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ÉLELMISZERLÁNC-FELÜGYELETI DÍJ
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (továbbiakban: Éltv.)
47/B. §-a 2012-től tartalmazza az élelmiszerlánc-felügyeleti díj befizetési és bevallási kötelezettséget,
egyben előírja a felhasználásáról szóló beszámoló készítését. A felügyeleti díj 10%-át fejlesztésre kell
fordítani, a fennmaradó összeg 60%-a a kormányhivatalok, 40%-a a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal (a továbbiakban: Nébih) működésére fordítható.
A Nébih által országosan üzemeltetett bevallási rendszer adatai alapján 2012-2019. között a bevallások
összértéke 10,7 milliárd Ft-ról fokozatosan 14,3 milliárd Ft-ra nőtt, részben a forgalombővülés, részben
amiatt, hogy az ellenőrzések és a figyelemfelhívások miatt egyre több ügyfél van tisztában felügyeletidíjfizetési kötelezettségével. A lejárt követelésállomány 3-5% körül mozog, azaz hét év viszonylatában
sem jelentős. A 2014 előttről származó felügyeletidíj-követeléseket elévülés miatt behajthatatlan
követelésként kivezettük. A Nébih ügyfélszolgálata a nem fizető ügyfeleket első körben közvetlenül,
telefonon keresi meg; a nem fizető ügyfelek jelentős része már e figyelemfelhívás hatására rendezi
tartozását. A felügyeleti díj köztartozásnak minősül, ezért végső esetben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
(a továbbiakban: NAV) jogosult a meg nem fizetett felügyeleti díj behajtására. A NAV behajtása 45%-os
arányban eredményes, ez is jelzi, hogy a kintlévőség döntő többsége ténylegesen már nem működő kis
cégekkel szemben áll fenn. A NAV-behajtás eredményessége 2019-ben számottevően növekedett a
korábbi 35% körüli értékről. A bevallási időszakonként érkezett bevallások és befizetések összértékét
szemlélteti a következő táblázat:
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15 000

bevallások
összértéke
(millió Ft)

2012

változás az előző
évhez képest
rendezetlen
egyenleg (millió Ft)

2014

2015

2016

2017

2018

2019 *

14 374,21

14 000
10 679,0

változás az előző
évhez képest
befolyt összeg
(millió Ft)

2013

11 186,0

4,75%

10 225,8

107 94,3

11 141,0

-0,40%

10 763,4

11 821,0

6,10%

11 345,5

12 374,0

4,68%

11 861,8

12 764,0

3,15%

12 239,3

13 386,9

4,88%

12 702,9

14 374,2

5,11%

Befizetés (millió Ft)

Megnevezés

12 764,00

13 000

5,41%

4,55%

3,18%

3,79%

2,62%

377,6

475,5

512,2

524,7

684,0

922,0

12 239,30

11 141,00

11 861,80

10 679,00
11 345,50

13 452,2

-0,29%

12 702,90

11 821,00
11 186,00

11 000

13 452,21

12 374,00

12 000

10 000
5,56%

13 386,90

10 225,80

2012

10 794,30

2013

10 763,40

2014

2015

2016

2017

2018

2019*

Költségvetési év
Bevallások összértéke

Befolyt összeg

* 2019 januári 31-i
befizetést követően

1. ábra: A felügyeletidíj-bevallások 2012-2018 (millió Ft)
rendezetlen
egyenleg aránya

3,39%

4,02%

4,14%

4,11%

5,11%

6,41%

* A 2019. évi bevallások 2. részletét 2020. január 31-ig kellett befizetni, az adatok ezt is tartalmazzák. A 2020. évi határidőre

nem fizető nagy ügyfelek telefonos figyelmeztetést kaptak, de a további végrehajtás a beszámolókészítés időpontjában a
veszélyhelyzet miatt szünetel.

1. táblázat: A felügyeletidíj-bevallás 2012-2018 (millió Ft)
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A bevallás és befizetés eltérő határideje, illetve az ellenőrzések során pótlólag kivetett fel
ügyeletidíj-kötelezettség miatt a tárgyévi bevallások utáni befizetés és a tárgyévben realizált
bevétel összege mindig eltér.
2019-ben a befolyt felügyeleti díj összege 14,15 milliárd Ft, melyből a Nébih által koordinált,
fejlesztésre fordítandó 10%-os keretösszeg 1,42 milliárd Ft. A megyei kormányhivatalokat
a befolyt felügyeleti díjból 7,64 milliárd Ft, a Nébih-et – a fejlesztési kerettel együtt –
6,51 milliárd Ft illette meg.
A megyei kormányhivatalok számára 2019-ben 7,95 milliárd Ft került átutalásra a Miniszter
elnökségen keresztül. Az eltérést a fenti összegtől az okozza, hogy az utolsó negyedévben
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2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019 *

Kormányhivatali
hányad

2005,5

5759,0

5928,9

5682,7

6351,1

6907,6

7321,8

7639,7

Nébih hányad

1708,4

4905,8

5050,5

4840,8

5410,3

5884,3

6237,1

6507,8

Összesen

3713,9

10 664,8

10 979,4

10 523,5

11 761,4

12 791,9

13 558,9

14 147,5

-

187,16%

2,95%

-4,15%

11,76%

8,76%

6,00%

4,34%

Év

változás az előző
évhez képest

2. táblázat: A felügyeletidíj-bevétel alakulása 2012-2019 (millió Ft)
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Bevétel (millió Ft)

befolyt bevételt a vonatkozó jogszabály szerint, következő év január 5-én kell a Nébih-nek
a kormányhivatalok felé továbbutalnia. 2018-ról 2019-re emiatt 505 millió Ft pénzügyi rende
zése húzódott át, 2019-ről 2020-ra viszont csak 198 millió Ft.
Az elmúlt hét évben a felügyeletidíj-bevétel alakulását szemlélteti a következő táblázat és
diagram, bemutatva az összbevétel mellett a teljes összegből a kormányhivatalokat és a
Nébih-et megillető hányadot is:

15 000
14 000
13 000
12 000
11 000
10 000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

13 558,90

14 147,50

12 791,90
11 761,40
10 664,80

5759,00

10 979,40

5928,90

4905,80

5050,50

2013

2014

10 523,50
6351,10

6907,60

7321,80

7639,70

6237,10

6507,80

5682,70
5410,30

5884,30

4840,80

2015

2016

2017

2018

2019

Költségvetési év
Összesen

Kormányhivatali
hányad

Nébih
hányad

2. ábra: A felügyeletidíj-bevétel alakulása (millió Ft; 2012-2019)

A befolyt felügyeleti díj összege 2019-ben is teljes mértékig az élelmiszerlánc-felügyelet
tevékenységeire került felhasználásra, azonban az elmúlt évekhez hasonlóan a feladatok
forrását csak részben biztosította a költségvetési támogatás az egyéb hatósági és szolgáltatási
bevételek mellett.
2019-ben az élelmiszerlánc-biztonsági feladatokra a területi igazgatásban a kormányhivatalok
által készített kimutatás szerint, összesen 10 milliárd Ft-ot, a Nébih-nél 19,2 milliárd Ft-ot
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költöttünk, ehhez mérten a felügyeleti díj aránya kormányhivatalok esetében 79,3%, a Nébihnél már csak 33,9%. Az elmúlt 5 év során a kormányhivataloknál az élelmiszerlánc-felügyeleti
funkció összkiadása a 2015. évi 8,7 milliárd Ft-hoz képest 1,3 milliárd Ft-tal nőtt, a Nébih-nél
ugyanezen időszak alatt az élelmiszerlánc-felügyeletre fordított kiadások 17,1 milliárd Ft-ról
2,1 milliárd Ft-tal emelkedtek meg a felügyeleti díj változatlan aránya mellett. A Nébih-nél
a kiadások nagyobb mértékű növekedését az ide koncentrálódó informatikai és szemlélet
formálási kiadások okozták.
A kormányhivataloknak átutalt 7,95 milliárd Ft felügyeletidíj-bevétel megyei kormányhivatalok
közötti felosztása a Miniszterelnökség rendelkezései szerint történt, figyelembe véve az egyes
megyei kormányhivatalok közötti feladatmegoszlás eltérő volumenét is.
Felügyeletidíj-bevétel
és -felhasználás
(kerekítve millió Ft)

Megoszlási arány (%)

Bács-Kiskun

732,2

9,21%

Baranya

405,5

5,10%

Békés

571,4

7,19%

Borsod-Abaúj-Zemplén

461,1

5,80%

Csongrád

507,0

6,38%

Fejér

398,0

5,01%

Győr-Moson-Sopron

382,6

4,81%

Hajdú-Bihar

450,7

5,67%

Heves

331,5

4,17%

Jász-Nagykun-Szolnok

404,7

5,09%

Komárom-Esztergom

299,9

3,77%

Megyei Kormányhivatal
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Felügyeletidíj-bevétel
és -felhasználás
(kerekítve millió Ft)

Megoszlási arány (%)

Nógrád

233,9

2,94%

Pest

777,9

9,79%

Somogy

343,2

4,32%

Szabolcs-Szatmár-Bereg

522,0

6,57%

Tolna

256,5

3,23%

Vas

283,4

3,57%

Veszprém

294,7

3,71%

Zala

290,2

3,65%

7946,4

100%

Megyei Kormányhivatal

Összesen

3. táblázat: A felügyeletidíj-bevétel megoszlása megyei kormányhivatalok között (2019)

A kormányhivatali elszámolások évek óta nagyjából ugyanazokat az arányokat tükrözik,
a kiadások kb. 85-90%-a a bérekre, juttatásokra és közterhekre fordítódik, fejlesztésre pedig a
felügyeleti díj 1%-a sem. A dologi és működési kiadások rendszeresen az összes elszámolt
kiadás kb. 12%-át teszik ki.
Az egyes kiadásnemek megoszlása a megyei kormányhivatalok elszámolásaiban továbbra is
jelentősen eltérő. Személyi jellegű kiadás kizárólag abban a megyei kormányhivatalban szá
molható el, ahol a költségvetési támogatás nem elegendő a munkaerő költségeire. A JászNagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal elszámolása azt mutatta, hogy kizárólag személyi
juttatásokra és a kapcsolódó közterhekre használták fel a felügyeleti díjat, illetve további hét
megyei kormányhivatalnál e kiadások aránya meghaladta a 90%-ot, átlagosan pedig a 87%-ot.
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A törzshivatal kapcsolódó általános kiadásainak fedezetére a dologi és felhalmozási kiadá
sok legfeljebb 7%-ának megfelelő összeget lehetett beállítani, de ez egy megyei kormány
hivatalban sem haladta meg a 2%-ot, mértéke évről évre csökkenő, átlagosan már nem éri el
a 0,8%-ot sem.
A Nébih-nek a felügyeleti díjból 6.507,8 millió Ft bevétele keletkezett, ebből 2019. évi kiadásokra felhasznált 6492,5 millió Ft-ot, továbbá kötelezettséget vállalt 15,3 millió Ft értékű
fejlesztésre, amely maradványként 2020-ban kifizetésre kerülhet.

Összeg (millió Ft)

Arány (%)

10,8

0,17%

1,8

0,03%

Dologi kiadás

2026,0

31,13%

Pénzeszközátadás

1179,3

18,12%

Fejlesztéskiadás
(beruházás, felújítás)

2849,8

43,79%

424,9

6,53%

15,3

0,24%

6507,9

100,00%

Kiadáscsoport
Személyi juttatások
Munkáltatót terhelő közterhek

Általános kiadás
(dologi és felhalmozási kiadások max. 7%-a)
2019. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány
részét képező összeg (fejlesztés)
Kiadás összesen

5. táblázat: A Nébih felügyeleti díjból finanszírozott kiadásainak megoszlása
fő kiadáscsoportonként (2019)
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A személyi juttatások és közterhei között a Nébih szervezésében működő Állatkísérleti
Tudományos Etikai Tanács tiszteletdíjai és szemléletformáló rendezvények szervezéséhez
kapcsolódó reprezentációs kiadások szerepelnek.
A felügyeleti díj összességében egyharmad arányban biztosította a Nébih különböző −
élelmiszerlánc-felügyelethez kapcsolódó − dologi kiadásainak forrását. E működési költségeken
belül a legjelentősebbek: az országos laboratóriumi hálózatban és a fajtakísérleti állomásokon
felhasznált vegyszerek, fogyóeszközök, vetőmagok, műtrágyák és más szakmai anyagok
beszerzése, a laboratóriumi eszközök és mezőgazdasági gépek karbantartása, az informatikai
rendszerek üzemeltetése. A Nébih országos laboratóriumi hálózatának jelentős része a megyei
kormányhivatalok által vagyonkezelt ingatlanokban működik, ezek rezsiköltségeire 2019-ben
a megyei kormányhivatalok részére összesen 93,1 millió Ft került kifizetésre.
A Nébih által fizetett kiadások jelentős része a szakmai munkában a megyei kormányhivatalok
nál hasznosul. A Nébih az Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft.-vel (továbbiakban:
ÉLBC) közösen a különböző, a megyei kormányhivatalok által is használt informatikai rend
szerek üzemeltetésére a díjbevételből arányosan 368 millió Ft-ot fordított. A Nébih állja
a − jelentős részben a megyei kormányhivatalok és a járási hivatalok által is használt − gép
járműflotta bérleti és üzemeltetési kiadásait, ennek a díjbevételből finanszírozott hányada
a teljes kiadásból 259 millió Ft volt. 2013. január 1-től a jogosult állatorvosok költségei teljes
mértékben a Nébih-et terhelik a megyei kormányhivatalok, a jogosult állatorvos, és a Nébih
közötti háromoldalú megállapodás alapján. Ennek kapcsán a 2019. évi kifizetés 179,8 millió Ft
volt, az eddig évről évre tapasztalat csökkenéssel szemben 13%-os kiadásnövekedést gene
rálva 2018-hoz képest. 2019-ben az Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégiának megfelelően
a szakmai ismeretterjesztő feladatokra, kommunikációra, szemléletformálásra, Szupermenta
terméktesztekre az élelmiszerek minőségének emelését, a vásárlói tudatosság fejlesztését,
valamint a hatósági tevékenység hatékonyságának növelését szolgáló intézkedésekről szóló
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1519/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat alapján a Nébih kormányzati és fejezeti többlettámoga
tásban részesült, amellyel folytatta az élelmiszerlánc-felügyeleti díj terhére korábban meg
kezdett programokat.
2019-ben a Nébih tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó ÉLBC Kft. részt vett többek között az
országos laboratóriumi hálózat és a fajtakísérleti állomások működtetésében, a mintaszállí
tási feladatok ellátásában, a központosított mintavételben, a közétkeztetés minősítő rendsze
rének működtetésében, az Élelmiszerlánc-felügyeleti Információs Rendszer (továbbiakban:
FELIR) és termék-nyomonkövetési szakrendszerek üzemeltetésében, illetve különböző audit,
stratégiai, tervező, elemző, és adminisztratív feladatokban. Az ÉLBC Kft. által ellátott feladatok
finanszírozásához a felügyeleti díj arányosan 1,2 milliárd Ft-tal járult hozzá. A felügyeleti díj
lehetőséget biztosított az élelmiszerlánc-biztonsági feladatok ellátásához kapcsolódó
2,87 milliárd Ft összegű fejlesztés megvalósítására, amely az előírt 10%-os mérték helyett
mintegy 20%-os arány. 2019-ben a fejlesztések 70%-a az európai uniós finanszírozású
projekteket kiegészítve az informatikai rendszerek és infrastruktúra érdekében történt kb.
2 milliárd Ft összegben. Ezenkívül a Nébih több százmilliós összegben fordított a laboratóriumi
és egyéb szakmai műszerek beszerzésére, korszerűsítésére, az irodai, laboratóriumi és
fajtakísérleti ingatlanok felújítására. A kiadásokat az alábbi táblázat foglalja össze:

2019. maradvány terhére
2020-ban lezáruló
(millió Ft)

Megoszlási
arány (%)

Informatikai eszközök felújítása

0,0

0,0

0,00%

Gépek, berendezések, járművek
és felszerelések vásárlása

284,0

0,0

12,57%

Gépek, berendezések, járművek
és felszerelések felújítása

2,3

0,0

0,11%

a. Nettó érték összesen

2246,6

12,1

100,00%

b. Áfa (nem visszaigényelhető)

603,2

3,2

2849,8

15,3

Mindösszesen

6. táblázat: 2019. évi felügyeleti díjból finanszírozott fejlesztési kiadások (2019; millió Ft)

Laboratóriumi vizsgálati és egyéb műszerek, gépek, berendezések beszerzésére és felújítására,
valamint az azok beszereléséhez szükséges ingatlanátalakításokra 2019-ben több mint
470 millió Ft-ot fordított a Nébih. Ezek közül a legjelentősebbek:
Szakterület

Bruttó összeg
(millió Ft)

Megnevezés

2019. maradvány terhére
2020-ban lezáruló
(millió Ft)

Megoszlási
arány (%)

1326,7

12,1

59,27%

21,7

0,0

0,96%

Ingatlanok felújítása

361,0

0,0

15,98%

Autokláv beszerzése

Informatikai eszközök beszerzése

250,9

0,0

11,11%

Egyéb nagyértékű műszerek beszerzése

Felhalmozási kiadások

2019
(millió Ft)

Immateriális javak (szakrendszerek)
létesítése, beszerzése, fejlesztése
Ingatlanokkal kapcsolatos beruházások

16

2019
(millió Ft)

Felhalmozási kiadások
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Laboratóriumi épületek, berendezések
különböző felújítási munkái

Állategészségügyi
diagnosztika

29 792 720

Vegyifülkék beszerzése, beépítése

19 661 162

Centrifuga

15 158 212
12 065 000
8 436 559
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Szakterület

Megnevezés

Állategészségügyi
diagnosztika

Hűtőkamra-kiépítés
Vegyifülkék beszerzése, beépítése

Élelmiszerlánc-biztonsági
laboratóriumok

Fajtakísérleti állomások

5 326 380
139 340 591

Laboratóriumi épületek különböző felújítási munkái

53 657 680

FT-NIR spektrométerrendszer

15 608 819

Randox Evidence Investigator rendszer

15 240 000

Egyéb nagyértékű műszerek beszerzése

15 107 525

HPLC-rendszer

14 967 411

Real-Time PCR-rendszerek

Borászati Hatósági
Laboratórium

Bruttó összeg
(millió Ft)

14 478 000

Agilent 7500A Series

11 675 690

Fehérje-meghatározó rendszer

8 748 451

GC-FID-készülék

12 261 375

Bacchus 3 FTIR spektrometer

12 200 000

Állomásépületek különböző felújítási munkálatai

56 920 859

Mezőgazdasági gépek beszerzése, felújítása

4 249 180

sokkal való integrált együttműködés, kormányzati szolgáltatásokhoz való kapcsolódás stb.)
szavatolják. Másfelől olyan új, horizontális szakrendszerek (adattárház, térinformatika, mobil
ellenőrzési rendszer, laborrendszer stb.) jöttek létre, amelyek lehetővé teszik az egyre komp
lexebb nyomon-követési rendszerek kiépítését az élelmiszerláncban és agrárigazgatásban.
Az európai uniós projektet kiegészítve 2017-2019. között további mintegy 3,1 milliárd Ft-ot –
ebből a 2019. évi díjbevételből 1,685 millió Ft-ot fordított a Hivatal az egyes szakrendszerekre,
illetve horizontális fejlesztésekre. Hardverek pl. szerverek, tárolók és munkaállomások beszer
zésére 319 millió Ft-ot használtunk fel.
Az ingatlanfelújítások közül kiemelendő projekt, hogy a Nébih az új központi, Budapest, II. ker.
Petrezselyem utca 10. sz. alatti, a Központi Statisztikai Hivataltól átvett irodaépületének
használatra alkalmassá tételére tavaly bruttó 135 millió Ft-ot fordított. Érdemes áttekinteni,
hogy hosszabb időtávon, öt évre visszamenőleg, 2015 és 2019 között hogyan alakult a fejlesz
tési keret felhasználása, hiszen ez sokszor középtávú döntések eredménye, egy megkezdett
fejlesztési koncepció nem egy-egy pénzügyi évre korlátozódik. Az adatokból látszik, hogy a
fejlesztésre fordított összeg mindig meghaladta az előírt 10%-os mértéket. Öt év viszonyla
tában a mintegy 9,5 milliárd forint fele részben a kormányhivatalokkal közösen használt
informatikai rendszer fejlesztésére fordítódott, további 30%-ban a korábban elhanyagolt
ingatlanok állapotának megújítására, és 20%-ban laboratóriumi, fajtakísérleti és egyéb gépek,
eszközök beszerzésre.

7. táblázat: Felügyeleti díjból finanszírozott főbb Nébih laboratóriumi és fajtakísérleti beszerzések (2019)

2019 első felében a Nébih sikeresen lezárta a Közigazgatás és Közszolgáltatás Fejlesztés
Operatív Program keretében az INTEL és VIZEK informatikai fejlesztési projekteket. E projek
tekben 2017-2018 során hozzávetőlegesen 3,5 milliárd Ft értékben történtek meg azok az át
fogó rendszerfejlesztések, amelyek a Nébih e-közigazgatási működését (közhiteles adatbázi
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Felhalmozási kiadások
Éltv. által előírt (10%)
fejlesztési keret

2015
1 052,4

Változás az előző évhez képest
Ténylegesen megvalósult
fejlesztés

2016
1 176,1
11,75%

2017
1 279,2
8,77%

2018
1 355,9
6,00%

2019
1 414,7

Összesen
6 278,3

millió
Ft
3500

2500

4,34%

363,295

3000

485,348
49,386

2000
1 829,1

Változás az előző évhez képest

1 313,8
-28,17%

1 662,7
26,56%

1 788,6
7,57%

2 865,1

9 459,3

60,19%

1500

353,070

707,862

576,126
478,092

1000
500

Megoszlás
Informatikai hardver- és
szoftverfejlesztés aránya

58,60%

26,63%

28,86%

50,29%

70,38%

50,93%

Ingatlaninfrastruktúrafejlesztés aránya

38,70%

36,98%

36,49%

29,97%

16,94%

29,83%

Gép-, eszközfejlesztés aránya

2,70%

36,39%

34,65%

19,74%

12,68%

19,24%

0

1071,853

485,843
349,865
2016

2017

Informatikai hardverés szoftverfejlesztés

2016,457

606,719
479,855

2015

536,043

899,487
2018

Ingatlaninfrastuktúra
fejlesztése

2019

Gép-, és egyéb eszközbeszerzés, -felújítás

3. ábra: A felügyeleti díjból finanszírozott fejlesztések változása (millió Ft; 2015-2019)

8. táblázat: Felügyeleti díj fejlesztési keretének felhasználása 2015-2019 (millió Ft)

Összefoglalóan a 9. táblázat – a következő oldalon – mutatja be a megyei kormányhivatalok és
a Nébih valamennyi, a felügyeleti díj terhére elszámolt 2019. évi kiadását.
A 2019. évi felügyeleti díj terhére történt beszerzéseken kívül 2019-ben lezárultak – az előző
éves jelentéssel összhangban – a 2018. évi felügyeletidíj-bevétel terhére megkezdett beszer
zések, összesen 203 millió Ft értékben.
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Megyei

Kormányhivatalok

Megnevezés
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Nógrád

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Pest

Somogy

SzabolcsSz-B.

Tolna

Vas

Veszprém

Zala

Nébih

Mind
összesen

Összesen
Bács-Kiskun

Baranya

Békés

Borsod-A-Z

Csongrád

Fejér

Győr-M-S.

Hajdú-Bihar

Heves

Jász -Nk-Sz.

KomáromEsztergom

Személyi juttatások

579 376

145 600

388 010

241 824

312 215

189 600

255 447

282 953

200 046

318 315

112 748

182 643

579 442

219 491

371 687

159 300

195 000

217 539

195 608

5 146 844

10 776

5 862 522

Munkaadót terhelő
járulékok és szociális
hozzájárulási adó

112 978

106 244

81 090

47 156

62 608

46 024

49 812

55 770

39 399

6 677

31 100

35 615

115 292

43 169

71 929

31 064

38 025

44 484

38 359

1 056 795

1 783

1 107 228

Dologi kiadások

37 239

47 431

65 360

32 412

63 940

12 261

58 183

63 006

73 937

9 641

196 529

42 842

37 634

59 203

23 438

23 335

21 388

867 779

2 025 962

2 923 539

0

1 179 286

1 179 286

9 917

2 849 789

2 881 957

54 228

424 925

484 389

2019. évi maradvány
terhére 2020. évi kiadás

0

15 319

15 319

Ebből felhalmozás:

0

15 319

15 319

7 135 563

6 507 840

14 454 240

2 865 108

2 865 108

I. Kiadások

Egyéb működési célú
támogatás (ÉLBC Kft.)
Felhalmozási kiadások
Általános kiadás ( dologi
+ felhalmozási legfeljebb
7%-a)

Kiadások összesen:

519

2 607

732 200

3 320

302 595

4 575

469 100

358 915

2 269

409 504

616

901

300 083

319 037

4 073

400 979

5 938

1 864

4 826

5 306

313 215

324 992

224 955

64

675

228 574

13 757

905 020

916

3 004

308 570

4 144

481 250

253 711

1 641

1 633

259 020

286 991

1 497

256 852

Ebből Nébih fejlesztési keret összesen:

II. Bevétel
2018. évi áthúzódó felügyeleti díj

504 971

2019. évben befolyt felügyeleti díj

7 639 638

2019. évi felügyeleti díjból már 2019-ben megosztott rész

-198 209

504 971
6 507 840

14 147 478
-198 209
0

Kerekítési különbözet

Felhasznált felügyeleti díj bevétel összesen:

7 946 400 6 507 840 14 454 240

9. táblázat: Összesítés a felügyeleti díj felhasználásáról (ezer Ft; 2019)
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ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI STRATÉGIA
MEGVALÓSULÁSA
A 2013-ban elfogadott Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia (ÉLBS) az elkövetkező 10 évre
meghatározza az élelmiszerlánccal kapcsolatos legfontosabb célokat és feladatokat.
A 2019. évben a fogyasztók egészsége, élelmiszerlánc-biztonságba vetett bizalmának erősítése,
valamint a tisztességes vállalkozók védelme érdekében két fronton is előrelépések történtek.
Egyrészt jogi szabályozás biztosítja a jövőben az élelmiszer-biztonságot veszélyeztető
személyekkel szembeni büntetőjogi fellépést, másrészt megszületett az állami garanciát
nyújtó tanúsító védjegy, a Kiváló Minőségű Élelmiszer (KMÉ), mely irányt mutat a jó minőségű
élelmiszerek piacán.
2019 nyarán az Agrárminisztérium kezdeményezésére az Országgyűlés elfogadta azt a Büntető
Törvénykönyvi (Btk.) módosítást, amely lehetővé teszi az élelmiszer-hamisítást elkövető
személyekkel szembeni büntetőjogi fellépést. Az új rendelkezés értelmében ezután fellelőségre
vonhatóak azok a természetes személyek is, akik eddig egyes vállalkozások mögé bújva
folytattak élelmiszer-hamisításnak minősülő illegális tevékenységet.
A KMÉ tanúsító védjegyrendszer 2019. évi létrehozásával egy piaci érdekektől független,
nyomon követhetőséget szavatoló, állami garanciát jelentő védjegy keletkezett, amelynél a
termékleírásoknak való megfelelést független ellenőrző szervezet igazolja. A fogyasztói
tudatosság növeléséhez, a fogyasztók jobb minőségű, biztonságosabb élelmiszerrel történő
ellátásához fontos kezdőlépés volt a védjegyrendszer életre hívása.
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INNOVÁCIÓ ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉS AZ ÉLELMISZERLÁNCBAN
2019-ben is folytatódtak azok a Horizont 2020-as finanszírozású kutatási projektek, melyek
ben a Nébih konzorciumi tagként vesz részt, így például a „MOLOKO” projekt, amelynek célja
a tejvizsgálati gyorsmódszer fejlesztése, illetve a „PoshBEE” projekt, amely a vegyi anyagok
méhek egészségére gyakorolt hatásának felmérésére és a monitoringeszközök kidolgozására
helyezi a hangsúlyt.
A Horizont 2020 SafeConsume elnevezésű kutatási pályázat részeként, a 2019. június 7-én
első alkalommal megtartott Élelmiszer-biztonsági Világnapra elkészült a keresztszennye
ződések elkerülésének fontosságáról szóló videó négy nyelven. 2019 októberében zárult le
az a felmérés, amelynek keretében a projekt az élelmiszer-biztonsági hatóságok kockázatkommunikációs gyakorlatait vizsgálta. A kutatásban a Nébih vezetésével 34 ország 76 intéz
ménye vett részt, köztük az élelmiszer-biztonsági hatóságok mellett minisztériumok,
kutatóintézetek, illetve olyan egyetemek is válaszoltak, amelyeknek dedikált feladatai közé
tartozik a kockázatelemzés. Az eredmények alapján elmondható, hogy a legtöbb ország
szervezetei kevés figyelmet fordítanak a hatékony fogyasztói kockázatkommunikációra.
A nemzetközi összehasonlításban a Nébih lakossági tájékoztatás, információcsere, és tuda
tosságot növelő programjai kimagasló eredményt értek el.

AZ ÁLLAMI TUDÁSBÁZIS ÚJJÁÉPÍTÉSE
A FELIR a legális élelmiszerlánc-szereplők adatbázisa. Az elektronikus nyilvántartási rend
szerben eddig összesen több mint 448 000 FELIR-azonosító került kiadásra, ami 2019-ben
16 ezer fővel történő bővülést jelentett. A rendszer működését támogatja, hogy az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKÁER) csak FELIR-azonosító megléte esetén
teszi lehetővé az élelmiszerek szállítását, valamint csak bejelentett első magyarországi táro
lási helyre engedi az élelmiszerek behozatalát. Az informatikai fejlesztések az ÉLBS-ben meg
határozott egységes információmenedzsment követelményeinek megfelelően, valamint az
ágazati adatvagyon hasznosulása érdekében folyamatosan zajlanak.
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2019 februárjában zárult a Nébih „Intelligens Élelmiszerlánc-biztonsági Elemző Rendszer
létrehozása” (továbbiakban: INTEL) című, kétéves projektje, amely a Nébih élelmiszerláncbiztonsági elemző rendszerének korszerűsítését és az ügyfelek elektronikus ügyintézésének
egyszerűsítését tette lehetővé. A FELIR-rendszer továbbfejlesztésével és az INTEL kiépítésével
megtörtént a Nébih IT architektúrájának megújítása, többek között a törzsadatok központi
nyilvántartására szolgáló törzsadatkezelő rendszer, az élelmiszerlánc-biztonsági adatok
elemzését biztosító Adattárház, valamint az állatok nyilvántartását és állategészségügyi
felügyeletét ellátó DATAVET adatbázis kiépítése. A projekt eredményeként az állati eredetű
melléktermékekhez kapcsolódó adatszolgáltatások immár elektronikusan is teljesíthetőek,
továbbá lehetőség van az állati eredetű melléktermék vonatkozásában a rendszerben a saját
nyilvántartás elektronikus vezetésére is. A Téradat Tárház kiépítésével mind a hatóság emberei,
mind az érintettek interaktív térképi felületen tudják megtekinteni a járványügyi megbetegedés
előfordulási helyeit, kijelölt védőzónákat ezzel is elősegítve az intézkedések hatékony
megvalósítását. Az európai uniós társfinanszírozással megvalósuló projekteken kívül további
költségvetési források is felhasználásra kerültek, hogy az ügyféloldali folya
ma
tok újra
szervezése és elektronizálása által csökkenjen az ügyintézési idő, jelentősen redukálódjanak
az élelmiszerlánc-szereplők adminisztratív terhei. Ennek eredményeként 2019-től például
elektronikusan lehet intézni az egyes állategészségügyi tevékenységek regisztrációját
(pl.: állatorvosi ellátó helyek üzemeltetése), vagy az Afrikai Sertéspestis (ASP) vizsgálat meg
rendelését is az elhullott vaddisznók esetében. Elektronikusan indítható az állatszállító jármű,
állati melléktermék-szállító jármű és minősítő műszerek eszközregisztrációja, és a növény
védőszer-fogalmi jelentések beadása is. Szintén ettől az évtől a cégképviseletre jogosult külön
meghatalmazás benyújtása nélkül is eljárhat a cége ügyében, ahogy a méhpusztulás-bejelentő
rendszer is a felmerülő igényekre adott válaszként született.

aktualizálásán túl elkészült a kiskereskedelmi élelmiszer-forgalmazás útmutatója is. A jó
higiéniai gyakorlat útmutatók célja olyan megvalósítható, ugyanakkor a kockázatokkal arányos
intézkedések összegyűjtése, amelyek az élelmiszeripar mindennapi gyakorlatán alapulnak.
Ingyenesen letölthető, az élelmiszer-hulladékok keletkezésének megelőzését, mérséklését
segítő útmutatókat állított össze a Nébih a „Maradék nélkül” program keretében a vendéglátás,
a kereskedelem, az ipar, és a civil szektor szereplőinek.

HITELES ÉS ERŐS HATÓSÁG – ÉLELMISZERLÁNC-FELÜGYELETI TEVÉKENYSÉG
Laboratóriumi vizsgálatok
2019-ben a Nébih több laboratóriuma is sikeresen áttért az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018
Vizsgáló- és kalibrálólaboratóriumok felkészültségének általános követelményei című
szabványra, és megkapta az 5 évre szóló akkreditált státuszt. A Nébih laboratóriumi hálózata
2019-ben több mint egymillió mintából, közel kétmillió vizsgálatot végzett el. Összességében,
az élelmiszereket és takarmányokat érintő mintavételi célok tekintetében 2018-ban, mintegy
50 ezer tervezett mintavétel került kiírásra, amelyek szinte teljes mértékben megvalósultak.
A Nébih élelmiszer- és takarmánylaboratóriumaiban 2019-ben összesen 47 844 hatósági
minta vizsgálatára került sor, a mintákon elvégzett vizsgálatok száma 277 691 volt. A minták
élelmi
szer-, takarmány-, és környezeti minták voltak, amelyekből mikrobiológiai, kémiai,
radioanalitikai, érzékszervi, GMO-vizsgálatokat végeztek.

Négy szakágazat új, jó higiéniai gyakorlat (GHP) útmutatója érhető el 2019 nyarától az
Agrárminisztérium és a Nébih honlapján. A húsipari, a sütőipari, valamint a tejipari GHP-k
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vizsgálatok
száma

2017

2018

2019

23 610
23 839
22 881

20 000

3653
2765
2218
Radiológia

1137
981
1048
Vetőmag GMO

294
314
292
GMO

Érzékszervi

2376
2710
2573

2177
5038
4558

4. ábra: É
 lelmiszerminták laboratóriumi vizsgálata
vizsgálati irányonként (2017-2019)

FERTŐTLENÍTŐSZEREK VIZSGÁLATA
A fertőtlenítő hatású szerek mikrobiológiai hatékonyságának vizsgálata során a nem
megfelelőségi arány az elmúlt évekhez viszonyítva stagnált/kissé emelkedett. A monitoring-,
illetve élelmiszer eredetű megbetegedések kivizsgálása során vett fertőtlenítő hatású
szerekből a Nébih laboratóriumaiban elvégzett vizsgálatok szerint az összes vizsgált szer
40,27%-a, azaz 58 fertőtlenítőszer, nem fejtette ki az elvárt biocid hatást, míg 2018-ban
a vizsgált szerek 37,6%-a (89 szer) bizonyult kifogásoltnak.

28

Kifogásolt
szerek száma

Élelmiszer eredetű
megbetegedés gyanúja
miatt vizsgált, kifogásolt
szerek száma

2018

237 (100%)

120 (50,6%)

89 (37,6%)

62 (51,7%)

2019

144 (100%)

61 (42,36%)

58 (40,27%)

30 (20,83%)

10. táblázat: Fertőtlenítő hatású szerek vizsgálata 2018-2019. évben

Növényvédőszermaradék

9214
9396
7497
Minőség

3212
3485
4057
Mikrobiológia

Reziduumtoxikológia

5000

Kémiai
biztonság

9533
7920
6242

15 000

0

Élelmiszer eredetű
megbetegedés gyanúja
miatt vizsgált
szerek száma

Év

25 000

10 000

Vizsgált szerek
száma
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GMO-VAL KAPCSOLATOS LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATOK
Az élelmiszer GMO-monitoringvizsgálatok keretében 2019-ben 324 élelmiszerminta analízisét
végezte el a Nébih laboratóriuma. A minták megoszlása: 183 szójatartalmú minta, 46 kukoricát
tartalmazó minta, 56 rizsminta, 17 lenmag-, illetve lenmag tartalmú minta és 22 egyéb élelmi
szer (burgonya, búza, padlizsán, paradicsom, bab, alma). A szójatartalmú mintákból 167 db
minta bizonyult negatívnak. 16 db GMO-pozitív szójaminta esetében a GMO-tartalom 0,1% alatt
volt. A vizsgált kukorica, rizs, len és egyéb minták minden esetben negatívnak bizonyultak.
Szója

Kukorica

Rizs

Len
(FP967)

Egyéb

183

46

56

17

22

GMO-negatív

167 (91%)

46 (100%)

56 (100%)

17 (100%)

22 (100%)

GMO-pozitív

16 (9%)

0

0

0

0

0,9% fölött

0

-

-

-

-

0,1%-0,9%

0

-

-

-

-

0,1% alatt

16

-

-

-

-

Vizsgált összetevő (db)
Mintaszám

11. táblázat: Élelmiszer GMO-monitoringvizsgálatok 2019-ben

AZ ORSZÁGOS FŐÁLLATORVOS BESZÁMOLÓJA | 2019

29

A vetőmagok GMO-szűrővizsgálata során 1048 db mintát ellenőrzött a Nébih laboratóriuma,
ebből 14 db minta esetében volt kimutatható szennyezettség. Kereskedelmi forgalomba szánt
GMO-szennyezett vetőmagtétel az előző évekhez hasonlóan 2019-ben sem került elvetésre.
A takarmány GMO-monitoringvizsgálatok keretében 65 takarmányminta analízisét végezte el
a laboratórium. A minták megoszlása: 31 kukorica takarmányminta, 24 szója takarmányminta,
10 keverék takarmányminta. A takarmány GMO-monitoringtervnek megfelelően, a 65 takar
mánymintából 12 minta esetében kellett ellenőrizni a takarmányok hatósági ellenőrzése
során alkalmazott mintavételi és vizsgálati módszereknek a géntechnológiával módosított
anyagok – amelyek esetében az engedélyezési eljárás függőben van vagy amelyek esetében
az engedély lejárt – jelenléte tekintetében történő megállapításáról szóló 619/2011/EU rende
letben (a továbbiakban: 619/2011/EU rendelet) meghatározott (az EU-ban engedélyezésre
váró, vagy lejárt engedélyű) géntechnológiával módosított események (genetical events)
jelenlétét (LLP, low level presence).
A 31 kukorica takarmánymintából mind a 31 minta negatívnak bizonyult. A 24 szója
takarmánymintából 12 bizonyult negatívnak. 3 GMO-pozitív szójaminta GMO-tartalma 0,1%
alatt volt.

Kukorica

Szója

Keverék

Mintaszám (db)

31

24

10

GMO-negatív (db)

31

12

6

GMO-pozitív (db)

-

3

1

0,9% fölött (db)

-

-

0,1% - 0,9% (db)

-

-

0,1% alatt (db)

-

3

GMO LLP negatív (db)

-

9

3

GMO LLP pozitív (db)

-

-

-

Vizsgált minta jellege

1

12. táblázat: Takarmány GMO-monitoringvizsgálatok 2019-ben

2019-ben 95 db dísznövényminta (91 db muskátli, 4 db petúnia) GMO-vizsgálatát végezte el
a laboratórium. A laboratóriumban jelenleg elérhető szűrőmódszerekkel megvizsgált dísz
növényminták mindegyike GMO-negatívnak bizonyult.

Élelmiszerlánc-felügyeleti Terv
A további 9 minta LLP-negatívnak bizonyult. A 10 keverék takarmánymintából 6 minta bizonyult negatívnak. 1 db GMO-pozitív minta esetében a GMO-tartalom 0,9% alatti volt. További
3 keverék takarmányminta 619/2011/EU rendelet szerinti vizsgálata negatív eredménnyel
zárult. 2019-ben a takarmányminta-vizsgálatok során pozitívnak bizonyult minták esetében
jogszabálysértés nem történt.
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Az éves Élelmiszerlánc-felügyeleti terv az Agrárminisztérium Élelmiszerlánc-felügyeletért
Felelős Államtitkárának utasítására április 1-jével kerül kiadásra. Az Élelmiszerlánc-felügyeleti
Terv egy komplex terv, amely az élelmiszerlánc-felügyeleti szervek tervezett ellenőrzési és
mintavételi feladatait állapítja meg. Magában foglalja az Élelmiszerlánc Mintavételi Tervet
(termékellenőrzés), a Tevékenységellenőrzési terveket, továbbá a Speciális terveket, és
Kiemelt mintavételi projekteket is.
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A Központi Monitoring Mintavételi Program (KöMMP) 2019-ben több mint 18 000 termék
mintavételét irányozta elő, melynek teljesülése 93%-os volt. A termékek közül 194 volt ki
fogásolt. A legnagyobb arányú nemmegfelelőséget az elmúlt évhez hasonlóan a mézhamisítás
elleni, a minőségellenőrzési, valamint mikrobiológiai mintavételi tervben kiírt termékek
esetében volt tapasztalható.

94%

Adalékanyag-ellenőrzési terv
68%

Csomagolóanyag- és FCM-vizsgálati program
Entomológiai és gombaellenőrző vizsgálati program

80%

Fertőtlenítőszer-ellenőrző vizsgálati program

75%

GMO-ellenőrzési terv

96%

Hamisítás felderítésére irányuló mintavételi terv

96%
126%

Ivóvíz-ellenőrzési terv
89%

Kémiai biztonsági ellenőrzési terv
Mikrobiológiai vizsgálati program
Talajvédelmi Információs és Monitoringrendszer vizsgálatai
Zöldség-gyümölcs ellenőrzési terv
Reziduum-toxikológiai ellenőrzési terv
Minőségellenőrzési terv
Radioanalitikai vizsgálati program
Takarmányellenőrzési terv
Kémiai biztonsági ellenőrzési terv
Növényvédőszermaradék-ellenőrzési terv
Vetőmagok GMO-szűrése, -ellenőrzése
Ivóvíz-ellenőrzési terv
Antibiotikumrezisztencia-ellenőrzési terv
Adalékanyag-ellenőrzési terv
Termésnövelő anyag és EK-műtrágya-ellenőrzési Terv
Csomagolóanyag és FCM-vizsgálati program
Mézmintavételi terv
GMO-ellenőrzési terv
Szupermenta termékteszt
Hamisítás felderítésére irányuló mintavételi terv
Földrajzi árujelzők (zöldség-gyümölcs) ellenőrzési terv
Növényvédőszer-ellenőrzési Terv
Japán birs mintavétel fajtakitermeléshez
Entomológiai és gombaellenőrző vizsgálati program
Fertőtlenítőszer-ellenőrző vizsgálati program
Csíráztatásra használt magvak vizsgálata

19,66%
18,73%
12,69%
11,85%

5,00%

10,00%
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106%
89%
107%

Növényvédőszermaradék-ellenőrzési terv
91%

Radioanalitikai vizsgálati program

93%
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6. ábra: Az egyes élelmiszer- és takarmány-mintavételi célok teljesülése 2019-ben
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5. ábra: Élelmiszerlánc Mintavételi Terv mintavételi céljainak megoszlása 2019-ben
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2019-ben a Talajvédelmi Információs és Monitoring (TIM) rendszer keretében 2860 db talaj
mintából 20 691 paramétert vizsgáltak a laboratóriumok. A felügyelők 955 alkalommal ellen
őrizték a talajvédelmi kötelezettségek betartását, amelyből 62 esetben tapasztaltak
nemmegfelelést. A felügyelők 1563 helyszíni szemle keretében 1919 db engedélyköteles ter
mésnövelő anyag és EK-műtrágya ellenőrzését végezték el. 220 esetben állapítottak meg
szabálysértést.
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2500

vagy dughagyma-, fokhagyma-ellenőrzés. A vizsgált palántatételek száma 762 volt. A fel
ügyelők jogszabálysértést nem tapasztaltak.
A Nébih által ellenőrzött magas kategóriájú (prebázis, bázis) szaporító alapanyagot előállító
törzsültetvények és szaporítóiskolák helyszíni ellenőrzése során az elmúlt évben szankcio
nálásra nem került sor. A szőlő-gyümölcs illegális árusításra vonatkozó ellenőrzés bejelen
tést követően 3 helyszínen történt, mely során 1000 darab oltvány és facsemete illegális
forgalmazását tiltották meg a Nébih ellenőrei.

AZ ORSZÁGOS FŐÁLLATORVOS BESZÁMOLÓJA | 2019

545

532

569

0

Burgonya-ellenőrzések

2015

89

131

200

113

400

49

A szántóföldi és kertészeti fajok fajtáinak állami elismeréséhez szükséges szántóföldi és
beltartalmi vizsgálatokat a Nébih végzi. Szántóföldi növényeknél gazdasági értékvizsgálatot
21 faj 848 fajtájából, míg DUS-vizsgálatot 29 faj 1022 fajtájából állítottak kísérletbe a szak
emberek, továbbá 10 faj 2023 fajtájáról gyűjtöttek kórtani eredményt.
Az exportra kerülő mintegy 90 000 tonna vetőmaghoz (8744 db vetőmagtétel) összesen
18 355 db ISTA (Nemzetközi Vetőmag Vizsgálati Szövetség) nemzetközi érvényű bizonyítvány
került kiállításra.
A Nébih 7 vetőmag-feldolgozó üzemet, 16 vetőmag-forgalmazót, valamint 6 konzervgyárat
ellenőrzött a vetőmagtételek nyomonkövethetősége érdekében. Jelentős hiányosság nem volt
megállapítható. 2019-ben összesen 89 termelőnél és forgalmazónál volt zöldségpalánta-
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7. ábra: Talajvédelmi ellenőrzések 2019-ben
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8. ábra: Növényi szaporítóanyag-felügyelet (2015-2019)
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Növényi termékek felügyelete, ellenőrzése
2019-ben a hazai termelésben és az európai uniós forgalmazásban 17 966 növény-egészség
ügyi vizsgálatot és károsítófelderítést végeztek a szakemberek. Import növény-egészségügyi
ellenőrzés során 6547 tételt vizsgáltak a felügyelők, 101 esetben volt nem megfelelő a szállít
mány. A nem megfelelő tételeket visszautasították vagy megsemmisítették. Exportvizsgálat
18 847 tétel esetében történt, nemmegfelelés ebben az évben nem volt.
A szőlő aranyszínű sárgaság (Flavescence dorée-FD) betegség a 2019-es adatok szerint
hazánkban nem terjedt jelentős mértékben tovább. Új előfordulásként a Dunától keletre BácsKiskun megyében, Borota településen azonosították szőlőben a betegséget. Jelenleg a Zalai és
Badacsonyi borvidéket számottevően és immár a Hajós-Bajai borvidéket is, de csekély mér
tékben érinti a szőlő aranyszínű sárgaság betegség.
Amerikai szőlőkabóca esetében nem volt FD-pozitív egyed, azonban Heves megyében egy
esetben a hatósági laboratórium amerikai lepkekabócából (Metcalfa pruinosa) FD-fertőzött
séget mutatott ki. Iszalag növényekből a kórokozót 15 esetben azonosították, főképp BorsodAbaúj Zemplén megye, Vas megye, és Nógrád megye volt érintett.
A Ralstonia solanacearum okozta hazai fertőzés összesen 6 megyét érintett 21 db fertőzési
esettel. Belföldi forgalmazóknál 2019-ben 10 212 zöldség-gyümölcs tétel került ellenőrzésre
minőségi és nyomonkövetési szempontok szerint. A kifogások aránya 8,7%, ami némi emel
kedést mutat a korábbi évekhez képest. 196 tételt vontak ki a forgalomból az ellenőrök, ebből
40 tétel (58 tonna) került megsemmisítésére, az esetek többségében a nyomon követhetőség
megsértése, illetve ismeretlen eredet miatt.

kifogásolható mennyiségben tartalmazott növényvédőszer-maradékot. Határérték feletti
mennyiségben mért szermaradék-tartalom miatt a minták 0,9%-a (19 db) minősült kifogá
soltnak (alma, uborka, dió, fejes saláta, karalábé, kelkáposzta, paradicsom, szamóca). 19 hazai
eredetű minta esetében Magyarországon adott kultúrában nem engedélyezett növényvédő
szerek jelenléte volt kimutatható, ami a minták 0,8%-a.
A kockázat alapú mintavételi program keretében 2019-ben 438 feldolgozott termék, bébiétel,
valamint 47 takarmány növényvédőszer-maradék tartalmának vizsgálatát végezte el a labo
ratóriumi hálózat. Az élelmiszertermékek 21%-a, míg a takarmányminták 30%-a tartalmazott
kimutatható, de nem kifogásolható mennyiségben növényvédőszer-maradékot.

Növényvédő szerek, termésnövelő anyagok, EK-műtrágyák ellenőrzése
2019-ben összesen 14 ellenőrzés történt növényvédőszer-gyártó és -kiszerelő üzemekben,
szabálytalanságot nem találtak a szakemberek. A növényvédő szert forgalmazók körében
1014 esetben történt hatósági ellenőrzés. A felügyelők 1758 növényvédő szert árusító
kereskedelmi egység közül 1014 üzletben végeztek ellenőrzéseket, forgalmazási tevékenység
hez kapcsolódóan 1 esetben tártak fel valamilyen szabálytalanságot.
Forgalmazási jogosultság hiánya

1

Vásárlási jogosultság vizsgálatának elmulasztása

1

Nem megfelelően vezetett nyilvántartás

9

Működési engedély hiánya

0

Raktározási, tárolási előírások megsértése

4

Szállítási előírások megszegése

Növényvédelemi ellenőrzések
2019-ben összesen 100 lakossági bejelentés érkezett, amelyek kivizsgálása érdekében helyszíni
ellenőrzést folytattak a szakemberek. 25 esetben tártak fel szabálytalanságot.
A növényvédőszermaradék-vizsgálatokat tekintve 2019-ben 1965 friss zöldség-, gyümölcs-,
és gabonaminta analízisét végezte el a Nébih. A vizsgált minták 53,3%-a kimutatható, de nem
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9. ábra: Növényvédő szerek forgalmazásához kapcsolódó szabálytalanságok (2019)
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2019-ben a II. kategóriájú növényvédő szer forgalmazására, vásárlására, és felhasználására
jogosító engedélyek megújításának és kiadásának száma 5664 volt.
151 növényvédőszer-minta – gombaölő, rovarölő, gyomirtó – laboratóriumi minőségvizsgálata
történt meg, 214 vizsgálati paraméterre. A vizsgált hatósági minták megfeleltek az enge
délyokiratban előírt minőségi követelményeknek, 6 minta esetében merült fel hamisítás gya
núja, illetve a minták az engedélyokirattól eltérő hatóanyagot is tartalmaztak. A kiszerelőknél,
forgalmazóknál és felhasználóknál tartott ellenőrzések alkalmával sor került a növényvédő
szerek helyszíni, vizuális vizsgálatára is. 2019-ben összesen 14 233 növényvédőszer-tétel
ellenőrzése történt meg. Az ellenőrzések alkalmával leggyakrabban lejárt szavatossági idejű
növényvédő szerekkel találkoztak a felügyelők, de sok esetben volt gond a csomagolással vagy
a címkézéssel.

Növényvédő szerek, termésnövelő anyagok, EK-műtrágyák engedélyezése
A Nébih 2019-ben 56 új növényvédőszer-engedélyt adott ki. 38 értékeléssel megalapozott és
233 adminisztratív jellegű növényvédőszer-okirat módosítását végezte el. 5 esetben történt
más tagállamok által is átvehető zonális értékelés. A párhuzamos behozatali engedélyek
száma visszaesett (2017: 53 db, 2018: 42 db, 2019: 24 db). Ugyanakkor ismét megnőtt a klónengedélyek száma (60 db), ami egy termék más néven való forgalmazásával látszólagos
választékbővítést generál. Minden eddiginél több készítmény okiratát kellett visszavonni,
elsősorban az európai uniós hatóanyag-kivonások következtében (2017: 15 db, 2018: 40 db,
2019: 82 db). A 65 új termésnövelő anyag okiratának kiadása 99 új készítmény forgalomba
hozatalát jelenti. Ezenfelül 60 termésnövelő anyag okiratának módosítására került sor. A Nébih
a 2018. évinél több, 2457 EK-műtrágya-bejelentést igazolt vissza.
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Állatgyógyászati termékek ellenőrzése
Állatgyógyászati készítmények gyártásellenőrzése során 27 ellenőrzés történt, 42 engedélyt
adtak ki a szakemberek. Az állatgyógyászati készítmények nagykereskedőinél 17 esetben
tartottak ellenőrzéseket. Alaki hibás állatgyógyászati készítmények forgalmazására vonat
kozó kérelem kiadására 37 készítmény esetében került sor. 2019-ben összesen 1998 állat
gyógyászati termék/tétel került ellenőrzésre. Az ellenőrzésekhez kapcsolódóan a labora
tóriumok 523 állatgyógyászati termék/tétel laboratóriumi/állatházi minőség-ellenőrzését
végezték el. Az Európai Gyógyszerügynökség és az Európai Gyógyszerminőségi Igazgatóság
által koordinált európai uniós piac ellenőrzési tevékenység során az ellenőrzésre kijelölt,
centrálisan engedélyezett állatgyógyászati készítmények közül 2 készítmény állatházi és
laboratóriumi vizsgálatait a magyar hatóság végezte el. Az állatgyógyászati termékek hazai
engedélyezési eljárásaihoz, ellenőrzéséhez, valamint az európai uniós feladatokhoz kapcso
lódóan a laboratóriumokban összesen 11 857 vizsgálat történt. Az állatgyógyászati készít
mények alkalmazását követően tapasztalt mellékhatás-bejelentések (Pharmacovigilance
esetek) száma 2019-ben 44 volt. Az engedélyesektől 2019-ben 658 rendszeres gyógyszer
biztonsági jelentés (periodic safety update reports, PSUR) érkezett be. Nemzeti eljárásban
törzskönyvezett állatgyógyászati készítményre vonatkozóan 199 jelentés érkezett, melyek
értékelését a hatóság elvégezte. A tagállamok közötti munkamegosztás keretében a magyar
hatóság 5 hatóanyag PSUR-értékelését végezte el.

Takarmányok ellenőrzése
A takarmányipari létesítmények száma a 2019. évben az előző évhez képest kisebb mértékű
növekedést mutatott. 2019. év végén 6037 takarmány-előállító és -forgalmazó létesítmény
szerepelt a hatósági nyilvántartásban, a 2018. évi 5468 létesítménnyel szemben. A takarmányt
előállító létesítmények száma 1018, a forgalmazólétesítmények száma (beleértve a takar
mányt is forgalmazó kereskedelmi egységeket) pedig 5019 volt 2019-ben.
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Az élelmiszerlánc-felügyelet során elvégzett takarmány-előállító és -forgalmazó létesítményellenőrzések száma 724 volt. A takarmánylétesítmények hatósági ellenőrzése során feltárt
nemmegfelelőségek száma 2019-ben 25 volt (2018-ban 46; 2017-ben 68). A hatóság 2019-ben
16 esetben alkalmazott figyelmeztetést a takarmányok ellenőrzése kapcsán. Tevékenység
korlátozására – hasonlóan a tavalyi évhez – 2019-ben is 1 esetben volt szükség.
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Állategészségügyi és állatvédelmi ellenőrzések
Állatjóléti tárgyú ellenőrzés lefolytatására 2019. évben összesen 18 085 alkalommal került
sor, melyek során 128 meg nem felelést tapasztalt a hatóság. Az ellenőrzések kiterjedtek
többek között állattartó telepekre, állatszállításokra, vágóhidakra, állatkísérleti helyekre,
állatker
tek
re, valamint a gyepmesteri telepekre, állatmenhelyekre, cirkuszmenazsériákra.
A gazdasági haszonállatok, valamint a magánszemélyek tulajdonában lévő kedvtelésből tar
tott állatok tartására irányuló ellenőrzések során 78 alkalommal szabott ki állatvédelmi
bírságot a hatóság 33 727 500 Ft összegben. A hazánk területén engedéllyel működő 105
gyepmesteri telepet 79 alkalommal, állatmenhelyet 39 alkalommal ellenőriztek a szakem
berek. A jogszabály által előírt menazséria útinapló érvényesítése során a vándorcirkuszok
állatainak tartására vonatkozó jogszabályok betartását, valamint a működéssel kapcsolatos
dokumentáció meglétét vizsgálta a hatóság.
Az állatjóléti felelősök Nébih által szervezett képzésének keretében 2019 során egy alkalom
mal, összesen 83 személy szerzett állatjóléti felelős bizonyítványt. A vágóhídi állatjóléti
tisztviselők, illetve a vágóhídi dolgozók részére megtartott képzéseken részt vett személyek
közül előbbi munkakörre 60, míg utóbbira 142 személy részére adott ki a Nébih bizonyítványt.
Az Állatkísérleti Tudományos Etikai Tanács a tárgyévben összesen 274 állatkísérleti engedély
kérelmet bírált el.

10. ábra: Takarmány-ellenőrzések és nemmegfelelőségek száma (2016-2019)

A megyei kormányhivatalok jelentése alapján 2019-ben összesen 18 377 járványvédelmi tárgyú
ellenőrzést végeztek a járási hivatalok az állattartó telepeken, 33 esetben találtak nemmegfelelőséget.

A takarmányok laboratóriumi vizsgálaton alapuló ellenőrzése során feltárt hibák jellemzően
minőségi problémák voltak. A takarmányok vonatkozásában a 2019. évben összesen 3524 tétel
került vizsgálatra, amiből 58 tételnél állapított meg a hatóság hibát.

Az élőállatok, illetve állati eredetű összetevőt tartalmazó termékek szállítása terén 2019-ben
41 ország esetében sikerült a hazai agrárszektor érdekeit is képviselni a már meglévő állat
egészségügyi export bizonyítványok módosításával, vagy új állategészségügyi bizonyítvány
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egyeztetésével. A hagyományos balkáni piac (Montenegró, Koszovó, Szerbia, Észak-Macedónia,
Bosznia-Hercegovina) mellett több ázsiai ország (Japán, Kína, Dél-Korea, Tajvan, Thaiföld,
Hongkong, Szingapúr, Kambodzsa, Laosz, Banglades, Nepál), közel-keleti és afrikai állam
(Szaúd-Arábia, Dél-Afrikai Köztársaság, Líbia, Nigéria, Namíbia) esetében került export
bizonyítvány-minta jóváhagyásra, jellemzően hús és húskészítmények, tej és tejtermékek, élő
szarvasmarha, juh- és kecskefélék, keltetőtojás és napos baromfi, valamint állateledel
kivitelére. A Kínai Vámhivatal 2019. áprilisában engedélyezte három hazai létesítmény eseté
ben a kacsa- és libahús exportját. A kínai kacsa- és libahúsexport a 2015-ben lezajlott hazai
madárinfluenza-járvány miatt bevezetett kereskedelmi korlátozás miatt nem volt korábban
lehetséges.
Bár házi sertésben továbbra sem került kimutatásra ASP kórokozója, mégis több Európai Unión
(EU) kívüli ország vezetett be korlátozó intézkedéseket a magyar élő sertéssel, valamint
sertéshús és húskészítményekkel szemben. Az ASP miatt bevezetett korlátozásokról a Nébih
folyamatosan frissülő információs oldalt üzemeltet, hogy az érdekeltek minél gyorsabban
hiteles és naprakész információhoz jussanak. A korábbi egyeztetések eredményeként Albánia,
Grúzia, és Hongkong egyáltalán nem vezetett be korlátozásokat, míg például Chile, Kanada,
USA, Észak-Macedónia, Montenegró, Szingapúr, és Vietnám csak bizonyos területekre és
termékkörökre korlátozta az intézkedéseket. Az egyeztetések arra irányulnak, hogy a harmadik
országok korlátozás esetén ne teljes országtiltást, hanem úgynevezett regionalizációt
alkalmazzanak, vagyis hogy továbbra is engedjék az élő sertés és sertéstermékek kereskedelmét
azon megyékből, amelyek nem esnek az ASP szempontjából korlátozás alá. Amennyiben ez
nem lehetséges, a magyar hatóság arra törekszik, hogy az ASP kórokozóját semlegesítő
kezeléseknek alávetett termékeket vegyék le a korlátozott termékek listájáról. 2019 októberé
ben, több mint egyéves tárgyalássorozat eredményeképpen Szerbia ismét megnyitotta piacát
a magyar friss sertéshús előtt. Az exportot lehetővé tevő állategészségügyi bizonyítvány
szeptember végén került aláírásra, amely egyúttal annak megerősítése, hogy Szerbia
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eredményesnek ítéli az ASP-járvány ellen megtett magyar állategészségügyi intézkedéseket.
Magyarországról a TRACES (Trade Control and Expert System) alkalmazás adatai alapján 2019ben 29 601 (2018: 26 534, 2017: 14 319; 2016: 27 923) élőállat-szállítmány került kiszállításra
118 977 373 állattal, amelyből 3241 szállítmány (2018: 4437 db) képezte a tényleges exportot
különböző harmadik országokba 8 480 544 állattal (2018: 9 604 320 db). Megállapítható,
hogy a kiszállítások döntő többsége továbbra is EU-tagállamokba irányult. Új exportcélpontok
között szerepel Algéria, Banglades, Észtország, Etiópia, Indonézia, Kína. 2018-hoz képest nem
szállított Magyarország 2019-ben a következő országokba: Ghána, Irán (Iszlám Köztársaság),
Koreai Köztársaság, Lettország, Mexikó, Monaco, Nepál, Omán, Vietnám.

Faj

Összes
szállítmány
(db)

Állatlétszám
(db)

Fő piacok

Ló

1443

2552

EU, Törökország

Szarvasmarha

5111

197 319

EU, Irak, Izrael, Kosovo, Libanon,
Orosz Föderáció, Törökország

Sertés

2464

546 772

EU, Albánia, Bosznia-Hercegovina, Moldovai Köztársaság

Juh, kecske

2339

627 928

EU, Izrael, Libanon, Jordánia, Törökország

Baromfi

5820

103 979 651

EU, Albánia, Belorusz, Bosznia-Hercegovina, Egyiptom,
Georgia, Kazahsztán, Moldovai Köztársaság, Örményország,
Orosz Föderáció, Szerbia, Ukrajna, Üzbegisztán

13. táblázat: Élőállat-kiszállítások az EU-ba és harmadik országokba (2019)
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A tagállamokból beérkező élőállat-szállítmányok száma 2019-ben 13 659 volt. A hatóság 5183
ellenőrzést végzett (iratellenőrzés, azonosságvizsgálat, fizikai vizsgálat, laborvizsgálat, állat
védelmi ellenőrzés).
Röszke, Záhony, és a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér állategészségügyi határállomásain
élőállatimport-ellenőrzésre 2019. évben 388 db szállítmány esetében került sor (ami
1 376 223 db élőállatot jelent). Egyre inkább előtérbe kerül a harmadik országból kedvtelésből
tartott állatok, főként kutyák és macskák, valamint díszhalak behozatala. 2019. évben 2 élő
állat-szállítmányt utasítottak vissza. Az állategészségügyi ellenőrzésre kötelezett élelmiszer(jellemzően: baromfihús, halászati termékek, tojástermékek, méz, egyéb) és nem emberi
fogyasztásra szánt egyéb (jellemzően: trófea, marhabőr, toll, egyéb) szállítmányokból 5010 db
szállítmány került ellenőrzésre, amelyből 20 szállítmányt utasítottak vissza. A nemmegfele
lőségek leggyakoribb oka továbbra is dokumentációs problémákból (25%-a a visszautasí
tásoknak), illetve azonossági hiányosságokból (35%-a a visszautasításoknak) fakad. Előfor
dulnak utasforgalomban, belépni szándékozó, de állategészségügyi ellenőrzési kötelezettség
alá tartozó esetek is: többségében ezek kedvtelésből tartott állatok (kutya, macska, tengeri
malac) melyeket visszaküldtek a származási országba, azonban Záhony határon két alkalommal,
összesen mintegy 1800 db házi méh lefoglalására és leölésére, egy alkalommal pedig 25
postagalamb lefoglalására és leölésére is sor került.
A Magyarországon áthaladó tranzitszállítmányok jellemzően Ukrajnából a Balkánra (Macedónia,
Albánia, Szerbia) tartó baromfihús-szállítmányok, fordított esetben pedig zömmel Szerbiából
Oroszországba tartó állateledel-szállítmányok. A harmadik országokból az EU területére
a magyar határszakaszokon belépő, nem kereskedelmi célú, személyes poggyászból származó
állati eredetű élelmiszerek folyamatosan elkobzásra kerülnek. 2019. évben 9 tonna (2018.
évben 14 tonna, míg 2017. évben több mint 8 tonna) élelmiszert koboztak el, amely az elmúlt
évhez képest jelentős csökkenés, és a fokozott ellenőrzési eredményeket, valamint az ASP
elleni védekezés részét képező média és figyelemfelhívó anyagok szerepét mutatja.
Az elkobzott termékekből 31 esetben laboratóriumi vizsgálat céljából mintavétel történt

44

AZ ORSZÁGOS FŐÁLLATORVOS BESZÁMOLÓJA | 2019

az ASP vírusának kimutatására. Ebből egy esetben a laborvizsgálat kimutatta az ASP vírusát,
mely bizonyítja, hogy ezen kórokozó betegségterjesztő szerepében az élelmiszerek fontos
szerepet játszanak, a fokozott ellenőrzés továbbra is indokolt. Mindezen túl az összes külföld
ről üresen belépő/visszatérő élőállat-szállítójármű ellenőrzése is megtörtént. Ez a 2019. évben
495 harmadik országból üresen visszatérő szállítójármű ellenőrzését jelentette (2018: 491).
A szállítójárművek ellenőrzése során 1 alkalommal került sor teljes körű külső-belső fertőt
lenítésre, továbbá 1 alkalommal egy járművet visszautasítottak a harmadik országba, ismételt
fertőtlenítés elvégzésére.
Az állati eredetű melléktermékeket bejelentő rendszerbe (MR) 2019-ben 3673 jelentés került
benyújtásra. Ez 432 jelentéssel több, mint a 2018-as évben. Az állati melléktermékekhez
kapcsolódó gazdálkodói ellenőrzések száma 1786 volt (2018. évben: 2834; 2017. évben 1218),
jogszabályi nemmegfelelőségek 22 üzemeltetőnél kerültek feltárásra.

Állategészségügyi programok és vizsgálatok
2019-ben is folytatódtak a fertőző állatbetegségek behurcolásának, elterjedésének megálla
pítására szolgáló monitoringprogramok. A Nébih Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgató
ságának (ÁDI) laboratóriumaiba összesen 1 085 210 minta érkezett vizsgálatra 2019-ben,
amelyből a szakemberek 2 102 590 vizsgálatot végeztek el. A laboratóriumok valamennyi
bejelentési kötelezettség alá tartozó betegség vizsgálatára meghirdetett nemzetközi kör
vizsgálatban (pl.: ASP, klasszikus sertéspestis, ragadós száj- és körömfájás, „hólyagos beteg
ségek”, szivacsos agyvelőbántalmak, veszettség, madárinfluenza, baromfipestis, brucellózis)
részt vettek, valamennyit megfelelő eredménnyel zárták le.

Kérődző állatok betegségei
GÜMŐKÓR
2019-ben 17 046 szarvasmarha-állomány került vizsgálatra a gümőkórmentesség ellenőrzése során. A Nébih laboratóriuma 2019-ben 654 házi, vadon élő, és fogságban tartott emlős
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állatból származó mintát vizsgált gümőkór szempontjából. Két Baranya megyei szarvas
marhatelep fertőzöttségét mutatták ki új esetként a laboratóriumi vizsgálatok. Ettől függetle
nül Magyar
ország 2019-ben továbbra is megőrizte a gümőkórtól hivatalosan mentes
minősítését, mivel országosan a fertőzött telepek száma a jogszabály által megengedett
mérték alatt maradt. Két dunántúli megyéből (Baranya, Somogy) származó vaddisznó- és
gímszarvasmintákból 3 esetben lehetett kimutatni a Mycobacterium caprae kórokozót.
A dél-dunántúli és észak-dunántúli megyékben különös figyelmet kell fordítani a legeltetett
szarvasmarha-állományokra, hogy a vadállatoktól történő visszafertőződés kockázata mini
malizálható legyen.
SZARVASMARHA-BRUCELLÓZIS, SZARVASMARHÁK ENZOOTIKUS LEUKÓZISA
A szarvasmarha-brucellózis felderítésére 346 046, míg a szarvasmarha-leukózis kapcsán
211 912 vizsgálatot végeztek el a szakemberek az elmúlt évben. Hazai szarvasmarha-állo
mányaink 99,95%-a hivatalosan mentes szarvasmarha-brucellózistól. A fertőzés nem került
megállapításra egy állományban sem.
BRUCELLA MELITENSIS
A Brucella melitensistől való mentesség ellenőrzéseként, valamint a szállításokhoz kapcso
lódóan juhokból és kecskékből 72 853 vizsgálatot végzett a Nébih laboratóriuma. Valamennyi
negatív eredményre vezetett. Magyarország megőrizte Brucella melitensistől való hivatalosan
mentes státuszát.
BŐRCSOMÓSODÁSKÓR (LUMPY SKIN DISEASE; LSD)
A dél-kelet-európai országokban az elmúlt években végrehajtott vakcinázási programoknak
köszönhetően 2019-ben sem fordult elő bőrcsomósodáskór a régiónkban. A Nébih nemzeti
referencialaboratóriuma folyamatosan felügyeli azt, hogy a vírus kimutatására a legújabb PCR
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alapú módszerek álljanak a rendelkezésre. 2019-ben a Nébih ÁDI 567 mintát vizsgált meg, ezek
a tesztek mind negatív eredménnyel zárultak.
SZIVACSOS AGYVELŐBÁNTALMAK (TSE)
2019-ben a TSE-gyorsteszttel 15 747 szarvasmarhamintát, továbbá 21 968 juh- és 293 kecske
mintát vizsgáltak meg a szakemberek, ami nagyjából megfelel a tavalyi mintaszámnak. Ezen
kívül 24 bivalyminta került vizsgálatra. 17 esetben állapítottak meg juhokban atipikus súrlókórt (scrapie-t), illetve egy esetben találtak kecskében klasszikus súrlókórt. Szarvasmarha
BSE nem fordult elő, így hazánk továbbra is az elhanyagolható kockázatú országok közé tarto
zik BSE szempontjából.
KÉKNYELVBETEGSÉG
A kéknyelvbetegség vírusának kimutatására szolgáló PCR-módszerrel 2019-ben 47 452 mintát
dolgozott fel a Nébih ÁDI, ez némi csökkenést jelent az elmúlt évhez képest. A megvizsgált
minták jelentős többsége továbbra is az export előtti ellenőrző vizsgálat volt. A Culicoides
vektorok entomológiai vizsgálata során 7360 Culicoidest azonosítottak faj-, illetve fajkomplex
szinten. Kéknyelvbetegséget nem állapított meg a Nébih az elmúlt évben. Az utolsó kéknyelv
kitörés 2015 novemberében volt Magyarországon. A Nemzetközi Állatjárványügyi Hivatalhoz
(OIE) 2017. év végén benyújtott, a mentességünket deklaráló dokumentum alapján a harmadik
országok többsége elismeri országunk kéknyelvmentességét, az élőállat-kereskedelem ilyen
tekintetben könnyebbé vált. Az EU Bizottságával a kéknyelvbetegség-mentességünk tekin
tetében folytatott tárgyalások nem hoztak eredményt, a korábban benyújtott monitoring
programot módosítani volt szükséges. A korábbi tapasztalatok és az Európai Bizottság vissza
jelzése alapján 2019-ben új monitoringprogram került kiírásra, az ebben előírtak kedvező
eredménnyel teljesültek. Amennyiben a 2020-as évben is sikerül megvalósítani és megfelelően
dokumentálni a 4 hónapon át tartó vizsgálatokat, akkor azok kedvező eredményei után leg
korábban 2021 januárjában nyerhető vissza a mentesség.
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KECSKÉK ARTHRITIS-ENCEPHALITISE (CAE) ÉS VISNA-MAEDI VÍRUS ELLENANYAG
A Nébih laboratóriuma 2019-ben főleg export előtti vizsgálatként, több mint 17 000 visnamaedi ellenanyag kimutató ELISA-vizsgálatot végzett (ebből kb. 2800 lett pozitív), ezenkívül
közel 600 mintát vizsgált meg a kecskék arthritis-encephalitis vírus ellenanyag kimutatására,
melyből 14 esetben állapítottak meg pozitivitást.

Sertésbetegségek
KLASSZIKUS SERTÉSPESTIS
Az elmúlt vadászati évben is folytatódott a vaddisznóállományban a klasszikus sertéspestis
(KSP) felderítési (surveillance) program, amelynek keretében összesen 1886 vérminta szero
lógiai (ELISA) és 4251 szervminta virológiai (PCR) vizsgálata történt meg. 2019-ben sem talált
víruspozitív esetet a laboratóriumi vizsgálat, az utolsó vaddisznó víruspozitív egyed kimuta
tására 2009-ben került sor.
Házi sertésállományok esetében, a KSP-re irányuló – a megerősített passzív surveillance kere
tében végzett – valamennyi virológiai vizsgálat negatív eredményre vezetett. Ezenfelül – az
elsősorban kereskedelmi célból végzett – szerológiai vizsgálatok is negatív eredménnyel zárul
tak. Magyarország megtartotta klasszikus sertéspestistől mentes státuszát.
AFRIKAI SERTÉSPESTIS
A betegség hazai megjelenése előtt Magyarország területén már számos megelőző intézkedés
volt érvényben a kockázatbecslés alapján kijelölt magas, közepes, és alacsony kockázatú
területeken. A Nébih 2018. április 21-én először mutatta ki Magyarországon vaddisznókban
az ASP-betegség kórokozóját. A vírust a járványügyi nyomozás alapján – valószínűsíthetően
emberi közvetítéssel – ukrán vendégmunkások hurcolták be Magyarországra. A hatóság
az érintett területeken minden esetben azonnal hatályba léptette az európai uniós és a hazai
jogszabályok szerinti járványvédelmi intézkedéseket. Ezek között számos olyan is szerepel,
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ami túlmutat az Unió által előírtakon. Mindezek hatására sikerült megakadályozni, hogy
a betegség átterjedjen a házisertés-állományra. A hatóság 2018. év folyamán 1778,8 millió
forintot fordított az ASP elleni védekezésre. A hatékony védekezési és felszámolási intéz
kedéseket számos harmadik ország is elismerte és elismeri, így Albánia, Grúzia, Hongkong,
Szingapúr, Szerbia, Kanada, Chile, Vietnám, Macedónia, és Montenegró irányában sikerült
elérni, hogy házi sertésre és termékeikre ne, vagy csak a betegséggel érintett területekre
vonatkozzon a kereskedelmi tiltás.
2019-ben továbbterjedt vaddisznókban az ASP vírusa és további megyékben jelent meg.
Április 29-én Hajdú-Bihar megyében mutatták ki a vírust elhullott vaddisznókból. Augusztus
végén megjelent a betegség Borsod-Abaúj-Zemplén megye és Heves megye Tisza menti
területein is, majd Jász-Nagykun-Szolnok megyében. A fertőzés forrásai nagy valószínűséggel
a Tisza folyón elsodródott és ártérben elakadt fertőzött vaddisznóhullák voltak. Szeptember
28-án a vírus kimutatásra került a Duna túloldalán, egy Pest megyei vadaskert vaddisznóiban,
majd december 9-én Békés megyében is igazolták a vírus jelenlétét vaddisznókban. A hatóság
az érintett területeken minden esetben azonnal hatályba léptette az európai uniós és a hazai
jogszabályok szerinti járványvédelmi intézkedéseket. Ezek között számos olyan is szerepel,
ami túlmutat az EU által előírtakon. Július 25-én megjelent az Országos Főállatorvos 2/2019.
számú határozata. A határozat Mellékleteként jelent meg Magyarország ASP felszámolására
vonatkozó új mentesítési terve. Fontos intézkedésként szerepel a mentesítési tervben, hogy
a fertőzött területen minden vaddisznót, vagy vaddisznót is tartó vadaskert esetében a Helyi
Járványvédelmi Központnak intézkednie kell arról, hogy a vadaskertben található vaddisznó
állomány az adott vadászati év végéig diagnosztikai kilövés keretében, az arra vonatkozó
kártalanítási eljárás mellett felszámolásra kerüljön.
2019. december 31-ig összesen 2350 vaddisznóeset lett regisztrálva Magyarországon. Megyei
bontásban: Heves megyében 869 eset, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 90 eset, Borsod-
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Abaúj-Zemplén megyében 963 eset, Nógrád megyében 195 eset, Hajdú-Bihar megyében
38 eset, Jász-Nagykun-Szolnok megyében 87 eset, Pest megyében 92 eset, Békés megyében
16 eset.
Az ASP elleni védekezésben problémát jelent, hogy a vadászok egy része nem működik együtt
a hatósággal. Az ASP-vel kapcsolatos járványügyi képzést több mint 25 000 vadász végezte
el, azonban a felmérések alapján az így megszerezhető tudás a gyakorlati alkalmazásban nem
jelenik meg. Az országos főállatorvos által megbízott szakértő vadászattal kapcsolatos
helyszíni információgyűjtése során fény derült a járványügyi előírások betartásának hiányos
ságaira. A betegség házisertés-állományban továbbra sincs jelen. Nagy hangsúly lett fektetve
a házisertés-állomány védelmére, hiszen az állattartók és a hatóság közös érdeke, hogy annak
veszélye, hogy az ASP-vírus megjelenjen a házisertés-állományokban, a lehető legalacsonyabb
szinten legyen tartva. A Nébih az országos főállatorvos utasítására 2019 szeptemberétől
november végéig ingyenesen biztosított a fertőzött területen a háztáji sertéstartók számára
a sertésól és a sertéstartáshoz szükséges eszközök fertőtlenítésére szolgáló fertőtlenítőszert.
A hatóság az ASP legkisebb gyanúja esetén is szigorúan lép fel, így sor került már kis létszámú
állományok megelőző célú leölésére. Megelőző intézkedésként ASP gyanúja miatt 2019-ben
összesen 165 településen, 563 udvarban 6178 db sertés felszámolására került sor.
A hatóság 2019. év folyamán 6158,3 millió forintot fordított az ASP elleni védekezésre, a kár
talanításokra pedig összesen 2032,7 millió forint került kifizetésre. Az ASP európai uniós
társfinanszírozási program keretében, 744, 1 millió forintnyi költség elszámolására nyújtottunk
be igényt.
Szeptemberben az ÁDI laboratóriuma egy Pest megyei zárt vadaskertben mutatta ki a kór
okozót, decemberben pedig egy Békés megyében talált vaddisznó mintája adott pozitív
eredményt az ASP-vizsgálatban. A hatóság az érintett területeken minden esetben azonnal
hatályba léptette az európai uniós és a hazai jogszabályok szerinti járványvédelmi intéz
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11. ábra: Afrikai sertéspestis járványhelyzet 2019. december 31-én

kedéseket. A vírus terjedése ellenére szerencsére a házi sertésekben tavaly sem jelent meg a
vírus. Vaddisznómintákból közel 53 000 PCR-vizsgálatot végeztünk el, míg házi sertésekből
közel 73 000 vizsgálatot. Ezeknek a nagy része szállításokhoz kapcsolódó, ellenőrző vizsgálat
volt. A vírus terjedésének ellenőrzéséhez kapcsolódva a laboratórium bevezette az ASPellenanyag kimutatását is ELISA-módszer segítségével.
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AUJESZKY-BETEGSÉG
A sertésállományok Aujeszky-betegsége felderítése céljából 105 859 vizsgálatra került sor
2019-ben. Az ország mentességének fenntartása érdekében 9781 magyarországi sertéstelep
közül 4696 telep állatait vizsgálták meg a szakemberek. Hazánk továbbra is hivatalosan men
tes ettől a betegségtől.
PRRS
2019-ben tovább folytatódott a sertésállományok sertésreprodukciós zavarokkal és légző
szervi tünetekkel járó szindrómájától (PRRS) való mentesítési programja, melynek keretében
2017 novemberétől már az ország teljes területe a mentesítési program alá vont területnek
minősül. 2019-ben összességében 172 699 ELISA és 59 719 PCR-vizsgálatot végzett el az állat
egészségügyi laboratórium.
A program eredményeképpen jelenleg Vas, Zala, Baranya, Somogy, Tolna, Fejér, Pest, Nógrád,
Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, és Veszprém megyék
teljes területe vált mentessé a PRRS-től. Ezenfelül Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok,
Csongrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék több járása is hivatalosan mentes stá
tu
szú.
Összességében a járások 87%-a teljesítette a PRRS-mentesség hatósági követelményeit.
Emellett Magyarország valamennyi vizsgált, kislétszámú sertésállománya (több mint 22 000
koca) is mentes minősítésű. A kislétszámú állományokról továbbra is elmondható, hogy
megtartották az előző évi mentes státuszukat.

VESZETTSÉG
2019-ben mintegy 2700 állat veszettségre irányuló vizsgálata történt meg. 2019 tavaszán és
őszén, Magyarország keleti és déli határa menti megyékre kiterjedően, 41 970 km2-es területen
történt a vadon élő ragadozók veszettség elleni immunizálása a Nébih szervezésében.
A kezelendő területekre kampányonként 839 400 adag vakcina tartalmú csalétket juttattak ki
kisrepülőgépek segítségével. A rókák immunizáltságának ellenőrzése során 1234 vérminta
ELISA, és 1670 állkapocs minta OTC (Oxy-tetracycline) marker vizsgálatát végezte el a labo
ratórium. A 2019/2020 vadászati évben a vizsgált rókák mintegy 70%-a vette fel a csalétket.
2017-től az EU az aranysakálok vizsgálatát is támogatja, ebben a fajban is hasonló volt azoknak
az egyedeknek az aránya, melyek a csalétekkel érintkeztek. 2019-ben veszettség eset nem
fordult elő hazánkban (utoljára 2017-ben mutattak ki veszettséget, Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében). Emberi fertőződésre, megbetegedésre 1994 óta nem került sor Magyarországon.
A veszettség újbóli magyarországi megjelenésének megakadályozása szempontjából nagyon
fontos, hogy azokon a hazánkkal szomszédos területeken, ahol még előfordul a betegség,
szintén rendszeresen kezeljék a vadon élő rókák állományát. Ennek érdekében a magyar
társfinanszírozott program keretében, Ukrajna Magyarországgal határos területén, egy
10 200 km2-es pufferzónában is sikeresen végrehajtották 2019 tavaszán és őszén a rókaimmunizációs kampányt, melynek költségét az EU 100%-ban visszatéríti. Az ukrajnai puffer
zónában 2019-ben 23 esetben állapítottak meg veszettséget házi- és vadon élő állatokban.

SERTÉS BRUCELLÓZIS
2019-ben a sertésvetélések kivizsgálása során két Borsod-Abaúj-Zemplén megyei állomány
ban került kimutatásra Brucella suis bv. 2. Az elmúlt évben elvégzett szerológiai vizsgálatok
száma 101 222. A vaddisznók Brucella-monitoringja során 126 állat került vizsgálatra, amelyek
közül 1 állat bizonyult B. suis bv. 2 fertőzöttnek.
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Veszettség elleni immunizálás 2019.
Terület 41 970 km2

NYUGAT-NÍLUSI LÁZ
2019-ben összesen 286 IgM típusú ellenanyagot kimutató ELISA-vizsgálatot végzett az ÁDI
laboratóriuma a betegségre gyanús lovakból. Az elpusztult állatok idegrendszeri mintáiból
összesen 29 PCR-vizsgálat készült. A vizsgálatok során 13 idegrendszeri tüneteket mutató
lóból mutatták ki a vírus ellenanyagait. (2016: 48 eset, 2017: 3 eset, 2018: 93 eset).
MADÁRINFLUENZA
2019-ben madárinfluenza felderítésére háziszárnyasok és tenyésztett vadmadarak, továbbá
vadon élő madarak mintái érkeztek. Ebben az évben összesen 22 572 szerológiai tesztet
végeztek el, ebből 21 020-at a monitoringprogram keretében. Ezeken kívül elvégeztek még
2657 diagnosztikai PCR-vizsgálatot is, amivel a vírust próbálták kimutatni a beküldött mintákból.
A tavalyi évben a nemzeti referencialaboratórium nem mutatott ki magas vagy alacsony
patogenitású madárinfluenza-törzset.

12. ábra: Veszettség elleni rókaimmunizálás területe 2019-ben

FERTŐZŐ KEVÉSVÉRŰSÉG
2019. évben 22 408 vizsgálatot végeztek a szakemberek ló fertőző kevésvérűség ellenanyagkimutatása céljából. A vizsgálatok során 3 pozitív lovat talált a laboratórium. Mivel a betegség
gyógyíthatatlan, és a fertőzött állatok életük végéig hordozzák a vírust és fertőzőképesek
maradnak, ezért ezeket az állatokat a magyar lóállomány egészségének védelme érdekében
állami kártalanítás mellett leölték.
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SALMONELLAGYÉRÍTÉSI PROGRAM
2019-ben folytatódott a baromfiállományok Salmonellabaktériumok előfordulásának EU által
társfinanszírozott gyérítési programja. A program célkitűzése, hogy a tenyésztyúk-, brojler
csirke-, tenyészpulyka- és hízópulyka-állományokban 1% alatt, míg tojótyúk-állományok ese
tén 2% alatt legyen a fertőzött állományok száma. Ennek érdekében az EU társfinanszírozás
keretében támogatja a fertőzött állományok felszámolásához kapcsolódó kárenyhítési költ
ségeket, a fertőzés megelőzésére szolgáló vakcinázás költségeit, valamint a fertőzöttség fel
derítésére szolgáló hatósági mintavételeket és az ehhez kapcsolódó laboratóriumi költségeket
is. Hazánk 2019-ben is elérte az EU célkitűzéseit minden hasznosítási irányban. (Állomány
fertőzöttségi ráták: tenyésztyúk: 0,12%, tojótyúk: 1,91%, brojler: 0,24%, tenyészpulyka: 0,63%,
hízópulyka 0%.) Az elmúlt 4 évben mindössze egy alkalommal (2016-ban tojótyúkok esetében)
alakult magasabban a fertőzöttség aránya az EU-ban elvártnál.
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HALAK VIZSGÁLATA
A Nébih laboratóriuma a 2019-es évben több mint 8 ezer halat vizsgált meg, melyeknek zöme
ponty volt. A szakemberek 232 megrendelő 248 járványtani egységéből végezték el a koi
herpesz vírus (KHV) kimutatására irányuló ellenőrző vizsgálatokat, amelynek során több mint
7 ezer pontyot és koi pontyot, busát, ezüstkárászt, tokfélét, és ponty ivarterméket vizsgáltak
molekuláris biológiai módszerrel. A koi herpesz betegséget 2019-ben 1 halgazdaságban álla
pították meg.
A tavalyi évhez képest több, 22 tógazdaság került kijelölésre a pontyfélék tavaszi virémiája
(SVC) előfordulásának ellenőrzésére. Az év folyamán további 10 megrendelő kért szűrő
vizsgálatot. Az összesen 832 halból elvégzett szűrővizsgálat alapján vírushordozás nem
fordult elő. A pisztrángfélék vérképzőszervi elhalása vírusának (IHNV) és a pisztrángok vírusos
vérfertőzése vírusának (VHSV) kimutatására irányuló vizsgálatokat 669 halból (csuka, piszt
ráng, süllő és tokféle) végezték el vírusizolálásos módszerrel, amelyek valamennyi esetben
negatív eredményre vezettek.
Míg 2017-ben 10, illetve 2018-ban 4 esetben mutattak ki ponty ödéma vírus (CEV) fertőzött
séget, mely betegségnek elhullási aránya szintén magas (akár 70%), 2019-ben már csak
1 halgazdaságban mutattak ki pozitivitást.

kisebb számban aranysakálban pedig a veszettségmentesítési program keretében, az immuni
zálás hatékonyságának ellenőrzése a fent részletezettek szerint. A vadon élő állatok gümőkórmonitoringja céljából 15 megyéből, összesen 173 minta került vizsgálatra. Baranya és Somogy
megyében 1 vaddisznóból és 2 gímszarvasból került kimutatásra a Mycobacterium caprae-t,
ami megfelel a korábbi tapasztalatoknak. Brucellózis-monitoring keretében 126 vaddisznó
került vizsgálatra, amelyek közül 1 állat bizonyult B. suis biovar 2 fertőzöttnek. Három vad
disznóban került trichinellosis kimutatásra, amelyek közül 2 egyed Trichinella spiralisszal,
míg 1 Trichinella britovival volt fertőzött. 820 róka vizsgálata során 15 egyedben mutattak ki
trichinellosist. 14 állat esetében T. britovi, 1 állat esetében T. spiralis okozta a fertőzést. 30
aranysakál vizsgálata során három esetben állapítottak meg T. britovi fertőzöttséget.

MÉHEK VIZSGÁLATA
2019-ben a megyei adatok alapján 22 506 méhtartó és 1 236 665 méhcsalád volt az országban.
A nyúlós költésrothadás gyanúja miatt elvégzett vizsgálatok száma közel 5 ezer volt, ebből
pozitív 2711 lett. A mézelő méhek európai költésrothadását 9 esetben diagnosztizálták.
A beérkezett 392 Varroa destructor vizsgálatra küldött mintából 178 esetben diagnosztizáltak
fertőzöttséget, melynek jelentős részében súlyos fertőzöttség állt fenn.

Élelmiszer- és takarmány-előállító és -forgalmazó
létesítmények ellenőrzése

VADÁLLOMÁNYBAN VÉGZETT MONITORINGVIZSGÁLATOK
Vaddisznókban 2019-ben is folytatódott a KSP és ASP monitoringprogram, rókákban, illetve
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ECHINOCOCCUS
Az Echinococcus multilocularis hazai elterjedtségének felderítése céljából végzett több mint
800 állat vizsgálata során, 38 fertőzött rókát és 2 fertőzött aranysakált találtunk. Háziállatok
ban az Echinococcus granulosus felderítését célzó vágóhídi monitoring során 1 fertőzött
szarvasmarhát és 35 fertőzött sertést azonosított a hatóság.

2019-ben az élelmiszer-előállító és -forgalmazó létesítményeket érintő ellenőrzések száma
összesen 5354 volt. 2019-ben 5986 darab bejelentésköteles élelmiszer-előállító létesítmény
működött. A bejelentésköteles élelmiszer-előállítók ellenőrzése során a legtöbb üzemellen
őrzés a sütőipari üzemeket, valamint a tartósított zöldség-, gyümölcsfeldolgozó üzemeket
érintette; az ilyen típusú üzemek részaránya ugyanis a legmagasabb. A létesítmény-ellenőr
zések során leggyakrabban higiéniai hiányosságok és nyomonkövetési hiányosságok miatt
kellett a hatóságnak szankcionálnia. 959 engedélyköteles élelmiszer-előállító létesítmény,
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emellett 89 tejgyűjtő és 213 tojáscsomagoló, valamint 2 szúróhely működött. 98 központi
ellenőrzésre került sor: exporttevékenységgel kapcsolatban 44 alkalommal, egyéb okból 54
alkalommal.
A Nébih 2019-ben is ellenőrizte az iskolatejprogramban részt vevő létesítményeket 3 alka
lommal; ennek során 2 esetben bírság született. Az év során 10 vállalkozás 14 országba irá
nyuló exporttevékenységre kapott engedélyt, ezeken felül bővült a kétoldalú bizonyítványok
nélkül, kereskedelmi okmánnyal exportálható termékek és célországok köre is. Az ASP miatt
a hazai vágóhidak vágási mennyisége érdemben nem csökkent, de az exportra kerülő sertés
hús mennyisége visszaesett kb. 60%-ra a 2018-ban exportálthoz képest.
A 2019. év során 2 vállalat kanadai exporttevékenysége felfüggesztésre került a kanadai
hatóság által, mivel a vállalkozásoktól az előírásoknak nem megfelelő termékek kerültek
kiszállításra. Az exporttevékenység felfüggesztéséhez hozzájárul, hogy a létesítmények ható
sági felügyelete egyre nehezebben oldható meg a létszámhiány miatt, így a hatósági ellenőr
zések nem megfelelően mélyek és hatékonyak. Az amerikai audit során a központi hatóság
függesztette fel egy létesítmény exportjogosultságát, az audit során tapasztalt nemmeg
felelőségek miatt.

14. ábra: Harmadik országokba kiszállított termékek mennyisége (tonna, 2019)

Az élelmiszer-forgalmazó létesítmények száma a 2019. év végén 37 031 volt, az előző évhez
képest csökkent. A regisztrált kistermelők száma 20 402 fő volt, amely kismértékű emelkedést
jelent az elmúlt évek adataihoz képest. A helyi termelői piacok száma gyarapodott, decemberre
elérte a 304-et.

13. ábra: Exportált termékek százalékos megoszlása célország szerint (2019)
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15. ábra: Kistermelői ellenőrzések száma (2016-2019)
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16. ábra: Helyi termelői piacok száma (2019)
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VENDÉGLÁTÓ, ÉS ÉTKEZTETŐ LÉTESÍTMÉNYEK ELLENŐRZÉSE
2019-ben a vendéglátó, és étkeztető létesítmények száma 47 899, a létesítményeket érintő
ellenőrzések száma 16 766 volt. Az ellenőrzéseken feltárt nemmegfelelőségek száma kis
mértékben növekedett: a 2018. évi 1600-zal szemben 2019-ben 1649 volt. A vendéglátó léte
sítmények hatósági ellenőrzésein feltárt legjellemzőbb hiányosságok a nyomonkövetés hiánya,
takarítatlanság, nem megfelelő tárolási feltételek, nem megfelelő HACCP-rendszerek, nem
megfelelő személyi higiénia stb. A szektorban soha nem látott méretekben érzékelhető a
szakképzett munkaerő hiánya. A közétkeztetés minőségének és biztonságának javítása érde
kében a Nébih 2019-ben folytatta a „Minőségvezérelt közétkeztetés” programot. 2019. év végig
5410 főzőkonyha, és 3968 tálaló-, melegítőkonyha szemléjére, és egységes, nyilvános szem
pontok szerinti minősítésére került sor, melynek eredményeit a Nébih a honlapján közzéteszi.
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14. táblázat: Közétkeztető főzőkonyhák minősítésének eredményei 2015-2019.

AZ ORSZÁGOS FŐÁLLATORVOS BESZÁMOLÓJA | 2019

61

Időszak

Minősített
létesít Ellátottak
mények
száma
száma

1

3

3

4

5

db

%

db

%

db

%

db

%

db

%

2016

281

34 699

24

8,54

38

13,52

109

38,79

90

32,03

20

7,12

2017

1398

164 426

66

4,72

208

14,88

492

35,19

482

34,48

150

10,73

2018

1373

167 496

67

4,88

166

12,08

410

29,69

512

37,41

218

15,94

2109

916

121 317

27

2,95

65

7,10

250

27,29

383

41,81

191

20,85

184

5,27

477

11,89

1261

32,74

1467 36,43

579

13,66

Összesen

3968

487 938

15. táblázat: Közétkeztető tálalókonyhák minősítésének eredményei 2016-2019.

A közétkeztetésben kiszolgált készételek érzékszervi vizsgálata során 169 db menü minősítése
történt meg, ebből 100 db menü vizsgálata a mozgó érzékszervi vizsgálóállomáson. A vizsgált
menük 16,6%-a kiváló, 33,7%-a átlag feletti, 33,7%-a átlagos, 15,4%-a átlag alatti, és 0,6%-a
kifogásolt volt. A legtöbb minőségi probléma a nem megfelelő alapanyag-választásra,
a konyhatechnológiai hiányosságokra, és a főző- és tálalókonyha közötti hosszú ételszállítási
időre vezethető vissza. Első magyarországi tárolási helyen 1282 ellenőrzésre került sor, mely
nek eredményeként a megállapított hiányosságok miatt 3 esetben kellett a tevékenységet
korlátozni, 175 esetben figyelmeztetést alkalmazni.

Borászati termékek és egyéb alkoholos italok vizsgálata
A Nébih – a kormányhivatalokkal közösen – a borászati termékek és az egyéb alkoholos italok
ellenőrzése során 2019-ben 2476 ellenőrzést végzett, 1799 termékből vett mintát, és 677 egyéb,
adminisztratív ellenőrzést folytatott. 486 üzemellenőrzés történt, melynek során 286
termékből vettek mintát a szakemberek laboratóriumi vizsgálat céljára. A Nébih és a NAV

„Jövedéki Adótraffipax 2019” néven kiemelt helyszíni ellenőrzést tartott négy napon keresztül
a főváros VI. és VII. kerületében. 32 vendéglátóipari egységet ellenőriztek, és 6 vendéglátóipari
egységgel szemben került sor eljárás megindítására. 14 alkoholos italterméktétel (összesen
52,1 liter mennyiségben) került hatósági zár alá. A „Borászati gépek, technológiai berendezések
beszerzésének támogatása” jogcímhez tartozó, átruházott, utólagos helyszíni ellenőrzési
feladatok keretében 23 helyszíni ellenőrzés és 138 hatósági mintavétel történt. 15 239 borá
szati terméktétel esetében igényeltek a bortermelők, előállítók, forgalmazók forgalomba
hozatali engedélyt, melyből 676 kifogásolt tétel (131 276,93 hl borászati termék) kapott
elutasítást. A forgalombahozatali engedélyezés során megállapított kifogások az összes
engedélyezési minta 4,4%-át tették ki. Ez a kifogásolási arány 0,8%-os növekedést mutat az
előző évhez képest. A Nébih borászati laboratóriuma 2019-ben összességében 17 476 bor és
alkoholos ital tétel mintáját vizsgálta meg közel 360 000 vizsgálati paraméterre kiterjedően.
Az összes megvizsgált minták száma minimális (0,3%-os) csökkenést mutat az előző évhez
képest. A kiadott forgalombahozatali engedélyek száma (14 563 db) ugyanakkor enyhe
(0,01%-os) emelkedést mutat a 2018. évi adatokhoz képest.
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17. ábra: A borászati termékek forgalombahozatali engedélyezése során vizsgált minták száma (2012-2019)
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A forgalomba hozatalt követően vett ellenőrzési borminták közül 93 tétel, alkoholos italok
vonatkozásában 22 tétel esetében indított eljárást a hatóság. Az ellenőrzések során feltárt
összes kifogásolt tétel száma 115 volt.

Élelmiszer eredetű megbetegedések kivizsgálása
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2019-ben 60 élelmiszer eredetű megbetegedés gyanúját jelentették (a megbetegedettek
száma 2395 fő). Ebből a kivizsgálást követően 35 esemény bizonyult ténylegesen élelmiszer
eredetűnek, melyek kapcsán 2033 személy betegedett meg, közülük 173 beteg szorult kórház
ban kezelésre, élelmiszer eredetű megbetegedés következtében haláleset nem történt.
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18. ábra: Bejelentett és nyilvántartott élelmiszer eredetű események és megbetegedések száma (2019)
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16. táblázat: Nyilvántartott, az élelmiszerláncban előfordult élelmiszer eredetű események
és megbetegedések számának alakulása 2008-2019
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Az élelmiszer eredetű megbetegedéses események száma 2019-ben az előző évhez viszonyítva
csökkent, azonban a megbetegedettek száma közel 1,5-szeresére növekedett. A nyilvántartott
élelmiszer eredetű megbetegedések esetében a 35 eseményből 10 tömeges méretű – egy
idejűleg 29-nél több megbetegedéssel kapcsolatos – esemény volt, továbbá 20 csoport (5-29
főt érintő), illetve 5 egyedi megbetegedésről van nyilvántartásunk. 2019-ben a közétkeztetési
ételmérgezés és ételfertőzéses események száma nagymértékben csökkent a vendéglátásban
előforduló eseményekhez képest (2018-ban 16 esemény történt a közétkeztetésben, míg a
vendéglátásban 22, ehhez viszonyítva 2019-ben 8 esemény volt a közétkeztetésben és 20
esemény a vendéglátásban fordult elő). A megbetegedettek száma 2018-ban 1654 fő volt, ehhez
viszonyítva 2019-ben 2033 fő megbetegedése volt nyilvántartva. 2019-ben 1.059 fő betegedett
meg a közétkeztetésben, 914 fő a vendéglátásban, a kistermelői termékektől összesen 43 fő
betegedett meg, továbbá magánháztartásban 17 fő nyilvántartott betegről volt tudomás.

Az élelmiszerek transzzsírsavtartalmának ellenőrzése

50
40

2019-ben az események 23%-a a közétkeztető szektorban, 57%-a a vendéglátásban történt.
Az események 6-6%-a magánháztartásban és rendezvényi vendéglátás keretében, illetve
kistermelőtől vásárolt élelmiszer elfogyasztását követően az esetek 8%-ában történt meg
betegedés. Kiemelkedő volt az 575 fős, jórészt általános iskolai gyermekeket érintő Salmonella
Enteritidis által okozott ételfertőzéses megbetegedés, illetve 2 nagyobb szabású céges
rendezvényen történt több mint 100 fő megbetegedése. 2019. évben az összes megbetegedé
sek 47%-át szalmonella okozta, magas volt (17%) a koaguláz pozitív Staphylococcusok és
a B. cereus által okozott megbetegedések száma is. Több esetben az élelmiszermintákból
enterális megbetegedéseket okozó mikrobák (Coliform, E.coli, Enterococcus faecium) kerültek
kimutatásra. A megbetegedések kiváltó okaként konyhatechnológiai hibák, utószennyeződés,
keresztszennyeződés, nem megfelelő hőkezelés, illetve nem megfelelő hőntartás került
feltárásra.
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Az éves monitoringterv szerint folyik a mintavétel az élelmiszerekben lévő transzzsírsavakkal
kapcsolatban, továbbá a Szupermenta terméktesztek során is sor került ilyen vizsgálatokra.
2019-ben 150 élelmiszer transzzsírsavtartalmát vizsgálta a hatóság. Ezek közül minden tétel
megfelelt az előírásoknak.
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19. ábra: A nyilvántartott élelmiszer eredetű események számának megoszlása előfordulási hely szerint
(2008-2019)
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20. ábra: Élelmiszerek transzzsírsav-ellenőrzése (2017-2019)

AZ ÉLELMISZERLÁNC KIFEHÉRÍTÉSE,
SIKERES KÜZDELEM A VISSZAÉLÉSEKKEL SZEMBEN
Kiemelt, operatív jellegű ellenőrzések
A Nébih munkatársai 2019-ben összesen 582 kiemelt ellenőrzést hajtottak végre. Az előzetes
elemzési módszereik alapján a felderítési arány 95%-os. 200 esetben került sor hatósági
eljárás megindítására és bírság kiszabására, ami 428,03 tonna élelmiszert, illetve 2904 db
élőállatot érintett. A megindított eljárások során 14 212 704 Ft eljárási költség és 29 662 100 Ft
élelmiszerlánc-felügyeleti díjkülönbözet kiszabására került sor.
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21. ábra: 2018-2019. évi kiemelt ellenőrzések megoszlása

A korábbi évekhez hasonlóan, idén is a nyomonkövetési, az élelmiszer-higiéniai hiányosságok
kerültek legnagyobb számban feltárásra. Az ellenőrzések során megállapításra került, hogy
élelmiszergyártó vállalkozások körében tendenciaszerűen felmerül a lejárt minőségmegőrzési
idejű, illetve nagy mennyiségű jelöletlen, ismeretlen eredetű alapanyagok feldolgozása. 2019ben is folytatódott az állattartó telepek ellenőrzése. 94 ellenőrzés során 2904 állat került
forgalmi korlátozás alá, mert az állattartó telepeket vagy az állatok mozgását nem jelentették
be. Az állatok származása így nem volt nyomon követhető, illetve állategészségügyi státuszuk
ismeretlen volt. A karanténra vonatkozó szabályokat is rendszeresen megsértették. 2019-ben
több alkalommal került sor növényi terméket előállító üzemek (pékségek, zöldség- és gyümölcs
lé-előállító üzem stb.) ellenőrzésére. Több üzemben a súlyos élelmiszer-higiéniai hiányosságok
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miatt (rovar- és rágcsálófertőzöttség, nagyfokú takarítatlanság stb.) a tevékenységet fel
függesztették, illetve a nyomonkövetési rendszer hiánya miatt több tonna termék került
forgalomból való kivonásra. Ezen egyik ellenőrzés során a szakemberek azzal szembesültek,
hogy egy budapesti pékség, az üzem tevékenységének hatóság által történő felfüggesztése
után, a hiányosságok kijavítása nélkül tevékenységét tovább folytatta más vállalkozás neve
alatt. Az üzem tevékenysége ismét felfüggesztésre került, az előállított termékek forgalomból
való kivonását a hatóság elrendelte.
2019-ben is tovább folytatódott az étrend-kiegészítők, ezek között is elsősorban a potencia
növelő, zsírégető stb. szerek ellenőrzése. Öt terméknél nem engedélyezett összetevőket,
terápiás mennyiségű gyógyszerhatóanyagokat találtak a szakemberek. Több esetben nyomonkövetési és jelölési hiányosságokat állapítottak meg, mely termékek forgalomból való kivonását, illetve a vásárlókhoz már eljutott termékek visszahívását eredményezte. Illegális
parlagfűkészítményeket forgalmazó élelmiszer-előállítók és webshopok célirányos ellen
őrzés-sorozatakor jogszabályi előírások által tiltott parlagfű-kivonatot és parlagfüvet tartal
mazó készítményeket találtak a szakemberek. Az ellenőrzések során az illegálisan forgalmazott,
jogsértő termékeket kivonták a forgalomból, valamint termékvisszahívást rendeltek el.
Magyarország harmadik alkalommal vett részt a nemzetközi Silver Axe akcióban, melyet az
Európai Rendőrségi Hivatal (EUROPOL) szervezett az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF)
támogatásával. Az akció célja a hamis és illegális engedélyköteles termékek forgalmazásának
és felhasználásának felderítése. Magyarországon az akciót koordináló hatóság a NAV, a Nébih
és a kormányhivatalok társhatóságként működtek közre. Az ellenőrzések célpontja a harmadik
országokkal határos határátkelők, illetve ezekhez közeli piacok, növényvédőszer-forgalmazók
voltak. A Silver Axe IV. akció során 27 esetben, 221 kg engedélyköteles termékkel kapcsolatban
történt intézkedés: 191 kg ismeretlen eredetű, idegen nyelvű címkével rendelkező, illegális
engedélyköteles termék megsemmisítésre került, 30 kg termék pedig visszafordításra került
a határon.
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Bírságok kiszabása
A megyei kormányhivatalok és a Nébih által kiszabott bírságok alakulását mutatja az alábbi
táblázat.
2017

2018

2019

száma
(db)

összege
(Ft)

száma
(db)

összege
(Ft)

száma
(db)

összege
(Ft)

Élelmiszer-ellenőrzési
bírság

1440

244 404 970

1236

192 572 375

1105

456 607 791

Takarmány-ellenőrzési
bírság

23

5

137 538 265

Élelmiszerlánc-felügye
leti bírság (élelmiszer,
takarmány)

1586

293 114 003

1446

332 842 496

1421

1 623 240

Növényvédelmi bírság

2922

180 226 079

4141

270 024 269

4376

12 086 720

16 721 985

5

980 164

Növényi szaporítóanyaggal kapcsolatban
kiszabott bírság

0

0

3

103 360

5

7 935 000

Minőségvédelmi bírság
(bor)

61

12 978 105

32

58 533 755

29

6 855 000

Talajvédelmi bírság

162

22 928 786

164

17 951 000

145

33 727 500

Állatgyógyászati
termékekkel kapcsolatban
kiszabott bírság

7

1 792 500

12

2 460 000

6

2 430 000

Állatvédelmi bírság

41

18 750 000

52

15 550 000

78

200 000

Állategészségügyi bírság

7

1 987 500

10

31 650 000

14

168 602 500

Állattenyésztéssel
kapcsolatban kiszabott
bírság

6

1 900 000

2

20 000

2

13 275 000
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2017

Tisztességtelen forgal
mazói magatartás és
termékpályadíj meg nem
fizetés miatt kiszabott
bírság

2018

száma
(db)

összege
(Ft)

száma
(db)

összege
(Ft)

13

154 088 000

11

120 040 000

2019

14

168 602 500
408 268 538 Ft

Halgazdálkodással
kapcsolatos (halvédelmi,
halgazdálkodási) bírság
(Nébih)

214

BÜHG miatt kiszabott
bírság (Nébih)

33

15 381 429

16

8 021 870

64

15 500 000

Faanyag-kereskedelemmel kapcsolatban
kiszabott bírság

30

8 983 800

62

30 127 450

67

21 750 000

Egyéb bírság

479

16 343 784

488

14 758 738

585

17 225 655

1.001 350 621

7 801

1 108 466 187

Összesen

ségüknek is hiányosan tettek eleget. Az ellenőrzések eredményeként 408 268 538 Ft felügye
letidíj-különbözetet, 14 845 895 Ft késedelmi pótlékot, és 3 880 000 Ft mulasztási bírságot
állapítottak meg az ellenőrök.

7 024

13 844 680

121

12 650 710

112

8 028

13 275 000

1 124 703 482

17. táblázat: Összesítés a megyei kormányhivatalok és a Nébih által kiszabott bírságokról (2017-2019)

Felügyeletidíj-különbözet

14 845 895 Ft

Mulasztási és eljárási bírság

3 880 000 Ft

Késedelmi pótlék

22. ábra: Felügyeletidíj-megállapítások (2019)

A továbbra sem fizető ügyfelekkel szemben a Nébih végrehajtást kezdeményezett az illetékes
NAV felé a kintlévőségek behajtása céljából, melyeknek megközelítőleg 45%-a behajtásra
került.

Piacszervezési hozzájárulás ellenőrzése
A felügyeletidíj-bevallás ellenőrzése
2019-ben összesen 259 élelmiszerlánc-felügyeleti díjjal kapcsolatos rutinellenőrzésre került
sor. Az ügyfelek a felügyeleti díj kiszámításakor a jogszabályban foglaltakat tévesen értelmez
ve vették igénybe a kisvállalkozói kedvezményt, valamint bevallási és befizetési kötelezett-
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A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács kezdeményezésére 2019-ben is folytatódott
a tejágazati szereplők ellenőrzése. A vizsgálatok 71 ügyfélnél jogerős döntéssel zárultak,
melyek közül 54 esetben nem állapított meg a Nébih elmaradást. 17 esetben az ellenőrzés
eltérést tárt fel, és több millió forintot meghaladó piacszervezési hozzájárulási különbözet
került megállapításra.
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A tisztességtelen forgalmazói magatartás ellenőrzése
A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben
alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009. évi XCV tv. (Tfmtv.)
általános célja, hogy megtiltja azoknak a kereskedői módszereknek az alkalmazását, amelyek
lehetőséget biztosítanak a kereskedőnek a két fél közötti egyenlőtlen piaci alkupozícióval és
a gazdasági erővel való visszaélésre. A Nébih 2019-ben 85 önálló ügyet kezelt, melyek közül
74 esetben a törvénnyel összefüggő vizsgálatot folytatott, valamint 11 egyéb ügyben (üzlet
szabályzatok küldése, tájékoztatás nem teljes értékű kiárusításról, állásfoglalások kiadása,
jelentések, iktatott belső levelezés) járt el. A 74 vizsgálatból 71 (96%) vizsgálat kereskedelmi
láncok, míg 3 (4%) vizsgálat kis- és középvállalkozások által működtetett kereskedelmi
egységek tevékenységét vizsgálta.
A 2019-ben folyamatban lévő ellenőrzések 85%-a hivatalból, 15%-a bejelentés alapján indult.
A kiemelt célellenőrzések közül 8 vizsgálat a friss halak karácsony előtti értékesítését, 14
a virslitermékek értékesítését, 9 a fizetési határidők betartását, 7 helyben készült friss pékáruk értékesítését vizsgálta. 21 esetben több jogcímre kiterjedően zajlott átfogó hatósági
ellenőrzés, valamint 1 utólagos hatósági ellenőrzés történt. Az összes vizsgálatból 1,3% a
Tfmtv. által kötelezően előírt utólagos hatósági ellenőrzés volt, amely bírság kiszabásával
végződött. A 2019-ben lezárt 57 vizsgálatból 40 esetben jogsértés nem volt megállapítható,
3 vizsgálat kötelezettségvállalás teljesítését előíró végzéssel, 14 eljárás pedig határozattal
zárult.
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23. ábra: Tisztességtelen forgalmazói magatartás 2019. évi vizsgálatainak megoszlása (%)

A határozattal lezárt eljárások során megállapított leggyakoribb tisztességtelen forgalmazói
magatartás a 30 napos fizetési határidő be nem tartása és a beszerzési ár alatti értékesítés
volt. A kereskedők igazolhatóan megsértették még az akciós értékesítés, valamint a ténylegesen
nem nyújtott szolgáltatásért kiszabott díj felszámításának tilalmát is. Az eljárás elhúzására,
akadályozására, a valós tényállás feltárásának meghiúsítására irányuló kereskedői magatartás
miatt eljárási bírságot szabtak ki.
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A faanyag-kereskedelmi lánc felügyelete
A faanyagkereskedelmilánc felügyeletének (EUTR) keretében a Nébih nyilvántartásába 2019.
év végéig 6378 piaci szereplő és kereskedő jelentkezett be. A Nébih EUTR részlege 2019-ben
összesen 2317 ellenőrzést folytatott le, amelyek szükség szerint akár több faanyagkeres
kedelmilánc-szereplőre is kiterjedtek. Összesen 245 határozat és 371 végzés született. Emel
lett 7 esetben történt bevételelkobzás 59 millió Ft értékben, továbbá a hatóság ellenőrei
18 alkalommal rendelték el faanyag elkobzását 2857 köbméter (hozzávetőlegesen 22 856
mázsa) mennyiségben, mintegy 57 millió Ft értékben. A 2019. december végi állapot szerint
a még hatósági zár alatt lévő faanyag mennyisége 141,83 m3 (kb. 7 kamion), amelyek esetében
további elkobzások várhatóak. Az elkobzott faanyag a Nébih és az Állami Erdőgazdaságok
telephelyein van betárazva. Az elkobzott faanyag közérdekű célú, elsősorban a szociálisan
rászorulók részére történő ingyenes tulajdonba adását szolgáló pályázati rendszer kialakítása
megtörtént.

A halőri tevékenység
A Nébih Állami Halőri Szolgálata (ÁHSZ) 2019-ben több mint 2100 horgászt ellenőrzött,
fennállásától kezdve ez a szám már meghaladja a 254 000 horgász- és halászellenőrzést.
Az ellenőrök 77 esetben találtak szabálytalanságot. 605 halértékesítő helyen tartottak
ellenőrzést. A helyszínen a halőrök hal és halhús nyomonkövethetőségét ellenőrizték.
Az érintett helyek 3-4%-ánál találtak a hal származásával kapcsolatban szabálytalanságokat.
Összesen több mint 1300 kg ismeretlen eredetű – ezért akár orvhalászatból is származható −
hal és haltermék került a forgalomból kivonásra és megsemmisítésre, ez a mennyiség szinte
ugyanolyan mértékű, mint az előző évi. Az importőrök 2019-ben 96 fogási tanúsítványt
nyújtottak be ellenőrzésre. 2019-ben 6 forgalmazó cég importált halászati termékeket 15
országból. Hazánkba főképpen konzervet, fagyasztott halfilét és haltörzset hoztak be.
Az ellenőrzésre benyújtott fogási tanúsítványokkal és szállítmányokkal kapcsolatban nem
merült fel probléma, minden szállítmány szabad forgalomba bocsátásra került.
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MINŐSÉGFEJLESZTÉS
A Kiváló Minőségű Élelmiszer (KMÉ) védjegyrendszer
A Nébih minőségrendszerek bevezetésével és továbbfejlesztésével kapcsolatos feladatai
keretében 2019-ben megalkotta a Kiváló Minőségű Élelmiszer (KMÉ) védjegyrendszer kereteit,
megteremtette működésének feltételeit. A KMÉ-védjegyrendszer célja, hogy utat mutasson
a vásárlók számára a védjegyek és más élelmiszer-megjelölések útvesztőjében azzal, hogy
segít megkülönböztetni a kiváló minőségű élelmiszereket a kereskedelmi kínálat egyéb
termékeitől. A KMÉ egyedülálló, értékteremtő és államilag garantált minőségrendszer.
Amellett, hogy a KMÉ a vásárlóknak hiteles információkat és valódi garanciákat nyújt, a véd
jegyes termékeket előállító élelmiszeripari cégek számára is előnyös, mert a minőségre utaló
megkülönböztetések révén magasabb piaci részesedést jelenthet az értékesítésben. A KMÉvédjegyes termékeket az emeli ki a piacon elérhető többi termék közül, hogy komplex ellenőr
zési rendszernek kell megfelelniük. Állandó, kiemelkedő minőségüket az adott iparágban
szokásosnál gyakoribb önellenőrzések, rendszeres, akkreditált laboratóriumi vizsgálatok,
a védjegy odaítélését megelőző, független audit, és rendszeres utóellenőrzések biztosítják.
A KMÉ kétfokozatú védjegy, alap és arany fokozatból áll, amelyek egymásra épülnek. Ahhoz,
hogy egy vállalkozás, élelmiszergyártó vagy -forgalmazó terméke viselhesse a KMÉ-védjegyek
valamelyikét, komplex feltételrendszernek kell megfelelnie. Az alap fokozatra az ún. termék
leírás/speciális tanúsítási követelmények ismeretében, a márkatulajdonos (gyártó, forgal
mazó) pályázhat. Az arany fokozatú védjegy használatára csak az a termék válhat jogosulttá,
amelyik a Nébih által koordinált Termékmustrán a legjobbak között szerepel. A Termékmustra
laboratóriumi vizsgálatokból, érzékszervi és csomagolástesztből álló vizsgálatsorozat, mely
nek célja az adott termékkör szereplőinek összehasonlítása.
Az arany fokozat tekintetében 2019 nyarán lezajlott az első Termékmustra. A Nébih által
koordinált komplex vizsgálatsorozaton elsőként a tejfölök kapták a főszerepet. A tejfölök
versenyében 99 termék méretett meg, ebből a legjobb 11 indulhatott a KMÉ arany fokozatának
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megszerzéséért. Kilenc termék hét felelős vállalkozója jelentkezett, majd a tanúsítási folyamat
sikeres teljesítésével kiérdemelte az arany fokozatú védjegy használatának jogát. 2019 végén
pedig már meg is jelent az első védjegyet viselő termék a boltok polcain.

TÁRSADALMI SZEMLÉLETFORMÁLÁS, KOMMUNIKÁCIÓ
Szemléletformálás
A Nébih számos szemléletformáló kampányt működtet.
A Szupermenta program új szemléletű, független, hiteles, fogyasztói kommunikáción alapuló,
nagyobb társadalmi réteget érintő termékcsoportokat vizsgáló, a vásárlók döntését segítő,
komplex vizsgálati program.
A Nébih hatósági felügyelői bekérhetik a termékek gyártmánylapját, így a laboratóriumi
vizsgálatok eredményeit ezekkel összehasonlítva elemezhetik, vajon tényleg azt tartalmaz
zák-e a termékek, amit a csomagoláson feltüntettek. 2014. novembere és 2019. decembere
között közel 70 termékkör teljes körű vizsgálatát végezte el a feldolgozott élelmiszerektől
kezdve, az alkoholos italokon, a fűszernövényeken, az állatgyógyászati készítményeken át
egészen a fűmagokig. A hatósági laboratóriumokban több mint 1600 terméken, több mint
130 ezer paraméter mérése lett elvégezve. A kedveltségi kóstolásokon közel 1500 fő vett már
részt. 2019-ben a hivatal szakemberei és meghívott vendégei 11 termékcsoportot teszteltek:
citromlé, zabkása, banán, kutyasampon, keserű likőr, csemege debreceni, balatoni lángosozó,
ketchup, sárgarépa, kapszulás kávé, sütőmargarin. A hivatalos weboldalon több mint 2,5 millió
oldalmegtekintést regisztráltak, míg a Szupermenta Facebook oldalán az eredmények közel
2 millió elérést, a Nébih Youtube csatornáján 280 ezer megtekintést produkáltak. 2015.
decemberétől a teszten helyezést elért gyártók, forgalmazók használhatják termékeiken a
Szupermenta emblémát. Eddig 37 termék esetében igényelték az emblémát.
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A Nébih egyik legrégebbi társadalmi célú programja az „Ételt csak okosan!”. Célja, hogy felhívja
a lakosság figyelmét arra, hogy az élelmiszer eredetű megbetegedések 70%-a megelőzhető.
Az „Ételt csak okosan!” kampány egyre növekvő követői számmal rendelkező honlapjával és
közösségi oldalaival, több médiafelületen megjelent hirdetéseivel, ismert emberek támo
gatásával, ingyenes ismeretterjesztő kiadványok által, szóróanyagok és személyes megjelenés
révén, rendezvényeken is bemutatta a lakosságnak szóló üzeneteit.
Az „Ételt csak okosan!” honlap a program interaktív felülete, amely naponta frissülő cikkekkel,
hírekkel, receptekkel, szakmai válaszadási lehetőséggel és ismeretterjesztő játékkal tartja fenn
az érdeklődést az élelmiszer-biztonság szertágazó témája, a hagyományok és a tudatos élet
mód iránt. A honlapnak havi 20 000 ezer olvasója van. A programhoz kapcsolódik a Konyha
sziget című magazin, amely 2019-ben 5 számmal jelent meg, összesen 1,5 millió példányban.
A „Tiszta kézzel” program keretében a Nébih munkatársai heti rendszerességgel látogatnak el
a budapesti óvodákba, ahol kb. 20 perces rövid, játékos foglalkozással hívják fel a figyelmet az
élelmiszer
biztonság, a higiénikus és célirányos élelmiszer-vásárlás, a helyes élelmiszertárolás, valamint az alapos kézmosás fontosságára. Eddig 80 óvodában jártak a szakemberek,
és 7500 gyermek vett részt a foglalkozáson.
A program az alsó tagozatosokat célzó, innovatív elemmel bővült. 2019. februárjában meg
jelent a hivatal első oktató jellegű, „Mese habbal, szülinappal” című mesekönyve, amely játékos
módon ismerteti meg a 8-12 éves korosztállyal a legfontosabb élelmiszer-biztonsági tudni
valókat. A kiadványt közel 100 általános iskola igényelte.
A Nébih 2016-ban az EU LIFE (L’Instrument Financier pour l’Environnement) környezetvédelmi
alprogramjának pénzügyi támogatásával elindított élelmiszer-pazarlással foglalkozó prog
ramja 2019-ben is folytatódott, és számos új elemmel bővült, amelyek a háztartásokban kelet
kező élelmiszer-hulladék mennyiségének mérséklése mellett, az élelmiszerlánc többi szerep
lőjére is figyelmet fordít. A „Maradék nélkül” program keretében elkészültek és online elérhetők
a vendéglátás, a kereskedelem, az ipar és a civil szektor szereplőinek szóló segédletek. A fo
gyasztók számára új alkampány indult „Vegyél számba!” címmel, amely arra hívja fel a vásárlók
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figyelmét, hogy az esztétikailag kevésbé vonzó zöldségek és gyümölcsök is ugyanolyan érté
kesek és táplálók lehetnek, emellett a zöldségek-gyümölcsök otthoni kezelésével, tárolásával
kap
cso
latos ismeretek átadásával igyekszik elérni, hogy kevesebb élelmiszer kerüljön a
szemetesbe. A program kiemelten foglalkozik az általános iskolai korosztállyal. Az online
elérhető anyagokon kívül a kampány munkatársai is rendszeresen tartanak bemutatóórákat,
ezzel 2019. év végéig, mintegy 1600 tanulót sikerült elérni.
A Nébih által 2018-ban útjára indított „Nébih Kerekasztal” nevű szakmai egyeztetéssorozatot,
amelynek célja feltárni azokat a jogi, szervezési vagy éppen kommunikációs problémákat,
amelyekkel a jogkövető vállalkozások visszatérő jelleggel találkoznak, vagy amelyek a fogyasz
tók érdekeit hátrányosan érintik. A rendezvénysorozat 2019-ben is folytatódott, témája
az élelmiszerek kettős minősége, a fogyasztók kettős minőséggel szemben való védelme volt.
A „Szabad a gazdi” nevű, hat évvel ezelőtt indított, a felelős állattartásról szóló, szemléletfor
máló program 2019-ben kibővítette témakörét, így a kedvtelésből tartott háziállatokról szóló
információk mellett a gazdasági haszonállatokról is releváns ismereteket oszt meg az érdek
lődő közönséggel.
A „Veszettségmentesítési Kampány” az előző években megkezdett munka folytatásaként,
2019-ben is eredményesen zajlott. A kampány weboldalának látogatottsága egész évben
kiegyensúlyozott, kampányidőszakban emelkedő tendenciát mutatott.
2019 szeptemberében a nemzeti antimikrobiális rezisztencia elleni intézkedési terv alapján,
a Nébih az Agrárminisztériummal közösen elindította a „Meddig hat?” című ismeretterjesztő és
szemléletformáló programot, valamint az ahhoz kapcsolódó tematikus honlapot (meddighat.hu).
kezdeményezés célja, hogy a lakosság és a szakemberek is hiteles szakmai forrásokból
tájékozódhassanak a témában. A weboldal bemutatja a nemzetközi és hazai intézkedéseket, az
állat- és humánegészségügy kapcsolatát, valamint a rezisztencia elleni sikeres küzdelemhez
szükséges egyéni teendőket is. A honlapon egy animációs kisfilm is megtalálható, amelyet a
Nébih felkérésére egy népszerű állatorvos videoblogger készített, és melyet a legnagyobb
videómegosztó oldalon már 187 ezren tekintettek meg. A kampány a Nébih közösségi oldalain

is megjelent, továbbá edukatív kvízjáték-sorozat is indult az antimikrobiális rezisztencia (AMR)
jobb megértése érdekében.
A Nébih 2019-ben mintegy 200 rendezvényen (mezőgazdasági, állattenyésztési, és élelmiszer
ipari kiállítások, vásárok, gasztronómiai, családi és szórakoztató fesztiválok) jelent meg kiállító
ként. A rendezvényeken történő kitelepülések összlátogatottsága meghaladta a 15 000 főt.
A kitelepülések során jellemzően oktató jellegű élelmiszer-biztonsági feladványokkal, kvízek
kel, különböző tájékoztató kiadványokkal várják a látogatókat, ill. a hivatal mindennapi tevé
kenységét, valamint különböző szemléletformáló kampányait mutatnak be a szakemberek.

Sajtókapcsolat, médiajelenlét
A Nébih-hez 2019-ben összesen 948 sajtómegkeresés érkezett, ami 2018-hoz viszonyítva
mintegy 15%-os csökkenést mutat. Mindez elsődlegesen a médiapiac átalakulásával magya
rázható. A megkeresések kétharmada (609 db) szóbeli nyilatkozattételhez kapcsolódott. Írásos
tájékoztatást 338 esetben kértek az újságírók, 1 alkalommal pedig vágókép, illusztráció készí
tése céljából fordultak a Nébih-hez. A megkeresési típusok megoszlása évek óta következe
tesen a fenti tendencia szerint alakult, ami alátámasztja a sajtó működésének felgyorsulását,
a szóbeliség felé történő elmozdulását.
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24. ábra: Sajtómegkeresések száma (2011-2019)
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A Nébih a felkérések mintegy 80%-ának még a megkeresés beérkezésének napján, vagy annak
másnapján eleget tett. A más hatóságnak átadott, vagy valamilyen okból (akár a médium, akár
a hivatal oldaláról) lemondott megkeresések aránya minimálisan csökkent, 4%-ról 3,9%-ra.
(2017-ben 5%, 2015-ben 6%, míg 2014-ben 9% volt).
A Nébih 2019-ben 67 sajtóközleményt és 159 friss hírt, összesen 226 híranyagot adott ki.
A megkeresések mintegy harmadánál (37,6%-ban) egyéni témafelvetéseikkel keresték meg
a Nébih-et a sajtó munkatársai. A rendkívüli ellenőrzésekhez, nagy élelmiszer-biztonsági
kockázattal járó „botrányokhoz” kötődő megkeresések 25% körül alakultak, ami elsősorban az
ASP járványt, a lengyel vágóhídbotrányt, a növény-egészségügyi változásokat, a tűzifa-ellen
őrzéseket, valamint az élelmiszer-pazarlás témakörét kísérő fokozott médiaérdeklődésnek
volt köszönhető.
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A megkeresések 30%-a az élelmiszer- és takarmánybiztonság területét érintette, ami csekély
mértékű csökkenést mutat a korábbi évhez képest (38%). A sajtó munkatársai emellett jelen
tős számban kérdezték a Nébih állategészségügyi és állatvédelmi, valamint növény- és talaj
védelmi témákban érintett munkatársait.
A Nébih-et nevesítő médiamegjelenésekhez kapcsolódóan 2019-ben 13 420 publikációt
regisztráltunk. (2014-ben 6422, 2015-ben 10 491, 2016-ban 14 308, 2017-ben 15 953, 2018-ban
14 800 alkalommal jelent meg a Nébih a média napirendjén.) A megjelenések 73%-a a szervezet
aktív tájékoztatásainak, szóvivői tevékenységeinek, megjelentetett közleményeinek köszön
hetően születetett, 27%-ban pedig passzív szereplőként tűnt fel más intézmények tevékeny
sége, közéleti szereplők nyilatkozatai és különböző publicisztikák eredményeként.
A megjelent sajtóanyagok 30%-a pozitív hangvételű volt, ami a számos sikeres akciónak, ter
méktesztnek és figyelemfelhívó közleménynek köszönhető. A negatív hangvételű megjele
nések aránya az 1%-ot sem éri el. A 13 negatív hír 2-3 fő téma köré csoportosult és alapvetően
annak egyoldalú bemutatása, illetve a hatósági álláspont figyelmen kívül hagyása okozta (pl.
ASP elleni védekezés, növényvédelmi gépek felülvizsgálata).
A megjelenések túlnyomó többsége (77%-a) online médiumokban történt (10 398 db), mely
tendencia megfelel az online felületek médiapiacon tapasztalható folyamatosan erősödő
szerepének. Ezt követték a nyomtatott sajtóban megjelent hírek (16%, 2109 db) majd a rádiós
és televíziós megjelenések (7%, 913 db). A hírforrások elérési adatai alapján az online oldalakon
megjelent cikkekkel több, mint 237 millió látogató elérésére nyílt lehetőség, míg a nyomtatott
lapokban publikált cikkeket további 45 millió példányban terjesztették országszerte. A meg
jelenések hirdetési értéke mintegy 1,8 milliárd Ft.
A legnagyobb médiavisszhangot kiváltó témák között az ASP jelentette kockázatot, a tömeges
méhpusztulás felderítésére irányuló vizsgálatokat, valamint a növény-egészségügyi előírások
változásait lehet kiemelni. Szintén jelentős volt a szezonális ellenőrzések eredményeivel,
valamint az élelmiszer-pazarlással kapcsolatos hírek száma.

25. ábra: Kiadott közlemények száma (2011-2019)
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20 000
15 953
14 308

15 000

14 804

13 420

10 491

a FELIR ügyfélszolgálat fő feladata továbbra is az élelmiszerlánc-szereplők teljes körű
tájékoztatása a FELIR nyilvántartási kötelezettségükről. A beérkező hívások nagyrészt az
élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallásának elektronikus felületén való eligazodással, illetve a
díjfizetés szabályaival kapcsolatosak. Emellett ez az ügyfélszolgálat nyújt segítséget az összes
szakrendszerekhez kapcsolódó online ügyintézéshez is a hivatal Ügyfélprofil felületén (EUTR,
ENAR, MR). Ez az ügyfélszolgálat az év során összesen 25 000 megkeresést fogadott.
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0
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A fenntartható bioüzemanyag-termelési értéklánc tagjainak ellenőrzése
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26. ábra: Sajtómegjelenések száma (2013-2019)

Ügyfélszolgálat
A Nébih élelmiszerlánc-biztonsággal kapcsolatos közérdekű bejelentésekre létrehozott
„Zöldszám”-bejelentő vonalára (közvetlen hívásból, Nébih applikációról és a hivatal Facebook
oldaláról) összesen 10 250 megkeresés érkezett, melyből a vásárlók 2080 esetben fordultak
a Nébih-hez különböző szakterületeket, legfőképpen élelmiszer-biztonságot érintő közérdekű
bejelentéssekkel kapcsolatban. A kifogások leginkább a higiéniai feltételek hiányára, fogyasz
tásra alkalmatlannak ítélt élelmiszerre és ételmérgezési gyanúra vonatkoztak. Területi el
oszlásban a panaszok fele Pest megyéből érkezett. A hivatal központi általános ügyfélszolgá
lata összesen 14 050 telefonhívást és 4150 elektronikus levelet kezelt. A megkeresések
jellemzően szakágazatot érintő komplex tájékoztatáskérésre vonatkoztak. A felügyeleti díj és
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2019-ben 401 ügyfél került ellenőrzésre adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése tekinte
tében. További 408 ellenőrzés a már beérkezett adatszolgáltatásokban, illetve az érintett ügy
felek által kiállított igazolásokban foglaltak valóságtartalmának vizsgálatára, valamint
a Nébih-hez történő tevékenység-bejelentési kötelezettség teljesítésére irányult. 188 esetben
került megállapításra jogsértés. 103 esetben az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése
miatt, 20 esetben bejelentési kötelezettség megszegése miatt, 5 esetben valótlan igazolás
kiállítása miatt szankcionált a hatóság.

Állattenyésztési ellenőrzések
Az állattenyésztési szakterület 2019-ben 338 helyszíni ellenőrzést végzett, ebből mintegy 140
ellenőrzésre a Magyar Államkincstár megbízása alapján az őshonos in situ támogatások
kapcsán került sor. Hiányosságot 35 esetben tártak fel a szakemberek, 13 esetben rendőrségi
feljelentés is történt lóútlevél-hamisítás gyanúja miatt. 2019-ben megkezdődött a lovas
szolgáltatásba korábban bevont lovak újravizsgáztatása.
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A mezőgazdaságikár-bejelentések alakulása

Parlagfű elleni küzdelem

A 2019-es kárenyhítési évben az agrárkár-megállapító szerveknél összesen 12 023 mező
gazdasági termelő 16 027 esetikár-bejelentést tett, összesen 296 196 ha területre. A legtöbb kárbejelentés (8399 eset) és a legtöbb károsodott mezőgazdasági terület (86 965 ha)
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, míg a legkevesebb kárbejelentés (50 eset) és a legkeve
sebb károsodott területet (1923 ha) Veszprém megyében volt.

2019-ben külterületen 3644 parlagfűvel fertőzött foltot derítettek fel a szakemberek és 2962
esetben, 2419 ha-on rendeltek el közérdekű védekezést. Összesen 9 megyében került sor
a parlagfüves területek helikopterrel történő felderítésére. A légi felderítéssel ellenőrzött
területekből összesen 487 ha bizonyult parlagfűvel fertőzöttnek. A földi felderítéssel ellen
őrzött terület nagysága 5216 ha volt, ebből összesen 4995 ha volt a parlagfűvel fertőzött terü
let nagysága.

722
293

Aszálykár
160 465

28 523

Belvízkár
Jégesőkár
Téli fagy
Viharkár

15 613

Felhőszakadáskár
Tavaszi fagy
32 301

Őszi fagykár
Hatóságilag nem
igazolt árvízkár

1 614

37 367

19 297

27. ábra: Káresemények megoszlása ha-ban (2019)

A megyei agrárkár-megállapító szervekhez a kárbejelentések döntő többsége – igazodva a
2019-es kárenyhítési év három meghatározó káreseményéhez – március-április hónapban téli
fagykár, május-júniusi időszakban jégkár és viharkár, majd augusztus-szeptember közötti idő
szakban aszálykár következtében érkezett be.
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28. ábra: Parlagfű-ellenőrzések adatai (2017-2019)
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Kölcsönös megfeleltetés és az Agrár-környezetgazdálkodási
követelmények ellenőrzése
2019-ben összesen 4569 Kölcsönös megfeleltetés (KM) ellenőrzésre került sor. A meg nem
felelések a 2018-as évhez hasonlóan 2019-ben is a szarvasmarhák azonosításával és nyilván
tartásával kapcsolatos követelmény (JFGK7), a juh és kecske azonosításával és nyilvántartá
sával kapcsolatos követelmény (JFGK8), valamint a talajvédelemmel kapcsolatos előírások
(JFGK1) vonatkozásában kerültek legnagyobb számban megállapításra. A JFGK5-ellenőrzések
során a megyei kormányhivatalok szakemberei meg nem felelést nem tártak fel. A többi JFGK
(JFGK 4, 6, 9, 10,11, 12 13) vonatkozásában pedig nem mutatkozott jelentős eltérés a megállapí
tott meg nem felelések arányában az előző (2018-as) ellenőrzési évhez képest.
Meg nem felelések száma (db)

Meg nem felelések aránya (%)

JFGK 1

145

9,5

JFGK 4

11

0,5

JFGK 5

0

-

JFGK 6

14

6,5

JFGK 7

227

27,8

JFGK 8 juh

25

6,5

JFGK 8 kecske

104

15,8

JFGK 9

2

0,1

JFGK 10

13

0,8

JFGK 11

1

0,1

JGFK 12

1

0,3

JFGK 13

15

0,2

599

4,4

JFGK típusa

Összesen

EURÓPAI UNIÓS TÁRSFINANSZÍROZÁSI
PROGRAMOK
2019-ben az Európai Unió a 2018. évi társ
finanszírozott állategészségügyi programok
ra összesen 4 939 000 eurót fizetett ki.
Társfinanszírozott
állatbetegség
Madárinfluenza
Afrikai sertéspestis
Klasszikus sertéspestis

2018. évi programokra
2019-ben
kifizetett EU-s
hozzájárulás Euróban
187 725,8 €
737 043,52 €
42 943,36 €

2019. évi EU-s társfinanszírozott állategészségügyi programokra 7 163 500 euró került jóvá
hagyásra.
Társfinanszírozott
állatbetegség
Madárinfluenza
Afrikai sertéspestis
Klasszikus sertéspestis

2018. évi programokra
2019-ben
kifizetett EU-s
hozzájárulás Euróban
47 000 €
2 176 000 €
41 000 €

Veszettség

626 013,95 €

Veszettség

1 576 500 €

Szalmonella

2 937 564,11 €

Szalmonella

2 956 000 €

TSE

230 183,85 €

TSE

Kéknyelvbetegség

177 525,36 €

Kéknyelvbetegség

19. táblázat: EU-s társfinanszírozási kifizetések 2018.
évi állategészségügyi programokra

353 000 €
14 000 €

20. táblázat: EU-s társfinanszírozási kérelmek
állategészségügyi programokra (2019)

18. táblázat: A 2019. évi meg nem felelések száma és aránya, JFGK-típusonkénti bontásban
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AZ EGYES ÁLLATBETEGSÉGEK
MEGELŐZÉSÉVEL, ILLETVE LEKÜZDÉSÉVEL
KAPCSOLATOS TÁMOGATÁSOK IGÉNYLÉSÉNEK
ÉS KIFIZETÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ
148/2007. (XII. 8.) FVM RENDELET SZERINTI
KIFIZETÉSEK
Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások
vonatkozásában 2019. évben összesen 14 107 jóváhagyó vagy részben jóváhagyó határozat
született. A kérelmek több mint 57%-a egyéb állatfaj vonatkozásában készült, de jelentős a
baromfiágazat részesedése is.

milliárd
10

8 979 419 291

8
6

4

2 854 037 249

2
0

989 490 289

Baromfi

Egyéb állatfaj

Vemhes üsző

30. ábra: A 2019. évben kiadott jóváhagyó/részben jóváhagyó határozatok összege ágazatonként

Az állatbetegségek felderítése és leküzdése érdekében végzett mintavételek és vizsgálatok
rendelet szerinti kifizetése 2019-ben 12 300 137 189 Ft volt.

13,29
29,60

Baromfi
Egyéb állatfaj
Vemhes üsző

57,11

Állatbetegség megnevezése

Kifizetés (Ft)

Szarvasmarha-tuberkulózis

508 141 517

Szarvasmarha-brucellózis

773 410 395

Enzootiás szarvasmarha-leukózis

315 128 810

Juh/Kecske Brucellózis (Brucella melitensis)

48 931 100

29. ábra: A 2019. évben kiadott jóváhagyó/részben jóváhagyó határozatok aránya ágazatonként
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Állatbetegség megnevezése
Aujeszky-féle betegség

137 307 140

Klasszikus sertéspestis

2 984 280

Madárinfluenza
Szarvasmarhák szivacsos agyvelőbántalma vagy egyéb lassan kifejlődő betegségek
Szalmonellózis
Sertés brucellózis

48 500
28 581 700
633 787 772
87 547 810

Kapcsolódó állat-egészségügyi szolgáltatás, gyógykezelés, immunizálás
Koi Herpes Virus (KHV)

Lovak fertőző kevésvérűsége (FKV)

15 361 040

Kecskék arthritis-encephalitise (CAE)

608 676 470

Mycoplasma agalactiae (kecske és juh fertőző elapasztása)

Afrikai sertéspestis

243 646 340

Kéknyelvbetegség

136 763 120

Paratuberkulózis

413 600 630

Campylobacteriosis
Listeriosis
Myxomatózis elleni vakcinázás
Nyulak vérzéses betegsége (RHD) elleni vakcinázás
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4 471 961

27 600
5 083 420

IBR/IPV

194 000

3 187 800

Takonykór (Malleus)

Maedi-visna

Salmonella gallinarum

6 700 671 359

Pontyfélék tavaszi virémiája (SVC)

703 473 985

32 500

Kifizetés (Ft)

Állatbetegség megnevezése

PRRS

Salmonella pullorum

92

Kifizetés (Ft)

851 280
34 790 660
19 320

Chlamydophila abortus

44 715 460

Juh/Kecske Brucellózis (Brucella ovis)

43 999 420

Lépfene
Összesen:

120 784 840
12 300 137 189

21. táblázat: A betegségek felderítése és leküzdése érdekében végzett mintavételek és vizsgálatok részben
állam által történő finanszírozásának alapját képező rendelet szerinti kifizetések, 2019.

7 000 000
88 668 000
587 943 900

Az összes kifizetés hét év alatt 5,2 milliárd Ft-ról 12,3 milliárd Ft-ra, vagyis több mint kétszere
sére emelkedett.
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Kapcsolódó állat-egészségügyi szolgáltatás,
gyógykezelés, immunizálás

14
12 300 137 189

12

9 904 642 995

millió Ft

6,29

Szarvasmarha-brucellózis

5,72

PRRS
11 360 522 984

10
8 974 462 027

8
7 801 443 393

6
4

54,48

6 033 664 248
5 193 281 403

5 251 439 885

Szalmonellózis

5,15

IBR/IPV

4,95

Nyulak vérzéses betegsége (RHD) elleni vakcinázás

4,78

Szarvasmarha-tuberkulózis

4,13

Paratuberkulózis

3,36
2,56

Enzootiás szarvasmarha-leukózis
Afrikai sertéspestis

2
0
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31. ábra: Az összes kifizetés alakulása a 2012-2019. közötti időszakban

Az összes támogatásnak a tavalyi évben is több mint felét (54,5%) a „Kapcsolódó állat
egészségügyi szolgáltatás, gyógykezelés, immunizálás” jogcím tette ki, melyet jellemzően az
állattartók gyógyszerköltségeinek csökkentése érdekében a forgalmazók hívnak le. Ez a múlt
évben 6,7 milliárd Ft-ot jelentett. Ezen belül a támogatások több mint felét, 51,6%-át sertés
állatfajra igényelték.
A jogszabály 1. mellékletében felsorolt állatbetegségek közül az összes éves támogatáshoz
viszonyítva 12 jogcím lépte át az 1%-os határt, és ez a 12 jogcím adja az összes támogatási
összeg 95,6%-át. A fennmaradó 21 betegség a 2019. évre kifizetett teljes támogatási összeg
mindössze 4,4%-át teszi ki.
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32. ábra: A támogatási összegek aránya az 1% feletti részesedést elérő állatbetegségeknél (2019)

AMR ELLENI ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI
INTÉZKEDÉSEK
Lezárult a 2017-es antibiotikum-eladási adatok feldolgozása. Ez alapján Magyarországon 147,5
tonna antibiotikum-hatóanyag került eladásra, ebből 147,2 tonna élelmiszer-termelő állatok
részére. Az eladási adatokból a felhasználásra következtetve, a tetraciklinek alkalmazása évek
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óta fokozatos csökkenést mutat, jelenleg a felhasznált hatóanyag-mennyiség 40,7%-át teszi
ki. Ez még mindig jóval több, mint az adatokat szolgáltató országok összességére jellemző
hányad (30,4%). A magyar állatorvosok szulfonamidokból, linkozamidokból, és aminogliko
zidokból arányaiban jóval kevesebbet, penicillinekből és makrolidokból valamivel kevesebbet
használnak, mint általában Európában. Sajnos a humán szempontból kritikusan fontos
antibiotikumok (fluorokinolonok, 3. és 4. generációs cefalosporinok, polimixinek) esetében
nagyon kedvezőtlen az összehasonlítás. A fluorokinolon-felhasználás 2011 óta 25%-kal nőtt
Magyarországon, míg ugyanennyi idő alatt Európában 10%-kal csökkent. A 3. és 4. generációs
cefalosporinok felhasználása 21%-kal, a polimixineké (kolisztin) felhasználása 66%-kal csök
kent Európában, míg hazánkban a 3. és 4. generációs cefalosporinok felhasználása ötszörösére,
a ko
lisztin felhasználása majdnem kétszeresére növekedett. Az egységnyi állati termék
előállításához felhasznált összes antibiotikum-mennyiség tekintetében 2011-2017 között
Európában 32,5%-os, Magyarországon mindössze 1%-os csökkenés tapasztalható.
A Nébih 2019-ben 26 új, antibiotikumot tartalmazó állatgyógyászati készítményt engedélye
zett, ebből 15-öt élelmiszer-termelő állatok gyógykezelésére. 12 antibiotikum-tartalmú készít
mény engedélyének törlésére került sor, minden esetben az engedélyes kérésére. Megkezdő
dött az ivóvízbe keverve alkalmazandó antibiotikum-tartalmú készítmények forgalombahozatali engedélyeinek felülvizsgálata, amely 2020-ban fog befejeződni.

FELÜLVIZSGÁLATOK
AUDITPROGRAM ÉS SZAKMAI ELLENŐRZÉSI TERV TELJESÜLÉSE
2019-ben az auditorok és a szakmai ellenőrök a tervezett 58 felülvizsgálatból 49-et végre
hajtottak, 9 elmaradt. A 2019. évre tervezett 3 auditból 3, míg a tervezett 55 szakmai ellenőrzés
ből 46 valósult meg. A szakmai ellenőrzések keretében az ország teljes területe vizsgálat alá
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került 2019-ben. A 2019. évi auditok során az ökológiai gazdálkodók ellenőrzését és tanúsítását
végző szervezetek éves felülvizsgálata mellett a Nébih laboratóriumi tevékenységének felül
vizsgálata került előtérbe, amely során három megye egy-egy járási hivatalának felülvizsgá
lata történt meg.

Felülvizsgálat típusa
Audit

Szakmai
ellenőrzés

Felülvizsgálat
száma (db)

Szakterület

Felülvizsgálatot végző
szervezeti egység

3

-

Audit Önálló Osztály

3

állatgyógyászati
termékek

Állatgyógyászati Termékek
Igazgatósága

16

állattenyésztés, vetőmag,
szaporítóanyag

Mezőgazdasági Genetikai Erőforrások
Igazgatóság

3

élelmiszer

Borászati és Alkoholos Italok
Igazgatóság

8

élelmiszer, takarmány

Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági
Igazgatóság

11

erdészet

Erdészeti Igazgatóság*

14

növény, talaj

Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezetvédelmi Igazgatóság

Összesen szakmai
ellenőrzés

55

Mindösszesen
(audit+szakmai)

58

*2019. július 1-én a Nébih Erdészeti Igazgatósága és feladatai más
hatósághoz kerültek, a második félév ellenőrzési jelentései már
nem állnak rendelkezésre

22. táblázat: 2019-ben végzett felülvizsgálatok száma
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RIASZTÁSI RENDSZEREK

ZÁRSZÓ

A brüsszeli RASFF-központ 2019-ben hozzávetőlegesen 4000 eredeti bejelentést továbbított
a tagállamoknak. Legtöbb esetben patogén mikroorganizmus, allergén, és idegen anyag miatt
kezdeményeztek bejelentést, harmadik országokból érkező termékek esetében kiemelten
mikotoxinok, patogén mikroorganizmusok, és növényvédőszer-maradékok jelenléte okozott
problémát. Magyar vonatkozású ügy 2019-ben 155 volt, ami az előző évihez képest 7 üggyel
kevesebb. Ezek közül 131 élelmiszerrel, 18 takarmánnyal és 6 élelmiszerrel érintkező anyaggal
volt kapcsolatos. A magyar hatóság 29 ügyet (18 riasztás, 8 tájékoztatás, és 3 határvisszautasítás) jelentett be, 26 esetben élelmiszerrel volt probléma, 3 esetben pedig takar
mánnyal. Kétoldalú (bilaterális) megkereséssel 4 ügyben fordult valamely tagállam hazánkhoz
és Magyarország 3 esetben más tagállamhoz.
2019-ben Magyarországot 59 AAC AA (Igazgatási Segítségnyújtás és Együttműködési Rend
szer) bejelentés érintette, melyből 17 esetben hazánk volt a kezdeményező tagállam.
A megkeresések tárgyát tekintve többek között az alábbiak fordultak elő: jelölési hiba, idegen
anyag, mikrobiológiai kifogás, illegális forgalmazás, nem megfelelő dokumentumok, nyomonkövetési kifogás és minőségi hiba.
2019-ben Magyarországot 13 AAC FF (hamisítás gyanúját felvető) bejelentés érintette, melyből 4 esetben hazánk volt a bejelentő tagállam. A kifogásolás okai voltak: nem engedélyezett
összetevő (2), jelölési hiba (1), hamisítás gyanúja (5), nyomonkövetési kifogás (2), növény
védőszer-maradék (1), növényvédőszer-hatóanyag szennyezője magasabb határértékkel (1),
takarmány mikrobiális összetételére irányuló kérdés (1).
A tagállamok között működő harmadik gyors riasztási rendszer (Rapid Alert System, RAS)
az állatgyógyászati szerekkel kapcsolatos ügyeket kezeli. Az év során 9 bejelentés érkezett.
A jelentett készítmények minőséghibás/hamisított tételei Magyarországon nem kerültek
forgalmazásra, ezért további intézkedésre nem volt szükség. Egy esetben az ÁTI adott ki
jelentést a gyors riasztási rendszeren keresztül.

A tavalyi év két legjelentősebb mérföldköve a Kiváló Magyar Élelmiszer (KMÉ) védjegyrendszer
létrehozása és a Büntető Törvénykönyv (Btk.) módosítása volt.
2019 nyarán az Agrárminisztérium kezdeményezésére az Országgyűlés elfogadta azt a Btk.módosítást, amely lehetővé teszi az élelmiszer-hamisítást elkövető személyekkel szembeni
büntetőjogi fellépést. Az új rendelkezés értelmében ezután fellelőségre vonhatóak azok a ter
mészetes személyek is, akik eddig egyes vállalkozások mögé bújva folytattak élelmiszer
hamisításnak minősülő illegális tevékenységet. A személyes felelősségre vonás tehát lehetővé
teszi, hogy aki a bűncselekményt elköveti, ne tudjon a gazdasági társaság felelőssége alapján
a személyes felelősség alól mentesülni, vagy esetleg egy újabb cég létrehozása után ismét
a piacon működni. Az élelmiszer-hamisítás a bűncselekmény súlyától függően akár 5 év szabad
ságvesztéssel is büntethető.
A KMÉ tanúsító védjegyrendszer 2019. évi létrehozásával egy piaci érdekektől független,
nyomon követhetőséget szavatoló állami garanciát jelentő védjegy jött létre, amelynél a komp
lex követelményrendszernek, benne a termékleírásoknak való megfelelést független ellenőrzőtanúsító szervezet igazolja. A fogyasztói tudatosság növeléséhez, a fogyasztók jobb minőségű,
biztonságosabb élelmiszerrel történő ellátásához fontos lépés volt az új védjegyrendszer
életre hívása.
Mindannyian tudjuk, hogy a vásárlás az érzelmek által vezérelt döntések sorozata és nem
csupán a szükségleteink kielégítését célzó tevékenység. Amikor megveszünk egy terméket,
gyakorlatilag a termék által megtestesített értékek mellé tesszük le a voksunkat. Egy ismert és
elismert védjegy egyértelműen alkalmas arra, hogy befolyásolja a vásárlói döntést, ezáltal az
előállítók piaci helyzetét. Jelkép, amely ha kellően attraktív és szuggesztív, önálló életre kel,
érzelmeken alapuló kapcsolatot (pl. bizalmat) alakít ki a vásárlóval.
A Nébih reprezentatív lakossági felmérése megerősítette, hogy az élelmiszerek biztonságos
volta, minősége, származása fontos szempont a magyar emberek számára. Ugyanakkor
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a vásárlók nem csupán általánosságokat, szlogeneket, hanem kézzelfogható eredményeket,
útmutatást várnak. Ilyen útmutatást adhat a hatóság is, amikor nemcsak azt mondja meg, mit
ne vegyünk le a polcról, hanem azt is, hogy a számtalan élelmiszer közül melyiket érdemes
választani, mi az, ami valóban megbízható és minőséget garantál. Erre a megoldást a Nébih
által biztosított hatósági tanúsítással rendelkező védjegyrendszer jelenti, amely egy egyértel
mű jelkép, amely a kiemelkedően magas minőségű élelmiszereket megkülönbözteti a piaci
kínálatban szereplő más termékektől. A KMÉ-védjegyrendszer bevezetésében az élelmiszer
lánc minden szereplője érintett. Eszköz a piaci ismertség növeléséhez, magas minőséget
garantál, segíti a lakosság tájékoztatását, építi a bizalmat, és végső soron hozzájárul az álta
lános élelmiszer-fogyasztási kultúra fejlődéséhez.
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