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Bevezetés
A dokumentum az Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv (ITNET) 2013. 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 2013-as év legjelentősebb eseménye a többéves előkészítő munka eredményeként
létrejött Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia 2013–2022 elfogadása volt. Az 1703/2013-as
Kormányhatározattal elfogadott dokumentum az élelmiszerlánccal kapcsolatos legfontosabb
célokat és feladatokat fogalmazza meg annak érdekében, hogy a globális piac növekvő
kockázatai ellenére az élelmiszerlánc-termékek mindenkor egészségesek, kiváló
minőségűek és biztonságosak legyenek, továbbá hogy magas fokú tudatosságot és
felelősséget tanúsítson az élelmiszerlánc minden szereplője. A tízéves Stratégia az
alapelvek mellett különös figyelmet fordít az élelmiszerlánc-biztonsággal kapcsolatos
társadalmi (vállalkozói és fogyasztói) szemléletformálásra. A Stratégiában foglalt célok
megvalósítása 2013-ban megkezdődött.
A NÉBIH és a megyei kormányhivatalok egyes igazgatóságaként működő mezőgazdasági
szakigazgatási szervei az élelmiszerlánc teljes területén, vagyis a talajvédelemtől a
növényvédelmen és az állategészségügyön át a vendéglátásig 2013-ban is folyamatosan
ellenőrizték és felügyelték a vállalkozások tevékenységét és létesítményeit.
A hatósági ellenőrzések tervezése 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, amelyben jelentős szerepe volt az előző évben létrejött
Kiemelt Ügyek Igazgatóságnak is. Az igazgatóság szakemberei több hónapos előkészítést
követően, célzottan, gyanú alapján derítették fel az élelmiszerlánc-hamisítási, -csalási
ügyeket. A hagyományostól eltérő munkamódszernek köszönhetően 2013-ban is számos
jelentős ügyet sikerült felderíteni.
Reméljük, hogy a felügyeleti tevékenységet röviden bemutató összefoglaló kellő
részletességgel mutatja be és foglalja össze 2013. évi tevékenységünk 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

A 2013. költségvetési évben 10 664 795 ezer Ft felügyeleti díj bevétel megosztására került sor,
amelyből a KIH részére a NÉBIH 5 758 990 ezer Ft-ot utalt át. A NÉBIH bevételét képező
felügyeleti díj összege 4 905 805 ezer Ft volt. A 2013 szeptemberében indult felügyeleti díj
bevallások ellenőrzések előkészítő feladataként elkészült egy szűkített, 1200 ügyfelet
tartalmazó adatbázis, amelynek adatai alapján 246 adatszolgáltatás-kéréssel megvalósuló
ellenőrzést és 7 helyszíni ellenőrzést kezdeményezett a Hivatal. 2013. évben 49 db
jegyzőkönyv készült. Az ellenőrzés alá vont ügyfelek a 2012. évre 9 961 000 Ft, míg a 2013.
évre vonatkozóan 25 986 000 Ft felügyeleti díjat vallottak be utólagosan az értesítő levelek
átvétele után.
Talajvédelem

Az 1156 talajvédelmi hatósági ellenőrzés során 290 esetben talált nem megfelelést a
hatóság, amely további intézkedést vont maga után. A kötelezések száma 104, a szankciók
száma 158 volt. A kiszabott bírságok összege 56 millió forint volt, beleértve a termésnövelő
anyagokkal kapcsolatos bírságokat is. 2013-ban 28 alkalommal összesen 50 millió forint
járulékot állapítottak meg a humuszvagyon eltávolításáért a talajvédelmi felügyelők. Az
engedélyköteles termésnövelő anyagok és EK műtrágyák tekintetében 1738 tétel
ellenőrzése történt meg. A laboratóriumi vizsgálati eredmények alapján 18 EK műtrágya és
47 hazai engedélyköteles termésnövelő esetében állapítottak meg beltartalmi problémát.
Növényegészségügy

2013-ban a vizsgálatköteles termékellenőrzések száma 39 608 volt, az ellenőrzések során
378 esetben találtak valamilyen nem megfelelőséget.
A kockázat alapú felderítések kidolgozása és az egy időben elvégezhető feladatok
összehangolása 2011-ben megtörtént. 2013-ban a rendszert kibővítettük az egyes megyékre
vonatkozó ellenőrzések és mintavételezések intenzitásának meghatározásával.
Az új felderítési rendszer működtetésének eredményeként 2013-ban két jelentős nem honos
károsító, a szelídgesztenye-gubacsdarázs (Dryocosmus kuriphilus) és a szőlő aranyszínű
sárgaság fitoplazma (Grapevine flavescence dorée phytoplasma) hazai megjelenését
mutattuk ki.
Növényvédelem

2013-ban összesen 3523 esetben ellenőrizték a növényvédelmi felügyelők a termelői
raktárakat és az engedélyköteles termékek felhasználását, az ide vonatkozó jogszabályok
betartását a termelőhelyen illetve telephelyen.
A hatóság szakemberei 2013-ban a növényvédő szer kis- és nagykereskedők ellenőrzése
során 1499 kereskedelmi egységnél összesen 1873 esetben tartottak ellenőrzéseket. Az
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eljárások eredményeként 28,9 millió forint bírság kiszabása történt meg. A növényvédőszerkiszerelő cégek esetében kiemelt ellenőrzést rendelt el a NÉBIH NTAI: összesen 4 esetben
talált szabálytalanságot a hatóság, és 5 millió forint növényvédelmi bírság kiszabása mellett
döntött. A korábban említett kiemelt ellenőrzéseknek köszönhetően a növényvédőszerek
vizuális és minőségi vizsgálatának keretében 50 000 db növényvédőszer ellenőrzése történt
meg, összesen 423 tétel esetében találtak szabálytalanságot. Ez a korábbi években fellelt
rossz minőségű termékek többszöröse. A felmerült szabálytalanságok folytán összesen 6,1
millió Ft növényvédelmi bírság került kiszabásra.
A növényvédőszer-hamisítás, illegális behozatal kapcsán a növényvédő szerek minőségi
paramétereinek meghatározása során 2013-ban a 933 megmintázott tételből 3 minta volt
olyan, amely minőségi eltérést mutatott.
Növényvédőszer-maradék vizsgálatok keretében 2013-ban 2187 db hatósági – 1389 db
hazai és 798 db nem hazai eredetű friss zöldség-, gyümölcs és gabona minta analízisét
végezte el a hálózat. Az összesen vizsgált hatósági minták 52,5%-a nem tartalmazott
szermaradékot kimutatható mennyiségben.
Parlagfű elleni védekezés során a megyei kormányhivatalok külterületen 2995 esetben
(összesen 4028 hektárra) rendeltek el közérdekű védekezést, az esetek több mint 83%-ában
az ügyfelek maguk végezték el a parlagfű-mentesítést. Parlagfű-fertőzés miatt külterületen
összesen 2223 alkalommal szabtak ki növényvédelmi bírságot a felügyelők (5135 hektárra),
amely 129,77 millió forintot tett ki. Belterületen összesen 197 parlagfüves foltot érintően
került sor növényvédelmi bírság kiszabására, amely 21,13 millió forintot jelentett. 2013-ban 6
megyében körülbelül 1,6 millió ha volt a légi felderítéssel ellenőrzött területek nagysága.
Növényi termék ellenőrzés

A növényi termékek ellenőrzése során a nyomonkövetés és az áru eredetének igazolása
kiemelt hangsúlyt kapott 2013-ban is. Összesen 17 643 ellenőrzést végeztünk. A belföldi
forgalmazók ellenőrzése a tervnek megfelelően zajlott, 9138 tétel vizsgálata történt meg. A
bizonyos nem állati eredetű élelmiszerek fokozott importellenőrzése keretében 65 tétel
vizsgálatára került sor, melyek között nem megfelelő szállítmány nem volt.
Állatgyógyászati készítmények

2013-ben 20 szabálysértési ügyben indult eljárás; 6 esetben élelmiszerlánc-felügyeleti bírság
kiszabására került sor, 5 esetben az ügyfél határozatban figyelmeztetésben részesült. A
kiszabott bírságok összértéke 1,41 millió Ft volt.
Állategészségügy és állatvédelem

A NÉBIH állat-egészségügyi diagnosztikai laboratóriumaiba összesen 822 374 minta
érkezett 2013-ban, amelyekből 1 512 676 vizsgálatot végeztünk el.
Az Európai Bizottság 2013/274/EU bizottsági végrehajtási határozatával Magyarország
vaddisznóállománya újra klasszikus sertéspestistől mentessé vált, továbbá a 2014/91/EU
Bizottsági végrehajtási határozat megjelenésével Magyarország hivatalosan gümőkórtól
mentes lett. Ezen kívül továbbra is BSE-től mentes valamennyi szarvasmarha-állományunk.
A fertőző szivacsos agyvelőbántalmak felderítésére irányuló monitoring vizsgálatok 2013ban is folytatódtak.
.
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Élelmiszer- és Takarmánybiztonság

Az élelmiszerlánc-felügyelet során elvégzett létesítmény-ellenőrzések száma 68 783 darab
volt, az elmúlt évhez képest (71 556 darab) csökkenés tapasztalható.
A takarmányok vonatkozásában a 2013. évben összesen 6 206 tétel került vizsgálatra
(helyszíni és laborvizsgálatok összege), amelyből 159 tételnél állapított meg a hatóság hibát.
Takarmány-termékhamisítás egyetlen esetben sem került megállapításra. Az élelmiszerláncfelügyeleti ellenőrzések alkalmával 2013-ban 157 057 élelmiszertételt vont ellenőrzés alá a
hatóság, melyek közül 10 684 tételt kellett kivonni a forgalomból (kifogásolási arány: 6,8%).
A hatóság 2013. évben 3702 esetben szabott ki bírságot, összesen 912 007 967 Ft
értékben, és 1 623 esetben alkalmazott figyelmeztetés szankciót az élelmiszerek és a
takarmányok ellenőrzése kapcsán, 2013-ban élelmiszereredetű megbetegedés gyanúját 58
esetben, 1572 megbetegedéssel jelentették, az azonnali helyszíni- és laboratóriumi
vizsgálatok alapján ebből 26 esemény bizonyult valóban élelmiszer eredetűnek.
A RASFF rendszeren keresztül a NÉBIH szakterületét érintő 81 bejelentésből élelmiszert 65,
élelmiszerrel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagot 8, takarmányt 8 bejelentés
érintett. A bejelentések típusát tekintve 29 riasztás, 39 pedig bejelentés volt. Hír formájában
4 esetben kaptunk értesítést a Bizottságtól, továbbá kétoldalú (bilaterális) megkereséssel 9
ügyben fordult hazánkhoz valamely tagállam. A magyar hatóság 6 esetben kezdeményezett
bejelentést a RASFF rendszerbe.
Borászati termékek és alkoholos italok

A borászati termékek és az egyéb alkoholos italok ellenőrzése során a felügyelők 2675 db
hivatalos mintát vettek. Mintavétellel nem járó általános ellenőrzésre 1 338 alkalommal került
sor. A laboratóriumi vizsgálati eredmények alapján az ellenőrzött borminták közül 438
bortételnél állapítottunk meg kifogást. A NÉBIH összesen 11 629 500 Ft hatósági eljárási díj
megfizetésére kötelezte a felelősöket, a laboratóriumi vizsgálat alapján kifogásolt minőségű,
nem megfelelő kiszerelésű, illetve előzetes minősítés nélküli termékek árusításáért,
forgalmazásáért. Továbbá értesítette az illetékes elsőfokú hatóságot, hogy a nem megfelelő
termék esetén alkalmazzák a jogszabályban előírt szankciókat.
A borászati üzemek működési engedélyeinek kiadásával, módosításával kapcsolatos ügyfél
kérelemre 323 esetben folytattunk eljárást. A forgalomba hozatalra szánt 500 hl feletti
borkészletekből felügyelőink a borászati üzemekben 756 db hivatalos mintát vettek, valamint
14 403 db borászati termék laboratóriumi vizsgálata történt meg. A külföldről érkező import
borok kiemelt ellenőrzése során 1052 ellenőrzés történt.
Kiemelt ellenőrzések

A Kiemelt Ügyek Igazgatósága az eljárások során 42 millió Ft eljárási díjat szabott ki, a NAV
számítása szerint az év során közel 4 milliárd Ft áfa és adóelkerülést akadályozott meg, ez
összesítve a 2012-es eredménnyel 8 milliárd forintot tesz ki.
2013-ban az igazgatóság 385 jegyzőkönyvfelvétellel végződő ellenőrzést végzett, amely
során 16 létesítmény működését felfüggesztette, a termékek tekintetében 913 tételt zárolt,
továbbá 1699 tétel ártalmatlanításáról intézkedett, melynek súlya 473 tonna volt. Összesen
144,6 millió Ft élelmiszerlánc-felügyeleti, élelmiszer-ellenőrzési, növényvédelmi bírság
kiszabása történt meg 1123 tonna termékkel kapcsolatos intézkedés esetében.
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2 Az ellenőrzések fontosabb adatai
2.1 Változások a főbb célok területén
Az 1703/2013-as Kormányhatározattal elfogadásra került a többéves előkészítő munka
eredményeként létrejött Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia 2013–2022, Az Élelmiszerláncbiztonsági Stratégia a kockázatcsökkentésre két fő irányt határoz meg: társadalmi
tudásmenedzsment megszervezése és koordinálása az élelmiszerlánc mentén és az állam
hagyományos hatósági funkcióinak megerősítése. A célok megvalósításának érdekeben két
célterületen négy stratégiai célt és 11 programot határoz meg a Stratégia (2. melléklet).
2.2 A kockázatbecsléssel kapcsolatos változások
2013-ban megjelent a kockázat alapú mintavételi tervezés formalizált kereteit meghatározó
5/2013. számú elnöki utasítás az Élelmiszerlánc Mintavételi Terv elkészítéséről. Az
Élelmiszerlánc-felügyeleti Terv részét képező Élelmiszerlánc Mintavételi Terv elkészítése
összetett, komplex folyamat. Sok, ciklikus folyamatot foglal magában, amelyek adott esetben
több különböző szakmai egység kompetenciájába tartoznak. A tervezési feladatok
összehangolásáért, a szakmai megalapozottság biztosításáért egy Koordinációs
Munkacsoport és 12 Szakmai Panel felelős. A Szakmai Panelek az alábbi területeket
képviselik:
 Kockázatos termőföldek, talajvédelem és termésnövelő anyag
 Növényegészségügy
 Növényvédelem, növényvédőszer-maradék és növényvédő szer-minősítés
 Takarmánybiztonság és -minőség
 Állategészségügy és állatvédelem
 Mikrobiológiai és biológiai veszélyek
 GMO
 Állatgyógyászati készítmények és szermaradékaik
 Kémiai élelmiszer-biztonsági paraméterek és élelmiszerekkel rendeltetésszerűen
érintkezésbe kerülő anyagok
 Radioanalitika
 Adalékanyagok, Élelmiszer Minőség-ellenőrzés
 Adatkezelés, jelentések
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 2013. éves ellenőrzések adatait a korábbi évek adataival összehasonlítva a 3. melléklet
mutatja be.
Az ellenőrzések száma nem változott az előző évhez képest. Nagyságrendileg minden
szakterület esetében változatlanok az ellenőrzés számok.
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3 A megállapított hiányosságok elemzése
3.1 Általános trendek
Az ellenőrzések tekintetében a feltárt nem megfelelőségek száma az előző évhez képest
kismértékben növekedett, de az elmúlt két év viszonylatában nagyságrendileg nem változott.
Helyszínen vizsgált termékek esetében a nem megfelelőségek száma több mint duplájára
emelkedett, amely azzal magyarázható, hogy a korábbitól eltérő módszertannal végzett
kiemelt ellenőrzések nagyszámban derítettek fel nem megfelelőségeket az év során.
A laboratóriumban vizsgált termékek esetében a nem megfelelőségek száma
nagyságrendileg nem változott. A laboratóriumi vizsgálatok esetében gyakran előfordul, hogy
egy mintából több vizsgálat kerül végrehajtásra, így a vizsgált tételek számát nem lehet
összesíteni.
3.2 A hiányosságok főbb típusai
A 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

A talajvédelmi hatósági ellenőrzések száma nagyságrendileg megegyezett az elmúlt két
évben. A 2013-ban tapasztalt nem megfelelések száma az ellenőrzések során arányaiban
megfelel a 2012. évi ellenőrzéseken tapasztaltaknak. A kiszabott talajvédelmi járulék
összege 2013-ban jelentősen növekedett az előző évihez képest, mivel a tárgy évben több
olyan beruházás volt, amelynél nagy mennyiségű humusz eltávolítására volt szükség.
2013-ban a laboratóriumi vizsgálati eredmények alapján a termesztőközegeknél a
főproblémát az jelentette, hogy a vizsgált termékek felénél a kálium-tartalom nem érte el a
minimális hatóanyag-tartalomként jogszabályban előírt értéket. Továbbá a bevizsgált
komposztok 33%-nál, míg a szervestrágyák 55%-nál nem volt megfelelő a szerves anyag
tartalom. Toxikus elem tekintetében az arzént kell kiemelni, mert több termésnövelő típus
(komposzt, szervestrágya, termesztőközeg) tekintetében is határértéket meghaladó
mennyiséget tartalmaztak. Mikrobiológiai készítmény és komposzt minták (18 vizsgálat)
közül 3 db az előírtnál kevesebb összes csíraszámot tartalmaz. Csírázásgátló hatást 4
tesztelt termésnövelő anyag esetében állapítottak meg. Az engedélyköteles termékek és EK
műtrágyák esetében a címkézési, feliratozási, tárolási követelményeknek való megfelelés és
a forgalomba hozatali és felhasználási engedélyek megléte tárgyban lefolytatott ellenőrzések
kapcsán 101 esetben találtak nem megfelelőséget az ellenőrök.
A 2013. évben a szűk értelemben vett talajvédelmi hatósági munkához kapcsolódó
ellenőrzésszám csökkent a 2012. évhez képest, ugyanakkor az engedélyköteles
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termésnövelő anyagok és EK műtrágyák ellenőrzési száma nőtt, illetve az állami
támogatások hatósági ellenőrzésének száma általánosságban stagnált. Az engedélyköteles
termésnövelő anyagok és EK műtrágyák tekintetében az ellenőrzések számának
növekedésével a nem megfelelő tételek száma és a hatósági intézkedések száma is nőtt.
Növényegészségügy

2013-ban vizsgálatköteles termék ellenőrzések és a nem megfelelőségek száma egyaránt
33%-kal nőtt. A helyszíni ellenőrzések során a figyelmeztetések száma több mint duplájára
emelkedett. Növény-egészségügyi hiányosságok miatt kiszabott növényvédelmi bírságok
száma 71%-kal emelkedett, a bírság összegét egy kiemelten nagy összegű bírság a
hatszorosára növelte. A tevékenységek korlátozásának száma kis mértékben (5%)
növekedett az előző évhez képest. A helyszíni vizsgálat száma a 2012. évihez hasonlóan
alakult. A laboratóriumi vizsgálatok száma 2%-kal csökkent, a fertőzött minták száma 14%kal lett több. A 2013. évben karantén károsító előfordulása miatt nem fizettünk kártalanítást.
Növényvédelem

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján elmondható, hogy a legtöbb szabálytalanságot a
termelők követik el, azzal, hogy a növényvédő szereket nem az engedélyokiratban foglaltak
alapján használják fel és a nyilvántartásokat sem vezetik megfelelően. A termelőknél
folytatott hatósági ellenőrzések száma az elmúlt három évben nem változott számottevően,
azonban a kockázatbecslésen alapuló, célirányos ellenőrzéseknek köszönhetően nagyobb
arányban sikerült feltárni a szabálytalanságokat. Ennek eredményeként a kiszabott bírságok
mértéke évről évre növekedett 2011-ben 5,3 millió forint, 2012-ben 10,6 millió forint, 2013ban pedig 19,8 millió forint volt. A növényvédő szer forgalmazók ellenőrzésének száma a
korábbi évekhez képest csökkenő tendenciát mutat. A csökkentés oka, hogy az
ellenőrzéseket már kockázatbecslés alapján kell lefolytatni. Annak ellenére, hogy a feltárt
nem megfelelések száma is csökkent, a kiszabott növényvédelmi bírságban arányait tekintve
növekedés történt: 2011-ben 25,1 millió forint, 253 nem megfelelés, 2012-ben 8,6 millió
forint, 213 nem megfelelés, 2013-ban pedig 28,9 millió forint és 84 nem megfelelés. A
növényvédő szer gyártó és kiszerelő üzemek ellenőrzése során a korábbi években a
kiszabott bírság mértéke elenyésző volt. A parlagfű elleni védekezésről összességében
elmondható, hogy a 2012. évhez hasonlóan száraz 2013. év az időjárásnak és a nagyobb
földhasználói gondosságnak köszönhetően hasonló parlagfű fertőzöttséget és pollen
koncentrációt jelentett. Az elmúlt 10 évet áttekintve ez egyre csökkenő trendet mutat.
Növényi termék ellenőrzés

A zöldség-gyümölcs ellenőrzés során vizsgált tételek száma összességében kis emelkedést
mutat, a belföldi forgalmazóknál vizsgált tételek száma az előző évihez hasonló, viszont a
kifogásolt tételek száma nőtt. Ennek az oka, hogy a minőség ellenőrzésén túl hangsúlyosabb
lett a származás és nyomonkövethetőség ellenőrzése. A kiszabott bírságok összege
növekedett, a növekedés leginkább a célzottabb ellenőrzéseknek köszönhető, azaz az
ellenőrzés alá vont árualapok nagyobbak voltak az előző éviekhez viszonyítva. A
jogszabálysértések során 2013-ban is jellemzően sok volt a jelöletlen, igazolatlan eredetű
áru. A zöldség-gyümölcs ellenőrzések tapasztalatai azt mutatják, hogy összességében a
jogkövetés javult, a forgalmazók legnagyobb része igyekszik a vonatkozó szabályokat
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betartani, ezért egyre inkább célzott ellenőrzések szükségesek a szándékos jogsértések
felderítésére és megakadályozására.
Állatgyógyászati készítmények

Az állatgyógyászati készítmények ellenőrzése során tapasztalt jogszabálysértéssel
kapcsolatos ügyek száma az előző évekhez képest csökkent. A tavalyi évhez képest a nem
megfelelőségek számában és jellegében nem történt jelentős változás. 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, jogszabályellenes gyártási tevékenység, valamint
jogszabályellenes reklámozás voltak. Az ellenőrzések során feltárt nem-megfelelőségek
többsége a jogszabályellenes forgalmazást érintette.
A vizsgált piacfelügyeleti gyógyszerminták analitikai vizsgálati eredményei megfelelő
minősítésűek. Az immunológiai készítmények laboratóriumi ellenőrzése során a minták
2,5%-a nem volt megfelelő. A csomagolóanyagok/használati utasítások ellenőrzésénél négy
gyógyszerkészítmény esetén valamilyen nem-megfelelőség volt azonosítható (az összes
vizsgált csomagolóanyag/használati utasítás 8%-a.
Állategészségügy és állatvédelem

Az előző évekhez képest a kiemelt jelentőségű előírások vonatkozásában, a hiányosságok
számának növekedése tapasztalható. Ez részben az ellenőrzések számának
növekedésével, részben pedig az ellenőrzések hatékonyságának javulásával magyarázható.
A dokumentációt és a nyilvántartásokat több esetben nem vezették naprakészen, vagy
hiányosak voltak, de kedvező tapasztalat, hogy a figyelmezetések apróbb hiányosságok
esetén többnyire elérik céljukat, mivel a vállalkozók a figyelmeztetés hatására határidőre
kijavítják, illetve pótolják a hiányosságokat.
Élelmiszer- és Takarmánybiztonság

Az élelmiszerlánc-felügyeleti ellenőrzések 2013-ban 6,8%-os kifogásolási aránnyal tártak fel
hibákat, míg 2012-ben ez az arány 3,03% volt. A kiszabott bírságok száma növekedett az
előző évhez képest, a bírságok összege viszont közel azonos maradt. A figyelmeztetések
száma csökkenést mutat az előző évhez képest.
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 jelölési hiba, a harmadik helyen pedig a nyomonkövetési
kifogások álltak. 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 és alkoholos italok

A borászati termékek ellenőrzése során a kifogásolási arány 21%-os volt, amely az előző
évhez képest csökkenést mutat. A laboratóriumi vizsgálat eredménye alapján kifogásolt
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borminták aránya csökkent az előző évhez képest. Az egyéb alkoholos italok kifogásolási
aránya 14,2% volt, amely főként jelölési, érzékszervi kifogáson alapult.
Az engedélyezés során a kifogásolási arány 2,5%-os volt, 2012-ben 6,3%. A csökkenő
kifogásszám az elmúlt időszakban történt jelentős technológiai fejlesztéseknek, az ügyfelek
tájékoztatásának, valamint a származási bizonyítvány kiadás átalakított rendszerének is
köszönhető. Az új igazgatási szolgáltatási díjtételrendszer hatályba lépésével a NÉBIH
borászati hatósága – a borászok kérésének megfelelően – a forgalomba hozatali eljárásban
engedélyezendő tétel mennyiségével arányos vizsgálati díjat vezetett be. Ez lényeges
kiadáscsökkentést jelent a „kis” borászatoknak. Ennek hatására a forgalomba hozatali
engedély iránt benyújtott kérelem száma közel 15%-kal nőtt az előző évekhez képest.
Kiemelt ellenőrzések

Az újonnan bevezetett módszerek alkalmazása (pl. különböző szakterületről érkező
szakemberek egy szervezeti egységbe való integrálása, alapos előzetes operatív
adatgyűjtés, egy időben több helyszínen való ellenőrzés, a teljes lánc végigkövetése, a
társhatóságokkal való napi adat- és információcsere, hivatali időtől eltérő időpontú
rajtaütések, feladatra szabott szakembercsapat összeállítása stb.) hatékonynak és
eredményesnek bizonyult.
A zöldség-gyümölcs szektorban a nagybani piacokon elvégzett 123 tétellel kapcsolatos
intézkedés eredményeként 110 tonna került elkobzásra a nyomon követés hiánya miatt.
A növényvédő szer forgalmazók ellenőrzése során felderítésre került az egyik legnagyobb
hazai forgalmazó jogellenes tevékenysége; az elmúlt két évben kb. 500 millió Ft értékben
forgalmazott lejárt készítményeket, amiknek egy része vényköteles volt.
Az élelmiszer-biztonsági ellenőrzések eredményeként fényderült arra, hogy a hússzektorban
folytatott illegális tevékenység nagy része kistermelői álca alatt folyik.

4 A nem megfelelőségek esetén hozott intézkedések
A 2013. év főbb adatait a korábbi évek adataival összehasonlítva a 4. melléklet tartalmazza.
Általánosságban elmondható, hogy a 2012-es adatokhoz képest a figyelmeztetések, a
bírságok és a tevékenységkorlátozások száma kismértékben csökkent, azonban
nagyságrendileg egyik sem 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.
2013. december 9-étől a NÉBIH felülvizsgálati rendszere MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány
szerint tanúsított - az ISO 19011:2011 Útmutató irányelveinek figyelembevételével.
Auditok és szakterületi ellenőrzések

A 2013-ban tervezett A tervezett 50 felülvizsgálatból 45 felülvizsgálat lett lefolytatva, 3
felülvizsgálat elmaradt, és 2 átütemezésre került a következő évre ( táblázat).
Felülvizsgálat típusa

Felülvizsgálatok
száma

Audit

Felülvizsgálatot végző szervezeti egység

7

Rendszerszervezési és Felügyeleti Igazgatóság

4

Állat-egészségügyi és állatvédelmi Igazgatóság
Állattenyésztési Igazgatóság
Állatgyógyászati termékek igazgatósága
Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóság

Szakterületi ellenőrzés

39

16

Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság

4

Földművelésügyi Igazgatóság
Erdészeti Igazgatóság
Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóság

15
Összesen

Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

45

1. táblázat A végrehajtott felülvizsgálatok száma , felelős Igazgatóságok szerint

5.2 Eredmények
Az ökológiai tanúsító szervezetek auditja

2009. július elsejétől a 79/2009. FVM rendelet értelmében a NÉBIH felügyeli a
Magyarországon működő két öko tanúsító szervezet munkáját. Az auditokat több évre
kiterjedő, tudatos tervezési munkát követően kerülnek végrehajtásra. A tervezési munka
során az alábbi input tényezőket vettük figyelembe:





az auditok végrehajtására rendelkezésre álló humán erőforrás
egészből haladjunk a részletesebb felé – teljes működésről kapott általános kép
kialakítása, majd egyes szakterületek részletes vizsgálata
NÉBIH-en belül az egyes szakterületekről érkező információk
magyar és EU jogszabályi előírások
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A feltárt hiányosságokat a jelentés részletesen tárgyalja, jelen dokumentumban csak
néhányról teszünk említést.
Észlelt probléma
A vonatkozó FVM rendelet és tanúsítási rendszer működése
között eltérés van, és több ponton a rendelet módosítása
szükséges.
A tanúsító szervezet tevékenysége kapcsán feltárt nem
megfelelősségek vonatkozásában jogszabály hiányában nem
volt lehetőség bírság kiszabására

A tanúsító szervezetek nem rendelkeznek indikátorokkal a
helyszíni ellenőrzéseik, a szankcionálási gyakorlatuk és a
teljes tanúsítási rendszerük hatékonyságának igazolására.

A tanúsító szervezetek általános élelmiszerbiztonsági
kérdéseket nem vizsgálnak, mert ez nem képezi a delegált
feladatuk részét.
A megyei és központi szintű hatóság és a tanúsító
szervezetek közötti kommunikáció, kapcsolattartás nem
kielégítő.
A tanúsító szervezetek tanúsítási döntéseiket szinte
kizárólag a gazdálkodóknál végzett évi egyszeri kötelező
létesítményellenőrzések tapasztalatai alapján hozzák meg.
Az emellett végzett kockázatalapú ellenőrzések, és a levett
minták laborvizsgálati eredményein alapuló
termékellenőrzések számának meghatározásakor
elsősorban saját anyagi erőforrásaikat és nem a
termékbiztonságot veszélyeztető kockázatokat veszik alapul.

Intézkedés
Javaslattétel a 79/2009. FVM rendelet módosítása
érdekében.
Éltv. és 194/2008. Kormrendelet módosítási javaslat
kezdeményezése a tanúsító szervezetek működési
nem megfelelőségének bírsággal történő
szankcionálása érdekében.
A hatóság a tanúsító szervezetekkel közösen
kidolgozott egy általános hatékonyságvizsgálati
útmutatót, továbbá 2013 és 2014-re vonatkozóan egy
hatékonyságvizsgálati tervet. A tárgyévi tervet a
hatóság és a tanúsító szervezetek minden évben
egyeztetik.
A létesítmény ellenőrzés tervezésekor célszerű a
tanúsító szervezetek ellenőrzése során tett
megállapításokat is figyelembe venni. Hosszabb távon
célszerű a hatóság és az öko tanúsítók által
működtetett ellenőrzési rendszereket mélyebben
összehangolni.
Belső egyeztető fórum létrehozása a tanúsító
szervezetek és hatóság különböző szakterületét
képviselő szakembereinek részvételével.
A hatóság a tanúsító szervezetekkel személyes
egyeztetésen adott iránymutatást a kockázatalapú
létesítményellenőrzés és termékellenőrzés rendszer
fejlesztéséhez, az erre vonatkozó dokumentált eljárás
kidolgozásához.

A kockázat alapú mintavételi rendszer nem volt megfelelő. A
tanúsítók ellenőrei által folytatott mintavétel, a minták
szállítása nem megfelelő.

Az ÉTBI összefogásával Külső és Belső Egyeztető Fórum
keretein belül útmutató készült a tanúsító szervezetek
számára a kockázat alapú mintavétel tervezése és a
mintavétel kivitelezésével kapcsolatban.

A tanúsító szervezetek eltérő szankciókatalógust használnak,
amely azt eredményezi, hogy ugyanazért a nem
megfelelőségért esetenként eltérő szankciót kapnak a két
tanúsítóhoz tartozó gazdálkodók.

Az ÉTBI összefogásával összefogásával Külső és Belső
Egyeztető Fórum keretein belül a hatóság
szankciókatalógust dolgoz ki.

2. táblázat Néhány példa a feltárt hiányosságokra
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A Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóság auditja
A rendszeraudit során a növénytermesztési és kertészeti hatósági tevékenység szakmai
irányítást végző NÉBIH Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóság és a területi
növénytermesztési hatósági ellenőrzéseket végző megyei Kormányhivatal Növény- és
Talajvédelmi Igazgatóságok ellenőrzését végeztük el. Az audit célja volt a növénytermesztési
hatóság jelenlegi szervezetének, működésének, folyamatainak megismerése, a problémák
feltárása, továbbá információk gyűjtése a működés fejlesztéséhez.
A Kölcsönös Megfeleltetés (KM) tárgyában lefolytatott auditok

2013. évben valamennyi megyei Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi
Igazgatóságtól véletlenszerű kiválasztás alapján, összesen 60 db KM szakhatósági
ellenőrzési jegyzőkönyvet és a hozzá tartozó teljes dokumentációt vizsgáltuk. Az auditok
során megállapítottuk, hogy az ellenőrzések során a hibásan kitöltött helyszíni ellenőrzési
jegyzőkönyvek, illetve azok visszarögzítése során vétett hibák okozzák a legtöbb problémát.
A fenti hibák a legtöbb esetben visszavezethetőek voltak a kitöltési útmutatók, illetve az
eljárásrend nem megfelelő mélységű ismeretére. A hibás jegyzőkönyvek miatt több esetben
tapasztaltuk, hogy hibás döntések is születtek, ami a vezetői felülvizsgálat nem kellően
alapos elvégzésére utal. Valamennyi megvizsgált ellenőrzés kapcsán megállapítható, hogy a
szakrendszer megfelelően működik, a döntések generálásához szükséges algoritmusban
hibát nem tapasztaltunk.
Szakterületi ellenőrzések

A 2013. évben lefolytatott szakterületi ellenőrzések alapján megállapítható, 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 területei szervek foganatosítják. A
hatósági ellenőrzéseket
végző személyzet
megfelelő szakmai tudással és
jogszabályismerettel rendelkezik. Az ellenőrzések megfelelően dokumentáltak. Szinte
valamennyi szakterület megemlítette, hogy a területi szervek feladatellátását még mindig
jelentősen megnehezítik a szervezeti átalakulások és az ezzel kapcsolatos folyamatos
hatáskörváltozások. További nehézségeket okoz a gyenge humánerőforrás ellátottság is.
Többek között ennek is köszönhető az, hogy a területi felügyeletet ellátó munkatársak
általában több beosztásban is tevékenykednek, ami az egyes tevékenységekre fordítható idő
rovására megy. A területi szervek felügyeleti tevékenységének egyik legjellemzőbb
hiányosságaként több szakterület esetében is az merült fel, hogy a helyszíni ellenőrzést
végzők nem követik pontosan az adott szakterület által kiadott központi utasításokat és
eljárásrendeket.
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.
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6 Források
6.1 Működési források
Az NÉBIH költségvetése 2013-ben a következőképpen épült fel:

Költségvetési támogatás
Bevételek
Összesen

Források összege
(millió Ft)
4 999
6 059
11 058

Források aránya (%)
45
55
100

3. táblázat A NÉBIH költségvetése 2013-ban

2013. 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 2013.
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

306

Területi szervek

1862

Összesen

2168

558
558

4. táblázat Az élelmiszerlánc felügyeletet ellátó állomány létszáma

6.3 Laboratóriumi hálózat és Nemzeti Referencia Laboratóriumok
A NÉBIH Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatósága 2013-ban 6 központi referencia
laboratóriumot (NRL), és további 9 laboratóriumot működtet vidéki telephellyel. A Növény-,
Talaj- és Agrár-környezetvédelmi Igazgatóság 1 központi és 11 regionális laboratórium
munkáját felügyeli, az Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság 1 központi és 2 területi
laboratóriumot felügyel, az Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága és az Állattenyésztési
Igazgatóság 2-2 laboratóriumot működtet, a Borászati és Alkoholos Italok Igazgatósága és a
Növénytermesztési és Kertészeti igazgatóság pedig 1-1 laboratóriumot felügyelnek. A
laboratóriumok akkreditáltak.

7 A hatósági munka hatékonyságát javító intézkedések
7.1 Az ITNET-ben történt változások
2013-ban az ITNET-et érintő legfontosabb változás az Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia
elfogadása valamint a mintavételi – termékellenőrzési rendszer átalakítása volt. Az 1703/2013-as
Kormányhatározattal elfogadásra került a többéves előkészítő munka eredményeként létrejött
Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia 2013–2022, amely az élelmiszerlánccal kapcsolatos
legfontosabb célokat és feladatokat fogalmazza meg. A mintavételi rendszer átalakításának
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céljából valamint a szervezeten belüli hatékony információ áramlás és kommunikáció
létrehozásának jegyében elindult az Élelmiszerlánc Mintavételi Tervezés folyamatának
átalakítása. Egy Koordinációs Munkacsoport és 12 Szakmai Panel került kialakításra. Az előbbi
feladata annak biztosítása, hogy a monitoring tervek összhangban legyenek az intézmény által
képviselt stratégiai célokkal, az utóbbiak feladatai közé tartozik az egyes szakterületekhez
tartozó kockázatbecslésen alapuló mintavételi tervek elkészítése, a szükséges útmutatók,
valamint eljárásrendek kialakítása, rendszeres felülvizsgálata, valamint a kapcsolódó
adatkezelési eljárásrendek kidolgozása.
7.2 Szabályozási változások
2013. évben 24 szakmai jogszabály került kiadásra, valamint 22 új jogszabály és utasítás
szabályozza a hatósági feladatellátást.
7.3 Szervezeti változások
2013-ban nem történt szervezeti változás.
7.4 Eljárásrendek
Összesen 108 eljárásrend, körlevél szabályozza a hatósági eljárásokat a különböző
szakterületeken.
Eljárásrendek

Szakterület

száma

Talajvédelem
Növényvédelem
Növényegészségügy

9
19
6

Élelmiszer

13

Takarmány

8

Szakterület

Eljárásrendek

Állategészségügy
Állatvédelem
Bor és alkoholos
italok
Állati eredetű
melléktermék
Egyéb

száma

26
2
7
6
12

5. táblázat A 2013-ban kiadott eljárásrendek száma 2013-ban

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.
Az Éltv. 38/A§ (1) alapján a NÉBIH létrehozta és működteti a teljes vertikumot átfogó
Élelmiszerlánc-felügyeleti Rendszert (FELIR), melynek kialakításával megvalósult az egységes
információmenedzsment.
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
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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.
2013-ban 8 e-learning képzést tartottunk 1665 résztvevővel, valamint egyéb élő képzés
keretében minden szakterület végzett képzéseket.

8 A vállalkozók teljesítményének javítását célzó intézkedések
8.1 Képzési programok
A NÉBIH több képzést szervezett a vállalkozóknak, a főbb területek a következők voltak:
helyes joggyakorlat, változások a jogszabályi előírásokban, talajvédelmi szakkérdések,
állatgyógyászati termékek ellenőrzésével kapcsolatos ellenőrzés technikák, fertőző
állatbetegségek és kapcsolódó mentesítési programok (Salmonella, PRRS, Aujeszkybetegség), az Éltv. előírásai, rendkívüli helyzetek esetén követendő eljárások, szennyező
anyagok hatósági ellenőrzése, borhibák, stb.
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.
A NÉBIH 2013-ban számos szakmai és lakossági tájékoztató kiadványt adott ki, amelyeket
rendezvényeken, kiállításokon és konferenciákon juttatott el a célközönségének: könyv a
Magyar Erdészeti és Vadászati Műszaki Segédszemélyzet Országos Egyesülete (MEVME)
történetéről (750 pld.), Erdészeti naptár (1000 pld.), Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés
Jó Higiéniai Gyakorlatához (10 000 pld.), Borászati termékek hatósági kontrolljával
kapcsolatos tudnivalók (1000 pld.), Pálinka termékek hatósági kontrolljával kapcsolatos
tudnivalók (1000 pld.), Szántóföldi növények (5000 pld.), Az integrált termesztés alapelvei,
Ültetvények (5000 pld.), Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia 2013–2022 (1000 pld.), az
Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia kivonata (1000 pld.).
8.3 Jó Higiéniai Gyakorlat útmutatók
A kiadványok egy részét a NÉBIH honlapjáról elektronikus formában is letölthetők – mint
például az Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához című kiadvány.
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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
Az Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia célkitűzései
Az Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia a fő cél – az élelmiszerlánc biztonság fokozása –
elérése érdekében két célterületen négy stratégiai célt és 11 programot határoz meg:
I. Élelmiszerlánc-biztonsági tudásmenedzsment
I. A. Tudáscentrum kiépítése és működtetése
1. Egységes információ-menedzsment
2. Átlátható kockázatelemzés bevezetése
3. Laboratóriumi rendszer újraszervezése
I. B. Tudáshálózat kialakítása és innováció
4.
5.
6.
7.

Tudáshálózat alapjainak kiépítése
Modern oktatás-képzés
Partnerség a kutatásban, innovációban
Élénk közkapcsolatok

II. Élelmiszerlánc-kockázatok kezelése
II. A. Ismert kockázatok felügyelete
8. Széleskörű kockázatcsökkentés
9. Hiteles és erős hatóság
II. B. Ismeretlen veszélyek és elfogadhatatlan mértékű kockázatok kezelése
10. Sikeres küzdelem a visszaélések ellen
11. Kritikus infrastruktúrák védelme
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3. Melléklet
Ellenőrzési adatok 2010-2013.
Szakterület

Ellenőrzések száma

Nem megfelelések száma

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

Talajvédelem

2 431

2 269

1 757

1156

-

54

307

290

Növényegészségügy

55 125

42 035

29 883

39 608

211

181

285

378

Növényvédelem

23 254

17 551

16 456

13 566

6 335

4 290

2 708

2 670

Zöldség-gyümölcs

39 935

33 853

16 584

17 643

827

633

981

1 551

Takarmány

2 049

1 864

1 787

1 830

139

83

182

202

105

244

86

74

105*

244*

*

19

Állategészségügy

13 492

9 005

13 158

16 751

1 407

1 627

538

1 261

Állatvédelem

146 273

124 028

40 106

33 323

2 869

1 986

324

349

-

1 349

1 023

3335

35

33

27

42

Élelmiszer előállítás

12 975

18 203

17 507

17 475

-

1 024

2 203

2 394

Élelmiszer forgalmazás

27 206

28 758

26 418

22 512

-

2 903

3 580

3 283

Vendéglátás

25 343

25 002

25 844

22 351

-

2 585

3 750

3 553

Borászat

4 843

4 328

4 685

4 769

1 014

1 007

590

438

429

175

67

65

0

0

0

0

2 081

-

5 203

5 710

573

-

143

58

-

-

54**

385

-

-

-

120

355 541

308 664

200 618

200 553

13 515

16 650

15 618

16 589

Állatgyógyászati termék

Állati eredetű melléktermék

Növényi eredetű termék import
Állategészségügyi import
Kiemelt ellenőrzések
Összesen

* Valamilyen fokú nem megfelelést - ha máshol nem, akkor a műveleti eljárások szintjén - minden ellenőrzés feltárt
** valamilyen fokú nem megfelelőség
***Az Igazgatóság 2012 szeptemberében kezdte meg a működését, emiatt az adott évre vonatkozó adatok hiányosak

Szakterület

Helyszínen vizsgált tétel

Nem megfelelt tétel

Laborban vizsgált tétel

Nem megfelelt tétel

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011 2012 2013

Talajvédelem

n. a.

n. a.

1 012

1783

8

8

41

101

n. a.

n. a.

410

408

n. a.

n. a.

46

65

Növényegészségügy

2 660

2 444

3 964

4118

45

65

25

28

13163

12 476

15 077

14826

430

546

774

884

Növényvédelem

24 193

30 099

33 104

50009

1 468

146

149

423

4 387

4 109

3 584

4290

58

7

12

15

Zöldség-gyümölcs

39 935

33 853

16 584

17643

827

633

981

1551

n. a.

0

0

0

n. a.

0

0

0

Takarmány

n. a.

5 679

4 100

4 057

n. a.

77

57

59

2 788

2 724

2 695

2 149

130

139

95

100

Állatgyógyászati termék

n. a.

*

*

**

48

43

38

11

626

932

682

871

22

26

29

14

Állategészségügy

n. a.

n. a.

32 000

31267

n. a.

n. a.

8

9

731 165

63

76

Állatvédelem

n. a.

n. a.

4 700

138

n. a.

n. a.

1

0

n. a.

n. a.

0

0

n. a.

n. a.

0

0

Állati eredetű melléktermék

n. a.

n. a.

111

836

n. a.

n. a.

0

7

n. a.

n. a.

38

35

n. a.

n. a.

0

0

183 301

***

4 144 5 654

n. a.

***

69 845

59 326

54 405

***

5 072

5 654 n. a.

Élelmiszer
Borászat
Növényi eredetű termék import
Állategészségügyi import

103 753 115 878

37917

110 011 n. a.

***

1 305

1 710

623

713

549

340

115

111

3 538

3 517

2 569

2675

465

470

475

438

429

175

67

65

0

0

0

0

69

38

23

20

0

0

0

0

2 081

n. a.

659

984

573

n. a.

3

2

n. a.

n. a.

24

52

n. a.

n. a.

0

0

Kiemelt ellenőrzések
Összesen

948 865 911 308

2612
174 356 189 838

280 225

271 282

1699
7 662 6 966

1 418

4 001

-

-

-

-

-

-

-

* Helyszíni ellenőrzések alkalmával teljes raktárkészlet ellenőrzés történik. Azoknak a gyártási tételeknek az adatait jegyzőkönyvezzük, amelyeket nem megfelelőség érint.
** Helyszíni ellenőrzések alkalmával teljes raktárkészlet ellenőrzés történik. Minden egyes ellenőrzött gyártási tétel adatainak rözítésére nincs lehetőség. Azoknak a gyártási
tételeknek az adatait jegyzőkönyvezzük, melyeket valamilyen nem megfelelőség érint.
***Összevont adat áll rendelkezésre: Az élelmiszerlánc-felügyeleti ellenőrzések alkalmával 2013-ban 157 057 élelmiszertételt vont ellenőrzés alá a hatóság, melyek közül 10 684
tételt kellett kivonni a forgalomból (6,8%)

-

4. Melléklet
Szankciók 2009-2012.
Szakterület

Figyelmeztetések száma

Bírságok száma

Tevékenységek korlátozása

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

74

25

128

104

237

211

143

158

16

24

117

184

Növényegészségügy

n. a.

0

21

47

18

13

7

12

84

81

35

37

Növényvédelem

n. a.

n. a.

112

103

4 968

4 406

2485

2472

133

144

42

69

Zöldség-gyümölcs

114

0

0

0

713

578

829

1239

0

330

345

3

Takarmány

60

48

59

44

68

35

37

33

*

7

11

16

Állatgyógyászati termék

15

6

2

5

17

14

14

6

56

31

14

12

Állategészségügy

809

460

229

315

442

60

198

232

41

17

115

380

Állatvédelem

n. a.

32

93

120

30

22

22

66

n. a.

n. a.

21

13

Állati eredetű melléktermék

36

28

16

7

4

5

7

4

1

2

1

3

Élelmiszer előállítás

350

484

410

305

658

540

682

590

56

61

85

1 093

1 417

844

637

1 547

1 486

1395

1 201

212

231

128

Vendéglátás

978

1 477

723

603

1 606

1 108

997

833

204

202

112

Borászat

n. a.

n. a.

n. a.

-

67

27

KH szabta ki

KH szabta ki

7

7

KH szabta ki

KH szabta ki

0

0

0

-

0

0

0

-

0

0

0

-

n. a.

n. a.

127

19

n. a.

n. a.

4

0

n. a.

4

1

-

-

-

10

-

-

-

120

-

-

-

16

3 529

3 977

2 764

2 309

6 820

6 966

4 034

1 115

1 199

1 059

Talajvédelem

Élelmiszer forgalmazás

Növényi eredetű termék import
Állategészségügyi import
Kiemelt ellenőrzések
Összesen

10 375 8 505

*Tevékenység felfüggesztése és egyéb szankciók (zárolás, termék visszahívás, stb.)

3 696*

Élelmiszerlánc-felügyeleti összefoglaló jelentés 2012.
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