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Bevezetés
A dokumentum az Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv (ITNET) 2018. évi
jelentésének összefoglalója.
Az Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia 2022-ig határozza meg az élelmiszerlánccal
kapcsolatos legfontosabb célokat és feladatokat 4 stratégiai cél és 11 program mentén. A
stratégia végrehajtásáért elsődlegesen az Agrárminisztérium a felelős a Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatallal (továbbiakban: Nébih) együttműködve, bevonva a
megyei kormányhivatalokat.
A Nébih megalakításával egy olyan modern szemléletet valósított meg a kormányzat
Magyarországon, amely Európában, sőt, talán túlzás nélkül mondható, hogy nemzetközi
szinten is példaértékű. 7 év kitartó munkájának eredménye, hogy ma már a Nébih egy jól
beazonosítható központi hivatal. Az ismertséget - ami elsősorban az élénk kommunikációnak
köszönhető - a közvélemény-kutatások eredményei is alátámasztják. A magyar
élelmiszerlánc-felügyelet számos tekintetben uniós szinten is az élmezőnyben van.
A Nébih által végzett központi ellenőrzések hatékonysága továbbra is 90% feletti. A
részlegnél dolgozó szakembereink 2018-ban 581 ellenőrzést végeztek és csaknem 1 800
tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból. A tisztességtelen piaci magatartás terén végzett
vizsgálataink során a tavaly kiszabott termékpálya felügyeleti bírság csaknem 120 millió
forint volt.
A 2018-as év során, vaddisznóban, hazánkban is azonosították az afrikai sertéspestist,
amely következtében a távol-keletre szállító létesítmények piaci lehetőségei beszűkültek. Így
még nagyobb gazdasági jelentőségű a Nébih tanácsadó és ellenőrző tevékenysége, mely
kiemelten az állati termékeket előállító vállalkozások különböző harmadik országokba történő
exportengedélyének megszerzését támogatja. 2018-ban 73 vállalkozás jelezte
exportszándékát az Európai Unió határain kívülre, a világ 19 országába, a 2018. év során 36
vállalkozás meg is kapta az exportjogosultságot.
A közétkeztetés minőségének és biztonságának javítása érdekében a Nébih 2018-ban
folytatta a „Minőségvezérelt közétkeztetés” programot, melynek keretében 2018. év végig
4 283 főzőkonyha, és 3 052 tálaló-, melegítőkonyha szemléjére és egységes, nyilvános
szempontok szerinti minősítésére került sor. A minősítések eredményeit a Nébih a honlapján
teszi közzé.
Fontos hangsúlyozni, hogy az élelmiszerlánc-szereplők csak együttes erővel tudnak tenni az
élelmiszer-biztoságért. Tudatos vásárló - felelős vállalkozó - hiteles hatóság - lelkiismeretes
sajtó - ezek egymásra hatnak. A lakosok tudással való felvértezésének az érdekében a
Nébih számos tematikus szemléletformáló kampányt működtet. A Nébih támogató szerepe
kialakulóban van, de már eddig is vannak jelentős eredmények. A jó higiéniai gyakorlat
útmutatók célja a kockázatokkal arányos, megvalósítható intézkedések összegyűjtése az
ésszerűség és az ipari gyakorlat alapján. Az útmutatók segítik az élelmiszer-vállalkozásokat
a rendeletek értelmezésében, a konkrét tevékenységükre vonatkozó szabályzatok
kidolgozásában, valamint vitás esetekben vonatkoztatási alapul is szolgálnak.
Reméljük, hogy a felügyeleti tevékenységet röviden bemutató összefoglaló kellő
részletességgel mutatja be és foglalja össze 2018. évi tevékenységünk legfontosabb
tapasztalatait.
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1. Az ellenőrzések hatékonysága
1.1 A fő teljesítménymutatók eredményei
A 2013-ban elfogadott Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia (ÉLBS) az elkövetkező tíz évre
meghatározza az élelmiszerlánccal kapcsolatos legfontosabb célokat és feladatokat,
valamint új, korszerű alapokra helyezi az élelmiszerlánc-biztonság szereplőinek viszonyát.
Az élelmiszerlánc-felügyelet alapvető célja az emberi egészség, az állatok és a
nemzetgazdaság védelme. A felügyeleti munka alapelve az élelmiszerlánc-kockázatok
minimalizálása a rendelkezésre álló erőforrások lehető leghatékonyabb felhasználásával.
A mintavételi és ellenőrzési rendszer célja, hogy az ÉLBS-nek megfelelően, a társadalom
életminőségét javítsa, a potenciális gazdasági károkat mérsékelje.
Az ellenőrzések túlnyomó része kockázat alapon történt, azonban egyes időszakokban,
vállalkozói tevékenységtől és fogyasztói szokásoktól függően speciális ellenőrzéseket is
végeztünk. A kockázat alapú ellenőrzés-tervezés során kétféle ellenőrzéstípust
különböztetünk meg: a létesítmény-ellenőrzés (folyamatellenőrzés) és a mintavételek
(termékellenőrzés) egymásba fonódó rendszerét.
Az ellenőrzések száma kismértékben emelkedett az előző évhez képest. Az ellenőrzések
hatékonyságának korábbi évekhez viszonyított elemzését az alábbiakban szakterületenként
közöljük.
Felügyeleti Díj
A 2018. évi költségvetési évben a befolyt felügyeleti díj összege összesen 13,56 milliárd Ft
lett, melyből a Nébih által koordinált, fejlesztésre fordítandó 10%-os keret 1,36 milliárd Ft.
Folytatódott a bevallással nem rendelkező ügyfelek vizsgálata, valamint a tej és tejterméket
forgalmazó ügyfelek vizsgálata is. Összesen 304 db élelmiszerlánc-felügyeleti díjjal
kapcsolatos ellenőrzés történt. Egyes ügyfelek a felügyeleti díj kiszámításakor a
jogszabályban foglaltakat tévesen értelmezve vették igénybe a kisvállalkozói kedvezményt,
valamint bevallási és befizetési kötelezettségüknek is hiányosan tettek eleget. Az
ellenőrzések eredményeként felügyeleti díj különbözet címen 505 millió Ft-ot, és mintegy
23,6 millió Ft késedelmi bíráságot és eljárási költséget állapítottak meg az ellenőrök.
Talajvédelem
2018-ban a 2 082 talajvédelmi hatósági munkához kapcsolódó ellenőrzés során 338 esetben
talált nem megfelelést a hatóság, amely további intézkedést vont maga után. 2018-ban a
figyelmeztetések száma 175, a szankciók száma 133 volt.
A felügyelők 632 helyszíni szemle keretében 774 tétel engedélyköteles termésnövelő
anyagot és EK-műtrágyát ellenőriztek, amelyből 46 tétel bizonyult nem megfelelőnek. Az
ellenőrzések során összesen 54 esetben állapítottak meg szabálysértést. 262 db minta
laboratóriumi vizsgálata is megtörtént. Ezek során összesen 39 esetben állapítottak meg a
hatósági felügyelők szabálytalanságot.
A kiszabott bírságok összege megközelítőleg 18 millió forint volt, ebből a talajvédelmi
kötelezettség megszegéséért kiszabott bírságok összege meghaladta a 8,5 millió forintot.
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Növényegészségügy
A növény-egészségügyi monitoring terv szerint 15 objektum típus (pl. zárt termesztő
berendezés, szabadföldi kultúrák, erdő, park, raktár, határátkelőhely), 11 kultúra típus (pl.
szántóföldi, szőlő, zöldség, dísznövény, erdészet) és 15 tevékenységi cél (árutermelés,
szaporítóanyag előállítás, forgalmazás, fafeldolgozás, stb.) alapján történik 75 zárlati
károsító felderítése. Ezen faktorok kombinációja összesen 309 különböző növényegészségügyi ellenőrzési feladatot eredményez.
A szőlő aranyszínű sárgaság (Flavescence dorée) betegség nem terjedt számottevően
tovább 2018-ban. A fertőzések az ország nyugati és középső részében voltak jelen.
Az elmúlt év során a hazai termelésben és EU-s forgalmazásban 19 715 növényegészségügyi vizsgálat és károsító felderítés történt. Importhoz kapcsolódóan 4 962 tételt
vizsgáltak a felügyelők, ebből 87 esetben volt nem megfelelő a szállítmány és került
visszautasításra vagy megsemmisítésre. Export vizsgálat 16 587 tétel esetében történt, nem
megfelelés nem volt.
Összességében a növényegészségügyi ellenőrzések során a feltárt nem-megfelelőségek
száma ugyan emelkedett, azonban a tevékenységkorlátozások száma csökkent az előző
évhez képest. Figyelmeztetés és bírság kiszabására nem került sor.
Növényvédelem
A tevékenységellenőrzések során a növényvédő szert felhasználó termelőknél előírt 3 600
db ellenőrzés országos szinten teljesült. 2 698 technológiai ellenőrzés történt meg, amelyek
során összesen 56 esetben találtak valamilyen szabálytalanságot a felügyelők.
A lakosság felől 312 bejelentés érkezett, amelyek kivizsgálása érdekében 303 helyszíni
ellenőrzést folytattak le a növényvédelmi felügyelők és 59 esetben tártak fel
szabálytalanságot. A legtöbb szabálytalanság a méhpusztulások kivizsgálásához (13 eset)
és a növényvédő szer elsodródáshoz (43 eset) köthető. Összesen 2,6 millió forint bírság
kiszabására került sor.
A növényvédő szert gyártó és kiszerelő üzemekben lefolytatott 10 ellenőrzés során nem
tártak fel szabálytalanságot a felügyelők.
2018-ban az 1 758 növényvédő szert árusító kereskedelmi egység közül 1 481 üzletben
folytattak ellenőrzést a szakemberek, Összesen 1 377 esetben történt hatósági ellenőrzés a
növényvédő szert forgalmazók körében. A felügyelők 25 esetben tártak fel valamilyen
szabálytalanságot, melynek eredményeként 2,4 millió forint bírság került kiszabásra.
2018-ban összesen 108 322 növényvédő szer tétel ellenőrzése történt meg, ebből a
helyszínen 41 688 tétel vizuális ellenőrzésére is sor került. A termékekkel kapcsolatos
szabálytalanságokért összesen 55 millió forint bírság kiszabása történt meg.
A növényvédőszer-maradék analitikai vizsgálatokat tekintve 2018-ban 2 267 db hatósági
friss zöldség-, gyümölcs- és gabona-minta analízisét végezte el a hálózat. Az összesen
vizsgált hatósági minták 52,2%-a kimutatható, de nem kifogásolható mennyiségben
tartalmazott növényvédőszer-maradékot. Határérték feletti mennyiségben mért szermaradék
tartalom miatt a minták 0,8%-a (18 db) minősült kifogásoltnak (alma, uborka, dió, fejes
saláta, karalábé, kelkáposzta, paradicsom, szamóca). 18 hazai eredetű minta esetében
Magyarországon adott kultúrában nem engedélyezett növényvédő szerek jelenléte volt
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kimutatható, ami a minták 0,7%-a. További 303 minta laboratóriumi vizsgálata történt meg
növényvédelmi tevékenységre visszavezethető káresemény kivizsgálására.
Parlagfű elleni védekezés során a szakemberek 2018-ban külterületen 3 887 parlagfűvel
fertőzött foltot derítettek fel. 9 megyében került sor a parlagfüves területek helikopterrel
történő felderítésére. 2018-ban az ellenőrzött területek nagysága jóval nagyobb volt az előző
évhez képest. Kül- és belterületen összesen 4 025 db bírsághatározat született, a bírság
mértéke pedig meghaladta a 200 millió forintot.
Növényi termék ellenőrzés
Belföldi forgalmazóknál összesen 12 632 zöldség-gyümölcs tétel ellenőrzése történt meg,
melynek során az ellenőrök 1 025 tétel esetében találtak valamilyen kifogást, a kiszabott
bírságok együttes összege meghaladta a 36 millió forintot. A kifogások aránya (8,1%) közel
azonos volt, mint a korábbi évben. 93 tétel (93 tonna) került megsemmisítésére, az esetek
többségében a nyomon követhetőség megsértése, illetve ismeretlen eredet miatt.
A bizonyos nem állati eredetű élelmiszerek fokozott importellenőrzése keretében 5 861 tétel
vizsgálatára került sor, melyek között 1 nem megfelelő szállítmány volt.
Növényi szaporítóanyag felügyelet
2018-ban 981 GMO szűrővizsgálatot végeztek, ebből 11 minta esetében volt kimutatható
szennyezettség. Kereskedelmi forgalomba szánt GMO szennyezett vetőmag tétel az előző
évekhez hasonlóan 2018-ban sem került elvetésre.
Az elmúlt évben összesen 113 zöldség szaporítóanyag, 36 burgonya, 545 gyümölcs, 89
erdészeti szaporítóanyag és 871 szőlő szaporítóanyag ellenőrzés történt, intézkedésre okot
adó jogszabálysértés nem volt.
Állatgyógyászati készítmények
Állatgyógyászati készítmények gyártásellenőrzése során 20 ellenőrzés történt és 1,2 millió Ft
bírság kiszabására került sor. Az állatgyógyászati készítmények nagykereskedőinek
ellenőrzésére 28 esetben került sor, melyek során a kiszabott bírságok összege meghaladta
az 1,2 millió Ft-ot. Együttesen (gyártás és forgalmazás) 25 nem-megfelelést tártak fel, 13
figyelmeztetést és 12 bírságot szabtak ki, 9 esetben pedig a tevékenység korlátozására
került sor.
A 2018-ban ellenőrzött termék/tétel összes száma 1 549 volt. Az ellenőrzésekhez
kapcsolódóan
a
laboratóriumok
összesen
497
állatgyógyászati
termék/tétel
laboratóriumi/állatházi minőségellenőrzését végezték el.
Az év során az EU gyors riasztási rendszerén keresztül 14 állatgyógyászati vonatkozású
bejelentés
érkezett.
A
jelentett
készítmények
minőséghibás/hamisított
tételei
Magyarországon nem kerültek forgalmazásra, ezért további intézkedésre nem volt szükség.
Magyarország nem kezdeményezett RAS bejelentést.
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Állategészségügy és állatvédelem
Állatjóléti tárgyú ellenőrzés lefolytatására 2018. évben összesen 19 787 alkalommal került
sor, amelyeken 142 meg nem felelést tapasztalt a hatóság és 15,5 millió Ft bírságot szabott
ki.
Járványvédelmi tárgyú ellenőrzések a kockázatelemezésen alapuló éves járványvédelmi
ellenőrzési terv szerint kerültek lefolytatásra 16.215 db telep esetében. A telepek ellenőrzése
során 116 esetben találtak nem-megfelelőségeket, amelyek közül 15 alkalommal részesült
figyelmeztetésben az adott gazdaság, míg 7 esetben került sor bírság kiszabására.
A Nébih Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság laboratóriumaiban 2018-ban
1 075 322 mintából 2 337 798 vizsgálatot végeztek el.
Magyarország 2018-ban megőrizte Brucella melitensis-től, illetve klasszikus sertéspestistől
való hivatalosan mentes minősítését. Az előző évekhez hasonlóan 2018-ban sem került
megállapításra kéknyelv betegség. A kéknyelv betegségtől való mentes státuszát
legkorábban 2021. januárban nyerheti vissza Magyarország, amennyiben a következő évek
monitoring eredménye kedvezőek lesznek.
2018-ban 2 újabb szarvasmarha állományban mutatták ki a gümőkóros fertőzöttséget a
laboratóriumi vizsgálatok. Ettől függetlenül Magyarország 2018-ban továbbra is megőrizte
gümőkórtól hivatalosan mentes minősítését.
Hazai szarvasmarha állományaink 99,9%-a hivatalosan mentes szarvasmarha brucellózistól.
A fertőzés nem került megállapításra egy állományban sem.
A bőrcsomósodáskór 2018-ban sem érte el Magyarországot.
Klasszikus scrapie és szarvasmarha BSE egyetlen esetben sem fordult elő, így hazánk
továbbra is az elhanyagolható kockázatú országok közé tartozik BSE szempontjából. 2018ban 13 esetben került megállapításra atipikus surlókór (scrapie).
2018-ban folytatódott a sertésállományok PRRS vírustól való mentesítési programja. 2017
novemberétől már az ország teljes területe a mentesítési program alá vont területnek
minősül. 2018. december 31-ig az ország 174 járásából, 120 (69%) járás sertésállománya
volt PRRS-mentes, további 17 járás sertésállománya teljesítette a mentesség kritériumait,
mentessége jóváhagyásra vár. Összességében a járások 79%-a teljesítette a PRRS
mentesség hatósági követelményeit. Emellett Magyarország valamennyi vizsgált kislétszámú
sertésállománya (több mint 22.000 koca) is mentes minősítésű.
2018. áprilisban a hazai vaddisznó állományban kimutatásra került az afrikai sertéspestis
(ASP). ASP felderítési (surveillance) program keretében 31 179 vaddisznó virológiai (PCR)
vizsgálat történt meg, 214 pozitív eredménnyel zárult. Házi sertésből a megerősített passzív
surveillance program keretében ASP-re 18 606 PCR vizsgálatot végzett a Nébih
laboratóriuma, negatív eredménnyel.
Az Ukrajnával határos határszakaszon 2018-ban is folytatódott a beérkező járművek
ellenőrzése és fertőtlenítése és a határellenőrzés során a személyes poggyászból származó,
nem kereskedelmi célú állati eredetű élelmiszerek kobzása és mintavételezése, annak
érdekében, hogy a betegség behurcolásának kockázata legkisebbre csökkenjen.
2018-ban nem volt madárinfluenza fertőzés hazánkban.
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Élelmiszer- és Takarmánybiztonság
2018-ban az élelmiszerlánc-felügyelet során elvégzett létesítmény ellenőrzések száma
53 184 volt. Bírság kiszabására 2 846 alkalommal került sor, összesen 535 219 436 Ft
értékben.
Az élelmiszerlánc-felügyeleti ellenőrzések alkalmával 116 038 élelmiszertételt vont
ellenőrzés alá a hatóság, melyek közül 8 671 tételt kellett kivonni a forgalomból.
A takarmányok vonatkozásában összesen 5 261 tétel került vizsgálatra (helyszínen és
laborban), amiből 198 tételnél állapított meg a hatóság hibát. A 893
létesítményellenőrzéshez kapcsolódóan 46 nem-megfelelést állapítottak meg a
szakemberek, ebből 29 esetben figyelmeztetést alkalmazott a hatóság, 16 esetben bírság
kiszabására került sor, összesen 2 895 302 Ft összegben. Tevékenység korlátozására
1 esetben került sor.
2018-ban élelmiszer eredetű megbetegedés gyanúját 83 esetben, 2 616 megbetegedéssel
jelentették, ebből 43 esemény bizonyult élelmiszer eredetűnek, melyek kapcsán 1 654
személy betegedett meg, 73 személy került kórházba, haláleset nem történt. 2017-hez
képest az élelmiszer eredetű megbetegedéses események és a megbetegedettek száma is
emelkedett. Nőtt a tömeges méretű események száma is. Arányában csökkent a
közétkeztetési ételmérgezés és ételfertőzéses események száma a vendéglátásban
előforduló eseményekhez képest.
A közétkeztetés minőségének és biztonságának javítása érdekében a Nébih a 2018. évben
is folytatta a „Minőségvezérelt közétkeztetés” programot, melynek keretében 2018 év végig 4
283 főzőkonyha, és 3 052 tálaló-, melegítőkonyha szemléjére és egységes, nyilvános
szempontok szerinti minősítésére került sor.
A RASFF rendszeren (élelmiszerek és takarmányok gyors riasztási rendszere) keresztül
2018-ban 162 magyar vonatkozású ügy volt. Ezek közül 146 élelmiszerrel, 10 takarmánnyal
és 6 élelmiszerrel érintkező anyaggal volt kapcsolatos. A magyar hatóság 16 riasztást, 10
tájékoztatást és 2 határ-visszautasítást jelentett be. Kétoldalú (bilaterális) megkereséssel 2
ügyben fordult valamely tagállam hazánkhoz és Magyarország 1 esetben más tagállamhoz.
Az AAC rendszeren (Administrative Assistance and Cooperation System, Igazgatási
Segítségnyújtási és Együttműködési Rendszer) 2018-ban Magyarországot 70 igazgatási
segítségnyújtási és 17 hamisítás gyanúját felvető bejelentés érintette, melyből 20 esetben
hazánk volt a bejelentő tagállam. A kifogásolás okai voltak: jelölési hiba (27), mikrobiológiai
kifogás (15), nem engedélyezett összetevő (10), illegális előállítás (10), nyomonkövetési
kifogás (10), hamis okmányok (4), illegális forgalmazás (3), minőségi hiba (2) volt.
Jogsegélynyújtás 6 esetet érintett.
Borászati termékek és alkoholos italok
A Nébih - a Kormányhivatalokkal közösen – a borászati termékek és az egyéb alkoholos
italok ellenőrzése során 2 892 ellenőrzést végzett, 2 437 db hivatalos mintát vett. Összesen
17 529 db bor és alkoholos ital tétel laboratóriumi vizsgálata történt meg.
A vizsgálatok eredménye alapján a forgalomba hozatalt megelőzően 539 esetben állapított
meg kifogást (3,6%), majd a forgalomba hozatalt követően, ellenőrzési borminták közül 137
tétel, alkoholos italok vonatkozásában 21 tétel esetében indított eljárást a hatóság. Az
ellenőrzések során feltárt összes kifogásolt tétel száma 158 volt.
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A kereskedelmi forgalomban tapasztalt nem megfelelések esetében a hatóság összesen
3 311 420 Ft vizsgálati és eljárási díj megfizetésére kötelezte a felelősöket és 64 621 370 Ft
bírságot szabott ki. A hamisított bor előállítása, valamint az ellenőrzések során feltárt súlyos
élelmiszer-higiéniai hiányosságok, továbbá a borászati termék előállításához meg nem
engedett anyag tárolása és egyéb jogsértések miatt 3 üzem ideiglenes bezárását rendelte el
a hatóság.
Kiemelt ellenőrzések
2018-ban a Nébih munkatársai összesen 581 ellenőrzést hajtottak végre. Az előzetes
elemzési módszereik alapján a felderítési arány 90%-os. 218 esetben került sor hatósági
eljárás megindítására és bírság kiszabására, ami 1 789 tonna élelmiszert, illetve 2 448 db
élőállatot érintett. A megindított eljárások során 153 981 894 Ft bírság, 14 422 138 Ft eljárási
költség és 22 423 500 Ft élelmiszerlánc-felügyeleti díjkülönbözet kiszabására került sor.
2018-ban is folytatódott az állattartó telepek ellenőrzése. 22 állattartó telepen 2 448 állat
került forgalmi korlátozás alá, mert az állattartó telepek, vagy az állatok mozgása nem került
bejelentésre.
Szintén folytatódott a növényvédőszerek forgalmazásának ellenőrzés sorozata.
2018-ban új ellenőrzési feladatként jelent meg az étrend-kiegészítők, ezek között is
elsősorban a potencianövelő, zsírégető stb. szerek ellenőrzése. Öt terméknél nem
engedélyezett összetevőket, gyógyszer hatóanyagokat találtak a szakemberek. Több
esetben nyomonkövetési és jelölési hiányosságokat állapítottak meg, mely 668 millió forint
értékű termék forgalomból való kivonását, illetve a vásárlókhoz már eljutott termékek
visszahívását eredményezte több milliós bírság kiszabása mellett.
2018-ban úgynevezett érlelt marhahús és húskészítmény termékek elállításával és
értékesítésével kapcsolatosan ellenőrzésekre került sor, illetve „mangalica” termékek
értékesítésének ellenőrzés sorozatát végezte a hatóság.
2018-ban 3 esetben került sor kistermelőknél a nyomon követés ellenőrzésére.
2018-ban egy alkalommal, engedély nélküli illegális szarvasmarha vágási tevékenységet
lepleztek le, amelyet egy garázsban végeztek. Az üzemben emellett jelöletlen, nem
nyomonkövethető, illetve lejárt fogyaszthatósági idejű terméket vontak ki a forgalomból, egy
tonna mennyiségben.

Ökológiai termelés
Az ökológiai termelést, feldolgozást, forgalmazást végző gazdasági szereplők ellenőrzését
és a minősítő tanúsítvány kiadását a Nébih, mint élelmiszerlánc felügyeleti szerv, által
elismert tanúsító szervezetek végzik. Hazánkban két ilyen szervezet működik, a Biokontroll
Hungária Nonprofit Kft. és a Hungária Öko Garancia Kft.
Az ökológiai termelés ellenőrzése során 2018-ban összesen 5 268 db éves átfogó ellenőrzés
történt, ezen felül további 900 ellenőrzés történt kockázatbecslés alapján. Összesen 348 db
szankció kiszabására került sor.
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2. Az ellenőrzések fontosabb adatai
2.1.

Változások a főbb célok területén

A 1703/2013. (X.8.) Kormány határozat által elfogadott Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia
2013–2022 a következő 10 évre fogalmazza meg az élelmiszerlánccal kapcsolatos
legfontosabb célokat és feladatokat. A Stratégia két fő célterülete a társadalmi
tudásmenedzsment megszervezése és koordinálása az élelmiszerlánc mentén, valamint az
állam hagyományos hatósági funkcióinak megerősítése, hatékonyságának fokozása. Ezeket
a célkitűzéseket 4 stratégiai cél és 11 program bontja tovább.
Az Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia végrehajtásában a Nébih kiemelt szerepet játszik. Az
ÉLBS és a Nébih hivatali célkitűzéseinek elérése a szervezeten belüli rendezett
információáramlással, feladatok és felelősségek egyértelmű felosztásával teljesülhet. Azon
célok, melyek a napi igazgatási feladatokon túlmutatnak, projektek keretében valósulhatnak
meg leghatékonyabban.
A szakmai célokhoz kapcsolódóan az első kiemelt projektek 2014-ben indultak el, amelyek
végrehajtása nem zárja ki újabb kiemelt projektek elindítását és megvalósítását a jövőben.
2018-ban nem történt változás a főbb célokat illetően.
2.2.

A kockázatbecsléssel kapcsolatos változások

A kockázatbecslési rendszer megújítása szorosan kapcsolódik a mintavételi és ellenőrzési
rendszerhez, amelynek célja, hogy az ÉLBS-nek megfelelően, a társadalom életminőségét
javítsa, a potenciális gazdasági károkat mérsékelje. Emellett külön célként jelenik meg, hogy a
fogyasztók tájékoztatása révén javítsa a Nébih elfogadottságát a társadalomban, valamint
csökkentse a szakmapolitikai kockázatokat. Ezáltal tulajdonképpen rövid és hosszú távú
célokról egyaránt beszélhetünk. A két célrendszer nem vonható össze, egymást erősítve külön
kell működtetni.
A kockázatbecslési rendszer megújításához kapcsolódó tevékenységek tovább folytatódtak
2018-ban is, a legfontosabb talán az „Intelligens Élelmiszerlánc-Elemzési Rendszer” (INTEL)
projekt, amelynek célja a hatósági informatikai rendszerek továbbfejlesztése, egyebek közt egy
új adattárház kialakítása, amely lehetőséget biztosít arra, hogy a különböző szakterületek által
használt rendszerekben tárolt adatokat összevezetve lehessen elemezni, ezzel a
kockázatbecslési rendszer alapjait kiszélesíteni.
A 2016 júliusától indult Központi Monitoring Mintavételi Projekt (továbbiakban: KöMMP)
támogatására elkészült az elektronikus mintavételi rendszer. A támogatás lehetővé teszi, hogy a
papíralapú mintavételt kiváltsa az elektronikus mintavétel, az adatok azonnal (online)
adatbázisba kerüljenek, ezzel jelentősen csökken az adminisztráció, az adatok az interneten
keresztül azonnal elérhetővé, kereshetővé és kiértékelhetővé válnak, nem utolsó sorban a
kézzel írott jegyzőkönyveket felváltja a nyomtatott, jól olvasható jegyzőkönyv.
A KöMMP a 2018-as évben több mint 20.000 termék mintavételét irányozta elő, melynek
teljesülése közel 95%-os volt. Ezen termékek közül több mint 150 volt kifogásolt. A legnagyobb
arányú nem-megfelelőség a mézhamisítás elleni, a mikrobiológiai, valamint a
minőségellenőrzési mintavételi tervben kiírt termékek esetében volt tapasztalható. A KöMMP
által levett minták közül 4 került fel a RASFF rendszerbe.
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Az ellenőrzések számának, gyakoriságának alakulása

Az ellenőrzések túlnyomó része kockázat alapon történt, azonban egyes időszakokban,
vállalkozói tevékenységtől és fogyasztói szokásoktól függően speciális ellenőrzéseket is
végeztünk.
Az ellenőrzések száma kismértékben emelkedett az előző évhez képest. A 2018. évi
ellenőrzések adatait a korábbi évek adataival összehasonlítva az 1. melléklet mutatja be.
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3. A megállapított hiányosságok elemzése
3.1.

Általános trendek

Az ellenőrzések tekintetében a feltárt nem megfelelőségek száma kevesebb, mint 2017-ben
volt, így arányában is csökkenés figyelhető meg (2017-ben 5,5%, 2018-ban 4,8%). A
helyszínen vizsgált termékek esetében a tételek száma nem változott 2017-hez képest, a
nem megfelelőségek száma azonban kismértékben emelkedett, így a kifogásolt tételek
aránya is magasabb (2017-ben 4,5%, 2018-ban 4,9%).
A laboratóriumban vizsgált termékek esetében a vizsgálatok és a nem megfelelőségek
száma sem változott számottevően. A laboratóriumi vizsgálatok esetében gyakran előfordul,
hogy egy mintából több vizsgálat kerül végrehajtásra, így a vizsgált tételek számát nem lehet
összesíteni.

3.2.

A hiányosságok főbb típusai

A hatósági ellenőrzések során továbbra is leggyakrabban nyomonkövetési és általános
higiéniai hibák fordulnak elő. Az élelmiszergyártó vállalkozások körében tendenciaszerűen
felmerül a lejárt minőség-megőrzési idejű, illetve nagy mennyiségű jelöletlen, ismeretlen
eredetű alapanyagok feldolgozása.
A termék vizsgálatok elsősorban mikrobiológiai, érzékszervi és minőségi (analitikai, beleértve
az adalékanyag) követelményeknek való nem megfelelőségeket tártak fel.

3.3.

A hiányosságok okai

A legjellemzőbb hiba okokat tekintve nem történt jelentős változás az előző évben
tapasztaltakhoz viszonyítva. A korábbi évekhez hasonlóan, idén is a nyomon követési, az
élelmiszer-higiéniai hiányosságok kerültek legnagyobb számban feltárásra. A
figyelmeztetések nagy számának továbbra is oka a partnerek nem megfelelő adminisztrációs
fegyelme és különböző dokumentációs hiányosságok.
Több szakterület esetében is jellemző hibának számítanak a higiéniai és a
minőségirányítással kapcsolatos hiányosságok, például takarítatlanság, nem megfelelő
tárolási feltételek, nem megfelelő HACCP rendszerek, nem megfelelő személyi higiénia.
Kisebb mértékben, de a szükséges engedélyek, azonosítók hiánya is problémaként merülhet
fel.
A közétkeztetésben a legtöbb minőségi probléma a nem megfelelő alapanyag-választásra, a
konyhatechnológiai hiányosságokra és a főző- és tálalókonyha közötti hosszú ételszállítási
időre vezethető vissza.
Nehéz az élelmiszerlánc teljes hosszát lefedően röviden összefoglalni az elmúlt év
eredményeit, hiszen a felügyelt szektorok, az ellenőrzések jogi háttere, a vállalkozók terhei,
jogkövetése, a hatósággal való együttműködése szakterületenként eltérő. Így az
ellenőrzések eredményeinek korábbi évekhez viszonyított elemzését az alábbiakban
szakterületenként közöljük.
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Talajvédelem
A 2018. évben a szűk értelemben vett talajvédelmi hatósági munkához kapcsolódóan
kevesebb ellenőrzésre került sor a 2017. évhez képest. A termésnövelő anyagok ellenőrzési
száma szintén jelentősen elmarad a tavalyi évihez képest. A 2018-ben tapasztalt nem
megfelelések száma és aránya is csökkenést mutat a 2017. évi ellenőrzéseken
tapasztaltakhoz képest.
Általánosságban megállapítható, hogy 2018-ban az előző évhez képest a teljes szakterületre
vonatkozó kötelezések száma és aránya jelentősebben csökkent, a bírságok száma
ugyanakkor az előző évi szinten maradt.
A kiszabott bírságok összege csökkent (2017-ben 23 millió forint, 2018-ban 18 millió forint).
Növényegészségügy
A vizsgálatköteles exporttermékek ellenőrzésszáma az előző évihez képest nem mutat
jelentős változást, az importtermékek esetében kisebb emelkedést figyelhetünk meg. A
szaporítóanyag termeléssel és forgalmazással foglalkozó kis és nagykereskedők
ellenőrzéseinek száma kismértékben elmarad a 2017. évi értékektől.
Az importtermékek ellenőrzése során feltárt nem megfelelések száma emelkedett, ezért több
visszautasításra került sor. Ugyanakkor figyelmeztetés vagy bírság kiszabására nem került
sor 2018-ban. A tevékenységkorlátozások száma nem változott az előző évhez képest. Az
export ellenőrzések során nem tártak fel nem megfelelést.
A helyszínen vizsgált tételek száma emelkedett, a laboratóriumi vizsgálatok száma némileg
elmarad a tavalyi értéktől. A fertőzött minták száma jelentősen megemelkedett a tavalyi
értékhez képest a fa szaporítóanyag előállítóknál tapasztalt nem megfelelések miatt.
Növényvédelem
A termelők körében elvégzett hatósági ellenőrzések száma emelkedett, a feltárt
szabálytalanságok száma kismértékben csökkent. 2018-ban a termelők esetében a
figyelmeztetések és a kiszabott bírságok száma nem változott az előző évhez képest,
ugyanakkor jóval kevesebb tevékenységkorlátozásra került sor.
A lakossági bejelentések kivizsgálása érdekében lefolytatott termelői ellenőrzések száma
emelkedett 2017-hez képest, a nem megfelelések és figyelmeztetések száma nem változott,
a kiszabott bírságok összege ugyanakkor kisebb csökkenést mutat az előző évihez képest.
Mindkét évről általánosságban elmondható, hogy a növényvédő-szer gyártók és kiszerelők
tevékenységüket a jogszabályi előírásoknak megfelelően végzik, hiszen szabálytalanságot
csak elvétve találnak a növényvédelmi felügyelők.
A növényvédő szerek forgalmazásának hatósági ellenőrzése során a feltárt
szabálytalanságok és figyelmeztetések száma is elmarad a tavalyi értéktől. Habár a bírságok
száma némileg emelkedett, azonban azok együttes összege jelentősen csökkent (2017: 9,1
millió Ft, 2018: 2,4 millió Ft).
A 2018-as évben a növényvédő szerek vizuális vizsgálatának száma és a nem megfelelt
tételek száma is csökkent.
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Az ellenőrzések tapasztalatai alapján a parlagfüves területek ellenőrzése során 2018-ban a
nem-megfelelések aránya nem változott, ugyanakkor a kiszabott növényvédelmi bírságok
száma és összértéke jelentősen megemelkedett 2017-hez képest.
Növényi termék ellenőrzés
A belföldi forgalmazóknál végzett zöldség-gyümölcs ellenőrzésben vizsgált tételek száma
évek óta közel azonos, 2017-hez képest kismértékben emelkedett. A helyszínen vizsgált
tételek esetében a kifogások aránya jelentősebb csökkenést mutat. Bár a figyelmeztetések
és a bírságok száma is a tavalyi szinten mozog, a kiszabott bírságok összege alacsonyabb
az előző évihez képest (2017: 47 millió forint, 2018: 37 millió forint).
A jogszabálysértések hátterében 2018-ban is jellemzően a nyomonkövethetőség megsértése
és az áru ismeretlen eredete állt.
Növényi szaporítóanyag felügyelet
2018-ban a vetőmag ellenőrzések száma és a laborban vizsgált tételek száma kismértékben
csökkent az előző évihez képest. Az ellenőrzések során feltárt nem megfelelések száma
emelkedést mutat a tavalyi értékhez képest.
A növényi szaporítóanyag ellenőrzés esetében általánosságban megállapítható, hogy az
ágazat szereplőire összességében továbbra is a jogkövető magatartás jellemző.
Állatgyógyászati készítmények
2018-ban a gyártók és forgalmazók körében végzett ellenőrzések száma nem változott az
előző évhez képest, ugyanakkor több minőségellenőrzésre került sor. Az ellenőrzések
eredményeit az előző évek tapasztalataival összevetve megállapítható, hogy a 2018-ban
feltárt gyártóhelyi és forgalmazási tevékenységet érintő nem megfelelőségek aránya
emelkedett.
A figyelmeztetések aránya nem változott, a kiszabott bírságok száma és együttes összege
ugyanakkor emelkedett. 2018-ban kevesebb alkalommal került sor tevékenységkorlátozásra.
Állategészségügy és állatvédelem
A 2018. év során a hatóság által megállapított és felderített állatvédelmi nem-megfelelések
aránya csökkent, ugyanakkor a figyelmeztetések és bírságok aránya nem változott. A
bírságok összértéke jelentősebb csökkenést mutat az előző évben kiszabott bírságok
összegéhez képest.
Az egyes állatfajokra vonatkozó állat-egészségügyi ellenőrzések száma, a feltárt nemmegfelelések és a hatósági intézkedések arányaiban követi az elmúlt évi tendenciát. Az
élőállat kivitel ellenőrzéshez kapcsolódó ellenőrzések száma emelkedést mutat 2017-hez
képest
Az állati melléktermékekhez kapcsolódó gazdálkodói ellenőrzések száma jelentősebb
emelkedést mutat a tavalyi értékhez képest, ugyanakkor a nem-megfelelések és
figyelmeztetések száma nem változott számottevően az előző évi adatokhoz képest.
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Élelmiszer- és Takarmánybiztonság
Az élelmiszerlánc-felügyeleti ellenőrzések száma és az ellenőrzések során feltárt nem
megfelelések száma csökkent, ezzel szemben a figyelmeztetések száma a tavalyi szinten
maradt. Bár a kiszabott bírságok számában jelentősebb csökkenés figyelhető meg, azok
együttes összege nem változott számottevően a tavalyi évhez képest. 2018-ban
számottevően kevesebb alkalommal került sor tevékenységkorlátozásra, mint a megelőző év
során. Az ellenőrzött élelmiszertételek kifogásolási aránya ugyanakkor növekedett (2017-ben
5,3%, 2018-ban 7,5%).
A létesítmények ellenőrzése során leggyakrabban higiéniai vagy nyomonkövetéssel
kapcsolatos hiányosságokat állapított meg a hatóság.
A termékvizsgálatok kapcsán, elemezve a jelentősebb hiba okokat, a leggyakoribb hiba a
tavalyi évhez hasonlóan a lejárt fogyaszthatósági idővel vagy lejárt minőség-megőrzési
idővel való forgalmazás jogsértése volt. Ezt követte a nyomonkövetési hiba, a harmadik
helyen pedig a jelölési kifogások álltak.
A laboratóriumi vizsgálatok kapcsán a 2018-as évben az érzékszervi hibákat követték a
mikrobiológiai kifogások és a minőségi (analitikai, beleértve az adalékanyagokat)
követelményeknek való nem megfelelőségek miatti intézkedések, valamint az
élelmiszerbiztonsági hiba megsértésével (például kémiai-biztonsági, reziduum-toxikológiai
stb. paraméterek) kapcsolatos nem megfelelőségek is előfordultak, azonban ezeknek a
kifogásoknak a száma jóval alacsonyabb volt.
A hatósági takarmány-létesítmény ellenőrzések során feltárt nem megfelelőségek száma és
aránya is alacsonyabb a tavalyi évhez képest. A bírságok száma kevesebb, mint a felére
csökkent, a kiszabott bírságok összege pedig töredéke az elmúlt évi értéknek. A
takarmányok laboratóriumi vizsgálatán alapuló ellenőrzések során feltárt hibák jellemzően
minőségi problémák voltak. A kifogásolási arány a tavalyi értékhez képest csökkenést
mutatott mind a helyszínen vizsgált tételek (2017-ben 9,1%, 2018-ban 7,3%) mind a
laborban vizsgált tételek (2017-ben 2,9%, 2018-ban 1,5%) esetében.
Borászati termékek és alkoholos italok
A borászati termékek és az egyéb alkoholos italok ellenőrzése során a felügyelők 2 437 db
hivatalos mintát vettek, ami kis mértékben alacsonyabb, mint a 2017-es érték. A kifogásolási
arány további csökkenést mutat a korábbi évekhez képest. (2016: 12,9%, 2017: 7,7%, 2018:
6,5%). Az összes megvizsgált minták száma 2,5%-os növekedést mutat az előző évhez
képest.
A borászati hatóság által kiadott forgalomba hozatali engedélyek száma 2012 óta
folyamatosan emelkedik, 2017-hez képest újabb 4,3%-kal nőtt.
A forgalomba hozatali engedélyezés során megállapított kifogásolási arány az összes
engedélyezési minta 3,6%-át tette ki, amely kifogásolási arány 0,9%-os csökkenést mutat az
előző évhez képest.
Kiemelt ellenőrzések
A 2017-2018. évekre vonatkoztatva megállapítható, hogy a Kiemelt Ügyek Igazgatósága
által végzett éves ellenőrzésszám közel azonos, és a feltárt nem megfelelések aránya sem
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változott. A bírságok összege jóval alacsonyabba 2017-es értékhez viszonyítva. Ugyanakkor
a tevékenység korlátozások száma a duplájára emelkedett 2017-hez képest.
A korábbi évekhez hasonlóan, 2018-ban is nyomonkövetési illetve élelmiszer-higiéniai
hiányosságok kerültek legnagyobb számban azonosításra.
Az élelmiszergyártó vállalkozások körében tendencia lejárt minőségmegőrzési idejű
alapanyagok, illetve nagy mennyiségű jelöletlen, ismeretlen eredetű alapanyagok
feldolgozása.
A kistermelőknél végzett nyomon követési ellenőrzések keretében megállapításra került,
hogy a kistermelői tevékenységet szabályozó és korlátozó mennyiségi nagyságrendet rendre
átlépik a kistermelők, illetve a vonatkozó értékesítési területi korlátozásokat is megsértik.

Ökológiai termelés
A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. ellenőrzési eredményei alapján 2018-ban a nem
megfelelések száma az előző évhez képest jelentősen, közel harmadával csökkent.
Mezőgazdasági termelők esetében jellemző szabálytalanságok a tanúsítást befolyásoló
dokumentációs hiányosság, a párhuzamos gazdálkodás előírásainak megsértése volt.
A Hungária Öko Garancia Kft. ellenőrzései alapján megállapítható, hogy a 2017-es évhez
viszonyítva azonos számú intézkedési szankció került kiszabásra. A leggyakoribb szankció a
hiányzó dokumentumok felszólítására vonatkozó felszólítás volt.

4. A nem megfelelőségek esetén hozott intézkedések
A 2018. év főbb adatait a korábbi évek adataival összehasonlítva (2. melléklet) elmondható,
hogy a 2017-es adatokhoz képest a figyelmeztetések és tevékenységkorlátozások száma
csökkent, míg a kiszabott bírságok száma növekedést mutat.
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5. Felülvizsgálati rendszer
5.1.

A felülvizsgálatok száma és vizsgált szektorok

A Nébih feladata a hatáskörébe tartozó hatósági feladatok megyei kormányhivatalok és a
járási hivatalok által történő ellátásának irányítása, felügyelete és felülvizsgálata.
Emellett az ökológiai tanúsító szervezetek elismeréséről, ellenőrzéséről és felügyeletéről,
valamint az élelmiszerlánc-felügyeleti, az abban közreműködő, valamint az agrárigazgatási
szervek felülvizsgálatáról, valamint az Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft
auditjáról is gondoskodik.
A felülvizsgálatok szakmai ellenőrzések, illetve független belső auditok formájában
történnek. A Nébih szakmai ellenőrzéseinek lefolytatása 2016. január elsejétől a
Miniszterelnökség ellenőrzési terve alapján, az általa kiadott Útmutató szerint történik. A
Nébih auditrendszere 2013. december 9-étől „MSZ EN 9001:2009”, illetve 2017. október 16tól az „MSZ EN ISO 9001:2015” szabvány szerint tanúsított, figyelembe véve az „MSZ EN
ISO 19011:2011 Útmutató irányítási rendszerek auditálásához” szabvány irányelveit is.
Auditok és szakmai ellenőrzések száma, teljesülése
A Nébih éves auditprogramjának összeállítását egy hónapos tervezési folyamat előzi meg,
amelynek keretében azonosításra került az érdekelt felek köre és lényeges követelményeik,
amelyek hatással lehetnek az audit folyamatra, a program összeállítását és az auditok
végrehajtását befolyásoló kockázati tényezők, majd kockázatelemzéssel meghatározásra
kerül, hogy mely tényezők esetében szükséges kockázatkezelő intézkedést bevezetni.
2018-ban az auditorok és a szakmai ellenőrök a tervezett 96 felülvizsgálatból 81-et
végrehajtottak, 15 elmaradt. A 2018. évre tervezett 3 auditból 3, míg a tervezett 93 szakmai
ellenőrzésből 78 valósult meg.
Az előző évhez hasonlóan szakmai ellenőrzésekkel 2 megye kivételével az ország teljes
területét sikerült 2018-ban vizsgálni. A 2018. évi auditok során az ökológiai gazdálkodók
ellenőrzését és tanúsítását végző szervezetek éves felülvizsgálata mellett a Nébih
laboratóriumi tevékenységének felülvizsgálata került előtérbe, amely során 36 laboratórium
felülvizsgálata történt meg. Az irodán kívüli, helyszíni audittal töltött napok száma 18 volt.
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Felülvizsgálat típusa
Audit

Felülvizsgálat
száma (db)
Szakterület
3
5
4
4

állategészségügy,
állatvédelem
állattenyésztés
állatgyógyászati
termékek

3

élelmiszer

6

élelmiszer,
takarmány

50

erdészet

4

növény, talaj

2

vetőmag,
szaporítóanyag

Szakmai ellenőrzés

Összesen szakmai
ellenőrzés
Mindösszesen
(audit+szakmai)

17

Felülvizsgálatot végző
szervezeti egység
Rendszerszervezési és
Felügyeleti Igazgatóság
Állategészségügyi és
Állatvédelmi Igazgatóság
Állattenyésztési Igazgatóság
Állatgyógyászati Termékek
Igazgatósága
Borászati és Alkoholos Italok
Igazgatóság
Élelmiszer és
Takarmánybiztonsági
Igazgatóság
Erdészeti Igazgatóság
Növény, Talaj és
Agrárkörnyezet-védelmi
Igazgatóság;
Növénytermesztési és
Kertészeti Igazgatóság

78

-

81

-

1. táblázat: 2018-ban végzett felülvizsgálatok száma

5.2.

A 2018. évi auditok eredményei

Öko gazdálkodók ellenőrzését és tanúsítását végző tanúsító szervezetek éves
felülvizsgálata
2018-ban irodai és witness audit keretében került sor az ökológiai gazdálkodás ellenőrzésért
és tanúsításáért felelős szervezetek felülvizsgálatára. Az éves auditok a delegált hatósági
feladatok
elvégzéséhez
szükséges
követelmények
teljesülését,
valamint
a
növénytermesztést
végző
ökológiai
gazdálkodók
ellenőrzését
vizsgálják,
a
zöldségtermesztők vonatkozásában.
Az audit igazolta, hogy a szervezetek rendelkeznek az átruházott hatósági feladatok
ellátásához szükséges működési feltételekkel. 2018 során a tanúsítók további fejlesztéseket
hajtottak végre az ellenőrzési és tanúsítási eljárás kezelését végző informatikai
rendszereikben.
A tanúsító szervezetek valamennyi szerződött partnerük éves teljes körű szemléjét
elvégezték, illetve kockázatbecslés alapján kiegészítő ellenőrzéseket és mintavételeket is
végeztek. A nem megfelelőségek kezelése részben a helyszíni auditok során megtörtént,
illetve a későbbiekben további intézkedések is várhatók az audit folyamat lezárásakor.
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Az audit eddigi eredményei alapján általánosságban megállapítható, hogy a delegált
hatósági feladatot ellátó tanúsító szervezetek teljesítik a delegáció követelményeit.
Laboratóriumok működésének felülvizsgálata
2018-ban dokumentációs audit keretében történt meg a Nébih és az ÉLBC Kft. által
üzemeltetett Nemzeti Referencia Laboratóriumok, illetve a hatósági laboratóriumok
működésének átvilágítása a 2017/625/EK rendelet előírásainak való megfelelés
szempontjából.
A 39 laboratórium esetében vizsgáltuk
módszerek és vizsgálati tevékenységek
működtetését,
az
erőforrásokat,
a
laboratóriumvezetők és a szakmai irányítók
hatékonyságának felmérése a tekintetben,
támogató funkciójukat kifejteni.

az akkreditációk érvényességét, felmértük a
teljes spektrumát, a belső kontrollrendszerek
rendelkezésre
álló
szakrendszereket,
a
bevonásával. Az audit célja volt a laboratóriumok
hogy mennyire tudják a hatósági tevékenységet
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6 Források
6.1 Működési források
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (továbbiakban:
Éltv.) 47/B. §-a 2012-ben bevezette a felügyeleti díjat és előírta a felhasználásáról szóló
beszámoló készítését.
A 2018. évi költségvetési évben a befolyt felügyeleti díj összege összesen 13,56 milliárd Ft
volt, melyből a Nébih által koordinált, fejlesztésre fordítandó 10%-os keret 1,36 milliárd Ft. A
befolyt felügyeleti díj összege 6%-kal meghaladja a 2017. évi összeget. A befolyt felügyeleti
díj összege 2018-ban is teljes mértékig az élelmiszerlánc-felügyelet tevékenységeire került
felhasználásra. A fejlesztési keretből az elszámolás alapján felhalmozási típusú
beszerzések, fejlesztések valósultak meg.
A kormányhivatalok számára 2018-ban ún. megosztott közhatalmi bevételként 7,14 milliárd
Ft került átutalásra. A Nébih-et megillető felügyeleti díj bevétel 6,24 milliárd Ft. A
kormányhivatalokat megillető felügyeleti díj bevételből 505 millió Ft az év végi számviteli
zárást követően már 2019-ben került az új, jogszabályban foglalt határidők szerint átutalásra.
6.2 Személyzeti adatok
A Nébih 2018. évi személyzeti adatai a következő táblázatban találhatóak. A létszámok
kiszámításához csak a 882/2004/EK rendelet hatálya alá tartozó tevékenységeket végző
szakmai és horizontális igazgatóságok állományadatait vettük figyelembe.
Szint
Központi szint
Összesen

Igazgatás

Laboratórium

361

381
742

6.3 Laboratóriumi hálózat és Nemzeti Referencia Laboratóriumok
2018. november 1-től a Nébih laboratóriumi hálózata jelentősen átalakult: létrejött az
Élelmiszerlánc-biztonsági Laboratórium Igazgatóság, amely az elnök közvetlen irányítása alá
tartozó szakmai igazgatóságként – az állategészségügyi és borászati laboratóriumok
kivételével – ellátja a Nébih laboratóriumi hálózata működtetésével kapcsolatos feladatokat.
Az Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság 1 központi és 2 területi laboratóriumot
felügyel, a Borászati és Alkoholos Italok Igazgatósága pedig 1 laboratóriumot működtet. A
laboratóriumok ISO 17025 szerint akkreditáltak.
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7 A hatósági munka hatékonyságát javító intézkedések
7.1 Az ITNET-ben történt változások
Az ITNET a 2010-től 2014-ig terjedő időszakban stratégiai dokumentumként az élelmiszerláncfelügyeleti szervek fejlesztésére is kiterjedt. 2013-ban az ITNET-et érintő legfontosabb változás
az Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia elfogadása, valamint a mintavételi – termékellenőrzési
rendszer átalakítása volt. Az 1703/2013-as Kormányhatározattal elfogadásra került a többéves
előkészítő munka eredményeként létrejött Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia 2013–2022, amely
az élelmiszerlánccal kapcsolatos legfontosabb célokat és feladatokat fogalmazza meg.
Ebből kifolyólag az ITNET célrendszere ezt követően főként szakmai célokat fogalmaz meg,
amelyek az Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia céllebontásával kerülnek meghatározásra. A
jelenleg érvényes szakmai célokat az Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia tartalmazza, amely
2018 során nem módosult.

7.2 Szabályozási változások
2018. évben mintegy 32 szakmai jogszabály került kiadásra, valamint 20 új jogszabály és
utasítás szabályozza a hatósági feladatellátást.

7.3 Szervezeti változások
A Magyarország minisztériumainak felsorolásáról, valamint egyes kapcsolódó törvények
módosításáról szóló 2018. évi V. törvény értelmében a Földművelésügyi Minisztérium
Agrárminisztérium néven működik tovább. A 94/2018 Korm. rendelet az agrárminiszter
feladatkörébe utalja az élelmiszerlánc-felügyeletet.
Az Agrárminiszter a 3/2018. (X. 25.) AM utasítással kiadta a Nébih Szervezeti és Működési
Szabályzatát, amely részletesen meghatározza a hivatal működését, felépítését és feladatait.
A Nébih Elnökének 3/2018. számú utasítása a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
szervezeti felépítéséről szabályozza a Nébih önálló szervezeti egységeinek szervezeti
felépítését és a nem önálló szervezeti egységek meghatározását.
A Nébih 2018.11.01-től érvényes új szervezeti felépítését az alábbi organigram mutatja be.
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1. ábra: A Nébih új szervezeti felépítése

7.4 Eljárásrendek
2018-ban mintegy 91 eljárásrend, szakmai és mintavételi útmutató, stb. szabályozta a
hatósági eljárásokat a különböző szakterületeken.

Eljárásrendek
száma

Szakterület
Talajvédelem
Növényvédelem,
növényegészségügy

Szakterület

Eljárásrendek
száma

Állategészségügy

9

12

Állatvédelem

6

Növényi szaporítóanyag

14

Bor és alkoholos italok

11

Élelmiszer

23

Egyéb

16

2

2. táblázat: Eljárásrendek, útmutatók száma szakterületenként
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7.5 Informatikai rendszerek
Az Éltv. 38/A§ (1) alapján a Nébih létrehozta és működteti a teljes vertikumot átfogó
Élelmiszerlánc-felügyeleti Rendszert (FELIR), melynek kialakításával megvalósult az egységes
információmenedzsment.
Az „Intelligens Élelmiszerlánc-biztonsági Elemző Rendszer létrehozása” (INTEL) című,
kétéves projekt 2017-ben indult és 2018-ban folytatódtak a fejlesztések. Az új rendszernek a
csalás elleni és a feketegazdaság felszámolására irányuló küzdelemben is fontos szerepe
lesz. A projekt várhatóan 2019. elején zárul.
2018-ban folytatódott a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program keretében a
Halgazdálkodási Tevékenységek Ellenőrzését Támogató Kiemelt Projekt megvalósítása,
ideértve az informatikai fejlesztést megvalósító szakasz elkezdését. A projekt célja a Nébih
eszköztárának további erősítése az illegális tevékenységet végzők kiszűréséhez.

7.6 Képzés
A személyzet megfelelő tudása, képzettsége érdekében az Nébih szakmai képzéseket
szervez, melyeket javarészt a „képzők képzése” (train-the-trainers) és e-learning
rendszerben végez. A képzéseket központilag koordináljuk az éves operatív tervek
keretében. A képzési igények felmérése az audit vizsgálatok, élő képzések és az e-learning
kurzusok eredményeinek értékelésével történik. A képzések hatékonyságát elégedettségi
kérdőívvel és az e-learning esetében kötelező záróteszttel mérjük, valamint az audit
vizsgálatok visszajelzései is információt szolgáltatnak.
A Nébih az ellenőrzést végző megyei hatósági munkatársak, jogalkalmazó szakembereket
részére ún. regionális képzéseket szervez, melyeken részletes szakmai információ átadással
hívja fel a figyelmet az aktuális élelmiszerlánc-biztonsággal összefüggő feladatokra,
problémákra.
2018-ban valamennyi szakterület tartott képzést a megyei, járási szakemberek számára:
összesen mintegy 70 képzésen több mint 2600 hatósági munkatárs és szakember vett részt.
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8 A vállalkozók teljesítményének javítását célzó intézkedések
8.1 Képzési programok
A Nébih több képzést szervezett a vállalkozóknak, a főbb területek a következők voltak:
helyes joggyakorlat, változások a jogszabályi előírásokban, élelmiszerbiztonsági kérdések,
élelmiszerhamisítás, növényvédőszer hamisítás, zárttéri nagyvadtartás jogszabályi háttere
és ellenőrzése, amerikai exportengedéllyel rendelkező élelmiszer-előállító létesítmények
hatósági felügyelete, stb..

8.2 Jó Higiéniai Gyakorlat útmutatók
2018-ban aktualizálásra és kiegészítésre került a 2012-ben készített „vendéglátás GHP”
útmutató is, mely most már az allergénekre vonatkozó tájékoztató leírását is tartalmazza.
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1. Melléklet
Ellenőrzési adatok 2016-2018.
Ellenőrzések száma

Nem megfelelések száma

Szakterület

2016

2017

2018

2016

2017

2018

Talajvédelem

2 057

4 087

2 778

298

739

395

Növényegészségügy

24 106

25 838

26 570

47

98

146

Növényvédelem

9 367

9 078

11 154

2 610

3 118

4 029

Növényi termék ellenőrzés

19 509

21 549

21 796

1 147

1 389

1 085

Növényi szaporítóanyag felügyelet*

-*

12 610*

11 444*

-*

266*

311*

Takarmánybiztonsági ellenőrzések

1 171

1 120

893

64

68

46

67

44

48

25

18

25

Állategészségügy

71 633

48 454

69 649

103

354

122

Állatvédelem

18 078

15 706

19 787

186

210

142

Állati eredetű melléktermék

1 941

1 869**

2 834

17

8

7

Élelmiszer előállítás

13 728

13 419

12 874

1 179

870

887

Élelmiszer forgalmazás

26 046

26 279

23 276

2 371

2 633

2 246

Étkeztetés-Vendéglátás

20 323

20 813

18 741

1 859

1 636

1 601

Első betárolási helyen végzett ellenőrzés

4 174

4 523

3 745

101

231

137

-

-

-

-

-

-

Borászati termékek és alkoholos italok

4 187

3 940

2 892

368

342

216

Növényi eredetű termék import

4 950

5 341

5 861

1

1

1

Élőállat behozatal ellenőrzése

8 369

6 934

8 707

22

7

17

705

597

581

316

233

218

Állatgyógyászati termék

Élelmiszer termékek ellenőrzése

Kiemelt ellenőrzések

Összesen***
230 411***
222 201***
243 630
10 714***
12 221***
11 631
2018-ra vonatkozóan az előző évektől eltérő formában történt az adatszolgáltatás, ami jelentős eltérést eredményezett a korábbi évek adataihoz képest. A
2016-2017-re vonatkozó adatok visszamenőleg módosításra kerültek az új lekérdezésnek megfelelően.
** 2017-re vonatkozóan visszamenőleg javítva, 2019-ben.
*** A növényi szaporítóanyag felügyelet visszamenőleg módosított adatai miatt az összesített ellenőrzésszám és nem megfelelés szám is módosításra került .
*
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Helyszínen vizsgált tétel
Szakterület

2016

Nem megfelelt tétel

Laborban vizsgált tétel

Nem megfelelt tétel

2017

2018

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2016

2017

2018

Talajvédelem

1 795

1 253

982

65

103

85

297

289

262

55

37

39

Növényegészségügy

19 573

15 735

19 638

233

1 145

473

16 290

20 192

19 019

581

929

1 900

Növényvédelem

55 178

50 276

41 688

850

880

663

2 286

2 630

2 906

32

28

55

Növényi termék ellenőrzés

19 386

21 549

21 796

1 014

711

300

0

0

0

0

0

0

Növényi szaporítóanyag felügyelet*

-*

15 798*

14 047*

-*

266*

311*

-*

10 890*

9 650*

-*

14*

11*

Takarmánybiztonsági ellenőrzések

2 447

2 548

2 029

97

231

149

2 820

2 891

3 232

147

85

49

Állatgyógyászati termék

0

0

0

13

11

14

0

0

0

0

0

0

Állategészségügy

0

-

-

0

-

-

0

0

0

0

0

0

Állatvédelem

-

-

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0

221

206

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0

Élelmiszer
Első betárolási helyen végzett
ellenőrzés

134 785

116 759

116 038

5 887

6 212

8 671

-

-

-

-

-

-

3 910

4 096

4 817

14

27

48

-

-

-

-

-

-

Élelmiszer termékek ellenőrzése

71 937

45 852

53 751

3 209

2 772

2 896

53 994

51 892

50 429

-

-

-

Borászati termékek és alkoholos italok

4 187**

3 940**

2 892

358**

342**

216

2 852

2 519

2 437

368

194

158

Növényi eredetű termék import

4 950

5 341

5 861

1

1

1

354

368

389

1

1

1

Élőállat behozatal ellenőrzése

6 176

421

-

0

0

0

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44

37

40

0

0

0

324 545**

283 774**

283 539

11 741**

12 701**

13 827

-

-

-

-

-

-

Állati eredetű melléktermék

Kiemelt ellenőrzések
Összesen**

* 2018-ra vonatkozóan az előző évektől eltérő formában történt az adatszolgáltatás, ami jelentős eltérést eredményezett a korábbi évek adataihoz képest. A 2016-2017-re
vonatkozó adatok visszamenőleg módosításra kerültek az új lekérdezésnek megfelelően.
**Visszamenőleg módosítva 2019-ben.
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2. Melléklet
Szankciók 2016-2018.
Figyelmeztetések száma

Bírságok száma

Tevékenységek korlátozása

Szakterület

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2016

2017

2018

Talajvédelem

165

451

205

110

162

164

130

82

54

Növényegészségügy

0

6

0

2

1

0

23

82

71

Növényvédelem

89

81

66

2 667

2 907

3 929

49

53

8

Növényi termék ellenőrzés

91

343

364

803

684

661

0

0

0

Növényi szaporítóanyag felügyelet*

-*

0*

0*

-*

0*

0*

-*

0*

0*

Takarmánybiztonsági ellenőrzések

27

25

29

18

40

16

9

3

1

Állatgyógyászati termék

9

11

13

16

7

12

0

12

9

Állategészségügy

124

50

21

24

6

9

13

0

2

Állatvédelem

40

70

99

59

40

52

-

0

0

Állati eredetű melléktermék

15

4

5

6

2

1

1

-

1

Élelmiszer előállítás

346

345

381

742

449

427

91

76

79

Élelmiszer forgalmazás

392

597

629

1 865

1 864

1 529

114

172

88

Étkeztetés-Vendéglátás

647

491

505

1 089

963

944

123

182

152

Első betárolási helyen végzett ellenőrzés

71

215

124

25

14

12

5

2

1

Élelmiszer termékek ellenőrzése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117**

113**

61

102**

224**

211

4

9

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Élőállat behozatal ellenőrzése

21

0

0

1

0

-

1

-

0

Kiemelt ellenőrzések

2

0

0

316

233

218

33

21

45

2 156**

2 802**

2 502

7 845**

7 596**

8 185

596

694

514

Borászati termékek és alkoholos italok
Növényi eredetű termék import

Összesen**

* 2018-ra vonatkozóan az előző évektől eltérő formában történt az adatszolgáltatás, ami jelentős eltérést eredményezett a korábbi évek adataihoz képest. A 20162017-re vonatkozó adatok visszamenőleg módosításra kerültek az új lekérdezésnek megfelelően.
** Visszamenőleg módosítva 2019-ben.
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