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Bevezetés
A dokum entum az Integrált Többéves Nem zeti Ellenőrzési Terv (ITNET) 2011.
évi jelentésének összefoglalója.
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.
Ennek megfelelően a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) legfőbb átfogó célja
a minél tökéletesebb élelmiszerlánc-felügyelet kialakítása, amely képes garantálni az
alapvető célok teljesülését.
A 2011-es év sok változást hozott Szolgálatunk működésében, melyek közül a legjelentősebb
az intézményi struktúra változása volt. A területi szerveink a fővárosi és megyei
kormányhivatalok önálló igazgatóságaiként működnek tovább, a területi szervek által
működtetett laboratóriumok a NÉBIH országos laboratórium hálózatának lettek részei. A
megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei fölött a NÉBIH a korábbi
vezetés helyett szakmai irányítói jogkört gyakorol. Az intézményi struktúra változása komoly
kihívások elé állította és állítja a Szolgálatot.
Tisztán kell látni, hogy az élelmiszerlánc új szervezésű felügyelete jóval többet jelent a
korábbi ellenőrzési funkciónál, amit talán az a definíció ad vissza legjobban, mely szerint az
élelmiszerlánc felügyelet: az élelmiszerláncot alkotó folyamatokra és termékekre irányuló
ellenőrzési és intézkedési rendszer.
Az élelmiszerlánc felügyeleti munka során a klasszikus ellenőrzési feladatok mellett egyre
fontosabbak az egyéb megelőző tevékenységek, mint a vállalkozók képzése, részvétel a
helyes gyakorlatok kialakításában, kockázat kommunikáció, melyet a korábbi hatósági
feladatellátás és gyakorlat változtatását is megkövetelte. Célunk egy ügyfélbarát, hiteles,
ugyanakkor komoly szakmai súlyú hatóság kialakítása, amely meghatározó szerepet vállal a
tudatos fogyasztói kultúra, felelős vállalkozói magatartás, valamint a hatékony és hatásos
állami szerepvállalás fejlődésében.
A tudatos fogyasztó, a felelős vállalkozó számunkra nemcsak cél, hanem segítség is, hisz
észrevételeikkel, visszajelzéseikkel növelik munkánk hatékonyságát. Ezért az élelmiszerlánc
valamennyi szereplőjével kölcsönhatásban állva – irányító szerepünk fenntartása mellett –
egyúttal partnerségre is törekszünk.
Reméljük, hogy a 2011. évi tevékenységünkről szóló jelentés segít megérteni működésünk
megújult alapelveit, és a tavalyi, mozgalmas év történéseiről is képet ad.
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Az ellenőrzések hatékonysága

1
1.1

A fő teljesítménymutatók eredményei

Az ITNET fő stratégiai céljai a következő öt területre bonthatóak: megfelelő szabályozás,
megfelelő technikai háttér, jól felkészült szakemberek, hatékony munkaszervezés és korszerű
módszerek (1. melléklet).
2011. évben az intézményi struktúra változásával, a NÉBIH és a megyei kormányhivatal
mezőgazdasági szakigazgatási szervek közötti közvetlen utasítási lánc gyengülésével, a
megyei szervek különálló költségvetésével az élelmiszerlánc-felügyeleti rendszer is átalakult,
ez az ITNET összes fő stratégiai célját érintette. 2011-ben a hatóság célja elsősorban a
korábbi állapot szinten tartása, az új szervezeti felépítésnek megfelelő szerepek és rendszer
kidolgozása volt.

Az ellenőrzések fontosabb adatai

2
2.1

Változások a főbb célok területén

A főbb stratégiai célok tekintetében nem történt változás. A hatóság első számú feladata a
strukturális változások okozta kihívások megoldása volt.
2.2

A kockázatbecsléssel kapcsolatos változások

2011-ben a kockázat alapú ellenőrzési rendszerben nem történtek komolyabb változások,
azonban megkezdtük az informatikai alapú ellenőrzés tervezési rendszer kialakítását,
elkészült a tervezési modul, a kockázatbecslési algoritmus, az létesítmények kockázati
jellemzőinek és az ellenőrzések eredményeinek súlyozás rendszere.
Az állategészségügy, élelmiszer- és takarmánybiztonság területén az ellenőrzéseket kockázati
alapon végezzük. A létesítményeket jellegük, a korábbi ellenőrzések tapasztalatai és egy
kockázatbecslési checklista alapján soroljuk be és csoportosítjuk. 2010-ben a korábbi
kockázatbecslési rendszert megváltoztattuk, mivel abban a lokális kockázati tényezők nem
kaptak kellő szerepet, a humánerőforrás és költségigényeket valamint a kockázatbecslők
ajánlásait pedig nem vette kellően figyelembe. A 2010. évi változtatások elsősorban ezekre a
területekre fókuszáltak.
A kockázat alapú tervezést mutatja be a 2. melléklet. A központi és helyi kockázat alapú
tervezésben a termék és folyamat (létesítmény) ellenőrzést összekapcsoltuk, ezáltal az adatok
elemzését is hatékonyabbá tettük.
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Fontos megemlíteni, hogy a tervezés két szinten történik. A központi tervezés feladata a
tervezési módszer kidolgozása, fenntartása és fejlesztése, a különböző kockázati tényezők
felülvizsgálata, értékelése és a tervezési algoritmus kidolgozása.
A lokális tervezés feladata az rendszer működésének optimalizálása a helyi ellenőrzési
tapasztalatok és szaktudás segítségével.
A

tervezési

rendszer

takarmánybiztonság,

kissé

eltérő

állategészségügy

a

különböző
és

szakterületeken

növényegészségügy),

az

(élelmiszer-

és

élelmiszer-

és

takarmánybiztonság területen alkalmazott tervezési rendszert szeretnénk kiterjeszteni a teljes
élelmiszerlánc-felügyeletre.
A tervezés kezdő 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 jövőben ki kívánjuk terjeszteni egy magasabb szintre is, vagyis az egyes
veszélycsoportokat (pl. mikrobiológiai veszélyek, növényvédőszer-maradékok, stb.) is
kockázatok alapján szeretnénk egymáshoz képest rangsorolni.
A „kockázatbecslési prioritási lista” a „kockázatkezelői prioritási lista” alapjául szolgál, amely
már további, nem tudományos tényezőket is figyelembe vesz. A „kockázatkezelői prioritási
lista” képezi a mintavételi és létesítmény ellenőrzési terv magját (mivel az előállított termék
fontos kockázati tényező a létesítmények ellenőrzésekor).
A központi tervezést követően a helyi szint a lokális tapasztalatok alapján végzi a
mintavételeket és ellenőrzéseket.

2.3

Az ellenőrzések számának, gyakoriságának alakulása

A 2011. éves ellenőrzések adatait a 2010. év adataival összehasonlítva a 3. melléklet mutatja
be.
Az ellenőrzések száma a növényvédelem, növény-egészségügy, állat-egészségügy területén
csökkent, az élelmiszeriparban nőtt. Az állatvédelmi ellenőrzéseket jellemzően az
állatszállítások során végzik, ezért ezek száma nagymértékben függ a szállítások számától,
ezek száma csökkent. Összességében az ellenőrzések száma mintegy 10%-kal csökkent.

Az ellenőrzések túlnyomó része kockázat alapon történt, azonban egyes időszakokban,
vállalkozói tevékenységtől és fogyasztói szokásoktól függően speciális ellenőrzéseket is
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végeztünk. A kiemelt ellenőrzések gyakran a társhatóságok (rendőrség, vámhatóság,
adóhatóság) bevonásával folytak.

A megállapított hiányosságok elemzése

3
3.1

Általános trendek

A 2010-es adatokkal összevetve a nem megfelelések száma nőtt. A hatóság az előző évhez
képest kevesebb alkalommal szabott ki bírságot, a bírságok összege ugyanakkor nőtt.

3.2

A hiányosságok főbb típusai

A hiányosságok továbbra is leginkább adminisztratív jellegűek, de strukturális, technológiai
és általános higiéniaihibák is előfordulnak. A termék vizsgálatok elsősorban érzékszervi,
minőségmegőrzési idővel kapcsolatos és minőségi hibákat mutattak ki.

3.3

A hiányosságok okai

A legjellemzőbb ok a vállakozások anyagi helyzete. Legtöbb esetben nincs elegendő ember
az adminisztráció elvégzéséhez és kevés az anyagi forrás a karbantartáshoz és fejlesztéshez.
Nehéz általánosságban, 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 2010-es évhez képest némileg csökkent az intézkedések és szankciók száma, azonban a
kiszabott bírságok összege meghaladja a 2010. évi számot. Ez arra enged következtetni,
hogy bár kevesebb jogszabályellenes esetet regisztráltak a hatóságok, de súlyosabbak a
kötelezettség-szegések (például nagyobb területet érintettek). Az intézkedések arányában
hangsúlyos szerepet kap a talajvédelmi jogszabályi követelmények megszegése, talajvédelmi
hatósági előírások be nem tartása, kis mértékben pedig a nitrát rendeletekkel kapcsolatos
előírások megsértése miatti és az engedélyköteles termésnövelő anyagok, EK-műtrágyákkal
kapcsolatos intézkedések irányadók.
Növényegészségügy
Az ellenőrzések 13 alkalommal derítettek fölolyan hiányosságot, amelyet bírsággal kellett
szankcionálni. A jellemző hiányosságok: engedély nélküli forgalmazás, növényútlevél köteles
termékeknél a növényútlevél hiánya, áruburgonya forgalmazásánál a regisztrációs szám
hiánya, a zárlati határozatban előírt technológia betartásának megsértése. Az export
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ellenőrzések száma 35%-kal csökkent, mert célországaink egy része, a balkáni államok
átvették az Unió növény-egészségügyi szabályozását, amely szerint a vizsgálatköteles
termékek köre szűkebb. Hazai termék importáló ország általi visszautasítása egy esetben
történt. Az import tételek száma 15 %-kal, a visszautasítások száma közel 20 %-kal csökkent.
A szaporítóanyag termeléssel és forgalmazással kapcsolatos (belső) ellenőrzések száma 15
%-kal nőtt, a nem-megfelelőségek aránya hasonló mértékben csökkent. A kiszabott bírságok
száma közel 30 %-kal, összértéke mintegy 17 %-kal csökkent. A bírság kiszabása és a
tevékenység korlátozása között nincs összefüggés a növény-egészségügyi vizsgálatoknál. A
tevékenységi korlátozások száma elenyésző mértékben csökkent az előző évihez képest.
A helyszíni vizsgálat a növény-egészségügyi

szakterületen nem a tételekre, hanem az

ellenőrzött gazdálkodási szereplőkre (termelő, forgalmazó) vonatkozik. A nem megfelelt
„tételek” száma is azoknak számát tükrözi, akik tevékenységével szemben valamely növényegészségügyi kifogás felmerült, számuk 40 %-os növekedést mutat. A laboratóriumi
vizsgálatok száma igen kis mértékben csökkent, de a fertőzött minták száma 27 %-kal nőtt.
Növényvédelem
A növényvédő szer felhasználás ellenőrzések során tapasztalt hiányosságok gyakorisága
0,5%-ról 1,77%-ra növekedett, legtöbb gond a permetezési naplók vezetésével (30 eset) volt
és a tavalyi évhez képest a növényvédő szer nem engedélyokirat szerinti felhasználásával is
több probléma volt. A 2011-es évben a panasz/kár bejelentés alapján történt ellenőrzéseknél
arányait tekintve kevesebb esetben talált valamilyen szabálytalanságot az eljáró hatóság.
(2010-ben

148

ellenőrzésből

32

szabálytalanság,

2011-ben

196

ellenőrzésből

33

szabálytalanság).
A bejelentések általában növényvédő szer elsodródása miatt érkeztek, melyek kivizsgálása a
hatóság feladatai közé tartozik. A bejelentők területén terméskiesés, súlyosabb esetben
növénypusztulás is bekövetkezhet. A növényvédő szer elsodródásának oka lehet, hogy a
termelő a kijuttatáskor nem veszi figyelembe az előírásokat, így a szélsebességet, a
védőtávolságokat, az előírt esetekben sem használja a cseppnehezítő készítményeket, stb. A
méhek pusztulását a méhekre kifejezetten veszélyes/kockázatos szerek használata, vagy a
mérsékelten veszélyes/kockázatos szerek nem megfelelő használata okozza. A halak és vizek
védelmében előírt biztonsági sávok betartásával a halpusztulások száma csökkenthető lenne.
A hivatalból végzett ellenőrzéseknél a leggyakrabban észlelt szabálytalanság a nem
megfelelően vezetett nyilvántartás, pl. permetezési napló, raktárkönyv stb. hiánya vagy nem
naprakész vezetése.
Növényvédő szer kereskedelem ellenőrzése során 30%-ról 6 %-ra esett vissza a feltárt
hiányosságok aránya, amely annak tudható be, hogy az elmúlt évben kisebb tételeket érintő
szabálysértéseket állapítottak meg a növényvédelmi felügyelők. A jellemző hiányosságok a
nem megfelelő címke vagy csomagolás, lejárt szavatossági idő, nem megfelelően vezetett
nyilvántartás voltak.
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Az agrár-környezetgazdálkodás ellenőrzése során az előző évben tapasztalt alacsony
arányszámú nem megfelelés tovább csökkent, 2010 évben nem találtak hiányosságot az
ellenőrök.
A parlagfű elleni védekezés keretében az előző évhez képest 25%-kal kisebb területen
rendeltek el közérdekű védekezést, azonban növényvédelmi bírsággal érintett terület aránya
csupán 15%-al csökkent 2010-hez képest. Vagyis 2011-ben kevesebb parlagfűvel fertőzött
terület bemérésére került sor, ugyanakkor arányaiban nagyobb volt a kultúrnövénnyel
borított parlagfüves földrészletek száma, amelyen a közérdekű védekezés nem rendelhető el.
Növényi termék ellenőrzés
2011-ben 34013 ellenőrzés történt, ami kb. 5 ezer ellenőrzéssel kevesebb, mint 2010-ben. Az
ellenőrzések csökkenésének egyik oka, hogy az import ellenőrzések száma csökkent, annak
következtében, hogy Bulgária az EU külső határán erősítette ellenőrzési tevékenységét. Az
élelmiszerlánc ellenőrzési bírságok több, mint felével csökkentek, azonban ennek oka nem a
jogszabály követő magatartás, hanem pl. a kilométer korlátozások miatt az ellenőrök
kevesebbe ellenőrzést végeztek és jellemzően a bírságolt tételek nagysága is kisebb volt.
Állatgyógyászati készítmények
A jogszabálysértéssel kapcsolatos ügyek száma az előző évhez képest közel 35%-al csökkent.
Az előző évhez képest az ellenőrzött minták száma 49%-al az elvégzett vizsgálatok száma
44%-al nőtt, a nem megfelelőségek aránya jelentősen nem változott.
Állategészségügy
Kedvező tapasztalat, hogy a figyelmeztetések legtöbb esetben elérték céljukat, mivel a
vállalkozók a figyelmeztetés hatására határidőre és teljes körűen kijavították, illetve pótolták
a hiányosságokat.
Általános trendként megállapítható, hogy az évek során visszatérő módon, rendszeresen
ellenőrzött egységek esetében fejlődés tapasztalható. Súlyosabb, az élelmiszerláncot és a
járványügyet nagyobb mértékben veszélyeztető hiányosságok esetén (pl. járványvédelmi,
állatvédelmi jogszabályok megszegése, állati eredetű melléktermék megsemmisítésével
kapcsolatos hiányosságok) főleg figyelmeztetést, illetve pénzügyi szankciókat (élelmiszerláncfelügyeleti bírság) alkalmaztak.
Összességében elmondható, hogy az ügyfelek jogkövető magatartása javult. A nem
megfelelések nagyobb része a dokumentáció naprakész vezetésének hiányából adódott (pl.
látogatási napló hiánya, állomány-nyilvántartás nem megfelelő vezetése, teleplátogatási
napló hiánya, írásban dokumentált oktatások hiánya). Több helyen az épületek,
berendezések anyagi okokra visszavezethető elavultsága, rossz állapota is jellemző
hiányosság volt. Viszont javulás volt tapasztalható a műszaki berendezések ellenőrzési
naplójának vezetésében, a takarmányok tárolásának körülményeiben.
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Élelmiszer- és Takarmánybiztonság
A lakossági közérdekű bejelentések száma országosan emelkedik, de azok nagy része
megalapozatlan, általában valamilyen személyes sérelemmel függ össze. Sok az ismeretlen,
vagy a névtelen bejelentő is.
Az ellenőrzések során a leggyakoribb hibák a HACCP rendszer nem megfelelősége, személyi
higiénia és egészségügyi dokumentáció hiányosságai és a strukturális nem megfelelőség
voltak.
A termékvizsgálatok kapcsán, elemezve a jelentősebb hiba-okokat, a leggyakoribb hiba az
érzékszervi nem megfelelőség volt, ezt követte a lejárt fogyaszthatósági idővel vagy lejárt
minőség-megőrzési idővel forgalmazás jogsértés; a harmadik helyen pedig a minőségi
kifogások állnak.
A tömeges méretű – azaz egyidejűleg 30 főt meghaladó – ételfertőzés események száma
kissé emelkedett a 2010. évihez viszonyítva.
Borászati termékek
Az előző évhez eredményeivel összevetve az ellenőrzések száma kis mértékben csökkent, a
feltárt nem megfelelőségek aránya kissé nőtt. A bírságok száma közel 60%-kal csökkent,
amely azt jelzi, hogy a feltárt hiányosságok kisebb súlyúak voltak.

A nem megfelelőségek esetén hozott intézkedések

4

A 2011. év főbb adatait a 2010-es adatokkal összehasonlítva a 4. melléklet. tartalmazza.
Általánosságban elmondható, hogy a 2010-es adatokhoz képest a figyelmeztetések száma
nőtt, a bírságok száma csökkent, ugyanakkor összegük nőtt, valamint a tevékenység
korlátozások száma is növekedett.

Audit rendszer

5
5.1

Auditok száma és vizsgált szektorok

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.

★

„Szakterületi ellenőrzés”: A NÉBIH szakmai igazgatóságai által a területi szerveknél –
Élelmiszerlánc-biztonsági

és

Állategészságügyi

Igazgatóság

és

Növény-

és

Talajvédelmi Igazgatóság – minden szakterületre kiterjedő vizsgálatok; ezek csak a
jogszabályi megfelelőséget vizsgálják.
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Auditok
A ReFI SzFO 19 auditot végzett a központi és területi szerveknél, három területen:
‣

A hatósági állatorvosok által végzett helyszíni ellenőrzések hatékonyságának
vizsgálata

‣

Központi utasításon alapuló hatósági eljárások felülvizsgálata

‣

Szakterületi ellenőrzések auditja

Ezen túlmenően két auditra került sor az ökológia termelést tanusító szervezeteknél.
Szakterületi ellenőrzések
A NÉBIH igazgatóságai 113 ellenőrzést végeztek a területi szerveknél.

5.2

Eredmények

A hatósági eljárások és a helyszíni ellenőrzések auditja során a főbb hiányosságok az
elektronikus rendszerek (webes ellenőrzési modul) nem megfelelő használata, az adatfelvitel
hiányosságai, nem konzekvensen elvégzett ellenőrzés és szankcionálás voltak. A szakterületi
ellenőrzések auditjai a képzés és az eljárásrend hiányosságaira mutatott rá.
A szakterületi ellenőrzések 88%-os átlagos megfelelőséget mutattak. A részletes audit
jelentés a NÉBIH weboldalán elérhető:
http://intranet.nebih.gov.hu/funkcionalis_igazgatosagok/Refi/SZFO/FM/jel

5.3

Intézkedések

Az auditokat követően az ellenőrzött hatóság intézkedési tervet készít, melyet az auditáló
szerv hagy jóvá. A terv végrehajtását az audiáló szerv követi, ellenőrzi.
A ReFI SzFO éves audit jelentése a NÉBIH vezetőjének nyújt információt a fejlesztési irányok
és célok meghatározásában.
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Források

6
6.1

Működési források

Az NÉBIH költségvetése 2011-ben a következőképpen épült fel:
Források

Millió Ft

%

Költségvetési támogatás

5 959

59,5%

Bevételek

4 057

40,5%

Összesen

10 016

100%

2011. évről nem áll rendelkezésre adat a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági
szakigazgatási szerveinek költségvetéséről, mivel azok fenntartása a KIM feladata.
6.2

Személyzeti adatok

A NÉBIH és a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek 2011. évi
személyzeti adatai a következő táblázatban találhatóak. A NÉBIH esetén csak a 882/2004/EK
rendelet hatálya alá tartozó tevékenységeket végző szakmai és horizontális igazgatóságok
állományadatait adtuk meg.
Szint

6.3

Igazgatás

Laboratórium

Központi szint

214

524

Területi

1996

Összesen

2210

524

Laboratóriumi hálózat és Nemzeti Referencia Laboratóriumok

A NÉBIH Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatósága 2011-ben 5 központi referencia
laboratóriumot (NRL), és további 9 laboratóriumot működtet vidéki telephellyel. A Növény-,
Talaj- és Agrár-környezetvédelmi

Igazgatóság 1 központi és 15 regionális laboratórium

munkáját felügyeli, az Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság egy központi és két
területi laboratóriumot felügyel, az Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága és a Borászati
Igazgatóság 2-2 laboratóriumot működtet. A laboratóriumok akkreditáltak.

ITNET Jelentés Vezetői Összefoglaló 2010. • Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal • www.nebih.gov.hu

Élelmiszerlánc-felügyeleti összefoglaló jelentés 2011.

10

A hatósági munka hatékonyságát javító intézkedések

7
7.1

Az ITNET-ben történt változások

Az ITNET részben stratégiai dokumentum, ezért a szervezeti fejlesztések főbb elemeivel is
foglalkozik. A szervezeti változásokat, kockázat alapú tervezés részleteit, valamint a képzési
módszereket is az ITNET tartalmazza.
Az ITNET-ben történt legfontosabb változás az intézményi struktúrát érintő változások és
annak hatásainak átvezetése volt.
Az előző évek tapasztalatai a következő területeken teszik szükségessé az ITNET fejlesztését:
★

Egységes ITNET az élelmiszerlánc teljes területén, beleértve a 882/2004/EK
rendelet által felügyelendő új szakterületet, a szaporítóanyagok ellenőrzését;

★

Szakmai stratégiai célok kidolgozása a meglévő funkcionális célok mellett;

★

Korszerű

módszerek

fejlesztése,

bevezetése

(pl.

adatbányászat,

hálózatkutatás);
★

További lépések a teljesen kockázat alapú priorizálás és erőforrás megosztás
irányába.

7.2

Szabályozási változások

2011-ben 24 rendeleti szintű jogszabály került kiadásra, valamint a 2008. évi XLVI. törvény az
élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről (Éltv.) változott. Az Éltv. főbb változásai az új
regisztrációs rendszer bevezetése, a felügyeleti díj bevezetése és a rendszerszerű szemlélet
és kockázati elvek erősítése volt.

7.3

Szervezeti változások

2011. január 1-től létrejöttek a megyei kormányhivatalok, amelyek általános hatáskörű területi
szervként átvették a területi élelmiszerlánc-felügyeleti szervek munkáját. A korábbi MgSzH
megyei igazgatóságok a megyei kormányhivatalok részeként működnek tovább, a NÉBIH
szakmai irányító, koordináló feladatkörben felügyeli a területi mezőgazdasági szakigazgatási
szerveket. Az előző évben a regionális laboratóriumok a megyei szakigazgatási szervekhez
tartoztak, ezek 2011-től közvetlenül az NÉBIH alá rendelten működnek tovább.
7.4

Eljárásrendek

Összesen 123 eljárásrend, körlevél szabályozza a hatósági eljárásokat a különböző
szakterületeken.
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Szakterület

11

Eljárásrendek száma

Szakterület

Eljárásrendek száma

Talajvédelem

7

Állategészségügy

31

Növényvédelem

2

Állatvédelem

2

Növényegészségügy

6

Borászat

6

Élelmiszer

27

Állati hulladék

29

Takarmány

11

Egyéb

12

7.5

Informatikai rendszerek

A NÉBIH közös Informatikai rendszereket használ, mint 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.

7.6

Képzés

A személyzet megfelő tudása, képzettsége érdekében az NÉBIH szakmai képzéseket szervez,
melyeket javarészt a „képzők 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, 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.
2011-ben 34 e-learning képzést tartottunk 8554 résztvevővel, valamint egyéb élő képzés
keretében minden szakterület végzett képzéseket.

A vállalkozók teljestíményének javítását célzó intézkedések

8
8.1

Képzési programok

A NÉBIH több képzést szervezett a vállakozóknak, a főbb területek a következők voltak:
állatgyógyászati termékek ellenőrzése, jogszabályi előírások, fertőző állatbetegségek és
kapcsolódó mentesítési programok (Salmonella, PRRS, Aujeszky-betegség), a Magyar
Élelmiszerkönyv és az Éltv. előírásai.
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8.2

12

Információs kampányok

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

8.3

Jó Higiéniai Gyakorlat útmutatók

A 2010-es évben szakmai szervezetekkel egyeztetve elkezdtük a vendéglátásra vonatkozó Jó
Higiéniai Gyakorlat kidolgozását, amely 2012. márciusában készült el.
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1. Melléklet
Az ITNET 2010-2014. startégiai céljai
I. Megfelelő szabályozás
1.
2.
3.
4.

integrált, egyértelmű joszabályi háttér;
szakmai joganyag egységes kiadása és elérhetősége;
egységes, rendezett utasítások, adminisztratív környezet fejlesztése;
egyértelmű, a szervezeti felépítést tükröző feladat delegálás

II. Megfelelő technikai háttér
1.
2.
3.
4.

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

III. Jól felkészült szakemberek
1.
2.
3.
4.
5.
6.

egységes szakmai továbbképzési rendszer;
e-learning;
belső információáramlás hatékonyabbá tétele;
élelmiszerlánc szakterületeit érintő felsőfokú képzésben való aktív részvétel;
feladatok igényeinek megfelelő munkaerő szervezés;
célzott vezetőképzés

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

egységes és közvetlen utasítási lánc;
átlátható és kiszámítható tervezési rendszer;
kiemelt célokra human erőforrás biztosítása;
társhatóságokkal való együttműködés fejlesztése;
éves fejlesztési terv készítése;
összehangolt operatív eves ellenőrzési és monitoring terv kialakítása;
eves képzési program összeállítása;
eves felülvizsgálati program készítése

V. Korszerű 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 ellenőrzésekbe;
egységes adatgyűjtési rendszer;
minőségirányítási rendszer bevezetése;
fogyasztók, vállakozók képzése, tájékoztatása;
folyamatos media jelenlét;
felkészülés a 2011-es EU Elnökségre
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2. Melléklet
Kockázat alapú tervezés

ITNET Jelentés Vezetői Összefoglaló 2010. • Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal • www.nebih.gov.hu

Élelmiszerlánc-felügyeleti összefoglaló jelentés 2011.

15

3. Melléklet
Ellenőrzési adatok 2009-2011.
Ellenőrzések száma

Szakterület

2009

2010

Nem megfelelések száma
2011

2009

2010

2011

Talajvédelem

2 186

2 431

2 269

n.a.

n.a.

54

Növényegészségügy

47 632

55 125

42 035

195

211

181

Növényvédelem

24 279

23 254

17 551

6 953

6 335

4 290

Zöldség-gyümölcs

40 476

39 935

34 013

1 024

827

618

Állatgyógyászati
termék

78

105

244

78***

105***

244***

Állategészségügy

7 261*

13 492

9 005

1 880*

1 407

1 627

Állatvédelem

169 625

146 273

124 028

3 057

2 869

1 986

793**

1 349

35

33

Állati eredetű
melléktermék
Takarmány

2 924

2 049

1 864

350

139

83

Élelmiszer előállítás

14 412

12 975

18 203

n.a.

n.a.

1 024

Élelmiszer
forgalmazás

28 110

27 206

28 758

n.a.

n.a.

2 903

Vendéglátás

24 573

25 343

25 002

n.a.

n.a.

2 585

Borászat

5 772

4 843

4 328

1 625

1 014

1 007

Összesen

367 328

353 824

308 649

15 162

12 942

16 635

* Az adat 2009 év április-december időszakra vonatkozik.
** A 2010. évi jelentésben nem szereplő adat
*** Valamilyen fokú nem megfelelést (ha máshol nem, akkor a műveleti eljárások szintjén) minden ellenőrzés feltárt
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Szakterület

Helyszínen
vizsgált tétel
2010

Nem megfelelt
tétel

2011

2010

2011

16

Laborban vizsgált
tétel
2010

2011

Nem megfelelt
tétel
2010

2011

Talajvédelem

n.a.

n.a.

8

8

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Növényegészségügy

2 660

2 444

45

65

13 163

12 476

430

546

Növényvédelem

24 193

30 099

1 568

146

3 424

2 846

29

7

Zöldség-gyümölcs

39 935

34 013

827

618

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Állatgyógyászati
termék

n. a.

n. a.

48

43

626

932

22

26

Állategészségügy

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

731 165

776 300

110 011

n.a.

Takarmány

n. a.

5 679

n.a.

77

2 788

2 724

130

139

Élelmiszer

103 753

115 878

4 144

5 654*

69 845

59 326

5 072

5 654*

Borászat

1 305

1 710

549

340

3 538

3 517

465

470

Összesen

171 846

189 823

7 189

6 951*

824 549

858 121

**

**

* Élelmiszereke esetében a helyszínen és laboratóriumban vizsgált tételekről csak összevont adat áll
rendelkezésre
** Az eltérő adattartalom miatt az eredmények nem összehasonlíthatók.
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4. Melléklet
Szankciók 2009-2010.

Figyelmeztetés

Szakterület

2009

2010

2011

Talajvédelem

81

74

25

Növényegészségügy

n.a.

Növényvédelem

Tevékenység
felfüggesztése,
korlátozása

Bírságok száma
2009

2010

2011

2009

2010

2011

264

237

211

9

16

24

n.a.

10

18

13

60

84

81

n.a.

n.a.

6 187

4 968

4 406

276

471

144

Zöldség-gyümölcs

105

114

919

713

578

0

0

0

Állatgyógyászati
termék

6

15

6

24

17

14

95

56

31

Állategészségügy

858*

809

460

27*

442

60

1

41

17

Állatvédelem

n.a.

n.a.

32

22

30

22

n.a.

n.a.

n.a.

Állati eredetű
melléktermék

n.a.

36

28

n.a.

4

5

n.a.

1

2

Takarmány

245

60

48

98

68

35

Élelmiszer előállítás

844**

350

484

755

658

540

Élelmiszer
forgalmazás

2 164
**

1 093

1 417

2 148

1 547

1 486

Vendéglátás

1 926
**

978

1 477

2 016

1 606

1 108

504

67

27

18

7

7

12 974

10 375

8 505

4 988

4 372

785

Borászat
Összesen

6 229

3 529

3 977

7
4 529
***

3 696
***

56
212
204

*Az adat 2009 év április-december időszakra vonatkozik.
** Helyszíni figyelem felhívás és figyelmeztetés végzés formában.
*** Tevékenység korlátozása és más, nem bírság szankciók együttes száma.
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Kapcsolat:

National Food Chain Safety Office
www.nebih.gov.hu
Cím: 1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.
E-mail: ugyfelszolgalat@nebih.gov.hu
Tel.: 06 1 336 9000
Fax.: 06 1 336 9479
Facebook: www.facebook.com/nebih.hu
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