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Bevezetés
A dokumentum az Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv (ITNET) 2010. évi
jelentésének összefoglalója
Az élelmiszerlánc-felügyelet alapvet! célja az emberi egészség, az állatok és a nemzetgazdaság
védelme. A felügyeleti munka alapelve az élelmiszerlánc-kockázatok minimalizálása a
rendelkezésre álló er!források lehet! leghatékonyabb felhasználásával. Ennek megfelel!en a
Mez!gazdasági Szakigazgatási Hivatal (MgSzH) legf!bb átfogó célja a minél tökéletesebb
élelmiszerlánc-felügyelet kialakítása, amely képes garantálni az alapvet! célok teljesülését.
A 2010-es év sok változást hozott Szolgálatunk m"ködésében: megalkottuk a 2010 és 2014
közötti ötéves id!szakra érvényes többéves ellen!rzési tervet, mely új, reményeink szerint
átláthatóbb és hatékonyabb alapokra helyezi m"ködésünket; valamint az új Kormány
megalakulásával a többéves stratégiát támogató, új szervezeti felépítés" intézményrendszer
alakult ki.
Az els! ITNET készítésekor az MgSzH-n és a Földmüvelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztériumon kívül két további hatóság, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Hivatal és a
Fogyasztóvédelmi F!felügyel!ség hatáskörébe tartoztak az ITNET hatálya alá tartozó területek.
A szervezeti és jogszabályi változások következtében jelenleg az ITNET-ben foglalt
szakterületeket az MgSzH és a Vidékfejlesztési Minisztérium felügyeli, és az MgSzH végzi a
882/2004/EK rendelet szerinti ellen!rzéseket.
Az MgSzH által végzett feladatok rendkívül szerteágazóak, így irányítja többek között a
növénytermesztéssel, az állattenyésztéssel, az állategészségüggyel, a talajvédelemmel, illetve az
élelmiszerlánc-biztonsággal kapcsolatos feladatokat, de a takarmánybiztonság, a
vadgazdálkodás, a halászat, az erd!gazdálkodás szintén hozzátartozik tevékenységéhez.
A hivatal munkatársai foglalkoznak növényvédelemmel, növényi termék ellen!rzéssel,
agrárkörnyezet-védelemmel, borellen!rzéssel, bormin!sítéssel, állatvédelemmel és az agrárpiaci
rendtartás m"ködésének szervezésével és ellen!rzésével is.
Napjainkban különösen fontossá vált az élelmiszer-higiénia, az élelmiszer-biztonság kérdése. Az
MgSzH kollégái vizsgálják például az élelmiszerekkel érintkezésbe kerül! anyagokat, az
élelmiszer eredet" megbetegedéseket és a fert!tlenít!szereket.
Az élelmiszerlánc-felügyeleti feladatok kiterjednek a termékek min!ségellen!rzésére és
élelmiszerbiztonsági laboratóriumi vizsgálataira, valamint a létesítmények teljeskör"
ellen!rzésére, az élelmiszerlánc teljes hosszában (beleértve a forgalmazást és a vendéglátást is).
Jelen dokumentum célja, hogy egységes felépítésben mutassa be a 2010. évi részletes jelentés
legfontosabb tapasztalatait.
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Az ellenőrzések hatékonysága

1
1.1

A f! teljesítménymutatók eredményei

Az ITNET f! stratégiai céljai a következ! öt területre bonthatóak: megfelel! szabályozás,
megfelel! technikai háttér, jól felkészült szakemberek, hatékony munkaszervezés és korszer"
módszerek (1. melléklet).
Eredményeket els!sorban a képzések tervezése és a munkaszervezés területén értünk el,
valamint komoly lépéseket tettünk a hatósági munka egységesítésében.
Az auditok kimutatták, hogy az éves operatív célok megvalósulását els!sorban az országgy"lési
választások, kormányalakítás, intézményi és jogszabályi változások befolyásolták, ezért az
intézményi, szervezeti munkavégzés és jogalkotás területén nagyobb arányban teljesültek a
stratégiában kit"zött célok.
A 2010. évi adatok elemzése az alábbi területeken határozott meg fejleszési feladatokat.
Az intézményi tervezési rendszer sokat változott, miután korábban hiányzott a
költséghatékonyság és rendszerszint" megközelítés. 2009-ben már egyes változások
bevezetésre kerültek, azonban a tervezés továbbra is fontos terület, és a tervezési alapelveket
szükséges az élelmiszerlánc teljes hosszára is kiterjeszteni.
Az adatgy"jtési rendszerek fejlesztése folyamatos és egyre nagyobb fontossággal bír.
2009-es bevezetése óta az e-Learning rendszert költséghatékonysága, az eredmények könny"
mérhet!sége és a képzési igények felmérésére való alkalmassága miatt több területre is
kiterjesztettük.

Az ellenőrzések fontosabb adatai

2
2.1

Változások a f!bb célok területén

Mint azt korábban írtuk, a stratégiai célok megvalósulására az országgy"lési választások,
kormányalakítás, intézményi és jogszabályi változások komoly hatással voltak, ezért a 2010-es
f!bb stratégiai célok els!sorban az ezeknek történ! megfelelésre irányultak a többi hosszú távú
cél megtartása mellett.

2.2

A kockázatbecsléssel kapcsolatos változások

Az állategészségügy, élelmiszer- és takarmánybiztonság területén az ellen!rzéseket kockázati
alapon végezzük. A létesítményeket jellegük, a korábbi ellen!rzések tapasztalatai és egy
kockázatbecslési checklista alapján soroljuk be és csoportosítjuk. 2010-ben a korábbi
kockázatbecslési rendszert megváltoztattuk, mivel abban a lokális kockázati tényez!k nem
kaptak kell! szerepet, a humáner!forrás és költségigényeket valamint a kockázatbecsl!k
ajánlásait pedig nem vette kell!en figyelembe. A 2010. évi változtatások els!sorban ezekre a
területekre fókuszáltak.
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A kockázat alapú tervezést mutatja be a 2. melléklet. A központi és helyi kockázat alapú
tervezésben a termék és folyamat (létesítmény) ellen!rzést összekapcsoltuk, ezáltal az adatok
elemzését is hatékonyabbá tettük.
Fontos megemlíteni, hogy a tervezés két szinten történik. A központi tervezés feladata a
tervezési módszer kidolgozása, fenntartása és fejlesztése, a különböz! kockázati tényez!k
felülvizsgálata, értékelése és a tervezési algoritmus kidolgozása.
A lokális tervezés feladata az rendszer m"ködésének optimalizálása a helyi ellen!rzési
tapasztalatok és szaktudás segítségével.
A tervezési rendszer kissé eltér! a különböz! szakterületeken (élelmiszer- és
takarmánybiztonság, állategészségügy és növényegészségügy), az élelmiszer- és
takarmánybiztonság területen alkalmazott tervezési rendszert szeretnénk kiterjeszteni a teljes
élelmiszerlánc-felügyeletre.
A tervezés kezd! lépése a Magyar Élemiszerbiztonsági Hivatallal (MÉBIH) közösen végzett
kockázatbecslés. A kockázatbecslés eredménye a mátrix (termék) és paraméter (veszély) páros,
amely alapján létrejön egy „kockázatbecslési prioritási lista”, relatív kockázati értékekkel,
minden, az Eurostat által definiált veszélycsoporton belül. A kockázatok priorizálását a jöv!ben
ki kívánjuk terjeszteni egy magasabb szintre is, vagyis az egyes veszélycsoportokat (pl.
mikrobiológiai veszélyek, növényvéd!szer-maradékok, stb.) is kockázatok alapján szeretnénk
egymáshoz képest rangsorolni.
A „kockázatbecslési prioritási lista” a „kockázatkezel!i prioritási lista” alapjául szolgál, amely már
további, nem tudományos tényez!ket is figyelembe vesz. A „kockázatkezel!i prioritási lista”
képezi a mintavételi és létesítmény ellen!rzési terv magját (mivel az el!állított termék fontos
kockázati tényez! a létesítmények ellen!rzésekor).
A központi tervezést követ!en a helyi szint a lokális tapasztalatok alapján végzi a mintavételeket
és ellen!rzéseket.

2.3

Az ellen!rzések számának, gyakoriságának alakulása

A 2010. éves ellen!rzések adatait a 2009. év adataival összehasonlítva a 3. melléklet mutatja
be.
Az ellen!rzések száma általánosságban nem változott, egyes területeken kissé n!tt. Az
állatvédelmi ellen!rzéseket jellemz!en az állatszállítások során végzik, ezért ezek száma
nagymértékben függ a szállítások számától. Amennyiben ezen ellen!rzéseket nem számítjuk
bele az összes ellen!rzési számba, úgy az ellen!rzések száma kis mértékben n!tt (199˙438 és
209˙268 2009-ben illetve 2010-ben).
Az ellen!rzések túlnyomó része kockázat alapon történt, azonban egyes id!szakokban,
vállalkozói tevékenységt!l és fogyasztói szokásoktól függ!en speciális ellen!rzéseket is
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végeztünk. A kiemelt ellen!rzések gyakran a társhatóságok (rend!rség, vámhatóság,
adóhatóság) bevonásával folytak.

A megállapított hiányosságok elemzése

3
3.1

Általános trendek

A 2009-es adatokkal összevetve a nem-megfelel!ségek aránya enyhén csökkent, az
ellen!rzések tapasztalatai alapján a vállalkozások jogkövetése er!södött. Az állatgyógyászati
termék szektorban növekv! arányban találtuk hiányosságokat.

3.2

A hiányosságok f!bb típusai

A hiányosságok leginkább adminisztratív jelleg"ek, de technológiai és jelölési hibák is
el!fordulnak. A laboratóriumi vizsgálatok els!sorban mikrobiológiai és érzékszervi hibákat
mutattak ki.

3.3

A hiányosságok okai

A legjellemz!bb ok a vállakozások anyagi helyzete. Legtöbb esetben nincs elegend! ember az
adminisztráció elvégzéséhez és kevés az anyagi forrás a karbantartáshoz és fejlesztéshez.
Nehéz általánosságban, az élelmiszerlánc teljes hosszát lefed!en röviden összefoglalni az elmúlt
év eredményeit, hiszen a felügyelt szektorok, az ellen!rzések jogi háttere, a vállalkozók terhei,
jogkövetése, a hatósággal való együttm"ködése szakterületenként eltér!.
Így az ellen!rzések eredményeinek korábbi évekhez viszonyított elemzését az alábbiakban
szakterületenként közöljük.
Talajvédelem
A jogszabálysértések jellege az elmúlt két évben nem változott, legtöbb esetben a talajvédelmi
kötelezettségeket – f!ként a jogszabályban foglalt kötelezettségeket és nem az engedélyekben
foglalt talajvédelmi el!írásokat – nem tartották be, kis gyakorisággal a nitrát direktívából adódó
jogszabálysértéseket követtek el, illetve a termésnövel! anyagok, EK-m"trágyák ellen!rzésénél
csak elenyész! esetben találtak kötelezettségszegést.
Egy-két kirívó, sorozatosan ugyanazt a jogsértést elkövet! eseten kívül általánosságban
elmondható, hogy a talajvédelmi ellen!rzések eredménye az utóbbi pár évben közel azonos, a
felszólításoknak az ügyfelek eleget tesznek.
Növényegészségügy
Az ellen!rzések 18 alkalommal derítettek föl olyan hiányosságot, amelyet bírsággal kellett
szankcionálni. A jellemz! hiányosságok: engedély nélküli forgalmazás, növényútlevél köteles
termékeknél a növényútlevél hiánya, áruburgonya forgalmazásánál a regisztrációs szám hiánya,
a zárlati határozatban el!írt technológia betartásának megsértése.
Az export ellen!rzések száma közel 30%-ban n!tt, nem történt visszautasítás az importáló
országok részér!l. Az import tételek száma kismértékben, a visszautasítások száma pedig
jelent!sen (30%-kal) csökkent.
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A szaporítóanyag termeléssel és forgalmazással kapcsolatos (bels!) ellen!rzések száma kis
mértékben csökkent, a nem-megfelel!ségek aránya több, mint 10%-kal n!tt. A kiszabott
bírságok száma 80%-kal, összértéke pedig több, mint 100 %-kal növekedett. A bírság
kiszabása és a tevékenység korlátozása között nincs összefüggés a növényegészségügyi
vizsgálatoknál. A tevékenységi korlátozások száma 40%-kal lett nagyobb az el!z! évihez
képest.
A helyszíni vizsgálat a növényegészségügyi szakterületen nem a tételekre, hanem az ellen!rzött
gazdálkodási szerepl!kre (termel!, forgalmazó) vonatkozik. A nem megfelelt „tételek” száma is
azoknak számát tükrözi, akik tevékenységével szemben valamely növényegészségügyi kifogás
felmerült, számuk 8 %-os növekedést mutat. A laboratóriumi vizsgálatok száma jelent!sen nem
változott, de a fert!zött minták száma közel megkétszerez!dött.
A kiegészít! felderítések eredményei is hasonló tendenciákat mutatnak.
Növényvédelem
Az növényvéd! szer felhasználás ellen!rzések során tapasztalt hiányosságok gyakorisága 2%ról 0,5%-ra csökkent, legtöbb gond a permetezési naplók vezetésével (6 eset) volt, azonban a
tavalyi évt!l eltér!en a növényvéd! szer, és termésnövel! anyagok tárolásával kapcsolatban
nem találtak hiányosságokat.
A 2010-es évben a panasz/kár bejelentés alapján történt ellen!rzéseknél is arányait tekintve
kevesebb esetben talált valamilyen szabálytalanságot az eljáró hatóság. (2010-ben 148
ellen!rzésb!l 32 szabálytalanság, 2009-ben 210 ellen!rzésb!l 57 szabálytalanság).
A bejelentések általában növényvéd! szer elsodródása miatt érkeztek, melyek kivizsgálása a
hatóság feladatai közé tartozik. A bejelent!k területén terméskiesés, súlyosabb esetben
növénypusztulás is bekövetkezhet. A növényvéd! szer elsodródásának oka lehet, hogy a
termel! a kijuttatáskor nem veszi figyelembe az el!írásokat, így a szélsebességet, a
véd!távolságokat, az el!írt esetekben sem használja a cseppnehezít! készítményeket, stb. A
méhek pusztulását a méhekre kifejezetten veszélyes/kockázatos szerek használata, vagy a
mérsékelten veszélyes/kockázatos szerek nem megfelel! használata okozza. A halak és vizek
védelmében el!írt biztonsági sávok betartásával a halpusztulások száma csökkenthet! lenne.
A hivatalból végzett ellen!rzéseknél a leggyakrabban észlelt szabálytalanság a nem megfelel!en
vezetett nyilvántartás, pl. permetezési napló, raktárkönyv stb. hiánya vagy nem naprakész
vezetése.
Növényvéd! szer kereskedelem ellen!rzése során az ellen!rzések mintegy 30%-a tárt fel kisebb
hiányosságot, amely arány megegyezik az el!z! év adataival. A jellemz! hiányosságok a nem
megfelel! címke vagy csomagolás, lejárt szavatossági id!, nem megfelel!en vezetett
nyilvántartás voltak.
Az agrár-környezetgazdálkodás ellen!rzése során az el!z! évben tapasztalt alacsony
arányszámú nem megfelelés tovább csökkent, 2010 évben nem találtak hiányosságot az
ellen!rök.
A parlagf" elleni védekezés keretében az el!z! évhez képest 30%-kal kisebb területen rendeltek
el közérdek" védekezést és került kiszabásra bírság.
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Növényi termék ellen!rzés
A 2009-ben és a 2010-ben lezajlott zöldség-gyümölcs forgalmazási min!ségszabványnak való
megfelelés ellen!rzések számában szignifikáns eltérés nem tapasztalható, a vizsgált tételek
száma megközelít!leg azonos nagyságrend". A kifogásolt tételek száma csökken! tendenciát
mutat, a kiszabott bírságok összege azonban emelkedett egyrészt az ismétl!dések miatt
alkalmazott szórzófaktor, illetve a nagyobb tömeg" kifogásolt tételek folytán.
Az aflatoxinnal való szennyezettség célzott vizsgálatának száma a 2010. évben közel
hatszorosa volt az el!z! év hasonló adatainak. Szennyezett tételt nem talált a hatóság.
Állatgyógyászati készítmények
A jogszabálysértéssel kapcsolatos helyszíni ellen!rzések száma az elmúlt évhez képest 60%-al
növekedett, a kiszabott bírságok összege 130%-kal n!tt.
A leggyakoribb szabálytalanságok a készítmény nem az engedélyezett csomagoló-anyag
szöveggel, használati utasítással való forgalmazása és a bonthatósági szabályok megsértése
voltak.
A legsúlyosabb feltárt szabálytalanságok harmadik ország számára gyártott oltóanyag min!ségi
bizonylatán a vizsgálati eredmények nem megfelel! feltüntetése; gyógyszer-hatóanyagokat
(antibiotikumot) tartalmazó készítmények min!ségi bizonylatán, csomagolásán, használati
utasításán összetev!ként növényi kivonatok feltüntetése, és a készítmény gyógyhatású
készítményként való illegális gyártása és forgalmazása, vev!k megtévesztése és engedéllyel
nem rendelkez! készítmények illegális gyártása és forgalmazása, vev!k megtévesztése voltak.
Élelmiszer- és Takarmánybiztonság
A hatóság 2010-ben hasonló számú egységet vizsgált meg, mint tavaly. Csökkent ugyanakkor
a tételes helyszíni élelmiszer-vizsgálat száma, a hiányosságok aránya azonban közel a duplájára
n!tt, ami valószín"leg a célzott vizsgálatoknak köszönhet!. A jellemz! hibák az érzékszervi és
mikrobiológiai nem megfelelés voltak. A kiszabott bírságok száma és összege 25%-kal
csökkent.
Az el!z! évhez viszonyítva kevesebb volt az élelmiszer eredet" megbetegedési esemény, de az
eseményekben megbetegedettek száma lényegesen emelkedett.
Borászati termékek
Az el!z! évhez képest az ellen!rzések során 45%-kal kevesebb kifogásolt terméket és 70%-kal
kevesebb hamisított terméket találtunk. A helyszíni ellen!rzések során a nem megfelel!ség
aránya 30%-ról 20%-ra csökkent, mint ahogy a bírságok száma is csökken! tendenciát mutat.
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A nem megfelelőségek esetén hozott intézkedések

4

A 2010. év f!bb adatait a 2009-es adatokkal összehasonlítva a 4. melléklet. tartalmazza.
Álatalánosságban elmondható, hogy a 2009-es adatokhoz képest a szankciók száma kissé
növekedett, azonban a különböz! adatgy"jtési módszer miatt az adatok nem teljesen
összehasoníthatóak.

Audit rendszer

5
5.1

Auditok száma és vizsgált szektorok

Az MgSzH kétszint" audit rendszert m"ködtet:
★
„Audit”: az MgSzH Rendszerszervezési és Felügyeleti Igazgatóság Szakmai Felügyeleti
Osztálya (ReFI SzFO) által a központi és területi szerveknél végzett vizsgálatok; ezek
folyamatauditok és jogszabályi megfelel!ség vizsgálatok.
★
„Bels! ellen!rzés”: Az MgSzH szakmai igazgatóságai által a területi szerveknél –
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészságügyi Igazgatóság és Növény- és Talajvédelmi
Igazgatóság – minden szakterületre kiterjed! vizsgálatok; ezek csak a jogszabályi
megfelel!séget vizsgálják.
Auditok
A ReFI SzFO 13 auditot végzett a központi és területi szerveknél, három területen:
‣
A hatósági állatorvosok által végzett helyszíni ellen!rzések hatékonyságának
vizsgálata
‣
Növényvéd!szer használat helyszíni ellen!rzése
‣
Járványügyi Készletek kezelése a kerületi
Ezen túlmen!en két auditra került sor az ökológia termelést tanusító szervezeteknél.
Bels! ellen!rzések
Az MgSzH igazgatóságai 106 ellen!rzést végeztek a területi szerveknél.

5.2

Eredmények

Az auditok 74%-os megfelel!séget mutattak ki. A f!bb hiányosságok az elektronikus
rendszerek (webes ellen!rzési modul) nem megfelel! használata, az adatfelvitel hiányosságai,
nem konzekvensen elvégzett ellen!rzés és szankcionálás voltak.
A bels! ellen!rzések 90% fölötti megfelel!séget mutattak. A f!bb hiányosságokat a vendéglátás
és az engedélyezett létseítmények területén végzett ellen!rzések vizsgálata során találtuk. A
részletes audit jelentés az MgSzH weboldalán elérhet!:
http://www.mgszh.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/rfi/szakteruletek_rfi/szfo_rfi/osszefoglalok
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Intézkedések

Az auditokat követ!en az ellen!rzött hatóság intézkedési tervet készít, melyet az auditáló szerv
hagy jóvá. A terv végrehajtását az audiáló szerv követi, ellen!rzi.
A ReFI SzFO éves audit jelentése az MgSzH vezet!jének nyújt információt a fejlesztési irányok
és célok meghatározásában.

Források

6
6.1

M"ködési források

Az MgSzH költésgvetése 2010 évben a következ!képpen épült fel:
Források

Millió Ft

%

Költségvetési támogatás

15 324

50,2%

Hatósági díjak bevételei

10 710

30,1%

Bírságok

1 680

5,5%

Szolgáltatási bevételek

2 140

7%

700

2,2%

30˙554

100%

Igazgatás

Laboratórium

Összesen

Központi szint

190

346

536

Területi szervek

1528

374

1902

Összesen

1718

720

2438

Egyéb
Összesen

6.2

Személyzeti adatok

Az MgSzH 2010. évi személyzeti adatai:
Szint

6.3

Laboratóriumi hálózat és Nemzeti Referencia Laboratóriumok

Az MgSzH Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatósága 2010-ben 5 központi referencia
laboratóriumot (NRL) m"ködtetett, további 9 laboratórium tartozott a megyei Élelmiszerláncbiztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságokhoz. A Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezetvédelmi Igazgatóság 1 központi és 15 regionális laboratórium munkáját koordinálja,
az Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság 1 központi és két területi laboratóriumot
felügyel,
az Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága és a Borászati Igazgatóság 2-2
laboratóriumot m"ködtet. A laboratóriumok akkreditáltak.
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A hatósági munka hatékonyságát javító intézkedések

7
7.1

Az ITNET-ben történt változások

Az ITNET részben stratégiai dokumentum, ezért a szervezeti fejlesztések f!bb elemeivel is
foglalkozik. A szervezeti változásokat, kockázat alapú tervezés részleteit, valamint a képzési
módszereket is az ITNET tartalmazza.
Az új ITNET célja az átláthatóbb és rendszerszer"bb megközelítés és a kockázat alapú tervezés
és ellen!rzés fontosságának kiemelése. Ennek érdekében a dokumentum felépítésében és
tartalmában is lényegesen megváltozott. A legfontosabb változás és egyúttal lépés az egységes
ellen!rzési rendszer és hatékony forrásmegosztás irányába a kockázat alapú tervezés.
Az el!z! évek tapasztalatai a következ! területeken teszik szükségessé az ITNET fejlesztését:
★
Egységes ITNET az élelmiszerlánc teljes területén;
★
Szakmai stratégiai célok kidolgozása a meglév! funkcionális célok mellett;
★
Egységes (moduláris) kockázatbecslési rendszer (MgSzH-MÉBIH);
★
Korszer" módszerek fejlesztése, bevezetése (pl. adatbányászat, hálózatkutatás);
★
További lépések a teljesen kockázat alapú priorizálás és er!forrás megosztás
irányába.

7.2

Szabályozási változások

Az MgSzH munkáját leginkább az országgy"lési választások, kormányalakítás, hatósági
átalakítások és törvénykezési feladatok befolyásolták. 2010-ben 17 szakmai jogszabály került
kiadásra és további 9 új jogforrás szabályozza a hatóság felépítését és feladatait.

7.3

Szervezeti változások

A kormányalakítást követ!en létrejött a Vidékfejlesztési Minisztérium. A VM Élelmiszerláncfelügyeletért és Agrárigazgatásért Felel!s Államtitkára – aki egyben az országos f!állatorvos is –
felügyeli az MgSzH munkáját.
Az MgSzH-n belül megalakult a Rendszerszervezési és Felügyeleti Igazgatóság, amely felel!s az
ITNET elkészítéséért, a kockázat alapú tervezésért, képzésekért és auditokért.
7.4

Eljárásrendek

Összesen 117 eljárásrend, körlevél szabályozza a hatósági eljárásokat a különböz!
szakterületeken.
Szakterület

Eljárásrendek száma

Szakterület

Eljárásrendek száma

Talajvédelem

7

Állategészségügy

31

Növényvédelem

2

Állatvédelem

2

Növényegészségügy

6

Borászat

6

Élelmiszer

9

Állati hulladék

26

Takarmány

22

Egyéb

6
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Informatikai rendszerek

Az MgSzH közös Informatikai rendszere az OÁIR (Országos Állategészségügyi Információs
Rendszer), amely az élelmiszer- takarmánybiztonság, állategészségügy, állatvédelem és
állatgyógyászati termék szakterületeket szolgálja ki. Külön rendszert használ a növényi szektor,
talajvédelem és borászat, valamint a hatóság használja a közös európai szakrendszereket is.
2010-ben az OÁIR a fejlesztések során új funkciókkal b!vült, ezek egyike a kockázat alapú
tervezési modul.

7.6

Képzés

A személyzet megfel! tudása, képzettsége érdekében az MgSzH szakmai képzéseket szervez,
melyeket javarészt a „képz!k képzése” (train-the-trainers) és e-Learning rendszerben végez. Az
új e-Learning rendszert egy pilot keretében 2010-ben vezettük be, és a egyre nagyobb szerepet
kap a képzések során.
A képzéseket központilag koordináljuk az éves operatív tervek keretében. A képzési igények
felmérése több úton, az audit vizsgálatok, él! képzések és az e-Learning kurzusok
eredményeinek értékelésével történik. A képzések hatékonyságát elégedettségi kérd!ívvel és az
e-Learning esetében kötelez! záróteszttel mérjük, valamint az audit vizsgálatok visszajelzései is
információt szolgáltatnak.
2010-ben 8 e-Learning képzést tartottunk 1224 résztvev!vel, és 55 témakörben végeztünk
egyéb, él! képzést.

A vállalkozók teljestíményének javítását célzó intézkedések

8
8.1

Képzési programok

Az MgSzH több képzést szervezett a vállakozóknak, a f!bb területek a következ!k voltak:
zöldség- és gyümölcsforgalmazás, állatgyógyászati termékek engedélyezése, szalmonellózis,
élelmiszer eredet" megbetegedések, valamint az élelmiszerhigiénia és húshigiénia szerepe a
vendéglátó szektorban.

8.2

Információs kampányok

A társhatóságokkal közösen (népegészségügyi szolgálat, fogyasztóvédelem, adóhatóság)
minden nyáron szervezünk információs kampányt a válalkozóknak az élelmiszer-forgalmazást és
vendéglátást érint! jogszabályi elvárásokról.

8.3

Jó Higiéniai Gyakorlat útmutatók

A 2008-2010-es id!szakban 22 Jó Higiéniai Gyakorlat útmutatót tettünk közzé a
Vidékfejlesztési Minisztérium honlapján (http://www.vm.gov.hu/main.php?folderID=2022).

ITNET Jelentés Vezet!i Összefoglaló 2010. • Mez!gazdasági Szakigazgatási Hivatal • www.mgszh.gov.hu

Élelmiszerlánc-felügyeleti összefoglaló jelentés 2010.

1. Melléklet
Az ITNET 2010-2014 startégiai céljai
I. Megfelel! szabályozás
1.
2.
3.
4.

integrált, egyértelm" joszabályi háttér;
szakmai joganyag egységes kiadása és elérhet!sége;
egységes, rendezett utasítások, adminisztratív környezet fejlesztése;
egyértelm", a szervezeti felépítést tükröz! feladat delegálás

II. Megfelel! technikai háttér
1.
2.
3.
4.

informatikai alrendszerek fejlesztése;
adminisztratív terhek csökkentése (pl: automatizált jelentési rendszer);
mobil munkavégzés megkönnyítése;
ügyfelek számára elektronikus ügyintézés biztosítása

1.
2.
3.
4.
5.
6.

egységes szakmai továbbképzési rendszer;
e-learning;
bels! információáramlás hatékonyabbá tétele;
élelmiszerlánc szakterületeit érint! fels!fokú képzésben való aktív részvétel;
feladatok igényeinek megfelel! munkaer! szervezés;
célzott vezet!képzés

III. Jól felkészült szakemberek

IV. Hatékony munkaszervezés
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

egységes és közvetlen utasítási lánc;
átlátható és kiszámítható tervezési rendszer;
kiemelt célokra human er!forrás biztosítása;
társhatóságokkal való együttm"ködés fejlesztése;
éves fejlesztési terv készítése;
összehangolt operatív eves ellen!rzési és monitoring terv kialakítása;
eves képzési program összeállítása;
eves felülvizsgálati program készítése

V. Korszer" módszerek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

szakmai, jogi, pénzügyi, informatikai kommunikációs stratégia alkotása ;
kockázat alapú tervezés;
szakmai és civil szervezetek bevonása az ellen!rzésekbe;
egységes adatgy"jtési rendszer;
min!ségirányítási rendszer bevezetése;
fogyasztók, vállakozók képzése, tájékoztatása;
folyamatos media jelenlét;
felkészülés a 2011-es EU Elnökségre
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2. Melléklet
Kockázat alapú tervezés
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3. Melléklet
Ellenőrzési adatok 2009-2010.
Ellen!rzések száma

Nem megfelelések száma

Szakterület
2009

2010

2009

2010

Talajvédelem

2186

2431

n.a.

n.a.

Növényegészségügy

47˙632

55˙125

195

211

Növényvédelem

24˙279

23˙254

6953

6335

Zöldség-gyümölcs

40˙476

39˙935

1024

827

Állatgyógyászati termék

78

105

78

105

Állategészségügy

7261*

13˙492

1880*

1407

Állatvédelem

169˙625

146˙273

3057

2869

Takarmány

2924

2049

350

139

Élelmiszer el!állítás

14˙412

12˙975

n.a.

n.a.

Élelmiszer forgalmazás

28˙110

27˙206

n.a.

n.a.

Vendéglátás

24˙573

25˙343

n.a.

n.a.

Borászat

5772

4843

1625

1014

Növényi eredet" termék import

75

429

0

0

Állategészségügyi import

1660

2081

618

573

Összesen

369˙063

355˙541

15˙780

13˙480

* 2009. április-december adatai
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Szakterület

Helyszínen vizsgált
tételek száma
2009

2010

14

Nem megfelelt
tétel

Laboratóriumban
vizsgált tételek
száma

Nem megfelelt tétel

2009

2010

2009

2009

2010

2010

Talajvédelem

n.a.

n.a.

6

8

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Növényegészségügy

2560

2660

38

45

13˙567

13˙163

228

430

Növényvédelem

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

3036

3424

24

29

Zöldség-gyümölcs

40˙476

39˙935

1029

827

Állatgyógyászati termék

n.a.

n.a.

38

48

540

626

540

22

Állategészségügy

n.a.

n.a.

na

n.a.

n.a.

1˙709˙663

n.a.

110˙011

Takarmány

n.a.

n.a.

na

na

3273

2788

190

130

Élelmiszer

121˙739

103˙753

2466

4144

n.a.

69˙845

n.a.

5072

Borászat

2301

1305

807

549

3471

3538

878

465

Növényi eredet" termék
import

75

429

0

0

42

69

0

0

Állategészségügyi import

1660

2081

618

573

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Összesen

168˙811

150˙163

5002

6194

*

*

*

*

* Az eltér! adatgy"jtési rendszer miatt az adatok nem összehasonlíthatóak.
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4. Melléklet
Szankciók 2009-2010.

Figyelmeztetések száma

Tevékenység
felfüggesztése,
korlátozása

Bírságok száma

Szakterület
2009

2010

2009

2010

2009

2010

Talajvédelem

81

74

264

237

9

16

Növényegészségügy

n.a.

n.a.

10

18

60

84

Növényvédelem

n.a.

n.a.

6187

4968

276

471

Zöldség-gyümölcs

105

114

919

713

0

0

Állatgyógyászati termék

6

15

24

17

95

56

Állategészségügy

858*

809

27*

442

1

41

Állatvédelem

n.a.

n.a.

22

30

n.a.

n.a.

Takarmány

245

60

98

68

Élelmiszer el!állítás

844**

350

755

658
4529***

3696***

Élelmiszer forgalmazás

2164**

1093

2148

1547

Vendéglátás

1926**

978

2016

67

18

7

Borászat

504

1606

Növényi eredet" termék import

0

0

0

0

0

0

Állategészségügyi import

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Összesen

6229

3493

12˙974

10˙371

4988

4371

* 2009. április-december adatai
** Helyszíni figyelmeztetések is beletartoznak
*** Tevékenység felfüggesztése és egyéb szankciók (zárolás, termék visszahívás stb.) együttesen
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