Okirat száma: SZIF/1415/2/2019.

Alapító okirat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1.

A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
1.1.2. rövidített neve: NÉBIH

1.2.

A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése
1.2.1. angol nyelven: National Food Chain Safety Office
1.2.2. német nyelven: Nationalamt für Sicherheit der Nahrungsmittelkette

1.3.

A költségvetési szerv
1.3.1. székhelye: 1024 Budapest, Keleti Károly utca 24.
1.3.2. telephelye(i):
telephely megnevezése

telephely címe

1

1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.

2

1095 Budapest, Mester utca 81.

3

1182 Budapest, Fogoly utca 13-15.

4

1143 Budapest, Tábornok utca 2.

5

4031 Debrecen, Bornemissza utca 3-7.

6

7400 Kaposvár, Cseri út 18.

7

1107 Budapest, Szállás utca 8.

8

2100 Gödöllő, Isaszegi út 160.

9

1023 Budapest, Frankel Leó út 42-44.

10

1024 Budapest, Kitaibel Pál utca 1.

11

1144 Budapest, Remény utca 42.

12

1024 Budapest, Kitaibel Pál utca 4.

13

1024 Budapest, Kis Rókus utca 15/a.

14

1024 Budapest, Kis Rókus utca 15/b.

15

1024 Budapest, Petrezselyem utca 10.

16

1225 Budapest, Batthyány utca 35.

17

1027 Budapest, Bem József tér 2.

18

8621 Zamárdi Rákóczi utca 38.

19

1039 Budapest, Királyok útja 261.

20

7811 Szalánta, Eszterágpuszta 0101 hrsz.

21

4244 Újfehértó, Vadastag 2.

22

7095 Iregszemcse, külterület 0315 hrsz.

23

5540 Szarvas, I. külkerület 5.

24

6821 Székkutas, I. kerület 75.

25

6034 Helvécia, Szabó Sándor telep 11.

26

5144 Jászboldogháza, Rákóczi Ferenc utca 1.

27

4002 Debrecen, Kismacs tanya 4.

28

4461 Nyírtelek-Gyulatanya, Újsor 1.

29

3881 Abaújszántó, Aranyosi út 41.

30

3356 Kompolt, Fleischmann utca 12.

31

9700 Szombathely, Komárom utca 34.

32

9451 Röjtökmuzsaj, Röjtöki utca 36.

33

8929 Pölöske, Teleki-kastély, Aliz major 1.

34

9431 Fertőd, Hodály major külterület 0312/1
hrsz.

35

2463 Tordas, Szabadság út 2.

36

2213 Monorierdő, Beton út 86.

37

7634 Pécs, Kodó dűlő 1.

38

3526 Miskolc, Blaskovics László utca 24.

39

6800 Hódmezővásárhely, Rárósi út 110.

40

2481 Velence, Ország út 23.

41

5000 Szolnok, Vízpart körút 32.

42

6000 Kecskemét, Halasi út 34.

43

3534 Miskolc, Stadion utca 39/A.

44

8000 Székesfehérvár, Csíkvári út 15-17.

45

7400 Kaposvár, Cseri major 9345 hrsz.

46

7100 Szekszárd, Tormay Béla utca 18.

47

9700 Szombathely, Zanati út 3.

48

8200 Veszprém, Mártírok útja 11/A.

49

4800 Vásárosnamény, Tiszavirág sétány 51.

50

8600 Siófok, Vitorlás utca 15.

51

1024 Budapest, Petrezselyem utca 7-9.

52

1211 Budapest, Weiss Manfréd út 4.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1.

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2007. január 1.
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2.2.

A költségvetési szerv alapításáról rendelkező jogszabály: A Mezőgazdasági Szakigazgatási
Hivatal létrehozásáról és működéséről szóló 274/2006. (XII.23.) Korm. rendelet

2.3.

A költségvetési szerv jogállását meghatározó jogszabály: a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet

2.4.

A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.4.1. megnevezése: Kormány
2.4.2. székhelye: 1014 Budapest, Színház utca 1.

2.5.

A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének
megnevezése

székhelye

1

Növény- és Talajvédelmi Központi
Szolgálat

1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.

2

Országos Mezőgazdasági Minősítő
Intézet

1024 Budapest, Keleti Károly utca 24.

3

Állami Erdészeti Szolgálat

1054 Budapest, Széchenyi utca 14.

4

Földművelésügyi Költségvetési Iroda

1024 Budapest, Keleti Károly utca 24.

5

Országos Borminősítő Intézet

1027 Budapest, Bem József tér 2.

6

Állatgyógyászati Oltóanyag-, Gyógyszerés Takarmány-ellenőrző Intézet

1107 Budapest, Szállás utca 8.

7

Országos Állategészségügyi Intézet

1149 Budapest, Tábornok utca 2.

8

Országos Élelmiszervizsgáló Intézet

1095 Budapest, Mester utca 81.

9

Nemzeti Lovarda

1087 Budapest, Kerepesi út 7.

10

Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal

1097 Budapest, Gyáli út 2-6.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1.

A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Agrárminisztérium
3.1.2. székhelye: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1.

A költségvetési szerv közfeladata: közigazgatási jogalkalmazói, hatósági és törvényességi
ellenőrzési tevékenységet folytat. A NÉBIH elvégzi a szakágazati területek feladatait
meghatározó jogszabályok által hatáskörébe utalt, különösen hatósági, szakhatósági,
felügyeleti, engedélyezési, ellenőrzési, nyilvántartási, illetve szakmai igazgatási feladatokat,
valamint ellát egyéb (megállapodásban, utasításban megállapított) szakmai feladatokat.

4.2.

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

1

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

841311

Mezőgazdaság, erdészet, halászat, vadászat igazgatása
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4.3.

A költségvetési szerv alaptevékenysége:

4.3.1. Az élelmiszerlánc teljes körű felügyelete:
4.3.1.1.Ennek, valamint az agrárágazat egyes területeinek felügyelete keretében a NÉBIH a
rá vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései szerint elvégzi a szakágazati
területek feladatait meghatározó jogszabályok által hatáskörébe utalt, különösen hatósági,
szakhatósági, felügyeleti, engedélyezési, ellenőrzési, nyilvántartási, illetve szakmai
igazgatási feladatokat, valamint ellát egyéb (megállapodásban, utasításban megállapított)
szakmai feladatokat, gondoskodik szakmai továbbképzésekről és hatósági szakemberek
képzéséről, közreműködik katasztrófavédelmi feladatok ellátásában
ennek keretében:
4.3.1.1.1. ellátja a mezőgazdasággal, földművelésügyi igazgatással, vadgazdálkodással és
halgazdálkodással, agrárkár-megállapítással, a bioüzemanyag üvegházhatású
gázkibocsátási nyilvántartás vezetésével, valamint a fenntartható bioüzemanyagtermeléssel, az erdőgazdálkodással, és az erdő- és favagyon védelmével, a
faanyag-kereskedelmi lánc felügyeletével, az ezekhez kapcsolódó
szolgáltatással, kutatással és fejlesztéssel, a mezőgazdasági termékforgalommal, az
agrár-környezetgazdálkodással, az élelmiszerlánc-biztonsággal, a talajvédelemmel,
a növényegészségüggyel és növényvédelemmel, a növényvédőszer és
termésnövelő anyagok engedélyezésével, a takarmányminőséggel és biztonsággal,
az élelmiszer-higiéniával, - minőséggel, biztonsággal, a szőlő- és
borgazdálkodással, az állategészségüggyel, állatvédelemmel, állatgyógyászati
termékekkel, az állatjóléttel, a növénytermesztéssel, a kertészettel, a növényi
szaporítóanyagok minősítésével, a növényfajták állami elismerésével, az
állattenyésztéssel, az állati szaporítóanyagok minősítésével, továbbá az agrárpiaci
rendtartás működésének szervezésével, illetve
az
ágazatot érintő
katasztrófavédelemmel, a talaj, a növényzet és az állatok, valamint a növényi és az
állati eredetű élelmiszertermékek radioaktivitásának ellenőrzésével kapcsolatosan
külön jogszabályban hatás- és feladatkörébe utalt, illetve a Szervezeti és Működési
Szabályzatban és az Agrárminisztérium (a továbbiakban: Minisztérium)
Nukleárisbaleset-elhárítási Intézkedési Tervében részletezett közhatalmi és egyéb
feladatokat;
4.3.1.1.2. szakterületért felelős helyettes államtitkáron keresztül közreműködik az
agrárminiszter
szakmai
irányító
jogköre gyakorlásában
a
megyei
kormányhivatalok, valamint a megyei kormányhivatalok járási hivatalainak
agrárkár-megállapító,
állatvédelmi,
borászati,
élelmiszerlánc-felügyeleti,
földművelésügyi igazgatási, halgazdálkodási, mezőgazdasági igazgatási,
növénytermesztési, pálinkaellenőrzési, talajvédelmi, telepítési, tenyésztési és
vadászati igazgatási feladat- és hatáskörének gyakorlásával összefüggésben;
4.3.1.1.3. a Minisztérium iránymutatása alapján szervezi és felügyeli a megyei
kormányhivatalok minőségbiztosítási tevékenységét, ennek keretében szakmai
auditokat végez;
4.3.1.1.4. ellátja az agrárgazdasági ágazat tekintetében a nemzeti létfontosságú
rendszerelem és az európai létfontosságú rendszerelem vonatkozásában az ágazati
kijelölő hatósági feladatokat.
4.3.1.2. a NÉBIH végrehajtja az Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia által megfogalmazott
élelmiszerlánc-biztonsági tudásmenedzsment szerinti feladatokat a tudáscentrum
kiépítésével valamint a tudáshálózat kialakításával;
4.3.1.3. a NÉBIH irányítást ad az Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia szerint az
élelmiszerlánc kockázatok kezelésében, illetve részt vesz az ismert kockázatok
felügyeletében és kezeli az ismeretlen veszélyeket és az elfogadhatatlan mértékű
kockázatokat;
4.3.1.4. ellátja az élelmiszerlánc-minősítési és eredetvizsgálati feladatokat;
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4.3.1.5. a NÉBIH az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.
törvény 38/D. § (1) bekezdése alapján az Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal együttműködésben és bevonásával
látja el az országos állami hatósági laboratórium hálózat és kísérleti vizsgálati
hálózat feladatait, valamint egyéb közhatalmi feladatait.
4.3.2. A NÉBIH az élelmiszerlánc, valamint az agrárágazat egyes területeinek biztonsági
feladatként:
4.3.2.1. közreműködik a megyei kormányhivatalok élelmiszerlánc-biztonsági, különösen
növényegészségügyi, növényvédelmi, talajvédelmi, agrárkörnyezet-védelmi,
növényi
termék
ellenőrzési,
zöldség-gyümölcs
minőségellenőrzési,
állategészségügyi, állatvédelmi, takarmányhigiéniával, takarmányok biztonságával
és minőségével, élelmiszerhigiéniával, az élelmiszerek biztonságával, minőségével,
állatgyógyászati termékekkel kapcsolatos feladatainak szakmai irányításában;
4.3.2.2. működteti a feladatkörébe utalt informatikai rendszereket, mely a törzsadatkezelő rendszerekből, a szakmai törzsadat-rendszerekből, a helyszíni ellenőrzési
rendszerekből, a labor rendszerekből, az ügyfél front-end rendszerekből, az
elemző- és riportoló rendszerekből, valamint a támogató rendszerekből állnak és
az Élelmiszerlánc-felügyeleti Információs rendszer (FELIR) részét képezik;
4.3.2.3. működteti a monitoring, szakmai informatikai (információs) és nyilvántartási
rendszereket, különösen a növényegészségügyi információs rendszert és az
országos termelői nyilvántartást, a Talajvédelmi Információs és Monitoring
rendszert, az Agrár-környezetgazdálkodási Információs Rendszert, az Agrárkörnyezetgazdálkodási Hatás Indikátor Monitoring Rendszert, a Parlagfű
Információs Rendszerét, a talajvédelemmel kapcsolatos országos nyilvántartási és
információs rendszert, a talajvédelmi országos térképtárat, az országos
növényvédelmi előrejelzési rendszert, az országos térinformatikai rendszert, az
Országos Állategészségügyi Informatikai Rendszert, az Országos Állattenyésztési
Adatbázis rendszereit;
4.3.2.4. elvégzi az élelmiszerlánc-felügyelet keretében, hatósági ellenőrzések során vett
minták laboratóriumi vizsgálatát;
4.3.2.5. kijelöli a hatósági ellenőrzések során vett minták vizsgálatait végző
laboratóriumokat, és ezek jegyzékét honlapján közzéteszi;
4.3.2.6. kijelölés alapján ellátja a referencia-laboratóriumi feladatokat;
4.3.2.7. tanúsított referencia anyagminták előállítását végzi az élelmiszerlánc felügyeleti
tevékenység támogatása céljából;
4.3.2.8. közreműködik a diagnosztikai módszerek folyamatos korszerűsítésében,
véleményezi a laboratóriumi vizsgálatok nemzetközi szabványait, érvényesíti a
vizsgálati módszereket, gondoskodik az átvett vizsgálati módszerek hazai
elterjesztéséről;
4.3.2.9. részt vesz az oktatásban és a kutatásban, valamint az élelmiszerlánc-biztonsággal
foglalkozó szakemberek képzésében, szervezi a belső szakmai képzéseket;
4.3.2.10. ellátja a növényegészségügyi, növényvédelmi, hatósági feladatokat, valamint a
növényvédő szerek és termésnövelő anyagok engedélyezésével kapcsolatos
hatósági feladatokat;
4.3.2.11. ellátja a növényi károsítók által okozott járványok, valamint állatjárványok
elhárításával, felszámolásával kapcsolatos központi feladatokat, jogszabályban
foglaltak szerint felállítja és működteti az Országos Járványvédelmi Központot,
valamint működteti a Válságstábot;
4.3.2.12. koordinálja az exporttal, importtal, szaporítóanyag (vetőmag) előállítással, belső
piaci kereskedelemmel és belföldi szállítással kapcsolatos növényegészségügyi
hatósági előírások érvényesítését, a növény és növényi eredetű termékek
exportjával kapcsolatos egyes nemzetközi feladatok ellátását;
4.3.2.13. ellátja a Radiológiai Ellenőrző Hálózata irányítását;
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4.3.2.14. kialakítja és működteti az állatok egységes azonosítási és nyilvántartási
rendszerét;
4.3.2.15. kialakítja és működteti a tenyészet információs rendszert;
4.3.2.16. ellátja az élelmiszerlánc-események kezelésével kapcsolatos központi
feladatokat; valamint működteti a Válságstábot;
4.3.2.17. koordinálja az élelmiszerláncban előforduló élelmiszer eredetű megbetegedési
események kivizsgálását;
4.3.2.18. országos szinten összegzi, elemzi és közzéteszi az élelmiszerláncban előforduló
élelmiszer eredetű megbetegedési eseményeket;
4.3.2.19. szakértőként közreműködik az élelmiszerláncban felhasznált tisztító- és
fertőtlenítőszerek gyártásával, felhasználásával kapcsolatos engedélyezési
eljárásban;
4.3.2.20. vizsgálja az élelmiszer-előállítás és -forgalmazás területén használatos gépek,
berendezések higiéniai alkalmasságát;
4.3.2.21. koordinálja a biocid termékekkel végzett tevékenységek ellenőrzését;
4.3.2.22.
koordinálja az élelmiszeripari vállalkozásoknál történő ivóvíz-felhasználással
kapcsolatos hatósági feladatokat, valamint értékeli az önellenőrző- és a hatósági
vízminőség-ellenőrző vizsgálatok adatait;
4.3.2.23. nyilvántartja a nem állam által működtetett élelmiszerlánc-vizsgáló
laboratóriumok működését;
4.3.2.24. megtervezi az országos mentesítési és betegség felszámolási programokat;
4.3.2.25. közreműködik – elsősorban diagnosztikai és más szakmai vizsgálattal – az
állatbetegségek okainak megállapításában, a fertőzöttség felderítésében, a helyi
mentesítési és betegség felszámolási programok végrehajtásában;
4.3.2.26. működteti az államilag előírt állat-egészségügyi feladatok ellátásához szükséges
oltó- és kórjelző anyagok központi tárolóját és elosztóját;
4.3.2.27. ellátja az állatgyógyászati termékekkel kapcsolatos központi engedélyezési,
szakhatósági, nyilvántartásba vételi, ellenőrzési feladatokat;
4.3.2.28. ügyeleti, készenléti szolgálatot szervez,
4.3.2.29. működteti az élelmiszerlánc felügyeleti díj bevallási és nyilvántartási rendszert;
4.3.2.30. ellenőrzi az élelmiszerlánc-felügyleti díj bevallási és fizetési kötelezettség
teljesítését;
4.3.2.31. ellátja a tisztességtelen forgalmazói magatartás ellenőrzésével kapcsolatos
feladatokat;
4.3.2.32. működteti az Élelmiszerlánc-felügyeleti Információs Rendszert (FELIR);
4.3.2.33. működteti a Kármegállapítási Munkafolyamatot Támogató Rendszert (KMTR);
4.3.2.34. működteti az élelmiszerlánc termékek és élő állatok nyomonkövetési rendszereit;
4.3.2.35. kiemelt ellenőrzéseket végez az élelmiszerláncban jelentkező csalások,
hamisítások, minőségrontás felszámolása céljából;
4.3.2.36. gondoskodik az élelmiszerlánc-biztonsági kockázatkommunikációról, valamint az
élelmiszerlánc-biztonsági problémák bejelentését kezelő rendszer működtetéséről,
működteti a lakossági bejelentésekre létrehozott élelmiszerbiztonsági zöld számot;
4.3.2.37. gondoskodik a faanyag kereskedelmi lánc kockázatkommunikációról, valamint a
faanyag kereskedelmi lánc problémák bejelentését kezelő rendszer
működtetéséről;
4.3.2.38. az integrált többéves nemzeti ellenőrzési terv alapján az élelmiszerlánc
valamennyi elemére kiterjedő, kockázat alapú, területi éves ellenőrzési tervet
dolgoz ki, irányítja, szervezi és ellenőrzi annak végrehajtását;
4.3.2.39. végzi az Európai Unió élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó gyorsriasztási
rendszerének (RASFF), valamint az Európai Unió Élelmiszerhamisítással
kapcsolatos információs hálózatának (FFN) hazai működtetését;
4.3.2.40. végzi az Európai Unió állatgyógyászati készítményekre vonatkozó gyorsriasztási
rendszerének (RAS) hazai működtetését;
4.3.2.41. ellátja az ökológiai gazdálkodás vonatkozásában az illetékes hatóság számára
megállapított feladatokat;
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4.3.2.42. végzi az Európai Unió ökológiai gazdálkodási információs rendszerének (OFIS –
Organic Farming Information System) hazai működtetését;
4.3.2.43. részt vesz az Európai Unió belső piaci információs rendszerének (IMI – Internal
Market Information System) hazai működtetésében;
4.3.2.44. ellátja a szakmai szintű hazai és nemzetközi állatvédelmi kapcsolattartói
feladatokat, szervezi az állami állatvédelmi feladatok végrehajtását, közreműködik
az állatvédelmi szabályozás kialakításában, valamint ellátja a jogszabályban
meghatározott egyéb állatvédelmi feladatokat;
4.3.2.45. ellátja a vetőmag- és szaporítóanyag-vizsgálattal, -minősítéssel- és -felügyelettel
kapcsolatos hatósági feladatokat;
4.3.2.46. elvégzi az új növényfajták állami elismeréséhez, az állami elismerés
meghosszabbításához, megújításához a fajtafenntartás ellenőrzéséhez, a nemzeti,
illetve az EU közösségi fajtaoltalomhoz, valamint vetőmagvak minősítéséhez
szükséges vizsgálatokat;
4.3.2.47. ellátja a szántóföldi és kertészeti vetőmagvak előállításának ellenőrzésével,
minősítésével, fémzárolásával, fajtaazonossági, fajtatisztasági és GMO vizsgálatával
kapcsolatos feladatokat;
4.3.2.48. ellátja a kertészeti és erdészeti szaporítóanyagok ellenőrzésével és minősítésével,
a törzsültetvények és faiskolák és egyéb szaporítóanyag előállító helyek
engedélyezésével kapcsolatos feladatokat;
4.3.2.49. ellátja azoknak az előállítóknak a nyilvántartásba vételét, amelyek jogosultak
oltalom alatt álló földrajzi árujelző használatára, illetve bejegyzett hagyományos
különleges termékek előállítására; továbbá a földrajzi árujelzőkkel és
hagyományos különleges termékekkel kapcsolatos ellenőrzési feladatokat;
4.3.2.50. ellátja a szőlő, valamint gyümölcs termőhelyi kataszteri eljárással és a kataszter
vezetésével kapcsolatos feladatokat;
4.3.2.51. ellátja a külön jogszabályban meghatározott tenyésztési hatósági és tenyésztésszervezési feladatokat;
4.3.2.52. működteti az állati szaporítóanyagok zárszolgálati karanténját és az
állattenyésztési laboratóriumot;
4.3.2.53. ellenőrzi a tenyésztés-szervezéssel, a teljesítményvizsgálatokkal és a végterméktesztekkel, valamint a tenyészértékbecsléssel kapcsolatos feladatokat;
4.3.2.54. ellátja a géntechnológiai úton előállított szervezetek engedélyezését végző
bizottság titkársági feladatait;
4.3.2.55. elvégzi a belföldi forgalomba kerülő borászati termékek forgalomba hozatal előtti
minősítését, és kiadja a minősítést tartalmazó határozatokat;
4.3.2.56. engedélyezi brandy, ízesített bor, ízesített boralapú italok előállítását és
forgalomba hozatalát;
4.3.2.57. elvégzi a borászati termékek, brandy, ízesített bor, ízesített boralapú italok
forgalomba hozatal előtti laboratóriumi és érzékszervi vizsgálatát;
4.3.2.58. elvégzi a borászati termékek, szeszes italok és egyéb alkoholos italok ellenőrzés
során vett minták laboratóriumi és érzékszervi azonosító vizsgálatát;
4.3.2.59. ellátja a borászati termékek, szeszes italok és egyéb alkoholos italok élelmiszerhigiéniával, -biztonsággal, -minőséggel kapcsolatos központi igazgatási feladatokat,
az élelmiszer-előállítás, -forgalmazás, továbbá vendéglátás területén;
4.3.2.60. ellátja a külkereskedelmi forgalomba kerülő borászati termékek tételes
minősítését;
4.3.2.61. ellátja a külföldi származású bor, és egyéb borászati termék forgalomba hozatal
előtti minősítését, szállítmányonkénti ellenőrzését;
4.3.2.62. ellenőrzi a borászati termékek előállítására, kezelésére, tárolására,
nyilvántartására, forgalomba hozatalára vonatkozó rendelkezések megtartását;
4.3.2.63. ellátja a borágazat támogatási intézkedéseihez kapcsolódó szakmai feladatokat;
4.3.2.64. működteti az Országos Borszakértő Bizottságot;
4.3.2.65. részt vesz a Pálinka Nemzeti Tanács munkájában;
4.3.2.66. részt vesz nemzetközi és hazai körvizsgálatokban;
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4.3.2.67. részt vesz a szőlő- és borágazat, valamint a szeszes italok nemzetközi
szakbizottságainak munkájában;
4.3.2.68. működteti a családi gazdaságok országos nyilvántartó rendszerét;
4.3.2.69. országos szintű nyilvántartást vezet az őstermelő igazolványokkal kapcsolatos
adatokról;
4.3.2.70. ellátja az őstermelői igazolványok használata jogszerűségének ellenőrzésével
kapcsolatos feladatokat;
4.3.2.71. ellátja a 2004. május 1-je előtt meghirdetett nemzeti forrásból finanszírozott, a
fiatal gazdálkodók támogatási programja, a kedvezőtlen besorolású térségekben
gazdálkodó mezőgazdasági termelők éven túli hitelterheinek mérsékléséről szóló
program, a gazdahitel program szerinti támogatások felhasználásával összefüggő
jogszabályban előírt egyes feladatokat;
4.3.2.72. közreműködik a mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer működtetésével
kapcsolatos feladatok ellátásában;
4.3.2.73. működteti a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadóvisszatérítéséhez kapcsolódó IGKER rendszert;
4.3.2.74. ellátja a kiadott halászati engedélyek, állami halászjegyek, állami horgászjegyek,
turista állami horgászjegyek nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat, ellátja az
Országos Halgazdálkodási Adattár működtetésével kapcsolatos feladatokat;
4.3.2.75. ellátja az állami halőrzéssel kapcsolatos faladatokat;
4.3.2.76. ellátja a Tanács 2008. szeptember 29-i a jogellenes, nem bejelentett és
szabályozatlan halászat megelőzésére, megakadályozására és felszámolására
irányuló közösségi rendszer létrehozásáról és az 1093/94/EK rendelet hatályon
kívül helyezéséről szóló 1005/2008/EK rendelet 16-18. cikkében, valamint 21.
cikkében meghatározott tagállami illetékes hatósági feladatokat;
4.3.2.77. ellátja az előző évi horgász és halász fogási naplók jogszabályban rögzített
adatainak országos összesítésével kapcsolatos feladatokat, és az előző évi
természetesvízi halgazdálkodás helyzetéről szóló részletes összefoglaló jelentést
biztosítja a Minisztérium részére;
4.3.2.78. ellátja a bioüzemanyag üvegházhatású gázkibocsátási nyilvántartás, valamint a
bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók nyomon követhetőségi
nyilvántartás vezetésével összefüggő, továbbá az ezekhez kapcsolódó hatósági,
igazgatási és ellenőrzési feladatokat;
4.3.2.79. feladatkörét érintően vezeti az erdővédelmi bírságokról szóló hatósági
nyilvántartást;
4.3.2.80. ellátja a faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyeletével kapcsolatos
feladatokat;
4.3.2.81. ellátja az erdészeti hatóság faanyag kereskedelmi lánc felügyeleti és kockázat
értékelési tevékenységéhez kapcsolódó hazai és nemzetközi adatszolgáltatási
feladatokat;
4.3.2.82. működteti az erdészeti hatóság faanyag kereskedelmi lánc felügyeleti és kockázat
értékelési tevékenységéhez kapcsolódó informatikai rendszereket;
4.3.2.83. ellátja az erdészeti hatóság faanyag-kereskedelmi lánc felügyeleti
tevékenységéhez kapcsolódó hatósági nyilvántartásokból a külön jogszabályban
nem nevesített adatszolgáltatási feladatokat;
4.3.2.84. gondoskodik az általa vezetett nyilvántartások összhangjának megteremtéséről
más közhiteles nyilvántartásokkal;
4.3.2.85. kidolgozza és közzéteszi a jogszabályban előírt szakmai formanyomtatványokat
és az elektronikus bejelentések formátumát és adattartalmát;
4.3.2.86. közreműködik az országos erdőtűz megelőzéssel kapcsolatos koordinációs,
nyilvántartási, továbbképzési és igazgatási feladatokban;
4.3.2.87. a miniszter felkérése alapján közreműködik a nemzetközi feladatok
végrehajtásában;
4.3.2.88. ellátja az állami és közösségi támogatásokkal kapcsolatos külön megállapodásban
rögzített delegált ellenőrzési feladatokat;
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4.3.2.89. szolgáltatja a miniszter részére a kormányzati munka ellátásához szükséges, az
erdészeti hatósági tevékenysége során keletkezett adatokat, elemzéseket;
4.3.2.90. felméri, elemzi, értékeli és közzéteszi a nemzetközi, európai uniós és hazai
viszonylatban végzett illegális fakitermelés, az ahhoz kapcsolódó kereskedelmi
tevékenység, valamint a hazai faanyag-kereskedelmi lánc szereplők tevékenysége
jellemzőit, továbbá az elemzések és értékelések alapján fejleszti a faanyagkereskedelmi lánc szereplők felügyeleti rendszerét;
4.3.2.91. a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek
meghatározásáról szóló, 2010. október 20-i 995/2010/EU európai bizottsági és
tanácsi rendelet végrehajtása érdekében kapcsolatot tart az Európai Bizottsággal,
az Európai Bizottság által nyilvántartásba vett ellenőrző szervezetekkel, a rendelet
végrehajtásában érintett nemzetközi, tagállami és hazai szervezetekkel, valamint a
fát és faterméket piaci forgalomba bocsátó, azzal kereskedelmi tevékenységet
folytató szereplőkkel;
4.3.2.92. kialakítja és fejleszti a faanyag-kereskedelmi lánc felügyeletéhez kapcsolódó
egységes kockázatbecslési módszereket;
4.3.2.93. közreműködik a magyar nemzeti élelmezés- és táplálkozáspolitika
végrehajtásában a teljes élelmiszerlánc-biztonság vonatkozásában;
4.3.2.94. kapcsolatot tart az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatósággal, az Európai
Bizottság Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Igazgatóságával (DG SANCO) és
egyéb, a teljes élelmiszerlánc-biztonság területén érintett nemzetközi, tagállami és
hazai szervezetekkel;
4.3.2.95. az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság megbízására szakvéleményeket,
szaktanulmányokat készít, tudományos és műszaki segítséget nyújt, adatot gyűjt és
elvégzi a felmerülő kockázatértékeléssel kapcsolatos feladatokat;
4.3.2.96. részt vesz az uniós és nemzeti kutatási programokban és elősegíti az eredmények
hazai hasznosítását;
4.3.2.97. javaslatot tesz az élelmiszerlánc-biztonságot veszélyeztető eseményekkel
kapcsolatos kormányzati intézkedések, válságkezelési tervek kidolgozásához,
előkészíti azokat;
4.3.2.98. soron kívüli intézkedések koordinációja keretében összeállítja az élelmiszer- és
takarmánybiztonsági
válságkezelés
során
követendő
intézkedési
és
kommunikációs tervet (válságkezelési tervet);
4.3.2.99. azonosítja és jellemzi az élelmiszerlánc-biztonságra kockázatot jelentő
területeket; illetve gyors kockázatértékelést végez egy-egy kommunikációs
szempontból is fontos élelmiszerlánc-biztonsági esemény kapcsán;
4.3.2.100. részt vesz az egységes kockázatbecslési módszerek kialakításában;
4.3.2.101. szakvéleményt, szaktanácsot ad, tudományos támogatást nyújt a közigazgatási
szervek, intézmények felkérésére, minden a teljes élelmiszerlánc-biztonsággal
összefüggő kérdésekben;
4.3.2.102. gyors és átfogó tájékoztatást nyújt a fogyasztók számára az élelmiszerláncbiztonságot érintő aktuális kérdésekről, problémákról, megelőzésük módjairól, az
élelmiszer- és takarmánybiztonság eredményeiről, emellett hosszú távú,
szemléletformáló programokat működtet;
4.3.2.103. rendkívüli élelmiszerlánc-eseményhez kapcsolódóan gyors kockázatértékelést
végez;
4.3.2.104. közreműködik, tudományos, technikai segítséget nyújt az emberi egészséget és
környezetet közvetlenül vagy közvetve veszélyeztető ártalmak azonosításában és
felszámolásában;
4.3.2.105. koordinál az élelmiszerlánc-biztonság területén érintett minisztériumok,
hatóságok, intézmények, szervezetek között;
4.3.2.106. az élelmiszerlánc-biztonság érdekében végzett monitoring-vizsgálatok
eredményeit elemzi és indokolt esetben közzéteszi illetve kockázatbecslési
tevékenysége érdekében szükség szerint laboratóriumi vizsgálatot kezdeményez;
4.3.2.107. elvégzi az új élelmiszer státusz meghatározása iránti konzultációs kérelem
elbírálását;
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4.3.2.108. szakkönyvtárat működtet;
4.3.2.109. gyakorolja a vagyonkezelői jogokat az állami tulajdonú apaállatok és
szaporítóanyagok kihelyezése és felhasználása vonatkozásában

4.4.

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

042110

Mezőgazdaság igazgatása

2

042170

Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása

3

042210

Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása

4

042350

Halászat igazgatása és támogatása

4.5.

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: országos

4.6.

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: az intézmény módosított
kiadási előirányzatainak a 30 %-a.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A NÉBIH elnökét az agrárminiszter a
kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény alapján határozatlan időre nevezi
ki, menti fel. Az egyéb munkáltatói jogok gyakorlását az Agrárminisztérium mindenkor
hatályos Szervezeti és Működési Szabályzata szabályozza.

5.2.

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

1

kormányzati szolgálati
jogviszony

a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény

2

munkaviszony

munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

3

megbízási jogviszony

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
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ZÁRADÉK
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése
alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a NEMZETI ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI
HIVATAL 2019. szeptember 25. napján kelt, 2019. július 01. napjától alkalmazandó SZIF/1415/1/2019.
okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.
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