aláássák a fogyasztói bizalmat és végső soron hazánk
élelmiszergazdaságának versenyképességét és országunk nemzetközi megítélését. Éppen ezért ilyen tekintetben „zéró toleranciát” kell kihirdetni. Az élelmiszerláncban megjelenő hamisítások visszaszorítását célzott
és központi ellenőrzéseinkkel valamint a különböző
társhatóságok ellenőrzési tevékenységeinek területi és
időbeli összehangolásával érjük el.

Az élelmiszerlánc-felügyeleti
információs rendszer
Az élelmiszerlánc-felügyelet megalapozott irányítása
és az Európai Unió követelményeinek teljesítése érdekében jött létre az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer (FELIR). Cél, hogy a hatóság egységes
rendszerben tartsa nyilván az élelmiszerlánc szereplőit
a növénytermesztőktől az állattartókon át egészen az
élelmiszer forgalmazókig. Az egységes nyilvántartási
lehetővé teszi, hogy a hatóság az adatok elemzésével
hatékony ellenőrzési rendszert működtessen, ugyanakkor megkönnyíti a vállalkozások számára a nyilvántartásba vételi kötelezettség teljesítését is.

Élelmiszerlánc-biztonsági stratégi
Tudáshálózat
kialakítása
és innováció

Tudáscentrum
kiépítése
és működtetése
Tudáshálózat
alapjainak
kiépítése

Egységes
információmenedzsment

Ismert
kockázatok
felügyelete

Ismeretlen veszélyek
és elfogadhatatlan
mértékű kockázatok
kezelése

Modern
oktatás-képzés
Széleskörű
kockázatcsökkentés

Átlátható
kockázatelemzés
bevezetése

Partnerség
a kutatásban,
innovációban
Hiteles
és erős hatóság

Laboratóriumi
rendszer
újraszervezése

Élelmiszerlánc-biztonsági
tudásmenedzsment

Élénk
közkapcsolatok

Sikeres
küzdelem
a visszaélések
ellen

Kritikus
infrastruktúrák
védelme

Élelmiszerlánc-kockázatok
kezelése

A NÉBIH tevékenységéről részletesen honlapunkon
tájékozódhat, ahol a szakterületek szerinti fontos információkat és aktualitásokat folyamatosan közzéteszszük (www.portal.nebih.gov.hu).

Tájékoztató
1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.
portal.nebih.gov.hu
ugyfelszolgalat@nebih.gov.hu
Telefon: 06/1 336 9009
Zöldszám: 06/80 263 244

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
(NÉBIH)

Hiteles és erős hatóság
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) 2012.
március 15-én alakult meg. A hivatal a Vidékfejlesztési
Minisztérium háttérintézményeként országos hatáskörben, az emberek magas szintű védelmét és a tisztességes vállalkozások érdekeit szem előtt tartva felügyeli az
élelmiszerlánc-biztonsági szabályok betartását. A NÉBIH
2014-ben kezdte meg az Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia és az Élelmiszerlánc-biztonsági Szakpolitikai Program
végrehajtását, melynek célja a nemzetközileg versenyképes hazai élelmiszerlánc-biztonsági rendszer fejlesztése.

A tudáshálózat alapjainak
kiépítése
Az élelmiszerlánc minden szereplője felfogható egy-egy
tudáscentrumnak, és az állam feladata lehet e szereplők
összehangolása, tudáshálózat kialakítása. Önmagában
a hatóság tudáscentrummá válása nem elegendő, a szereplőkkel szoros partnerségi viszonyt alakít ki a hivatal.

Az élelmiszerlánc és szereplői
Az élelmiszerlánc az élelmiszerre közvetlen vagy közvetett hatással bíró tevékenységek, termékek és szereplők összetett, hálózatos rendszere. Szereplői – a hivatalos szabályozás szerint – a vállalkozók, a fogyasztók és
a hatóság. Az élelmiszerlánc-biztonságra azonban számos más tényező is hatással van, például a tudomány,
az oktatás, a média, a politika.

A NÉBIH küldetése
A hivatal küldetése a magyarországi élelmiszerlánc-biztonság védelme és folyamatos javítása, a termőföldtől
az asztalig. Ennek érdekében a hagyományos hatósági
intézkedések – ellenőrzés, vizsgálatok – hatékonyságának javítása mellett a NÉBIH nagy figyelmet fordít az információk gyűjtésére, feldolgozására és megosztására is.
A kockázatok valóban elfogadható mértékű csökkentését
segíti elő a tudásmenedzsment beépítése a mindennapi
gyakorlatba: a tudás átlátható és kölcsönös megosztása
az összes érintett szereplő között.

A hatósági ellenőrzés
Az élelmiszerlánc humán-, állat- és növényegészségügyi fontossággal bíró mikrobiológiai, valamint
a kémiai kockázatok kezelése és csökkentése érdekében az élelmiszerlánc egészét átfogó mintavételi és
vizsgálati program készül, figyelembe véve a különböző kockázatokat, a nemzetközi és hazai tapasztalatokat és tendenciákat is. Hasonló alapelveken nyugszik a különböző vállalkozások működését felügyelni
hivatott ellenőrzési terv is. Ezen előre eltervezett
tevékenységeken felül a NÉBIH folyamatosan nyomon
követi az aktuális tendenciákat, eseményeket, és ezek
megelőzésére, kezelésére egy rugalmas ellenőrzési és
mintavételi rendszert működtet.

Integrált, korszerű
laboratóriumi hálózat

Mi az élelmiszerlánc-biztonság?
Annak biztosítása, hogy az élelmiszerlánc nem jelent elfogadhatatlan mértékű egészségügyi és gazdasági kockázatot sem az egyén, sem a társadalom számára. A védelem
megfelelő szintje pedig az, melyet az állam megfelelőnek
tart ahhoz, hogy a területén belül megvédje az emberi,
állati vagy növényi életet vagy egészséget.
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A tudáshálózat alapjainak
kiépítése
Az élelmiszerlánc minden szereplője felfogható egy-egy
tudáscentrumnak, és az állam feladata lehet e szereplők összehangolása, tudáshálózat kialakítása. Önmagá-

A magyar élelmiszerlánc-felügyelet nélkülözhetetlen
eleme a megfelelő szakmai jártassággal, tanúsítással
(akkreditáció) rendelkező hatósági laboratóriumi hálózat, amely által kibocsátott vizsgálati eredmények képezik az alapját az igazgatási eljárásoknak, valamint adatot
szolgáltatnak a kockázatelemzés valamennyi lépéséhez.
E hálózat együttműködik a magánlaboratóriumokkal,
valamint a kutatási és oktatási intézményekkel is.

Sikeres küzdelem
az élelmiszerhamisítás ellen
Az élelmiszerlánc-biztonságra nem csak nemzeti, de
globális szinten is jelentős veszélyt jelentenek a hamisítások és csalások, amelyek az élelmiszerek mellett az
élelmiszerláncba bekerülő egyéb anyagokra is kiterjednek. A hamisítások politikai, gazdasági és bűnügyi
kihatásai mellett alkalmasak arra, hogy hosszú távon
negativan befolyásolják a lakosság egészségét, illetve

