészítve. 

A Népegészségügyi Főosztályok illetékességi 

területén minimálisan 5 db D-vitamint 

tartalmazó  készítmény jelölésének vizsgálata.                                                                                                      

Főváros és Pest megye tekintetében 10-10 db 

D-vitamint tartalmazó készítmény jelölés 

vizsgálata.                            Laboratóriumi 

vizsgálati mintaszám: 

- megyénként 1 db D-vitamin tartalmú 

készítmény vizsgálat

- Főváros és Pest megye tekintetében 1-1 db 

D-vitamin tartalmú készítmény vizsgálata

Ellenőrzési időszak: 2022. március 1. - 

november 30.

A vizsgálatok végzése az ellenőrzési 

időszakban folyamatosan.  Helyszíni ellenőrzés, internetes 

honlap ellenőrzése, mintavétel

Az étrend-kiegészítőkről szóló 37/2004. 

(IV.26.) EszCsM rendeletben foglalt 

hatáskörbe tartozó jelölések vizsgálata és 

a 1924/2006/EK rendelet 

Étrend-kiegészítő készítmények közül a 

kiemelt célcsoportot képező interneten 

forgalmazott potencianövelő termékek 

jelölésének és célzott laboratóriumi 

vizsgálatának elvégzése

Az étrend-kiegészítőkről szóló 37/2004. 

(IV.26.) EszCsM rendeletben foglalt 

hatáskörbe tartozó  - a megmintázott 

készítmény tekintetében - jelölések vizsgálata 

és a 1924/2006/EK rendelet szerint 

engedélyzett/függőben lévő egészségre 

vonatkozó  állítások ellenőrzése, gyógyszer-

hatóanyag tartalomra vonatkozóan célzott 

laboratóriumi vizsgálatokkal.

Megyénként 1 db interneten forgalmazott 

potencianövelő készítmény vizsgálata 

próbavásárlással

                                                                                                                                              

Elvégzendő laboratóriumi vizsgálatok: 

gyógyszerhatóanyag jelenlét                                                                                                         

potencianövelő készítmények tekintetében: 

szildenafil, tadalafil, vardenafil 

Ellenőrzési időszak: 2022. szeptember 

1 - november 30.

A vizsgálatok végzése az ellenőrzési 

időszakban folyamatosan.  

Internetes honlap ellenőrzése, 

mintavétel

Az étrend-kiegészítőkről szóló 37/2004. 

(IV.26.) EszCsM rendeletben foglalt 

hatáskörbe tartozó jelölések vizsgálata és 

a 1924/2006/EK rendelet  

Járványügyi feladat ellátására kijelölt 

mikrobiológiai laboratóriumai (regionális 

járványügyi laboratóriumok)

Járványügyi mikrobiológiai laboratóriumi 

módszerek alkalmazásának ellenőrzése

Regionális laboratóriumok: Baranya, Borsod-

Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád és 

Veszprém megye) 

2022. január 1 - 2022. december 31. negyedévente egy-egy laboratórium helyszíni ellenőrzés

MIKROBIOLÓGIAI KÖRLEVÉL, 2019. 

XIX. ÉVFOLYAM 3-4. SZÁM, Megjelent: 

2020. június 16. Módszertani ajánlás az 

enterális kórképek hagyományos 

bakteriológiai laboratóriumi 

diagnosztikájához 

Egészségügyi kártevők elleni védekezés 

ellenőrzése a kiszolgáltatott személyeket 

szállásoló/gondozó intézményekben.

Fekvőbeteg ellátó egészségügyi 

intézményekben valamint a fogyatékosokat, 

pszichiátriai betegeket, időseket, gyermekeket 

ellátó bentlakásos otthonokban az 

egészségügyi kártevők elleni védekezés 

átfogó ellenőrzése. A gondozó személyzet 

élősködő ízeltlábúakkal kapcsolatos 

tudásanyagának, felkészültségének frissítése.

2021 során megyénként legalább az 

intézmények 50%-át kértük ellenőrizni. 2022-

ben kérjük, hogy a 2021-ben nem vizsgált 

intézményeket ellenőrizzék. Továbbá, újra 

ellenőrizzék azokat  az intézményeket, ahol 

hiányosságot tártak fel 2021-ben.

2022. január 1 - 2022. december 31.
Egyéb ellenőrzéssel (pl. kórházhigiéné, 

élelmezés) párhuzamosan is végrehajtható.
helyszíni szemle

Az ellenőrzés szempontrendszerét 2 

támogató dokumentumban adjuk meg:

- 2022 DD szöveges jelentési 

szempontok

- ágyi poloska elleni védekezés 

intézményekben, NNK állásfoglalás

Fogorvosi rendelők autoklávokkal való 

felszereltségének elenőrzése

Az ellenőrzött rendelő rendelkezik-e 

autoklávval (gőzsterilizáló berendezés) a 

sterilanyag ellátásának biztosítására. Az 

orvostechnikai eszközök rendelete előírja a 

sterilizáló berendezések 3-évenként kötelező 

műszaki felülvizsgálatát. A kötelező 

felülvizsgálatot erre jogosult szervezet végezte-

e?

Fogászati rendelők 50%-a
2022. január 1-től

2022. december 31-ig.

2022-évben az illetékességi területén lévő 

fogorvosi munkahelyek helyszíni ellenőrzése a 

mellékelt kérdőív alapján.

A mellékelt kérdőív alapján

(2.1. számú melléklet)

4/2009 (III.17.) EüM rendelet az 

orvostechnikai eszközökről

ill. a 2.2. számú melléklet

Javaslat az ellenőrzés 

szempontrendszerére (jogszabályi 

hivatkozás; ellenőrzési segédlet, 

útmutató, stb. csatolása, vagy 

hivatkozása)

Az előre ütemezett ellenőrzés tárgya 
Az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó feladat 

rövid leírása 

Az ellenőrzendő egységek körének és 

számának/arányának meghatározása 
Ellenőrzési időszak*

Az ellenőrzés javasolt eszköze a 

kormányhivatal 

népegészségügyi főosztálya 

számára

Az ellenőrzések ütemezésére vonatkozó 

javaslat a kormányhivatal népegészségügyi 

főosztálya számára

Egészségügyi Igazgatás

Élelmezés- és táplálozás-egészségügy

Járvány



Nemzeti Népegészségügyi Központ javaslata a 2022. évi országos hatósági ellenőrzési tervre

Javaslat az ellenőrzés 

szempontrendszerére (jogszabályi 

hivatkozás; ellenőrzési segédlet, 

útmutató, stb. csatolása, vagy 

hivatkozása)

Az előre ütemezett ellenőrzés tárgya 
Az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó feladat 

rövid leírása 

Az ellenőrzendő egységek körének és 

számának/arányának meghatározása 
Ellenőrzési időszak*

Az ellenőrzés javasolt eszköze a 

kormányhivatal 

népegészségügyi főosztálya 

számára

Az ellenőrzések ütemezésére vonatkozó 

javaslat a kormányhivatal népegészségügyi 

főosztálya számára

Onko-haematológiai ellátást végző 

belgyógyászati osztályok infekciókontroll 

tevékenységének vizsgálata fekvőbeteg-

ellátó intézményekben

Az ellenőrzésnek az osztályok általános 

higiénés jellemzőire és infekciókontroll 

tevékenységére kell kiterjednie a Nemzeti 

Népegészségügyi Központ (NNK) által kiadott 

szakmai útmutató alapján.

A felmérést minden IIa, IIb és III. 

progresszivitási szintű onko-haematológiai 

ellátást végző (szakmakód 0102) fekvőbeteg-

ellátó intézményben el kell végezni, ahol erre a 

feladatra működési engedély került kiadásra

2022. január 1. - december 31.

2022. második féléve (tekintettel a 2022. első 

félévében a kórházak által lebonyolítandó, az 

egészségügyi ellátással összefüggő 

fertőzésekre és antimikrobiális szer 

alkalmazásra vonatkozó magyarországi pont-

prevalencia vizsgálatra)

Helyszíni ellenőrzés és kérdőíves 

felmérés

A kormányhivatalok népegészségügyi 

főosztályai számára elérhető NNK 

Intraneten közzétett kérdőív alapján

Biocid termékek jogszerű 

forgalmazhatóságának ellenőrzése

A 2022. évben esedékes jóváhagyási nappal 

rendelkező hatóanyagokat tartalmazó biocid 

termékek ellenőrzése forgalmazásuk 

jogszerűségének tekintetében.

A népegészségügyi osztályok illetékességi 

területén a nagykereskedelmi és 

kiskereskedelmi forgalomban lévő biocid 

termékek.

Félévente, illetékességi területenként minimum 

1 db termék ellenőrzése.

2022. január 1. - december 31. Az ellenőrzési időszakban folyamatosan. Helyszíni ellenőrzés

A biocid termékek forgalmazásáról és 

felhasználásáról szóló 528/2012/EU 

rendelet

Biocid hatóanyagok jóváhagyási napjai és 

jóváhagyásának megtagadási 

dátumainak listája

Részvétel az Európai Vegyianyag-ügynökség 

Forumának termékek integrált ellenőrzéséről 

szóló REF-10 egységes végrehajtási 

projektjében.

A projekt célja a forgalomba hozott, 

elsődlegesen importált termékekben 

(textilek/bőráruk, gumiárucikkek, műanyagok) 

előforduló, a REACH rendelet és a POP 

rendelet által korlátozott anyagok akkreditált 

laborvizsgálattal egybekötött ellenőrzése 

Főváros esetén és megyénként (ideértve Pest 

megyét is) legalább 4 db termék
2022. január 1. - december 31.

A mintavételi terv a későbbiekben kerül 

meghatározásra.

Az ellenőrzéshez szükséges 

vizsgálatokat akkreditált 

laboratóriumban szükséges 

elvégezni. Az ajánlott 

vizsgálatokról a projekt nemzeti 

koordinátora nyújt majd 

tájékoztatást a projektre történő 

felkészítés során.

- 1907/2006/EK (REACH) rendelet 67. 

cikk és XVII. melléklet

- (EU) 2019/1021 (POP) rendelet 3. cikk 

és I. melléklet

- ellenőrzési segédlet/projekt kézikönyv a 

Nemzeti Népegészségügyi Központ belső 

honlapján lesz elérhető

Specifikus csoportoknak szánt élelmiszerek 

forgalmazásának ellenőrzése:

- anyatej-helyettesítő tápszer

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 1169/2011/EU 

rendeletben foglalt jelölések, és tápanyag-

összetétel ellenőrzése, laboratóriumi 

vizsgálatokkal kiegészítve.

A Népegészségügyi Főosztályok illetékességi 

területén megyénként minimálisan 5 db termék 

címke vizsgálata, Főváros és Pest megye 

esetében minimálisan 20 db termék címke 

vizsgálata.                                                  

Laboratóriumi vizsgálati mintaszám: 

- megyénként 1 db minta anyatej-helyettesítő 

készítményből

Elvégzendő laboratóriumi vizsgálatok: energia, 

fehérje, zsír, szénhidrát,  vas

Ellenőrzési időszak: 2022. szeptember 

1 - november 30.

A vizsgálatok végzése az ellenőrzési 

időszakban folyamatosan.  
Helyszíni ellenőrzés,  mintavétel

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 és a 

1169/2011/EU rendelet

Szállodák, panziók ellenőrzése

Szállodákban/panziókban kihelyezett 

kozmetikai készítmények ellenőrzése az 

1223/2009/EK rendeletnek és a 246/2013. 

(VII.2.) Korm. rendeletnek való megfelelés 

szempontjából.

Megyénként minimum 5 egység ellenőrzése.                                                     

Laboratóriumi vizsgálati mintaszám: 

- megyénként minimum 1 db, Budapest és 

Pest megye tekintetében minimum 2-2 db 

sampon/tusfürdő MI tartalmának vizsgálata      

2022. március 1  - november 30.
A vizsgálatok végzése az ellenőrzési 

időszakban folyamatosan.  
Helyszíni ellenőrzés, mintavétel

A kozmetikai termékekről szóló 

1223/2009/EK rendelet.

A kozmetikai termékekről szóló 246/2013. 

(VII.2.) Korm. rendelet.

Harmadik ország termékeit forgalmazó 

egységek (távol-keleti) ellenőrzése

Az egységekben értékesített kozmetikai 

készítmények ellenőrzése a 1223/2009/EK 

rendeletnek, valamint a 246/2013. (VII.2) 

Korm. rendeletnek való megfelelés 

szempontjából.

Megyénként  minimum 5 üzlet ellenőrzése.                                                     

Laboratóriumi vizsgálati mintaszám:                                                                          

- 10 megye tekintetében megyénként 1 db 

henna termék                                                                                                               

- 10 megye tekintetében megyénként 1 db 

arcpúder ólom és kadmium tartalom vizsgálata                                        

2022. március 1. - november 30.
A vizsgálatok végzése az ellenőrzési 

időszakban folyamatosan.  
Helyszíni ellenőrzés, mintavétel

A kozmetikai termékekről szóló 

1223/2009/EK rendelet.

A kozmetikai termékekről szóló 246/2013. 

(VII.2.) Korm. rendelet.

Kozmetikum

Kémiai bitonság
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Javaslat az ellenőrzés 

szempontrendszerére (jogszabályi 

hivatkozás; ellenőrzési segédlet, 

útmutató, stb. csatolása, vagy 

hivatkozása)

Az előre ütemezett ellenőrzés tárgya 
Az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó feladat 

rövid leírása 

Az ellenőrzendő egységek körének és 

számának/arányának meghatározása 
Ellenőrzési időszak*

Az ellenőrzés javasolt eszköze a 

kormányhivatal 

népegészségügyi főosztálya 

számára

Az ellenőrzések ütemezésére vonatkozó 

javaslat a kormányhivatal népegészségügyi 

főosztálya számára

Forgalomban lévő kozmetikai termékek 

címke ellenőrzése laborvizsgálattal 

kiegészítve

Minimum 10 db termék ellenőrzése az 

1223/2009/EK rendeletnek, valamint a 

246/2013. (VII.2.) rendeletnek való megfelelés 

szempontjából.

Laboratóriumi vizsgálati mintaszám:                                                                          

 - 10 megye tekintetében megyénként 1 db 

hajvíz/lábápoló                                                                                               

- 10 megye tekintetében megyénként 1 db 

arckrém

kozmetikum climbazole vizsgálata 

2022. március 1. - november 30.
A vizsgálatok végzése az ellenőrzési 

időszakban folyamatosan.  
Helyszíni ellenőrzés, mintavétel

A kozmetikai termékekről szóló 

1223/2009/EK rendelet.

A kozmetikai termékekről szóló 246/2013. 

(VII.2.) Korm. rendelet.

A természetes fürdőhelyekkel, fürdővizekkel 

kapcsolatos hatósági ellenőrzés

Az üzemeltetni kívánt természetes fürdőhelyek 

helyszíni ellenőrzése, az ütemterv szerinti 

önellenőrzői laboratóriumi vízminőségi 

vizsgálatok elvégzésének ellenőrzése és a 

hatósági laboratóriumi vízminőségi vizsgálatok 

elvégzése, továbbá a nyilvánosság 

bevonásával és tájékoztatásával kapcsolatos 

jelentés küldése

Természetes fürdőhelyek, fürdővizek - 100% 2022. május 1. - november 15.
Az  ellenőrzési időszakban folyamatosan

Laboratóriumi mintavételezés.
Helyszíni ellenőrzés, mintavétel

A természetes fürdővizek minőségi 

követelményeiről, valamint a természetes 

fürdőhelyek kijelöléséről és 

üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) 

Korm. rendelet

A szezonálisan üzemelő medencés fürdőkkel 

kapcsolatos hatósági ellenőrzés

A 37/1996.(X.18.) NM rendelet szerinti 

hatósági ellenőrzések, hatósági vízminőség 

vizsgálatok végzése, valamint a szezon előtti 

és a szezonzáró jelentések küldése

Szezonálisan üzemelő medencés fürdők - 

100%
2022. május 1. - szeptember 5.

Az  ellenőrzési időszakban folyamatosan.

Laboratóriumi mintavételezés.
Helyszíni ellenőrzés, mintavétel

A közfürdők létesítésének és 

üzemeltetésének közegészségügyi 

feltételeiről szóló 37/1996. (X.18.) NM 

rendelet

Környezeti és élelmiszerminták 

radioaktivitásának hatósági ellenőrzése

Mintavétel, mintafeldolgozás, mérés, 

adatrögzítés 

A 2022. évi ERMAH program szerint 

(előkészítés alatt van) - csak az ERMAH 

laboratóriummal rendelkező kormányhivatalok! 

2022. I. 1. - 2022. XII. 31. egész évben folyamatosan 
Mintavétel, mintafeldolgozás, 

mérés, adatrögzítés 

8/2012. EüM rendelet; 2022. évi ERMAH 

program (előkészítés alatt van) 

Talajminták gamma-spektrometriai vizsgálata 

Az év során minden megyében néhány extra 

talajminta vétele (2-5 bolygatatlan helyszínről), 

és gamma-spektrometriai vizsgálata (legalább 

a U-238-sor nuklidjai, a Th-232-sor nuklidjai és 

a K-40 aktivitáskoncentrációjának 

meghatározása). 

Megyénként néhány (2-5) talajminta 2022. I. 1. - 2022. XII. 31. az időpont később kerül konkretizálásra
Mintavétel, mintafeldolgozás, 

mérés, adatrögzítés 

8/2012. EüM rendelet; 2022. évi ERMAH 

program (előkészítés alatt van) 

A radiológiai szempontból figyelmet érdemlő 

ivóvíz-ellátó rendszerek azonosítása 

Kérjük a Kormányhivatalokat, hogy 

illetékességi területükön tekintsék át az 

ivóvizek összes-alfa aktivitáskoncentrációjával 

kapcsolatban hozzájuk eljutott adatokat; és 

azonosítsák azokat az ivóvíz-ellátó 

rendszereket, amelyekben az összes-alfa 

aktivitáskoncentráció rendszeresen átlépi a 

vizsgálati szintet (ami alapértelmezésben 0,1 

Bq/l)! 

A KH lehetőségeinek fényében a lehető 

legtöbb (ad abszurdum az összes), a KH 

illetékességébe tartozó ivóvíz-ellátó rendszer. 

2022. I. 1. - 2022. XII. 31. 
egyszeri alkalommal, az időpont később kerül 

konkretizálásra 

Rendelkezésre álló dokumentumok 

áttekintése 
201/2001. Korm. r. 

Település-egészségügy

Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi



Nemzeti Népegészségügyi Központ javaslata a 2022. évi országos hatósági ellenőrzési tervre

Javaslat az ellenőrzés 

szempontrendszerére (jogszabályi 

hivatkozás; ellenőrzési segédlet, 

útmutató, stb. csatolása, vagy 

hivatkozása)

Az előre ütemezett ellenőrzés tárgya 
Az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó feladat 

rövid leírása 

Az ellenőrzendő egységek körének és 

számának/arányának meghatározása 
Ellenőrzési időszak*

Az ellenőrzés javasolt eszköze a 

kormányhivatal 

népegészségügyi főosztálya 

számára

Az ellenőrzések ütemezésére vonatkozó 

javaslat a kormányhivatal népegészségügyi 

főosztálya számára

Elektromágneses térnek kitett munkahelyek 

ellenőrzése

Az év során minden megyében az 

elektromágneses térnek kitett munkahelyek 

ellenőrzése

A KH lehetőségeihez képest a lehető legtöbb , 

a KH illetékességébe tartozó munkahely 

vizsgálata

2022. I. 1. - 2022. XII. 31. egész évben folyamatosan 
Kockázatértékelések meglétének 

ellenőrzése
33/2016 (XI.29) EMMI rendelet

CT vizsgálatok irányadó dózis szintjeinek 

vizsgálata

Annak vizsgálata, hogy  a páciensek által a CT 

vizsgálatok során elszenvedett sugárdózisok 

hogy viszonyulnak az NNK honlapján közzétett 

országos irányadó dózis szintekhez

Az illetékes kormányhivatalok területén 

működő összes CT vizsgálati hely
2022. I. 1. - 2022. XII. 31. egész évben folyamatosan 

Rendelkezésre álló dokumentumok 

áttekintése 
21/2018 EMMI rendelet


