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Bevezetés
A dokumentum az Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv (ITNET) 2012. évi
jelentésének összefoglalója.
Az élelmiszerlánc-felügyelet alapvető célja az emberi egészség, a növények, 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 NÉBIH 2012-ben, a Vidékfejlesztési Minisztériummal karöltve kidolgozta az
Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia 2013-2022 tervezetét, mely új, korszerű alapokra helyezi
az élelmiszerlánc-biztonságért felelős szereplők viszonyát, egy partnerségen és
tudásmegosztáson alapuló szemlélet bevezetésével.
A megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei az élelmiszerlánc teljes
területén, vagyis a talajvédelemtől a növény- és állategészségügyön át a vendéglátásig
folyamatosan ellenőrzik és felügyelik a vállalkozások tevékenységét és létesítményeit. Az
ellenőrzési rendszerben a NÉBIH szerepe sokrétű: kidolgozza az ellenőrzési terveket,
nyomon követi azok teljesülését, audit és szakterületi ellenőrzéseket végez az ellenőrzési
rendszer hatékonyságának és szakszerűségének felmérésére, egyes ügyekben önállóan
végez ellenőrzési feladatokat, valamint a termék-mintavételek laboratóriumi vizsgálatait
elvégzi. A megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei végrehajtják a
terv szerinti ellenőrzéseket és mintavételeket, valamint eseti ellenőrzéseket végeznek,
amelyek kapcsolódhatnak üzlet- vagy üzemnyitáshoz, lakossági panaszbejelentéshez vagy
egyéb, ügyfél által kezdeményezett ügyekhez.
Az ellenőrzések túlnyomó része kockázat alapon történt, azonban egyes időszakokban, a
vállalkozói tevékenységtől és fogyasztói szokásoktól függően speciális ellenőrzéseket is
végeztünk. A kiemelt ellenőrzések gyakran a társhatóságok (rendőrség, vámhatóság,
adóhatóság) bevonásával folytak.
Úgy érezzük, hogy az alábbi dokumentum kellő részletességgel mutatja be és foglalja össze
2012. évi tevékenységünkről szóló jelentés legfontosabb tapasztalatait.
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1 Az ellenőrzések hatékonysága
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).
Az ellenőrzések hatékonyságának korábbi évekhez viszonyított elemzését az alábbiakban
szakterületenként közöljük.
Felügyeleti Díj
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (továbbiakban:
Éltv.) 47/B. §-a bevezette a felügyeleti díjat, amely az élelmiszerlánc hatósági felügyeleti
tevékenység feladatainak fedezetéül szolgál.
2012. költségvetési évben 3 713 861 eFt felügyeleti díj bevétel megosztására került sor,
amelyből a KIH jogelődjeként működő Nemzeti Államigazgatási Központ (NÁK) részére a
NÉBIH 2 005 485 eFt-ot utalt át. A NÉBIH 371 386 eFt-ot fejlesztésre és 1 336 990 eFt-ot
működési kiadásaira fordíthatott.
Talajvédelem
Általánosságban megállapítható, hogy a 2011-es évhez képest az intézkedések száma nőtt,
a szankciók száma csökkent, azonban a kiszabott bírságok összege nagyságrendileg
megegyezik a 2011. évi adattal.
A termésnövelő anyagok és EK műtrágyák ellenőrzése 2012-ben kiemelten, terv szerint,
mintegy 1 400 db tétel vizsgálatával zajlott le.
Növényegészségügy
A növény-egészségügyi szempontból jelentős károsítók terjedésének jellegéből adódóan a
káresemény nem feltétlenül kötődik a termelő vagy forgalmazó jogsértéséhez. A meghozott
intézkedések a károsító felszámolását és terjedésének megakadályozását szolgálják.
Szankcionálásra akkor kerül sor, ha a gazdasági szereplő nem tartja be a jogszabályban és
az elrendelt határozat(ok)ban rögzített kötelezettségeit. A kiszállási költségek csökkentése
érdekében 2011-ben kidolgoztuk a kockázat alapú felderítéseket, összehangoltuk az egy
időben elvégezhető feladatokat, a különböző károsítók felderítési helyszínét és időpontját
figyelembe véve. 2012-ben folytattuk ezt a tevékenységet.
Növényvédelem
2012-ben összesen 3 801 esetben ellenőrizték a növényvédelmi felügyelők a termelői
raktárakat és az engedélyköteles termékek felhasználását, az ide vonatkozó jogszabályok
betartását a termelőhelyen illetve telephelyen.
A megyei felügyelők a növényvédőszer kis- és nagykereskedők ellenőrzése során összesen
1 678 egységnél tartottak ellenőrzéseket engedélyköteles termék forgalmazásának
ellenőrzése céljából, valamint 110 esetben végeztek helyszíni szemlét működési engedély
kiadásához szükséges szakhatósági állásfoglaláshoz. A növényvédőszerekkel kapcsolatos
vizsgálatok során 3 935 jegyzőkönyv került kiállításra. Az ellenőrzések során 32 924
növényvédőszer-tétel leellenőrzése történt meg. A felmerült szabálytalanságok folytán
összesen 8,6 millió Ft növényvédelmi bírság került kiszabásra.
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2012-ben a felvett jegyzőkönyvek és a feltárt szabálytalanságok száma, valamint a bírságok
összege is csökkent az előző évhez képest.
A növényvédőszer-hamisítás, illegális behozatal kapcsán a növényvédő szerek minőségi
paramétereinek meghatározása során 2012-ben a 911 megmintázott tételből nem volt olyan,
amely minőségi eltérést mutatott volna. A növényvédő szer kiszerelő cégek ellenőrzése
során 2012-ben a megyei NTI növényvédelmi hatósági tevékenysége körében egyetlen
szabálytalanságot sem talált a növényvédőszerek kiszerelésével kapcsolatban.
Növényvédőszer-maradék vizsgálatok keretében 2012-ben 2 161 db hatósági – 1 233 db
hazai és 928 db nem hazai eredetű friss zöldség-, gyümölcs és gabona minta analízisét
végezte el a hálózat. A vizsgálat típusa szerinti megoszlásban az ellenőrzések kiterjedtek a
termőhelyekre, piacokra, logisztikai központokra, határállomásokra, valamint az agrárkörnyezetgazdálkodási-, illetve az iskolagyümölcs programban részt vevő termelők
ellenőrzésére is.
Az összesen vizsgált hatósági minták 49,4%-a nem tartalmazott szermaradékot kimutatható
mennyiségben.
Növényi termék ellenőrzés
A növényi termék-ellenőrzések során a nyomonkövetés és az áru eredetének igazolása
kiemelt hangsúlyt kapott. 2012-ben 16 584 ellenőrzés történt. A fokozott import ellenőrzések
során, csakúgy, mint az azt megelőző évben, a vizsgált termékek megfeleltek az
előírásoknak, nem megfelelést egyetlen esetben sem tapasztaltunk.
Állatgyógyászati készítmények
Az állatgyógyászati készítmények ellenőrzése során tapasztalt jogszabálysértéssel
kapcsolatos ügyek száma az előző évekhez képest közel azonos volt. 2012-ben 26
szabálysértési ügyben indult eljárás; 14 esetben élelmiszerlánc-felügyeleti bírság
kiszabására került sor, 2 esetben az ügyfél határozatban figyelmeztetésben részesült. A
kiszabott bírságok összértéke 1,66 millió Ft volt.
Állategészségügy és állatvédelem
A 2012. évi ellenőrzések elsősorban az Élelmiszerlánc-felügyeleti Terv alapján, az OÁIR
rendszerben elkészített éves tervhez igazodva kerültek elvégzésre. Az előírt ellenőrzéseket
a legtöbb megyében nem sikerült hiánytalanul elvégezni (teljesen két, 90%-ban egy megye
teljesítette a tervet. Ezen kívül, egy-két kirívó esettől eltekintve, a tervezett ellenőrzések kb.
80%-a valósult meg megyénként.) Általános trendként megállapítható, hogy az évek során
visszatérő módon, rendszeresen ellenőrzött egységek esetében fejlődés tapasztalható.
A NÉBIH állat-egészségügyi diagnosztikai laboratóriumaiba összesen 911 308 minta
érkezett vizsgálatra 2012-ben. Ezekből a mintákból 1 924 380 vizsgálatot végeztünk el. A
749 074 vér- és tejmintából 2011. évhez viszonyítva 300 ezerrel több vizsgálatot végeztünk;
egy-egy vérmintából gyakran többféle vizsgálatra is sor kerül.
Összefoglalásképpen megállapíthatjuk, hogy 2012-ben az előző évhez viszonyítva a
vizsgálatra beküldött minták száma 37,5 ezerrel csökkent, viszont az elvégzett vizsgálatok
száma 262 ezerrel emelkedett.
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Élelmiszer- és Takarmánybiztonság
A takarmánybiztonság területén végzett felügyeleti tevékenység kapcsán elmondható, hogy
2012 év végére (5 725 db létesítmény) a 2011. évi adatokhoz képest (5 750 db létesítmény)
a takarmányt előállító létesítmények száma lényegében nem változott. Az előállító
létesítmények tevékenysége a működési engedélyben meghatározott keretek között zajlik.
Az élelmiszerbiztonság területén, az élelmiszerlánc-felügyelet során elvégzett létesítményellenőrzések száma 71 556 darab volt. A monitoring tervek végrehajtása és az egyéb
ellenőrzések (például kiemelt és célellenőrzések) alkalmával összesen 233 301 tétel került
vizsgálatra.
A fokozott hatósági ellenőrzésnek köszönhetően több mint 25%-kal több tételt tudott a
hatóság megvizsgálni.
2012-ben 78 élelmiszer-eredetű megbetegedés esemény gyanúját jelentették, 1 332
megbetegedéssel, amelyek mindig soron kívüli, azonnali helyszíni és laboratóriumi vizsgálat
alá estek.
Az EU tagállamok által működtetett élelmiszerek és takarmányok gyors riasztási rendszerén
(RASFF) keresztül 93 Magyarországot érintő új bejelentés érkezett. A NÉBIH szakterületét
érintő 80 bejelentésből élelmiszert 65, élelmiszerrel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő
anyagot 8, takarmányt 7 bejelentés érintett. A bejelentések típusát tekintve 35 volt riasztás.
Hazánk 8 esetben kezdeményezett bejelentést a RASFF rendszerbe.
Borászati termékek
A borászati termékek ellenőrzése során a felügyelők 4 685 hatósági ellenőrzést végeztek,
melynek során 2 569 db hivatalos mintát vettek. Mintavétellel nem járó általános
ellenőrzések (2259 ellenőrzés) során 56 esetben vizsgáltuk a forgalomba-hozatali járulék
befizetését.
A borászati üzemek működési engedélyeinek kiadásával kapcsolatos feladatok (helyszíni
szemlék, hiánypótlások elrendelése, szakhatósági hozzájárulások beszerzése, határozat
elkészítése) realizálása során a borászati felügyelők 475 esetben végeztek ellenőrzést.
Építési engedélyezési eljáráshoz szükséges szakhatósági hozzájárulással kapcsolatos
ellenőrzésre 129 esetben került sor. 456 borászati üzem estében végeztünk helyszíni
ellenőrzést. A mintavételi feladatok során a borászati termékek nagykereskedelemi, üzemi,
raktári mintázása során 289 minta, a borászati termékek helyszíni ellenőrzése és
kiskereskedelemben történő mintázása során 693 minta levételére került sor.
A forgalomba hozatalra szánt 500 hl feletti borkészletekből felügyelőink a borászati
üzemekben 215 db hivatalos mintát vettek az előállítóktól laboratóriumi és érzékszervi
vizsgálatra. A harmadik országból és az EU-tagországokból származó borok ellenőrzése és
mintázása során 76 mintát vettünk. A házasításra kerülő, EU-tagországból származó borok
esetében 128 esetben végeztünk pincészetekben mintavétellel egybekötött ellenőrzést,
melyek során 191 mintát vettünk.
A laboratórium 13 485 borászati termék mintát vizsgált meg (10 916 db, ügyfél kérelmére
történő minősítés, valamint 2 569 db ellenőrzési minta).
Külföldről származó borok kiemelt ellenőrzése során 173 mintavétel történt pincészetekben.
Kiemelt ellenőrzések
A Kiemelt Ügyek Igazgatóságának tevékenységének jellemző fókuszpontjai a csalás,
hamisítás, illetve ahol nagyszámú fogyasztó egészségének veszélyeztetésének gyanúja
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merül föl. 2012-ben ez az igazgatóság 87 millió Ft bírságot szabott ki, és az ellenőrzések
során a NAV-val közösen 2,8 milliárd Ft értékben göngyölített fel áfacsalási és adóeltitkolási
ügyet.

2 Az ellenőrzések fontosabb adatai
2.1 Változások a főbb célok területén
A főbb stratégiai célok tekintetében nem történt változás. A hatóság feladata a strukturális
változások okozta kihívások megoldása és a felügyeleti díj bevezetése volt.
2.2 A kockázatbecsléssel kapcsolatos változások
2012-ben vezetett be a NÉBIH egy informatikai rendszer támogatott, kockázat alapú
létesítmény ellenőrzés tervezési rendszert (OÁIR) az élelmiszer-, takarmány-,
állategészségügy- és állatvédelem szakterületeken. A kockázatbecslés során a következő
tényezőket vesszük figyelembe:
 létesítmény profilja
 tevékenységhez kapcsolódó forgalmi adatok
 utolsó ellenőrzés eredményei
 utolsó ellenőrzés óta eltelt idő
A felsorolt tényezők elemzését követően a rendszer minden létesítményhez kioszt egy
kockázati értéket, amennyiben az érték meghaladja a terv bekerülési küszöbértéket, a
létesítmény bekerül az ellenőrzési tervbe.
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 2012. éves ellenőrzések adatait a korábbi évek adataival összehasonlítva a 2. melléklet
mutatja be.
Összességében az ellenőrzések száma 35,1%-kal csökkent az előző évhez képest. Az
ellenőrzések száma a növény- és talajvédelem, növény-egészségügy és takarmány
biztonság területén jelentősen csökkent. Az állatvédelem területén – ahol az ellenőrzések az
állatszállításhoz kötődnek – az ellenőrzések száma 68%-kal (85 000 ellenőrzés). Emellett az
élelmiszerbiztonság és vendéglátás területén közel azonos szinten maradt a korábbi évek
tapasztalataihoz képest. Az állategészségügy területén az ellenőrzések száma emelkedett.
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3 A megállapított hiányosságok elemzése
3.1 Általános trendek
A nem megfelelőségek száma a korábbi évekhez képest csökkent. A hatóság az előző
évhez képest kevesebb alkalommal szabott ki bírságot, valamint a figyelmeztetések és a
tevékenység korlátozások száma is csökkent.
3.2 A hiányosságok főbb típusai
A hiányosságok továbbra is leginkább adminisztratív jellegűek, de strukturális, technológiai
és általános higiéniai hibák is előfordulnak. A termék vizsgálatok elsősorban érzékszervi,
minőség megőrzési idővel kapcsolatos és minőségi hibákat mutattak ki.
3.3 A hiányosságok okai
A legjellemzőbb ok a vállalkozások anyagi helyzete. Legtöbb esetben nincs elegendő ember
az adminisztráció elvégzéséhez és kevés az anyagi forrás a karbantartáshoz és
fejlesztéshez.
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
Általánosságban megállapítható, hogy 2012-ben a 2011-es évhez képest az intézkedések
száma nőtt, a szankciók száma csökkent, azonban a kiszabott bírságok összege
nagyságrendileg megegyezik a 2011. évi adattal. Kevesebb szankcionálandó
jogszabályellenes esetet regisztráltak a hatóságok, de súlyosabbak a kötelezettségszegések (például nagyobb területet érintettek).
2011-ben a 2 269 talajvédelmi hatósági ellenőrzés során 219 esetben nem felelt meg
valamely talajvédelmi előírásnak az ellenőrzés tárgya, amely további intézkedést vont maga
után, míg ez az arány 2012-ben némileg változott, mivel 1 575 ellenőrzésből 126 nemmegfelelést tapasztalhattak a talajvédelmi felügyelők.
Egy-két kirívó, sorozatosan ugyanazt a jogsértést elkövető eseten kívül általánosságban
elmondható, hogy a talajvédelmi ellenőrzések eredménye az utóbbi pár évben közel azonos,
a felszólításoknak az ügyfelek eleget tesznek.
Növényegészségügy
A vizsgálatköteles termékek ellenőrzéseinek száma 2012-ben 12%-kal csökkent, a nemmegfelelőségek száma 36%-kal nőtt. A bírság kiszabása és a tevékenység korlátozása
között nincs minden esetben összefüggés a növény-egészségügyi szakterületen. A
tevékenységi korlátozások száma összességében 56%-kal lett kevesebb az előző évihez
képest.
A laboratóriumi vizsgálatok száma 20%-kal nőtt, a fertőzött minták száma 42%-kal lett több.
Növényvédelem
A növényvédelem területén az elmúlt évekhez képest tovább nőtt a szabálytalanságok
száma (76 eset). A korábbi évekhez hasonlóan legtöbb gond a permetezési naplók és egyéb
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nyilvántartások vezetésével (44 eset) volt, és a növényvédőszer tárolásával kapcsolatban is
több esetben (7) találtak szabálytalanságot – korábban nem volt gond a tárolással.
Viszonylag sok volt a probléma a növényvédőszerek engedélyokiratnak megfelelő
felhasználásával, kijuttatásával is (16 eset).
A bejelentések száma az előző két évhez képest tovább növekedett, melyet az is
alátámaszt, hogy a növényvédelmi felügyelők 308 esetben vettek fel jegyzőkönyvet panaszvagy kárbejelentések miatt. Az ellenőrzések során 67 esetben találtak szabálytalanságot,
amely az előző évben észlelt szabálytalanságok duplája. A hivatalból és bejelentés alapján
végzett ellenőrzések során összesen 143 esetben találtak az engedélyköteles termékek
felhasználásával kapcsolatos szabálytalanságot (mint például növényvédelmi szakirányító
nem volt a helyszínen, növényorvosi vény hiánya, engedélyokiratnak nem megfelelő
növényvédőszer felhasználás, nem megfelelő technológia alkalmazása miatti elsodródás,
méhpusztulás stb.). A szabálytalanságokért 2012-ben összesen 10,6 millió forint
növényvédelmi bírságot szabtak ki a megyei szakigazgatási szervek, amely az előző évben
kiszabott bírság duplája.
2012-ben ismét emelkedett a hivatalból indult technológiai ellenőrzések száma, ezzel együtt
az észlelt szabálytalanságok száma is tovább nőtt, az ellenőrzések 2%-ánál talált
szabálytalanságot a hatóság. A technológiai ellenőrzések keretein belül 1 412 esetben
végeztek ellenőrzéseket, és 3 esetben találtak valamilyen enyhébb szabálytalanságot, ezen
esetekben nem volt indokolt növényvédelmi bírság kiszabása. A veszélyek csökkentése
érdekében és a növényvédő szer felhasználás szabálytalanságainak kiszűrésére a hatóság
nem csak ellenőrzéseket végez a termelőnél, hanem növényvédőszer-maradék
vizsgálatának céljából növényi mintát is vesz.
Az ellenőrzések eredményeként 213 esetben találtak valamilyen szabálytalanságot a
kereskedők által forgalmazott termékekkel kapcsolatban, illetve a forgalmazásra vonatkozó
előírások megsértése miatt.
Határérték feletti mennyiségben mért szermaradék tartalom miatt a minták 0,55%-a minősült
kifogásoltnak - 12 db (11 db hazai eredetű, alma, fejes saláta, köszméte, paprika, retek,
uborka és 1 db nem hazai eredetű kultúra uborka). Köszönhetően a jól megtervezett, célzott
ellenőrzéseknek, a megengedett határértéket túllépő kifogásolt termékek száma jelentősen
csökkent az elmúlt évekhez képest – 2008 (50 db); 2009 (24 db); 2010 (29 db) - ugyanakkor
a szermaradékot nem kifogásolt mennyiségben tartalmazó növényi termékek aránya még
mindig magas – 50,05%.
Növényi termék ellenőrzés
Az ellenőrzésszám az előző évhez képest lényegesen kevesebb. Az ellenőrzések
csökkenésének oka, hogy az import-ellenőrzések száma jelentősen csökkent, mivel 2012ben elmaradtak a Szerbiából behozott ipari alma szállítmányok, amelyek az előző évben
több ezres nagyságrendben érkeztek Magyarországra. További jelentős csökkenést okozott,
hogy Bulgária az EU külső határán tovább erősítette ellenőrzési tevékenységét, valamint a
csökkenő piac és megváltozott szállítási útvonalak miatt lényegesen kevesebb szállítmány
ellenőrzése történt meg.
A belföldi forgalmazók ellenőrzése némi növekedést mutat az előző évhez képest, de a
kiszabott bírságok összege többszörösére (több mint hatszorosára) nőtt. Ennek oka főleg az,
hogy a kiemelt, nagybani piacokon végzett ellenőrzések során több nagymennyiségű tétel
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került bírságolásra. A jogszabálysértések során 2012-ben is jellemző trend, hogy sok a
jelöletlen, igazolatlan eredetű áru.
Állatgyógyászati készítmények
A leggyakoribb szabálytalanságok a jogszabályellenes forgalmazási tevékenység, az
állatgyógyászati készítmény forgalmazása/kiadása az állatgyógyászati készítményekkel való
kereskedelmi tevékenységre feljogosító működési engedéllyel nem rendelkező cégnek, alaki
hibás engedély kérelmének elmulasztása, állatgyógyászati oltóanyag forgalomba hozatala a
forgalmazást tiltó határozat ellenére, valamint jogszabályellenes reklámozás voltak. Az
ellenőrzések során feltárt nem megfelelőségek többsége a jogszabályellenes forgalmazást
érintette.
Visszatérő problémát jelent, hogy az éves piacfelügyeleti ellenőrzési terv nem valósul meg, a
tervezett minták jelentős része nem kerül mintavételezésre a területi szerveknél. A hazai
piacfelügyeleti eljárás során vett minták laboratóriumi vizsgálati eredménye alapján a minták
6,5%-a nem volt megfelelő. Egy esetben az Igazgatóság forgalmazási korlátozást rendelt el
és lefolytatta a gyártóhely/gyártás soron kívüli ellenőrzését. A készítmények
csomagolóanyagának és használati utasításának ellenőrzése során a minták 24%-nál
valamilyen nem megfelelőség volt azonosítható.
Állategészségügy
Összességében elmondható, hogy a nem megfelelések nagyobb része a dokumentáció
naprakész vezetésének hiányából adódott. Az állattartók leginkább az állategészségügyijárványügyi előírásokat tartják be, az észlelt problémák jellemzően az állatjelölés, az állati
melléktermék kezelés (leginkább állati hullakezelés) és a gyógyszerfelhasználás területén
jelentkeztek.
Az állategészségügyi diagnosztikai ellenőrzések során emelkedő számban került sor
Mycoplasma-tenyésztésre lúdból és szarvasmarhából, amelynek során több esetben M.
bovis, M. arginini, M. anatis, M. 1220, M. anseris, M. cloacale fajokat sikerült kitenyészteni.
A takarmányok mikotoxikológiai vizsgálatai arra utalnak, hogy 2012-ben a hazai termesztésű
kukoricában aflatoxinok (aflatoxin B1 és B2) termelődtek, amit a korábbi években még soha
nem tapasztaltunk.
A 2012-ben vizsgált rókákból és vaddisznókból származó 27 Trichinella izolátumok többsége
Trichinella britovi volt. Trichinella spiralist csak a szlovák határszélen lőtt három
vaddisznóban találtunk. Hazánkban a szilvatikus környezetben perzisztáló T. britovi a
domináns Trichinella faj. A T. spiralis csak az endémiás országokkal határos területeken
fordul elő. A rókák Echinococcus multilocularis fertőzöttsége a 2012. évi rendkívüli szárazság
következtében kissé visszaesett, de még így is a rókák 8,6%-a fertőzött.
Összesen 6070 halat vizsgáltunk. A koi herpesz-vírus betegség (KHV) három esetben fordult
elő, egy tógazdaságban, egy horgásztóban és egy kísérleti állományban. A pisztrángfélék
vérképzőszervi elhalásának vírusa (IHNV) és a pisztrángok vírusos vérfertőzésének vírusa
(VHSV) kimutatására irányuló vizsgálatok negatív eredményre vezettek.
Élelmiszer- és Takarmánybiztonság
A takarmányok vonatkozásában a 2012. évben összesen 6 795 tétel került vizsgálatra
(helyszíni és laborvizsgálatok összege), amelyből 152 tételnél állapított meg a hatóság hibát.
A hatóság az ellenőrzések során feltárt hibák esetében minden esetben kivizsgálta a nem
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megfelelőség okát, és az adott tétellel kapcsolatban megtette a további szükséges
intézkedéseket. Takarmány-termékhamisítás egyetlen esetben sem került megállapításra.
A hatóság 2012. évben 2 618 esetben szabott ki bírságot, összesen 1 022 521 511 Ft
értékben, és 1 980 esetben alkalmazott figyelmeztetés szankciót az élelmiszerek és a
takarmányok ellenőrzése kapcsán, amely az előző évhez képest csökkenést mutat.
A monitoring tervek végrehajtása és az egyéb ellenőrzések (például kiemelt és
célellenőrzések) alkalmával az előállító-, forgalmazó- és vendéglátóhelyeken elvégzett
termékvizsgálatok során – beleértve az élelmiszer-termékcsoportok mellett az élelmiszerrel
kapcsolatba kerülő más anyagokat (például fertőtlenítőszer, csomagolóanyag) – 7 058
tételnél állapított meg a hatóság hibát (kifogásolási arány: 3,03%).
A termékvizsgálatok kapcsán, elemezve a jelentősebb hiba-okokat, a leggyakoribb hiba 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 állnak. Az érzékszervi és minőségi követelményeknek való nem megfelelőség
miatt is több esetben szükség volt intézkedésekre, valamint az élelmiszerbiztonsági hiba
megsértésével (pl. mikrobiológiai, kémiai-biztonsági, reziduum-toxikológiai, stb. paraméterek)
kapcsolatos nem megfelelőségek is előfordultak, azonban ezeknek a kifogásoknak száma
jóval alacsonyabb volt.
Borászati termékek
A laboratóriumi vizsgálati eredmények alapján az ellenőrzési minták közül 475 bortételnél
állapítottunk meg kifogást. Ezekben az esetekben NÉBIH összesen 13 716 800 Ft vizsgálati
díj megfizetésére kötelezte a felelősöket, és értesítette az illetékes elsőfokú hatóságot, hogy
a problémás minőségű, kiszerelésű, illetve előzetes minősítés nélküli borok árusításáért,
illetve forgalmazásáért szabják ki a minőségvédelmi bírságokat. Az engedélyezés során
megvizsgált borok közül 690 tételt kifogásoltunk (ez 6,3%-os kifogásolási arány).
Kiemelt ellenőrzések
A 2012-es év hátralévő időszakában a kiemelt ügyekkel foglalkozó csoport 6 operatív tagja
az ország teljes területén összesen 54 db ellenőrzést végzett, és az ellenőrzések 85%-ában
állapítottak meg jogszabálysértést: közel 513 tonna élelmiszerlánc-termék (tőkehús, baromfi
termék, hal, zöldség-gyümölcs, növényvédő szer, tészta) forgalmazását tiltották meg vagy
rendelték el a megsemmisítését. Intézkedéseinkkel további 223 tonna élelmiszer,
növényvédő szer forgalmazását ideiglenesen korlátoztunk, illetve feltételekhez kötöttünk. A
kiszabott bírság 87 millió Ft volt, és az ellenőrzések során a NAV-val közösen 2,8 milliárd Ft
értékben göngyölítettünk fel áfacsalási és adóeltitkolási ügyet.

4 A nem megfelelőségek esetén hozott intézkedések
A 2012. év főbb adatait a korábbi évek adataival összehasonlítva a 3. melléklet tartalmazza.
Általánosságban elmondható, hogy a 2011-es adatokhoz képest a figyelmeztetések és a
bírságok száma csökkent, ugyanakkor a tevékenység korlátozások száma nem változott.
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5 Audit rendszer
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 Állategészségügyi Igazgatóság és Növény- és
Talajvédelmi Igazgatóság – minden szakterületre kiterjedő vizsgálatok; ezek csak a
jogszabályi megfelelőséget vizsgálják.

Auditok és szakterületi ellenőrzések
A 2012-ben tervezett 131 felülvizsgálatnak (audit és szakterületi ellenőrzés) a felülvizsgálati
időszak végéig kevesebb, mint a fele, összesen 65 darab audit és szakterületi ellenőrzés,
valósult meg.

Felülvizsgálat típusa

Felülvizsgálatok
száma

Audit

Szakterületi

58

ellenőrzés

Rendkívüli ellenőrzés
Összesen

1

Felülvizsgálatot végző szervezeti egység

7

Rendszerszervezési és Felügyeleti Igazgatóság

5

Állat-egészségügyi és állatvédelmi Igazgatóság

7

Állattenyésztési Igazgatóság

8

Állatgyógyászati termékek igazgatósága

3

Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóság

16

Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság

7

Földművelésügyi Igazgatóság

1

Erdészeti Igazgatóság

0

Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóság

11

Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

1

Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

66

A ReFI SzFO 2012-ben négy tárgyban összesen 7 auditot folytatott le, az alábbi négy
témakörben:
1. Az ökológiai tanúsító szervezetek auditja
2. A borászati hatóság auditja
3. A kölcsönös megfeleltetés auditja
4. A NÉBIH és az egyéb külső szervezetek közötti kapcsolatrendszer feltérképezése
5.2 Eredmények
Az ökológiai tanúsító szervezetek auditja
A tanúsító szervezetek nem megfelelő színvonalon ellenőrzik az ökológiai takarmány
előállítást és felhasználást az általuk tanúsított állattartóknál. A hiányosságok elsősorban
abból adódtak, hogy a tanúsító szervezetek nem tárták fel az összes nem megfelelőséget,
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illetve amiket feltártak, azokat esetenként rosszul értékeltek. Az ellenőrzésekhez használt
checklisták sem tértek ki minden takarmányozással összefüggő kérdés vizsgálatára. A feltárt
hiányosságok miatt a tanúsító szervezeteket a helyszíni ellenőrzések és a dokumentált
eljárásaik javítására köteleztük.
A tanúsító szervezetek pénzügyi működését pilot jelleggel vizsgáltuk. A valós helyzet
megítéléséhez azonban további felülvizsgálatokra van szükség.
A NÉBIH és a tanúsító szervezetek közötti koordináció eredményessége és hatékonysága
vonatkozásában javulás érezhető az elmúlt két év viszonylatában.
A Borászati Hatóság auditja
A felülvizsgálat során általános, teljes szervezetet érintő auditot hajtottunk végre a megyei és
a központi borászati hatóságnál. A központi koordináció vonatkozásában többek között a
dokumentált eljárások naprakészsége, a képzések és a szakmai munka felügyelete kapcsán
tártunk fel hiányosságokat. A hatósági tevékenység szervezése, kivitelezése számos ponton
eltér a kiadott eljárásrendektől. Az üzemengedélyezésen kívül a központi és a megyei
felügyelők egyaránt végezhetik a különféle típusú ellenőrzéseket. Esetenként közös
ellenőrzésre is sor kerül, a közös eljárás a Ket. előírásainak nem felel meg. A hatósági
munkát jól támogatja a BOR szakrendszer és a laboratóriumi háttér. Ez a szakterület átlagon
felül veszi figyelembe a munkája során az ügyfelek érdekeit, tevékenységét átlátható módon
folytatja.
A Kölcsönös Megfeleltetés (KM) tárgyában lefolytatott auditok
2012. évben három megyében hajtottunk végre KM auditokat. A vizsgált három megye
eredményei alapján országos szintű következtetés nem vonható le. Az auditok során
megállapítottuk, hogy a helyszíni ellenőrzések kivitelezése során kisebb-nagyobb
hiányosságok tapasztalhatók, azok színvonala azonban összességében megfelelő. Az
ellenőrzések során az egyedi esetek megoldása, mérlegelése általában nehézséget okozott
a felügyelőknek, ami gyakorlat orientált képzéssel javítható lenne. Ezen kívül a felügyelők
ellenőrzés előtti felkészülésének színvonalán is szükséges lenne javítani.
A NÉBIH és az egyéb külső szervezetek közötti kapcsolatrendszer feltérképezése
A vizsgálat célja annak feltérképezése volt, hogy a NÉBIH egyes Igazgatóságainak milyen
kialakult kapcsolatrendszere van külső szervezetekkel például más hatóságokkal, oktatási
intézményekkel és nemzetközi szervezetekkel. A felmérést pilot jelleggel végeztük, amiből
az is következik, hogy elemzéseink eredményei még nem tekinthetők a teljes szervezetre
vonatkozóan reprezentatívnak.
Szakterületi ellenőrzések
A 2012. évben szakterületi ellenőrzést végrehajtó szervezeti egységek saját felülvizsgálati
tapasztalatainak értékelése során megállapították, hogy a hatósági ellenőrzések általában jól
szervezetten zajlanak. A helyszíni ellenőrzések során tapasztalható jogszabályellenes
gyakorlatok feltárásra kerülnek. Ezen kívül a feltárt nem megfelelőségek miatt szükséges
intézkedéseket a területi szervek foganatosítják. A hatósági ellenőrzéseket végző
személyzet megfelelő szakmai tudással és jogszabályismerettel rendelkezik, az ellenőrzések
megfelelően dokumentáltak. Általánosságban elmondható, hogy a területi szervek
feladatellátását megnehezítik a szervezeti átalakulások és az ezzel kapcsolatos
hatáskörváltozások. További nehézségeket okoz a munkaerőhiány is, amely miatt előfordul,
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hogy a területi felügyeletet ellátó munkatársak egyszerre több beosztásban is
tevékenykednek, ami az egyes feladatokra fordítható idő rovására megy. A területi szervek
felügyeleti tevékenységének vizsgálata során hiányosságnak bizonyult az, hogy a helyszíni
ellenőrzést végzők nem követik pontosan az adott szakterület által kiadott központi
utasításokat és eljárásrendeket. Emellett a helyszíni intézkedések során több esetben nem a
megfelelő szankció került alkalmazásra.
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 ReFI SzFO éves audit jelentése a NÉBIH vezetőjének nyújt információt a fejlesztési
irányok és célok meghatározásában.

6 Források
6.1 Működési források
Az NÉBIH költségvetése 2012-ben a következőképpen épült fel:
Források
Költségvetési támogatás
Bevételek
Összesen

Millió Ft
5 233
5 023
10 256

%
51
49
100

2012. 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 2012.
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

Igazgatás Laboratórium

Központi szint

214

Területi szervek

2030

Összesen

2244

524
524

6.3 Laboratóriumi hálózat és Nemzeti Referencia Laboratóriumok
A NÉBIH Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatósága 2012-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.
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7 A hatósági munka hatékonyságát javító intézkedések
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.
2012-ben megkezdődött az Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia (ÉLBS) kidolgozása. Az
ÉLBS fogalmazza meg a magas szintű szakmai célokat, és ezen célrendszer továbbontása
fogja az ITNET alapját is képezni.
7.2 Szabályozási változások
2012. évben 19 szakmai jogszabály került kiadásra, valamint 14 új jogszabály és utasítás
szabályozza a hatósági feladatellátást.
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (továbbiakban:
Éltv.) 47/B. §-a bevezette a felügyeleti díjat, amely az élelmiszerlánc hatósági felügyeleti
tevékenység feladatainak fedezetéül szolgál. Az élelmiszerlánc-felügyelet terén
jogszabályban rögzített jogkörök és hatáskörök gyakorlásában részt vesznek a Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) és a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági
szakigazgatási szervei (Budapest Főváros Kormányhivatalában nem működik
mezőgazdasági szakigazgatási szerv, ezért a felügyeleti díj felhasználásban nem érintett).
7.3 Szervezeti változások
A VM az élelmiszerlánc ellenőrzéséhez kapcsolódó egyes tudományos feladatokat korábban a
Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatalon (MÉBIH) keresztül látta el, 2012. március 15-től a
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal és a Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal egyesült, és
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalként látja el a központi élelmiszerlánc-felügyeleti
feladatokat.
A tavalyi évtől a NÉBIH országos illetékességgel operatív ellenőrzési feladatokat is ellát, erre
a feladatra jött létre egy központi ellenőrzési csoport, a Kiemelt Ügyek Igazgatósága (KÜI),
amely országos illetékességgel, a hivatal teljes hatáskörében hajt végre ellenőrzéseket
kiemelt ügyekben.
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7.4 Eljárásrendek
Összesen 96 eljárásrend, körlevél szabályozza a hatósági eljárásokat a különböző
szakterületeken.
Szakterület

Eljárásrendek

Szakterület

száma
Talajvédelem
Növényvédelem

7
10

Növényegészségügy

2

Élelmiszer

8

Takarmány

8

Eljárásrendek
száma

Állategészségügy
Állatvédelem
Bor és alkoholos
italok
Állati eredetű
melléktermék
Egyéb

24
2
7
6
22

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 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.
2012-ben 9 e-learning képzést tartottunk 1860 résztvevővel, valamint egyéb élő képzés
keretében minden szakterület végzett képzéseket.
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8 A vállalkozók teljesítményének javítását célzó intézkedések
8.1 Képzési programok
A NÉBIH több képzést szervezett a vállalkozóknak, 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.
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Jogalkalmazás javítása a mezőgazdasági
szakigazgatásban 2. című, ÁROP-2216-2012-2012-0002 számú projektjének megvalósítási
szakasza sikeresen befejeződött.
A projekt első sorban élelmiszerlánc-biztonsági, mezőgazdasági, élelmiszeripari és speciális
szakigazgatási jogszabályok végrehajtását közvetlenül szolgáló képzések megtartását
célozta. Az oktatások célcsoportját a hivatal vezetői, hatósági tevékenységet végző
munkatársai, a kormányhivatalok szakemberei és az érintett ágazatok szereplői alkották.
Az oktatási anyagok 7 témakört érintettek: földművelésügy, erdőgazdálkodás,
állattenyésztés, élelmiszerlánc-biztonság, növény-, talaj és agrárkörnyezet-védelem,
állategészségügy és élelmiszerlánc-biztonsági felügyeleti díj.
8.2 Információs kampányok
A társhatóságokkal közösen (népegészségügyi szolgálat, fogyasztóvédelem, adóhatóság)
minden nyáron szervezünk információs kampányt a vállalkozóknak az élelmiszerforgalmazást és vendéglátást érintő jogszabályi elvárásokról.
8.3 Jó Higiéniai Gyakorlat útmutatók
A 2011. 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. stratégiai céljai
I. Megfelelő szabályozás
1. integrált, egyértelmű jogszabályi háttér;
2. szakmai joganyag egységes kiadása és elérhetősége;
3. egységes, rendezett utasítások, adminisztratív környezet fejlesztése;
4. egyértelmű, a szervezeti felépítést tükröző feladat delegálás;

II. Megfelelő technikai háttér
1. informatikai alrendszerek fejlesztése;
2. adminisztratív terhek csökkentése (pl.: automatizált jelentési rendszer);
3. mobil munkavégzés megkönnyítése;
4. ügyfelek számára elektronikus ügyintézés biztosítása

III. Jól felkészült szakemberek
1. egységes szakmai továbbképzési rendszer;
2. e-learning;
3. belső információáramlás hatékonyabbá tétele;
4. élelmiszerlánc szakterületeit érintő felsőfokú képzésben való aktív részvétel;
5. feladatok igényeinek megfelelő munkaerő szervezés;
6. célzott vezetőképzés;

IV. Hatékony munkaszervezés
1. egységes és közvetlen utasítási lánc;
2. átlátható és kiszámítható tervezési rendszer;
3. kiemelt célokra human erőforrás biztosítása;
4. társhatóságokkal való együttműködés fejlesztése;
5. éves fejlesztési terv készítése;
6. összehangolt operatív éves ellenőrzési és monitoring terv kialakítása;
7. eves képzési program összeállítása;
8. eves felülvizsgálati program készítése;

V. Korszerű módszerek
1. szakmai, jogi, pénzügyi, informatikai kommunikációs stratégia alkotása;
2. kockázat alapú tervezés;
3. szakmai és civil szervezetek bevonása az ellenőrzésekbe;
4. egységes adatgyűjtési rendszer;
5. minőségirányítási rendszer bevezetése;
6. fogyasztók, vállalkozók képzése, tájékoztatása;
7. folyamatos média jelenlét.
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2. Melléklet
Ellenőrzési adatok 2009-2012.
Ellenőrzések száma

Szakterület

2009

Talajvédelem
Növényegészségügy
Növényvédelem
Zöldség-gyümölcs
Takarmány
Állatgyógyászati termék
Állategészségügy
Állatvédelem
Állati eredetű melléktermék
Élelmiszer előállítás
Élelmiszer forgalmazás
Vendéglátás
Borászat
Növényi eredetű termék import
Állategészségügyi import
Összesen

2010

2011

Nem megfelelések száma
2012

2009

2010

2011

2012

2 186

2 431

2 269

1 757

n. a.

n. a.

54

126

47 632
24 279
40 476
2 924
78
7 261*
169 625
n. a.
14 412
28 110
24 573
5 772
75
1 660
369 063

55 125
23 254
39 935
2 049
105
13 492
146 273
n. a.
12 975
27 206
25 343
4 843
429
2 081
355 541

42 035
17 551
33 853
1 864
244
9 005
124 028
1 349
18 203
28 758
25 002
4 328
175
n. a.
308 664

29 883
16 456
16 584
1 787
86
13 158
40 106
1 023
17 507
26 418
25 844
4 685
67
5 203
200 564

195
6 953
1 024
350
78***
1 880*
3 057
n. a.
n. a.
n. a.
n. a.
1 625
0
618
15 780

211
6 335
827
139
105***
1 407
2 869
35
n. a.
n. a.
n. a.
1 014
0
573
13 515

181
4 290
633
83
244***
1 627
1 986
33
1 024
2 903
2 585
1 007
0
n. a.
16 650

285
2 708
981
n. a.
***
538
324
27
n. a.
n. a.
n. a.
590
0
143
5 722

*2009. április-decemberi adat
*** valamilyen fokú nem megfelelőség
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Szakterület

Helyszínen vizsgált tétel

Nem megfelelt tétel

Laborban vizsgált tétel

Nem megfelelt tétel

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

Talajvédelem

n. a.

n. a.

n. a.

1 012

6

8

8

41

n. a.

n. a.

n. a.

410

n. a.

n. a.

n. a.

46

Növényegészségügy

2 560

2 660

2 444

3 964

38

45

65

25

13 567

13163

12 476

15 077

228

430

546

774

Növényvédelem

n. a.

24 193

30 099

33 104

n. a.

1 468

146

149

3 036

4 387

4 109

3 584

24

58

7

12

Zöldség-gyümölcs

40 476

39 935

33 853

16 584

1 029

827

633

981

n. a.

n. a.

0

0

n. a.

n. a.

0

0

Takarmány

n. a.

n. a.

5 679

4 100

n. a.

n. a.

77

n. a.

3 273

2 788

2 724

7 440

190

130

139

n. a.

Állatgyógyászati termék

n. a.

n. a.

**

**

38

48

43

38

540

626

932

682

540

22

26

29

Állategészségügy

n. a.

n. a.

n. a.

32 000

n. a.

n. a.

n. a.

8

n. a.

731 165

n. a.

110 011

n. a.

63

Állatvédelem

n. a.

n. a.

n. a.

4 700

n. a.

n. a.

n. a.

1

n. a.

n. a.

n. a.

0

n. a.

n. a.

n. a.

0

Állati eredetű melléktermék

n. a.

n. a.

n. a.

111

n. a.

n. a.

n. a.

0

n. a.

n. a.

n. a.

38

n. a.

n. a.

n. a.

0

121 739

103 753

115 878

183 301

2 466

4 144

5 654

n. a.

n. a.

69 845

59 326

54 405

n. a.

5 072

5 654

n. a.

2 301

1 305

1 710

623

807

549

340

115

3 471

3 538

3 517

2 569

878

465

470

475

75

429

175

67

0

0

0

0

42

69

38

23

0

0

0

0

Élelmiszer
Borászat
Növényi eredetű termék import
Állategészségügyi import
Összesen

948 865 911 308

1 660

2 081

n. a.

659

618

573

n. a.

3

n. a.

n. a.

n. a.

0

n. a.

n. a.

n. a.

0

168 811

174 356

189 838

280 225

5 002

7 662

6 951

1 361

-

-

-

-

-

-

-

-

** Helyszíni ellenőrzések alkalmával teljes raktárkészlet ellenőrzés történik. Azoknak a gyártási tételeknek az adatait jegyzőkönyvezzük, amelyeket nem megfelelőség érint.

3. Melléklet
Szankciók 2009-2012.

Szakterület
Talajvédelem
Növényegészségügy
Növényvédelem
Zöldség-gyümölcs
Takarmány
Állatgyógyászati termék
Állategészségügy
Állatvédelem
Állati eredetű melléktermék
Élelmiszer előállítás
Élelmiszer forgalmazás
Vendéglátás
Borászat
Növényi eredetű termék import
Állategészségügyi import
Összesen

Figyelmeztetések száma

Bírságok száma

Tevékenységek korlátozása

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

81
n. a.
n. a.
105
245
6
858*
n. a.
n. a.
844**
2 164**
1 926**
n. a.
0
n. a.
6 229

74
n. a.
n. a.
114
60
15
809
n. a.
36
350
1 093
978
n. a.
0
n. a.
3 529

25
0
n. a.
0
48
6
460
32
28
484
1 417
1 477
n. a.
0
n. a.
3 977

128
21
112
0

264
10
6 187
919
98
24
27*
22
n. a.
755
2 148
2 016
504
0
n. a.
12 974

237
18
4 968
713
68
17
442
30
4
658
1 547
1 606
67
0
n. a.
10 375

211
13
4 406
578
35
14
60
22
5
540
1 486
1 108
27
0
n. a.
8 505

143
7
2485
829

9
60
276
0
***
95
1
n. a.
n. a.

16
84
133
0
***
56
41
n. a.
1

24
81
144
330
7
31
17
n. a.
2
56
212
204
7
0

117
35
42
345

t

2
229
93
16
1 980

t

n. a.
0
127
2 708

*2009. április-decemberi adat
** Helyszíni figyelmeztetések is beletartoznak.
*** Tevékenység felfüggesztése és egyéb szankciók (zárolás, termék visszahívás, stb.)
x
Kormányhivatal szabta ki.
t
Összesen

t

14
198
22
7
3 496

t

x

0
4
7 205

4 529*** 3 696***
18
0
n. a.
4 988

7
0
n. a.
4 034

1 115

t

14
115
21
1
505

t

x

0
4
1 199
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