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Bevezetés
A dokumentum az Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv (ITNET) 2016. évi
jelentésének összefoglalója.
A Stratégiában megfogalmazott jövőkép az, hogy az élelmiszerlánc termékek mindenkor
egészségesek, kiváló minőségűek és biztonságosak legyenek, előállításuk, kereskedelmük,
felhasználásuk vagy fogyasztásuk során tudatosságot és felelősséget tanúsítson minden
szereplő. Azaz az élelmiszerlánc minden résztvevőjének kiemelt felelőssége a saját
hatáskörében a legnagyobb gondossággal eljárni (elővigyázatosság és kiterjesztett
felelősség), továbbá az, hogy a szereplők cselekedeteit a legfontosabb szereplő - a vásárló védelme kell, hogy vezérelje.
A Hivatal 2016-ban is eleget tett a vele szemben támasztott elvárásoknak. Őrködött a teljes
élelmiszerlánc biztonsága felett, ugyanakkor jelentős lépéseket tett a partnerség irányába,
mind a vásárlók, mind a vállalkozások felé.
A Hivatal 2016-ban megerősítette a tisztességtelen piaci magatartás (például beszerzési ár
alatti értékesítés, fix bónusz, diszkriminatív árképzés stb.) elleni hatósági fellépést és
fellépett az élelmiszergazdaságot károsan befolyásoló gazdasági cselekmények ellen. Az
ellenőrzött esetek nagyobb része a diszkriminatív módon történő árképzéssel kapcsolatos
vizsgálat volt.
A NÉBIH egy kettős  tanácsadó és ellenőrző  program bevezetésével támogatja a
harmadik országba irányuló élelmiszerexport sikerességét. Az így felkészített vállalkozások
sikeresen elnyerték a marhahús kínai, vagy például a szarvasmarha-belsőség orosz
exportlehetőségét, illetve fenntarthatják az USA-ba irányuló sertéskészítményre vonatkozó
exportjogosultságukat.
A 2016. év legnagyobb feladatát a magas patogenitású, H5N8 típusú madárinfluenza járvány
elleni küzdelem jelentette, amely a 2017. évre is áthúzódott. A járvány visszaszorításában
óriási szerepe volt a kiemelkedő állategészségügyi szakmai munkának, a NÉBIH
megerősített laboratóriumi hátterének, központi beszerzési és logisztikai tevékenységének. A
feladat nagyságát jól érzékelteti, hogy 2017. április végéig a NÉBIH Állategészségügyi
Diagnosztikai laboratóriumaiba több mint 104 ezer minta érkezett, 2,67 millió fertőzött
baromfi került leölésre 8 megyében és az állattartóknál jelentkező közvetlen kár elérte a 11
milliárd Ft-ot.
Ahogyan a mezőgazdaságban, úgy az élelmiszerlánc-biztonságban is minden év meghozza
a maga kiemelt feladatait. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt feladatként értékeljük
2016-ban az állati eredetű élelmiszerek harmadik országi export feltételeinek biztosítását, ez
a létesítmények auditálásán és a vállalakozások és hatósági ellenőrök oktatásán keresztül is
megvalósult. A hazai közétkeztetés megújulása érdekében 2015 októberében elindult a
minőségvezérelt közétkeztetés projekt, melynek keretében az 2016. év végéig lezajlott 2.614
főző-, és 281 tálaló-konyha (több mint 1 millió ellátott) élelmiszerbiztonsági és minőségi
szempontok szerinti minősítése.
Összességében elmondható, hogy a magyar élelmiszerpiacon rend van, a vásárlók
többségében megbízható és jó minőségű termékkel találkoznak. Évről évre javul a helyzet,
jelentősen sikerült visszaszorítani a szabálytalanságok nagy részét, ugyanakkor bőven
maradt még tennivaló a nyomonkövethetőség terén.
Reméljük, hogy a felügyeleti tevékenységet röviden bemutató összefoglaló kellő
részletességgel mutatja be és foglalja össze 2016. évi tevékenységünk legfontosabb
tapasztalatait.
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Az ellenőrzések hatékonysága

1.1 A fő teljesítménymutatók eredményei
A 2013-ban elfogadott Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia (ÉLBS) az elkövetkező tíz évre
meghatározza az élelmiszerlánccal kapcsolatos legfontosabb célokat és feladatokat,
valamint új, korszerű alapokra helyezi az élelmiszerlánc-biztonság szereplőinek viszonyát.
Az élelmiszerlánc-felügyelet alapvető célja az emberi egészség, az állatok és a
nemzetgazdaság védelme. A felügyeleti munka alapelve az élelmiszerlánc-kockázatok
minimalizálása a rendelkezésre álló erőforrások lehető leghatékonyabb felhasználásával.
A mintavételi és ellenőrzési rendszer célja, hogy az ÉLBS-nek megfelelően, a társadalom
életminőségét javítsa, a potenciális gazdasági károkat mérsékelje.
Az ellenőrzések túlnyomó része kockázat alapon történt, azonban egyes időszakokban,
vállalkozói tevékenységtől és fogyasztói szokásoktól függően speciális ellenőrzéseket is
végeztünk. A kockázat alapú ellenőrzés-tervezés során kétféle ellenőrzéstípust
különböztetünk meg: a létesítmény-ellenőrzés (folyamatellenőrzés) és a mintavételek
(termékellenőrzés) egymásba fonódó rendszerét.
Az ellenőrzések száma az előző évhez képest jelentősen emelkedett. Az ellenőrzések
hatékonyságának korábbi évekhez viszonyított elemzését az alábbiakban szakterületenként
közöljük.
Felügyeleti Díj
A 2016. évi költségvetési évben a befolyt felügyeleti díj összege összesen 11,76 milliárd Ft
lett, melyből a NÉBIH által koordinált, fejlesztésre fordítandó 10%-os keret 1,18 milliárd Ft.
Folytatódott a bevallással nem rendelkező ügyfelek vizsgálata, valamint kiemelt helyen a tej
és tejterméket forgalmazó ügyfelek vizsgálatára került sor. Összesen 124 db élelmiszerláncfelügyeleti díjjal kapcsolatos ellenőrzés történt. Az előző évekről áthúzódó ellenőrzések
száma összesen 102 volt. Folytatódott a bevalló, de nem fizető ügyfelek vizsgálata is.
Az ellenőrzések hatására megnövekedett a bevallást beadók száma. Az ellenőrzések
tapasztalatai azt mutatják, hogy a következetes és rendszeres ellenőrzések hatására a
cégek jogkövető magatartása javul.
Talajvédelem
2016-ban a 974 talajvédelmi hatósági munkához kapcsolódó ellenőrzés során 202 esetben
talált nem megfelelést a hatóság, amely további intézkedést vont maga után. 2016-ban a
figyelmeztetések száma 118, a szankciók száma 89 volt.
A kiszabott bírságok összege 12 millió forint volt, ebből a talajvédelmi kötelezettség
megszegéséért kiszabott bírságok összege meghaladta a 6 millió forintot. Az ellenőrök 1795
tétel engedélyköteles termésnövelő anyagot és EK-műtrágyát ellenőriztek, amelyből 297 db
minta laboratóriumi vizsgálata is megtörtént. Ezek során összesen 55 esetben állapítottak
meg a hatósági felügyelők szabálytalanságot. A laboratóriumi vizsgálatokon túl ellenőrzésre
került az engedélyköteles termésnövelő anyagok és EK-műtrágyák címkézési, feliratozási,
tárolási követelményeinek teljesülése, valamint a forgalomba hozatali és felhasználási
engedélyek megléte is. Az ellenőrzési eredmények alapján összesen 95 termék nem felelt
meg az előírásoknak.
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Növényegészségügy
2016-ban az alábbi három karantén károsító fertőzése miatt került sor növény, növényi
termék megsemmisítésére:
 Ralstonia solanacearum (burgonya barnarothadás) fertőzés miatt a következő
megyékben rendeltek el növény-egészségügyi zárlatot:
o Zala megyében 2,5 ha területű áruburgonya volt érintett. Az ügyfél területén,
valamint a tárolójában levő, összesen 11 250 kg fertőzöttnek minősített tételt
megsemmisítették, a feltételezetten fertőzöttnek minősített 17 100 kg-os tételt
kizárólag étkezési célra értékesíthette az ügyfél. Szintén Zala megyében 6.300 kg
vetőgumót, 2 060 m², fóliasátrat, valamint 542,5 m³ termesztő közeget nyilvánított
fertőzöttnek a hatóság. A fertőzött tételek megsemmisítése és a termesztő közeg
ártalmatlanítása megtörtént.
o Bács-Kiskun megyében 6 kistermelőnél mutatták ki a fertőzést étkezési
burgonyában, összesen 10,5 ha területet vontak zárlat alá.
o Somogy megyében egy ügyfélnél 120 t vetőburgonyát, 8 t étkezési burgonyát,
valamint 2,76 t ipari burgonyát minősítettek fertőzöttnek, és 3,6 ha területet vontak
zárlat alá. A fertőzött tételeket megsemmisítették.
 Clavibacter michiganensis subsp. sependonicus (burgonya baktériumos gyűrűsrothadás)
fertőzés miatt Heves megyében Lengyelországból származó étkezési burgonya
szállítmányt tartóztattak fel, összesen 450 kg tételt semmisítettek meg. Szabolcs
megyében összesen 123 805 kg ismeretlen eredetű, növény-egészségügyi regisztrációs
számmal nem rendelkező, több fajtából álló lengyel étkezési burgonya felhasználási és
forgalomba hozatali korlátozását rendelték el, mivel nem volt igazolva a burgonya tételek
Clavibacter michiganensis
subsp. sependonicus mentessége. A tételeket
megsemmisítették.
 A szőlő aranyszínű sárgaság (Flavescence dorée) betegség - a szőlő védelmére a
NÉBIH által kidolgozott országos felszámolási és megelőzési program eredményeként nem terjedt számottevően tovább 2016-ban, a fertőzések foltszerűen az ország nyugati
és középső részében voltak jelen.
Az elmúlt év során 7 893 növény-egészségügyi vizsgálat és károsító felderítés történt, ezen
kívül indokolt esetben laboratóriumi vizsgálatokra is sor került. A nem-megfelelőségek és a
tevékenységek korlátozásának száma mintegy felére csökkent az előző évhez képest.
Összesen 2 esetben, együttesen 617 810 Ft értékben került sor növényvédelmi bírság
kiszabására.
Növényvédelem
A tevékenység ellenőrzések során a növényvédő szert felhasználó termelőknél előírt 3 600
db ellenőrzés országos szinten teljesült, mivel 2 751 technológiai ellenőrzés és további 1 420
KM (JFGK10) ellenőrzést történt meg. Összesen 111 esetben találtak valamilyen
szabálytalanságot a felügyelők. A lakosság felől érkező 150 bejelentés általában
növényvédő szer elsodródás, valamint vélhetően növényvédő szer okozta méhpusztulások
miatt érkezett, a bejelentések kivizsgálása érdekében 216 helyszíni ellenőrzést folytattak le a
növényvédelmi felügyelők. 28 esetben tártak fel szabálytalanságot. Összesen 1,8 millió forint
bírság kiszabására került sor.
A növényvédő szert gyártó és kiszerelő üzemekben lefolytatott 19 ellenőrzés során nem
tártak fel szabálytalanságot a felügyelők.
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2016-ban összesen 55 178 növényvédő szer tétel vizuális ellenőrzése történt meg. A
termékekkel kapcsolatos szabálytalanságokért összesen 5,2 millió forint bírság kiszabása
történt meg.
2016-ban az 1 686 növényvédő szert árusító kereskedelmi egység közül 1 396 üzletben
folytatott ellenőrzést a megyei NTO, ami kismértékben elmarad a tervezett 85%-tól.
Előfordult olyan kereskedő is, amelynél egy év alatt több ellenőrzést is lefolytatott az első
fokú hatóság, így összesen 1 703 esetben történt hatósági ellenőrzés a növényvédő szert
forgalmazók körében. A megyei NTO-k munkatársai 49 esetben tártak fel valamilyen
szabálytalanságot, melynek eredményeként csaknem 5,7 millió forint bírság került
kiszabásra.
A növényvédőszer-maradék analitikai vizsgálatokat tekintve 2016-ban 1 885 db hatósági
friss zöldség-, gyümölcs- és gabona-minta analízisét végezte el a hálózat. Az összesen
vizsgált hatósági minták 54%-a kimutatható, de nem kifogásolható mennyiségben
tartalmazott növényvédőszer-maradékot. Határérték feletti mennyiségben mért szermaradék
tartalom miatt a minták 0,4%-a (7 db) minősült kifogásoltnak (hazai eredetű burgonya, fejes
saláta, paprika, olajtökmag, újhagyma és egyiptomi paprika), illetve 18 hazai eredetű minta
esetében Magyarországon adott kultúrában nem engedélyezett növényvédő szerek jelenléte
volt kimutatható, ami a minták 0,9 %-a.
Parlagfű elleni védekezés során a földhivatalok 2016-ban külterületen 2 276 parlagfűvel
fertőzött foltot derítettek fel. Az előző évhez képest a felderített parlagfüves területek mérete
nőtt, mivel 2016-ban több, összesen 8 megyében került sor a parlagfüves területek
helikopterrel történő felderítésére. A légi felderítés előnye, hogy segítségével rövid idő alatt
nagy területek vonhatók ellenőrzés alá. Parlagfű esetén figyelmeztetés nem alkalmazható, a
növényvédelmi bírságot minden esetben ki kell szabni. Kül- és belterületen összesen 2 559
db bírsághatározat született, a bírság mértéke pedig meghaladta a 133,5 millió forintot.
Növényi termék ellenőrzés
A zöldség-gyümölcs ellenőrzések során összesen 10 581 tétel ellenőrzése történt meg,
melynek során az ellenőrök 894 tétel esetében találtak valamilyen kifogást, a kiszabott
bírságok együttes összege 77 951 307 Ft volt. A belföldi forgalmazók ellenőrzése a tervnek
megfelelően zajlott. A szennyezőanyag monitoring keretében végzett ellenőrzések során
cékla esetében többször is előfordult magas nitráttartalom. Ugyan az Európai Unióban nincs
meghatározva határérték cékla nitráttartalmára vonatkozóan, de a NÉBIH felhívta a vásárlók
figyelmét, hogy a csecsemők részére nem ajánlott a cékla fogyasztása. A bizonyos nem
állati eredetű élelmiszerek fokozott importellenőrzése keretében 4 950 tétel vizsgálatára
került sor, melyek között 1 nem megfelelő szállítmány volt.
Növényi szaporítóanyag felügyelet
2016-ban 1008 GMO szűrővizsgálatot végeztünk, ebből 14 vetőmagtétel lett pozitív.
Kereskedelmi forgalomba szánt GMO szennyezett vetőmag tétel az előző három évhez
hasonlóan 2016-ban sem került elvetésre. Az elmúlt évben összesen 133 zöldségpalánta, 57
burgonya, 569 gyümölcs szaporítóanyag és 875 szőlő szaporítóanyag ellenőrzés történt,
intézkedésre okot adó jogszabálysértés nem volt.
Állatgyógyászati készítmények
A 2016-ban ellenőrzött termék/tétel összes száma 1 871 volt. Az ellenőrzésekhez
kapcsolódóan
a
laboratóriumok
összesen
510
állatgyógyászati
termék/tétel
laboratóriumi/állatházi minőségellenőrzését végezték el.
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Az állatgyógyászati készítmények nagykereskedelmi forgalmának ellenőrzése során
kiszabott bírságok összege 1 807 500 Ft, a gyógyászati szerek gyártásellenőrzése során
kiszabott bírságok összértéke 2 millió Ft volt.
Az év során az EU gyors riasztási rendszerén keresztül 7 állatgyógyászati vonatkozású
bejelentés
érkezett.
A
jelentett
készítmények
minőséghibás/hamisított
tételei
Magyarországon nem kerültek forgalmazásra, ezért további intézkedésre nem volt szükség.
Magyarország nem kezdeményezett RAS bejelentést.
Állategészségügy és állatvédelem
A NÉBIH Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság laboratóriumaiban 2016-ban
1 135 018 mintából 2 234 182 vizsgálatot végeztünk el.
Magyarország 2016-ban megőrizte gümőkórtól, Brucella melitensis-től, illetve klasszikus
sertéspestistől való hivatalosan mentes minősítését. Hazánk megtartotta az Aujeszkybetegség szempontjából elismert „mentes" minősítését.
Amíg 2015-ben 37-szer került megállapításra kéknyelv betegség kitörése, addig 2016-ban
nem került megállapításra a betegség. Amennyiben ez a kedvező helyzet 2017-ben is
megmarad, akkor Magyarország deklarálhatja a kéknyelv betegség mentességét nemzetközi
szinten is.
2016-ban folytatódott a sertésállományok PRRS vírustól való mentesítési programja,
amelynek eredményeképpen 2016 novemberére 9 megye (Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén,
Fejér, Heves, Tolna, Nógrád, Pest, Zala és Vas), továbbá Hajdú-Bihar megye négy járása
mentesült a betegségtől, és két megyénket kivéve (Jász-Nagykun-Szolnok és Bács-Kiskun)
az egész ország területe mentesítés alá vont területnek minősül.
A 2016 novemberében induló H5N8 típusú madárinfluenza járvány 2017 első felére is
áthúzódott. 2017. április végéig összesen 240 gazdaságban került megállapításra a
fertőzöttség (Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, JászNagykun-Szolnok, Somogy, Veszprém megyékben). Ennek következtében mintegy 2,67
millió fertőzött baromfi került leölésre. Az állattartóknál jelentkező közvetlen kár közel 11
milliárd forint volt.
Az Ukrajnával határos határszakaszon az afrikai sertéspestis betegség okán, mely
Magyarországon még eddig soha nem fordult elő, folyamatos járványvédelmi intézkedéseket
alkalmazott a hatóság, annak érdekében, hogy a betegség behurcolásának kockázata
legkisebbre csökkenjen.
2016-ban 23 esetben került megállapításra atipikus surlókór (scrapie) hazai juh
állományokban.
Élelmiszer- és Takarmánybiztonság
2016. évben az élelmiszerlánc-felügyelet során elvégzett létesítmény ellenőrzések száma
58 304 volt. Az élelmiszerlánc-felügyeleti ellenőrzések alkalmával 134 785 élelmiszertételt
vont ellenőrzés alá a hatóság, melyek közül 5 887 tételt kellett kivonni a forgalomból. Bírság
kiszabására 3 518 alkalommal került sor, összesen 715 727 196 Ft értékben.
A takarmányok vonatkozásában összesen 5 267 tétel került vizsgálatra, amiből 244 tételnél
állapított meg a hatóság hibát. 18 esetben került sor bírság kiszabására, összesen
2 363 553 Ft összegben.
Élelmiszer eredetű megbetegedés gyanúját 96 esetben, 3 602 megbetegedéssel jelentették,
ebből 49 esemény bizonyult élelmiszer eredetűnek, melyek kapcsán 2 684 személy
betegedett meg. A RASFF rendszeren (élelmiszerek és takarmányok gyors riasztási
rendszere) keresztül 2016-ban 141 magyar vonatkozású ügy volt. Ezek közül 117
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élelmiszerrel, 14 takarmánnyal és 10 élelmiszerrel érintkező anyaggal volt kapcsolatos. A
magyar hatóság 20 esetben kezdeményezett bejelentést a RASFF rendszerbe, melynek
során 7 riasztást, 11 tájékoztatást és 2 határ-visszautasítást jelentett be.
Az AAC rendszeren (Administrative Assistance and Cooperation System, Igazgatási
Segítségnyújtási és Együttműködési Rendszer) 2016-ban Magyarországot 6 igazgatási
segítségnyújtási és 10 hamisítás gyanúját felvető bejelentés érintette, melyből 3 esetben
hazánk volt a bejelentő tagállam. A kifogásolás oka 4 esetben nem engedélyezett összetevő,
4 esetben jelölési hiba, 3 esetben határérték feletti mennyiségű összetevő és 5 esetben
illegális előállítás volt.
Borászati termékek és alkoholos italok
A borászati termékek és az egyéb alkoholos italok ellenőrzése során a felügyelők 4 187
helyszíni ellenőrzést végeztek, 2 852 db hivatalos mintát vettek. Összesen azonban 17 151
db borászati termék laboratóriumi vizsgálata történt meg. A vizsgálatok eredménye alapján a
forgalomba hozatalt megelőzően 656 esetben állapított meg kifogást, majd a forgalomba
hozatalt követően, ellenőrzési borminták közül mindössze 318 tétel esetében indított eljárást
a hatóság. A kereskedelmi forgalomban tapasztalt nem megfelelések esetében a NÉBIH
összesen 5 587 145 Ft vizsgálati díj megfizetésére kötelezte a felelősöket. A hamisított bor
előállítása, valamint az ellenőrzések során feltárt súlyos élelmiszer-higiéniai hiányosságok,
továbbá a borászati termék előállításához meg nem engedett anyag tárolása és egyéb
jogsértések miatt 4 üzem ideiglenes bezárását rendelte el a hatóság.
A borászati üzemek működési engedélyeinek kiadásával kapcsolatos feladatok realizálása
során a borászati felügyelőink 290 esetben végeztek adminisztratív ellenőrzést. Külföldről
beérkező lédig borra kiadott igazoláshoz kapcsolódóan 247 db adminisztratív ellenőrzésre
került sor.
Kiemelt ellenőrzések
A 2016-ban végrehajtott 705 db ellenőrzésből 316 db tárt fel jogszabályi meg nem felelést,
és vont maga után hatósági eljárást 2 472 tonna élelmiszer tekintetében. A megindított
eljárások során 398 900 632 Ft bírság kiszabására került sor.
2016-ban új ellenőrzési témaként jelent meg a zöldség-gyümölcs feldolgozó társaságok
tevékenységének ellenőrzése, amelynek során 235 tonna nem nyomonkövethető terméket
vontak ki.
Folytatódott az egészségtudatos és reformélelmiszerek előállításának és forgalmazásának
ellenőrzése. Több tonna élelmiszert vontak ki, illetve a kiszabott bírságok nagyságrendje
több tízmillió forint volt.
2016-ban összesen tíz helyszínen három mézcsomagoló céget (előállító) és egy forgalmazó
társaságot érintő ellenőrzés sorozatot folytattak a szakemberek. Nyomonkövethetőségi
hiányosságok, illetve hamisítási tevékenység miatt összesen 20 tonna, egyazon előállítótól
származó terméket kellett megsemmisíteni.
Ökológiai termelés
Az ökológiai termelést, feldolgozást, forgalmazást végző gazdasági szereplők ellenőrzését
és a minősítő tanúsítvány kiadását a NÉBIH, mint élelmiszerlánc felügyeleti szerv, által
elismert tanúsító szervezetek végzik. Hazánkban két ilyen szervezet működik, a Biokontroll
Hungária Nonprofit Kft. és a Hungária Öko Garancia Kft.
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Az ökológiai termelés ellenőrzése során 2016-ban összesen 4689 db éves átfogó ellenőrzés
történt, ezen felül további 606 ellenőrzés történt kockázatbecslés alapján. Összesen 240 db
szankció kiszabására került sor.

2. Az ellenőrzések fontosabb adatai
2.1.

Változások a főbb célok területén

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

A kockázatbecsléssel kapcsolatos változások

A kockázatbecslési rendszer megújítása szorosan kapcsolódik a mintavételi és ellenőrzési
rendszerhez, amelynek célja, hogy az ÉLBS-nek megfelelően, a társadalom életminőségét
javítsa, a potenciális gazdasági károkat mérsékelje. Emellett külön célként jelenik meg, hogy a
fogyasztók tájékoztatása révén javítsa a NÉBIH elfogadottságát a társadalomban, valamint
csökkentse a szakmapolitikai kockázatokat. Ezáltal tulajdonképpen rövid és hosszú távú
célokról egyaránt beszélhetünk. A két célrendszer nem vonható össze, egymást erősítve külön
kell működtetni.
A jövőben elérendő élelmiszerbiztonsági célok megvalósítása a Stratégia 8. "Széles körű
kockázatcsökkentés" programjából levezetve projektek formájában lehetséges. Ahhoz azonban,
hogy mérhető, nyomon követhető célokat tudjunk kitűzni, valamint, hogy az egyes intézkedések
erőforrás igényét is figyelembe tudjuk venni olyan módszer(ek) bevezetésére van szükség,
amelyek képesek a felsorolt szempontokat egyszerre kezelni. Ilyen jellegű prioritásképzésre a
klasszikus kockázatbecslési módszerek nem alkalmasak, de az ún. Egészségügyi
technológiaértékelés (Health Technology Assessment - HTA) módszertana megfelelő lehet.
Ennek bevezetése, a módszertan adaptálása, kidolgozása megkezdődött 2014-ben. A
kockázatbecslési rendszer megújításához kapcsolódó tevékenységek tovább folytatódtak 2016ban is.
A NÉBIH-ben 2016 júliusától indult el a Központi Monitoring Mintavételi Projekt (KöMMP), mely
az Élelmiszerlánc Mintavételi terv része azzal a különbséggel, hogy a Projektben lévő mintákat
nem a megyei/járási hivatalok veszik, hanem az erre kialakított, a NÉBIH által koordinált és
kiképzett csapat.
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A KöMMP alapvető célja, hogy a tervezett, illetve elrendelt mintavételek a megadott időre, a
tervben meghatározott paramétereknek megfelelően kerüljenek kiválasztásra és kiértékelésük
révén a lakosságot érő veszélyekről és hatásokról több információval rendelkezzünk. A
vizsgálatok központi kiértékelésével lehetővé válik a nem-megfelelőségek arányának
figyelembevétele, mely által pontosítható a következő évi terv, így a kockázatalapú tervezés
pontosabbá tehető, és a nagyobb jelentőségű nem megfelelőségek központilag, országosan
egységesen kezelhetők. Az első évi KöMMP célja a mintavételek megvalósulásán kívül
elsősorban az adatgyűjtés, működőképes folyamatok és eljárások kialakítása volt.
A projekt első évi eredménye azt mutatja, hogy az eltervezett és teljesített mintavételek száma
minden mintavételi cél esetében több mint 90%-os.
2.3.

Az ellenőrzések számának, gyakoriságának alakulása

Az ellenőrzések túlnyomó része kockázat alapon történt, azonban egyes időszakokban,
vállalkozói tevékenységtől és fogyasztói szokásoktól függően speciális ellenőrzéseket is
végeztünk. A 2016. évi ellenőrzések adatait a korábbi évek adataival összehasonlítva az
1. melléklet mutatja be.
Az ellenőrzések száma jelentősen, közel 25%-kal emelkedett az előző évhez képest. A
legtöbb szakterületnél csupán kisebb mértékű eltérés figyelhető meg az előző évhez képest,
a különbség legfőképp az állategészségügyi ellenőrzések számának emelkedéséből adódik.

3. A megállapított hiányosságok elemzése
3.1.

Általános trendek

Az ellenőrzések tekintetében a feltárt nem megfelelőségek száma 2015-höz képest
emelkedett, de arányában megegyezik az előző évi értékkel. A helyszínen vizsgált termékek
esetében a tételek száma, a nem megfelelőségek száma és aránya is gyakorlatilag
megegyezik az előző évi értékekkel.
A laboratóriumban vizsgált termékek esetében a nem megfelelőségek száma
nagyságrendileg nem változott. A laboratóriumi vizsgálatok esetében gyakran előfordul, hogy
egy mintából több vizsgálat kerül végrehajtásra, így a vizsgált tételek számát nem lehet
összesíteni.
3.2.

A hiányosságok főbb típusai

A hatóság által feltárt hiányosságok továbbra is leginkább adminisztratív jellegűek, de
strukturális, technológiai és általános higiéniai hibák is előfordulnak. Továbbra is gyakoriak a
fogyaszthatósági és minőség megőrzési idővel, illetve a címkézéssel, jelöléssel kapcsolatos
hibák. A termék vizsgálatok elsősorban mikrobiológiai, érzékszervi és minőségi (analitikai,
beleértve az adalékanyag), követelményeknek való nem megfelelőségeket tártak fel.
3.3.

A hiányosságok okai

A legjellemzőbb hiba okokat tekintve nem történt jelentős változás az előző évben
tapasztaltakhoz viszonyítva. Az élelmiszer-vállalkozók számára a nyomonkövethetőség
biztosítása az élelmiszerlánc minden szakaszában kötelező, amelyet azonban gyakran nem
sikerül garantálniuk. A figyelmeztetések nagy számának továbbra is oka a partnerek nem
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megfelelő adminisztrációs fegyelme és különböző dokumentációs hiányosságok. Több
szakterület esetében is jellemző hibának számítanak a higiéniai és a minőségirányítással
kapcsolatos hiányosságok. Kisebb mértékben, de a szükséges engedélyek, azonosítók
hiánya is problémaként merülhet fel.
Nehéz az élelmiszerlánc teljes hosszát lefedően röviden összefoglalni az elmúlt év
eredményeit, hiszen a felügyelt szektorok, az ellenőrzések jogi háttere, a vállalkozók terhei,
jogkövetése, a hatósággal való együttműködése szakterületenként eltérő. Így az
ellenőrzések eredményeinek korábbi évekhez viszonyított elemzését az alábbiakban
szakterületenként közöljük.
Talajvédelem
A 2016. évben a szűk értelemben vett talajvédelmi hatósági munkához kapcsolódó
ellenőrzésszám enyhe növekedést mutatott a 2015. évhez képest, ahogy a termésnövelő
anyagok ellenőrzési száma is emelkedett némileg. A 2016-ban tapasztalt nem megfelelések
száma csökkenést mutat a 2015. évi ellenőrzéseken tapasztaltakhoz képest.
Általánosságban megállapítható, hogy 2016-ban az előző évhez képest a teljes szakterületre
vonatkozó kötelezések és bírságok száma növekedett, míg a kiszabott bírságok összege
csökkent (2015-ben közel 30 millió, míg 2016-ban 12 millió forint bírságot szabtak ki a
talajvédelmi felügyelők). Ebből a talajvédelmi kötelezettség megszegéséért kiszabott
bírságok megállapított összege 2016-ban számottevően csökkent 2015-höz képest (20 millió
forintról 6,5 millió forintra). A termésnövelő anyagokkal kapcsolatban kirótt bírság összege
kisebb mértékű csökkenést mutat.
Növényegészségügy
A vizsgálatköteles export és importtermékek ellenőrzésszáma arányaiban nem változott az
előző évihez képest, ahogy összességében a szaporítóanyag termeléssel és forgalmazással
foglalkozó kis és nagykereskedők ellenőrzéseinek száma is stagnált. A laboratóriumi
vizsgálatok száma kismértékben csökkent, a fertőzött minták száma viszont alig 40%-a a
tavalyi nem-megfelelt tételeknek. A nem-megfelelőségek és a tevékenység korlátozások
száma az előző évhez viszonyítva csökkent. A bírságolások száma 2015-höz képest
jelentősen visszaesett, ugyanakkor a kiszabott bírságok összege kétszeresére emelkedett a
2015-ös értékhez viszonyítva.
Növényvédelem
A termelők körében elvégzett hatósági ellenőrzések száma emelkedett, de a feltárt
szabálytalanságok száma csökkent, így 2016-ban a termelők esetében jóval kevesebb
növényvédelmi bírság lett kiszabva az előző évekhez képest.
A lakossági bejelentések kivizsgálása érdekében lefolytatott termelői ellenőrzések, a nem
megfelelések és a bírságok száma is kevesebb volt a 2015-ös évinél, a kiszabott bírságok
összege a felére csökkent az előző évihez képest.
Mindkét évről általánosságban elmondható, hogy a növényvédő-szer gyártók és kiszerelők
tevékenységüket a – jelenleg kissé hiányos – jogszabályi előírásoknak megfelelően végzik,
hiszen szabálytalanságot csak elvétve találnak a növényvédelmi felügyelők.
A növényvédő szerek forgalmazásának hatósági ellenőrzése és a feltárt szabálytalanságok
száma is emelkedett, így 2016-ban a növényvédőszer-forgalmazók esetében több mint
kétszer annyi bírság került kiszabásra, amelyek összege háromszorosa a 2015-ös értéknek.
Az emelkedés elsősorban a kiskereskedőknél figyelhető meg, akik körében mintegy
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másfélszer annyi nem-megfelelést tártak fel, illetve megtöbbszöröződött a figyelmeztetések,
bírságok és tevékenységkorlátozások száma is a tavalyi értékhez képest.
A 2016-os évben jelentősen megemelkedett a növényvédő szerek vizuális vizsgálatának
száma a 2015-ös évhez képest, de a feltárt szabálytalanságok, így a lefoglalt tételek száma
is duplájára nőtt.
Az ellenőrzések tapasztalatai alapján a parlagfüves területek mérete az előző évekhez
képest növekedett. 2016-ban a jogszabálysértések száma is emelkedett, romlott a jogkövető
magatartás. Ennek megfelelően a kiszabott növényvédelmi bírság mértéke is számottevően
megemelkedett 2015-höz képest.
Növényi termék ellenőrzés
A belföldi forgalmazóknál végzett zöldség-gyümölcs ellenőrzésben vizsgált tételek száma
évek óta azonos, viszont a kifogásolt tételek száma a duplájára nőtt a 2015-ös értékhez
képest. Habár az ellenőrzések során feltárt nem-megfelelések, a figyelmeztetések és
bírságok száma csökkent, de a kiszabott bírságok összege így is növekedett. A
jogszabálysértések hátterében 2016-ban is jellemzően a nyomonkövethetőség megsértése
és az áru ismeretlen eredete állt.
Növényi szaporítóanyag felügyelet
2016-ban a vetőmag ellenőrzések számában, illetve a laborban vizsgált tételek számában is
emelkedés figyelhető meg. Az ellenőrzések során feltárt nem megfelelések száma kis
mértékben csökkent.
A növényi szaporítóanyag ellenőrzés esetében általánosságban megállapítható, hogy kis
mértékben csökkent a nem megfelelőségek száma és aránya, ugyanakkor kis számban sor
került figyelmeztetések és bírságok kiszabásra, de az ágazat szereplőire összességében
továbbra is jellemző a jogkövető magatartás.
Állatgyógyászati készítmények
Az ellenőrzések eredményeit az előző évek tapasztalataival összevetve megállapítható,
hogy a 2016-ban feltárt gyártóhelyi és forgalmazási tevékenységet érintő nem
megfelelőségek száma nem csökkent jelentősen, de a szabálytalanságok több esetben nem
állatgyógyászati készítménnyel, hanem állatgyógyászati termékkel kapcsolatban forgalmazó
vállalkozásoknál fordultak elő. Ennek következtében a figyelmeztetések száma nőtt, 2016ban nem került sor tevékenységkorlátozásra a szakterületet érintően.
Az internetes kereskedelem ellenőrzése során nem engedélyezett állatgyógyászati
készítményeket találtak az ellenőrök. Az üggyel kapcsolatos adatokat a NAV Kiemelt Adózók
Adó és Vámigazgatósága vette át és több uniós tagállam adóhatóságát érintő, úgynevezett
multilaterális ellenőrzés sorozatot indított a vállalkozással szemben. Az adóhatóság
tájékoztatása szerint több milliárdos bírság kiszabása várható.
Állategészségügy és állatvédelem
A 2016. év során a hatóság által megállapított és felderített állatvédelmi nem-megfelelések
és a kiszabott bírságok száma növekedett, ugyanakkor azok átlagát tekintve kevésbé
bizonyultak súlyosnak és így azok együttes összege kevesebb, mint az előző évben
kiszabott bírságoké.
Az egyes állatfajokra vonatkozó állat-egészségügyi ellenőrzések száma több mint
kétszeresére emelkedett a tavalyihoz képest, továbbá a nem megfelelések száma is
megduplázódott. Összességében az ellenőrzések 0,26%-ban találtak meg nem felelést, ami
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arányaiban követi az előző évi tendenciát.
Új exportcélpontok között szerepel Kongó, Kenya, az Ománi Szultánság, Kuba és Bahrein.
Más EU-s tagállamba történő kiszállítás, illetve harmadik országba történő export
ellenőrzése esetén bírság kiszabására 2016-ban 3 esetben került sor.
Más EU-s tagállamból érkező beszállítás, illetve harmadik országból történő import
ellenőrzése esetén bírság kiszabására 1 esetben került sor.
Az állati melléktermékekhez kapcsolódó gazdálkodói ellenőrzések száma kis mértékben nőtt
a 2015-ös évihez képest, a meg nem felelések, figyelmeztetések és bírságok száma ennél
nagyobb arányban emelkedett, ezáltal a bírságok összege is számottevően nőtt.
Élelmiszer- és Takarmánybiztonság
Az élelmiszerlánc-felügyeleti ellenőrzések száma kis mértékben nőtt a tavalyi évhez képest.
Az ellenőrzések során feltárt nem megfelelések száma, a figyelmeztetések és a kiszabott
bírságok száma és összege azonban számottevően emelkedett. Az ellenőrzött élelmiszerés takarmánytételek kifogásolási aránya is növekedett (2015-ben 3,8%, 2016-ban 4,4%).
A létesítmények ellenőrzése során leggyakrabban higiéniai vagy nyomonkövetéssel
kapcsolatos hiányosságokat állapított meg a hatóság.
A termékvizsgálatok kapcsán, elemezve a jelentősebb hiba okokat, a leggyakoribb hiba a
tavalyi évhez hasonlóan a lejárt fogyaszthatósági idővel vagy lejárt minőség-megőrzési
idővel való forgalmazás jogsértése volt. Ezt követte a nyomonkövetési hiba, a harmadik
helyen pedig a jelölési kifogások álltak.
A laboratóriumi vizsgálatok kapcsán a 2016-os évben a mikrobiológiai kifogásokat követték
az érzékszervi és a minőségi (analitikai, beleértve az adalékanyagokat) követelményeknek
való nem megfelelőségek miatti intézkedések, valamint az élelmiszerbiztonsági hiba
megsértésével (például kémiai-biztonsági, reziduum-toxikológiai stb. paraméterek)
kapcsolatos nem megfelelőségek is előfordultak, azonban ezeknek a kifogásoknak a száma
jóval alacsonyabb volt.
A hatósági takarmány-létesítmény ellenőrzések során feltárt nem megfelelőségek száma
csökkent az elmúlt évben. A takarmányok laboratóriumi vizsgálatán alapuló ellenőrzések
során feltárt hibák jellemzően minőségi problémák voltak. A kifogásolási arány a tavalyi
értékhez képest jelentős növekedést mutatott a helyszínen és a laborban vizsgált tételek
esetében is. Jellemző minőségi nem megfelelőség a címkén garantált beltartalmi értéktől
való nagyfokú eltérés, illetve az előző évek tapasztalataihoz hasonlóan a fehérje- és
vitaminhiány, illetve a makro- és mikroelem-tartalomban való eltérések voltak. A csekély
számú takarmány biztonsági nem megfelelőségek közül több esetben szalmonella
pozitivitást mutatott ki a laboratórium, amelynek hátterében jellemzően technológiai hibák
álltak, azonban egy esetben sem merült fel közvetlen élelmiszerlánc-biztonsági veszély.
Borászati termékek és alkoholos italok
A borászati termékek és az egyéb alkoholos italok ellenőrzése során a felügyelők 2 852 db
hivatalos mintát vettek, ami emelkedést mutat a 2015-ös évhez képest. A kifogásolási arány
12,9%, ami szintén kisebb emelkedést mutat a tavalyi évhez képest (11,5%). Az összes
megvizsgált minták száma 10%-os emelkedést mutat az előző évhez képest.
A borászati hatóság által kiadott forgalomba hozatali engedélyek száma 6,2%-kal nőtt 2015höz képest.
A forgalomba hozatali engedélyezés során megállapított kifogásolási arány az összes
engedélyezési minta 4,5%-át tette ki. A forgalomba hozott termékek ellenőrzése során feltárt
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kifogások száma az összes ellenőrzés számhoz viszonyítva 2016. évben 1%-os növekedést
mutat a 2015. évhez képest. A kiadott minőségi tanúsítványok száma 6%-os növekedést
mutat.
Kiemelt ellenőrzések
A feltárt hiányosságokról általánosságban elmondható, hogy akárcsak a megalakulása óta
eltelt időben, 2016-ban is nyomonkövetési illetve élelmiszer-higiéniai hiányosságok kerültek
legnagyobb számban azonosításra. A kistermelőknél végzett nyomon követési ellenőrzések
keretében megállapításra került, hogy a kistermelői tevékenységet szabályozó és korlátozó
mennyiségi nagyságrendet rendre átlépik a kistermelők, illetve a vonatkozó értékesítési
területi korlátozásokat is megsértik.
Az élelmiszergyártó vállalkozások körében tendencia lejárt minőségmegőrzési idejű
alapanyagok, illetve nagy mennyiségű jelöletlen, ismeretlen eredetű alapanyagok
feldolgozása.
A 2015-2016. évekre vonatkoztatva megállapítható, hogy a Kiemelt Ügyek Igazgatósága
azonos számú ellenőrzést végzett el, a feltárt nem megfelelések, a figyelmeztetések és a
kiszabott bírságok száma ugyanakkor kismértékben emelkedett. A bírságok összege
mintegy 20%-kal nőtt a 2015-ös értékhez viszonyítva.
Ökológiai termelés
A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. ellenőrzési eredményei alapján 2016-ban a
szabálytalanságok száma az előző évhez képest jelentősen, mintegy 50%-kal nőtt, viszont a
partnerszám is ugyanekkora mértékben emelkedett, vagyis a termék státuszát érintő
eltérések partnerszámhoz viszonyított arányában változás nem történt. Mezőgazdasági
termelők esetében jellemző szabálytalanságok a tanúsítást befolyásoló dokumentációs
hiányosság, a párhuzamos gazdálkodás előírásainak megsértése, a tiltott készítménnyel
kezelt vetőmag felhasználása voltak.
A Hungária Öko Garancia Kft. ellenőrzései alapján megállapítható, hogy a 2015-ös évhez
viszonyítva a feltárt szabálytalanságok és jogsértések, illetve a gazdasági szereplők kapcsán
alkalmazott intézkedések száma nőtt. A leggyakoribb szankció a hiányzó dokumentumok
felszólítására vonatkozó intézkedéstípusok volt.
A tanúsító szervezetek 2016. évi munkájáról szóló részletesebb beszámoló és a kapcsolódó
adatok a 3. és 4. mellékletben találhatók.

4. A nem megfelelőségek esetén hozott intézkedések.
A 2016. év főbb adatait a korábbi évek adataival összehasonlítva (2. melléklet) elmondható,
hogy a 2015-ös adatokhoz képest a figyelmeztetések és a bírságok száma emelkedett,
melyek közül a kiszabott bírságok száma jóval nagyobb arányú emelkedést mutat. Mind a
figyelmeztetések, mind a bírságok esetében a bekövetkezett emelkedés néhány
szakterülethez köthető. Mindezzel párhuzamosan a tevékenységkorlátozások száma tovább
csökkent.
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5. Audit rendszer
Auditok száma és vizsgált szektorok

5.1.

A NÉBIH kétszintű audit rendszert működtet:


„Audit”: a NÉBIH Rendszerszervezési és Felügyeleti Igazgatóság Szakmai
Felügyeleti Osztálya (ReFI SzFO) által a központi és területi szerveknél végzett
vizsgálatok; ezek folyamatauditok és jogszabályi megfelelőség vizsgálatok.



„Szakmai ellenőrzés”: A NÉBIH szakmai igazgatóságai által a területi szerveknél –
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság és Növény- és
Talajvédelmi Igazgatóság – minden szakterületre kiterjedő vizsgálatok; ezek csak a
jogszabályi megfelelőséget vizsgálják.

A NÉBIH szakmai ellenőrzéseinek lefolytatása 2016. január elsejétől a Miniszterelnökség
ellenőrzési terve alapján, az általa kiadott Útmutató szerint történik. 2013. december 9-étől a
NÉBIH felülvizsgálati rendszere MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerint tanúsított - az ISO
19011:2011 Útmutató irányelveinek figyelembevételével.
Auditok és szakterületi ellenőrzések
A 2016-ban tervezett 98 felülvizsgálatból 79 zajlott le, 19 elmaradt. A 2016. évre tervezett 85
szakmai ellenőrzésből 68 valósult meg.
Felülvizsgálat
típusa

Felülvizsgálatok
száma

Felülvizsgálatot végző szervezeti egység

11

Rendszerszervezési és Felügyeleti Igazgatóság

Audit

8
4
6
3
Szakmai
ellenőrzés

10

68

0
28
1
8

Összesen
5.2.

Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság
Állattenyésztési Igazgatóság
Állatgyógyászati Termékek igazgatósága
Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóság
Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági
Igazgatóság
Földművelésügyi Igazgatóság
Erdészeti Igazgatóság
Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóság
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi
Igazgatóság

79

Eredmények

Rendszerelemzés a hatósági folyamatok elektronizáltsági fokának feltérképezése
érdekében
Három szakterület (állatgyógyászati termékek, bor és alkoholos italok, erdészet) hatósági
folyamatainak és a hatósági eljárások elektronizáltsági fokának megállapítására került sor
dokumentációs auditok keretében. Az auditok során összesen 149 hatósági eljárás
elemzése történt meg.
A hatósági eljárások értékelése hatfokozatú skálán zajlott, attól függően, hogy mennyire
elektronizált az adott folyamat. A hatósági folyamatok elektronizáltsági szintje a három
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szakterület folyamatait tekintve rendkívül alacsony. A 0. és az 5. szinten álló folyamatot az
auditok nem tártak fel. Jelenleg csak egy rendszer (EUTR) elégíti ki az ügyfél oldali
elektronizáltság követelményeit.
A Kölcsönös Megfeleltetés rendszerének éves felülvizsgálata
Szabálybetartási audittal, dokumentációvizsgálat keretében, hét megyére kiterjedően történt
meg a JFGK 7 (szarvasmarhák azonosítása és nyilvántartása) követelmények tekintetében
végzett KM ellenőrzések szervezésének, illetve a KM ellenőrök jogszabályokban és
utasításokban előírt ellenőrzési, adminisztrációs és elektronikus rendszerekben történő
rögzítési feladatai végrehajtásának vizsgálata.
A NÉBIH és a kormányhivatalok között hatékony koordináció és információcsere zajlik, a KM
szakrendszer kellő támogatást nyújt az ellenőrzést végzőknek. A megyei ellenőrzési
ütemtervek elkészítése, az ellenőrzések ütemezése, a vezető ellenőrök kijelölése és
kiválasztása az eljárásrend betartásával történik.
A tartalék ellenőrök kijelölése hét megyéből ötnél nem történt meg, mert nincs olyan
gyakorlattal rendelkező humánerőforrás, akit az ellenőrzésekhez még nem sorolnak be, és
pótellenőrként kijelölhető. A vizsgált 78 személyből 18 fő nem tett eleget
vizsgakötelezettségének.
Az ellenőrzések előkészítése során többnyire adminisztrációs hibákat vétettek az ellenőrök.
Jellemző hiba volt a hiányosan kitöltött jegyzőkönyv, aktából hiányzó melléklet, vagy épp az
aláírások hiánya. Egyes egyedekről nem lehetett megállapítani a bejegyzések alapján, hogy
állományban van vagy kijelentetlen státuszban.
A feltárt hibák miatt előfordulhat, hogy az ellenőr téves következetésekre jut, a kitöltetlen
részek nyitva hagyják a lehetőséget az adatok utólagos módosításához, továbbá az
ellenőrzések utólagos rekonstruálhatóságát is nehezíti. A megyei kormányhivatalok részére
tett javaslatok az eljárásrend betartására hívták fel a figyelmet. Intézkedési tervet a NÉBIH
készített két javaslat vonatkozásában, amely szerint a következő ellenőrzési év
megkezdéséig elvégzik az eljárásrend felülvizsgálatát, és az oktatásokra vonatkozó
szakrendszeri adatrögzítések hibáit extra ellenőrzések bevezetésével minimalizálják.
Öko gazdálkodók ellenőrzését és tanúsítását végző tanúsító szervezetek éves
felülvizsgálata
Irodai audit, witness (megfigyelő) audit és dokumentáció ellenőrzés keretében került
felülvizsgálatra valamennyi ökológiai tanúsító szervezet tevékenysége, amelynek keretében
a tanúsító szervezetek gazdasági szerepelőknél az állattartás és az állatgyógyászati
készítmények felhasználásának tárgyában végzett ellenőrzéseinek vizsgálata történt meg.
A delegált hatósági feladat elvégzéséhez a tanúsító szervezetek rendelkeznek a szükséges
működési feltételekkel. Az auditált ellenőrzéseik során az állatok egyed szintű azonosítása
és az állatmozgás vizsgálata nem történt meg teljes körűen. Az ellenőröknek nem állt
rendelkezésére naprakész információ az állatállományokra vonatkozó Egységes
Nyilvántartási és Azonosítás Rendszerből (ENAR), így nem tudtak meggyőződni a telepi
nyilvántartás esetleges hiányosságairól, hitelességéről.
A tanúsító szervezet ellenőrei nem ellenőrizték a telepen megtalálható állatgyógyászati
készítményeket, illetve azok lejárati idejét. Nem vizsgálták azt, hogy a felhasznált
készítmények engedélyezettek-e Magyarországon (az egyik telepen volt a hűtőben nem
engedélyezett szer), illetve az állatgyógyászati készítmények tárolásának, nyilvántartásának
megfelelőségét sem. Az öko-állattartókhoz kapcsolódó dokumentáció áttekintése alapján
megállapítható, hogy ugyanazon hiányosságok ismétlődnek évről-évre (pl. az egyedek
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kezeléseit, állatértékesítést, beszerzést nem jelentik előzetesen a tanúsító szervezet felé).
Következtetésként elmondható, hogy az ENAR-ban szereplő adatok ismerete nélkül az
állomány egyedszintű azonosítását és az állatmozgás nyomonkövetését nem tudják
elvégezni a tanúsító szervezetek. A tanúsító szervezetek ellenőrzési rendszere és a
hatósági ellenőrzések sem biztosítják az állattartó telepek nyilvántartásának jogszerű
vezetését. Ezen okokból következően az egyes állatok öko-státuszának meghatározása és
nyomonkövetése nem biztosított.
A NÉBIH-re vonatkozóan a helyszíni auditokat követően intézkedési terv kidolgozására
került sor, amely alapján a következő intézkedések valósultak meg. A NÉBIH
 2016. júliusban képzést tartott a tanúsító szervezetek részére a vizsgált szakterületeken;
 egyeztető megbeszélést tartott a Magyar Állatorvosi Kamarával az ellátó állatorvosok
képzéséről és a kamarai újságban egy tájékoztató anyag megjelentetéséről,
 adatszolgáltatást biztosít az ENAR adatbázisban szereplő adatokhoz a tanúsító
szervezeteknek.
A tanúsító szervezeteket határozatban kötelezte a hatóság a rendszerjavító intézkedések
megtételére, amelyeknek a megadott határidőig eleget tettek.
A Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóság 2013-3. számú felülvizsgálatának
nyomonkövető rendszerauditja
Interjúval és igazoló dokumentumok bekérésével vizsgálták az auditorok a 2013. évi audit
óta történt intézkedéseket, változásokat a 2013. évi audit jelentés 20 vizsgált kérdéskörére
vonatkozóan.
Hat vizsgált kérdéskörben történt előrelépés, hat kérdéskörben részben történt változás. Az
alábbi témakörök esetében pedig nem történt változás:
 az illetékességi területek megoszlása változatlan maradt,
 a már elvetett és kikelt növények GMO-szennyezettségének vizsgálatát végző
hatóság/szervezet jogszabályi kijelölése hiányzott,
 a humán erőforrás hiánya továbbra is fennállt, főleg a speciális szaktudást igénylő
területeken,
 a központi eljárásrendek továbbra is elnökhelyettesi aláírással voltak ellátva.
Pozitívum volt, hogy az Igazgatóság  hatósági feladatok tekintetében  továbbra is csak
jogszabályi felhatalmazás alapján végez feladatokat. A szakrendszeri fejlesztések
rendszertervei elkészültek, ugyanakkor a kivitelezés még nem valósult meg. A
növénytermesztési hatóságnál alkalmazott oktatási, képzési és vizsgáztatási rendszer
továbbra is példaértékű. Az Igazgatóság a képzéseit megfelelően dokumentálja.
Élelmiszerek minősége és jelölése hatósági ellenőrzésének végrehajtása és
hatékonysága
Irodai audit, dokumentumvizsgálat és witness audit keretében került felülvizsgálatra az
„Élelmiszer-jelölés hatósági ellenőrzésének végrehajtása és hatékonysága” tárgyú audit.
Az élelmiszer-jelölés hatósági ellenőrzésének rendszere összességében megfelel a
vonatkozó jogszabályi követelményeknek. A rendszerben számos példa van jó gyakorlatra,
azonban még van néhány olyan terület, amely gyengíti a hatósági ellenőrzések
hatékonyságát, illetve az ellenőrzések egységes és következetesen jó minőségű elvégzését.
Az ellenőrzések tervezésének, szervezésének területén a kockázatelemzést teljes körűen
kell megvalósítani.
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A kiadott útmutatók elsősorban a hatósági eljárás lefolytatásához adnak iránymutatást, a
jelölés ellenőrzés konkrét szakmai kivitelezéséhez nem nyújtanak elég részletes segítséget,
ezért egy kevesebb tapasztalattal bíró ellenőrnek nem elegendőek.
Hatásköri átfedés van az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv és a fogyasztóvédelmi hatóság
élelmiszer-tájékoztatással kapcsolatos feladatai között, mivel az élelmiszer-jelölés vizsgálata
és a tisztességes tájékoztatás gyakorlatának vizsgálata nem választható szét egyértelműen.
Ennek ellenére hatásköri összeütközés nem volt, és a két hatóság kölcsönös
kommunikációval megoldja az egyes ügyeket.
Jó gyakorlat a regionális képzések rendszere, amely során közvetlenül adják át az
ismereteket a hatósági ellenőrzéseket végző személyzetnek.
Az egységes és következetes hatósági ellenőrzéseket segíti az élelmiszerekkel kapcsolatos
hatósági ellenőrzés eljárásrendeket, szabályokat és iratmintákat tartalmazó Hatósági
Útmutató, illetve a rendszeresen frissített, élelmiszerekre vonatkozó jogszabálygyűjtemény,
amely a NÉBIH honlapján a vállalkozók számára is elérhető.
Az élelmiszer-vállalkozók megkeresésére az FM és a NÉBIH együtt, egymással egyeztetve
adja ki a közösen kialakított szakmai álláspontját, amelyet a kormányhivataloknak is
megküld.
A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló 1169/2011/EK rendelet
kötelező alkalmazása előtt rendelkezésre álló 3 éves felkészülési időszakban a hatóság és
az élelmiszer-vállalkozók felkészítését az új előírásokra előadások megtartásával és
közlemények megjelentetésével segítette a központi hatóság.
Élelmiszer kereskedelem hatósági ellenőrzésének végrehajtása és hatékonysága
Irodai audit, dokumentum vizsgálat és witness audit keretében került felülvizsgálatra az
„Élelmiszer-kereskedelem hatósági ellenőrzésének végrehajtása és hatékonysága” tárgyú
audit.
Az élelmiszer-kiskereskedelmi létesítménynek és tevékenységek hatósági ellenőrzésének
rendszerét az élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság kidolgozta. Kialakították az ellenőrzések
tervezésének és szervezésének rendszerét, amely szerint végrehajtják a hatósági
ellenőrzéseket, és a hatékonyság felülvizsgálatának egyes elemei is működnek.
Az eredményes és hatékony koordináció az érintett hatóság többsége között megvalósul, de
jegyzői értesítések és a szakhatósági felkérések gyakori elmaradása akadályt jelent az
építésügyi szakhatósági feladat ellátásában, illetve rontja az ellenőrzések hatékonyságát.
A NÉBIH irányítási feladatai döntően ellenőrzések szervezése, képzések tartása, útmutatók
és szakmai álláspontok kiadása, másodfokú eljárások lefolytatása és RASFF koordináció. A
központi hatóság és a területi szervek az élelmiszer-forgalmazó létesítmények és
tevékenységek ellenőrzésének eljárását több útmutató tartalmazza, melyeket a területi
szervek ismernek és alkalmaznak. A tagállamokból és harmadik országokból beérkező
szállítmányok élelmiszerlánc-biztonsági ellenőrzésére és a külön engedélyezési eljárásra
speciális útmutatók készültek.
Az ellenőrzések tervezésének és az ellenőrzési terv teljesülésének vizsgálata során a
megfelelő visszacsatolás érdekében a jövőben az OÁIR adatainak előtérbe helyezését
javasolta az auditcsoport. A hatóságok munkavégzéséhez szükséges létesítmények és
alapvető eszközök rendelkezésre állnak. A helyszíni munkavégzés és következésképpen az
ellenőrzés-tervezési folyamat hatékonyságát segítené, ha az ellenőrök rendelkeznének mobil
internetes elérhetőséggel. A mintavételi terv végrehajtásának vizsgálata a mintaszállítás
hibáira utaló tényeket tárt fel, amely alapján 2017-ben a téma auditja kerül lefolytatásra.
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Az audittal érintett szervezeti egységeknek intézkedési tervet kellett készíteniük a szakmai
álláspontok egységes és rendszeres kiadására, az első tagállamokból és harmadik
országokból érkező szállítmányok ellenőrzésének hatékonyabbá tételére, az első fokon
eljáró személyek munkájának felülvizsgálatára, egyes útmutatók és adatbekérések
fenntartásának átgondolására vonatkozóan.
Tojás és tojástermékkel kapcsolatos hatósági feladatok végrehajtása és hatékonysága
Irodai audit, review audit és witness audit keretében került felülvizsgálatra a „Tojás és
tojástermékekkel kapcsolatos hatósági feladatok végrehajtása és hatékonysága” tárgyú
audit.
Az élelmiszerlánc-felügyeleti rendszer a vizsgált témakörben megfelel a 882/2004/EK
rendelet általános követelményeinek. A járási hivatalok azonban nem tudják az egységeket
minden részletre kiterjedően ellenőrizni, a helyszíni ellenőrzéshez nem áll rendelkezésre
hatósági útmutató és speciális ellenőrzési lista. A hatósági ellenőrök munkája nem volt
egységes színvonalú.
Következtetésként elmondható, hogy mivel az OÁIR rendszerben nem rögzítik a
kockázatértékeléshez szükséges adatokat, illetve minden engedélyezett létesítményt évente
négyszer kell ellenőrizni, a létesítmények éves ellenőrzési terve nem felel meg a
882/2004/EK rendelet szerinti követelménynek (hatósági ellenőrzések szervezésének
kritériumai). Két járási hivatal nem hajtotta végre teljes körűen az éves ellenőrzési tervet. A
visszaellenőrzés megtörtént a NÉBIH részéről, azonban nem volt visszacsatolt intézkedés az
ellenőrzés tervezésekor.
Az audittal érintett szervezeti egységek intézkedési tervet készítettek. Az intézkedési tervben
foglaltakat mind a központi, mind a megyei illetékes hatóság határidőre, 2017. február végéig
megfelelően végrehajtotta.
Egyes élő állatokban és állati termékekben lévő anyagok és azok maradványainak
ellenőrzése, beleértve az állatgyógyászati termékek ellenőrzésének végrehajtását és
hatékonyságát
Irodai audit és witness audit keretében került felülvizsgálatra „Az élelmiszer-termelő állatok
kezelése során alkalmazott állatgyógyászati készítmények felhasználásának hatósági
ellenőrzése és annak hatékonysága” tárgyú audit.
Az NÉBIH rendelkezik az audit hatálya alá tartozó hatósági feladat elvégzéséhez szükséges
eszközökkel. Az inspektorok rendelkeznek kellő szaktudással a hatósági felülvizsgálat
elvégzéséhez, azonban a humánerőforrás nem áll arányban a feladatokkal. Az inspektorok
nem vesznek részt a létesítményellenőrzési terv kialakításában, nem rendelkeznek
információval az előző évi reziduum monitoring vizsgálati eredményekről sem.
Az állattartó telepek ellenőrzésére szolgáló ellenőrzési listában szereplő kérdések némelyike
nehezen értelmezhető mind a megyei, mind a központi szakembereknek.
Következtetésként elmondható, hogy a hatósági ellenőrzéseken nem megfelelőségeket
teljes körűen feltárták és megfelelő intézkedéseket hoztak a nem megfelelőségek észlelése
után. A hatósági ellenőrzések és azok felülvizsgálata is hatékony, ugyanakkor az
ellenőrzések eredményeit nem veszik figyelembe a következő évi létesítmény ellenőrzések
tervezése során, ami annak hatékonyságát csökkenti.
A NÉBIH igazgatóságai közötti szakmai kommunikációt javítani szükséges, kiemelten az
ellenőrzések tervezése esetén. A telepekre vonatkozó ellenőrzési lista félreérthető kérdéseit
egyértelműsíteni szükséges. Javasolt egy, a 128/2009 FVM rendelet előírásainak megfelelő
gyógykezelési napló formanyomtatványt közzétenni.
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5.3. Intézkedések
Az auditokat követően az ellenőrzött hatóság intézkedési tervet készít, melyet az auditáló
szerv hagy jóvá. A terv végrehajtását az auditáló szerv követi, ellenőrzi. A 2015-2016. évi
auditok intézkedési terveiben megfogalmazott feladatokat a megjelölt határidőig valamennyi
auditált szervezeti egység végrehajtotta.
Intézkedések száma (db)
Év

intézkedési
tervben
meghatározott

végrehajtott

nem
végrehajtott

folyamatosan
teljesítendő

a teljesítési
határidő még
nem járt le

2015.
2016.

34
44

24
27

0
0

10
14

0
3
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6 Források
6.1 Működési források
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (továbbiakban:
Éltv.) 47/B. §-a 2012-ben bevezette a felügyeleti díjat és előírta a felhasználásáról szóló
beszámoló készítését.
2016. évben a felügyeleti díj bevallást az Éltv. 2015. évi módosítása után újra az eredeti
szabályok szerint, azaz 1 ezrelékes vagy kkv-k esetében átalányösszeggel kellett megtenni.
A sávos (progresszív) felügyeleti díj megszűnt a kiskereskedelmi szektorban. A sávos
felügyeleti díj kivezetése miatt a 2015. végi bevallások helyesbítését 2015. december végéig
lehetett benyújtani, e helyesbített bevallások mindkét részletének fizetési határideje 2016.
január 31. lett. Emiatt kivételesen 2015. helyett 2016. évben folyt be több mint 400 millió Ft
élelmiszerlánc-felügyeleti díjbevétel.
A 2016. évi költségvetési törvény még a magasabb, sávos felügyeleti díj bevétellel tervezte a
hivatalok költségvetését. A költségvetési törvény módosításával év közben mind a
kormányhivatalok, mind a NÉBIH plusz költségvetési támogatást kaptak, amely ellensúlyozta
az Éltv. módosításával kiesett, korábban elvárt bevételt.
A 2016. évi költségvetési évben a befolyt felügyeleti díj összege összesen 11,76 milliárd Ft
lett, melyből a NÉBIH által koordinált, fejlesztésre fordítandó 10%-os keret 1,18 milliárd Ft. A
befolyt felügyeleti díj összege 11,8%-kal meghaladja a 2015. évi összeget. A befolyt
felügyeleti díj összege 2016-ban is teljes mértékig az élelmiszerlánc-felügyelet
tevékenységeire került felhasználásra. A fejlesztési keretből az elszámolás alapján
felhalmozási típusú beszerzések, fejlesztések valósultak meg.
A kormányhivatalok számára 2016-ban ún. megosztott közhatalmi bevételként 6,64 milliárd
Ft került átutalásra. A NÉBIH-et megillető felügyeleti díj bevétel 5,41 milliárd Ft. A
kormányhivatalokat megillető felügyeleti díj bevételből 0,17 milliárd Ft az év végi számviteli
zárást követően már 2017-ben került az új, jogszabályban foglalt határidők szerint átutalásra.
6.2 Személyzeti adatok
A NÉBIH 2016. évi személyzeti adatai a következő táblázatban találhatóak. A létszámok
kiszámításához csak a 882/2004/EK rendelet hatálya alá tartozó tevékenységeket végző
szakmai és horizontális igazgatóságok állományadatait vettük figyelembe.
Szint
Központi szint
Összesen

Igazgatás

Laboratórium

335

639
974

6.3 Laboratóriumi hálózat és Nemzeti Referencia Laboratóriumok
A NÉBIH Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatósága 2016-ban 4 központi referencia
laboratóriumot (NRL), és további 9 regionális laboratóriumot működtet. A Növény-, Talaj- és
Agrár-környezetvédelmi Igazgatóság 1 központi és 11 regionális laboratórium munkáját
felügyeli, az Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság 1 központi és 2 területi
laboratóriumot felügyel, az Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága és az Állattenyésztési
Igazgatóság 2-2 laboratóriumot működtet, a Borászati és Alkoholos Italok Igazgatósága és a
Növénytermesztési és Kertészeti igazgatóság pedig 1-1 laboratóriumot felügyelnek. A
laboratóriumok ISO 17025 szerint akkreditáltak.

Élelmiszerlánc-felügyeleti összefoglaló jelentés 2016.

21

7 A hatósági munka hatékonyságát javító intézkedések
7.1 Az ITNET-ben történt változások
Az ITNET a 2010-től 2014-ig terjedő időszakban stratégiai dokumentumként az élelmiszerláncfelügyeleti szervek fejlesztésére is kiterjedt. 2013-ban az ITNET-et érintő legfontosabb változás
az Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia elfogadása, valamint a mintavételi – termékellenőrzési
rendszer átalakítása volt. Az 1703/2013-as Kormányhatározattal elfogadásra került a többéves
előkészítő munka eredményeként létrejött Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia 2013–2022, amely
az élelmiszerlánccal kapcsolatos legfontosabb célokat és feladatokat fogalmazza meg.
Az Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia végrehajtásában a NÉBIH kiemelt szerepet játszik. Az
ÉLBS és a NÉBIH hivatali célkitűzéseinek elérése a szervezeten belüli rendezett
információáramlással, feladatok és felelősségek egyértelmű felosztásával teljesülhet. Azon
célok, melyek a napi igazgatási feladatokon túlmutatnak, projektek keretében valósulhatnak
meg leghatékonyabban.
A Stratégiai céllebontás eredményeként számos projektötlet merült fel. Az élelmiszerlánc
kockázatok, az elérhető erőforrások, továbbá a társadalmi és vezetői elvárások figyelembe
vételével meghatározásra kerültek azon projektek, melyeket részletesebb projektkoncepció
készítésre jelöltek és végrehajtásuk prioritást élvezett.
Ebből kifolyólag az ITNET célrendszere ezt követően főként szakmai célokat fogalmaz meg,
amelyek az Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia céllebontásával kerülnek meghatározásra. A
2015-ben és 2016-ban bekövetkezett szervezeti és hatásköri változások miatt új ITNET
kialakítására még nem került sor, a jelenleg érvényes szakmai célokat az Élelmiszerláncbiztonsági Stratégia tartalmazza.

7.2 Szabályozási változások
2016. évben mintegy 93 szakmai jogszabály került kiadásra, valamint 76 új jogszabály és
utasítás szabályozza a hatósági feladatellátást. A jogszabályok jegyzéke az 5. mellékletben
található.

7.3 Szervezeti változások
Az élelmiszerlánc-felügyeleti feladatok ellátását tekintve 2016-ban is számos olyan változás
történt, amely a helyi, területi és központi illetékes hatóságok szerepét és feladatait is
befolyásolta. A Kormány 2015-ben bejelentette (1958/2015 Korm. határozat) hogy a kormány
által meghirdetett bürokráciacsökkentési program keretében felülvizsgálja a központi hivatalokat
és a költségvetési szerv formájában működő központi minisztériumi háttérintézményeket. Az
intézkedés célja egyrészt a szervek által ellátott közfeladatok hatékonyabb ellátásának
biztosítása, másrészt a polgárok és vállalkozások adminisztratív terheinek csökkentése.
A 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet kimondja, hogy a földművelésügyi hatósági és igazgatási
feladatok és a hozzájuk tartozó feladat- és hatáskörök a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivataltól a Földművelésügyi Minisztériumhoz, a Pest Megyei Kormányhivatalhoz, illetve a
megyei kormányhivatalokhoz kerülnek át. A rendelet egyúttal azt is megfogalmazza, hogy az
érintett feladatokhoz kapcsolódó jogviszonyok tekintetében a NÉBIH jogutódja 2017. január 1-
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jétől a feladatot ellátó, illetve a hatáskör gyakorlására kijelölt szerv. A földművelésügyi miniszter
szakmai irányító jogkörei gyakorlásában – a földügyi igazgatás kivételével - a Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal jogszabályban meghatározottak szerint közreműködik.
A Pest Megyei Kormányhivatal illetékessége a 383/2016. Kormányrendeletben meghatározott
hatósági feladatok tekintetében a főváros és Pest megye területére terjed ki. A földművelésügyi
igazgatási hatáskörben eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatal döntéseivel kapcsolatban amennyiben kormányrendelet eltérően nem rendelkezik - másodfokon a Pest Megyei
Kormányhivatal jár el. A 383/2016. Kormányrendelet számos hatósági feladatkör ellátására a
megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalát jelöli ki, emellett további hatósági
kijelöléseket tartalmaz a miniszter, a NÉBIH, a fővárosi és megyei kormányhivatalok és a járási
hivatalok tekintetében.

7.4 Informatikai rendszerek
Az Éltv. 38/A§ (1) alapján a NÉBIH létrehozta és működteti a teljes vertikumot átfogó
Élelmiszerlánc-felügyeleti Rendszert (FELIR), melynek kialakításával megvalósult az egységes
információmenedzsment.
A FELIR projektre alapozva 2015-ben összeállításra került az Intelligens Élelmiszerláncbiztonsági Elemző Rendszer (INTEL) projekt szakmai koncepciója. 2015 szeptemberében
megkezdődött a projekt támogatási kérelmének és közbeszerzési eljárásának előkészítése. A
projekt megvalósítása 2016. februárban vette kezdetét. 2016.06.30-án lezárult a projekt 2.
mérföldköve és megkezdődött a projekt fejlesztési szakasza. Ezen belül az INTEL egyes
rendszereinek vonatkozásában már részletes tervezési, fejlesztési és tesztelési feladatokra is
sor került. A projekt legfőbb célja egy, az egész élelmiszerláncon koherensen végigvonuló
korszerű kockázatelemzési rendszer kialakítása és alkalmazása. A meglévő rendszerek
optimalizálása, korszerűsítése, továbbfejlesztése révén több adat kerül az elemző rendszerbe,
egyúttal megtörténik a kapcsolódó hivatali feladatok ellátásának egyszerűsítése, valamint ügyfél
oldali folyamatok elektronizálása. A projekt várhatóan 2018. novemberben fejeződik be.

7.5 Képzés
A személyzet megfelelő tudása, képzettsége érdekében az NÉBIH szakmai képzéseket
szervez, melyeket javarészt a „képzők képzése” (train-the-trainers) és e-learning
rendszerben végez. A képzéseket központilag koordináljuk az éves operatív tervek
keretében. A képzési igények felmérése az audit vizsgálatok, élő képzések és az e-learning
kurzusok eredményeinek értékelésével történik. A képzések hatékonyságát elégedettségi
kérdőívvel és az e-learning esetében kötelező záróteszttel mérjük, valamint az audit
vizsgálatok visszajelzései is információt szolgáltatnak.

Élelmiszerlánc-felügyeleti összefoglaló jelentés 2016.

23

8 A vállalkozók teljesítményének javítását célzó intézkedések
8.1 Képzési programok
A NÉBIH több képzést szervezett a vállalkozóknak, a főbb
helyes joggyakorlat, változások a jogszabályi előírásokban,
piacokra való szállítás speciális szabályai, kistermelői
fertőtlenítőszerek, élelmiszerpazarlás elleni védekezés,
nyomonkövethetőség, stb..

területek a következők voltak:
állatjólét, harmadik országbeli
tevékenység szabályozása,
élelmiszerlánc-biztonság és

8.2 Jó Higiéniai Gyakorlat útmutatók
2016-ben nem került kiadásra új higiéniai útmutató. Ugyanakkor sor került két korábbi
útmutató aktualizálására, amelyek a következők:
 Útmutató a gyorsfagyasztott termékek jó higiéniai gyakorlatához
 Útmutató a konzervipar jó higiéniai gyakorlatához
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1. Melléklet
Ellenőrzési adatok 2014-2016.
Ellenőrzések száma

Szakterület
2014

2015

2016

2014

2015

2016

Talajvédelem

1 521

1 317

2 057

433

375

298

Növényegészségügy

29 780

23 885

24 106

66

79

47

Növényvédelem

13 650

8 246

9 367

3 015

2 044

2 610

Növényi termék ellenőrzés

12 706

16 744

19 509

1 103

1 105

1 147

Növényi szaporítóanyag felügyelet

77 243

80 116

95 311

72

84

68

Takarmánybiztonsági ellenőrzések

1 671

1 304

1 171

163

94

64

88

72

67

13

36

25

Állategészségügy

38 250

28 670

71 633

112

48

103

Állatvédelem

27 131

19 964

18 078

145

169

186

Állati eredetű melléktermék

1 244

1 862

1 941

20

11

17

Élelmiszer előállítás

16 680

16 533

13 728

1 007

960

1 179

Élelmiszer-forgalmazás

26 078

24 466

26 046

2 011

1 623

2 371

Étkeztetés - Vendéglátás

22 213

21 278

20 323

1 891

1 675

1 859

Első betárolási helyen végzett ellenőrzés

3 254

4 198

4 174

22

22

101

-

-

-

-

-

-

3 901

3 639

4 187

278

252

368

87

1 278

4 950

0

0

1

6 670

6 562

8 369

12

18

22

703

705

210

303

316

260 837

325 722

10 573

8 898

10 782

Állatgyógyászati termék

Élelmiszer termékek ellenőrzése
Borászati termékek és alkoholos italok
Növényi eredetű termék import
Élőállat behozatal ellenőrzése
Kiemelt ellenőrzések
Összesen
*

Nem megfelelések száma

531
*

284 181

Az adatbekérés során változott az adatstruktúra, amelyből helyenként adódhatnak kiugró változások a korábbi évek ellenőrzési adataihoz képest. Továbbá a tavalyi évhez képest szakterületi bontás
három új területtel egészült ki.

Szakterület

Helyszínen vizsgált tétel

Nem megfelelt tétel

Laborban vizsgált tétel

Nem megfelelt tétel

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Talajvédelem

1 680

1 558

1 795

86

49

65

464

350

297

45

71

55

Növényegészségügy

19 632

19 309

19 573

66

1 962

233

17 841

16 941

16 290

605

1 524

581

Növényvédelem

51 690

39 855

55 178

190

415

850

3 906

2 115

2 286

18

26

32

Növényi termék ellenőrzés

18 415

16 744

19 386

1 145

391

1 014

0

0

0

0

0

0

Növényi szaporítóanyag felügyelet

7 660

31 602

20 182

26

32

30

25 969

26 024

13 643

18

32

23

Takarmánybiztonsági ellenőrzések

3 593

2 732

2 447

11

10

97

3 008

2 685

2 820

68

77

147

Állatgyógyászati termék

0

0

0

12

2

13

390

0

0

10

0

0

Állategészségügy

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Állatvédelem

0

3 283

-

0

1

-

0

0

0

0

0

0

Állati eredetű melléktermék

0

249

-

0

0

-

0

0

-

0

0

-

155 963

143 708

134 785

10 148

5 518

5 887

-

-

-

-

-

-

Első betárolási helyen végzett ellenőrzés

4 484

4 634

3 910

1 995

47

14

-

-

-

-

-

-

Élelmiszer termékek ellenőrzése

80 225

72 429

71 937

2 961

2 875

3 209

59 909

63 777*

53 994

0

0

0

Borászati termékek és alkoholos italok

0

0

0

-

-

-

2 773

2 183

2 852

278

252

368

Növényi eredetű termék import

87

1 278

4 950

0

0

1

19

19

354

0

0

1

Élőállat behozatal ellenőrzése

-

1 181

6 176

-

9

0

-

159

13

0

0

0

Kiemelt ellenőrzések

0

0

0

0

0

0

47

43

44

0

0

0

347 562

338 562

340 319

16 647

11 311

11 413

-

-

-

-

-

-

Élelmiszer

Összesen
* Visszamenőleg javítva 2017-ben.

2. Melléklet
Szankciók 2014-2016.
Szakterület

Figyelmeztetések száma

Bírságok száma

Tevékenységek korlátozása

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Talajvédelem

87

107

165

148

80

110

88

84

130

Növényegészségügy

0

0

0

2

7

2

36

47

23

Növényvédelem

95

104

89

2 010

1 495

2 667

81

59

49

Növényi termék ellenőrzés

42

116

91

1 015

929

803

0

0

0

Növényi szaporítóanyag felügyelet

3

0

16

2

0

4

26

0

0

Takarmánybiztonsági ellenőrzések

43

34

27

31

14

18

30

18

9

Állatgyógyászati termék

7

6

9

7

23

16

26

33

0

Állategészségügy

56

27

124

43

11

24

51

2

13

Állatvédelem

87

40

40

69

45

59

2

6

-

Állati eredetű melléktermék

3

8

15

11

1

6

15

0

1

Élelmiszer előállítás

336

397

346

575

481

742

96

82

91

Élelmiszer-forgalmazás

600

446

392

1 309

1 077

1 865

102

100

114

Étkeztetés - Vendéglátás

666

527

647

1 088

998

1 089

137

150

123

Első betárolási helyen végzett ellenőrzés

9

4

71

11

16

25

2

2

5

Élelmiszer termékek ellenőrzése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

n. a.

0

KH szabta
ki

-

0

2

3

4

Növényi eredetű termék import

-

-

-

Élőállat behozatal ellenőrzése

8

6

21

4

0

1

1

3

1

Kiemelt ellenőrzések

2

0

2

208

303

316

6

78

33

2 044

1 822

2 055

6 533

5 480

7 747

701

667

596

Borászati termékek és alkoholos italok

Összesen

-

0
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3. melléklet
Az ökológiai tanúsító szervezetek beszámolója a 2016. évi munkájukról
Az ökológiai termelést, feldolgozást, forgalmazást végző gazdasági szereplők ellenőrzését
és a minősítő tanúsítvány kiadását a NÉBIH mint élelmiszerlánc felügyeleti szerv által
elismert tanúsító szervezetek végzik. Hazánkban két ilyen szervezet működik, a Biokontroll
Hungária Nonprofit Kft. és a Hungária Öko Garancia Kft.
A területet a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási
követelmények szerinti tanúsításáról, előállításáról, forgalmazásáról, jelöléséről és
ellenőrzésének eljárásrendjéről szóló 34/2013 (V. 14.) VM rendelet szabályozza, amely
kiterjed az élő vagy feldolgozatlan mezőgazdasági termékekre, a feldolgozott, élelmiszernek
szánt
mezőgazdasági
termékekre,
a
takarmányokra,
valamint
a
vegetatív
szaporítóanyagokra és vetőmagokra. Minősítő tanúsítványt a tanúsító szervezet a felsorolt
termékek esetén csak abban az esetben állíthat ki, ha a terméket a gazdasági szereplő az
Öko rendelkezések előírásainak megfelelően termeli, állítja elő, dolgozza fel, illetve hozza
forgalomba.
A tanúsító szervezetek éves munkája során bekövetkezett jogszabályváltozások:
- A 34/2013. (V. 14.) VM rendeletet érintő módosítás 2016-ban nem volt.
- A 834/2007/EK rendeletet érintő módosítás 2016-ban nem volt.
- A 889/2008/EK rendeletet az alábbi jogszabályok módosították 2016-ban:
 2016/1842 végrehajtási rendelet
 2016/673 végrehajtási rendelet
- A 1235/2008/EK rendeletet az alábbi jogszabályok módosították 2016-ban:
 2016/2259 végrehajtási rendelet
 2016/1842 végrehajtási rendelet
 2016/1330 végrehajtási rendelet
 2016/910 végrehajtási rendelet
 2016/459 végrehajtási rendelet

Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.
A Biokontroll Hungária Kft. szerződött partnerlétszáma 2015. december 31-vel bezárólag
1 952 volt, így 10% + 8 db, összesen 203 nem bejelentett ellenőrzés volt 2016-ra
betervezve. Az előzetesen felállított ellenőrzési terv az év során néhányszor módosult,
melynek oka az volt, hogy az előzetesen kijelölt partnerek időközben felhagytak az ökológiai
gazdálkodással, kiléptek a rendszerből. A változó partnerlétszámnak megfelelően a
szükséges ellenőrzésszám folyamatos korrekciója megtörtént. Ennek eredményeképpen
2016-ban 448 darab ellenőrzés került végrehajtásra, a kockázatalapú ellenőrzési terv 100%ban teljesült.
Az ellenőrök 3656 db éves átfogó ellenőrzést, 448 db kockázatbecslés alapján tervezett be
nem jelentett ellenőrzést, 81 db egyéb visszatérő ellenőrzést (készletnyilvántartás,
nyomonkövetés, technológia ellenőrzés, területi szemle, reklamáció kivizsgálása, stb.
céljából) végeztek a 2016.01.01-12.31. között. Összesen 4185 db ellenőrzést végeztek. A
2016.12.31-i szerződött partnerlétszám 3451 volt. Azon partnereinknél, akik több
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tevékenységet is folytatnak az ökológiai gazdálkodás szabályai szerint, valamennyi
tevékenységi körhöz beszámításra kerültek.
Jogszabálysértés alatt azt értjük, amikor az eltérés olyan súlyú, hogy az szankció kiadásával
jár. Nem értjük bele azokat a nagy dokumentációs hiányosságokat, amelyek pótlásakor a
kiadott, ún. függő szankció következmények nélkül törlésre kerül. 2016-ban ilyen típusú
jogszabálysértés, azaz nem megfelelés, összesen 153 db volt, amelyek jellemzően a
mezőgazdasági termelést érintették. Ezek a jogszabálysértések rendszerünkben 27 típusba
sorolhatók, ebből az alábbi három kategóriába tartozik a jogszabálysértések több mint fele
(83 db):
 tanúsítást befolyásoló dokumentációs hiányosság,
 párhuzamos gazdálkodás előírásainak megsértése,
 tiltott készítménnyel kezelt vetőmag felhasználása.
A nem megfelelések és jogsértések száma az előző évhez képest jelentősen, több mint
50%-kal nőtt, viszont a partnerszám is ugyanekkora mértékben emelkedett, vagyis a termék
státuszát érintő eltérések partnerszámhoz viszonyított arányában, partnertípusok szerinti
megoszlásában változás nem történt.
2016-ban összesen 37 esetben állapítottuk meg az eltérés ismétlődését, ebből 9 db érintett a
termék státuszát. A 37 db ismétlődő eltérés 33 db partnernél fordult elő, ebből 7 db partner
esetében érintette a termék státuszát. 2016-ban kevesebb alkalommal kezdeményeztünk
kizárást súlyos jogsértés miatt. Az előző évhez képest az ilyen, súlyos jogsértések száma
nem csökkent, de több alkalommal a partner kilépett az ellenőrzési rendszerből, így
kizárásra nem került sor.
Az elemzett minták száma a 2016-ban történt nagyarányú partnerlétszám növekedés
következtében jelentősen, csaknem 64%-al növekedett, az előző évi 136 db mintához képest
2016-ban 213 db mintavétel történt. Az összefoglaló táblázatban nem megfelelt mintaként az
ökológiai gazdálkodásban nem engedélyezett anyagokat tartalmazó, pozitív esetek számát
tüntettük fel, amely nem feltétlenül járt az ökológiai jelölés eltávolításával, amennyiben a
vizsgálataink alapján bebizonyosodott, hogy véletlen és/vagy technológiailag elkerülhetetlen
szennyeződésnek minősültek.
Tervezett mintavételnek a kockázatelemzési eljárásunk alapján meghatározott, éves
mintavételi tervünkben szereplő mintákat tekintjük, 2016-ban 179-et, amelyekből a nem
megfelelt tételek aránya az előző évekhez képest nagyságrendekkel megemelkedett, 4%-ról
17%-ra. Ezen belül 2016-ban, az előző évhez hasonlóan, a mézek szennyezettsége
szembetűnő volt, a vett minták 28%-a, ezért a 2017. évre tervezett kockázat alapú
mézvizsgálatok számát jelentősen megemeltük. A kockázati minták közül még a peszticid
vizsgálatra küldött tételek 17%-a és a GMO-ra vizsgált minták 20%-a bizonyult pozitívnak, az
adalékanyagok jelenlétére és maradványmennyiségére irányuló vizsgálatok negatív
eredménnyel zárultak. Évről-évre folyamatosan emelkedik az előre nem tervezett
mintavételek száma, ami alatt jellemzően az import, a riasztás, a reklamáció vagy gyanú
alapján vett mintákat értjük. Ebből a nem megfelelt tételek aránya az előző évhez képest
hasonló tendenciát mutat (40%-ról 45%-ra emelkedett), arányaiban itt is jellemzően peszticid
és GMO pozitív mintáknak köszönhetően.
2016-ban a Biokontroll székhelyét és a vezető tisztségviselő személyét illetően, illetve
szervezeti felépítésében nem történt változás. A személyzetben történtek változások: 21 új
kolléga érkezett és ketten távoztak. 2016-ban az akkreditációs státuszban nem történt
változás, a NAT-6-0012/2015 nyilvántartási számú akkreditálás maradt érvényben. Az év
során az alapvető működéshez szükséges eszközök beszerzése történt (notebook, tablet,
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fényképezőgép, mobiltelefon, VOIP telefon, nyomtató). Ezen felül 4 db tehergépjármű
beszerzésére és egy autó értékesítésére került sor.
A személyzet kompetenciájának fenntartása, naprakészség felkészültség, megfelelő tudása
érdekében - a Minőségügyi Kézikönyvben leírtakkal összhangban, - évente két alkalommal
tartottunk a munkatársaink számára szakmai értekezletet, illetve egy kétnapos
továbbképzést. Decemberben terepgyakorlatra is sor került, egy ellenőrzött biogazdaságban
Nagyszentjánoson, ökológiai állattenyésztés témában. Ezek mellett munkatársaink külső
képzéseken, szakmai rendezvényeken, konferenciákon számos alkalommal vettek részt,
valamint előadásokat is tartottak.

Hungária Öko Garancia Kft.
A HÖG 2016-ban 556 partnernél tervezett éves átfogó ellenőrzést. Mivel egy partner több
tevékenységi körhöz is köthető (pl. termelő és feldolgozó tevékenységet is folytat
párhuzamosan), ezért ezeket a partnereket minden tevékenységi típusra vonatkozóan le
kellett ellenőrizni. Ez alapján a valósan elvégzett ellenőrzések száma a tevékenység
típusának számával növekszik.
A Hungária Öko Garancia Kft. 2016-ban összesen 556 db ellenőrzést végzett, amelyből éves
átfogó normál ellenőrzés 510 db, rendkívüli ellenőrzés 33 db, szúrópróbaszerű ellenőrzés
pedig 196 db volt.
A 2016-os évben összesen 11 366 esetében szabtunk ki szankciót szabálytalanságra való
írásbeli figyelmeztetéssel, valamint hiányzó dokumentum megküldésére vonatkozóan. Ezen
felül 24 intézkedési szankciót szabtunk ki az ügyfelek tanúsított tevékenységeinek egy részét
vagy teljes egészét érintő tanúsítás visszavonással.
Az ellenőrzések alkalmával még mindig sok esetben fordul elő valamilyen dokumentum
beküldésére felszólító hiánypótlás kérés. Az árukísérő dokumentumokon a biotermék
jelölésekor egyes esetekben elmarad a tanúsító szervezet kódszámának feltüntetése.
Tanúsító szervezetünk akkreditált státusza az Akkreditáló Hatóság a rendelkezésére álló
ügyintézési határidők be nem tartása miatt 2016.09.11-én lejárt és 2016.09.21-vel kapta újra
vissza.
A munkatársak képzése lezajlott. Az ellenőrzési szezon elején minden munkatársunk részt
vett a kötelező elméleti képzésen a vonatkozó külső szabályozások (jogszabályok) valamint
belső dokumentumaink (tájékoztatóink, formanyomtatványaink) változásairól, valamint a
2015. évi ellenőrzések tapasztalatai vonatkozásában.
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4. melléklet
Az ökológiai tanúsító szervezetek által végzett ellenőrzésekre, mintavételekre és szankciókra, illetve a felügyeltre és ellenőrzésre vonatkozó adatok

Egyéb gazdasági
szereplők

5

417

29

0

442

395

0

101

12

0

65

3745

5

548

44

0

528

HU-ÖKO-02

556

462

0

31

5

0

58

426

0

27

5

0

52

29

0

2

0

0

2

55

0

29

5

0

107

Összesen

4007

3439

5

447

34

0

417

3712

5

444

34

0

494

424

0

103

12

0

67

3800

5

577

49

0

635

Importőrök

Mezőgazdasági termelők

Importőrök

Feldolgozók

Víziállatokat tenyésztő
akvakultúrás egységek

Mezőgazdasági termelők

1. táblázat Az ökológiai tanúsító szervezetek által 2016-ban elvégzett ellenőrzések összefoglalása
Azon minták száma, amelyek nem feleltek meg a
Az elemzett minták száma

834/2007/EK rendelet vagy az 1235/2008/EK rendelet

0

359

150

0

43

4

0

16

36

0

7

0

0

2

HU-ÖKO-02

462

0

31

5

0

58

25

0

6

0

0

0

3

0

0

0

0

0

Összesen

3439

5

447

34

0

417

175

0

49

4

0

16

39

0

7

0

0

2

2. táblázat Az ökológiai tanúsító szervezetek által 2016-ban kiszabott szankciók összefoglalása

szereplők

Exportőrök

Egyéb gazdasági

Importőrök

29

termelők

Feldolgozók

akvakultúrás egységek

Víziállatokat tenyésztő

Mezőgazdasági

416

szereplők

Exportőrök

Egyéb gazdasági

Importőrök

5

termelők

Feldolgozók

akvakultúrás egységek

Víziállatokat tenyésztő

Mezőgazdasági

2977

szereplők

Exportőrök

Egyéb gazdasági

Importőrök

HU-ÖKO-01

termelők

Feldolgozók

akvakultúrás egységek

Víziállatokat tenyésztő

Mezőgazdasági

előírásainak

hatóság neve

kódszáma vagy az illetékes

Az ellenőrző szerv/hatóság

A nyilvántartott gazdasági szereplők száma

Egyéb gazdasági
szereplők

Exportőrök

3286

Exportőrök

Importőrök

359

Feldolgozók

Feldolgozók

0

Víziállatokat tenyésztő
akvakultúrás egységek

Egyéb gazdasági
szereplők

29

Mezőgazdasági termelők

Exportőrök

416

Éves ellenőrzések száma

Víziállatokat tenyésztő
akvakultúrás egységek

Egyéb gazdasági
szereplők

5

Importőrök

2977

Feldolgozók

3451

Víziállatokat tenyésztő
akvakultúrás egységek

HU-ÖKO-01

Mezőgazdasági termelők

Exportőrök

Az ellenőrző látogatások/szemlék
teljes száma

Az ellenőrző hatóság/szerv által
nyilvántartott gazdasági szereplők
száma

További kockázatalapú ellenőrző
látogatások száma

Az ellenőrző szerv/hatóság
kódszáma

A nyilvántartott gazdasági szereplők
száma

Az ellenőrző szerv/hatóság
kódszáma
Az ellenőrző hatóság/szerv által
nyilvántartott gazdasági szereplők
száma
Mezőgazdasági
termelők
Víziállatokat tenyésztő
akvakultúrás egységek
Feldolgozók
Importőrök
Exportőrök
Egyéb gazdasági
szereplők
Mezőgazdasági
termelők
Víziállatokat tenyésztő
akvakultúrás egységek
Feldolgozók
Importőrök
Exportőrök
Egyéb gazdasági
szereplők
Mezőgazdasági
termelők
Víziállatokat tenyésztő
akvakultúrás egységek
Feldolgozók
Importőrök
Exportőrök
Egyéb gazdasági
szereplők
Mezőgazdasági
termelők
Víziállatokat tenyésztő
akvakultúrás egységek
Feldolgozók
Importőrök
Exportőrök
Egyéb gazdasági
szereplők

Mezőgazdasági
termelők
Víziállatokat tenyésztő
akvakultúrás egységek

Importőrök
Exportőrök
Egyéb gazdasági
szereplők
Mezőgazdasági
termelők
Víziállatokat tenyésztő
akvakultúrás egységek
Feldolgozók
Importőrök
Exportőrök
Egyéb gazdasági
szereplők
Mezőgazdasági
termelők
Víziállatokat tenyésztő
akvakultúrás egységek
Feldolgozók
Importőrök
Exportőrök
Egyéb gazdasági
szereplők
Mezőgazdasági
termelők
Víziállatokat tenyésztő
akvakultúrás egységek
Feldolgozók
Importőrök
Exportőrök
Egyéb gazdasági
szereplők

HU-ÖKO-01
2977
5
416 29
0
359
135
0
10
0
0
8
170
0
9
0
0
10
3
0
0
0
0
0

HU-ÖKO-02
462
0
31
5
0
58
1139
0
74
16
0
137
19
0
3
0
0
2
19
0
3
0
0
2

Összesen
3439
5
447 34
0
417
1274
0
84
16
0
145
189
0
12
0
0
12
22
0
3
0
0
2

Feldolgozók

Az ellenőrző szerv/hatóság
kódszáma
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A nyilvántartott gazdasági szereplők
száma
A feltárt szabálytalanságok és
jogsértések száma (4)

HU-ÖKO-01
3451
2977
5
416
29
0
359
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0

HU-ÖKO-02
556
462
0
31
5
0
58
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0

Összesen
4007
3439
5
447
34
0
417
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0

A nyilvántartott gazdasági szereplők
száma

Az érintett tétel vagy gyártási sor
kapcsán alkalmazott intézkedések
száma (5)

Dokumentumok ellenőrzése és irodai
ellenőrzés (4)
(A gazdasági szereplőkre vonatkozó,
ellenőrzött dossziék száma)

4. táblázat A felügyeletre és az ellenőrzésekre vonatkozó adatok

A gazdasági szereplő kapcsán
alkalmazott intézkedések száma (6)

3. táblázat Az ökológiai tanúsító szervezetek által 2016-ban kiszabott szankciók összefoglalása
Felülvizsgálati ellenőrző látogatások
száma (5)
Közvetlen megfigyelésen alapuló
ellenőrzések száma (6)
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5. melléklet
A NÉBIH működésének és feladatellátásának jogszabályi alapja, valamint a 2016-ban
módosult főbb jogszabályok listája
A NÉBIH MŰKÖDÉSÉNEK ÉS FELADATELLÁTÁSÁNAK JOGSZABÁLYI ALAPJA
 az Élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény;
 a Nemzeti Élelmiszerlánc- biztonsági Hivatalról szóló 22/2012 (II. 29.) Korm. rendelet;
A decentralizáció jegyében az egyedi engedélyezési, valamint ellenőrzési feladatok végrehajtásának
jelentős része a megyei szinten jelenik meg, így a központnál csak kis számban található ilyen típusú
feladat.
JOGSZABÁLYMÓDOSULÁSOK 2016-BAN

A szervezet működését érintő funkcionális jogszabályok:























2016. évi XXXII. törvény a közigazgatási bürokráciacsökkentés keretében egyes adminisztratív
kötelezettségek megszüntetésével összefüggő törvénymódosításokról
2016. évi XXXIV. törvény egyes egészségügyet érintő törvények módosításáról
2016. évi XLII. törvény a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény és a víziközműszolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosításáról
2016. évi LII. törvény az állami tisztviselőkről
2016. évi LXIV. törvény az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény hatálybalépésével
összefüggő egyes törvények módosításáról
2016. évi CIV. törvény a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi)
hivatalok megerősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint egyes
költségvetési szervek feladatainak átadásáról
2016. évi CXXI. törvény az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításához szükséges
egyes törvények módosításáról
2016. évi CXXVII. törvény a közigazgatási bürokráciacsökkentést érintő egyes törvények
módosításáról
2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
2016. évi CLV. törvény a hivatalos statisztikáról
2016. évi CLXXII. törvény az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények
módosításáról
2016. évi CLXXXI. törvény a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint
a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény módosításáról
45/2016. (III. 10.) Korm. rendelet egyes mezőgazdasági tárgyú kormányrendeletek módosításáról
58/2016. (III. 25.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.
(III. 7.) Korm. rendelet módosításáról
60/2016. (III. 25.) Korm. rendelet az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről
és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet módosításáról
67/2016. (III. 31.) Korm. rendelet a földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet
feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól
szóló 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
77/2016. (IV. 6.) Korm. rendelete a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet,
valamint a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalról szóló 177/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet
módosításáról
101/2016. (V. 13.) Korm. rendelet a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII.
31.) Korm. rendelet és a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során felmerülő egyes eljárási
költségekről szóló 212/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
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108/2016. (V. 18.) Korm. rendelet egyes közszolgálati tárgyú kormányrendeletek módosításáról
136/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet a közigazgatási bürokráciacsökkentés keretében adminisztratív
kötelezettségek megszüntetése érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról
137/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtására
felhasználható elektronikus aláíráshoz és bélyegzőhöz kapcsolódó követelményekről
143/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet
módosításáról
188/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.)
Korm. rendelet módosításáról
189/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati
kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.)
Korm. rendelet módosításáról
217/2016. (VII. 22.) Korm. rendelet az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény
hatálybalépésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
228/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet az állami szervek informatikai fejlesztéseinek koordinációjáról
304/2016. (X. 13.) Korm. rendelet a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet
módosításáról
315/2016. (X. 20.) Korm. rendelet az állami tisztviselők képesítési előírásairól
321/2016. (X. 27.) Korm. rendelet az állami tisztviselők képzéséről és továbbképzéséről
316/2016. (X. 24.) Korm. rendelet a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 256/2007.
(X. 4.) Korm. rendelet, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI.
6.) Korm. rendelet módosításáról
328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal megszüntetéséről,
valamint egyes ezzel összefüggő kormányrendeletek módosításáról
341/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet az egyes földügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
377/2016. (XI. 30.) Korm. rendelet az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről
és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet módosításáról
378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában
működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint
egyes közfeladatok átvételéről
379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi
kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeleteknek a központi hivatalok és a költségvetési szervi
formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő módosításáról
382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó
szervek kijelöléséről
384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól
385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi
kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási
szerv kijelöléséről
386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet Az egészségbiztosítási szervekről
387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről
420/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet
és a mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet
módosításáról
440/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet a közigazgatási bürokráciacsökkentést érintő egyes
kormányrendeletek módosításáról
443/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló
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29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet, valamint a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló
273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet módosításáról
450/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatal elektronikus űrlapra
épülő ügyintézésnél alkalmazott egyedi eljárásrend, az automatikus döntéshozatal, valamint a
kapcsolódó nyilvántartási és ügyfélkapcsolati szolgáltatások részletes szabályairól
451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól
473/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi
kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításával
összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról
1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív
Program éves fejlesztési keretének megállapításáról
1126/2016. (III. 10.) Korm. határozat az egyes járási hivatalok kialakításához szükséges források
biztosításáról
1127/2016. (III. 10.) Korm. határozat a megyei kormányhivatalok és a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal – élelmiszerlánc-felügyeleti díj megváltozott szabályozása miatti - pénzügyi
helyzetének rendezéséről
1137/2016. (III. 21.) Korm. határozat az Egységes központi elektronikus irat- és
dokumentumkezelési rendszer fővárosi és megyei kormányhivatalokban történő megvalósításával
kapcsolatos feladatokról
1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában
működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről
1313/2016. (VI. 13.) Korm. határozat a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív
Program éves fejlesztési kerete módosításának előkészítéséről
1700/2016. (XII. 2.) Korm. határozat a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi
kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes kormányhatározatok módosításáról
1853/2016. (XII. 27.) Korm. határozat a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi
kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes kormányhatározatok módosításáról
8/2016. (II. 11.) FM rendelet egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek közigazgatási
bürokráciacsökkentéssel összefüggő módosításáról
46/2016. (VII. 13.) FM rendelet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei
kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban
fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj
fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet, valamint a fejezeti és központi
kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 24/2015. (V. 26.) FM
rendelet módosításáról
88/2016. (XII. 29.) FM rendelet a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal megszüntetésével
összefüggő egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
89/2016. (XII. 29.) FM rendelet a központi hivatalok és a költségvetési szerv formában működő
minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő egyes környezet- és
természetvédelmi, erdészeti, halgazdálkodási és vadászati tárgyú miniszteri rendeletek
módosításáról
44/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri
rendeletek módosításáról
54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri
rendeleteknek az egészségügyi ágazat háttérintézményei átalakításával összefüggő
módosításáról
17/2016. (VIII. 2.) IM rendelet az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LVII. törvény
hatálybalépésével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról
30/2016. (XI. 15.) MvM rendelet az állami tisztviselők kiemelt ügyintézői osztályba sorolásáról, az
állami tisztviselők részére előírt szakirányú szakképzettség megszerzése alóli mentesülés eljárási
szabályairól, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem képzése keretében megszerzett
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szakképzettséghez kötött munkakörök meghatározásáról
37/2016. (XII. 29.) MvM rendelet a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi
kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes, a Miniszterelnökséget vezető miniszter
feladatkörébe tartozó miniszteri rendeletek módosításáról
38/2016. (XII. 29.) MvM rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalok informatikai működésére
vonatkozó szakmai követelményekről
10/2016. (X. 14.) FM utasítás a Földművelésügyi Minisztérium Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 3/2014. (VIII. 1.) FM utasítás módosításáról
14/2016. (XII. 7.) FM utasítás a Földmérési és Távérzékelési Intézet Szervezeti és Működési
Szabályzatának kiadásáról
29/2016. (VI. 24.) EMMI utasítás az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatáról
62/2016. (XII. 29.) EMMI utasítás az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi
Intézet szervezeti és működési szabályzatáról
1/2016. (I. 22.) IM utasítás a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Szervezeti és Működési
Szabályzatáról
9/2016. (V. 2.) MvM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 7/2015. (III. 31.) MvM utasítás módosításáról
20/2016. (VII. 21.) MvM utasítás a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek
intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről
39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési
szabályzatáról

Szakterületi jogszabályok:


















2016. évi X. törvény az ebtenyésztést érintő egyes törvények módosításáról
2016. évi XXIII. törvény a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzésre
vonatkozó egyes törvények módosításáról
2016. évi LX. törvény a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati
támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi
XVII. törvény és a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012.
évi CXXVI. törvény módosításáról
2016. évi LXI. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII.
törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII.
törvény módosításáról
2016. évi LXVIII. törvény a jövedéki adóról
2016. évi LXXXVIII. törvény a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII.
törvény módosításáról
2016. évi XCIII. törvény a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről
2016. évi CXIV. törvény az Országos Magyar Vadászkamaráról szóló 1997. évi XLVI. törvény
módosításáról
2016. évi CXXV. törvény az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról
2016. évi CXXIX. törvény a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII.
törvény és a hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény módosításáról
2016. évi CXXXVII. törvény egyes törvényeknek az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének
vagy behurcolásának és terjedésének megelőzésével és kezelésével összefüggésben történő
módosításáról
2016. évi CLXI. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló
1996. évi LVII. törvény, valamint a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat
tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény módosításáról
3/2016. (I. 20.) Korm. rendelet a genetikai erőforrásokhoz való hozzáféréssel és a
hasznosításukból származó hasznok igazságos és méltányos megosztásával kapcsolatos
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nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól
37/2016. (III. 3.) Korm. rendelet a vadászati hatósági jogkört érintő egyes kormányrendeletek
módosításáról
88/2016. (IV. 29.) Korm. rendelet az egyes kormányrendeleteknek az uniós vámjog
végrehajtásával összefüggő módosításáról
203/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet az őstermelői nyilvántartással összefüggő egyes
kormányrendeletek módosításáról
320/2016. (X. 25.) Korm. rendelet a lófélék egyedeinek azonosításáról szóló 110/2013. (IV. 9.)
Korm. rendelet módosításáról
332/2016. (XI. 8.) Korm. rendelet a kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének,
forgalmazásának és felhasználásának rendjéről szóló 162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet
módosításáról
344/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991.
(X. 9.) Korm. rendelet módosításáról
368/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet egyes, a létfontosságú rendszerek és létesítmények
azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló kormányrendeletek módosításáról
408/2016. (XII. 13.) Korm. rendelet az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy
behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről
419/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény
hatálybalépésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról
464/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú
kormányrendeletek módosításáról
484/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet az ízesített borászati termékek földrajzi jelzéseinek uniós
oltalmára irányuló eljárásról, valamint ezen termékek ellenőrzéséről
1026/2016. (II. 9.) Korm. határozat az illegális bevándorlók által okozott mezőgazdasági károk
kompenzálásáról
1056/2016. (II. 17.) Korm. határozat a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program éves fejlesztési
keretének megállapításáról
1063/2016. (II. 25.) Korm. határozat mintagazdaságok kijelöléséről
1099/2016. (III. 1.) Korm. határozat a tejágazat átfogó intézkedési tervéről
1486/2016. (VIII. 31.) Korm. határozat az országos talajgenerátoros jégeső-elhárítási rendszer
létrehozásáról és működtetésének forrásairól
1526/2016. (IX. 29.) Korm. határozat a horgászati célú Nemzeti Halgazdálkodási és Horgászati
Stratégiáról és az Országos Horgászati Hálózati Programról
1706/2016. (XII. 5.) Korm. határozat az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer
szükséges továbbfejlesztéséhez és külső üzemeltetés támogatásának biztosításához kapcsolódó
feladatok meghatározásáról
1738/2016. (XII. 13.) Korm. határozat az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy
behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről szóló, 2014. október 22-i,
1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hazai megvalósításához szükséges
költségvetési források biztosításáról
18/2016. (X. 20.) AB határozat a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi
CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi
CCXII. törvény 103/A. § (2) bekezdése szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapításáról
és megsemmisítéséről, valamint folyamatban lévő ügyekben történő alkalmazhatóságának
kizárásáról.
1/2016. (I. 7.) FM rendelet a hegybíró, a hegyközségi tanács titkára és a Hegyközségek Nemzeti
Tanácsának főtitkára tevékenységének ellenőrzési szabályairól
2/2016. (I. 7.) FM rendelet a földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről,
szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 63/1999. (VII. 21.) FVM–HM–PM
együttes rendelet módosításáról
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3/2016. (I. 7.) FM rendelet a tej- és tejtermék-ágazatban működő termelői szervezetek és
társulásaik nemzeti szabályozásáról
7/2016. (II. 9.) FM rendelet az európai közösségi jog hatálya alá tartozó állatorvosi oklevelek
elismeréséről szóló 37/2008. (III. 27.) FVM rendelet és a sertések jelöléséről, valamint Egységes
Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 83/2015. (XII. 16.) FM rendelet módosításáról.
9/2016. (II. 15.) FM rendelet a szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés
támogatásáról
13/2016. (III. 2.) FM rendelet a vadgazdálkodási tájegységekről
14/2016. (III. 2.) FM rendelet a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló
1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet
módosításáról
16/2016. (III. 11.) FM rendelet a sertésállományoknak a sertés reprodukciós zavarokkal és
légzőszervi tünetekkel járó szindrómájától való mentesítéséről szóló 3/2014. (I. 16.) VM rendelet
módosításáról
19/2016. (III. 30.) FM rendelet az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény
végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet módosításáról
21/2016. (III. 31.) FM rendelet a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási
bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba
hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet, valamint a borászati termékek
harmadik országokban 2015 és 2017 között történő promóciójának támogatásáról szóló 4/2015.
(II. 19.) FM rendelet módosításáról
24/2016. (IV. 8.) FM rendelet egyes szaporítóanyagok előállítására és forgalomba hozatalára
vonatkozó rendeletek módosításáról
26/2016. (IV. 11.) FM rendelet a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos bejelentés,
nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól
29/2016. (IV. 11.) FM rendelet az egyes állat-járványügyi intézkedésekről és az azokkal
összefüggő állami kártalanításról szóló 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet módosításáról
34/2016. (V. 4.) FM rendelet az étkezési burgonyára vonatkozó minőségi követelményekről
36/2016. (V. 13.) FM rendelet a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő
juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet
módosításáról
38/2016. (VI. 6.) FM rendelet az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi
fajok állatjóléti támogatásának feltételeiről
39/2016. (VI. 10.) FM rendelet a földrajzi jelzéssel rendelkező terméket forgalmazó termelői
szervezetek jövedelempótló támogatásáról
41/2016. (VI. 22.) FM rendelet a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról
szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet
módosításáról
42/2016. (VI. 28.) FM rendelet a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre
vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló 45/2012. (V. 8.) VM rendelet és a
sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló
83/2015. (XII. 16.) FM rendelet módosításáról
43/2016. (VI. 28.) FM rendelet a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és
hasznosítási műveletek felsorolásáról
47/2016. (VII. 15.) FM rendelet a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és
forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet és a zöldség szaporítóanyagok
előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet módosításáról
48/2016. (VII. 18.) FM rendelet a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009.
(XI. 12.) FVM rendelet módosításáról
49/2016. (VII. 20.) FM rendelet a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának az egyes földrajzi jelzés
nélküli borászati termékek nyomon követhetőségének javításához kapcsolódó ellenőrzésről és
fizetendő ellenőrzési díjról szóló piacszervezési intézkedésének kiterjesztéséről szóló 30/2014.
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(XII. 5.) FM rendelet módosításáról
52/2016. (VII. 21.) FM rendelet a zöldség-gyümölcs termelői szerveződéseket szabályozó, egyes
miniszteri rendeletek módosításáról
54/2016. (VII. 28.) FM rendelet az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az
ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2016. évi
finanszírozásának szabályairól
56/2016. (VIII. 19.) FM rendelet a földművelésügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések
szakmai és vizsgakövetelményeiről
57/2016. (VIII. 24.) FM rendelet a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és - átállításához a
2012/2013 borpiaci évtől igényelhető támogatás feltételeiről szóló 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet
módosításáról
58/2016. (VIII. 25.) FM rendelet az agrár szakképesítések mestervizsga követelményeiről
60/2016. (IX. 14.) FM rendelet az óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról szóló 19/2015.
(IV. 24.) FM rendelet módosításáról
61/2016. (IX. 15.) FM rendelet a GMO-mentességre utaló jelölésről
62/2016. (IX. 16.) FM rendelet a magyar ebfajták körének megállapításáról és genetikai
fenntartásuk rendjéről
64/2016. (IX. 19.) FM rendelet egyes állategészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek
módosításáról
71/2016. (X. 28.) FM rendelet a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM
rendelet módosításáról
73/2016. (XI. 17.) FM rendelet a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról
szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet
módosításáról
74/2016. (XI. 29.) FM rendelet a tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának
mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról
75/2016. (XI. 30.) FM rendelet a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak
megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet és az államot megillető halgazdálkodási
jog vagyonkezelésbe, pályázati úton történő haszonbérbe, valamint alhaszonbérbe adásának
egyes szabályairól szóló 89/2015. (XII. 22.) FM rendelet módosításáról
77/2016. (XII. 9.) FM rendelet a madárinfluenza elleni védekezés részletes szabályairól szóló
143/2007. (XII. 4.) FVM rendelet módosításáról
78/2016. (XII. 12.) FM rendelet az agrárpolitikáért felelős miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó
egyes miniszteri rendeletek módosításáról
79/2016. (XII. 12.) FM rendelet az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról szóló egyes
rendeletek módosításáról
80/2016. (XII. 13.) FM rendelet az egyes agrárgazdasági tárgyú miniszteri rendeletek
módosításáról
81/2016. (XII. 14.) FM rendelet a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes
szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet módosításáról
85/2016. (XII. 19.) FM rendelet a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009.
(XI. 12.) FVM rendelet módosításáról
87/2016. (XII. 21.) FM rendelet az egyes földügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló
67/2015. (X.30.) FM rendelet hatályon kívül helyezéséről
2/2016. (I. 22.) FM utasítás a Magyar Méhészeti Nemzeti Program 2013-2016 Értékelő
Bizottságról
6/2016. (IV. 29.) FM utasítás a földművelésügyi miniszter irányítása alá tartozó költségvetési
szervek, továbbá a tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok által lefolytatott
beszerzési és közbeszerzési eljárások előkészítésének egyes kérdéseiről
8/2016. (V. 11.) FM utasítás a Földművelésügyi Minisztérium Közbeszerzési és Beszerzési
Szabályzatának kiadásáról
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36/2016. (XII. 8.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi
előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet módosításáról
44/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri
rendeletek módosításáról
54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri
rendeleteknek az egészségügyi ágazat háttérintézményei átalakításával összefüggő
módosításáról
9/2016. (IV. 5.) MvM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott
egyes támogatások 2016. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról
11/2016. (IV. 21.) MvM rendelet a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatról
17/2016. (VI. 13.) MvM rendelet az Ipari Termékosztályozás (ITO) bevezetéséről és
alkalmazásáról szóló 16/2011. (V. 10.) KIM rendelet, valamint a statisztikai számjel elemeiről és
nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet módosításáról
22/2016. (VII. 28.) MvM rendelet az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és
alkalmazásáról szóló 36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet módosításáról
24/2016. (VIII. 30.) MvM rendelet az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és
alkalmazásáról szóló 36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet módosításáról
42/2016. (XII. 30.) MvM rendelet az Ipari Termékosztályozás (ITO) bevezetéséről és
alkalmazásáról szóló 16/2011. (V. 10.) KIM rendelet módosításáról
19/2016. (VI. 17.) NGM rendelet a nem automatikus működésű mérlegek méréstechnikai
követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról
31/2016. (IX. 2.) NGM rendelet az élelmiszer-értékesítést kezelő személyzet nélkül végző
automaták műszaki követelményeiről, az automaták üzemeltetéséről és szervizeléséről, valamint
az automatákban rögzített adatoknak az állami adó- és vámhatóság felé történő szolgáltatásáról
43/2016. (XI. 23.) NGM rendelet a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról
45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról
52/2016. (XII. 20.) NGM rendelet a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások
díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM–SZMM együttes rendelet
módosításáról
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