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Köszöntő

Tisztelt Olvasó!
Az élelmiszerlánc-felügyelet alapvető célja az emberi egészség, az
állatok és a nemzetgazdaság védelme. A felügyeleti munka alapelve az
élelmiszerlánc-kockázatok minimalizálása a rendelkezésre álló
erőforrások
lehető
leghatékonyabb
felhasználásával.
Ennek
megfelelően szervezetünk legfőbb átfogó célja a minél tökéletesebb
élelmiszerlánc-felügyelet kialakítása, amely képes garantálni az
alapvető célok teljesülését.
A 2012. évi szervezeti változásokat követően a Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) 2013-ban már egy, az
élelmiszerlánc egész területét integráltan ellenőrizni képes, korszerű és
hatékony szervezet keretein belül látta el az élelmiszerlánc
felügyelethez kapcsolódó hatósági feladatokat. A hivatal egy helyen
összpontosítja a kockázatelemzés minden elemét: a kockázatbecslést,
-kezelést és -kommunikációt, megvalósítva így a kockázatelemzésen
alapuló, a közegészségügyi, élelmiszerlánc-biztonsági célokra
összpontosító rendszer működését.
A NÉBIH és a megyei kormányhivatalok 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 2012. év végén létrejött Kiemelt Ügyek Igazgatósága tovább
erősödött. A hatósági jogkörrel fellépő, nagy gyakorlati tapasztalattal
rendelkező szakemberekből álló, országos illetékességgel első fokon
eljáró operatív csoport szoros együttműködésben végzi hatósági
feladatait a nemzeti adó- és vámhatóság, a katasztrófavédelem és a
rendőrség szerveivel. A KÜI szakemberei több hónapos előkészítést
követően, célzottan, gyanú alapján derítik fel az élelmiszerlánchamisítási,
-csalási
ügyeket.
A
hagyományostól
eltérő
munkamódszernek köszönhetően 2013-ban is számos jelentős ügyet
sikerült felderíteni.
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.
Az élelmiszerlánc új szervezésű felügyelete jóval többet jelent a
korábbi ellenőrzési funkciónál, amit talán az a definíció ad vissza
legjobban, mely szerint az élelmiszerlánc felügyelet: az
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élelmiszerláncot alkotó folyamatokra
ellenőrzési és intézkedési rendszer.

és

termékekre

irányuló

A tízéves Stratégia az alapelvek mellett különös figyelmet fordít az
élelmiszerlánc-biztonsággal kapcsolatos társadalmi (vállalkozói és
fogyasztói) szemléletformálásra. Már 2013-ban fontos lépéseket
tettünk a Stratégiában foglalt célok megvalósulása érdekében. A
NÉBIH valamennyi területen eredményeket tudott felmutatni,
amelyek közül példaként említhetjük az informatikai alapokon nyugvó
FELIR rendszert, azt a korszerű állami tudásbázist, amely
nagymértékben javítja az élelmiszerlánc-felügyeleti ellenőrzési és
vizsgálati adatok minőségét. A NÉBIH továbbá a sertéságazat
legfontosabb szereplőinek bevonásával hozzálátott egy ún. Sertés
Nyomonkövetési Rendszer kialakításához is. Emellett az 5/2013.
számú Élelmiszerlánc Mintavételi Terv elkészítéséről szóló elnöki
utasítás kiadásával megkezdődött a (monitoring) mintavételi –
termékellenőrzési – rendszer átalakítása.
Remélem, hogy a 2013. évi tevékenységünkről szóló jelentés segít
megérteni működésünk megújult alapelveit, és a tavalyi, mozgalmas
év történéseiről is részletes képet ad.

Dr. Oravecz Márton
a NÉBIH elnöke
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Bevezetés
Az élelmiszerlánc-biztonság az elmúlt
években folyamatosan növekvő fontosságú
- és közben folyamatosan átalakuló fogalmi
kört képez.
Az élelmiszerlánc szakmai felügyeletét
jelenleg egy hatóság - a Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH),
valamint az általa irányított megyei
kormányhivatalok
mezőgazdasági
szakigazgatási
szervei
látják
el.
Tevékenységünkről azonban nehéz beszélni
anélkül, hogy megvizsgálnánk, hogy mit is
értünk
élelmiszerlánc,
élelmiszerláncbiztonság és élelmiszerlánc-felügyelet alatt.
Az elmúlt időszakban az élelmiszerbiztonság
középpontba kerülése rámutatott arra, hogy
különös figyelmet kell fordítani azon
folyamatokra
(tevékenységekre),
amelyeknek hatása van, vagy lehet az
élelmiszerekre.

Ezek
fényében
az
élelmiszerlánc
úgy
határozható meg, mint az
élelmiszerre közvetlen vagy
közvetett hatással bíró, a
"szántóföldtől
asztalig"
tartó
láncot
alkotó
folyamatok, valamint e
folyamatok
eredményeképpen
létrejövő
termékek
összessége.

Ez viszont azt jelenti, hogy nemcsak az
élelmiszerre közvetlenül ható folyamatokat,
mint
magát
az
élelmiszer-előállítást,
élelmiszer-forgalmazást, hanem a hatásukat
közvetve kifejtő folyamatokat pl. növényvédő
szerek felhasználását, takarmány-előállítást,
stb. is számításba kell venni.
E felismerés vezetett a "szántóföldtől az
asztalig" elv megfogalmazásához, majd az
élelmiszerlánc fogalom használatához.
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Az élelmiszerláncban a felelősség három fél,
a vállalkozó, az állam és a fogyasztó között
oszlik meg. Ezek közül az élelmiszerlánc
átfogó hatósági felügyeletének biztosítása
az állam felelősségi körébe tartozik.
A teljes élelmiszerlánc biztonságossága
érdekében a felügyeletnek valamennyi, az
élelmiszerláncot alkotó folyamatra ki kell
terjednie, és ráadásul az egyes folyamatok
valamennyi aspektusára.
Ennek
a
gondolatmenetnek
jobb
megértéséhez vegyük a következő példát:
A növényvédő szerek engedélyezése
során különös figyelmet kell fordítani,
hogy a szakszerű felhasználásból eredő, a
növények felületén, illetve a növényben
jelenlévő szermaradékok ne jelentsenek
az egyes fogyasztói csoportokra nézve
egészségügyi kockázatot.

növényvédő szer
talaj-

és termésnövelő

növény-

védelem

anyag

védelem

engedélyezés

takarmánynövényegészségügy

higiénia,
-biztonság,
-minőség

állatvédelem

állat-gyógyászati

állat-

termék

egészségügy

engedélyezés

élelmiszerhigiénia,
-biztonság,

borminősítés

-minőség

1. ábra Az élelmiszerlánc-felügyelet szakterületei

Ugyanakkor meg kell győződni arról is,
hogy a növényvédő szerek előírásszerű
alkalmazása
ne
veszélyeztesse
a
felhasználók (pl. permetlé készítők,
kijuttatók) egészségét és ne jelentsen
kockázatot a környezetben élő hasznos
élővilágra.

A fenti szakterületeken folyó hatósági
tevékenység élelmiszerlánc mentén történő
összefűzése megteremti annak lehetőségét,
hogy a hatóság egységes szabályozás
alapján,
átlátható módon,
egységes
felügyeleti tevékenységet folytasson (1.
ábra).

A példánkban, a növényvédő szer
engedélyezés során tehát kétféle, egyrészt
élelmiszerbiztonsági,
másrészt
termékbiztonsági szempontot vizsgáltunk,
amely jól jellemzi az élelmiszerbiztonság
felügyelete és az élelmiszerlánc felügyelete
közötti különbséget.

Az élelmiszerláncba történő összevonás a
költséghatékonyságra való törekvés mellett
az eredményességet is elősegíti, mivel az
átfogó felügyelet lehetővé teszi a mélyebb
összefüggések feltárását, valamint a
felmerülő
problémák
egész
élelmiszerláncban
történő
egységes
kezelését.

A felügyelet során az élelmiszerbiztonság
mellett számos más szakterület szempontjait
is figyelembe kell venni.
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Az Integrált Többéves Nemzeti
Ellenőrzési Terv
Az európai uniós jogszabályok 2007-től kezdődően minden tagállam részére
kötelezővé teszik egy 3-5 évre szóló integrált többéves nemzeti ellenőrzési terv
(ITNET) készítését. Ennek célja a növény-egészségügyi, állategészségügyi,
állatvédelmi, élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó tagállami ellenőrzések
hatékony végrehajtásának biztosítása.
Az első alkalommal 2006-ban összeállított, hazai többéves terv a 2007-2009
közötti időszakra készült. Az abban rögzített feladatok végrehajtásáért
eredetileg három hatóság volt felelős, azonban a későbbiekben a hatósági
tevékenységek közötti átfedések megszüntetése érdekében a kormányzat az
élelmiszerek biztonságával, minőségével kapcsolatos ellenőrzések jelentős
részét egy szervezet, az élelmiszerlánc- felügyeleti szerv feladatává tette.
A kedvező tapasztalatok rámutattak arra, hogy az élelmiszer- és takarmánylánc
(a továbbiakban: élelmiszerlánc) szemléletet nem csak a hatósági szervezet,
hanem a többéves terv tekintetében is célszerű alkalmazni.
Ugyan az európai uniós jogszabályok csak az élelmiszerlánc bizonyos
aspektusait (élelmiszer-biztonság, takarmánybiztonság, állategészségügy
állatvédelem, növényegészségügy egyes területeit) helyezik a többéves terv
hatálya alá, azonban hazánk esetében indokoltnak látszik azt a teljes
élelmiszerlánc felügyeletére kiterjeszteni.
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Az első ITNET hatálya 2009-ig terjedt, így
emiatt, valamint az intézményi változások és
kormányzati
döntések
következtében
szükségessé vált az ITNET módosítása.
2008-ban az a döntés született, hogy a
hatóság
élelmiszerlánc
felügyeletre
vonatkozó hosszú távú céljait az új ITNETben kell megfogalmazni. Ez ugyan együtt jár
a többéves terv hatályának kiszélesítésével,
azonban előnye, hogy nem kellett az ITNET
mellett egy stratégiai anyagot is készíteni, s
ezeket egymással folyamatosan naprakésszé
tenni.

Így a jelenlegi többéves terv 2010-től 2014-ig
hatályos, ennek az ötéves időtartamnak a
céljait és prioritásait fekteti le.

CÉLRENDSZER
Az ITNET mint stratégiai dokumentum az
élelmiszerlánc-felügyeleti
szervek
fejlesztését öt területre és azon belül további
célterületekre bontja, melyek a következők:

Megfelelő szabályozás












Mivel a jelentősebb szervezeti átalakítások,
valamint koncepcióváltások általában a
választásokat követően, legnagyobb részük
az azt követő év elejével lépnek érvénybe,
ezért az ITNET-et a kormányzási 4 éves
ciklusokhoz illesztettük olyan módon, hogy
az új terv mindig a választásokat követő év
elejével lépjen hatályba.







integrált,
ellentmondásmentes,
egyértelmű
jogszabályi
környezet
kialakítása, egységes nómenklatúrával;
szakmai joganyag egységes kiadása,
elérhetősége; egységes és rendezett
utasítások, valamint az adminisztratív
környezet fejlesztése (pl. egységesített
iratminták);
egyértelmű, a szervezeti felépítést
tükröző feladatleosztás;

Megfelelő technikai háttér
informatikai alrendszerek fejlesztése,
használhatóságuk növelése;
a jogi keretek figyelembe vételével
könnyítés az adminisztrációs terheken
(pl. jelentések vonatkozásában);
mind a területen, mind a központban
mobil
munkavégzés
lehetőségének
biztosítása;
ügyfelek számára elektronikus ügyintézés
lehetősége;

Jól felkészült szakemberek

egységes
szakmai
továbbképzési
rendszer kialakítása;
e-learning rendszer kiépítése;
belső információáramlás hatékonyabbá
tétele, információhoz való könnyebb
hozzáférés elősegítése;
az élelmiszerlánc szakterületeit érintő
egyetemi, főiskolai képzésben való aktív
részvétel;
feladatok által támasztott igénynek
megfelelő munkaerő alkalmazása;
célzott
vezetőképzés;
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Hatékony munkaszervezés
egységes és közvetlen utasítási lánc;
átlátható és kiszámítható tervezési rendszer
működtetése;
a kiemelt - ITNET-ben rögzített - célokra
humán-erőforrás biztosítása;
hatóságokkal
való
együttműködés
fejlesztése;
éves fejlesztési terv készítése;
összehangolt éves operatív ellenőrzési és
monitoring terv kialakítása;
éves képzési program összeállítása;
éves felülvizsgálati program készítése;

Korszerű módszerek
szakmai, jogi, pénzügyi, informatikai,
kommunikációs stratégia-alkotás;
kockázat alapú tervezési modell és
moduláris rendszerű, kockázatbecslésen
alapuló monitoring tervezés minél szélesebb
körű bevezetése, alkalmazása (2013 végéig);
szakmai és civil szervezetek bevonása az
ellenőrzésekbe;
adatelemzést
széleskörűen
támogató
integrált adatgyűjtési rendszer;
minőségirányítási rendszer bevezetése;
fogyasztók,
vállalkozók
képzése,
tájékoztatása;
folyamatos (nem
csak élelmiszerlánc
eseményhez köthető) média jelenlét;
szerepünk
nemzetközi
kapcsolatokban
történő erősítése, illetve EU elnökségre való
szakmai felkészülés.

A fent meghatározott fejlesztési területek,
célok teljesítésének menetrendjét, valamint
emellett az alaptevékenységet jelentő
feladatok (pl. szakterületi ellenőrzések,
minta-vételek stb.) ellátását az adott év
költségvetési
adottságainak
figyelembe
vételével évente tervezni szükséges.

ÉLELMISZERLÁNC-FELÜGYELETI TERV
Az éves Élelmiszerlánc-felügyeleti terv egy
folyamatosan futó, évről évre megújuló terv,
melynek elemei:
1. Fejlesztési terv: a hosszú távú célok
alapján meghatározott éves (féléves,
negyedéves)
fejlesztési
célokat,
feladatokat tartalmazza;
2.

Ellenőrzési és (monitoring) mintavételi
terv: a helyszínen végrehajtandó

ellenőrzéseket
tartalmazza;

és

mintavételeket

3.

Képzési terv: az adott évre tervezett
képzéseket tartalmazza;

4.

Felülvizsgálati terv: az adott évre
tervezett, élelmiszerláncra vonatkozó
auditokat és belső ellenőrzéseket
tartalmazza.

VÁLTOZÁSOK
2013-ban az ITNET-et érintő legfontosabb
változtatás
az
Élelmiszerlánc-biztonsági
Stratégia elfogadása valamint a mintavételi –
termékellenőrzési rendszer átalakítása volt.
Ahogy az látható, az ITNET-ben foglalt célok
elsősorban operatív célok, amelyek mellett
szükséges
szakmai
stratégiai
célok
meghatározása
is.
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 következő 10
évre.
Az Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégiából
levezethető
szakmai
stratégiai
célok
meghatározása és az ITNET módosított
célrendszere várhatóan 2015-re készül el.
A
(monitoring)
mintavételi
rendszer
átalakításának
céljából
valamint
a
szervezeten belüli hatékony információ
áramlás és kommunikáció létrehozásának
jegyében
elindult
az
Élelmiszerlánc
Mintavételi
Tervezés
folyamatának
átalakítása.
12
munkacsoport
került
kialakításra, amelyek 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.
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Az
Élelmiszerlánc-biztonsági
Stratégia
Többéves előkészítő munka eredményeként a Kormány 1703/2013. (X. 8.)
határozatával elfogadta az Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégiát, melyben 2022-ig
meghatározta az élelmiszerlánccal kapcsolatos legfontosabb célokat és
feladatokat, ezzel egy a partnerségen és a tudásmegosztáson alapuló szemlélet
bevezetésével új, korszerű alapokra helyezte az élelmiszerlánc-biztonságért
felelős szereplők viszonyát.
E Stratégia értelmében az állam küldetése nem más, mint az élelmiszerláncbiztonság javításával mindannyiunk, azaz az ember és a társadalom védelme,
melyet az egészség és a gazdaság védelmén keresztül a környezetvédelmi
szempontok szem előtt tartásával kíván elérni.
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ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI
STRATÉGIA 2013–2022
A Stratégia jövőképe az, hogy az
élelmiszerlánc-termékek
(különösen
az
élelmiszerek) mindenkor egészségesek, kiváló
minőségűek és biztonságosak legyenek. Azok
előállítása, kereskedelme, felhasználása vagy
fogyasztása során pedig magas fokú
tudatosságot és felelősséget tanúsítson
minden szereplő.
Ennek érdekében közösen, környezettudatos
módon
csökkenteni
szükséges
az
élelmiszerláncban előforduló egészségügyi és
gazdasági
kockázatokat.
A
kockázatcsökkentésre két fő célterület áll
rendelkezésre: társadalmi tudásmenedzsment
megszervezése
és
koordinálása
az
élelmiszerlánc mentén és az állam
hagyományos
hatósági
funkcióinak
megerősítése, hatékonyságának fokozása.
Ezt 4 stratégiai cél és 11 program bontja
tovább, amelyek a 2. ábra szemléltet.
A Stratégia lefektet olyan alapelveket,
amelyek végigkísérik a Stratégiát és annak
megvalósítását
is.
Lényeges
annak
megértése, hogy az élelmiszerlánc minden
résztvevőjének kiemelt felelőssége a saját
hatáskörében a legnagyobb gondossággal
eljárni (elővigyázatosság és kiterjesztett
felelősség); továbbá, hogy a legfontosabb
szereplő – a fogyasztó – védelme (fogyasztóközpontúság) kell az első helyen álljon. Az
élelmiszerlánc összetettsége megköveteli,
hogy azt tudományos megalapozottsággal és
átfogó, megelőző szemlélettel – „a
termőföldtől az asztalig” –, valamint integrált
megközelítéssel
vizsgáljuk.
A
hazai
élelmiszerlánc, az abban zajló gazdasági
folyamatok egy összetett hálózatot képeznek,
ráadásul e hálózat beágyazódik egy sokkal
átfogóbb
nemzetközi
hálózatba.
Az
átláthatóság és nyomonkövethetőség éppen
ezért központi helyet foglal el a Stratégia
megvalósításában.
A jó működőképesség fenntartása átfogóbb,
úgynevezett „hálózatszemléletet” követel meg

minden
(szabályozási,
szervezési,
informatikai, kommunikációs stb.) szinten.
Ebből
kifolyólag
a
stratégiai
célok
teljesüléséhez az egyes szakterületek közötti
egyre jobban kiteljesedő együttműködés és
integráció szükséges.
Mindezek jegyében a Stratégia kiemelten a
következő területeken kíván beavatkozni és
eredményeket elérni. Az egyes területek
bemutatása után, a 2013. évben megvalósult
főbb feladatok kerülnek bemutatásra.
TÁRSADALMI SZEMLÉLETFORMÁLÁS

A
táplálkozással
összefüggő
megbetegedések jelentős része helyes
vásárlási szokásokkal, konyhatechnikával
megelőzhető lenne. A jelenlegi helyzeten rövid
távon
célirányos,
aktív
kampánytevékenységgel,
élénk
közkapcsolatokkal, hosszú távon modern
oktatással, képzéssel, ismeretterjesztéssel
kívánunk
változtatni.
Mindemellett
a
társadalmi szemléletformálás sikeressége
érdekében meg kell kezdeni a társadalmi
tudáshálózat feltérképezését, fejlesztését.
INNOVÁCIÓ

ÉS

GAZDASÁGFEJLESZTÉS

AZ

ÉLELMISZERLÁNCBAN

A tudomány eszközeinek következetes
alkalmazásával lehet csak az élelmiszerlánc
kihívásaira hatékony megoldást találni. Az
élelmiszerlánc-biztonság fokozásának egyik
lényeges eszköze az innováció és
gazdaságfejlesztés, amelyre a következő
hétéves uniós költségvetési ciklusban kiemelt
források fognak rendelkezésre állni. E források
egy jelentős részéhez az állam (a hatóságok),
a kutatóintézetek és a vállalkozások a közös
kutatási, innovációs partnerségi programokon
keresztül juthatnak hozzá, alapot biztosítva
ezzel egy aktív élelmiszerlánc-kutatási hálózat
működésének.
AZ ÁLLAMI TUDÁSBÁZIS ÚJJÁÉPÍTÉSE

A teljes vertikumot átfogó Élelmiszerláncfelügyeleti Rendszer (FELIR), kialakításával
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egységes
információmenedzsment
valósítható meg. Ezáltal létrejön egy olyan
integrált adatbázis, amely a szakterületek
összekapcsolódásából
adódóan
az
őstermelőtől, kistermelőtől a multicégekig
láthatóvá teszi a hálózatot, lehetővé teszi az
átlátható kockázatelemzést. Megerősíti az
ágazati stratégiai döntéshozatalt, és támpontot
ad a termékek átfogó tanúsítási és
nyomonkövetési rendszereinek kiépítéséhez.
HITELES ÉS ERŐS HATÓSÁG

A mai modern élelmiszerlánc-biztonság
elképzelhetetlen az egész élelmiszerlánc
komplex, megelőző jellegű felügyelete nélkül.
Az erős hatóság kialakításához újra kell
szervezni
a
döntéseket
megalapozó
laboratóriumi rendszert, és arra alapozott
ellenőrzési programokkal (pl. Salmonellagyérítés,
BSE
monitoring,
antibiotikumrezisztencia-vizsgálatok
stb.)
széles körű kockázatcsökkentést kell végezni.

A kritikus infrastruktúrák védelme és ezek
fenntartása nemzetbiztonsági kérdés, ezért is
szükséges
hatékonyabbá
tenni
az
élelmiszerlánc-felügyeleti intézményrendszert.
AZ

ÉLELMISZERLÁNC

KIFEHÉRÍTÉSE,

SIKERES KÜZDELEM A VISSZAÉLÉSEKKEL
SZEMBEN

Ismert tény, hogy a szektorban kiugróan
magas a be nem vallott bevételek, jövedelmek
aránya,
kárt
okozva
ezzel
a
nemzetgazdaságnak és a tisztességes
vállalkozóknak is. A hamisítások, csalások
elleni küzdelem legfőbb célja mégis az, hogy a
fogyasztók legális körülmények között
előállított, ellenőrizhető és biztonságos
termékekkel találkozhassanak. Mindebben
kulcsszerepe van a szakterületeken átívelő, az
áruk áramlását, a hálózatot egyben átlátó,
nyomon követő hatóságnak és a masszív
ellenőrzési módszerfejlesztésnek, stratégiai
együttműködéseknek.

2. ábra Az Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia célterületei és programjai
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A STRATÉGIA ÁLTAL MEGFOGALMAZOTT
CÉLOK TELJESÜLÉSE A 2013. ÉVBEN
A NÉBIH már 2013-ban eredményeket tudott
felmutatni a Stratégiában szereplő valamennyi
területen, amelyek a következő fejezetekben
részletesen is bemutatásra kerülnek.
A 2013. évben a NÉBIH közkapcsolatai
javultak, tovább fokozta a lakosság és a
vállalkozók képzésére, ismeretterjesztésre
irányuló tevékenységét, valamint növekedett a
pozitív médiamegjelenések és -felületek
száma. Az élelmiszer-biztonsági ismeretek
átadását célzó fogyasztói kampányok (pl.
„Ételt csak okosan! – Élelmiszer-biztonságról
mindenkinek”) hozzájárulnak a tudatos
fogyasztói
magatartás
kialakulásához,
csakúgy, mint a fogyasztók részére bevezetett
„Zöld
szám”
szolgáltatás,
melynek
segítségével egyszerűen, gyorsan és
ingyenesen lehet bejelenteni az élelmiszerbiztonsággal kapcsolatos panaszokat.
A NÉBIH 2013-ban nyomtatott formában is
rendelkezésre bocsátotta az étkeztető,
vendéglátó vállalkozások, szakképző iskolák
számára a Higiéniai Bizottság által 2012-ben
széles szakmai konszenzussal elfogadott
„Útmutató a vendéglátás és étkeztetés jó
higiéniai gyakorlatához” útmutatót, továbbá
számos helyszíni, illetve e-learning képzést is
tartott a szereplőknek.
A
kutatás-fejlesztés
területén
történő
beavatkozások
gondos
előkészítést
igényelnek, melynek része, hogy felkutatjuk és
támogatjuk a leendő, ifjú kutatókat. 2013-ban
a „Légy Te is láncszem!” pályázat keretén
belül a Hivatal fiatal kutatók bevonását célozta
meg az élelmiszerlánc-biztonság fejlesztését
megalapozó műhelymunkájába.
Az élelmiszerlánc-felügyeleti ellenőrzési és
vizsgálati
adatok
minőségének,
elérhetőségének időben történő szolgáltatása
és elemezhetőségének javítása érdekében
került kialakításra egy informatikai alapokon

nyugvó rendszer, a FELIR. 2013-ban ennek
alapjai kerültek lerakásra az úgynevezett
„Partner és objektum Törzs adatrendszerben”,
illetve elkezdődtek a fejlesztések az
ellenőrzési és ütemezési rendszert és az
elektronikus nyilvántartási rendszert érintően
is.
Az átlátható kockázatelemzés bevezetése
érdekében az Éves Élelmiszerlánc-felügyeleti
Terv részét képező Élelmiszerlánc Mintavételi
Terv
elkészítésére
szakértőkből
álló
munkacsoportok kerültek kialakításra.
Az ismert kockázatok felügyeletének keretén
belül 2013. évben is számos mentesítési
programot végzett el a Hivatal a megyei
kormányhivatalok segítségével, amelyek közül
több sikeresnek mondható. Magyarország
2013-ban megkapta a „teljes mentességet” a
klasszikus
sertéspestis
állatbetegségre.
Emellett a NÉBIH koordinálásával az afrikai
sertéspestisjárvány kitörésének elfojtásához
kapcsolódó,
többnapos
szimulációs
gyakorlatot rendeztek Hajdú-Bihar megyében.
2013. év végén megjelent a létfontosságú
agrárgazdasági
rendszerelemek
és
létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és
védelméről szóló 540/2013. (XII. 30.)
Kormányrendelet, amely az agrárgazdasági
ágazat tekintetében kijelölő hatóságnak,
valamint a létfontosságú rendszerelem
helyszíni ellenőrzését lefolytató szervnek a
NÉBIH-et jelölte meg.
A 2012 szeptemberében létrejött Kiemelt
Ügyek Igazgatósága (KÜI), amely a NAV, a
katasztrófavédelem és a rendőrség szerveivel
szoros
együttműködésben,
alapos
előkészítést követően, célzottan, gyanú
alapján deríti fel az élelmiszerlánc-hamisítási, csalási
ügyeket.
A
hatékony
munkamódszereknek köszönhetően 2013ban is jelentős számú sikeres felderítésük volt.

ITNET Jelentés 2013. • Magyarország • Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal • www.nebih.gov.hu

Szervezeti felépítés,
szervezeti változások

12

Egységes szervezettel
az élelmiszerlánc-biztonságért
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal látja el a központi élelmiszerláncfelügyeleti feladatokat. A területi szerveink a fővárosi és megyei
kormányhivatalok önálló igazgatóságaiként működnek, a területi szervek által
működtetett laboratóriumok részei a NÉBIH országos laboratórium
hálózatának.
Jelenleg a Földművelésügyi Minisztériumon (FM) belül az élelmiszerláncfelügyeletért és agrárigazgatásért felelős államtitkár felügyelete alatt álló
Élelmiszerlánc-felügyeleti és Élelmiszerlánc-elemzési Főosztály irányítja és
felügyeli a növény- és talajvédelemmel, növényegészségüggyel, növényi
termék ellenőrzéssel, takarmányokkal, állategészségüggyel, állatvédelemmel,
állatgyógyászati
határellenőrzéssel,

készítményekkel,
élelmiszerekkel

állat-

és

kapcsolatos

növényegészségügyi
szakmai

laboratóriumi feladatellátást.
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Az FM és a NÉBIH között egyenes utasítási
rendszer
működik,
a
megyei
kormányhivatalok
mezőgazdasági
szakigazgatási szervei a Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium alá tartoznak,
felettük a NÉBIH szakmai irányítói jogkört
gyakorol. Az intézményi struktúra változása
komoly kihívások elé állította és állítja a
Szolgálatot.
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).
A
Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatalról szóló 22/2012. (II.29.) Korm.
rendelet 8. §-ának (14) bekezdése szerint
az évente befolyt felügyeleti díjnak a
fejlesztésre fordítandó 10%-a a NÉBIH
bevétele. A felügyeleti díj bevétel
fennmaradó összegének 40%-a a NÉBIH
bevétele, 60%-át a Közigazgatási és
Igazságügyi Hivatal (KIH) részére tovább
kell utalni.
A NÉBIH - a társhatóságokkal együttműködve
- nagyszámú operatív feladat elvégzését
irányítja
az
élelmiszerlánc-felügyelet
területén, ezen felül a NÉBIH egyes
szervezeti egységei nemzeti referencia és
egyéb hatósági laboratóriumi feladatokat is
ellátnak. A NÉBIH szervezeti felépítését a 3.
ábra szemlélteti.

A 882/2004/EK rendelet hatálya az alábbi
szervezeti egységek tevékenységére
terjed ki:
AZ ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI ÉS
ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI
ELNÖKHELYETTESSÉG
Az Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági
Igazgatóság
(ÉTbI)
látja
el
a
takarmányellenőrzéssel,
élelmiszerbiztonsággal,
-higiéniával
és
-minőséggel
kapcsolatos
központi
feladatokat; a hatáskörébe tartozó ügyek
vonatkozásában
a
beérkező
RASFF
riasztások kezelését és továbbítását.
Az Állategészségügyi és Állatvédelmi
Igazgatóság (ÁÁI) látja el a járványügyi,
állatvédelmi, az országos állategészségügyi
információs
rendszerrel
kapcsolatos
informatikai, valamint az állatok, állati
eredetű termékek és melléktermékek
szállításával és kereskedelmével kapcsolatos
központi feladatokat.
Az
Állategészségügyi
Diagnosztikai
Igazgatóság
(ÁDI)
látja
el
az
állategészségügyi diagnosztikai feladatokat.
Az Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága
(ÁTI) látja el az állatgyógyászati készítmények
forgalomba hozatalával, gyártásával és
forgalmazásának
engedélyezésével
és
ellenőrzésével
kapcsolatos
központi
feladatokat.
A Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóság
(BAII) látja el a borászati termékek
engedélyezésével, valamint a borászati
termékek és alkoholos italok ellenőrzéssel
kapcsolatos központi igazgatási feladatokat.
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NÖVÉNY-, TALAJ- ÉS
ELNÖKHELYETTESSÉG

ERDŐVÉDELMI

A NÉBIH országos illetékességgel operatív
ellenőrzési feladatokat is ellát, erre a
feladatra jött létre (2012-ben) egy központi
ellenőrzési csoport, a Kiemelt Ügyek
Igazgatósága (KÜI), amely a hivatal teljes
hatáskörében hajt végre ellenőrzéseket
olyan kiemelt ügyekben, ahol az adott
esemény stratégiai fontosságú, akár
nemzetgazdasági érdekből, akár azért,
mert nemzetközi érintettséggel jár, továbbá
nagy
élelmiszerbiztonsági
kockázatot
jelent. A jellemző ellenőrzési fókuszpontok
a csalás, hamisítás, illetve ahol nagyszámú
fogyasztó
egészségének
veszélyeztetésének gyanúja merül föl.

A Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi
Igazgatóság (NTAI) látja el az elsődleges
növényi termelés (agrárkörnyezet-védelem,
talajvédelem,
növényvédelem,
növényegészségügy,) és a növényi termék
ellenőrzés
élelmiszerlánc-biztonsággal,
valamint
a
zöldség-gyümölcs
minőségellenőrzéssel,
növényi
károsító
diagnosztikával,
az
engedélyköteles
növényvédő szerek
és termésnövelő
anyagok
engedélyezésével
összefüggő
központi
szakigazgatási,
hatósági
és
laboratóriumi feladatokat. Az Igazgatóság
ezen felül ellátja a hatáskörébe tartozó ügyek
vonatkozásában
a
beérkező
RASFF
riasztások kezelését és továbbítását.

A tudományos kockázatbecslési feladatokat
2012 márciusától a MÉBIH helyett a NÉBIH
Élelmiszerlánc-kockázatbecslési
Igazgatósága (ÉKI) végzi.

ÖNÁLLÓ, KÖZVETLENÜL AZ ELNÖK ALÁ
TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK

A NÉBIH működésének és feladatellátásának
jogszabályi alapja, valamint a 2013-ban
módosult főbb jogszabályok listája megtalálható az 1. mellékletben.

A
Rendszerszervezési
és
Felügyeleti
Igazgatóság (REFI) felelős a tevékenység
ellenőrzés és termék ellenőrzés tervezéséért,
az ITNET naprakészen tartásáért, valamint
audit vizsgálatokat végez, és koordinálja a
szakterületi ellenőrzéseket.
Elnök

Élelmiszerlánbiztonsági és
Állategészségügyi
Elnökhelyettes

Elnöki Titkárság

Belsőellenőrzési
Igazgatóság

Jogi és
Humánpolitikai
Igazgatóság

Rendszerszervezési
és Felügyeleti
Igazgatóság

Élelmiszerbiztonsági
Kockázatértékelési
Igazgatóság

Kiemelt Ügyek
Igazgatósága

Tenyésztési és
Növénytermesztési
Elnökhelyettes

Gazdasági
Elnökhelyettes

Álletegészségügyi és
Állatvédelmi
Igazgatóság

Élelmiszer- és
Takarmánybiztonsági
Igazgatóság

Felügyeleti Díj és
Forgalmazói
Ellenőrzési
Igazgatóság

Vagyongazdálkodási
és Üzemeltetési
Igazgatóság

Állategészségügyi
Diagnosztikai
Igazgatóság

Borászati és
Alkoholos Italok
Igazgatóság

Költségvetési
Igazgatóság

Informatikai
Igazgatóság

Állatenyésztési
Igazgatóság

Növénytermesztési és
Kertészeti
Igazgatóság

Növény-, Talaj és
Erdővédelmi
Elnökhelyettes

Földművelésügyi
Igazgatóság

Erdészeti Igazgatóság

Állatgyógyászati
Termékek
Igazgatósága

3. ábra A NÉBIH szervezeti felépítése
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A
MEGYEI
KORMÁNYHIVATALOK
MEZŐGAZDASÁGI
SZAKIGAZGATÁSI
SZERVEI
Jelenleg a területi illetékes hatóság szerepét
a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági
szakigazgatási szervei látják el a 3. ábrán
látható irányítási rendszerben.
A megyei kormányhivatalok Növény- és
Talajvédelmi Igazgatósága (NTI) látja el a
területi elsődleges termeléssel és a növényi
termék
ellenőrzéssel
kapcsolatos,
növényvédelmi,
növényegészségügyi,
talajvédelmi, zöldség-gyümölcs, dísznövény,
szaporítóanyag
és
komló
minőségellenőrzési hatósági, valamint az ökológiai
gazdálkodás növény- és talajvédelmi
vonatkozású ellenőrzési feladatait és egyéb
állami szakfeladatokat.
A megyei kormányhivatalok Élelmiszerláncbiztonsági
és
Állategészségügyi
Igazgatósága
(ÉbÁI)
látja
el
az
élelmiszerlánc felügyeletének keretében az
állat-egészségügyi, állatvédelmi, takarmányhigiéniával, takarmányok biztonságával és
minőségével,
élelmiszer-higiéniával,
az
élelmiszerek biztonságával, minőségével, a
borászati termékek ellenőrzésével, az
állatgyógyászati termékekkel kapcsolatos
irányítási és szervezési feladatokat.
A megyei ÉbÁI-k ezeken kívül ellátják a must,
bor, borpárlat és egyéb borgazdasági
termékek
előállításával,
kezelésével
kapcsolatos területi állami és hatósági
feladatokat is.
A NÉBIH utasítási és jelentési láncát a 4.
ábra szemlélteti.

JOGOSULT ÁLLATORVOSOK
A jogosult állatorvos (contracted official
veterinarian) a kormányhivatal élelmiszerláncbiztonsági és állategészségügyi

Vidékfejlesztési
Minisztérium

Közigazgatási és
Igazságügyi
Minisztérium

NÉBIH

Megyei
Kormányhivatal
Kormánymegbízott

Megyei Kormányhivatal
mezőgazdasági
szakigazgatási szervei

Kerületi Hivatal

Hatósági állatorvos
Élelmiszerbiztonsági
felügyelő
Takarmányfelügyelő

Növényvédelmi
Felügyelő ZöldségGyümölcs
Minőségellenőr

4. ábra NÉBIH utasítási és jelentési lánc

igazgatóságával közszolgálati jogviszonyban
nem álló, jogszabályban meghatározott
állami és hatósági feladat ellátására - az
illetékes igazgatóság igazgató főállatorvosa
által - feljogosított magánállatorvos. A
jogosult állatorvosi rendszert a jogosult
állatorvos hatásköréről és a működésével
kapcsolatos részletes szabályokról szóló
113/2006.
(V.
12.)
Korm.
rendelet
szabályozza.

LABORATÓRIUMOK
Az
élelmiszerlánc-felügyeleti
szerv
feladatellátása keretében Nemzeti Referencia
Laboratóriumokat
(NRL)
és
hatósági
laboratóriumokat működtet. Az NRL-ek és a
hatósági laboratóriumok felsorolása a 2.
mellékletben található.
A laboratóriumok hatósági ellenőrzések során
vett minták elemzésének végzésére történő a 882/2004/EK rendelet 12. cikke szerinti -
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kijelölése alapvetően a NÉBIH hatályos
Szervezeti és Működési Szabályzatában
(SzMSz) történik, a laboratóriumi feladatellátás részletes szabályozása elnökhelyettesi
utasításokon keresztül valósul meg
NEMZETI REFERENCIA
LABORATÓRIUMOK (NRL)
Az országos főállatorvos a miniszter által
átruházott hatáskörben jelöli ki a Nemzeti
Referencia Laboratóriumokat, az NRL-ek
listája, a szükséges adatok megadásával
elküldésre kerül az Európai Unió Bizottsága
(DG SANCO) és az EU Referencia
Laboratóriumok (EU-RL vagy CRL) felé.
AZ NRL-ek fő feladatai a hatósági
laboratóriumok
tevékenységének
koordinálása, a laboratóriumok közötti
összehasonlító
vizsgálatok
szervezése,
értékelése,
információk
disszeminálása,
szakmai segítségnyújtás a hatóság és a
hatósági laboratóriumok számára.
A Nemzeti Referencia Laboratóriumok a
hatósági
laboratóriumok
tevékenységi
területén
összehasonlító
vizsgálatokat
szerveznek, évente kiadott terv alapján. A
hatósági laboratóriumok részvétele az NRLek által szervezett körvizsgálatokban,
valamint az NRL-ek részvétele az EU-RL-ek
(CRL-ek) által szervezett körvizsgálatokban
kötelező.
A körvizsgálati témák meghatározása az
NRL-ek vezetőinek feladata, akik a korábbi
évek körvizsgálatai, azok eredménye, a
hatósági laboratóriumok tevékenységi köre, a
laboratóriumi belső ellenőrzések tapasztalata
alapján alakítják ki az adott év körvizsgálati
tematikáját.
A Nemzeti Referencia Laboratóriumok
tevékenységi köre a 3. mellékletben található.
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Kockázat alapú ellenőrzéssel
az átlátható és hatékony munkáért
Az élelmiszerlánc-felügyelet szerveinek működésében világszerte megfigyelhető a
hangsúly eltolódása a kockázatelemzésen alapuló, a közegészségügyi, élelmiszerláncbiztonsági célokra összpontosító rendszer felé, mivel alapvetően a kockázat alapú
megközelítés egy jóval hatékonyabb, hosszú távon olcsóbb (ezekből kifolyólag így
költséghatékonyabb) és átláthatóbb felügyeletet tesz lehetővé.
A kockázat alapú megközelítés lényege, hogy az élelmiszerláncot érintő veszélyeket
hatásuk, gyakoriságuk (valószínűségük), valamint egyéb szempontok alapján
elemezzük, és a kockázatkezelési tevékenységeket hangsúlyosan a magas kockázatú
csoportokra összpontosítjuk. A kockázat alapú prioritásképzés jogosságát és
költséghatékonyságát az is adja, hogy az egyes szakterületek, felügyeleti
tevékenységek közti súlyozáshoz szolgálnak szakmai támpontul, így lehetővé válik az
erőforrások szakmai, kockázat alapú elosztása. A nem kockázat alapú rendszerek
esetében is megtörténik az erőforrások elosztása, azonban mivel ez nem szakmai,
dokumentált, kockázati alapon történik, így az ilyen rendszer egyrészt nem
transzparens, másrészt nem is hatékony módja az erőforrások elosztásának.
Az ITNET a kockázat alapú ellenőrzést központi szervező elvként állítja be,
hozzájárulva az átlátható és hatékony munkavégzést eléréséhez.
2013-ban megjelent a kockázat alapú mintavételi tervezés formalizált kereteit
meghatározó 5/2013. számú elnöki utasítás az Élelmiszerlánc Mintavételi Terv
elkészítéséről.
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A
többéves
élelmiszerlánc-ellenőrzési
ciklusban a stratégiai célok reális
meghatározásához
elengedhetetlen
a
kockázatelemző
rendszer
működése;
egyúttal
a
célok
teljesülésének
visszaellenőrzése,
monitorozása,
validálása értékes információt szolgáltat a
kockázatelemző rendszereknek (5. ábra).
Kockázatelemzés

Kockázatelemzésen alapuló
szabályozási rendszer
validálása

Reális élelmiszerbiztonsági,
közegészségügyi célok

Célok teljesülése

5. ábra Kockázat alapú megközelítés

A kockázatelemzés elemei információt
szolgáltatnak a prioritásképzéshez, valamint
segítenek a reális célok kitűzésében is. A
célok teljesülését folyamatosan nyomon
követve (ellenőrzési és monitoring tervek), az
eredményeket elemezve a célok teljesítése
dokumentálható, ezen kívül az ellenőrzési és
monitoring rendszerek a kockázatkezelői
tevékenységek hatékonyságának mérésére is
alkalmasak,
valamint
a
következő
kockázatbecslési ciklushoz szolgálnak értékes
adatokkal.
A 2010-14. évi ITNET megalkotásának
időpontjában a kockázat alapú tervezés fent
vázolt, és lentebb kifejtett alapelvei nem
érvényesülnek az élelmiszerlánc teljes
hosszában, csak az élelmiszer- és
takarmánybiztonság,
valamint
az
állategészségügy
területén.
2013-ban
megkezdődött
a
mintavétel
tervezés
folyamatának átalakítása.

KOCKÁZAT ALAPÚ TERVEZÉS
A kockázat alapú ellenőrzési és mintavételi
tervezés folyamatát, a tervezés központi és
területi szintjeit mutatja a 7. ábra. A kockázat
alapú tervezés során a létesítmény-ellenőrzés
és a termék- ellenőrzés tervezése egymásba
fonódik, lehetőséget adva a kétfajta
felügyeleti cselekmény összekapcsolására.
A kockázat alapú tervezés alapvetően két
szinten zajlik: központi és területi szintű
kockázat alapú tervezést különböztethetünk
meg.
A
központi
szint
feladata
általánosságban a kockázat alapú tervezési
rendszer
kidolgozása,
működtetése,
felügyelet, a különböző kockázati tényezők,
azok
súlyozásának,
a
számolási
algoritmusoknak a felügyelete. A területi szint
feladata ezzel szemben pedig a saját szakmai
és ellenőrzési tapasztalat segítségével
optimalizálni a rendszer működését, azaz az
általuk gyűjtött adatokkal és a csak helyi
szinten keletkező információkkal segítve a
hatékony tervezést és felügyeletet.
A mintavétel (monitoring) tervezés jórészt
központi szinten zajlik, a felhasznált
információforrásokat az 6. ábra szemlélteti.

Riasztások
(RASFF)

Tudományos
eredmények

Előző évek
eredményei

Monitoring

Kormányzat
Fogyasztók

Jogszabályi
környezet

Szakértők

6. ábra A mintavétel tervezés információforrásai
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7. ábra Kockázat alapú tervezés

A tervezési általános folyamat a mátrix
(termék) - paraméter (vizsgált összetevő,
ágens) kombinációk kockázatbecslésével
kezdődik,
melynek
eredménye
egy
kockázatbecslői prioritáslista, melyből egyéb
tényezők figyelembe vételével (politikai,
gazdasági
kockázatok,
lakossági
kockázatészlelés,
rendelkezésre
álló
kockázatkezelői
eszközök,
stb.)
kockázatkezelői prioritáslista készül.
Az így meghatározott mátrix - paraméter mintaszám kombinációk és prioritások
jelentik a (monitoring) mintavételi terv
alapját, egyszersmind bemeneti adatként
szolgálnak
a
létesítmények
kockázatbecsléséhez
is,
hiszen
a
gyártott/forgalmazott
termékek
fontos
kockázati szempontok.

A központi tervezési részt követi a területi
tervezés, ahol a központilag meghatározott
megyére és hónapra bontott mintavételi
terv,
valamint
az
ellenőrizendő
létesítmények további tervezése, ütemezése
zajlik.

Az itt vázolt, moduláris rendszerű
kockázatbecslésen alapuló tervezést
folyamatosan

terjesztjük

élelmiszerlánc-felügyelet

ki

az

többi,

a

későbbiekben ismertetett területén
releváns veszélycsoportra.
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A MONITORING MINTAVÉTELI TERVET ÉS
A LÉTESÍTMÉNY-ELLENŐRZÉSI TERVT
ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK
A

MINTAVÉTEL

TERVEZÉS

FORMALIZÁLT

KERETEINEK KIALAKÍTÁSA

2013. február 20-án megjelent a NÉBIH
5/2013. számú elnöki utasítása az
Élelmiszerlánc
Mintavételi
Terv
elkészítéséről, amely meghatározza az
élelmiszerlánc
mintavételi
tervek
elkészítésének és nyomonkövetésének
kereteit.

Szakmai Panel került kialakításra:


termésnövelő anyag


Növényegészségügy



Növényvédelem,

A Szakmai Panelek feladatai közé főként az
egyes
szakterületekhez
tartozó
kockázatbecslésen
alapuló
mintavételi
tervek elkészítése, a szükséges útmutatók,
kialakítása, azok rendszeres felülvizsgálata,
továbbá
a
kapcsolódó
adatkezelési
eljárásrendek kidolgozása tartozik. A SzP-k
tagjai között megtalálhatóak a NÉBIH
minden érintett igazgatóságának képviselői,
valamint a közigazgatásból, kutató és
felsőoktatási intézményekből meghívott
külső szakértők.
A monitoring mintavételek által lefedett
területekhez igazodóan az alábbi 12

növényvédőszer-

maradék és növényvédő szer-minősítés


Takarmánybiztonság és -minőség



Állategészségügy és állatvédelem



Mikrobiológiai és biológiai veszélyek



GMO



Állatgyógyászati

készítmények

és

szermaradékaik


Kémiai
paraméterek

Az elnöki utasítás alapján az alábbi
változások kerültek eddig bevezetésre:
A tervezési folyamat átalakításának első
lépéseként egy Koordinációs Munkacsoport
(KMCs) és az egyes szakterülteket képviselő
Szakmai Panelek (SzP) kerültek kialakításra.
A KMCs fő célja annak biztosítása, hogy a
monitoring tervek összhangban legyenek az
intézmény által képviselt stratégiai célokkal.
Ezenkívül, meghatározza a kockázatbecslés
és
priorizálás
rendszerét,
továbbá
nyomonköveti
a
monitoring
tervek
végrehajtását és koordinálja a Szakmai
Panelek
munkáját.
A
Koordinációs
Munkacsoportban a NÉBIH minden érintett,
illetve horizontális igazgatósága képviselteti
magát.

Kockázatos termőföldek, talajvédelem és

élelmiszer-biztonsági
és

élelmiszerekkel

rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő
anyagok


Radioanalitika



Adalékanyagok,

Élelmiszer

Minőség-

ellenőrzés


Adatkezelés, jelentések

A KMCs és a SzP-k munkája dokumentált,
az Élelmiszerlánc Mintavételi Terv készítését
a KMCs fogja össze, a SzP-k által készített
résztervek alapján, amelyet az NÉBIH
elnöke hagy jóvá. 2013-ban a monitoring
terv még a korábbi rendszer szerint készült.
A rendszer átalakítása, a változások
bevezetése,
a
következő
tervezési
ciklusokban,
folyamatosan
kerülnek
átvezetésre.
A FELIR RENDSZER FEJLESZTÉSE

Az Éltv. 38/A§ (1) alapján az élelmiszerláncfelügyeleti szerv létrehozza és működteti az
élelmiszerlánc-felügyeleti
információs
rendszert (FELIR).
Az élelmiszerlánc-felügyeleti tevékenység
megvalósítása érdekében – a közösségi
élelmiszer- és takarmányjogban rögzített
logika szerint – első lépésként a hatóságnak
azonosítania kell a felügyelete alá tartozó
vállalkozókat, majd kockázatelemzés alapján
az
ügyfelek
meghatározott
részét
meghatározott időközönként ellenőriznie

ITNET Jelentés 2013. • Magyarország • Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal • www.nebih.gov.hu

21
kell. A nyilvántartásba vétel jelenleg több
módon
történik,
egyes
esetekben
papíralapon, máskor informatikai rendszerek
használatával. Ennek eredményeképpen az
adatok összevezetése nem automatizálható,
amely nehezíti az ellenőrzési rendszer
hatékonyságának növelését.
Az Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program (EKOP) keretében 2013-ban a
NÉBIH pályázati támogatást nyert a FELIR
rendszer
fejlesztésére.
A
fejlesztést
kiegészíti az azzal egy időben zajló,
szolgáltatásalapú
informatikai
infrastruktúrára történő átállás, amely
lehetővé teszi, hogy a korábbi informatikai
rendszereket
egyszerűbben
összekapcsolják az új fejlesztésekkel,
valamint a NÉBIH informatikai alkalmazásai
és a társhatóságok rendszerei között
közvetlen
adatkapcsolat
kerülhessen
kialakításra. A FELIR fejlesztés három fő
részből áll:




Elektronikus Nyilvántartásba vételi
Rendszer (ENYR)
Elektronikus
Ütemezési
és
Ellenőrzés Rendszer (EÜER)
Ügyfélprofil Rendszer (ÜPR)

A nyilvántartásba vételi alkalmazás célja,
hogy szabályozott folyamatokon keresztül
kerüljenek nyilvántartásba az ügyfelek, és a
nyilvántartásba vétel terjedjen ki minden, a
NÉBIH által felügyelt élelmiszerláncvállalkozásra, amely mintegy 400 ezer
ügyfelet és 190 különböző tevékenységet
jelent. A fejlesztés segítségével az
ügyfeleknek lehetősége lesz arra, hogy
kényelmesen, akár otthonról elektronikusan
kezdeményezzék
egy
élelmiszerbolt
nyilvántartásba vételét vagy egy üzem
engedélyezését. A rendszer szavatolja a
közigazgatási
eljárások
szabályszerű
lefutását, valamint lehetővé teszi az
egységes és teljes körű ügyfél- és
létesítmény-adatbázis kialakítását, ezáltal
biztosítja a kockázatalapú ellenőrzési

rendszer hatékonyságának növelését.
A NÉBIH és a megyei és járási
kormányhivatalok
mezőgazdasági
szakigazgatási szervei éves szinten 200
ezer
ellenőrzést
végeznek.
Az
ellenőrzésekkel kapcsolatban mind a
szakma, mind az ügyfelek elvárása
egységes: szakmailag magas színvonalú,
egységes elvárásokon alapuló és jogszerű
ellenőrzéseket végezzen a hatóság. A
kifejlesztésre kerülő rendszer lehetővé teszi
az ellenőrzések hatékony ütemezését,
menedzselését, a nyilvántartási adatok,
ellenőrzési eredmények figyelembevételével
azok célzott, kockázatalapú tervezését. A
helyszíni ellenőrzéseket tableten végzik az
ellenőrök, az ellenőrzések szakszerűségét,
jogszerűségét
és
egységességét
a
központilag kialakított és jóváhagyott
ellenőrző listák biztosítják.
A hatóság célja a jogszabályok érvényre
juttatásán
túl
az
ügyfelek
lehető
legmagasabb
szintű
támogatása,
kiszolgálása, amelyet az Ügyfélprofil
Rendszer támogat. A NÉBIH ügyfelei évente
több alkalommal és sokféle módon kerülnek
kapcsolatba a hatósággal, felügyeleti díjat
vallanak be, laboratóriumi vizsgálatot
rendelnek meg, ellenőrzésre kerülhetnek,
adatokat szolgáltatnak vagy éppen tanácsot
kérnek a hatóság embereitől. Az informatikai
fejlesztés célja, hogy az ügyfelek könnyen
elérhessék a szükséges információkat,
lekérhessék
az
ellenőrzések
vagy
mintavételek eredményeit, követhessék a
rájuk vonatkozó jogszabályok változásait.
Összességében
a
FELIR
rendszer
fejlesztése hozzájárul ahhoz, hogy az
élelmiszerlánc-felügyelet hatósági feladatait
és szolgáltatásait magasabb színvonalon
végezze,
és
elősegíti
az
ügyfelek
jogkövetését.
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MONITORING
MINTAVÉTELEK
TERMÉKELLENŐRZÉSEK

-

A kockázat alapú ellenőrzés alapvetően két
ellenőrzés-típust használ: a létesítményellenőrzés
(folyamatellenőrzés)
és
a
monitoring mintavételek (termékellenőrzés)
egymásba fonódó rendszerét.
MONITORING

MINTAVÉTELI

PRIORITÁSOK

MEGHATÁROZÁSA

Monitoring alatt értünk minden tervezett
mintavételi és vizsgálati rendszert. Míg a
létesítmény-ellenőrzés
esetén
a
tevékenységek túlnyomó többségét a
szelektív stratégiával (kockázati alapon)
kiválasztott
létesítmények
ellenőrzései
jelentik, a monitoringok esetén jóval több
objektív (véletlenszerű, felmérő) terv készül.
Ennek oka, hogy a hazai és nemzetközi
(EFSA) kockázatbecslésekhez véletlenszerű
mintavételekből
származó
adatok
szükségesek, így a termékellenőrzések egy
köre ezt az igényt szolgálja ki.
Ennek megfelelően igen fontos elkülöníteni
az objektív és szelektív mintavételi terveket,
hiszen az eltérő célok és eltérő tervezés
miatt ezek adatai nem kezelhetők egyben,
ezek nem összevethetők.
A monitoring rendszerek eredményei az
alábbi területeken kerülnek felhasználásra:
 Összevetés
a
meghatározott
élelmiszerlánc-biztonsági,
közegészségügyi célkitűzésekkel
 Felvilágosítás
az
élelmiszerlánc
aktuális helyzetéről
 Adatszolgáltatás
a
hazai
és
nemzetközi
kockázatbecslési
rendszerek működéséhez
 Új veszélyek feltárása
 A hatósági ellenőrzések céljainak
meghatározása
 A
hangsúlyos
/veszélyes/
ellenőrizendő területek felmérése
 A
hatósági
kockázatkezelő




tevékenység
eredményességének,
hatékonyságának
felmérése,
ellenőrzése
Kockázatkezelési módszerek
felülvizsgálata, módosítása
Információ a források kockázat alapú
elosztásához.

ÉLELMISZER-

ÉS

TAKARMÁNY-VIZSGÁLATI

MONITORING TERV

A mátrix (termék) - paraméter (veszély)
kombinációk meghatározása a korábban leírt
módon történik.

A végeredményként létrejövő prioritáslista
és az adott évben rendelkezésre álló
erőforrások alapján történik az éves
országos monitoring
mintavételi terv
összeállítása. Az összeállítás során követett
alapelvek:
HAZAI TERMÉKEK MINTÁZÁSA

A magyar termékek ellenőrzését maguknál a
gyártóknál kell megtenni. Ebbe a folyamatba
a mintavételnek is bele kell tartoznia. Olyan
paraméterek vizsgálatára kerül sor, mint
jelölés, kórokozók előfordulása, csomagolás
ellenőrzése, zárt termékek esetén szennyező
anyagok
kimutatása
(környezeti,
technológiai
eredetűek
egyaránt).
A
részletes tervek megvalósítása során tehát
főszabályként a hazai termékeket a
gyártónál kell mintázni.
A
forgalmazásban
hazai
termékek
vizsgálatára
csak
olyan
paraméterek
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tekintetében kerülhet sor, amelyek a gyártás
után történt folyamatokat, hibákat vizsgálják.
Ok lehet egy termék forgalmazásban történő
ellenőrzésére,
ha
a
forgalmazás
folyamatában a termékek mikrobiológiai
állapota változhat (pl. csomagolatlan vagy
előrecsomagolt, de hűtést igénylő élelmiszer)
vagy a forgalmazás során új veszélyforrás
azonosítható
(pl.
előre
csomagolt
húskészítmény
kereskedelmi
előreszeletelése).







megyei lakosságszám;
szezonalitás a mátrix vonatkozásában
(szezonális termékek);
szezonalitás
a
paraméter
vonatkozásában (pl. mikrobiológiai
minták egy részének nyárra való
összpontosítása);
laboroptimalizálási
tényezők
(laboratóriumi
hatékonysági
szempontból, minimális egyszerre
feldolgozandó
minta-számok
figyelembevételével).

KÜLFÖLDI TERMÉKEK MINTÁZÁSA

A külföldi termékek közé ebben a tervben
mind a tagországokban gyártott vagy
beléptetett, így szabadon forgalomba
hozható termékeket, mind a harmadik
országból Magyarországon először a
Közösség
területére
lépő,
szűkebb
értelemben vett import termékeket értjük.

A terv végleges formája megyénként és
hónapokra bontva tartalmazza a leveendő
mintákat. A további tervezés megyei szinten
zajlik, mivel a területi szervek rendelkeznek a
legtöbb
információval
a
mintavétel
helyszíneként szolgáló létesítményekkel
kapcsolatban (szubszidiaritás elve).

Ezeket a termékeket a hazai termékek
vizsgálatának analógiájára az élelmiszerlánc
első hazai szereplőjénél, a "forrásnál", azaz
az
első
hazai
forgalmazónál
kell
megvizsgálni, kivéve, ha a forgalmazás
során történt változások képezik a vizsgálat
célját. A mintakiosztás területi eloszlását a
nagy elosztó-központok elhelyezkedése,
valamint
a
megyei
lakosságszám
befolyásolják.

JÁRVÁNYÜGYI MONITORING TERV

Abban az esetben, amikor egyes termékek
forgalmazása
jellemzően
nem
hazai
nagykereskedelmi raktár közbeiktatásával
történik (pl. határmenti területek), ezen
termékek ellenőrzése a végső fogyasztó
részére
értékesítő
kiskereskedelemben
történik.
ELOSZTÁS A TERÜLETI SZERVEK KÖZÖTT; HAVI
BONTÁS

A terv továbbontása megyékre és hónapokra
szintén a központi szinten történik az alábbi
tényezők figyelembe vételével:
 megyei gyártási, forgalmazási adatok;

A Járványügyi Monitoring Terv jórészt
jogszabályi előírások alapján készül, minden
témakörben eltérő megközelítés és eltérő
kockázati szempontok érvényesülnek.

A Járványügyi Monitoring Terv 2013-ban az
alábbi területeket foglalta magába:
 TSE monitorin terv
 Aujeszky-betegség elleni országos
mentesítési terv
 Bluetongue monitoring program
 Brucella
melitensis
monitoring
program
 Klasszikus sertéspestis monitoring
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program
Magas patogenitású madárinfluenza
monitoring program
Salmonella gyérítési program
Rókák orális veszettség-immunizálási
programja
Egyéb
fertőző
állatbetegségek
ellenőrzés programja

NÖVÉNY-

ÉS

TALAJVÉDELMI

ÉVES

MONITORING TERV

A Növény- és Talajvédelmi Éves Monitoring
Terv négy különböző szakterületi monitoring
tervet foglal magában.

A szermaradék vizsgálatoknak a célja az,
hogy megfelelő információt adjon a
növényvédő
szerek
előírásszerű
felhasználásáról és a fogyasztókat érő
növényvédőszer-maradék expozícióról, és
ezzel segítse az engedélyező-, ellenőrzőhatóságok megalapozott döntését.
A
növénytermesztéssel
összefüggő
növényvédőszer-maradék
vizsgálati
feladatok, kiterjednek a hatósági: friss
zöldség-, gyümölcs esetében az export,
import, termőhelyi és piaci, a növényi alapú
feldolgozott élelmiszerek, a bébiétel, -ital,
valamint a környezetvédelmi felszíni víz
vizsgálatokra.





NÖVÉNYVÉDŐSZER-MARADÉK MONITORING
TERV

A terv a növényi alapú feldolgozott és
feldolgozatlan
növényi
termékek
növényvédőszer-maradékok
laboratóriumi
vizsgálatát célozza.



Az élelmiszer-biztonság megteremtéséhez, a
káros
anyag
expozíció
figyelemmel
kíséréséhez úgy szükséges kialakítani a
növényvédőszer-maradék vizsgálatok
számát, hogy az adott ország termelési
struktúráját és fogyasztási szokásait, a lehető
legjobb mértékben lefedje.



A termelő gazdaságok területe, gépeinek
műszaki színvonala, a technológiai fegyelem
szintje, a kereskedőláncok törvényben
rögzített felelőssége és a kötelezettségek
gyakorlati
megvalósítása
alapvetően
befolyásolja a termények biztonságát.



Termőhelyi vizsgálatok: hazai termelők
ellenőrzése a termelés helyén, a
permetezési napló alapján ismerve az
alkalmazott növényvédő szeres kezelést.
Hazai piaci vizsgálatok: hazai eredetű,
ismeretlen
kezelésű
termékek
ellenőrzése
Import vizsgálatok: elsősorban a
harmadik
országokból
származó
termékek
ellenőrzése
a
határállomásokon.
Piaci import vizsgálatok: nem hazai
eredetű (uniós tagállamból, harmadik
országból
származó)
termékek
ellenőrzése elosztó-, és logisztikai
központokban, a piaci elárusító helyeken.
Export vizsgálatok: magyar termelők
megkeresésére
export
termékek
vizsgálata.
Növényi
alapú
feldolgozott
élelmiszerek vizsgálata: a kereskedelmi
forgalomban
lisztféleségek,
gyümölcsitalok,
gabonapelyhek,
bébiétel-, italok - ellenőrzése.

A
mintavételezést
a
növényvédelmi
felügyelők és a zöldség-, gyümölcs
minőségellenőrök végzik.
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NITRIT-NITRÁT MONITORING TERV valamint
NEHÉZFÉM MONITORING TERV

A regionális talajvédelmi laboratóriumok
egységes módszertannal elemzik a zöldségnövények és növényi termékek nehézfém és
nitrit, - nitrát tartalmát hatósági mintákból.
A nehézfém szennyezettség vizsgálatokat,
illetve nitrát-, nitrit szennyezőanyagok
vizsgálatát
a
növényvédőszer-maradék
vizsgálatokra vételezett mintákból végzik a
laboratóriumok.
TALAJVÉDELMI MONITORING TERV

A Talajvédelmi Információs és Monitoring
Rendszer
(TIM)
kidolgozása
és
üzemeltetése az FM egyik fontos ágazati
feladata.
A
TIM
koncepcióját
és
rendszertervét a Magyar Tudományos
Akadémia Talajtani és Agrokémiai Intézet
irányításával szakértői bizottság dolgozta ki
1991-ben. A tényleges felmérés 1992-ben
kezdődött.
A TIM az ország egész területére kiterjed,
művelési ágak, tulajdonjog és egyéb
szempontok szerinti korlátozások nélkül. A
TIM lehetőséget nyújt a természeti
erőforrások
többi
elemeire
(légkör,
vízkészletek,
növényzet,
biológiai
erőforrások, stb.) vonatkozóan meglévő,
vagy a közeljövőben kidolgozásra kerülő
információs és monitoring rendszerekkel
történő összehangolt interaktív kapcsolat
megteremtésére.
Az országos mérőhálózat 1 236 pontot foglal
magában.
A
mérési
pontokat
természetföldrajzi egységenként jelölték ki
és helyét 1:100000 méretarányú térképen
tüntették fel.
A pontokat kisebb természetföldrajzi
egységek reprezentatív területein jelölték ki.
Ezért reálisan és természethűen jellemzik az
ország talajviszonyait, ezáltal lehetőséget

adva a talajállapot jellemzésére és az abban
bekövetkező változások regisztrálására. A
pontok kijelölésének alapvető követelménye
a reprezentativitás volt, vagyis az, hogy a
mérési pontnak hűen kell jellemeznie az
általa
reprezentált
természetföldrajzi
egységet vagy legalábbis annak túlnyomó
részét.
A mérési követelményének szigorú betartása
mellett előnyben részesítették azokat a
területeket:
 ahol
szabadföldi
tartamkísérletek
vannak, így azok kísérleti eredményei
hozzárendelhetők;
 amelyekre vonatkozóan régebbi adatok
álltak rendelkezésre (korábbi talajtérkép,
talajértékeléshez feltárt szelvény), így a
talaj
állapotváltozására
vonatkozó
adatsor időben meghosszabbítható, a
múlt felé kiterjeszthető, s lehetőség van
az azóta bekövetkezett változások
okfeltáró elemzésére is;
 ahol a természeti környezet egyéb
elemeire
vonatkozóan
is folynak
mérések
(meteorológiai
állomás,
talajvízszint-észlelő kút vagy kútcsoport,
hidrológiai megfigyelő állomás, földtani
mélyfúrás, stb.), ezáltal mód nyílik a
talajtani változások és a talajföldrajzi
viszonyok
közötti
összefüggések
szabatos elemzésére, modellezésére,
illetve
a
kidolgozott
modellek
tesztelésére.
NÖVÉNYEGÉSZSÉGÜGYI MONITORING TERV

A
terv
az
élelmiszerlánc-felügyelet
részeként
a
növény-egészségügyi
szakterület vizsgálatait és felderítéseit
egyaránt tartalmazza egységes hatósági
ellenőrzési rendszerben, megalapozva a
költségtakarékos és hatékony növényegészségügyi felügyeleti tevékenységet.
Legfontosabb célja a karantén és egyéb új,
nem
honos,
de
nagy
gazdasági
veszteséggel járó károsítók bekerülésének,
megtelepedésének
és
terjedésének
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megakadályozása.
A
kockázat
értékelésen
alapuló
rendszerben a hatóság meghatározza,
hogy az esetleges fertőzöttség minél
nagyobb arányú kiszűrése érdekében
milyen
termékekre,
valamint
milyen
termelői és forgalmazói helyszínekre
helyezze a hangsúlyt az ellenőrzések és a
mintavételek során.
A rendszer az ország egész területére
kiterjed, tartalmazza a működtetéséhez
szükséges általános módszertant, a
károsító specifikus táblázatos monitoring
tervet (174 feladat, 124 000 adat) valamint
a
hozzá
kapcsolódó
módszertani
útmutatókat (53 károsítóra).
A rendszer alapelemei:
 növény-egészségügyi
vizsgálat,
amely magába foglalja az export,
import ellenőrzéseket és a a hazai
termelésű, valamint az EU-n belüli
forgalmazásból
származó,
vizsgálatköteles
termékek
ellenőrzését („belső” ellenőrzés). A
„belső” ellenőrzés általános növényegészségügyi és a
károsítóspecifikus vizsgálatokból áll a
növény-egészségügyi vizsgálat.
 károsító felderítés, amely kiemelt
károsítókra
irányul
a
nem
vizsgálatköteles áruk termelésben
és természeti környezetben. E
mellett rendszeres, célzott és
szúrópróba-szerű
ellenőrzéssel,
azaz kiegészítő felderítéssel kapunk
képet
növény-egészségügyi
vizsgálataink hatékonyságáról, az
EU más tagállamaiból érkező, így
szabad áruforgalomban mozgó áruk
növény-egészségügyi
megfelelőségéről.
A terv feladata egy egységes kritériumokon
(paramétereken)
alapuló
eljárás
(algoritmus) kidolgozása a kockázat alapú
mintavételi
tervezéshez,
amellyel

megállapítható a növény-egészségügyi
kockázatokhoz
igazodó
és
egyúttal
megvalósítható mintavételi intenzitás. Ez
alkalmas
arra,
hogy
a
vizsgálati
eredmények valós tájékoztatást nyújtsanak
a
növény-egészségügyi
helyzet
megítéléséhez és a hozzá kapcsolódó
intézkedések
meghozatalához,
a
rendelkezésre
álló
kapacitások
legésszerűbb felhasználásával. A tervezési
folyamat része a fentiek megalapozására
szükséges
adatkezelési
rendszer
továbbfejlesztése, lehetővé téve annak
folyamatos felülvizsgálatát és a naprakész,
azonnali jelentéstételt a döntéshozók
számára.
ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI

HATÁRÁLLOMÁSI

MINTAVÉTELI TERV

Az ÁÁI és ÉTbI közös mintavételi
eljárásrendet adott ki az állategészségügyi
határállomásokon (BIP - Border Inspection
Posts) történő mintavételezésre.

Az
Állategészségügyi
Határállomási
Mintavételi
Tervben
a
különböző
árucsoportok
kockázati
besorolása
központilag elvégzésre került, a kockázati
besorolás mellett a terv része egy „döntési
fa" is, mely segít annak eldöntésében, hogy
mikor szükséges mintavételezést végezni.
BORÁSZATI

TERMÉKEKRE

VONATKOZÓ

MONITORING TERV

A borászati kockázatelemzési modelltervezet
jellemzője,
hogy
egy
ún.
eseményeket
követő
rendszer.
A
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prioritásokat mindig a borpiac határozza
meg. Évi 2000-3000 helyszíni és/vagy
adminisztratív ellenőrzésre kerül sor. Ehhez
kapcsolódik a közel 12 000 db forgalomba
hozatal előtti vizsgálat. Az ellenőrzés módja
lehet célirányos illetve szúrópróbaszerű. A
borászati hatóság a másodlagos élelmiszerellenőrzés rendszerében is részt vesz
(beérkező borok lejelentése utáni ellenőrzés
és jelentések).

borászati termékek és alkoholos italok
nyomonkövetése céljából.

2. Vendéglátóhelyekben

forgalmazott
borászati és alkoholos ital termékek
ellenőrzése
2013-ban kiemelten ellenőriztük a
termelői borkimérők tevékenységét.

3. Borászati üzemek átfogó ellenőrzése
Az átfogó ellenőrzések keretében, kiemelt
figyelmet fordítottunk azon előállítók
ellenőrzésére, amelyek esetében kiderült,
hogy hamisított bortételeket állítottak elő
(korábbi
években
megmintázott
bortételek vizsgálati eredményei alapján).

Új feladat a borászati termékeken túl az
egyéb
alkoholos
italok
ellenőrzése,
nyomonkövetése.
4.

Borászati és alkoholos ital termékek
határértékkel
rendelkező
kémiai
szennyezőinek célellenőrzése

KIEMELT ELLENŐRZÉSEK TERVE

A
társhatósági
együttműködési
megállapodás alapján közös hatósági
ellenőrzések
kerülnek
megszervezésre,
amelynek főbb célterületeit és az ellenőrzési
intervallumokat a kiemelt ellenőrzési terv
tartalmazza.

A Borászati és Alkoholos Italokra vonatkozó
Monitoring Terv négyfajta termék-ellenőrzési
célt tartalmaz:
1.

Kereskedelmi egységekben található
borászati és alkoholos ital termékek
ellenőrzése
A nagyáruház láncok italforgalmazását
fokozottan ellenőrizzük, mivel ezekben
a kereskedelmi egységekben széles a
választék, a kínálat lefedi az egész hazai
termelést, illetőleg az import tételek
értékesítésének jelentős része is itt
történik. Kiemelten vizsgáljuk ezen cégek
dokumentációs rendszerét a forgalmazott

Az ország egész területére kiterjedő akciók
során - az éves ellenőrzési tervben
meghatározottakon túl - az ellenőrzést végző
hatóságok kiemelten vizsgálják az egyes
időszakokhoz,
ünnepkörökhöz
kötődő
sajátosságokat, meghatározott ellenőrzési
célterületeket.
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LÉTESÍTMÉNY-ELLENŐRZÉS
FOLYAMATELLENŐRZÉS

-

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI, ÁLLATVÉDELMI, ÉLELMISZER

ÉS

TAKARMÁNY

LÉTESÍTMÉNY-

ELLENŐRZÉSI TERV

2011-ben került kidolgozásra, majd 2012-től
alkalmazásra a kockázat alapú ellenőrzések
tervezésének új rendszere, melynek során az
ellenőrizendő tevékenységek (létesítmények)
köre egy közös központi és területi
kockázatbecslés alapján alakul ki. Az egyes
létesítmények több jellemző alapján kerülnek
kockázatbecslésre, így:



létesítmény alapbesorolása:

o
o
o
o
o


általános létesítménytípus,
állatfaj,
hasznosítási irány,
tartási mód,
stb.

Az adott évi erőforrások, feltételek alapján
meghatározásra
kerül
egy
pontérték
(ellenőrzési ponthatár), ami felett a
létesítmények ellenőrzésre kell, hogy
kerüljenek.

Az alacsony kockázatú (mindig a
prioritási
lista
alján
lévő)
létesítmények közül minden évben
véletlenszerűen kerül kijelölésre
meghatározott számú létesítmény,
melyek szintén bekerülnek az
ellenőrizendő létesítmények közé. Így
biztosítható az alacsony kockázatú
létesítmények
ellenőrzési
körbe
vonása, valamint az ellenőrzési
gyakoriság
kiszámíthatóságának
csökkentése.

forgalmi adatok:
o

szankciók,

o bejelentett állatbetegségek,
o élelmiszerlánc események,
o kapacitásadatok, termelési adatok


korábbi ellenőrzések eredményei



utolsó ellenőrzés óta eltelt idő

Mint látható, az egyes létesítmények
elemzési szempontjai, kockázati szempontjai
eltérhetnek, az alkalmazott check-listától
függően. A létesítménytípusok kockázatának
meghatározásához igen fontos bemeneti
adat a mátrix-paraméter kombinációk
prioritáslistája. A létesítmények kockázati
profilonként kerülnek elemzésre, így egy
több tevékenységgel rendelkező létesítmény
többször szerepelhet a listán.

A NÉBIH szerepe a tervezésben a
szempontok, súlyok, algoritmusok, stb.
rendszerének
kialakítása,
működtetése,
felülvizsgálata. A területi szervek feladata az
ellenőrzési tevékenységgel, a check-listák
kitöltésével a kockázatbecslés segítése.
A kockázat alapú ellenőrzések mellett
lehetőség van speciális objektív vagy
szelektív
létesítmény-ellenőrzések
tervezésére is (pl. egy szektor valamennyi
létesítményének felmérő ellenőrzése; egy
kiválasztott
magas
kockázatú
terület
kampányjellegű, kockázat alapú ellenőrzése).
Ezeket a speciális terveket a központi
hatóság határozza meg, és rendeli el a
területi szervek felé.
KÖLCSÖNÖS

MEGFELELTETÉS

(KM)

ELLENŐRZÉSI TERV

A Kölcsönös Megfeleltetés (KM) ellenőrzési
rendszere szerinti tervezés során a
mintakiválasztást a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) végzi. Az
ellenőrzésre kiválasztott ügyfelek körét 2025%-os
véletlenszerű
és
75-80%-os
kockázatbecslésen
alapuló
mintavételi
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módszerek alapján határozzák meg.
A mintaátadásra a 2007. évi XVII. törvény
19.§ (3) bekezdése szerinti, a NÉBIH és az
MVH között létrejött megállapodásban
meghatározott időpontig kerül sor, az előzetes
mintaátadás esetében a támogatási kérelmek
beadása előtt, a végleges mintaátadás
esetében a támogatási kérelmek beadása
után kerül sor. A kiválasztott minta a
megállapodás szerinti adattartalommal és
formátumban kerül az élelmiszerláncfelügyeleti szervhez.











A kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó
jogszabályban
foglalt
gazdálkodási
követelmények (JFGK-k) közül a NÉBIH által
ellenőrzendő JFGK-k az alábbi csoportokba
sorolhatók:
A
2013.
évben
ellenőrzött
követelménycsomagok által lefedett szakmai
tartalmak:
 a felszín alatti vizek szennyezés elleni
védelme (JFGK 2); a szennyvíziszap
mezőgazdasági felhasználása (JFGK
3); a mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezés elleni védelem (JFGK 4);
 sertések
azonosítása
és
nyilvántartása (JFGK 6);
 szarvasmarhák
azonosítása
és
nyilvántartása (JFGK 7);
 juh- és kecskefélék azonosítása és
nyilvántartása (JFGK 8);
 növényvédő
szerek
engedélyezésének,
forgalomba

hozatalának
és
használatának
általános követelményei (JFGK 9)
hormonhasználat követelményei az
állattenyésztésben (JFGK 10)
élelmiszerbiztonság,
takarmánybiztonság
követelményei
(JFGK 11)
bizonyos fertőző állatbetegségek
megelőzésének és bejelentésének
követelményei (JFGK 12-15)
a
hat
hónapnál
fiatalabb
szarvasmarhafélékre
(borjakra)
vonatkozó
állatjóléti
előírások
(JFGK 16);
állatjóléti előírások sertések védelme
érdekében (JFGK 17);
állatjóléti előírások a mezőgazdasági
haszonállatok védelmének érdekében
(JFGK 18)

A kockázatelemzési módszereken alapuló,
valamint a véletlenszerű kiválasztás
eredményének függvényében egy adott
ellenőrzési évben egy gazdálkodónál több
JFGK csoport ellenőrzésére is sor kerülhet.
A helyszíni ellenőrzésre kiválasztott
gazdálkodók minimális aránya JFGK-nként
változó, a bevezetett követelmények
esetén:
 JFGK 2-3-4, JFGK 6 valamint JFGK
9-18 esetén 1%
 JFGK 7 és 8 esetén 3%
Az MVH szükség esetén a pótkiválasztás
elkerülése
érdekében
rátaemelést
alkalmazhat.
Az ellenőrzések végrehajtását követően a
jogerős ellenőrzési eredményeket a NÉBIH
ellenőrzési jelentés formájában juttatja el az
MVH-nak. Az ellenőrzési jelentést a 2007.
évi XVII. törvény 19. § (3) bekezdése szerinti, a
NÉBIH és az MVH között létrejött
megállapodásban előzetesen meghatározott
adattartalommal és struktúrában adja át a
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NÉBIH az MVH részére. A kölcsönös
megfeleltetés ellenőrzések eredményeinek
jogkövetkezményeiről (pl. az esetleges
szankciók kiszabásáról) a jelentés-átadást
követően az MVH dönt.
NÖVÉNY-,

TALAJ-

ÉS

AGRÁRKÖRNYEZET-

VÉDELMI ÉVES FELADATTERV

A növény- és talajvédelmi
élelmiszerlánc-biztonsági
feladatterv alapján látja el.

szervezet
feladatait

A növény- és talajvédelmi hatóság
elsődleges
célja
a
vonatkozó
jogszabályokban meghatározott hatósági
feladatok
ellátásának
keretében:
a
növénytermelés
növény-egészségügyi,
növényvédelmi
és
talajvédelmi
biztonságának biztosítása; az ország növényegészségügyi státuszának fenntartása; a
mezőgazdaság és a vidéki gazdaság
támogatása
(a
növényi
károsítók
bekerülésének megelőzésével - prevencióval
- előfordulásuk csökkentésével); a zöldséggyümölcs piacszabályozás elemeként a
zöldségek és gyümölcsök minőségének
biztosítása; az élelmiszerbiztonság és a
fenntartható
fejlődés
követelményeinek
megfelelő
növénytermesztési
gyakorlat
megvalósításának elősegítése a veszélyes
környezeti hatások lehető legkisebb szintre
való csökkentésével, a fogyasztók és a
környezet védelme, valamint az ország
mezőgazdasági
és
élelmiszeripari
piacképességének növelése.
A megyei kormányhivatalhoz tartozó NTI-k

éves monitoring keretében végzik a
növények,
növényi
termékek
növényvédőszer-maradék
tartalmának
hatósági ellenőrzését, zárlati (karantén) és
veszélyes
mezőgazdasági
károsítók
előfordulását derítik fel, a veszélyes,
potenciálisan nagy kártételt okozó károsítók
előfordulását előrejelzik és nyilvánosságra
hozzák.
A
növényvédő
szerek
forgalmazását,
szakszerű
használatát
és
minőségét
ellenőrzik, növényvédőszer hatásvizsgálatot
végeznek engedélyezés vagy fejlesztés
(okirat-kiterjesztés) alatt álló növényvédő
szerekkel,
talajvédelmi
hatósági
engedélyeket
(melioráció,
„zöldmezős"
beruházás, ültetvénytelepítés, talajjavítás,
szennyvízkezelés, stb.) adnak ki, a kölcsönös
megfeleltetés bizonyos jogszabályban foglalt
követelményeit,
valamint
az
agrárkörnyezetgazdálkodási
minimumkövetelményeket
hatáskörrel
rendelkező hatóságként ellenőrzik.
A
szakterületekhez
kapcsolódó
jogszabálysértés
esetén
elsőfokú
hatóságként
eljárnak
az
ügyek
kivizsgálásában, a felelősség és az ehhez
kapcsolódó
jogkövetkezmény
megállapításában.
Ezen
felül
az
agrárkörnyezet-gazdálkodási
támogatási
jogcímhez
kapcsolódóan
szakértő
ellenőrökként részt vesznek a Mezőgazdasági
és Vidékfejlesztési Hivatal ellenőrzéseiben.
A NÉBIH NTAI másodfokú hatóságként jár el
a megyei kormányhivatalhoz tartozó NTI-k
által indított növény- és talajvédelmi, valamint
az
agrárkörnyezet-gazdálkodási
minimumkövetelmények
ellenőrzéseire
vonatkozó hatósági ügyek ellen benyújtott
ügyféli fellebbezésnél, koordinálja az
egységes hatósági eljárások lefolytatását,
valamint
a
növényvédő
szer
hatásvizsgálatokat, illetve a karantén
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felderítéseket.
Mindezeken felül módszereket fejleszt,
illetve adaptál a potenciálisan megjelenő új
károsítók kimutatására, valamint a veszélyes
károsítók elleni hatásos és hatékony
védelemhez.
Az
Európai
Uniós
növényvédőszer
felülvizsgálat során kiesett hatóanyagok és
készítmények pótlására főként a kis termelési
felülettel, de nagy termelési és fogyasztói
értékkel rendelkező kultúrák (ún. kiskultúrák)
védelmére készítményeket és módszereket
adaptál, új növényvédelmi technológiát hagy
jóvá (engedélyez).

ALKOHOLOS ITALOK ELLENŐRZÉSI TERVE

A biológiai hatásvizsgálatok koordinálása
mellett a független vizsgáló intézmények
GEP (Good Experimental Practice - Jó
kísérleti
gyakorlat)
minősítését
és
felülvizsgálatát, ellenőrzését szintén a NÉBIH
szóban forgó igazgatósága látja el.

Az Alkoholos Italok Ellenőrzési Tervének
végrehajtása során az élemiszer-ellenőrző,illetőleg borászati felügyelők ellenőrzik az
előállítóhelyeken az ott gyártott termék
gyártmánylapját, a tétel nyomonkövetésének
dokumentációját, továbbá az üzemek
higiéniai előírásoknak való megfelelését.
Kiemelt feladat a pálinka termékcsoportra
vonatkozó gyümölcseredet ellenőrzése, a
gyümölcs felvásárlási jegyek vizsgálata
alapján, továbbá mintavételt követően a
laboratóriumi vizsgálattal alátámasztva. -

BORÁSZATI TERMÉKEK ELLENŐRZÉSI TERV

KIEMELT ELLENŐRZÉSEK TERVE

A Borászati Ellenőrzési Terv végrehajtása
során a borászati felügyelők a pincekönyv
szerint a pincében lévő borkészletet, a
szőlőfeldolgozás és a borkészítés során
keletkezett melléktermékek kivonását, a
borok
eredetét
igazoló
származási
bizonyítványokat, vagy kiadott forgalomba
hozatali engedélyeket ellenőrzik.

Az
ellenőrzések
célzott
létesítmény
ellenőrzések, országos és üzemen belüli
nyomonkövetési,
élelmiszerhigiéniai,
járványügyi, állatvédelmi, borászati, zöldséggyümölcs
forgalmazási,
növényvédőszerekkel kapcsolatos, esetenként a
különböző élelmiszerek és növényvédőszerek
hamisításához kapcsolódó ellenőrzések.

A borászati üzemek által forgalmazott
mennyiségeket figyelembe véve alakítottuk ki
az ellenőrzési tervet. A hazai borforgalmazás
évi mennyiségének több mint fele 24
borászati üzemtől származik, melyeket
évente legalább 2 alkalommal ellenőrzünk. A
legkisebb borászati üzemnél is 5 évente
legalább egyszer átfogó ellenőrzés történik.
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Képzett szakemberekkel
a professzionális munkáért
A NÉBIH-nek mint hatóságnak a legfőbb átfogó célja a minél tökéletesebb
élelmiszerlánc-felügyelet kialakítása, amely képes garantálni az alapvető célok úgymint az emberi egészség, a nemzetgazdaság, az állatok védelme - teljesülését. Ez
a feladata igen sokrétű és összetett, melyeknek elvégzése magas szakmai ismereteket,
tapasztalatokat igényel.
A

hatósági

ellenőrzési

takarmánymérnök,

munkát

állatorvosi,

közegészségügyi

felügyelői,

orvosi,

élelmiszer-

növényvédelmi

mérnök,
szakirányú

végzettséggel rendelkező agrár-, kertészmérnök, vegyész vagy ezzel egyenértékű
felsőfokú képzettségű személyzet végzi el.
A Hivatal jövőképe, hogy ezekben munkakörben olyan munkatársak dolgozzanak,
akiknek a készségei, képességei és tudása eléri a szükséges és elégséges szintet, ezzel
is hozzájárulva a Hivatal eredményes feladat-ellátásához, illetve az ügyfelek
elégedettségéhez.
A NÉBIH ezért éves tervek alapján képzéseket szervez, különös tekintettel a
882/2004/EK rendelet II. melléklet I. fejezetében meghatározott területekre. A tervek
összeállításáért és a képzések szervezésért, értékeléséért alapvetően a NÉBIH felel, de
a megyei kormányhivatalok ezen felül önálló továbbképzéseket is szerveznek a
felmerülő problémák és igények alapján.
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A képzések összeállítása során a vegyes
képzési formát részesítjük előnyben: az élő
képzés ("train the trainer" rendszerben) mellett
e-learning rendszerben (minden, adott
területen dolgozó szakember részére)
történik oktatás.
Így az élő képzés főleg elméleti és gyakorlati
témakörökből, konferenciákból, valamint
szükség
szerint
több
szimulációs
gyakorlatból
épül
fel.
Esetenként
konferencia
kerül
megrendezésre,
a
vállalkozókkal együtt, szakmai tájékoztatási
céllal (pl. vállalkozók tájékoztatása a HACCPvel kapcsolatban, illetve a hatósági
elvárásokról).

E-LEARNING
A hagyományos képzési formák (élőképzés,
útmutatók, körlevelek, konferenciák stb.)
mellett, azokra épülve szükség volt egy
olyan távoktatási rendszer (e-learning
keretrendszer)
megvalósítására,
mely
széleskörű, multimédiás alapokon nyugvó
megoldást biztosít a NÉBIH és a
kormányhivatalok
mezőgazdasági
szakigazgatási szerveinek valamennyi - az
ország
különböző
pontján
dolgozó,
különböző területeket ellátó - munkatársa
számára.

A képzési igények felmérése alapján eLearning rendszerben történik távoktatás,
minden, az adott szakterülettel foglalkozó
munkatárs részére.

KÉPZÉSI IGÉNYEK FELMÉRÉSE
A képzési tervek összeállításánál, a képzési
igények felmérésénél az alábbi információk,
elvek kerülnek figyelembe vételre:
 EU által meghatározott prioritások,
FVO ajánlások;



FM, valamint a NÉBIH igazgatóságai
által meghatározott prioritások;



auditokból származó információk;



megyei szervezetektől érkező igények;



alkalmi
társhatósági
képzésekre
történő felkérések, valamint különféle
Együttműködési Megállapodásokból
következő rendszeres keresztképzési
igények;



e-learning tesztek eredményeinek
kiértékeléséből származó kritikus
pontok, fejlesztendő kompetenciák;



megelégedettségi
kérdőív
kiértékelésének eredményei.

A NÉBIH a Moodle keretrendszert
alkalmazza. Ez egy nyílt forráskódú, internetes
(web 2.0-ás) felhasználói felülettel rendelkező
e-learning
keretrendszer.
A
NÉBIH
távoktatási rendszere elérhető az alábbi
oldalon: http://edu.nebih.gov.hu/moodle/
Az oktatások, gyakorlatok tervezése vegyes
típusú, komplex képzési tervet eredményez,
amelyben a teljesen elméleti, esetleg iskolarendszerű képzésektől a
szimulációs
gyakorlatokig minden megtalálható. Az elearning súlya azonban egyre nő ebben a
rendszerben, hiszen gazdaságossága, a
szakértők tudásának jobb kihasználása, a
hallgatók
tanulási
lehetőségeinek
rugalmassága
jótékonyan
hatnak
az
országban szétszórtan élő, munkaidejüket
külső tényezőktől függve töltő, eltérő
végzettségű
(orvos,
állatorvos,
vegyészmérnök, biológus stb.) kollégák
lelkesedésére.
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Az e-learning képzések szervezése 3 jól
elkülöníthető szakaszban történt:
A képzések indítása feltételezi, hogy vannak
kijelölt
kurzusaink,
engedélyezett
tananyagok, kiválasztott hallgatók. Ezek
ismeretében
az
informatikai
háttér
felállítható (adott oktatási felület kialakítható,
a hallgatók hozzáférése és az adatvédelem
biztosítható). Ez az informatikusok illetve a
távoktatási szolgáltatók feladata. Indítás előtt
szükséges
még
a
tananyagokat
összegyűjteni, azokat internetre tölthető
formába hozni, engedélyeztetni, és feltölteni
a távoktatási felületre. Az utolsó lépés a
kurzusindító
levél
elküldése
minden
hallgatónak, vezetőiknek és a tanároknak.
A képzés folyamán a legfontosabb feladat a
képzés menedzserei számára a haladás
személyenkénti ellenőrzése, a lemaradók
értesítése, aktivizálása. Ekkor kell a vizsgákat
is előkészíteni: a vezetői döntés alapján a
vizsga típusának megfelelően összeállítani a
vizsgadokumentumait (kérdések, tesztek
stb.). A képzés során előfordulhat a
tananyagok módosítása is, amennyiben a
kurzusok anyaga, a tananyag felépítése,
rendszere nem illeszkedik a hallgatói
elvárásokhoz.

A Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi
Kara többféle posztgraduális képzést indít
járványügy, igazgatástan, élelmiszer-higiénia
szakterületeken. Az élelmiszer-higiénikus
szakállatorvosi képzést szinte valamennyi
megyei élelmiszer-higiénikus és élelmiszerhigiéniai kirendeltség vezető elvégezte. A
hazai agráregyetemek (Debrecen, Gödöllő,
Keszthely,
Mosonmagyaróvár)
által
szervezett
növényés
talajvédelmi
posztgraduális képzések is kiemelten
támogatott képzési lehetőségek.
Az FM és NÉBIH szakemberei részt vesznek,
vettek a „Better Training for Safer Food"
elnevezésű,
bizottsági
szervezésű
továbbképzéseken,
valamint
egyéb
nemzetközi
szinten
meghirdetett
továbbképzéseken.
A
megszerzett
ismereteket továbbadják az évenként
megszervezett
nemzeti
továbbképzési
program keretein belüli („train the trainer"),
majd a megyei továbbképzések keretén belül
az ismeretek minden hatósági személyhez
eljuthatnak. A továbbképzések elméleti és
gyakorlati jellegűek.

Végül a kurzusok zárása a vizsgáztatással, a
látogatási
és
vizsgabizonyítványok
kiállításával,
valamint
a
hallgatói
elégedettség mérésével zárul. Ez utóbbi
nagyon fontos ahhoz, hogy mind az adott
kurzus fejlesztése, mind magának a képzés
metódusának, a technikai feltételeknek, a
kiválasztás módjának a javítása folyamatos
legyen.

KÜLSŐ KÉPZÉSEK
A NÉBIH dolgozóinak lehetősége nyílik külső
képzéseken való részvételre is. Ezek közül két
kiemelten támogatott képzési lehetőség áll a
szakemberek előtt.
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Felügyeleti díj
Az élelmiszerlánc - 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.
Az Éltv. hivatkozott szakaszának (10) bekezdése meghatározza a felügyeleti díj mint
közhatalmi

bevétel

felhasználásának

kereteit:

„A

befolyt

felügyeleti

díjat

az

élelmiszerlánc-biztonsági stratégiában, a többéves tervben és az éves ellenőrzési
tervben meghatározott feladatok végrehajtására kell fordítani. Az évente befolyt
felügyeleti díj 10%-át fejlesztésre kell fordítani. A felügyeleti díjból befolyt bevétel
működésre is fordítható.”
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II.29.) Korm. rendelet 8. §
-ának (14) bekezdése szerint az évente befolyt felügyeleti díjnak a fejlesztésre fordítandó
10%-a a NÉBIH bevétele. A felügyeleti díj bevétel ezt követően fennmaradó összegének
40%-a a NÉBIH-et, 60%-a megyei kormányhivatalokat illeti a KIH-en keresztül.
2013 volt a felügyeleti díj bevezetését követő első év, amikor teljes költségvetési évben
lehetett a felügyeleti díjból származó bevétellel tervezni, így az e forrásból finanszírozott
kiadások jelentősen meghaladják a 2012-ben bemutatott kb. 3,7 Mrd Ft-ot.
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-ban megosztott
összeg részben a 2012. évi bevallásokból, részben a 2013. évi bevallásokból származik,
mivel a költségvetési év és a bevallások pénzügyi teljesítésnek határideje egymástól
elválik.
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A
MEGYEI
KORMÁNYHIVATALOK
MEZŐGAZDASÁGI
SZAKIGAZGATÁSI
SZERVEI
A megyei kormányhivatalok a pénzügyi
elszámolást a teljes, KIH részére
továbbutalt összegről (5 758 990 ezer Ft-ot)
teljesítették a NÉBIH felé; ezen belül a
Fejér, illetve a Komárom-Esztergom
Megyei Kormányhivatal jelezte, hogy
beruházási kiadásokra a 2013. évi bevétel
felhasználása még részben folyamatban
van. A felügyeleti díjbevétel megyék közötti
felosztása a KIM rendelkezései szerint
történt, figyelembe véve az egyes
kormányhivatalok közötti feladatmegoszlás
eltérő volumenét is. Ennek megfelelően a
kiutalt összegek 1,9% (Nógrád megye 110 151 ezer Ft) és 14,4% (Pest megye 830 418 ezer Ft) között oszlottak meg.
A
kiadások
megoszlását
fő
kiadáscsoportonként
az
1.
táblázat
tartalmazza.
Összeg

Kiadáscsoport

(ezer Ft)

Személyi juttatások
Munkáltatót terhelő
közterhek
Dologi kiadás

Arány

2 509 528

43,58%

1 105 379

19,19%

1 563 708

27,15%

449 860

7,81%

130 515

2,27%

5 758 990

100%

Felhalmozási kiadás
(folyamatban lévő
beruházásokkal
együttesen)
Általános kiadás
(dologi és felhalmozási
kiadások max. 7%-a)
Kiadás összesen:

1. táblázat A kiadások megoszlása fő
kiadáscsoportonként

Az egyes kiadásnemek megoszlása a
kormányhivatalok közt viszonylag nagy
szórást mutat. Személyi jellegű kiadás
kizárólag abban a kormányhivatalban

számolható el, ahol a kincstári költségvetés
nem csak támogatásból finanszírozta a
munkaerő foglalkoztatását. A törzshivatal
kapcsolódó
általános
kiadásainak
fedezetére a dologi és felhalmozási
kiadások legfeljebb 7%-ának megfelelő
összeget lehetett beállítani. Valamennyi
megyei kormányhivatalt tekintve az összes
elszámolt
kiadás
4,7%-a
készletbeszerzések érdekében merült fel,
ennek döntő részét továbbra is a helyszíni
ellenőrzések és a mintaszállítás érdekében
szükséges gépjárműhasználat üzemanyagbeszerzése tette ki. Az elszámolt felügyeleti
díj mintegy 12%-a fordítódott különböző
szolgáltatások igénybevételére. 2013-ban
már a kormányhivatalokban is nagyobb
arányban volt lehetőség beruházások
megvalósítására,
elsősorban
szakmai
jellegű műszerek, illetve informatikai
eszközök tekintetében.

A BEVALLÁSI RENDSZER
A NÉBIH honlapján keresztül érhető el a
felügyeleti díj online bevallási felülete, mely
a 2013. évben is üzembiztosan szolgálta ki
a mintegy 63 000 bevallás kitöltését,
beküldését.
A
bevallást
kizárólag
elektronikusan
lehet
benyújtani
az
ügyfélkapus azonosítást követően, illetve a
bevallási rendszer közvetlen kapcsolatban
áll a NÉBIH partnernyilvántartásával és a
pénzügy-számviteli rendszerével, ennek
köszönhetően – amennyiben az ügyfél a
felügyeleti díj átutalásakor a közleményben
a kért információkat pontosan adja meg – a
bevallásokhoz a befizetések párosítása
automatikusan generálódik. A 2013. év
során megvalósult mind a bevallási, mind a
pénzügyi
informatikai
rendszerek
továbbfejlesztése
az
összegyűjtött
ügyfélvisszajelzések,
a
megalapozott
szakmai javaslatok, illetve a vonatkozó
jogszabályváltozások alapján.
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A 2013. évi bevallások határideje az Éltv.
alapján 2013. május 31-e volt. A bevallási
időszak kezdetén igyekeztünk a sajtó útján
az alapvető információkat közzétenni, a
NÉBIH honlapján pedig a már korábban is
elérhetővé
vált
részletes
ügyféltájékoztatót, illetve az ügyfélszolgálatra
beérkező gyakran ismételt kérdésekből
összeállított
összefoglalót
aktualizálni,
bővíteni.
Az Éltv. alapján a bevallott felügyeleti díj
50%-át kellett 2013. július 31-ig befizetni, a
NÉBIH e célra létrehozott, az intézményi
előirányzat-felhasználási
keretszámlától
elkülönített
fizetési
számlájára.
Az
automatikus
követelésés
befizetésazonosító rendszer ellenére a
befizetések közel 10%-ának azonosítása
külön adategyeztetést igényel.
Az ügyfelek bevallással kapcsolatos
kérdéseinek gyors ügyintézésére kialakított
ügyfélszolgálat 2012 májusában kezdte
meg működését. A 2013-as év során több
mint 6500 e-mailt válaszoltak meg és közel
40
000
hívást
kezeltek.
Jelentős
mennyiségű szakmai állásfoglalás és
regisztrációs igazolás került kiadásra az
egyes
érdekképviseletek
és
egyéni
megkeresések folytán. Az év új feladatát
jelentette
a
társhatóságokkal
való
együttműködés szakmai adatszolgáltatás,
technikai segítségnyújtás és belföldi
jogsegély keretében (MVH, NAV, NAK).

A BEVALLÁSOK ELLENŐRZÉSE
A 2013 szeptemberében indult felügyeleti
díj ellenőrzések előkészítő feladataként
elkészült egy szűkített, 1200 ügyfelet
tartalmazó adatbázis, amelynek adatai
alapján
246
adatszolgáltatás-kéréssel
megvalósuló ellenőrzést és 7 helyszíni
ellenőrzést
kezdeményezett
az
igazgatóság.
2013.
évben
49
db
jegyzőkönyv készült, melyből 15 db
megállapítást
nem
tartalmazó,

egyszerűsített jegyzőkönyv. Az ellenőrzés
alá vont ügyfelek a 2012. évre 9961000 Ft,
míg a 2013. évre vonatkozóan 25986000 Ft
felügyeleti díjat vallottak be utólagosan az
értesítő levelek átvétele után.

A BESZEDETT DÍJ FELHASZNÁLÁSA
A NÉBIH 2013-ban 4 905 805 ezer Ft
felügyeleti
díjat
használt
fel
kötelezettségvállalással, ezen összegből
126 786 ezer Ft-ot tesz ki az elszámolás
időpontjában folyamatban lévő beszerzés.
A
kiadások
megoszlását
kiemelt
előirányzatonként a következő táblázat
szemlélteti:
Kiadáscsoport
Személyi juttatások
Munkáltatót terhelő
közterhek
Dologi kiadás
Pénzeszközátadás

Összeg
(ezer Ft)

Arány

162 186

3,31%

45 009

0,92%

3 167 130

64,56%

85 126

1,73%

1 224 655

24,96%

221 699

4,52%

4 905 805

100%

Felhalmozási kiadás
(folyamatban lévő
beruházásokkal
együttesen)
Általános kiadás
(dologi és felhalmozási
kiadások max. 7%-a)
Kiadás összesen:

2. táblázat A kiadások megoszlása fő
kiadáscsoportonként

A személyi juttatások és munkaadót terhelő
közterhek a kiemelt élelmiszer-biztonsági
ellenőrzések,
illetve a felügyeletidíjbevallások
adminisztrációjával
és
ellenőrzésével kapcsolatosan a NÉBIH
számára jóváhagyott létszámbővülés miatti
többletilletményeket
és
juttatásokat
tartalmazza.
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A dologi kiadásokon belül jelentősek a
laboratóriumhálózat
fenntartásával
és
szakmai
működtetésével
kapcsolatos
kiadások
(vegyszerek,
fogyóeszközök
beszerzése, a laboratóriumi műszerek
akkreditáció
miatti
rendszeres
állagmegóvó, illetve eseti karbantartása.) A
NÉBIH országos laborhálózatának jelentős
része a megyei kormányhivatalok által
vagyonkezelt ingatlanban működik a 2011.
évi közigazgatási átszervezés folytán. E
laborok üzemeltetési kiadásaira s azok
visszamenőleges rendezésére a NÉBIH
megállapodást
kötött
a
kormányhivatalokkal. A dologi kiadások
között kiemelendők továbbá a korábban
bemutatott kommunikációs kampányok
költségei. 2013. január 1-jétől hatályba
lépett a jogosult állatorvos hatásköréről és
a működésével kapcsolatos részletes
szabályokról szóló 113/2006. (V. 12.) Korm.

Felhalmozási kiadások

rendelet módosítása, melynek értelmében
a jogosult állatorvosok költségei a NÉBIHet terhelik, a kormányhivatalok, a jogosult
állatorvos és a NÉBIH közötti háromoldalú
megállapodás alapján. E kiadások a
NÉBIH-nél 2013-ban új tételként jelentek
meg – tekintettel az átállás nehézségeire –
2013-ban még nem teljes összegben.
Az
átadott
pénzeszköz
soron
a
kormányhivatalok
részére
a
méhegészségügyi felelősök megbízásával
kapcsolatos,
NÉBIH
által
vállalt
hozzájárulás összege jelenik meg.
A felügyeleti díj bevezetése lehetőséget
biztosított az élelmiszerlánc-biztonsági
feladatok
ellátásához
kapcsolódó
1 224 655 ezer Ft összegű fejlesztés
megvalósítására. A fejlesztési típusú
kiadások fő csoportjait és összegét a 3.
táblázat szemlélteti.

2013. évi pénzügyi

2014. évi pénzügyi

teljesítés

teljesítés

I. A beszámoló időpontjáig

Összeg

teljesített felhalmozási kiadások

(ezer Ft)

Arány

Összeg
(ezer Ft)

Arány

Összesen

Összeg
(ezer Ft)

Arány

Vagyoni értékű jogok vásárlása

14 646

2,3%

0

0,0%

14 646

1,7%

Szellemi termékek vásárlása

41 633

6,6%

24 900

10,9%

66 533

7,7%

16 126

2,6%

44 517

19,5%

60 643

7,0%

136 986

21,7%

0

0,0%

136 986

15,9%

396 909

62,8%

158 626

69,6%

555 535

64,6%

9 588

1,5%

0

0,0%

9 588

1,1%

Járművek vásárlása

16 337

2,6%

0

0,0%

16 337

1,9%

a)Nettó érték összesen

632 225

100,0%

228 043

100,0%

860 268

100,0%

b) Áfa (nem visszaigényelhető)

176 029

61 572

237 601

Mindösszesen

808 254

289 615

1 097 869

Építményekkel kapcsolatos
beruházások
Épületek felújítása
Gépek, berendezések és
felszerelések vásárlása
Gépek, berendezések és
felszerelések felújítása

II. Folyamatban lévő
beruházások összege:
Összes felhalmozás

126 786
1 224 655

3. táblázat A fejlesztési típusú kiadások csoportosítása
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A beruházások
alapos előkészítést,
piacfelmérést,
illetve
sok
esetben
közbeszerzési eljárás lefolytatását igénylik,
így ezen kiadástípus esetében az igények
megvalósítása gyakorta költségvetési éven
átnyúló folyamat.

elsősorban a fajtakísérleti állomásokon –
erősen leromlott volt. A korábban üresen
álló, lepusztult, a Budapest, Budaörsi út
141–145. szám alatt található laborépület
felújításának
előkészítő
munkálatai,
nyílászárócseréi is megkezdődtek.

Mint látható, a fejlesztési kiadások mintegy
kétharmadát
eszközbeszerzésre,
elsősorban laboratóriumi vagy a hatósági
ellenőrzések során használható műszerek
beszerzésére
fordítottuk.
A
Hivatal
működéséhez szükséges műszerállomány
jelentősen elhasználódott állapotban volt,
folyamatos megújítása szükséges. Olyan
új, eddig nem használt műszerek
beszerzésére is sor kerülhetett, melyekkel
a NÉBIH eddig nem rendelkezett, noha az
élelmiszer-hamisítás
elleni
hatékony
fellépés érdekében szükségesek.

A 2012. évi beszámolóban jeleztük, hogy a
beruházásokon, felújításokon belül mintegy
168 millió forint összértékű fejlesztés a
2012. évi felügyeleti díj terhére a
beszámolókészítés
időpontjában
még
függőben volt; e beszerzések 2013. I.
félévben lezajlottak. A 2013. évi felügyeleti
díj terhére a 2014. április végén 126,8 millió
Ft
értékű
eszközbeszerzés
és
ingatlanfelújítás van folyamatban.

A beszámolókészítés időpontjáig több mint
200 db laboratóriumi és egyéb műszer
beszerzése
(pl.
különböző
típusú
folyadékkromatográfiás
berendezések,
PCR
készülék,
sörvizsgáló
műszer,
mikroszkópok, a fajtakísérleti állomásokra
mezőgazdasági és kertészeti gépek) történt
meg mintegy bruttó 700 millió Ft értékben.
A szellemi termékek és vagyoni értékű
jogok közé elsősorban a NÉBIH és a
megyei kormányhivatalok mezőgazdasági
szakigazgatási szervei által használt
szakalkalmazások fejlesztése, bővítése
sorolható (bruttó 68 millió Ft). Sor került
többek között a felügyeletidíj-bevallási
rendszer funkcionalitásának bővítésére, az
őstermelői nyilvántartás fejlesztésére, a TIR
szakalkalmazás módosítására. A járművek
között
tehergépjárművek
kerültek
beszerzésre mintaszállításhoz, illetve a
kiemelt ellenőrzésekhez.
Jelentős tétel volt az ingatlanok felújítására
szánt összeg, tekintettel arra, hogy a
NÉBIH telephelyeinek műszaki állapota –
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2013. évi tapasztalatok
a korábbi évek fényében
A NÉBIH 2013-ben végzett felügyeleti munkájának későbbi fejezeteiben bemutatásra
kerülő

részletes

szakmai

elemzése

mellett

ismertetjük

a

tevékenységünk

eredményeinek, az ellenőrzéseink során tapasztaltaknak a korábbi évekhez hasonlított
összefoglaló elemzését is.
Nehéz általánosságban, az élelmiszerlánc teljes hosszát lefedően röviden összefoglalni
az elmúlt év eredményeit, hiszen a felügyelt szektorok, az ellenőrzések jogi háttere, a
vállalkozók terhei, jogkövetése, a hatósággal való együttműködése szakterületenként
eltérő. Így az ellenőrzések eredményeinek korábbi évekhez viszonyított elemzését az
alábbiakban szakterületenként közöljük.
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AZ ELLENŐRZÉSEK HATÉKONYSÁGA
Az ellenőrzések túlnyomó része kockázat
alapon
történt,
azonban
egyes
időszakokban, vállalkozói tevékenységtől
és
fogyasztói
szokásoktól
függően
speciális ellenőrzéseket is végeztünk. Az
ellenőrzések száma nem változott az
előző évhez képest (8. ábra).
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
400 000

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 ellenőrzések előkészítő
feladataként elkészült egy szűkített, 1200
ügyfelet tartalmazó adatbázis, amelynek
adatai alapján 246 adatszolgáltatáskéréssel megvalósuló ellenőrzést és 7
helyszíni ellenőrzést kezdeményezett az
igazgatóság. 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.
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8. ábra Ellenőrzések és nem megfelelőségek számának változása az elmúlt években
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
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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 szelídgesztenyegubacsdarázs (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 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 2013ban 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

ITNET Jelentés 2013. • Magyarország • Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal • www.nebih.gov.hu

43
tétel vizsgálatára került sor, melyek között
nem megfelelő szállítmány nem volt.
ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNYEK

2013-ben 20 szabálysértési ügyben indult
eljárás;
6
esetben
élelmiszerláncfelügyeleti 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
szarvasmarhaállományunk.
A
fertőző
szivacsos
agyvelőbántalmak felderítésére irányuló
monitoring vizsgálatok 2013-ban is
folytatódtak.
.
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.
Takarmánytermékhamisítás egyetlen esetben sem
került megállapításra. Az élelmiszerláncfelügyeleti ellenőrzések alkalmával 2013ban
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
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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.

144,6 millió Ft élelmiszerlánc-felügyeleti,
élelmiszer-ellenőrzési,
növényvédelmi
bírság kiszabása történt meg 1123 tonna
termékkel
kapcsolatos
intézkedés
esetében.

A MEGÁLLAPÍTOTT
ELEMZÉSE

HIÁNYOSSÁGOK

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
indokolható, hogy a korábbitól eltérő
módszertannal
végzett
kiemelt
ellenőrzések nagyszámban derítettek fel
nem megfelelőségeket az év során (9.
ábra).
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.

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
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9. ábra A helyszínen vizsgált tételek és a nem megfelelőségek számának változása az elmúlt években

ITNET Jelentés 2013. • Magyarország • Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal • www.nebih.gov.hu

45
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.
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 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 a növény-egészségügyi
szakterületen nem a tételekre, hanem az
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ellenőrzött
gazdálkodási
szereplőkre
vonatkozik, számuk 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.

ellenőrzést is lefolytatni. 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.

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,
2013-ban 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: 2011ben 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 fenti adatok alapján
indokolt a kiszerelőknél évente több

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 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
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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.

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
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

A borászati termékek ellenőrzése során a
kifogásolási arány 21%-os volt, amely az
előző évhez képest csökkenést mutat.. A
laboratóriumi vizsgálat eredménye alapján
kifogásolt 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
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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.

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.

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 NEM MEGFELELŐSÉGEK ESETÉN
HOZOTT INTÉZKEDÉSEK
A 2013. év főbb adatait tekintve,
összességében elmondható, hogy a 2012es adatokhoz képest a figyelmeztetések, a
bírságok és a tevékenységkorlátozások
száma kismértékben csökkent, azonban
nagyságrendileg egyik sem változott (10.
ábra).

12 000
10 375

10 000
8 505
8 000

6 966

6 820

6 000
4 034
4 000

3 529

3 977
2 764

2 000

2 309
1 199

1 115

1 059

0
2010

Figyelmeztetések száma

2011

Bírságok száma

2012

2013

Tevékenységek korlátozása

10. ábra A kiszabott szankciók számának változása az elmúlt években
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2013. évi tapasztalatok a
talajvédelem területén
A természeti erők és az emberi beavatkozások a talajt igen sokrétűen
veszélyeztethetik annak fizikai, kémiai és biológiai károsodását idézhetik elő. A
talajvédelem célja tehát e káros folyamatok megelőzése, illetve mérséklése, továbbá a
már bekövetkezett károk elhárítása.
A mezőgazdaság tulajdoni- és termelési viszonyainak megváltozása szükségessé teszi
a helyzetnek megfelelően az állam, a földtulajdonos, a földhasználó, valamint a
beruházó

és

üzemeltető

talaj-védelmi

feladatainak

és

kötelezettségeinek

meghatározását és betartásának ellenőrzését. Az élelmiszerbiztonság és az
élelmiszerlánc alapját a termőtalaj védelme és hasznosítása, illetve a termőtalajon
történő minőségi- és versenyképes mezőgazdasági árutermelés képezi. A megfelelő
minőségű talajállapot meg-tartásában, elérésében valamint a termőtalajt károsító
tényezők (erózió, defláció, szikesedés, árvíz, belvíz, felszíni és felszínalatti vizek
védelme, stb.) elleni megelőzésében, továbbá a talaj szennyezés megszüntetésében a
talajvédelemnek kiemelkedően fontos szerepe van.
Mivel a talajt érő természeti és emberi eredetű káros hatások jelentős részének
elhárítása a földhasználó erejét meghaladja, a termőföld termékenységének és
minőségének megőrzésére irányuló tevékenységet állami szerepvállalás nélkül nem
látható el. Az államnak a talajt károsító tényezők ellen intézkedési tervet kell
kidolgoznia, valamint létre kell hoznia a mérő, ellenőrző és megfigyelő rendszereket,
mindemellett gondoskodnia kell a talajvédő gazdálkodást ösztönző támogatási
rendszer

kialakításáról

és
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A talajvédelem állami szerepkörét 2013-ban
a NÉBIH és a megyei kormányhivatalok
Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságai látták
el. Az elsőfokú talajvédelmi hatósági
feladatokat a megyei NTI-k, a másodfokú
talajvédelmi hatósági feladatokat a NÉBIH
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi
Igazgatósága (NTAI) végezte, talajvédelmi
felügyelők közreműködésével.
A talajvédelmi hatóság jogszabályban
meghatározott esetekben engedélyezi az
egyes,
termőföldön
megvalósuló
tevékenységeket, illetve szakhatóságként
közreműködik
a
termőföldet
érintő
beruházások
engedélyezésében.
A
talajvédelmi
felügyelők
ellenőrzik
a
jogszabályban és engedélyekben foglalt
talajvédelmi követelmények betartását.

ELLENŐRZÉSEK JELLEGE
A talajvédelmi hatósági engedélyekben,
szakhatósági állásfoglalásokban foglalt
előírások,
továbbá
a
jogszabályi
kötelezettségek betartásának ellenőrzése
terv szerint zajlik. Ugyanakkor a tervben
ezek ellenőrzését csupán százalékos
jelleggel lehet meghatározni. Ennek legfőbb
oka, hogy nem lehet előre megmondani
például, mennyi és milyen típusú beruházás
lesz a következő évben Magyarországon.
Ezeket az ellenőrzéseket nevezhetjük
egyfajta kockázatbecslésnek is, amely
során
az
ellenőrzés
gyakoriságát
meghatározó terv alapján a talajvédelmi
felügyelő az engedélyek, tevékenységek,
ügyfelek ismeretében dönti el, hol folytassa
le az ellenőrzéseket.
A hazai engedély köteles termésnövelő
anyagok és EK műtrágyák vonatkozásában
a talajvédelmi felügyelők 2013-ban 1783
tétel ellenőrzését végezték el. Egy
ellenőrzés keretében az adott tétel
tekintetében több ellenőrzést is lefolytat a
felügyelő. Az ellenőrzések kapcsán több

mint 400 termésnövelő anyag tételből
vettek mintát, melyeknek laborvizsgálata is
megtörtént. A termésnövelő anyagokat
laboratóriumban
hatóanyag-tartalom,
szennyezőanyag-tartalom,
és
egyéb
minőségi
jellemzőkre
vonatkozóan
vizsgáljuk.
Számba véve azon termékek körét,
amelyekkel kapcsolatosan a leggyakrabban
érkezett
minőségi
kifogás,
valamint
amelyekre több engedélyt is kiadtak - a
2013.
évre
tervezett
ellenőrzést
hangsúlyosan
szennyvíziszap
komposztok,
tápoldatok,
állati
mellékterméket tartalmazó termésnövelő
anyagok, valamint egyes műtrágyák
kontrollálására fókuszáltunk. A 2012. évben
talált
problémás
termékek
visszaellenőrzése
is
megtörtént.
A
termésnövelő
anyagok
ellenőrzés
adatainak nagy százalékát a címkézési,
feliratozási, tárolási követelmények és a
forgalomba hozatali és felhasználási
engedélyek
ellenőrzéséből
származó
számadatok adják ki. Egy kiszállás
alkalmával a felügyelőnek lehetősége nyílik
egyszerre 30-40 termésnövelő anyag
leellenőrzésére is.

A Talajvédelmi Információs és Monitoring
(TIM) rendszer keretében tervezett talaj
mintavételek és laboratóriumi vizsgálatok
megtörténtek. 2013-ban 6293 db mintából
109 698 paramétert vizsgáltak a TIM
keretein belül. A TIM adatbázis nyilvános
és közérdekű, így alapjául szolgál számos
döntés-előkészítő
anyagnak,
adatot
szolgáltat
önkormányzatoknak,
kutatóintézeteknek, vagy akár doktori
értekezésekhez.

AZ
ELLENŐRZÉSI
TERV
MEGVALÓSULÁSA, AZ ELTÉRÉS OKAI
Az ellenőrzési tervektől eltérés nem történt.
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ELLENŐRZÉSEK EREDMÉNYEI
Amennyiben a talajvédelmi hatóság
jogszabálysértést
tapasztal,
úgy
mindenképpen
köteles
a
hatályos
jogszabályok szerint eljárni, intézkedést
kezdeményezni, szankcionálni, ezért a
jogszabálysértések száma megegyezik
ezek számával.
2013-ban az 1156 talajvédelmi hatósági
ellenőrzés során 290 esetben talált nem
megfelelést a hatóság, amely további
intézkedést vont maga után.
2013-ban 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.
2013-ban a laboratóriumi vizsgálati
eredmények alapján 18 EK műtrágya és
47 hazai engedélyköteles termésnövelő
esetében állapítottak meg beltartalmi
problémát. A vizsgálatokból kiderült, hogy
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. A NÉBIH Pécsi Talajbiológiai
Laboratóriuma - mikrobiológiai készítmény
és komposzt mintákból - 18 vizsgálatot
végzett. A megvizsgált anyagok közül 3 db
mikrobiológiai készítményről derült ki, hogy

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 101
esetben nem feletek meg az előírásoknak.
ELLENŐRZÉSEK

SORÁN

TAPASZTALT

TRENDEK

A 2013. évben a szűk értelemben vett
talajvédelmi
hatósági
munkához
kapcsolódó ellenőrzésszám csökkent a
2012. évhez képest, ugyanakkor az
engedélyköteles termésnövelő anyagok
ellenőrzési száma nőt, illetve az állami
támogatások
hatósági
ellenőrzésének
száma általánosságban stagnált.(11. ábra).
Az elmúlt két évben a hatóság nagy
hangsúlyt fektetett a termésnövelő anyagok
ellenőrzésére.

ELLENŐRZÉSI
ÖSSZEVETÉSE
AZ
EREDMÉNYEIVEL

EREDMÉNYEK
ELŐZŐ
ÉVEK

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 (12. ábra).
Általánosságban megállapítható,
hogy
2013-ban (56 millió Ft) az előző évhez
képest a kötelezések száma csökkent, míg
a szankciók száma nőtt, ahogyan a
kiszabott bírságok összege is nőtt a 2012.
évi adathoz (40 millió Ft) képest.
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Ellenőrzések száma (db)
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11. ábra A talajvédelmi ellenőrzések száma, 2012–2013
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12. ábra A talajvédelmi ellenőrzések és az
intézkedések aránya, 2012–2013
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13. ábra A talajvédelmi szankciók és a talajvédelmi
járulék összege, 2012–2013

A kiszabott talajvédelmi járulék összege
2013-ban jelentősen növekedett a 2012.
évihez
képest.
Míg
2012-ben
31

alkalommal összesen 18 millió, 2013-ban
28 db, összesen 50 millió forint járulékot
állapítottak
meg
a
humuszvagyon
eltávolításáért a kollégák (13. ábra). Ebből
az arányból azt a következtetést vonhatjuk
le, hogy 2013-ban több olyan beruházás
volt, amelynél nagy mennyiségű humuszt
távolítottak el a kivitelezés során.
Az engedélyköteles termésnövelő anyagok
és EK műtrágyák tekintetében az
ellenőrzések számának növekedésével a
nem megfelelő tételek száma és a hatósági
intézkedések száma is nőtt.

AZ IGAZGATÓSÁG ÉVES MUNKÁJA
SORÁN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK
2013-ban megalakult a Talajvédelmi Jogi
Bizottság. A Bizottságnak kiemelt szerep jut
a talajvédelmet érintő új stratégiák és az
ezzel összefüggő jogszabály módosítások
kidolgozásában,
egyúttal
elsődleges
célként fogalmazta meg a szakterületet
érintő jogi anomáliák megszüntetését is.
A
szakterület
megkezdte
az
engedélyköteles termésnövelő anyagok
kockázatbecslésen alapuló ellenőrzési
tervének kidolgozását.
A
NAV-NÉBIH
együttműködési
megállapodás
keretében
a
határon
beléptetett
ammónium-nitrát
tartalmú
műtrágyákról
és
azok
robbanási

ITNET Jelentés 2013. • Magyarország • Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal • www.nebih.gov.hu

53
vizsgálatáról NAV adatszolgáltatás –
hatósági
ellenőrzésének
elősegítése
érdekében.
A NAV és a NÉBIH megállapodás révén
125 esetben tudtunk tájékoztatás adni a
harmadik
országból
beérkezett
EK
műtrágyákról. A szállító levelek alapján
megállapítottuk, hogy az EK-műtrágyák
nagy részét Bács-Kiskun, Csongrád, JászNagykun-Szolnok,
Pest
és
Somogy
megyékbe szállították.
Az Igazgatóság koordinálta a több megyét
érintő Bioplasma engedélyköteles termék
hamisításával kapcsolatos eljárást, illetve
részt
vett
a
szőlőtelepítés
és
szerkezetátalakítás
hatósági
ellenőrzésében, az egyablakos ügyintézési
rendszer kidolgozásában és a szennyvíz,
szennyvíziszap felhasználására vonatkozó
EU-s országjelentés összeállításában.

KÉPZÉS
Az
Igazgatóság
rendszeresen
tart
továbbképzéseket a területi szervek
talajvédelmi felügyelői részére a helyes
joggyakorlatról, a talajvédelem egyes
szakkérdéseiről (például erózió elleni
védekezések,
talajvédelmi
műszaki
létesítmények, komplex melioráció menete,
talajjavítás esetei, a humuszmentéssel
kapcsolatos kérdések, talajvédelmi tervek
tartalmi
követelményei,
stb.),
a
termésnövelő anyagok, EK műtrágyák
ellenőrzésének módjáról.
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2013. évi tapasztalatok a
növényegészségügy területén
A növény-egészségügyi szakterület elsődleges feladata a zárlati (karantén) és egyéb új,
nem honos, de nagy gazdasági veszteséggel járó károsítók bekerülésének,
megtelepedésének és terjedésének meggátlása egyrészt a vizsgálatköteles export,
import, valamint a hazai termelés és EU-n belüli forgalmazás növényegészségügyi
ellenőrzésével, másrészt a karantén vonatkozású károsítókra irányuló felderítések
végzésével.
Felmérve a tagállami és hazai kötelezettségeket és a szakterület adottságait, az elmúlt
években egy olyan egységes rendszert dolgoztunk ki, amelyre alapozható egy
költségtakarékos és hatékony növényegészségügyi felügyeleti tevékenység. A
rendszer kialakításánál elsődleges szempont volt a finanszírozási korlátok figyelembe
vételével a szakmai munka eredményességének és presztízsének megőrzése.
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ELLENŐRZÉSEK JELLEGE
A
növény-egészségügyi
vizsgálati
kötelezettség alapvetően, jogszabályokban
meghatározott módon, az ellenőrzés alá
tartozó termékek (pl. szaporítóanyagok) és
azok
előállítóinak,
nagykereskedelmi
forgalmazóinak teljes körére (100%-ára)
vonatkozik. A vizsgálatköteles termékek
körébe azok a növények, növényi termékek
és egyéb anyagok (pl. fa-csomagolóanyag)
tartoznak,
amelyek
termelése
és
forgalmazása
jelentős
növényegészségügyi kockázattal járhat, mert a
hozzájuk kapcsolódó zárlati és nem-honos,
új károsítók nagy gazdasági és/vagy
környezeti kárt okozhatnak.
A
növény-egészségügyi
jelentőségű
károsítók terjedésének jellegéből adódóan
a káresemény nem feltétlenül kötődik a
termelő vagy forgalmazó jogsértéséhez. A
meghozott
intézkedések
a
károsító
felszámolását
és
terjedésének
megakadályozását szolgálják. Ezért a
zárlat alá helyezett, azaz felhasználásában
korlátozott termékre és/vagy területre
további, kiegészítő zárlati intézkedéseket
hoz a hatóság. Szankcionálásra akkor kerül
sor, ha a gazdasági szereplő nem tartja be
a
jogszabályban
és
az
elrendelt
határozat(ok)ban rögzített kötelezettségeit.
A
nem
vizsgálatköteles
termékek
ellenőrzésére
növény-egészségügyi
felderítési rendszert működtetünk. Ennek
keretében a nagyobb veszélyt jelentő
károsítók
jelenlétének
ellenőrzésére
alkalmazzuk
a
károsító-specifikus
felderítést.
A
növénytermelési
és
forgalmazási
tevékenység
növényegészségügyi
megfelelőségének
ellenőrzésére működtetjük a kiegészítő
felderítést (hálóterv alapú, célirányos,
szúrópróba-szerű). 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. 2013-ban a rendszert
kibővítettük az egyes megyékre vonatkozó
ellenőrzések
és
mintavételezések
intenzitásának
meghatározásával.
A
növény-egészségügyi
tevékenységet
végzők és az ellenőrzések adatait az
országos AIR és PHYSAN adatbázis
tartalmazza,
amelynek
működtetése
folyamatos.

ELLENŐRZÉSI TERV MEGVALÓSULÁSA
A
kormányhivatalok
növényés
talajvédelmi
igazgatóságainál
az
erőforrások hatékonyabb felhasználása
érdekében kiadtuk az éves hatósági
növény-egészségügyi ellenőrzési tervet.
Ennek megfelelően a felügyelők a
kockázatokat
figyelembe
vevő
felderítéseket
a
növény-egészségügyi
vizsgálatokkal összehangoltan végezhetik.

ELLENŐRZÉSEK EREDMÉNYEI
Az új felderítési rendszer működtetésének
eredményeként 2013-ban két jelentős nem
honos
károsító,
a
szelídgesztenyegubacsdarázs (Dryocosmus kuriphilus) és a
szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazma
(Grapevine
flavescence
dorée
phytoplasma) hazai megjelenését mutattuk
ki, mindkettőt Zala megyében. Az
augusztusban észlelt, a szőlő- és
borágazatunk szempontjából különösen
nagy gazdasági jelentőségű fitoplazma
terjedésének
megakadályozására
a
fertőzött területet lezároltuk, a fertőzött
növényanyagot
megsemmisítettük,
a
kórokozót terjesztő rovarok ellen állami
védekezést hajtottunk végre.
A Lengyelországból származó, illegális
forgalomhoz
köthető
áruburgonyaszállítmányok
ellenőrzése
során
12
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szállítmányban mutatott ki a laboratóriumi
vizsgálat Magyarországon elő nem forduló,
zárlati
listán
szereplő
baktérium
(Clavibacter
michiganensis
ssp.
sepedonicus) okozta fertőzöttséget.

ELLENŐRZÉSI
ÖSSZEVETÉSE
AZ
EREDMÉNYEIVEL

EREDMÉNYEK
ELŐZŐ
ÉVEK

2013-ban
vizsgálatköteles
termékek
ellenőrzése
(export,
import,
szaporítóanyag-termeléssel
és
forgalmazással kapcsolatos – belső −
ellenőrzések) és a nem megfelelőségek
száma egyaránt 33%-kal nőtt (14. ábra).
Ellenőrzések száma
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Nem megfelelések száma
378
400

285

300

egészségügyi hiányosságok miatt kiszabott
növényvédelmi bírságok száma 71%-kal
emelkedett a bírság összegét egy
kiemelten
nagy
összegű
bírság
hatszorosára növelte. A tevékenységek
korlátozásának száma kis mértékben (5%)
növekedett az előző évhez képest.
A
helyszíni
vizsgálat
a
növényegészségügyi
szakterületen
nem
a
tételekre,
hanem
az
ellenőrzött
gazdálkodási
szereplőkre
(termelő,
forgalmazó) vonatkozik. A nem megfelelt
„tételek” száma is azoknak számát tükrözi,
akik tevékenységével szemben valamely
növény-egészségügyi kifogás felmerült,
számuk a 2012. évihez hasonlóan alakult.
A laboratóriumi vizsgálatok száma 2%-kal
csökkent, a fertőzött minták száma 14%-kal
lett több.
A
növény-egészségügyi
szakterületen
előforduló jogszabálysértések közvetlenül
nem veszélyeztetik az emberi és állati
egészséget.
Gazdaságilag
azonban
veszélyeztetik a mezőgazdasági termelést,
mivel olyan károsítók megtelepedését és
terjedését segíthetik elő, amelyek ellen nem
vagy csak nagyon nagy költséggel lehet
védekezni. A magyar jogszabályok előírják,
hogy zárlati károsító új helyen történő
előfordulása esetén a termelőt részleges
(70-90%-os) kártalanításban kell részesíteni.
A
2013.
évben
karantén
károsító
előfordulása
miatt
nem
fizettünk
kártalanítást.

200

KÉPZÉS

100
0
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14. ábra A növény-egészségügyi ellenőrzések
és a nem megfelelések aránya, 2012–2013

A
helyszíni
ellenőrzések
során
a
figyelmeztetések
száma
több
mint
duplájára
emelkedett.
Növény-

A Megyei Kormányhivatalok
növényegészségügyi
feladatokat
ellátó
szakemberei éves továbbképzése az
alábbiak szerint történt meg:
 regionális jelleggel 4 helyen az
Államreform Operatív Program (ÁROP)
keretén belül,
 a NÉBIH éves oktatási terve alapján
egyszeri két napos képzés során.
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2013. évi tapasztalatok a
növényvédelem területén
A növényvédelmi hatósági tevékenység célja az élelmiszerlánc felügyelete során az,
hogy a növényvédő szerek és a termésnövelő anyagok forgalmazásának, illetve
felhasználásának ellenőrzésén keresztül felderítse azokat a szabálytalanságokat,
amelyek az emberi egészséget és a környezetet veszélyeztethetik.
Az élelmiszerláncban „a termőföldtől az asztalig" elv alapján történnek a hatósági
ellenőrzések. Ennek megfelelően a hatóság kiemelt figyelmet fordít a növényvédő
szerek és termésnövelő anyagok felhasználásának ellenőrzésére a gazdálkodóknál.
A hatóság mindemellett azt az elvet követi, hogy ha már a kereskedelemben kiszűri a
fogyasztókra veszélyt jelentő termékeket (például visszavont engedélyű, lejárt
szavatosságú növényvédő szerek, hamisított termékek stb.), akkor azok már el sem
juthatnak a gazdálkodókhoz, tehát felhasználni sem tudják a fogyasztókra kockázatos
termékeket a mezőgazdasági termelés során.
A növényvédő szerek kis- és nagykereskedelmi forgalmazását 2013-ban a NÉBIH
koordinálásával a megyei kormányhivatalok Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságai
(Megyei NTI) ellenőrizték. A növényvédőszer-kereskedelemmel foglalkozó kis- és
nagykereskedelmi egységek biztonságos működéséhez további biztosítékot jelent,
hogy a hatóság szakhatósági állásfoglalás keretében adja meg hozzájárulását ahhoz,
hogy a bolt a jogszabályokban meghatározott követelmények szerint működjön.
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AZ ELLENŐRZÉSEK JELLEGE
A 2013-as évben a Megyei Kormányhivatal
Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságainak
(továbbiakban Megyei NTI) növényvédelmi
felügyelői éves feladatterv alapján –
amelyet
a
Nemzeti
Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal adott ki – növényvédelmi
hatósági
tevékenység
keretében
ellenőrizték a növényvédő szer kiszerelőket,
a növényvédő szert forgalmazó kis- és
nagykereskedelmi egységeket, valamint
növényvédő
szerek
felhasználásával
kapcsolatos ellenőrzéseket végeztek a
növényi terméket előállító elsődleges
termelőknél. Az élelmiszer termelés során
az
egyik
legkockázatosabbnak
ítélt
tevékenység
a
növényvédő
szer
felhasználás, ezért a hatóság 2013-ban is
ellenőrizte
a
termelőket,
főként
a
jogszabályoknak
megfelelő
peszticid
használatot, valamint a feldolgozatlan
növényi
termékekben
előforduló
növényvédő szer maradékot.
Már 2010-től kockázatelemzési módszerek
figyelembe
vételével
végezték
a
növényvédő szer felhasználóknál az
ellenőrzéseket a növényvédelmi felügyelők.
Kockázatot növelő tényezőként került
figyelembe vételre az, ha









nagyüzemi (>100 ha) a gazdaság,
korábban már talált problémát a
hatóság,
nincs szakirányító,
bérpermetezést csináltat a termelő,
mert nincs saját gépe,
rossz,
elavult,
öreg
gépekkel
rendelkezik a termelő,
termelő nem rendelkezik megfelelő
szakismerettel,
légi növényvédelemi védekezés
alkalmazása,
a mezőgazdasági terület lakott
terület, illetve zárt kert közelében
található.

Az éves terv alapján a növényvédő szer
nagykereskedelmével foglalkozó gazdasági
társaságok
100%-át
ellenőrizni
kell,
tekintettel arra, hogy nagykereskedelmi
egységek esetén nagy volumenű a
növényvédő szer forgalom lebonyolítása és
kivétel nélkül raktárral is rendelkeznek.
A kizárólag kiskereskedelmi forgalmazást
végző cégeknek csupán 85%-át kell évente
leellenőrizni.
Ezeket
kockázatelemzési
módszerek figyelembe vételével végezték a
növényvédelmi felügyelők, bár a legtöbb
megyei NTI éves ellenőrzései során az
illetékességi
területén
található
kereskedelmi egységek szinte mindegyikét
leellenőrizte.
Kiskereskedelmi
egységek
kockázatot növelő tényező:





esetén

előző évek problémás esetei,
I.
forgalmi
kategóriába
sorolt
növényvédő szert is árusít,
külön növényvédő szer raktárral is
rendelkezik,
a forgalmazott növényvédő szer
nagy mennyiségű.

Az éves terv alapján a növényvédelmi
felügyelők a kereskedőknél fellelhető
növényvédő szer tételek 60-100%-ánál
vizsgálják azok megfelelőségét (címke,
csomagolás),
továbbá
kiszerelőknél
valamint a termelőknél is kiemelten
ellenőrzik a növényvédő szereket. A 2013as
évben
50 000
termék
vizuális
vizsgálatára került sor. A növényvédő
szerek minőségének vizsgálata érdekében
933 termék mintázására került sor (a
tervben megyénként 25, azaz összesen 475
mintavétel volt előirányozva).
A megyei NTI növényvédelmi hatósági
tevékenysége körében 2013-ban – a NÉBIH
által elrendelt kiemelten ellenőrzésnek
köszönhetően – összesen 34 esetben
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folytatott helyszíni ellenőrzést a növényvédő
szer gyártó- és kiszerelő üzemekben.
NÖVÉNYVÉDŐSZER-MARADÉK

HATÓSÁGI

ELLENŐRZÉSE

Az élelmiszer-biztonságot befolyásoló fő
veszélyforrások
közül
a
társadalmi
tudatban elsők között szerepelnek a
növényvédőszer-maradékok.
A
növényvédő
szerek
a
jövőben
is
meghatározó szerepet fognak játszani a
világ
egyre
növekvő
népességének
alapvető nyers élelmiszerekkel történő
ellátásában. A zöldségek és gyümölcsök
védelmére nagyszámú növényvédő szer áll
rendelkezésre.
A
növényi
termékek
növényvédőszer-maradék
tartalmának
hatósági ellenőrzése egy jól megtervezett
éves monitoring terv alapján történik,
melynek célja az élelmiszerláncban a
lehetséges kockázati tényezők számának
felderítése és csökkentése, a lakosság
egészséges és biztonságos élelmiszerrel
való ellátása érdekében.
Az ellenőrzés alá vont kultúraféleségek
kiválasztása,
vizsgálata
a
magyar
fogyasztási szokások, az ország termelési
struktúrája,
a
kockázatbecslési
és
kockázatelemzési adatok, illetve az előző
évek
vizsgálati
tapasztalatai
figyelembevételével történik.
A hazai vizsgálati minták mintavétele
betakarításkor a termőhelyen, és a piaci
elárusító helyeken, a nem hazai, illetve az
import tételek mintavétele pedig a
határállomásokon és a nagykereskedelmi
láncok logisztikai központjaiban történik.
A mintavételezések kiterjednek friss
zöldség-, gyümölcs esetében az export,
import, termőhelyi és piaci kultúrákra.
A laboratóriumok a vizsgálati eredményeket
minden esetben az érvényes uniós
szermaradék határérték előírásokkal vetik
egybe,
és
döntéseiket
a
termény
forgalomba
hozhatóságára
ennek

megfelelően hozzák meg. Amennyiben a
szermaradék tartalom az engedélyezett
értéknél magasabb, a termény forgalomba
nem hozható, a termelő és forgalmazó
ellen hatósági, államigazgatási eljárás
indul, és élelmiszer-ellenőrzési, illetve
növényvédelmi bírság szabható ki.
Az
elmúlt
években
a
vizsgát
kultúraféleségek száma 53 és 69 között
változott,
amely
minták
legnagyobb
hányadát a zöldségfélék tették ki. A
legnagyobb számban vizsgált hazai
kultúrák; fejes saláta, retek, uborka,
paprika, paradicsom, alma, kajszibarack,
meggy, körte, import termékek esetében a
citrom, csemegeszőlő, grapefruit, körte,
mandarin, paprika, paradicsom, szamóca.
Az alkalmazott szűrővizsgálati programmal,
mintegy 300-350 különböző növényvédő
szer hatóanyag és bomlás termékeinek
vizsgálata történik meg.

ELLENŐRZÉSI TERV MEGVALÓSULÁSA
A növényvédő szert felhasználó termelők
esetében előírt 3600 db ellenőrzés (a KM
ellenőrzések számát is figyelembe véve)
országos szinten teljesült. Azonban a
hivatalból
indított,
kockázatbecslésen
alapuló hazai növényvédő szer felhasználók
ellenőrzéseinek száma nem éri el azt az EU
által megkövetelt szintet ami szükséges
lenne,
hogy
betöltse
az
állami
szabályozásban
megkívánt
optimális
ellenőrzési mértéket.
A növényvédő szert forgalmazóknál és
kiszerelőknél konkrét ellenőrzési számok
nem kerültek kiadásra, csupán az adott
megyében
fellelhető
kereskedelmi
egységek előre meghatározott százalékát –
a kereskedelmi egység típusától függően
85% vagy 100% – kellett ellenőrizni. A
tervnek megfelelően majdnem minden I. és
II. forgalmi kategóriába sorolt növényvédő
szert forgalmazó és kiszerelő egység
ellenőrzésére sor került, és előfordult olyan
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forgalmazó is, amelynél egy év alatt több
ellenőrzést is lefolytatott a Megyei NTI.
Növényvédelmi hatósági tevékenysége
körében a megyei NTI 36 esetben tartott
ellenőrzést a növényvédő szer gyártó és
kiszerelő cégeknél, amely a tervben
előirányzott ellenőrzésszám (14 db) több
mint kétszerese.
A növényvédő szerek minőségi vizsgálata is
teljesült, sőt a mintavételek száma csaknem
kétszerese volt a tervben meghatározott
475-nek.
A
növényvédőszer-maradék
tartalom
hatósági ellenőrzésére kiírt mintavételi terv
teljesült.

engedély
hiánya
(21
eset)
is
problematikusnak
mondható.
Az
ellenőrzések keretein belül 2012-ben 1412
növényvédelmi gép alkalmasságát is
ellenőrizték a megyei NTI-k, ekkor 3
esetben találtak szabálytalanságot, míg a
2013-ban végzett 1286 db ellenőrzés során
csupán 1 esetben.
A technológiai ellenőrzések során feltárt
szabálytalanságok száma a 2012-es évhez
képest is tovább emelkedett. Míg 2011-ben
az ellenőrzések 1,77%-ánál, addig 2012ben az ellenőrzések 2%-ánál, 2013-ban
pedig már az ellenőrzések 5,3%-ánál talált
szabálytalanságot a hatóság.

ELLENŐRZÉSEK EREDMÉNYEI

A bejelentések száma az előző évhez
hasonlóan alakult, a növényvédelmi
felügyelők 303 esetben vettek fel
jegyzőkönyvet
panaszvagy
kárbejelentések miatt. A kivizsgálások
során a növényvédelmi felügyelők 80
esetben találtak szabálytalanságot. A
legtöbb problémát a növényvédő szerek
kijuttatása során bekövetkező elsodródás
(62 eset) jelentette. A hivatalból és a
bejelentés
alapján
végzett
hatósági
ellenőrzések során összesen 268 esetben
találtak a növényvédő szerek vásárlásával,
tárolásával, felhasználásával kapcsolatos
szabálytalanságot
a
felügyelők.
A
szabálytalanságok következtében 2013ban 29 esetben került sor a helyszínen
hatósági intézkedésre, 88 termelő részesült
figyelmeztetésben, továbbá összesen 19,7
millió forint bírságot szabtak ki a megyei
szakigazgatási szervek, amely az előző
évben kiszabott bírság összegének (10,6
millió Ft) majdnem a duplája.

NÖVÉNYVÉDŐ
HASZNÁLÁSÁVAL

SZEREK

FEL-

KAPCSOLATOS

ELLENŐRZÉSEK

A növényvédő szerek felhasználásával
kapcsolatos ellenőrzések keretén belül a
megyei kormányhivatalok növény- és
talajvédelmi igazgatóságai összesen 3523
esetben
ellenőrizték
a
gazdálkodók
telephelyein, illetve a termőhelyeken az
engedélyköteles termékek felhasználását,
valamint a felhasználásra vonatkozó
jogszabályok, előírások betartását (4.
táblázat). A termelőknél 2013-ban végzett
ellenőrzések száma a megelőző évhez
képest valamelyest csökkent, ugyanakkor a
feltárt szabálytalanságok száma – az elmúlt
év adatait figyelembe véve – csaknem
megháromszorozódott (188 eset). A
legtöbb szabálytalanság (77 eset) a
növényvédő szerek engedélyokiratnak nem
megfelelő
felhasználása,
kijuttatása
kapcsán történt, a felhasználók a legtöbb
ilyen
esetben
figyelmeztetésben
részesültek (58 figyelmeztetés). A korábbi
évekhez hasonlóan sokszor volt probléma
a
permetezési
naplók
és
egyéb
nyilvántartások vezetésével (40 eset).
Emellett a növényvédő szerek tárolása (7
esetben), a megfelelő képesítés és
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Ellenőrzések
száma

Szabálytalanságok
száma

Leggyakrabban előforduló szabálytalanságok a felhasználás során

3 523

187

Növényvédő szer engedélyokirattól eltérő felhasználása, kijuttatása

2 403

77

615

3

Növényvédő szer felhasználás dokumentálásának hiánya (pl.: nem megfelelően
vezetett permetezési napló)

1 689

40

Nem megfelelő személyi feltételek (engedéllyel nem rendelkező személy által
végzett illetve a szakirányító jelenlétének hiányában végzett növényvédelmi
munka)

2359

30

Növényvédő szer tárolásának ellenőrzése

1427

7

Növényvédő szer légi úton történő kijuttatásának ellenőrzése

797

16

-

14

1 286

1

Panasz, kár bejelentések kivizsgálása:

303

80

Növényvédő szer légi kijuttatásának ellenőrzése:

13

5

Növényvédő szer földi géppel való kijuttatásának ellenőrzése:

168

62

106

12

122

13

Biztonságtechnikai és egészségügyi előírások megsértése (pl.: nem megfelelő
védőeszköz használata, vagy hiánya)

Egyéb szabálytalanságok
Permetezőgép alkalmasságának vizsgálata:

Ebből hal, méh és vadállatok pusztulásának kivizsgálása, melyet
valószínűsíthetően növényvédő szer okozott:
Egyéb, a növényvédelmet is érintő bejelentések kivizsgálása:

4. táblázat A termelőknél végzett növényvédelmi ellenőrzések, szabálytalanságok száma (2013)
NÖVÉNYVÉDŐ

SZER

KIS-

ÉS

NAGYKERESKEDŐK ELLENŐRZÉSE

A hatóság szakemberei 2013-ban a
növényvédő szer kis- és nagykereskedők
ellenőrzése során 1499 kereskedelmi
egységnél összesen 1873 esetben tartottak
ellenőrzéseket. A legtöbb probléma a
kötelezően vezetendő nyilvántartással (19
eset), a forgalmazáshoz és vásárláshoz
szükséges engedélyek meglétével (32
eset), valamint a növényvédő szerek
hirdetésével (12 eset) volt. Az eljárások
eredményeként 28,9 millió forint bírság
kiszabása történt meg.
NÖVÉNYVÉDŐ SZER KISZERELŐ CÉGEK
ELLENŐRZÉSE

A
növényvédőszer-kiszerelő
cégek
esetében is kiemelt ellenőrzést rendelt el a
NÉBIH NTAI: összesen 4 esetben talált
szabálytalanságot a hatóság, és 5 millió
forint növényvédelmi bírság kiszabása

mellett döntött. A hatóság 2012-ben
egyetlen szabálytalanságot sem talált,
akkor növényvédelmi bírság kiszabására
sem került sor.
NÖVÉNYVÉDŐ

SZEREK

VIZUÁLIS

ÉS

MINŐSÉGI VIZSGÁLATA

A
szakterület
kiemelt
feladata
a
növényvédőszer-hamisítás
és
illegális
kereskedelem elleni küzdelem. A korábban
említett
kiemelt
ellenőrzésnek
köszönhetően
a
növényvédő
szert
felhasználóknál,
forgalmazóknál,
gyártóknál,
kiszerelőknél
végzett
tevékenység ellenőrzése mellett emelt
számban történtek a termékvizsgálatok is.
Ennek keretében 50 000 db növényvédő
szer ellenőrzése történt meg (2012-ben
33 100 db terméket vizsgált a hatóság).
Ezen ellenőrzések eredményeként az
előállított, forgalmazott, illetve felhasználni
kívánt növényvédő szereknél 423 tétel
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esetében
találtak
valamilyen
szabálytalanságot
a
növényvédelmi
felügyelők (pl. nem megfelelő címke vagy
csomagolás, lejárt felhasználhatósági idejű
készítmény).
Ez a korábbi években fellelt rossz
minőségű
termékek
többszöröse.
A
felmerült
szabálytalanságok
folytán
összesen 6,1 millió Ft növényvédelmi
bírság került kiszabásra.
Vizuális vizsgálatok száma
50 000

50 000
33 100

40 000
30 000

lehetőség van). 2012-ben 911 tétel
megmintázására került sor, azonban a
vizsgálatok nem mutattak ki eltéréseket,
vagyis a megmintázott növényvédő szerek
megfelelő minőségűek voltak. 2013-ban a
933 megmintázott tételből 3 minta volt
olyan, amely minőségi eltérést mutatott.
NÖVÉNYVÉDŐSZER-MARADÉK
VIZSGÁLATA

A növényvédőszer-maradék vizsgálata
során a friss zöldség-, gyümölcs, gabona
esetében az export, import, termőhelyi és
piaci kultúrákra vonatkozó vizsgálati
számokat az 5. táblázat és a 13. ábra
foglalja össze 2005-től kezdődően.
Összességében megállapíthatjuk, hogy a
határértéket meghaladó minták száma a
nemzetközi szinten elfogadott arányt
mutatja.

20 000
10 000
0
2012
2013

Nem megfelelések száma
500

423

400

2013-ban 471 növényi-, illetve állati eredetű
feldolgozott termék vizsgálata történt meg,
amely tartalmazta bébiétel-, ital termékek
mellett a bormintákat is. Az összesen
vizsgált minták 12,3%-a tartalmazott nem
kifogásolható
mennyiségben
szermaradékot.

300
200

151

Állati eredetű termékekből 699 db vizsgálat
történt meg. A 97,8%-ban hazai eredetű
termékek vizsgálata során mindösszesen 5
minta tartalmazott szermaradékot.

100
0
2012
2013

PARLAGFŰ ELLENŐRZÉSE
15. ábra A növényvédő szerek vizuális
vizsgálata és a nem megfelelések száma,
2012–2013

A termékek vizuális vizsgálatán túl (15.
ábra) a növényvédő szerek minőségi
paramétereinek vizsgálatára is szükség
van. Ezért minden évben az aktuális
feladattervben meghatározott számú mintát
kell venni a növényvédő szerekből (gyanú
esetén ennél több minta bevizsgálására is

A
parlagfű-mentesítéssel
kapcsolatos
hatósági feladatok ellátása 2013-ban is
kiemelt feladatként jelentkezett a megyei
NTI-knál. Az eljárások eredményeképpen a
földhivatal részéről átadott jegyzőkönyvekre
a Megyei Igazgatóságok külterületen 2995
esetben
(összesen
4028
hektárra)
rendeltek
el
közérdekű
védekezést,
azonban az esetek több mint 83%-ában az
ügyfelek maguk végezték el a parlagfűmentesítést.
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2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Hazai termékek vizsgált
mintaszámai (db)

2 069

1 836

1 589

1 754

1 715

1 673

1 710

1 233

1 389

Hazai termékek esetén a
szermaradékot nem tartalmazó
mintaszám aránya (%)

62,4%

58,1%

67,5%

53,4%

65,0%

53,0%

54,0%

55,0%

58,0%

Import termékek vizsgálati
számai (db)

1 624

1 420

1 511

1 359

1 026

1 255

1 136

928

798

Import termékek esetén a
szermaradékot nem tartalmazó
mintaszám aránya (%)

37,9%

27,1%

40,8%

34,4%

46,0%

35,0%

40,0%

42,0%

43,0%

5. táblázat Az elmúlt évek hazai és import termékeinek vizsgálati számai

Mintaszám (db)

2 500

2 000

Hazai termékek vizsgált
mintaszámai

1 500

Hazai termékek esetén a
szermaradékot nem
tartalmazó mintaszám

1 000

Import termékek vizsgálati
számai

500

Import termékek esetén a
szermaradékot nem
tartalmazó mintaszám

0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

16. ábra Az elmúlt évek hazai és import termékeinek vizsgálati számai

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.
A parlagfű légi úton (helikopterrel) történő
felderítésére 2011-től minden évben sor
került. 2013-ban 6 megyében körülbelül
1,6 millió ha volt a légi felderítéssel
ellenőrzött területek nagysága.

ELLENŐRZÉSEK

SORÁN

TAPASZTALT

TRENDEK

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 jogkövető magatartás hiányát nagyban
befolyásolja az is, hogy Magyarországon –
az elaprózódott birtokszerkezetnek is
köszönhetően – több tízezerre tehető az
árutermelő gazdaságok, vállalkozások
száma, melyek hatékony ellenőrzése a
jelenlegi hatósági létszámmal (135 fő)
lehetetlen.
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AZ
ELLENŐRZÉSI
ÖSSZEVETÉSE
AZ
EREDMÉNYEIVEL
NÖVÉNYVÉDŐ

TEVÉKENYSÉG
ELŐZŐ
ÉVEK

SZEREK

Ellenőrzések

FELHASZNÁ-

LÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELLENŐRZÉS

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 (6. táblázat).

Ellenőrzések
száma
Nem megfelelés
száma
Kiszabott bírságok
összege (ezer Ft)

2011

2012

2013

3 516

4 104

3826

92

143

268

5 300

10 600

19 770

száma
Nem megfelelés
száma
Kiszabott bírságok
összege (ezer Ft)

SZER

ÉS

NAGYKERESKEDŐK ELLENŐRZÉSE

A
növényvédő
szer
forgalmazók
ellenőrzésének száma a korábbi évekhez
képest csökkenő tendenciát mutat. A
csökkentést oka, hogy a NÉBIH által kiadott
éves feladatterv szerint nem kel minden
egyes
kiskereskedelmi
forgalmazónál
ellenőrzést
végezni,
hiszen
az
ellenőrzéseket
már
kockázatbecslés
alapján kell lefolytatni. A korábbi években
egy forgalmazónál évente akár 2-3
hatósági ellenőrzés is történt. Annak
ellenére, hogy a feltárt nem megfelelések
száma
is
csökkent,
a
kiszabott
növényvédelmi bírságban arányait tekintve
növekedés történt, hiszen 2013-ban 28,9
millió forint bírság kiszabására került sor (7.
táblázat).
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NÖVÉNYVÉDŐ SZER KISZERELŐ CÉGEK
ELLENŐRZÉSE

A növényvédő szer gyártó és kiszerelő
üzemekben a 2013-ban elvégzett kiemelt
ellenőrzések
során
a
feltárt
szabálytalanságok miatt 5 millió forint
kiszabására került sor. A korábbi években a
kiszabott bírság mértéke elenyésző volt. A
fenti adatok alapján indokolt a kiszerelőknél
évente több ellenőrzést is lefolytatni (8.
táblázat).

Ellenőrzések

KIS-

2013

ellenőrzése

száma

NÖVÉNYVÉDŐ

2012

7. táblázat Növényvédő szer kereskedők

6. táblázat Növényvédőszer felhasználás
ellenőrzése

2011

Nem megfelelés
száma
Kiszabott bírságok
összege (ezer Ft)

2011

2012

2013

22

13

36

2

0

4

50

0

5 000

8. táblázat Növényvédő szer kiszerelők
ellenőrzése
NÖVÉNYVÉDŐSZER-MARADÉK
VIZSGÁLATA

A növényvédőszer-maradék vizsgálata
során a friss zöldség, gyümölcs, gabona
esetében az export, import, termőhelyi és
piaci kultúrákra vonatkozó vizsgálati
számokat az 5. táblázat és a 16. ábra
foglalja össze 2005-től kezdődően.
PARLAGFŰ ELLENŐRZÉSE

Összességében elmondható, hogy a 2012.
évhez hasonlóan száraz 2013. év az
időjárásnak és a nagyobb földhasználói
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gondosságnak köszönhetően igen hasonló
parlagfű
fertőzöttséget
és
pollen
koncentrációt jelentett. Az elmúlt 10 évet
áttekintve ez egyre csökkenő trendet mutat.

A
parlagfű
elleni
védekezés
elmulasztásához köthető intézkedéseket és
bírságokat a 17. és 185. ábra szemlélteti.
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17. ábra A parlagfű elleni védekezés elmulasztása miatt kiszabott növényvédelmi bírság

alakulása külterületen
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18. ábra A parlagfű elleni védekezés elmulasztása miatt indult eljárások száma külterületen
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Ellenőrzések száma
(db)

Növényvédelemm
el kapcsolatos
ellenőrzések
Felhasználás
ellenőrzése
Kiszerelő üzemek
~
Kereskedelmi
egységek ~
Növényvédelmi
gépek ~

Nem megfelelés száma (db)

Bírság határozat száma
(db)

Figyelmeztetés száma (db)

Bírságok összege
(ezer Ft)

Tevékenység korlátozása, egyéb
intézkedés
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2011

2012
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2010

2011
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Helyszínen vizsgált tétel
/növényvédő szer/ (db)

Növényvédelemmel
kapcsolatos ellenőrzések

Nem megfelelt tétel
/növényvédő szer/ (db)

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

-

-

-
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Felhasználás ellenőrzése
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Laborban vizsgált tétel (db)

Nem megfelelt tétel (db)
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3 357

29

7

12

12

4 387
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3 584

4 290

58

7

12
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7-8. táblázat Növényvédelmi ellenőrzések

Növényi termék
ellenőrzés

67

2013.
évi
tapasztalatok
a
növényi termék ellenőrzés területén
A Zöldség-Gyümölcs Minőségellenőrzési Szolgálat fokozatos kialakítását követően
jelenleg ellátja a friss zöldség és gyümölcs termékek, a banán, a komló és igény
szerint a vágott virág és élő dísznövények minőség-ellenőrzési feladatait.
Ezen kívül a Szolgálat az iskolagyümölcs programhoz kapcsolódóan az iskolásoknak
szánt gyümölcsök mind minőségi, mind élelmiszerbiztonsági szempontból történő
folyamatosan ellenőrzését is ellátja.
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AZ ELLENŐRZÉSEK JELLEGE
A növényi termék ellenőrzés területei:
 az
Európai
Unió
közös
piacszabályozásának eszközeként
a zöldség-gyümölcs és komló
minőség-ellenőrzése


bizonyos élelmiszerek aflatoxinnal
való szennyeződésének kockázata
miatti import ellenőrzés



bizonyos
nem
állati
termékek
fokozott
ellenőrzése







eredetű
import

földrajzi eredet megjelölés oltalma
alatt
álló
zöldség-gyümölcs
termékek ellenőrzése
az iskolagyümölcs programhoz
kapcsolódóan
az
iskolásoknak
szánt gyümölcsök mind minőségi,
mind
élelmiszerbiztonsági
szempontból történő folyamatos
ellenőrzése
növényi
termékek
vegyi
szennyezettségének monitorozása

A növényi termékek ellenőrzése során a
nyomon követés és az áru eredetének
igazolása kiemelt hangsúlyt kapott 2013ban
is.
A
zöldség-gyümölcs
áru
eredetigazolásának elmulasztása nemcsak
zöldség-gyümölcs ellenőrzési probléma,
hanem számviteli, adózási fegyelem
megsértése is, ez ügyben a NAV-val
folyamatos
az
együttműködés.
Az
ellenőrzések során több mint 122 millió Ft
élelmiszer-ellenőrzési bírságot, valamint 26
millió Ft élelmiszerlánc-felügyeleti bírságot
szabtunk ki nem megfelelő minőségű vagy
nem nyomon követhető áru forgalmazása
miatt.
ZÖLDSÉG ÉS GYÜMÖLCS ELLENŐRZÉS

A zöldség- és gyümölcsexport és -import
ellenőrzése 100%-ban kötelező, ennek
megfelelően az exportőr/importőr minden

tételt
köteles
bejelenteni.

vizsgálati

alapként

A
belföldi
forgalmazók
ellenőrzése
kockázatbecslés
alapján
történik.
A
forgalmazókat különböző kategóriákba
soroljuk nagyság és forgalom alapján (A, B,
C, D, E, K, Ő). A forgalmazási
kategóriákhoz az alábbi – ötféle –
ellenőrzési gyakoriság tartozik:
A – nagykereskedő (negyedévente),
B – hipermarket (negyedévente),
C - központi raktárral rendelkező
szupermarket (félévente),
D - zöldség-gyümölcs szakbolt (évente),
E - egyéb zöldség-gyümölcsöt is forgalmazó
élelmiszerbolt: (másfél évente),
K - kistermelő: (kétévente),
Ő - őstermelő: (kétévente ellenőrizendő).

BIZONYOS

NEM

ÉLELMISZEREK

ÁLLATI
FOKOZOTT

EREDETŰ
IMPORT

ELLENŐRZÉSE

A Magyarországon az ellenőrzéseket a
hatályban lévő 141/2011 VM rendelet
alapján végezzük. A hatályos rendeletek
által szabályozott ellenőrizendő termékeket
és
az
ellenőrzés
gyakoriságát
kockázatbecslés alapján kell végezni.
A
rendelet
az
Uniós
előírásokkal
összhangban tartalmaz követelményeket,
mind a 882/2004/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek bizonyos nem állati
eredetű takarmányok és élelmiszerek
behozatalára vonatkozó fokozott hatósági
ellenőrzések
tekintetében
történő
végrehajtásáról
szóló
669/2009/EK
rendelet, mind az egyes harmadik
országokból
behozott
bizonyos
élelmiszerekre
az
aflatoxinnal
való
fertőződésük kockázata miatt vonatkozó
különleges feltételek megállapításáról szóló
1152/2009/EK rendeletnek megfelelően.
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Nem állati eredetű termékek fokozott import
ellenőrzése az importőrök bejelentése
alapján történik, a termékek listáját az EU
negyedévente felülvizsgálja.
NÖVÉNYI

TERMÉKEK

SZENNYEZETTSÉGÉNEK

VEGYI

MONITOROZÁSA

összege nőtt, aminek fő oka, hogy a
kiemelt,
nagybani
piacokon,
nagykereskedésekben végzett ellenőrzések
során több nagy mennyiségű tétel került
bírságolásra. A jogszabálysértések során
2013-ban is jellemzően sok volt a jelöletlen,
igazolatlan eredetű áru.

AZ ELSŐDLEGES TERMELŐ SZINTJÉN

A 882/2004/EK rendeletnek megfelelően az
élelmiszerláncban a növényi termékek
vegyi szennyezettségének monitorozása az
elsődleges termelő szintjén is szükséges.
Az elsődleges termelők szintjén a búza és
a
kukorica
toxinszennyezettségének
monitorozása, illetve a zöldségfélék
(például spenót és saláta) nitrát- és
nehézfém-szennyezettségének ellenőrzése
követelmény.

ELLENŐRZÉSI TERV MEGVALÓSULÁSA
ZÖLDSÉG ÉS GYÜMÖLCS ELLENŐRZÉS

Az éves ellenőrzési terv országosan nézve
90% fölött teljesült.
BIZONYOS

NEM

ÉLELMISZEREK

ÁLLATI
FOKOZOTT

EREDETŰ
IMPORT

ELLENŐRZÉSE

A hatályos rendeletek által szabályozott
ellenőrizendő termékeket és az ellenőrzés
gyakoriságát kockázatbecslés alapján kell
végezni. Külön ellenőrzési tervet az
ellenőrzések koordinációját végző NÉBIH
NTAI Növényi Termék Ellenőrzési osztálya
nem készít, mivel fontos, hogy az
importőrök ne tudják kiszámítani előre az
ellenőrzéseket.

ELLENŐRZÉSEK EREDMÉNYEI
ZÖLDSÉG ÉS GYÜMÖLCS ELLENŐRZÉS

2013-ban összesen
végeztünk.

17643

ellenőrzést

A belföldi forgalmazók ellenőrzése a
tervnek megfelelően zajlott, 9138 tétel
vizsgálata történt meg. A kiszabott bírságok

A földrajzi eredetvédett termékek köre
tovább bővült a Szentesi paprikával, így a
Makói vöröshagyma, a Hajdúsági torma és
a Gönci kajszibarack mellett újabb termékellenőrzési kötelezettség hárul a hatóságra.
BIZONYOS

NEM

ÉLELMISZEREK

ÁLLATI
FOKOZOTT

EREDETŰ
IMPORT

ELLENŐRZÉSE

A bizonyos nem állati eredetű élelmiszerek
fokozott importellenőrzése keretében 65
tétel vizsgálatára került sor, melyek között
nem megfelelő szállítmány nem volt.
NÖVÉNYI

TERMÉKEK

SZENNYEZETTSÉGÉNEK

VEGYI

MONITOROZÁSA

AZ ELSŐDLEGES TERMELŐ SZINTJÉN

A
gabonában
előforduló
mikotoxin
monitoring
vizsgálat
kapcsán tavaly
országos szinten 660 ellenőrzést végeztek
a megyei kollégák, és 165 mintavétel
történt. A toxin tartalom minden esetben a
határérték alatt volt.
NÖVÉNYI

SZAPORÍTÓANYAGOK

FELÜGYELETE

A vetőmagvak GMO-ellenőrzése az import
és hazai forgalmazású tételek esetében
egyaránt kiemelt feladat volt 2013-ban is.
Összesen 945 db vetőmagmintát vetettek
GMO-vizsgálat alá kukorica-, szója- és
káposztarepcefajoknál. A laboratórium 23
esetben mutatott ki GMO-szennyezettséget.
Az esetleges illegális vetőmagimportból
származó GMO-szennyezettség felderítése
érdekében a keleti határ mentén mintegy
400
gazdálkodónál
történt
helyszíni
ellenőrzés, melyből 180 esetben végeztünk
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laboratóriumi levélvizsgálatot
igazolás hiányában.

származási

Az
MVH-val
kötött
együttműködési
szerződés keretében több éve kétfajta
ellenőrzést
végzünk.
Az
egyik
a
szőlőültetvények
szerkezetátalakítási
támogatásához
kapcsolódó
helyszíni
ellenőrzések,
a
másik
pedig
a
génmegőrzési
pályázatok
helyszíni
ellenőrzései.

KÉPZÉS
Kétnapos továbbképzés a megyei KH NTI
zöldség-gyümölcs ellenőreinek.

A 2013. évi sikeres NAT-akkreditáció
lehetővé teszi a GMO-vizsgálatok további
folytatását.
ELLENŐRZÉSEK SORÁN TAPASZTALT TRENDEK

A
zöldség-gyümölcs
ellenőrzések
tapasztalatai
azt
mutatják,
hogy
összességében a jogkövetés javult, a
forgalmazók legnagyobb része igyekszik a
vonatkozó szabályokat betartani, ezért
egyre
inkább
célzott
ellenőrzések
szükségesek a szándékos jogsértések (pl.
eredethamisítás,
nyomonkövethetőség
megsértése)
felderítésére
és
megakadályozására.

AZ
ELLENŐRZÉSI
ÖSSZEVETÉSE
AZ
EREDMÉNYEIVEL

TEVÉKENYSÉG
ELŐZŐ
ÉVEK

A zöldség-gyümölcs ellenőrzésben vizsgált
tételek
száma
összességében
kis
emelkedést
mutat,
a
belföldi
forgalmazóknál vizsgált tételek száma az
előző évihez hasonló, viszont a kifogásolt
tételek száma nőtt, aminek oka, hogy a
szorosabb értelemben vett 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.
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Állatgyógyászati
termékek

71

2013. évi tapasztalatok az
állatgyógyászati termékek
ellenőrzése területén
A NÉBIH Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága (ÁTI) az állatgyógyászati
készítményekkel és egyéb, az állategészségügyben alkalmazott termékekkel
kapcsolatos engedélyező, nyilvántartó és ellenőrző hatósági tevékenységet folytat a
hatályos hazai és európai jogszabályok és az Európai Unió gyógyszerügyi hatóságaira
vonatkozó szakmai ajánlások alapján.
Az Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága jogszabályokban rögzített alapfeladata
az

állatgyógyászati

forgalmazásának

termékek

forgalomba

engedélyezése,

valamint

hozatalának,
a

előállításának

termékek

forgalmazásának és minőségének hatósági felügyelete.
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ELLENŐRZÉSEK JELLEGE
GYÓGYSZERGYÁRTÁS

ENGEDÉLYEZÉSE

ÉS

ELLENŐRZÉSE; GMP INSPEKCIÓK

Gyógyszergyártási engedély kiadásának
feltétele a Helyes Gyógyszergyártási
Gyakorlat
követelményeinek
való
megfelelés.
A
gyógyszergyártás
engedélyezési
eljáráshoz
kötődő
ellenőrzések száma a beadott kérelmek
függvénye.
A
gyógyszergyártás
engedélyezési eljáráshoz nem kötődő
ellenőrzéseket az Igazgatóság a PIC/S
kockázatbecslési útmutató alapján tervezett
éves inspekciós terve alapján végzi. Az
ellenőrzések
gyakorisága a gyártott
gyógyszerformáktól
és
a
talált
hiányosságok súlyosságától függ.

A
2013-ban
kiadott
gyógyszergyártás/import
engedélyek
száma 48, a kiadott GMP igazolások
száma 9. Az év során 20 GMP inspekció
lefolytatására került sor.
GYÓGYSZER-NAGYKERESKEDELMI
TEVÉKENYSÉG

ENGEDÉLYEZÉSE

ÉS

ELLENŐRZÉSE; GDP INSPEKCIÓK

Az engedélyek a helyszíni ellenőrzések
eredményei
alapján,
a
Helyes
Nagykereskedelmi
Gyakorlat
követelményeinek
teljesítése
esetén
kerülnek kiadásra. A nagykereskedelmi
engedélyezési
eljáráshoz
kötődő
ellenőrzések száma a beadott kérelmek
függvénye.
A
nagykereskedelmi
engedélyezési eljáráshoz nem kötődő
ellenőrzéseket az Igazgatóság éves terv
alapján
végzi;
kétévente
minden
nagykereskedő ellenőrzésre kerül.
Nagykereskedő
működési
engedélye
tárgyában 2013-ban 33 szakhatósági
megkeresés
érkezett,
amelyekhez
kapcsolódóan 11 tervezetten felüli GDP
ellenőrzés történt.
Az éves ellenőrzési tervnek megfelelően
összesen 41 általános (nem engedélyezési
eljáráshoz kötődő) GDP inspekcióra került

sor. A bejelentések nyomán indult
eljárásokhoz, a feltárt szabálysértések
kivizsgálásához
illetve
az
elrendelt
intézkedések
végrehajtásának
ellenőrzéshez kapcsolódóan további 9
helyszíni ellenőrzésre került sor.
AZ

ÁLLATGYÓGYÁSZATI

TERMÉKEK

PIACFELÜGYELETI ELLENŐRZÉSE

Az
állatgyógyászati
készítmények
piacfelügyeleti
ellenőrzésére
a
kockázatelemzés irányelveit figyelembe
véve összeállított éves mintavételi terv
alapján kerül sor. A tervezés, az ellenőrzés
koordinálása, a készítmények vizsgálata,
az eredmények kiértékelése és a
szükséges intézkedések meghozatala az
ÁTI feladata, a mintavétel a megyei
szakigazgatási szerv feladata. Az év során
a piacfelügyeleti ellenőrzés során 6
megyében
19
forgalmazó
került
ellenőrzésre. Az éves mintavételi tervben
77 készítmény került kijelölésre.
A centrális, a kölcsönös elismerési és a
decentralizált eljárásokban engedélyezett
készítmények az európai közösség egész
területére
kiterjedő
egységes
piacfelügyeleti
ellenőrzéseit
az
EU
hivatalos
gyógyszer
ellenőrző
laboratóriumai (OMCL) a tagállamok
vizsgálati terve valamint az Európai
Gyógyszer Ügynökség éves mintavételi és
vizsgálati tervei alapján végzik. Az
eljárások koordinátora az Európa Tanács
Európai Gyógyszerminőségi Igazgatóság.
A szükséges intézkedések meghozatala a
kölcsönös elismerési és decentralizált
eljárásban engedélyezett készítmények
esetén a tagállami feladat, központi
eljárással törzskönyvezett készítmények
esetén az Európai Gyógyszer Ügynökség
hatásköre.
Centrálisan
engedélyezett
készítmények piacfelügyeleti eljárása során
az Igazgatóság OMCL laboratóriumai
2013-ban 2 vizsgálati projektben vettek
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részt;
a
kölcsönös
elismerési
és
decentralizált eljárásokban engedélyezett
készítmények
piacfelügyeleti
eljárása
keretében 5 termék ellenőrzési eljárásában
működtek közre.

OCABR, 333 OBPR). Az Igazgatóság által
kiadott EU felszabadító igazolások száma
80 (44 OCABR, 36 OBPR).
ALAKI

HIBÁS

ÁLLATGYÓGYÁSZATI

KÉSZÍTMÉNYEK FORGALMAZÁSA
A

NEM

BEÉRKEZŐ

PIACFELÜGYELET

KERETÉBEN

OLTÓANYAGMINTÁK

CSOMAGOLÓANYAGÁNAK ÉS HASZNÁLATI
UTASÍTÁSÁNAK VIZSGÁLATA

2013-ban a mintavételezésre bejelentést 8
nagykereskedő nyújtott be. Összesen 70
oltóanyag
csomagolóanyagának
és
használati utasításának ellenőrizése történt
meg. Két készítmény ellenőrzése a termék
folyékony nitrogénben való tárolása miatt
nem volt kivitelezhető. Négy vakcina
készítmény
csomagolóanyag/használati
utasítása
nem
volt
megfelelő;
a
készítmények csak alaki hibás készítmény
forgalmazási
engedély
birtokában
kerülhetnek forgalomba.
OLTÓANYAGOK TÉTELES FELSZABADÍTÁSA

A 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet
értelmében
az
immunológiai
állatgyógyászati készítmények minden
egyes gyártási tételének forgalomba
hozatala előtt azt az Állatgyógyászati
Termékek
Igazgatóságának
be
kell
jelenteni. Az oltóanyagok hazai és uniós
tételes felszabadítását az Igazgatóság a
vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a
termék minőségi tanúsítványa alapján
(OBPR rendszer), vagy laboratóriumi
ellenőrző vizsgálata alapján (OCABR
rendszer) végzi. A vizsgálatok számát
csökkentheti, ha az adott tételhez más
hatóság által kiállított vizsgálati eredményt
mellékelnek, ill. növelheti, amennyiben
vizsgálatokat a gyártó/engedélyes felkérése
alapján a magyar hatóság OMCL
laboratóriuma végzi el. A behozatalra
bejelentett vakcinák száma 2013-ban 1013
volt.
EU
hatóság
felszabadító
tanúsítványával rendelkezett 490 (157

2013-ban az Igazgatóság 219 alaki hibás
állatgyógyászati
készítmények
forgalmazási engedélyezése iránti kérelmet
bírált
el.
A
kérelmező
engedélyesek/nagykereskedők száma 24
volt. A benyújtott kérelmek túlnyomó része
korábbi magyar nyelvű csomagolóanyag
felhasználására (86), ill. esetenként csak a
használati utasítás cseréjére (22) illetve
rögzítésére (35) vonatkozott. Magyar
nyelvű
csomagolóanyagban
kiszerelt
készítmények
átcímkézése,
illetve
helyesbítő címke alkalmazása iránti
kérelem 64 érkezett. Idegen nyelvű
csomagolóanyagban
kiszerelt
készítmények átcímkézésére 4, idegen
nyelvű
csomagolóanyagban
kiszerelt
készítmények
forgalmazása
(magyar
nyelvű használati utasítással) 5 kérelem
került
benyújtásra
Az
alaki
hibás
készítmény forgalmazására vonatkozó
kérelem 3 esetben elutasításra került..
ÁLLATGYÓGYÁSZATI
BIZTONSÁGA;
KAPCSOLATOS

KÉSZÍTMÉNYEK

GYÓGYSZERMINŐSÉGGEL
RIASZTÁSI

(RAS)

FELADATOK

Az év során az EU gyors riasztási
rendszerén keresztül 16 állatgyógyászati
vonatkozású bejelentés érkezett. A magyar
hatóság 1 állatgyógyászati oltóanyag
esetén indított nemzetközi Rapid Alert
eljárást. A bejelentések kivizsgálása
megtörtént. A kivizsgálását követően egy
készítmény érintett gyártási tételeinek
országos visszavonása lett elrendelve.
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ÁLLATGYÓGYÁSZATI
BIZTONSÁGA;

KÉSZÍTMÉNYEK
PHARMACOVIGILANCE

(GYÓGYSZER-MELLÉKHATÁS

FIGYELŐ)

RENDSZER MŰKÖDTETÉSE (PHV RAS)

A
hazai
pharmacovigiliance
RAS
bejelentések száma 2013-ban 40 volt; 9
bejelentés
állatgyógyászati
gyógyszerkészítményre, 30 bejelentés
állatgyógyászati oltóanyagra, 1 bejelentés
nem
állatgyógyászati
készítménynek
minősülő
állatgyógyászati
termékre
vonatkozott. A készítmények alkalmazását
követően
1
esetben
nem
súlyos
mellékhatásokat, 23 esetben súlyos
mellékhatásokat jelentettek, 13 esetben a
készítmény
hatékonyságának
hiányát
feltételezték, 1 esetben az élelmezés
egészségügyi várakozási idő lejárata utáni
első vizsgálat maradék-anyagot mutatott ki.
A
bejelentések
elemezése
és
az
alkalmazott készítmény és a tapasztalt
tünetek közötti ok-okozati összefüggés
kivizsgálását az Igazgatóság elvégezte, az
adatokat
az
EU
pharmacovigilance
információs adatfeldolgozó hálózatban
(Eudravigilance rendszer) rögzítette.
Az
engedélyesek
által
benyújtott
rendszeres gyógyszerbiztonsági jelentések
(PSUR) száma 2013-ban 740 volt (150
centrális, 328 MRP/DCP, 262 nemzeti
eljárásban törzskönyvezett készítményre
vonatkozóan).
Az
elkészült
PSUR
szakvélemények száma 236. A Tagállamok
közötti munkamegosztás elvén működő
rendszerből (work-sharing) - a Tagállamok
döntése értelmében - az állatgyógyászati
oltóanyagokra
vonatkozó
jelentések
kivezetésre kerültek, ezért a 2013. évben
esedékes állatgyógyászati oltóanyagok
PSUR-jainak értékelése nemzeti eljárás
keretében valósult meg. Magyarország 1 a
work-sharing
alá
tartozó
hatóanyag
esetében,
mint
Originator
szakvéleményező ország készített el PSUR
értékelést.

2013-ben az engedélyesek 2 esetben
nyújtottak be PSUR beadási időpontmódosítási
kérelmet,
amelyhez
az
Igazgatóság hozzájárult. Az év során 2
engedélyes
pharmacovigilance
inspekciójára került sor.
MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ÉLELMISZERLÁNCBIZTONSÁGI

ÉS

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI

IGAZGATÓSÁGOK KOORDINÁCIÓJA

A 2013 évi Felülvizsgálati Program az
Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága
hatáskörébe tartozó szakterületi ellenőrzést
nem tartalmazott.
Az Igazgatóság a szabálytalansági eljárásai
során,
amennyiben az érintett fél
állatgyógyászati készítmények nagy és
kiskereskedelmével is foglalkozott, a
megyei hivataloknál minden esetben közös
ellenőrzést kezdeményezett, illetve a
megyei
hivatal
megkeresésre
az
ellenőrzésekben
szakértőként
közreműködött.
Az
év
során
az
Igazgatóság két Országos Gyógyszerfelügyeleti Értekezletet szervezett, ahol az
ellenőrzések tapasztalatainak értékelésére,
valamint a felmerülő szakmai és jogi
vonatkozású kérdések megbeszélésére
nyílt lehetőség.
JÁRVÁNYÜGYI FELADATOK

Az ÁTI feladatkörét képezi az állami
járványvédelmi
készletben
lévő
immunbiológiai
készítmények
beszerzésében
való
részvétel,
a
készítmények kezelése és laboratóriumi
ellenőrzése és szükség esetén eljuttatása
a felhasználókhoz. Az ÁTI részt vesz a
rókák veszettség elleni vakcinázásának
szervezésében, az akciók előkészítésében
és a végrehajtás felügyeletében.

ELLENŐRZÉSI TERVMEGVALÓSULÁS, AZ
ELTÉRÉS OKAI
A 2013 évre tervezett GMP és GDP
inspekciók maradéktalanul végrehajtásra
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kerültek. Az éves pharmacovigilance
inspekciós tervben kockázatbecslés alapján
meghatározott 5 ellenőrzésből 2 valósult
meg, 3 esetben az engedélyesek kérelmére
az inspekció elmaradt, mivel az általuk
törzskönyveztetett
készítmény
jogosultságát más engedélyesnek kívánták
átadni. Az éves piacfelügyeleti mintavételi
tervben meghatározott állatgyógyászati
készítmények 70%-a került ellenőrzésre.
Egyes kijelölt termékek minőségének
ellenőrzése mintavétel hiányában hiúsult
meg; a termék a mintavétel időpontjában
nem volt raktáron. A nagy kiszerelésű (1025 kg-os) készítmények esetén több
esetben rész minta vételére került sor a
címkemásolat (címke egyben használati
utasítás) mellékelése nélkül, így a
csomagolóanyag ellenőrzését nem lehetett
elvégezni. Az EU közösségi piacellenőrzési
tervben meghatározott, Magyarországra
vonatkozó
ellenőrzési
feladatok
maradéktalanul teljesültek. Az ÁTI a
laboratóriumi vizsgálatok eredményeit az
EU gyógyszerügyi szerveinek megküldte,
valamint
a
vonatkozó
közösségi
adatbázisokban rögzítette.

ELLENŐRZÉSEK EREDMÉNYEI
Az
állatgyógyászati
készítmények
ellenőrzése
során
tapasztalt
jogszabálysértéssel kapcsolatos ügyek
száma az előző évekhez képest csökkent.
2013-ban 20 szabálysértési ügyben indult
eljárás;
6
esetben
élelmiszerláncfelügyeleti bírság került kiszabásra, 5
esetben az ügyfél határozatban való
figyelmeztetésére került sor. A kiszabott
bírságok összértéke 1 410 000 Ft.
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.
HELYSZÍNI

ELLENŐRZÉST

VIZSGÁLATOK

NEM

IGÉNYLŐ

EREDMÉNYEI

ÁLLATGYÓGYÁSZATI

-

KÉSZÍTMÉNYEK

LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATA

Az
állatgyógyászati
készítmények
minőségének
ellenőrzése
során
az
Igazgatóság 871 termék laboratóriumi
vizsgálatát végezte el (törzskönyvi minták,
piacfelügyeleti
vizsgálatok,
pharmacovigiliance esetekhez kapcsolódó
vizsgálatok, minőségi hiba kivizsgálása,
gyártásengedélyezési
eljáráshoz
kapcsolódó
vizsgálatok,
oltóanyagok
tételes felszabadító vizsgálatai, gyakorlati
kipróbáláshoz kapcsolódó vizsgálatok). Az
elvégzett vizsgálatok száma 4211 volt. Az
Igazgatóság az uniós gyógyszer- és
vakcina-ellenőrzési program keretében a
tagországokkal
együttműködve
86
állatgyógyászati készítmény vizsgálatát
végezte
el,
valamint
az
európai
gyógyszerkönyvi referencia anyag-bank
program (PhEur) keretében 8 vizsgálati
projektben vett részt.
ÁLLATGYÓGYÁSZATI TERMÉKEK NEMZETI ÉS
KÖZÖSSÉGI

TÖRZSKÖNYVEZÉSI

ÉS

ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSAI

2013-ben az állatgyógyászati termékek
engedélyezéséhez kapcsolódó eljárások
száma 2126 volt. Az eljárások részét
képezi
a
benyújtott
törzskönyvi
dokumentáció értékelése, a készítmények
minőségének
engedélyezés
előtti
laboratóriumi ellenőrzése és a törzskönyvi
vizsgálati módszerek ellenőrzése, valamint
az
állatgyógyászati
készítmények
törzskönyvének vezetése és a termékek
nyilvános adatainak közzététele. Az új
készítmények
engedélyezése
89%-a
közösségi eljárással történt. A 2013-ban
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törzskönyvezett
új
állatgyógyászati
készítmények száma 128 (10 immunológiai
készítmény és 118 gyógyszerkészítmény).
Az engedélyezett új állatgyógyászati biocid
termékek száma 57, új gyógyhatású
készítmények és ápolószerek száma 81. A
közösségi engedélyezési eljárásokban a
magyar hatóság 16 esetben referens
tagországi feladatokat látott el, és 10
centrális eljárásban co-rapporteur-ként vett
részt. Egyéb eljárások (eseti behozatali
engedély, gyakorlati kipróbálási engedély,
állategészségügyi szakvélemény, hatósági
igazolások) száma 579.

ELLENŐRZÉSI
ÖSSZEVETÉSE
AZ
EREDMÉNYEIVEL

EREDMÉNYEK
ELŐZŐ
ÉVEK

A 2013. évi ellenőrzések eredményeit az
előző évek eredményeivel összevetve
megállapítható,
hogy
a
nemmegfelelőségek számában és jellegében
jelentős
változás
nem
történt.
Az
ellenőrzések
során
feltárt
nemmegfelelőségek
többsége
a
jogszabályellenes forgalmazást érintette,
ezért az Igazgatóság az év során a
nagykereskedőknél tartott inspekciókon
felhívta az ügyfelek figyelmét a helyes
nagykereskedelmi gyakorlat betartására.
Az internetes kereskedelem ellenőrzése
érdekében
kezdeményezett
próbavásárlások
nem
vezettek
eredményre; valószínűsíthető, hogy nyílt
telekommunikációs eszközök használata
esetén a forgalmazó számára kiderül, hogy
a hatóság áll a vásárlás mögött. Segítséget
jelent az új - 2013. július 1. óta érvényes BTK 186.§ -a, amely a nem engedélyezett
állatgyógyászati készítmények esetében
büntetőjogi kategóriába helyezi az ezen
készítményekkel kapcsolatos bárminemű
tevékenységet.
Továbbra is problémát jelent, hogy az éves
piacfelügyeleti ellenőrzési terv nem valósul

meg, a tervezett minták egy része nem
kerül
mintavételezésre,
ezáltal
a
kockázatelemzés
alapján
kijelölt
állatgyógyászati készítmények közel 30%-a
(2012-ben 50%) nem kerülhetett minőségellenőrzésre.
A
2013-ban
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
(2012-ben 24%). A készítmények később
utólagos
alaki
hibás
forgalmazási
engedéllyel kerültek forgalomba.

AZ IGAZGATÓSÁG ÉVES MUNKÁJA
SORÁN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK
2013. március 1-én megalakult az
Antibiotikum Rezisztencia Munkacsoport a
FM, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal, az Szent István Egyetem, az
állatgyógyszer-forgalmazók,
a
Sertésegészségügyi
Társaság,
a
Magyar
Buiatrikus Társaság és a Baromfiegészségügyi Társaság képviseletével. A
későbbiekben a Munkacsoport humán
egészségügyi szakemberekkel is bővült. A
Munkacsoport célja a minél szélesebb körű
felelős antibiotikum használat révén a
rendelkezésre álló antibiotikumok lehető
leghatékonyabb
felhasználása,
az
antibiotikum felhasználás csökkentése. A
felelős antibiotikum használat előmozdítása
érdekében a munkacsoport célja az
állattartás
és
az
állategészségügy
valamennyi
területét
érintő
szemléletformálás, szakmai előadások
tartása,
szakcikkek
megjelentetése,
valamint a Magyar Állatorvosi Kamara által
közzétett állatfajonkénti szakmai ajánlások
felülvizsgálata és a jelenlegi antibiotikum-
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rezisztencia viszonyoknak és a felelős
antibiotikum-használat
alapelveinek
megfelelő frissítése. Az ülések helyszínét
az ÁTI biztosítja, szervezi a munkacsoport
tevékenységét és aktívan részt vesz annak
szakmai munkájában.

KÉPZÉS
Az év során az Igazgatóság az ügyfeleknek
és az élelmiszerlánc szereplőinek összesen
21
előadást
tartott.
2013
évi
továbbképzések és szakmai rendezvények:
 Megyei
szakmai
továbbképzés
(november
7.)
A
továbbképzés
témaköre:
ellenőrzési
technikák,
reklamációkezelés, termékvisszahívás,
gyógyszerbiztonság és az antibiotikum
rezisztencia
aktuális
kérdései.
Résztvevők: a megyei Kormányhivatalok
gyógyszerfelügyelő
állatorvosai,
valamint a járási Állategészségügyi és
Élelmiszerellenőrző Hivatalok hatósági
szakemberei, 56 fő.
 Országos
Gyógyszer-felügyeleti
Értekezlet (április 25. és december 4.)
Az értekezlet témaköre: ellenőrzések
tapasztalatai,
egyéb
szakmai
kérdéseket. Résztvevők száma:30.
 Magyarországi
Gyógyszertörzskönyvezők
Társasága
Állatgyógyászati Szekció 4 ülésének
szervezése, vezetése, előadások tartása
(január 16, április 10, szeptember 19,
november 28). Résztvevők: a magyar
hatóság és a gyógyszeripar képviselői,
alkalmanként 20-25 fő. A szakmai
előadások témái:
-

-

27.)
A
vezetése,
regisztrált
témaköre:
-

-

konferencia
szervezése,
előadások
tartása.
44
résztvevő.
Előadások

A 712/2012 számú szabályozás által
módosított 1234/2008/EK rendelet
Classification guideline változásai
Antibiotikum
rezisztencia
az
állatgyógyászatban
Irányelvek
az
állatgyógyászati
készítmények
bioegyenértékűség
vizsgálataihoz
Telepspecifikus
oltóanyagok
engedélyezése
DDPS
–
A
jól
működő
farmakovigilancia rendszer alapja
Állatgyógyászati
termékek
kiskereskedelmi
forgalmazásának
aktuális kérdései

 Tudományos délután (november 28) A
rendezvény
szervezése,
vezetése,
előadások
tartása.
47
regisztrált
résztvevő. Az előadások témaköre:
-

-

-

-

Az alaki hibás engedélyeztetés
gyakorlata
összevetve
az
állatgyógyászati gyakorlattal
A véglegminta engedélyeztetés és az
alaki
hiba
engedélyeztetés
ellentmondásai
a
jelenlegi
gyakorlatban
Állatgyógyászati
készítmények
mézelő méhek számára – megoldási
lehetőségek az ellátási problémák
leküzdésére
Az új biocid rendelet bemutatása
Az ÁTI új, eseti engedély ügyrendje

2013-ban
újra
kiadásra
került
az
Állatgyógyászati
Pharmacovigilance
Rendszer Európában tájékoztató anyag.

A gyógyszerhamisítás elleni harc
aktuális kérdései
Mit kell tudni az elektronikus
iratbeadásról?
Az
Association
of
Veterinary
Consultants bemutatása
Az ÁTI új ügyrendje az eseti
engedélyek kiadásáról

 Magyarországi
Gyógyszertörzskönyvezők
Társasága
Állatgyógyászati Konferencia (március

ITNET Jelentés 2013. • Magyarország • Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal • www.nebih.gov.hu

Állategészségügy,
állatvédelem
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2013. évi tapasztalatok az
állategészségügy, állatvédelem
területén
Az Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság (ÁÁI) feladatait egyetlen mondatba
összefoglalva azt mondhatjuk, hogy ellátja a járványüggyel, az állatvédelemmel, az
országon, illetve az EU-n belüli, valamint a harmadik országokba irányuló állat és
szaporítóanyag szállításokkal kapcsolatos, továbbá az előbb említett területekhez
szorosan kapcsolódó informatikai feladatokat.
Az Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság (ÁDI) laboratóriumai Budapesten
országos,

Debrecenben

és

Kaposváron

területi

illetékességgel

végeznek

vizsgálatokat. Az Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság 18 fertőző betegség
esetében tölti be a nemzeti referencia laboratórium feladatait. Az intézet vizsgálólaboratóriumait a Nemzeti Akkreditáló Testület (NAT) az MSZ EN ISO 17025:2005
szabvány szerint akkreditálta. A budapesti laboratóriumok akkreditálási státuszát a
strukturális átszervezések miatt a NAT felfüggesztette. Ugyanakkor a debreceni és a
kaposvári laboratóriumok státuszát továbbra is fenntartotta. Az új SZMSZ
megjelenésével ismét lehetőség nyílt a budapesti laboratóriumok akkreditált
státuszának visszaállítására, ami folyamatban van.
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AZ ELLENŐRZÉSEK JELLEGE
Az
ellenőrzések
jellege
az
éves
létesítmény-ellenőrzési
tervben
előirt
kockázatbecslésen
alapuló
tervezett/kötelező, kompenzációs illetve
eseti ellenőrzés volt.
Kötelező, tervezett ellenőrzés: A hatósági
állatorvosok
a
magas
kockázatú,
központilag
ellenőrzésre
kijelölt
létesítményeket a kijelölt időszakban
teljeskörűen az OAIR-ban megtalálható
ellenőrzési listák használatával ellenőrizték.
Kompenzációs
ellenőrzés:
Az
éves
ellenőrzési tervben számszakilag szereplő,
magas kockázatú, de szabadon választott
létesítmények ellenőrzéséből állt, legtöbb
esetben ellenőrzési listák használatával
elvégzett részellenőrzést takar.
Eseti
ellenőrzések:Nem
tervezhető
határidős ellenőrzések, pl. engedélyezés,
regisztráció, betelepítés, élőállat-vizsgálat,
szállítás,
bejelentések,
szezonális
ellenőrzések, közérdekű bejelentések, stb.
ellenőrzése.

 a fertőző és egyéb okból kialakult
betegségek okainak tisztázása;
 a klinikai, kórbonctani és járványtani
ismeretek
alapján
megállapított
betegségek
laboratóriumi
módszerekkel való igazolása;
 ellenőrző
vizsgálatok
elvégzése;
megbetegedések, vagy a termelés
elmaradása esetén a takarmányok,
takarmánykeverékek
toxikológiai,
mikrobiológiai és egyéb vonatkozású
vizsgálata;
 anyagforgalmi betegségek biokémiai
vizsgálata;
 az igazgatóság részt vesz egyes
állatfajok meghatározott betegségektől
országos terv szerinti mentesítésében,
az állatokról az emberre terjedő
betegségek vizsgálatával közvetlenül
szolgálja a közegészségügyet is;
 a szakemberek részt vesznek az
állatorvosok
és
mezőgazdasági
szakemberek
továbbképzésében,
továbbá szakértői és szaktanácsadási
tevékenységet folytatnak;

ELLENŐRZÉSI TERV MEGVALÓSULÁSA
Az aktív járványügyi felmérő rendszerek
keretén belül az Európai Unió által is
részben
vagy
egészben
támogatott
monitoring
programok
végzése
–
hasonlóan a korábbi évekhez – 2013-ban is
folyamatosan történt. Így a madárinfluenza,
klasszikus
sertéspestis,
veszettség,
kéknyelv betegség, a fertőző szivacsos
agyvelőbántalmak, valamint a szalmonella
monitoring
vizsgálatok
végzéséhez
igényeltünk közösségi hozzájárulást. Az
említetteken kívül folyamatban vannak
további országos monitoring vizsgálatok is.
Állat-egészségügyi
Diagnosztikai
Igazgatóság szakmai tevékenységét 2013ban az alábbi kötelezettségek teljesítése
határozta meg:

A 2013. évi ellenőrzési tervben kötelezően
előírt
ellenőrzések
nem
teljesültek
hiánytalanul minden megyében, amelynek
oka főleg erőforráshiányra vezethető
vissza, de előfordult az is, hogy egyes
telepek az ellenőrzés időpontjában már
nem, vagy szezonális működés miatt nem
üzemeltek.
Az
elmúlt
évekhez
viszonyítva
megnövekedett a közérdekű bejelentések
illetve a társhatóságoktól történő áttételek
száma,
ami
ugyancsak
jelentősen
átalakította a tervezett ellenőrzéseket.
Az
egyes
vizsgálatok
elszámolása
továbbra is bonyolult, pénzügyi kerettől
függően más-más módon igényelhető, ami
mind az állattartó, mind a jogosult vagy
kirendelt állatorvos, mind pedig a hatóság
számára is többlet adminisztrációt jelent.
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ELLENŐRZÉSEK EREDMÉNYEI
Kedvező
tapasztalat,
hogy
a
figyelmezetések
apróbb hiányosságok
esetén többnyire elérik céljukat, mivel a
vállalkozók a figyelmeztetés hatására
határidőre kijavítják, illetve pótolják a
hiányosságokat.
A dokumentációt és a nyilvántartásokat
több esetben nem vezették naprakészen,
vagy hiányosak voltak.
A nagy létszámú viszonylag korszerűen
működő, pénzügyi és humán erőforrással
ellátott telepeken az állat egészségügyiállatvédelmi
feltételek
általában
megfelelőek. Ehhez valószínűleg az
ágazatnak
nyújtott
támogatások
is
hozzájárultak.
Az
állategészségügyi
szolgáltatások
támogatásával tovább emelkedtek az
állományok
minősítéséhez,
mentesítéséhez,
vagy
mentesség
fenntartásához
szükséges
vizsgálati
számok; így szigorúbb rendet követelnek
meg a kollégák az állatok forgalmazása
során
is.
A
nyomonkövethetőség
felülvizsgálata elsődleges szempont a
támogatások elnyerésénél, kifizetésénél
ennek
több
hatóság
által
történő
ellenőrzése
is
jelenős
javulást
eredményezett.
Kis
létszámú
állományok
esetében
előfordul- az egyébként túlzottnak tartottadminisztrációs kötelezettségek miatt a
dokumentáció pontatlan vezetése; több
helyen az épületek, berendezések anyagi
okokra visszavezethető elavultsága, rossz
állapota;
az
állatok
tartásának,
szaporításának,
tenyésztésének,
forgalomba
hozatalának
(ENAR
és
állategészségügyi
ellenőrzés)
állategészségügyi szabályaira vonatkozó
rendelkezések megszegése és a gazdasági
haszonállatok életfeltételei biztosításának
hiányosságai. A kisvállalkozóknál feltárt
hiányosságok megítélése, szankcionálása,

sokszor az inkább
figyelmeztetés.

segítő

szándékú

Valamennyi
létesítménynél
általános
probléma a strukturális hibák javításához,
állapotmegőrzéséhez szükséges anyagi
erőforrások hiánya. A hiányosságok
késedelmes vagy elmaradt javítása miatt
sokszor nem vezet kielégítő eredményre a
szankciók alkalmazása sem.
Megnövekedett az oltatlan ebek miatt
kiszabott
élelmiszerlánc
felügyeleti
bírságok száma. Hatósági állatorvosaink
eboltás elmulasztása miatt több esetben
szabtak ki bírságot, melyeknek csak kis
hányadából történt befizetés.
A TSE-monitoring esetében juhminták
tekintetében elmaradás mutatkozik. Ennek
oka, hogy az állatok elhullását az állattartók
nem jelentik az állatorvosnak.
Az
Igazgatóságok
ügyfélbarát
ügyintézéssel
próbálják
segíteni
a
gazdálkodókat.
Ennek
érdekében
a
szabálytalanságok
hiányosságok
feltárásakor,
ha
azok
közés
állategészségügyre
vonatkozóan
nem
jelentenek
veszélytelsősorban
jogkövetésre
való
figyelemfelhívás,
figyelmeztetést
és kötelezés
jellegű
szankciókat alkalmaznak. Nagy összegű
bírságolással az ismételt jogszabálysértést,
a hatóság által előírtakat szándékosan
figyelmen kívül hagyó, s ezzel közösséget
veszélyeztető tevékenységet megvalósító
ügyfeleket
próbálják
jogkövető
magatartásra kényszeríteni.
A meg nem fizetett bírságok adók módjára
behajtandó köztartozásnak minősülnek,
ezért a végrehajtás megindítása is az
Igazgatóságok feladata.
ÁLLATVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

2013. január elsejétől valamennyi, 10 vagy
több kocát tartó sertéstartó gazdaságban
csoportosan kell tartani a kocasüldőket és
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kocákat a termékenyítés utáni 4. hét eltelte
utáni naptól 1 héttel a fialás várható
időpontja előtti napig. Az egyes telepeken
az egyedi tartásmódról a csoportos
tartásmódra
történő
átállást
az
élelmiszerlánc-felügyeleti
hatóság
ellenőrizte. Az előírás az év végére
maradéktalanul teljesült, és a telepeken
megtörténtek a szükséges átalakítások.

bizonyítványok mellett. Különösen kiemelt
terület a Bosznia-Hercegovinába, illetve
Montenegróba irányuló élőállat-, illetve
állati eredetű termékexport. Az egyedi
elbírálás alá tartozó, több mint 180 esetben
a
NÉBIH
Állat-egészségügyi
és
Állatvédelmi Igazgatóság (ÁÁI) döntött a
nem harmonizált állatfajok, állati eredetű
termékek behozatalának engedélyezéséről.

Szintén 2013. január 1-jétől minden olyan
állattartónak,
aki
mezőgazdasági
haszonszerzés céljából a 32/1999. (III. 31.)
FVM
rendeletben
meghatározott
darabszámoknál több állatot tart, az állatok
jólétéért felelős személyt – állatjóléti
felelőst – kell kijelölnie. Az állatjóléti
felelősök képzési sorozatát a NÉBIH
folyamatosan, ingyenesen biztosítja az
állattartók részére. A képzéseken eddig
összesen 3500 állatjóléti felelős oktatása
és sikeres vizsgáztatása történt meg.

Az állati melléktermékek területén nagy
előrelépést jelentett, hogy a nem emberi
fogyasztásra
szánt
állati
eredetű
melléktermékekre
vonatkozó,
állategészségügyi szabályok megállapításáról
szóló 45/2012. (V. 8.) VM rendeletnek
köszönhetően az állati melléktermék 2013.
évre
vonatkozó
kötelező
bevallását
elektronikus úton is lehetett teljesíteni. A
bevallásokat a jogszabály alapján már
2014-ben nyújtották be (305 db). Kiadtuk a
megyei
kormányhivatalok
egységes
eljárása
érdekében
az
állati
melléktermékek eltérő takarmányozása
engedélyezésének
útmutatóját
és
felülvizsgáltuk
a
települési
állati
melléktermékgyűjtőket is.

A 1099/2009/EK rendelet alapján bizonyos
kapacitásnagyság felett a vágóhidakon
állatjóléti tisztviselőt kell alkalmazni.
Országszerte több mint ötven állatjóléti
tisztviselő, illetve több mint 100 vágóhídon
dolgozó személy képzésére került sor.
2013-ban kötelezővé vált az ebek egyedi
azonosítása, a rendelet bevezetése óta
mintegy másfél millió ebet láttak el
transzponderrel.
Az állatoknak a szállítás és kapcsolódó
műveletek közbeni védelméről szóló
1/2005/EK
rendelet
előírásainak
ellenőrzésére vonatkozóan új szállítási
útmutatót adtunk ki, amelytől az előírások
egységes értelmezése és az ellenőrzések
hatékonyságának növekedése várható.
Élőállat-kereskedelem
felügyeleti
és
nyomonkövetési intézkedések
2013-ban
több
mint
61
új
exportbizonyítvány került jóváhagyásra a
szükséges módosítások és új preexport

A török szarvasmarhaexport csökkenése
ellenére
a
török
hatóságok
a
Schmallenberg
vírus
térnyerésének
köszönhetően kiegészítő nyilatkozatok
bevezetését tették kötelezővé.
A NÉBIH ÁÁI a belföldi marhalevél és az
útlevél
összevonásával
kapcsolatban
elvégezte mind az informatikai, mind a
jogszabályi feladatokat. A megjelent új
jogszabály alapján értesítette az érintett
hatósági és gazdasági szereplőket. A
szükséges
állatorvosi
nyilvántartási
rendszer frissítésre került, és megkezdődött
a szállításokat kísérő állatorvosi igazolások
elektronikus
ellenőrzésére
vonatkozó
informatikai összevezetéssel kapcsolatos
munka.
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2013-ban
az
alábbiakban
felsorolt,
exportbizonyítványokkal
kapcsolatos
ügyintézés történt:
 Újonnan
elfogadott
exportbizonyítvány: 61 db
 Korábbi
exportbizonyítvány
módosítása: 2 db
 Új preexport bizonyítvány: 2 db + 1
db kiegészítő nyilatkozat
Folyamatban lévő exportbizonyítványokkal
kapcsolatos ügyintézés 2013 óta (az
exportban érintett harmadik országgal a
feltételek tárgyalása még folyamatban van,
vagy nem érkezett még kiviteli feltételeket
megerősítő válasz): 26 db
LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATOK

A NÉBIH Állat-egészségügyi Diagnosztikai
Igazgatóság
(ÁDI)
laboratóriumaiba
összesen 822 374 minta érkezett
vizsgálatra 2013-ban. Ezekből a mintákból
1 512 676 vizsgálatot végeztünk el.

mentes lett. Hosszú távú
mentességünk megtartása.
TSE

(FERTŐZŐ

célunk

a

SZIVACSOS

AGYVELŐBÁNTALMAK)

A fertőző szivacsos agyvelőbántalmak
felderítésére irányuló monitoring vizsgálatok
2013-ban is folytatódtak. Továbbra is mentes
valamennyi szarvasmarha-állományunk a
BSE-től. 2013-ban összesen 20 774 korhatár
feletti szarvasmarhát, 15 497 korhatár feletti
juhot, valamint 225 korhatár feletti kecskét
vizsgáltunk. A tavalyi évben kilenc esetben
került megállapításra surlókóros (scrapie)
fertőzés hazai juhállományokban. A fertőzött
állományok tulajdonosai vállalták az állatok
genotipizálását, ezáltal elkerülhető volt az
állományok teljes felszámolása.
2013
őszén
benyújtottuk
a
BSE
elhanyagolható
kockázati
státuszra
vonatkozó átsorolási kérelmünket az OIE
felé. Az elbírálás még folyamatban van.
KÉKNYELV BETEGSÉG

GÜMŐKÓR

Hazánk szarvasmarha-állományainak 2013ban is több mint 99,9%-a mentes a
szarvasmarha-gümőkórtól. A vadon élő
állatok
esetében
is
végzünk
–
szúrópróbaszerűen
vett
mintákból
–
laboratóriumi
vizsgálatokat.
Somogy
megyében jelentős a vadállományok
gümőkóros fertőzöttsége, emiatt ezen a
területen
a
legelő
szarvasmarhaállományaink is veszélyeztetettek lehetnek a
betegség szempontjából. A gümőkór
kizárása kapcsán 500 szarvasmarhát
vágattak le 2013-ban. A NÉBIH ÁDI-ban
ezen állatok mintája közül 14 bizonyult
Mycobacterium bovis ssp. caprae-pozitívnak.
2014. január 14-én az Élelmiszerlánc- és
Állategészségügyi
Állandó
Bizottság
(SCOFCAH) megszavazta, majd 2014.
február 14-én megjelent a 2003/467/EK
bizottsági
határozat
mellékletének
módosításáról szóló 2014/91/EU Bizottsági
végrehajtási
határozat.
Ezzel
Magyarország
hivatalosan
gümőkórtól

A hatályos Európai Uniós és nemzetközi
jogszabályoknak
megfelelően
Magyarország teljes területének kéknyelv
betegségtől való hivatalos mentességének
visszanyerését
2010
októberében
nyilvánítottuk ki. 2013-ban a bluetongue
vírus kimutatására irányuló szerológiai
vizsgálattal a 18 209 megvizsgált mintából
273 állat volt pozitív. A PCR-vizsgálatok
alapján nem találtunk pozitív állatot.
TOVÁBBI SZARVASMARHA-BETEGSÉGEK

Szarvasmarha brucellosis felderítésére 352
533, míg szarvasmarha-leucosis kapcsán
176 910 vizsgálatot végeztünk az elmúlt
évben.
Paratuberculosis
kapcsán
44
631
szerológiai vizsgálatot hajtottunk végre.
Schmallenberg vírus (SBV) szerológiai
ELISA teszttel 22 643 vérmintát vizsgáltunk
meg, ebből 8719 minta volt pozitív.
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A BVD vírus (szarvasmarhák vírusos
hasmenése)
kimutatása
elsősorban
tenyészállatok ellenőrzéséhez vagy (az
elsősorban Törökországba irányuló) export
előtti ellenőrzéshez kapcsolódott 2013-ban
is. A vérmintákból 6013 szerológiai
vizsgálatot végeztünk, ebből 1545 minta
tartalmazott ellenanyagot. A BVD vírus
kimutatását 18 085 mintából végeztük, és
264 esetben került izolálásra a vírus.
BRUCELLA MELITENSIS

A juhok és kecskék brucellózisa (B.
melitensis) esetében megtörtént az uniós
előírásoknak
megfelelő
számú,
6
hónaposnál
idősebb
egyed
negatív
eredményű szerológiai vizsgálata. Ezzel
hazánk e betegségtől mentes státuszát
ismét bizonyítani tudtuk.
KLASSZIKUS SERTÉSPESTIS

2007 elején Nógrád megye szlovák határ
menti területein – kizárólag vaddisznóban –
jelent meg a klasszikus sertéspestis fertőzés.
A hatékony intézkedéseknek köszönhetően
2009. október 30-a óta a klasszikus
sertéspestis vírusa nem került kimutatásra.
A Nemzeti Klasszikus Sertéspestis Szakértői
Csoport javaslatára benyújtott kérelem
eredményeként az Európai Bizottság
2013/274/EU
bizottsági
végrehajtási
határozatával 2013. június 11-én Pest
megye klasszikus sertéspestissel fertőzött
területén
is
feloldotta
a
korlátozó
intézkedéseket,
ezzel
Magyarország
vaddisznóállománya
újra
klasszikus
sertéspestistől mentessé vált.
Az eddigi eredmények tehát azt mutatják,
hogy az Unió más tagállamaival ellentétben
a magyar állat-egészségügyi hatóságnak
sikerült a betegséget kizárólag igazgatási
intézkedésekkel, vakcinázás bevezetése
nélkül felszámolni. A betegség elleni
védekezésben nagy szerepet játszik a
vadászati hatóság és az érintett területek
vadászatra
jogosultjainak
az
állategészségügyi hatósággal történő hatékony

együttműködése. Ennek előfeltétele a
megfelelő
tájékoztatás
és
kétoldalú
információcsere bevezetése és folyamatos
fenntartása volt.
A 2013–2014-es vadászati évre (2013.
március. 1. – 2014. február 28.) vonatkozóan
vaddisznókban
végzett
klasszikus
sertéspestisre irányuló monitoring vizsgálat
keretében, a kilőtt vaddisznókból származó
21 121 vér- és 6797 szervminta került
elemzésre. 54 állat bizonyult klasszikus
sertéspestisre szerológiailag pozitívnak. A
szeropozitív
egyedek
közel
felében
egyértelműen sikerült kizárni, hogy a
szeropozitivitást korábbi KSP-vírusfertőzés
okozta volna. Az elvégzett 1457 virológiai
vizsgálat mind negatív eredményt adott Pest
megye mentességére vonatkozóan.
A háztáji sertésállományokból a vírus nem
volt kimutatható.
SERTÉSÁLLOMÁNYOK

AUJESZKY-

BETEGSÉGTŐL VALÓ MENTESÍTÉSE

A kisüzemi sertésállományok Aujeszkybetegség felderítése céljából elrendelt
felmérő vizsgálata során 2013-ban 43 398
állat került vizsgálatra. Emellett a
nagyüzemek ellenőrző vizsgálata során
51896 állatot vizsgáltunk – ezek a
vizsgálatok negatív eredménnyel zárultak.
Kisüzemi sertésállományok esetén 3
megye 5 udvarából származó 30 minta
szerológiailag gyanús volt Aujeszkybetegség szempontjából. Ezekből az
állományokból
PCR
vizsgálattal
az
Aujeszky-betegség vírusát egy esetben
sem lehetett kimutatni. A felderítésére
irányuló
vizsgálatok
során
2862
vaddisznóból származó mintát vizsgáltunk,
amelyből 11 minta adott pozitív eredményt.
Az Aujeszky-monitoringgal párhuzamosan
a kisüzemek brucellosisvizsgálatát is
elvégeztük.
A
sertésbrucellosis
felderítésére 52 860 szerológiai vizsgálatot
végeztünk el.
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SERTÉSÁLLOMÁNYOK

PRRS

VÍRUSTÓL

VALÓ MENTESÍTÉSE

Magyarország
2011-ben
a
sertésállományok
PRRS-től
való
mentesítési
tervének
kidolgozásába
kezdett. A PRRS betegségtől való
mentesítéssel
kapcsolatos
szakmai
intézkedések és álláspontok kialakítására,
véleményezésre és tanácsadásra az
országos főállatorvos létrehozta a PRRS
Nemzeti Mentesítési Bizottságot 2012
tavaszán. A PRRS Nemzeti Mentesítési
Terv alapján kidolgozásra került a
sertésállományoknak a sertés reprodukciós
zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó
szindrómájától való mentesítéséről szóló
miniszteri rendelet tervezet. A mentesítés
sikere az állatmozgások szabályozásától
függ. A sertésállományok PRRS vírustól
való mentesítési program folytatásaként
ismétlésre
került
a
kis
létszámú
sertésállományok
fertőzöttségének
felmérése. A szerológiailag megvizsgált 34
761 mintából 1282 bizonyult pozitívnak
(3,7%). Ez 27%-os csökkenést jelent az
előző évi pozitivitáshoz képest.

szalmonellózis miatt levágott vagy kiirtott
állományok száma 14 volt, ez 91 237 állatot
jelent. 2013-ban a fertőzöttség az 5 kiemelt
szerotípusra vonatkoztatva 1,1% volt.
Gallus gallus – tojóállományok
Az összes állomány (1167) közül a
mentesítési
program
alá
tartozó
szerotípusra nézve felnőtt állományok
esetén 21 lett pozitív. A szalmonellózis
miatt levágott vagy kiirtott állományok
száma 21 volt, ez 75 774 állatot jelent.
2013-ban a fertőzöttség tojóállományokban
1,8% volt SE/ST tekintetében.
Gallus gallus – brojlerállományok
Az összes állomány (7894) közül a
mentesítési
program
alá
tartozó
szerotípusra nézve 12 állomány lett pozitív.
A szalmonellózis miatt levágott vagy kiirtott
állományok száma 12 volt, ez 206 685
állatot jelent. 2013-ban a fertőzöttség
0,15% volt SE/ST tekintetében.

SZALMONELLÁK

Meleagris gallopavo – tenyészállományok
Az összes állomány (253) közül a
mentesítési
program
alá
tartozó
szerotípusra (SE/ST) nézve egyetlen
állomány sem lett pozitív.

A programok végrehajtása az érvényben
lévő, vonatkozó rendeletek szerint zajlik,
amelyek az uniós jogszabályokra épülnek. A
magyar meghatározó jogszabályok a
180/2009. FVM rendelet és a pénzügyi
fedezetet biztosító 26/2013. VM rendelet. A
programok lebonyolításához szükséges
költségvetési előírások megvalósultak.

Meleagris gallopavo – hízóállományok
Az összes állomány (2462) közül a
mentesítési
program
alá
tartozó
szerotípusra (SE/ST) nézve 1 állomány lett
pozitív, amely ártalmatlanításra is került
(875 állat). 2013-ban a fertőzöttség 0,04%
volt SE/ST tekintetében.

SZALMONELLÓZIS–ZOONÓZIST

OKOZÓ

A
Salmonella-mentesítési
program
keretében 3019 hatósági és 6836
vállalkozói megrendelésre érkezett minta
vizsgálatát végeztük el.
Gallus gallus – tenyészállományok
Az összes állomány (1275) közül 17 pozitív
lett Salmonellára, ebből a mentesítési
program
alá
tartozó
szerotípusra
(SE/ST/SV/SH/SI) nézve 14 lett pozitív. A

MADÁRINFLUENZA

A házi és vadmadarak madárinfluenza
monitoring
vizsgálata
során
a
háziszárnyasok és tenyésztett vadmadarak
12 840 vérmintáját teszteltük. A szerológiai
vizsgálatok alapján a házi madarak
mentesek a madárinfluenza vírusától. A
2013-es évben 1451 vadon élő madár
virológiai vizsgálatát végeztük el passzív
monitoring keretében. Magas patogenitású
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madárinfluenza-vírus nem volt kimutatható,
alacsony patogenitású esetből 9 db volt.
VESZETTSÉG

A rókák veszettség elleni immunizálását
(veszettség elleni mentesítési program)
tavasszal kerekítéssel 41 045 km² területen
végeztük. Mivel 2013 őszén felbukkant a
veszettség Bács-Kiskun megye nem
immunizált területén az őszi kampány
során, a gócvakcinázással egy időben 48
045 km²-en végeztük az immunizálást.
2013-ban összesen 24 esetben állapítottuk
meg a veszettség vírusát Bács-Kiskun,
Pest
és
Jász-Nagykun-Szolnok
megyékben, főleg vörös rókában és 2
esetben
szarvasmarhában.
A
veszettségimmunizálás ellenőrzése 920
róka vérmintájára terjedt ki. Tetraciklin
marker
vizsgálatokat
1895
esetben
végeztünk. A már lezárt vizsgálatok
eredményei alapján több mint 65% volt a
vakcina csalétek felvétele.
MÉHEGÉSZSÉGÜGY

Összesen 3722 lépet és 4431 méhcsaládot
vizsgáltunk. Ebből a „Kísérleti felügyeleti
program
a
méhcsaládveszteségek
felmérésére” címen futó EU monitoring
vizsgálat keretében a 2012–2013-as
program során, 2013 tavaszán és nyarán
az ország különböző megyéiből származó
94
méhcsaládból
származó
mintát
vizsgáltunk meg elsősorban Varroa atka,
Nosema
spp.,
DWV
és
ABPV
vírusfertőzöttségre, valamint 8 lépmintát
vizsgáltunk, melyek közül egy esetben sem
állapítottunk meg nyúlós költésrothadást.
2013
őszén
185
méhészet
3813
méhcsaládjából
származó
mintát
vizsgáltunk meg elsősorban Varroa atka és
Nosema spp. és CBPV vírusfertőzöttségre,
valamint 9 lépmintát vizsgáltunk.
A mézelő méhek nyúlós költésrothadását
az országos szinten beérkezett 3722 lép
közül 2468-ban állapítottuk meg, amely

jelentősen alacsonyabb, mint a tavalyi
évben volt. Mézelő méhek európai
költésrothadását 4 esetben 9 lépben
diagnosztizáltuk.
HALEGÉSZSÉGÜGY

7540
hal
szerveiből
végeztünk
vírusizolálást, amelyből 5242 minta a ponty
tavaszi viraemiája és 813 minta a pisztráng
vírusainak kimutatására irányult. Összesen
8968 halat vizsgáltunk (7188 ponty). A
pontyok tavaszi viraemiája (SVC) klinikai
tünetekben megnyilvánuló formában egy
ízben sem jelentkezett. A koi herpesz-vírus
betegséget
(KHV)
három
esetben
állapítottunk
meg.
A
pisztrángfélék
vérképzőszervi elhalása (IHN) egy esetben
fordult
elő,
a
pisztrángok
vírusos
vérfertőzésének
(VHS)
kimutatására
irányuló vizsgálatok negatív eredményre
vezettek.
Az ország 156 gazdaságának 171
járványtani
tóegységéből
végeztünk
ellenőrző vizsgálatot, amelynek során 146
pontyos tógazdaságot, 3 koi pontyot és
aranyhalat tartó, valamint 7 pisztráng- és
toktenyésztéssel
foglalkozó
gazdaság
halállományát
vizsgáltuk
boncolásos,
vírusizolálásos és molekuláris biológiai
módszerrel. Az elvégzett szűrővizsgálatok
alapján vírushordozás nem fordult elő.
ANTIBIOTIKUM-REZISZTENCIA

Az antibiotikum-rezisztencia monitoringot a
2013-as
évben
is
MIC-alapú
antibiotikumérzékenység-meghatározással
végeztük, a program keretében 376
bélminta-kollekcióból
kitenyésztett
Campylobacter jejuni és coli, valamint E.
coli törzsek, továbbá a Nemzeti Referencia
Laboratórium által szerotipizált Salmonellaizolátumok kerültek vizsgálatra.
PARAZITOLÓGIA

Összesen 5879 parazitológiai mintát
vizsgáltunk. A 99/2003/EK irányelvnek
megfelelően
az
EU
Parazitológiai
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Referencia
Laboratóriumával
együttműködve folyattuk a Trichinella-fajok
és az Echinococcus multilocularis hazai
elterjedtségével
kapcsolatos
vizsgálatainkat. A 2013-ban vizsgált
aranysakálból, rókákból és vaddisznókból
származó 29 Trichinella-izolátum többsége
Trichinella britovi volt. Térinformatikai
módszerek segítségével megállapítottuk,
hogy e faj országos előfordulását az éves
középhőmérséklet és a mezőgazdasági
területek előfordulási aránya határozza
meg. A T. spiralis csak az endémiás
országokkal határos régiókban fordul elő. A
2013-ban vizsgált rókákban viszonylag
alacsony prevalenciával (6,4%) fordult elő
Echinococcus multilocularis fertőzöttség.
Térinformatikai eszközökkel való elemzés
alapján a parazita hazai eloszlását az éves
középhőmérséklet
és
az
éves
csapadékmennyiség határozza meg.
Trichinella
jártassági
körvizsgálatot
szerveztünk a NÉBIH alá tartozó 7
regionális laboratórium és további 32, a
kormányhivatalok alá tartozó, a 2012. évi
körvizsgálatban
nem
részt
vevő
laboratórium számára. A körvizsgálatban a
laboratóriumok 59%-a nyújtott megfelelő
teljesítményt.
Az
ismételt
jártassági
körvizsgálatra
jelentkezett
12
laboratóriumból 6 ért el megfelelő
eredményt.

ELLENŐRZÉSI
ÖSSZEVETÉSE
AZ
EREDMÉNYEIVEL

EREDMÉNYEK
ELŐZŐ
ÉVEK

Az előző évekhez képest a kiemelt
jelentőségű előírások vonatkozásában, a
hiányosságok
számának
növekedése
tapasztalható. Ez részben az ellenőrzések
számának
növekedésével,
ill.
az
ellenőrzések hatékonyságának javulásával
magyarázható.
Összességében
elmondható, hogy az állattartók a
hatósággal
együttműködőek,
a

hiányosságaikat pótolni igyekeznek. A
legtöbb hiányosság továbbra is az
adminisztratív előírások be nem tartásából
következett.
Az előző év eredményeivel összehasonlítva
megállapítható, hogy az állattartó telepek
infrastrukturális hiányosságai stagnálnak
vagy romlanak, az előző évhez képest az
állatvédelmi bírságok száma nőtt. Azonban
a mikro és közép vállalkozások esetében a
figyelmeztetés kedvezően fejti ki hatását a
létesítmények
további
működése
szempontjából.
A rendkívüli ENAR ellenőrzéseken 2012ben
kiszabott
bírságok
2013-ra
visszaszorították
a
visszaéléseket
a
szarvasmarha tartás vonatkozásában.
A
ló
jelölés
és
a
vágó
lovak
forgalmazásának
gyakorlata
számos
esetben jelent problémát. Azonban az új ló
azonosítási szabályoknak köszönhetően
javulást tapasztaltak az útlevél kiállítás és a
kötelező
vérvizsgálat
elvégzésében.
Problémát jelent az ebek veszettség elleni
kötelező védőoltás elmulasztása.

AZ IGAZGATÓSÁG ÉVES MUNKÁJA
SORÁN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK
A NÉBIH Állategészségügyi és Állatvédelmi
Igazgatóság személyi állományában több
változás is történt 2013-ban, melynek
következtében az egyes munkatársak
feladatainak
újrastrukturálására
volt
szükség.
A Megyei Igazgatóságok igen nagy
százalékának esetében csökkent a szakmai
dolgozók létszáma. 2013. január 1. napjától
a járási (fővárosi) járási hivatalokról szóló
218/2012 (VIII.13.) kormányrendelet alapján
megalakultak a járások. A járási hivatalok
és a megyei igazgatóság feladat és
hatásköreinek megismerése után, mivel a
megyékben a rendelkezésre álló szakmai
létszám rendkívül korlátozott, a feladatokat
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úgy kellett elosztani, hogy azok a megye
egész
területén
zökkenőmentesen
elvégezhetők legyenek. Az átcsoportosítás
több esetben munkajogi kérdéseket vetett
fel.
A járási hivatalok kialakítása magával hozta
az
igazgatóság
és
a
járási
állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző
hivatalok iktatási rendszerének teljes
elkülönülését.
Igazgatóságok működése során a kettős
irányítás, a létszámhiány és az anyagi
források szűkössége okoz esetenként
nehézségeket. Ugyancsak kedvezőtlenül
hat az a tény, hogy a hatósági állatorvosok
illetékességi területe a járási hivatalokba
kerülésük miatt szűkült, így mozgósításuk
nehézkesebbé vált.
Az informatikai rendszer régi, elavult, a
mobil
és
több
megyében
vonalas
telefonhálózat is karbantartásra szorul. Az
informatikai rendszer elavultsága és
alacsony
kapacitása
hátráltatja
az
ellenőrzések adminisztrációját.
A monitoring mintavételhez szükséges
mintavételi
eszközök
biztosítása
folyamatos.
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
2013.
évre
vonatkozó
állategészségügyi/járványvédelmi
monitoring terve alapján megszervezéshez
és
végrehajtásához
néhány
megye
szolgáltató
állatorvosok
közcélú
igénybevételét rendelte el.
A méhek nyúlós költés rothadásának
felszámolása nagyszámú plusz feladatot
jelent az állandó munkaerőhiánnyal küzdő
Igazgatóságoknak. A megyékben több
nyugdíj
korhatárt
betöltött
méhegészségügyi
felelős
teljesít
szolgálatot.

KÉPZÉS
Baranya megye
A helyi továbbképzések negyedévente kb.
20-30 fővel az aktuális gyakorlati szakmai
kérdésekkel egészülnek ki.
Bács-Kiskun megye
Számos kolléga részt vett több, országos
szervezésű továbbképzésen.
Békés megye
A 2013. évben 4 képzést tartottak a
megyénél:
 méhegészségügyi konferencia
 élelmiszerbiztonság-állatvédelem,
állatszállítások
állatvédelme,
kedvtelésből
tartott
háziállatok
állatvédelme
 ASP tájékoztató a kollégák, vadászatra
jogosultak, valamint a lakosság részére
 TRACES rendszer használata,
 szalmonella gyérítési programok
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Járványügy és állatvédelem témakörben 9
képzés került megtartásra:
 Afrikai sertéspestis és klasszikus
sertéspestis - a járványtan, a
diagnosztika és védekezés aktuális
kérdései
(2013.03.20.),
67
fő
részvételével
 Beszámoló az „új állatbetegségek”
témakörben megtartott BTSF képzésről
(2013.05.13.), 43 fő részvételével
 A
takarmányok
előállításának,
forgalomba
hozatalának
és
felhasználásának EU-s és hazai
aktuális
jogszabályi
előírásai
Létesítmények,
tevékenységek
helyszíni ellenőrzésének szempontjai,
valamint a takarmányozási tilalmak
betartásának
ellenőrzése
(2013.
06.19.), 38 fő részvételével
 A nem emberi fogyasztásra szánt állati
eredetű melléktermékekre vonatkozó
állategészségügyi
szabályok
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megállapításának aktuális jogszabályi
vonatkozásai
Engedélyezési-,
nyilvántartásba
vételi
eljárások,
helyszíni ellenőrzések tapasztalatai
(2013. 10.02.), 22 fő részvételével
Szarvasmarha
gümőkórja
járványhelyzetének aktuális kérdései
és a diagnosztika nehézségei/Az
afrikai sertéspestis (ASP) országos
szimulációs gyakorlat tapasztalatai/Az
ASP kelet-európai járványügyi helyzete
és hazai behurcolásának veszélye
(2013. 11. 26.), 24 fő részvételével
A madárinfluenza és a newcastle
betegség: járványtan, diagnosztika és
a védekezés aktuális kérdései (2013.
03.20.), 67 fő részvételével
Továbbképzés a méhegészségügyi
felelősök részére (2013. 03.06.), 66 fő
részvételével
A mézelő méhek nyúlós
költésrothadása: a betegség
tüneteinek felismerése,
diagnosztikája, járványügyi
intézkedések
Egyéb méhbetegségek
A méhegészségügyi felelősök
tevékenységével kapcsolatos
gyakorlati tudnivalók és
adminisztrációs kötelezettségek
A fiasítás betegségei
Eljárásrend a vélhetően növényvédelmi
tevékenység
következményeként
történt méhmérgezések kivizsgálására
(2013.04.18.), 97 fő részvételével
Az állatok leölésének és levágásának
állatvédelmi szabályai a Tanács
1099/2009/ EK rendelete és a
140/2012.(XII.22.)
VM
rendelet
alapján/Vízi állatok egészségügye
2006/88/
EK
irányelv
alapján
(2013.10.24.), 41 fő részvételével

Csongrád megye
Az Igazgatóság és a területi szervek által
az állománynak és az élelmiszerlánc

szereplőinek
tartott
képzések:
KET
változásokról,
ENAR
előírások,
Állattenyésztési
előírások
változásai,
Fertőző
állatbetegségek
(Newcastle
betegség, klasszikus és afrikai sertés
pestis), Állatvédelmi előírások változásai
(ketreces tojótyúk tartás), Ló jelölési
előírások változás, TRACES képzés,
Trichinella
vizsgálatok
előírásai,
Állatszállítási előírások változása, Méh
egészségügyi előírások betartása. Átlagos
létszám a továbbképzéseken: 45-55 fő.
Központi
továbbképzések:
Fertőző
állatbetegségek,
Állatgyógyászati
készítmények
ellenőrzése,
TRACES,
BTSF. Átlagos létszám: 1-2 (6)fő.
Fejér megye
Igazgatóság által az állománynak tartott
képzések:
 2013. május 6-án valamennyi hatósági
(fő)állatorvos és élelmiszerbiztonsági
felügyelő részére tartott képzés
Élelmiszerlánc-felügyeleti tervről
 2013.
május
16-án
valamennyi
hatósági
(fő)állatorvos
és
élelmiszerbiztonsági felügyelő részére
tartott képzés
Szervezeti változások ismertetése
2013. évi KM ellenőrzések és
monitoring
45/2012. (V.8.) VM rendelet
ismertetése
2013.
évi
Élelmiszerláncfelügyeleti Terv ismertetése
A
2012.
szeptemberi
FVO
ellenőrzés tapasztalatai
Fertőtlenítés
Vadon termő gombák forgalomba
hozatala
 2013.
május
30-án
valamennyi
hatósági
(fő)állatorvos
és
élelmiszerbiztonsági felügyelő részére
tartott képzés
Aflatoxinok a takarmányban
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Takarmányipari
vállalkozások
nyilvántartásba vétele
Állatvédelem aktuális kérdései
Állatgyógyászati készítményekkel
kapcsolatos változások
Élőállat szállítással kapcsolatos
változások
Valamennyi hatósági (fő)állatorvos és
élelmiszerbiztonsági felügyelő részére
tartott képzés:
Jogerő, jogerősítés
Az októberi Enyigen lezajlott
élelmiszer
közvetítette
megbetegedés
esemény
ismertetése
430/2013. Korm. rendelet és a
71/2013
EMMI
rendelet
ismertetése
Különengedély
eljárás
tapasztalatai
-



Igazgatóság
által
az
élelmiszerlánc
szereplőinek tartott képzések:
 Állatszállítói képzések 100 fő részére
2013. április 24, június 5., szeptember
26.
Társhatóságoknak tartott képzések:
 A Fejér megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi
Szakigazgatási
Szerve és Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Igazgatósága közös
munkaértekezletén 2013. november 4én tartott előadást az Enyigen lezajlott
élelmiszer
közvetítette
megbetegedéshez kapcsolódóan.
Győr-Moson-Sopron megye
A központi igazgatóság és a területi
szervek által az állománynak és az
élelmiszerlánc
szereplőknek
tartott
képzések témai és a résztvevők száma:
minden hónapban dokumentált vezetői
értekezletet tartunk, ahol az Igazgatóság
mellett a kerületek (járások) vezetői
vesznek részt, a téma mindig valamilyen

aktualitás állategészségügyi ( 2013-ban a
kiemelt témák: szarvasmarha gümőkór,
sertéspestis, ill. több, országos , központi
rendezésű élelmiszer témakör és az ITNET
értékelése.
Hajdú-Bihar megye
Számos kolléga részt vett országos jellegű
szakmai továbbképzéseken.
Heves megye
56 kolléga többször is részt vett országos
jellegű továbbképzésen.
Igazgatói, Igazgató helyettesi és egyéb
szakmai értekezletek többször is zajlottak
az évben.
3 megyei értekezlet zajlott ahol a hatályos
jogszabályoknak, illetve az országos és
megyei készenléti terveknek megfelelően
az egyes állatbetegségekkel (KSP, TSE,
madárinfluenza,
bluetongue,
Schmallenberg
stb.)
kapcsolatos
legfrissebb
információkról,
az
állategészségügyi hatóság és a szolgáltató
állatorvosokat érintő közös kérdésekről
esett szó.
Amennyiben valamilyen sürgős feladat
jelentkezik
(járványüggyel,
élelmiszereredet ű betegségekkel, kiemelt ellen
őrzésekkel stb.), rendkívüli értekezletet is
összehív az igazgató főállatorvos.
A továbbképzéseken 16 hatósági és 46
szolgáltató állatorvos volt érdekelt, de a
legtöbb — élelmiszerlánc-biztonsággal is
foglalkozó — képzésen a felügyel ők (10 fő)
is
részt
vesznek.
A
közszolgálati
hivatásetikával kapcsolatos információkkal
e-learning oktatás keretében ismerkedett
meg
valamennyi,
az Igazgatóságon
dolgozó kolléga.
Jász-Nagykun-Szolnok megye
Az élőállat-szállítók részére folyamatosan
tartunk állatvédelmi képzést.
A NÉBIH szervezésében volt Szolnokon az
állattartó telepek állatvédelmi felelőseinek
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képzés. A vadásztársaságok képviselői
részére a róka mintavételről kétszer is
tartottunk tájékoztatót.
Komárom-Esztergom megye
2013-ban negyedévente tartottunk megyei
továbbképzést
élelmiszerbiztonsági,
járványvédelmi és állatvédelmi témában,
csatlakozva a NÉBIH által szervezett
továbbképzéssel
egybekötött
értekezletekhez. A továbbképzéseken 2530 fő vett részt.
Nógrád megye
Több kollégánk is részt vett a NÉBIH által
tartott szakmai továbbképzésen.
Pest megye
A hatósági kollégák nagy számban vettek
részt
országos
szintű
szakmai
továbbképzéseken.
Somogy megye
2013. évben 2 alkalommal szerveztünk
megyei továbbképzést hatósági- és jogosult
állatorvosoknak. Előadások hangzottak el
ló jelölés, marhalevél kezelés, létesítmény
ellenőrzési terv időarányos teljesítésének
értékelése, méhegészségügyi aktualitások,
TRACES rendszer változásai, bejelentési
kötelezettség alá tartozó állatbetegségek
(ASP) esetén teendő intézkedések, stb
témakörében. Összesen 86 fő vett részt. Az
év során két alkalommal tartottunk
továbbképzést a megyei méhegészségügyi
felelősöknek
is.
Igazgatóságunk
munkatársai 2013-ban 44 alkalommal
vettek részt országos ill. nemzetközi
szakmai rendezvényeken, szakterületüknek
megfelelően.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
 Élelmiszer-higiéniai továbbképzés
 Méhegészségügy
(varroa,
nyúlós
költésrothadás, méhmérgezés)









Állategészségügy (gümőkor, afrikai
sertés pestis, veszettség, házityúk,
szalmonella gyérítés)
Lovak jelölése, átszállítás
Madárinfluenza szituációs gyakorlat
A
jegyzők,
önkormányzatok
állategészségüggyel
kapcsolatos
feladatai
KET képzés

Tolna megye
Az Igazgatóság a Magyar Állatorvosi
Kamara
területi
szervezetével
együttműködve
nyolc
szakmai
továbbképzést szervezett, átlagosan 50 fő
részvételével. Az értekezletek témái igen
sokrétűek voltak.
Vas megye
Állatszállításban tevékenykedő vállalkozók
képzése 4 alkalommal. Részt vett: 73 fő
Közéétkeztetők,
élelmezésvezetők
országos szövetsége regionális szakmai
nap Részt vett: 100 fő
Új szabályozás és eljárások a vendéglátás
területén. Részt vett: 50 fő
Veszprém megye
8 esetben tartott az Igazgatóság a
vállalkozások
részére
ismertetőt,
továbbképzést a KISOSZ, KÖZSZÖV,
vadásztársaságok szervezésében, illetve a
méhegészségügyi felelősök részére. A a
hallgatók
száma
az
elvárásoknak
megfelelően alakult (20-150 fő/alkalom)
Zala megye
20 általános közigazgatási képzésen
vettünk részt, a kötelező minimum képzési
előírást mindenki teljesítette. Szakmai
képzésen
meghirdetett
központi
képzésekből 3 képzésen 26-an vettünk
részt.
A
MÁOK
Pannon
Területi
Szervezetével
egy
szakmai
napot
tartottunk.
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2013. évi tapasztalatok az
élelmiszer- és takarmánybiztonság
területén
A biztonságosan fogyasztható élelmiszerek előállítása és forgalmazása a teljes
élelmiszerláncban hosszú, részletesen és szigorúan ellenőrzött folyamat eredménye.
Ez a hatósági munka jelentős részben a NÉBIH Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági
Igazgatóság (ÉTbI) szakmai irányításával, illetve koordinációjával a területi szervek
összehangolt tevékenységével valósult, valósul meg.
Az ÉTbI feladata az állati eredetű élelmiszer előállító üzemek listájának közzététele és
karbantartása, az élelmiszer és takarmányvizsgáló Nemzeti Referencia Laboratóriumok
és a hazai élelmiszer monitoring vizsgálatok működtetése.
Az Igazgatóság részt vesz az uniós élelmiszer és takarmány gyorsveszély jelző
rendszerben (RASFF) érkező jelzések kivizsgálásának hazai irányításában, továbbá
kiemelt hazai célellenőrzések koordinálásában.
Irányítja és nyilvántartja az élelmiszer eredetű megbetegedések kivizsgálását az
élelmiszerláncban, azok adatait rendszeresen értékeli és közzéteszi.
Az Igazgatóság fogadja a lakossági, fogyasztói bejelentéseket és élelmiszerek,
takarmányok előállításával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozók érdeklődésére
tájékoztatást ad, továbbá végzi az élelmiszer- és takarmányipari gépek higiéniai
minősítését.
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AZ ELLENŐRZÉSEK JELLEGE
A vállalkozásokat segítő következetes,
ugyanakkor szigorú hatósági tevékenység,
a
kockázatalapú
ellenőrzések
is
hozzájárultak
a
biztonságos
hazai
élelmiszerkínálat
fenntartásához.
Az
élelmiszerláncban
nyilvántartott
létesítmények terv szerinti ellenőrzése az
Európai Unió elvárása szerint elkészített
Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési
Terv (ITNET) 2013. évre vonatkozó
szakasza alapján zajlott.
Az előre tervezett ellenőrzéseken (amelyek
év elején kerülnek meghatározásra és
jóváhagyásra) kívül jelentős terhelést
jelentenek a „soron kívüli” ellenőrzések.
Soron kívüli ellenőrzéseket kell végezni
például valamilyen lakossági közérdekű
bejelentés,
vagy
élelmiszer
eredetű
megbetegedés kivizsgálása kapcsán is. A
lakossági közérdekű bejelentések száma
elsősorban a NÉBIH zöld szám ismertebbé
válása miatt emelkedik.
Adott időszakban úgynevezett kiemelt
élelmiszerlánc ellenőrzésekre is sor kerül
(tavaszi, nyári, téli). A területi munkatársak
többnyire
az
ellenőrzési
terv
összeállításánál igyekeznek figyelembe
venni ez utóbbi szempontokat, mint
ahogyan a rendszeresen visszatérő
rendezvények időpontját is.
A szakterülethez tartozó, nyilvántartott
létesítmények száma 2013. évben 110683
darab volt, az előző évhez viszonyítva egy
kismértékű
növekedés
tapasztalható,
jelentősebb
mértékű
csökkenés
a
takarmányipari és a vendéglátó szektor
jellemzője (2012. évben 109 423 darab
volt).

Szakterület
Engedélyköteles
élelmiszer-előállító
Bejelentés-köteles
élelmiszer-előállító
Takarmány-előállító és
forgalmazó
Élelmiszer-forgalmazás
kistermelőkkel együtt

Nyilvántartott
létesítmények
száma (db)
781
5 366
5 348
46 797

Étkeztetés-vendéglátás,
beleértve a kistermelői

52 391

vendégasztalt is
Összesen

110 683

9. táblázat Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv
által nyilvántartott ellenőrzendő létesítmények
száma szakterületi bontásban (2013.12.31.)

2013.
évben
tovább
nőtt
az
engedélyköteles létesítmények száma, így
összesen 781 darab engedélyköteles
élelmiszer-előállító működött hazánkban.
Ezeken felül további 104 engedélyezett
tejgyűjtő, valamint 199 tojáscsomagoló
létesítményt tartunk nyilván.
A
létesítmények
számában
és
tevékenységében bekövetkezett változások
havi gyakorisággal kerülnek frissítésre a
honlapon. 2013-ban a NÉBIH Élelmiszerés Takarmánybiztonsági Igazgatósága
elrendelte valamennyi engedélyköteles
élelmiszer-előállító
adatainak
felülvizsgálatát és ezzel kapcsolatban
megkezdte a létesítmények működési
engedélyeinek összegyűjtését.
Élelmiszer-forgalmazási
tevékenységet
46797 egységben végeztek.
A vendéglátás és étkeztetés területén,
miközben rendkívül nagy a mozgás, a
tevékenység és üzemeltető változás (egyegy létesítmény kapcsán évente többször
is), évek óta létesítmény szám csökkenés
figyelhető meg. 2011-ben adataink szerint
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54253, 2012-ben 53038 létesítmény
működött, azaz a számuk 2,2%-al
csökkent. 2013-ra ez a szám tovább
csökkent, év végére mindössze 52 391
közétkeztető és vendéglátóipari egységet
tartottunk
nyilván.
Jelentős
létesítményszám
csökkenés van az
éttermek,
büfék,
valamint
kis
cukrászműhelyek
és
közétkeztető
főzőkonyhák esetében is.
2013. évben a NÉBIH Élelmiszer- és
Takarmánybiztonsági
Igazgatóság
szakterületét érintő auditok – FVO,
harmadik országok - zajlottak le több héten
keresztül
a
hazai
engedélyköteles
élelmiszer előállító üzemekben.
Ennek során, a NÉBIH területért felelős
szakemberei az FVO auditorokkal és az
illetékes megyei szakemberekkel 16
előállító
létesítményben
végeztek
vizsgálatokat, különös tekintettel a hatósági
ellenőrzések
szakszerűségére
és
jogszerűségére, baromfihús, vöröshús és
tej szektorban.
2013. év elején étrend-kiegészítők hatósági
ellenőrzésével kapcsolatos próba auditot
tartott az FVO, az import élelmiszerek
hatósági ellenőrzésére vonatkozó FVO
auditra 2013. év júniusában került sor, a
2006-2012 között lezajlott FVO auditok
ajánlásaira
vonatkozó
hatósági
intézkedések visszaellenőrzésére – ország
jelentésre – 2013. októberében került sor.
Az FVO ellenőrzéseken kívül ún. harmadik
országok – USA, Dél-Korea, Izrael állategészségügyért felelős szakemberei
végeztek auditokat a hazai állati eredetű,
engedélyköteles
élelmiszer-előállító
létesítményekben annak érdekében, hogy
magyar áruk országaik piacán meg
tudjanak jelenni.
Ennek során további 11 előállítóban
történtek
felülvizsgálatok,
melyek
megítélése kedvező volt.

Az élelmiszerláncban működő gépek,
berendezések higiéniai minősítése során
2013-ban az ÉTbI 10 egyszerű gép, 9
összetett berendezés, 2 komplett ipari
technológia (édesipari, vágóhídi), valamint
4 összetett gépsor esetében végezte el a
teljeskörű szakértői tevékenységet, továbbá
9 esetben készített szakvéleményt, illetve
állásfoglalást.
2013. év végére (5348 db létesítmény) a
2012. évi adatokhoz képest (5725 db
létesítmény) a takarmányt előállító és
forgalmazó
létesítmények
száma
jelentősen csökkent, de a gyógyszeres,
illetve
kokcídiosztatikumot
tartalmazó
takarmányokat előállító üzemek száma
nem változott.
A kisebb létesítményszám ellenére az
előállított takarmányok összmennyisége
jelentősen nem változott, amely elsősorban
a
forgalmazás
céljából
gyártók
megnövekedett előállításának köszönhető.
Az előző évhez hasonlóan tovább
növekedett a nyilvántartásba vett, fő
tevékenységként nem takarmányokkal
foglalkozó, de termelésük egy részét a
takarmányláncba juttató létesítmények
száma, illetve takarmány előállítása is.
Ugyanakkor csökkent a kis létszámú
takarmány-felhasználók száma, míg a
nagylétszámú állományok egyedszáma
közel változatlan.
Az ÉTbI a takarmánybiztonsággal, higiéniával,
minőséggel,
az
élelmiszerlánc-biztonsággal, az élelmiszerhigiéniával, -biztonsággal, -minőséggel,
valamint az élemiszerlánc-biztonsághoz
kapcsolódó laboratóriumi feladatokkal,
ügyfélforgalommal kapcsolatban 2013.
évben is kiemelt ügyirat forgalmat
bonyolított le. Az igazgatóság feladat- és
hatáskörébe tartozó ügykörökben több mint
19 ezer hivatalos ügyiratot keletkeztetett
(szemben a 2012. évi 17 ezerrel). Emellett
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igen nagy számban foglalkoztak az
igazgatóság munkatársai a személyes,
telefonos és elektronikus ügyfélforgalom
kezelésével, és folyamatosan kapcsolatot
tartottak az élelmiszerláncban működő
szakmai civil szervezetekkel is.
AZ

ÉLELMISZERLÁNCOT

ÉRINTŐ,

BEJELENTETT ÉS KIVIZSGÁLT ÉLELMISZER
KÖZVETÍTETTE MEGBETEGEDÉSEK

A 2003/99/EK irányelv előírja a zoonózisok
monitoringja mellett, hogy az élelmiszer
eredetű
megbetegedések
megfelelő
járványügyi
vizsgálata
megtörténjen,
melynek kapcsán lehetővé válik a
vonatkozó tendenciák és fertőző források
feltárása, az adatok összegyűjtése és
értékelése. A feladathoz hazai joghátteret
biztosít „Az élelmiszerláncról és hatósági
felügyeletéről” szóló 2008. évi XLVI.
törvény, melynek felhatalmazása alapján
végeztük a 2013. évben bejelentett
élelmiszer
eredetű
megbetegedések
vizsgálatát és nyilvántartását.
2013-ban élelmiszereredetű megbetegedés
gyanúját 58 esetben (1572 megbetegedés)
jelentették, az azonnali helyszíni- és
laboratóriumi vizsgálatok alapján ebből 26
esemény bizonyult valóban élelmiszer
eredetűnek, az összes megbetegedettek
száma 1023, közülük 64 beteg került
kórházba.
A
NÉBIH
jogszabályi
felhatalmazása
alapján
a
jelentős
élelmiszer-eredetű
megbetegedések
helyszíni kivizsgálásában is részt vett 3
esemény kapcsán. A tömeges méretű –
azaz egyidejűleg 30 főt meghaladó –
események száma (10) azonos volt a 2012.
évhez viszonyítva. Legtöbb megbetegedés
a közétkeztetésben történt (15 esetben 702
fő). Élelmiszeripari-, illetve kistermelői
terméktől
élelmiszer
eredetű
megbetegedés nem történt.

ELLENŐRZÉSI TERV MEGVALÓSULÁSA
A létesítmény ellenőrzések tekintetében az
ütemterv szerint tervezett ellenőrzések
teljes körűek, az egyéb okból (pl. közérdekű
bejelentés,
élelmiszer
eredetű
megbetegedés
kivizsgálása)
történt
szemlék inkább célzottak.
Az ellenőrzések kitértek a létesítmények
működésének,
minőségirányítási
és
önellenőrzési rendszerének ellenőrzésére
és a termékek vizsgálatára.
Az éves monitoring mintavételi tervnek
megfelelően megtörténtek a mintavételek
és a minták vizsgálata kiterjedt az
élelmiszer- és takarmány biztonsági és
minőségi paraméterekre.

ELLENŐRZÉSEK EREDMÉNYEI
LÉTESÍTMÉNYELLENŐRZÉS

2013. évben az élelmiszerlánc-felügyelet
során elvégzett létesítmény ellenőrzések
száma 68783 darab volt. Az elmúlt évhez
képest
(71556
darab)
csökkenés
tapasztalható. A vendéglátás (2012-ben
25844 db) és az engedélyköteles
létesítmény
ellenőrzés
(2012-ben
9156 db) területén csökkent a legnagyobb
mértékben
az
ellenőrzések
száma,
ellenben
az élelmiszer
forgalmazás
területén – a korábbi évek trendjét
megfordítva – növekedett (2012-ben 30660
db).
Az ellenőrzési tapasztalatok alapján az
előállító létesítmények tevékenysége a
működési engedélyben meghatározott
keretek között zajlott. A helyszíni
ellenőrzések során jellemzően kisebb
adminisztrációs
hiányosságok
voltak
tapasztalhatók, illetve néhány esetben
megállapítást nyert az FVO auditok során,
hogy
a
létesítményekre
vonatkozó
működési
engedélyek,
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Ellenőrzések
Száma (db)

Szakterület
Takarmány előállítás és
forgalmazás
Engedélyköteles élelmiszer
előállítás
Bejelentés-köteles
élelmiszer előállítás
Élelmiszer-forgalmazás
kistermelőkkel együtt

1 830
8 384
4 191
32 027

Étkeztetés-vendéglátás,
beleértve a kistermelői

22 351

vendégasztalt is
Összesen

68 783

10. táblázat Élelmiszerlánc-felügyelet során
elvégzett létesítmény ellenőrzések száma
szakterületi bontásban 2013. évben

a
létesítményekben
folyó
valós
tevékenység illetve a nyilvános honlapon
megjelentetett adatok között eltérés
tapasztalható. A javításokat, aktualizálást
elrendeltük, illetve helyszíni ellenőrzéseink
során fokozottan ellenőrizzük, hogy az
eltérések megszüntetésre kerültek-e.

ÉLELMISZERHAMISÍTÁS

A tavalyi év legnagyobb szabású
nemzetközi élelmiszer hamisítási ügye a
lóhússal hamisított marhahúsos termékek
forgalomba hozatala volt. Az ügyben
Magyarország is érintett volt.
A „lóhús botrány” 2013. január közepén
Írországból indult, és a DNS tesztek
segítségével
kiterjedt
nemzetközi
élelmiszerhamisításra és a fogyasztókat
megtévesztő címkézésre derült fény.
Az élelmiszerekre és takarmányokra
vonatkozó gyors riasztási rendszeren
(RASFF) keresztül a brit hatóság
tájékoztatta a tagországokat, hogy a Findus
élelmiszer-vállalkozás
egyes
marhahúsosként
megjelölt
fagyasztott
készítményei
(lasagne)
lóhúst
tartalmaznak.
Az
illetékes
tagállami

hatóságok kellő gyorsasággal be tudták
azonosítani a termékek pontos eredetét
valamint a kapcsolódó elosztó hálózatokat.
A cseh hatóság tájékoztatása alapján a
gyártó egy magyar partneréhez is szállított
a kifogásolt termékből. A NÉBIH azonnali
kivizsgálást kezdeményezett, melynek első
eredménye szerint a kifogásolt két tétel
2012 decemberében érkezett, és a teljes
mennyiség továbbértékesítésre került. A
vállalkozás
termékvisszahívást
kezdeményezett.
Ezt követően a NÉBIH – a Bizottság az
egyes
élelmiszerek
forgalmazásával
kapcsolatos csalárd módszerek előfordulási
gyakoriságának megállapítására szolgáló
koordinált
ellenőrzési
tervről
szóló
2013/99/EU ajánlásának megfelelően országos mintavételt rendelt el a marhahúst
tartalmazó élelmiszerként forgalmazott
és/vagy akként címkézett termékekre
(fajazonossági vizsgálat).
Összesen 102 minta vizsgálatát végeztük
el, melyből 5 minta tartalmazott 1%-ot
meghaladó arányban lóhúst.
A pozitív esetekben a hatóság megtette a
szükséges
intézkedéseket
(nyomon
követési vizsgálatok, termék visszahívás,
forgalomból kivonás, élelmiszer-ellenőrzési
bírság
kiszabása).
A
vizsgálatok
eredményéről
a
Bizottságot
és
a
Földművelésügyi
Minisztérium
Élelmiszerlánc-felügyeleti
Főosztályát
jelentésben tájékoztattuk.
TAKARMÁNY ELLENŐRZÉS

A takarmányok vonatkozásában 2013-ban
összesen 6206 tétel került vizsgálatra
(helyszíni és laborvizsgálatok összessége),
ezek közül 159 tételnél állapított meg hibát
a hatóság. A kifogásolási arány a tavalyi
értékhez képest jelentősen nem változott
(2012-ben 6795 vizsgált tételből 152
kifogásolt), azaz a termékek biztonsági és
minőségi paraméterei nem mutattak
jelentős változást.
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A
2012.
év
őszén
learatott
kukoricatermésben megjelent az aflatoxinszennyezettség, amely egyes esetekben a
megengedett határértéket is túllépte. A
NÉBIH Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági
Igazgatóság (ÉTBI) kiemelt feladatként
kezeli a takarmány és a tej aflatoxinszennyezésének
felderítését,
azok
takarmányforrásának azonosítását és a
szennyezett takarmánytételek esetében a
megfelelő intézkedések megtételét.

ÉLELMISZERLÁNC-FELÜGYELETI
ELLENŐRZÉSEK

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%). A megelőző
2012. évben összesen 233 301 tétel került
vizsgálatra, amiből 7 058 tételnél állapított
meg a hatóság hibát (kifogásolási arány:
3,03%).
A forgalomból kivont tételek aránya a
vizsgált
tételekhez
képest
hazai
élelmiszerek esetében 5,6%, tagállaminál
10,3% és harmadik országból származó
élelmiszerek esetében 12,8% volt. A
vizsgálattal ellenőrzött élelmiszertételek
számát az alábbi ábra szemlélteti.

Minőségi vizsgálatok során esetenként az
előállítók a garantált beltartalomhoz képest
felfelé vagy lefelé olyan mértékben tértek
el, amely már kifogásolható. Takarmánytermékhamisítás egyetlen esetben sem
került megállapításra.
A takarmányforgalmazás ellenőrzése során
általános
tapasztalat,
hogy
a
takarmányboltokban
a
takarmányok
eredete nyomon követhető, viszont az
értékesítés során a tételek nincsenek
nyilvántartva. A tárolási feltételek −
különösen a kiskereskedelmi egységekben
− javultak az elmúlt évekhez képest, kirívó
takarmányhigiéniai kifogás nem merült fel.

3%

1% 0,4%

5%
6%

A termékvizsgálatok kapcsán, elemezve a
jelentősebb hibaokokat, a leggyakoribb
hiba a lejárt fogyaszthatósági idővel vagy
lejárt minőségmegőrzési idővel való
forgalmazás jogsértése volt. Ezt követte a
jelölési hiba, a harmadik helyen pedig a
nyomonkövetési kifogások álltak.

dokumentált minőségmegőrzési/fogyaszthatósági
idő vizsgálat
dokumentált nyomonkövetési vizsgálat

0,2%
28%

jelölési vizsgálat
mikrobiológiai vizsgálat

6%

csomagolás megfelelőség vizsgálat
minőségi (analitikai, beleértve az adalékanyag)
vizsgálat
rezidum-toxikológiai vizsgálat

7%

érzékszervi vizsgálat
kémiai-biztonsági vizsgálat

12%

radiológiai vizsgálat

18%
14%

dokumentált tömeg/térfogat vizsgálat
GMO vizsgálat

19 ábra Vizsgálattal ellenőrzött élelmiszertételek 2013-ban
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Az
érzékszervi
és
minőségi
követelményeknek való nem megfelelőség
miatt is több esetben szükség volt
intézkedésekre,
valamint
az
élelmiszerbiztonsági hiba megsértésével
(például mikrobiológiai, kémiai-biztonsági,
reziduum-toxikológiai, stb. paraméterek)
kapcsolatos nem megfelelőségek is
előfordultak,
azonban
ezeknek
a
kifogásoknak a száma jóval alacsonyabb
volt.
A hatóság az ellenőrzések során feltárt
hibák esetében mindig kivizsgálta a nem
megfelelőség okát, és az adott tétellel
kapcsolatban
megtette
a
további
szükséges intézkedéseket, továbbá az
élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő
bírságok kiszámításának módjáról és
mértékéről szóló 194/2008. (VII. 31.)
Kormányrendelet alapján 2013. évben
3587 esetben szabott ki bírságot,
összesen 902 603 828 Ft értékben.
Takarmány-ellenőrzési bírság esetében
jelentősen kevesebb számban és kisebb
összegű bírság kiszabására került sor
2013-ban mint 2012. évben (2012-ben 28
esetben, 286 442 250 Ft összegben
bírságolt a hatóság). Az élelmiszerellenőrzési bírságok száma és összege
viszont növekedést mutat (2012-ben 1 301
esetben, 414 695 675 Ft összegben került

kiszabásra).
Élelmiszerlánc-felügyeleti
bírságot
kevesebb
alkalommal,
de
nagyobb összegben szabott ki a hatóság
2013-ban, mint 2012-ben (2012-ben 1 289
eset, 321 383 586 Ft). A bírságok
összefoglalását a 11. táblázat tartalmazza.
A
kisebb
hibát
elkövetőket
első
alkalommal bírság kiszabása helyett
írásban figyelmeztetik. A hatóság 2013ban
1623
esetben
alkalmazott
figyelmeztetés szankciót az élelmiszerek
és a takarmányok ellenőrzése kapcsán,
amely az előző évhez képest csökkenést
mutat (2012-ben 1980 darab volt).
A
mezőgazdasági
termékek
és
élelmiszerek
ökológiai
gazdálkodási
területén 2013-ban 57 ügyben került sor
eljárás lefolytatására, első fokon 14
engedélyezési eljárás történt.
A NÉBIH 2013-ban 11 nem állami
laboratórium működését engedélyezte.
SZEZONÁLIS

ÉLELMISZERLÁNC-

ELLENŐRZÉSEK

Az ünnepeket megelőzően a NÉBIH
irányításával a megyei igazgatóságok
szakemberei szezonális élelmiszerláncellenőrzéseket végeznek, évente több
alkalommal (tavasszal, nyáron, télen).

Bírságok típusa

Száma (db)

Összege (Ft)

Takarmány-ellenőrzési bírság

17

9 179 833

Élelmiszer-ellenőrzési bírság

1 956

678 815 124

Élelmiszerlánc-felügyeleti bírság

1 614

214 608 871

A 194/2008. (VII. 31.) Kormányrendelet alapján
kiszabott összes bírság (Takarmány-ellenőrzési
bírság, Élelmiszer-ellenőrzési bírság,
Élelmiszerlánc-felügyeleti bírság összege)

3 587

902 603 828

115

9 404 139

3 702

912 007 967

Egyéb bírság (pl. eljárási)
Mindösszesen

11. táblázat Az élelmiszerláncban 2013-ban kiszabott bírságok száma és összege
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Az ellenőrzések kiemelt területei azok a
létesítmények voltak, ahol az ünnepet
megelőző, várhatóan nagyobb mértékű
termelés vagy megnövekedett forgalom
miatt indokolt a fokozott felügyelet.
A tapasztalatok szerint a gasztronómiai
hagyományokhoz illő élelmiszerek iránt az
ünnepek előtt megnő a kereslet, amihez a
kereskedelem nagyobb árukészlettel, és
akciókkal
igyekszik
igazodni.
A
megnövekedett áruforgalom, ha nem veszik
figyelembe
az
adott
létesítmény
kapacitásának
felső
határát,
szabálytalanságokat eredményezhet. Az
élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság célja az
ilyen esetek feltárása, megelőzése annak
érdekében, hogy az élelmiszerbiztonságot
fenntartsuk, és a fogyasztók egészségét
esetlegesen veszélyeztető
termékeket
kiszűrjük.
Az ellenőrzések kiemelt területei azok a
létesítmények voltak, ahol az ünnepet
megelőző, várhatóan nagyobb mértékű
termelés vagy megnövekedett forgalom
miatt indokolt a fokozott felügyelet.
Az egész ország területére kiterjedő 2013.
évi Tavaszi szezonális élelmiszerlánc
ellenőrzés március 4-31. között zajlott, a
Húsvétot megelőző időszakban.
A NÉBIH koordinálásával az ellenőrzéseket
a megyei kormányhivatalok alá tartozó
ÉBÁI-k illetve a NTI-k szakemberei
végezték.
Az ellenőrzések során célterületként
szerepelt az élelmiszerek, többek között a
pácolt,
füstölt
nyers
vagy
főtt
húskészítmények (különös tekintettel a
sonkára), tojás, édesipari termékek,
valamint az élelmiszerhulladék kezelés és
állatszállítmányok.
A
tavaszi
szezonális
ellenőrzés
időszakának eredményeként elmondható,

hogy
országosan
összesen
2522
ellenőrzésre került sor. Ebből 384
ellenőrzés élelmiszer előállító helyen (53
vágóhíd/daraboló,
61
húskészítmény
előállító, 29 tojás-csomagoló, 26 édesipar,
215 egyéb előállító), 1996 ellenőrzés az
élelmiszer-forgalmazásban
(154
hiper/szupermarket, 924 üzlet/szaküzlet, 65
vásár/piac, 71 nagyker/logisztikai központ,
131 egyéb kereskedő, 651 vendéglátó)
történt.
Ezen
létesítményekben
végzett
ellenőrzések alkalmával került sor az
élelmiszerhulladékok
kezelésének
vizsgálatára, és a takarmánynak szánt
melléktermékek kezelésével kapcsolatos
ellenőrzésekre is, melyeket a későbbiekben
részletezünk.
A feltárt szabálytalanságok miatt 108
alkalommal figyelmeztetést, 50 esetben
bírság
kiszabását
alkalmazták
szankcióként, és összesen 7 250 234 Ft
bírságot szabtak ki. Az eddig elvégzett
ellenőrzések alapján 79 folyamatban lévő
eljárásban további 9 millió Ft kiszabása
várható.
Az élelmiszer ellenőrzések keretén belül a
különböző létesítmények ellenőrzése során
higiéniai
hiányosságokat
(összes
ellenőrzés
5,6%-a),
a
dolgozók
képzettségével
illetve
egészségügyi
alkalmasságával
kapcsolatos
hiányosságokat
(2,8%),
a
termékek
minőségével és összetételével kapcsolatos
szabálytalanságot (2,3%), valamint a
nyomon
követhetőségre
vonatkozó
hiányosságot (2,3%) állapítottak meg.
Az ellenőrzések alkalmával összesen
19969 hazai és külföldi élelmiszer tételt
vizsgáltak meg, melyek 3%-át kellett
kivonni
a
forgalomból
5,38
tonna
mennyiségben.
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Az élelmiszerek forgalomból történő
kivonásának leggyakoribb oka a jelölési
hiba (az összes ellenőrzött tétel számának
1,5%-a), és a fogyaszthatósági illetve
minőség megőrzési idő lejárta (0,6%) volt.
Az ismeretlen eredetű, illetve fogyasztásra
alkalmatlan
élelmiszer
tételek
előfordulásának aránya a vizsgált tételek
között nem érte el a 0,5%-ot.
A
tavaszi
szezonális
élelmiszerlánc
ellenőrzés keretében a takarmány-előállítás
és forgalmazás területén kiemelt figyelmet
fordítottunk
azon
létesítmények
ellenőrzésére, melyek fő tevékenységként
nem takarmányokkal foglalkoznak, de
termelésük egy részét a takarmányláncba
juttatják. Az ellenőrzési időszak alatt 60
létesítmény felülvizsgálatára, illetve 8
létesítmény nyilvántartásba vételére került
sor. Az ellenőrzések eredménye alapján 13
esetben
történt
intézkedés,
mely
intézkedések mintegy 30%-a a megfelelő
minőségirányítási rendszer kialakítására,
javítására, fejlesztésére irányult.
A szezonális ellenőrzés részét képezte a
különböző
élelmiszer-forgalmazó
(kereskedelmi és vendéglátó) egységek
élelmiszer-hulladék
kezelése
vonatkozásában történő ellenőrzése is.
Az ellenőrzési időszak első periódusában
az
ellenőrzésben
érintett
egységek
számához (1076 létesítmény) viszonyítva
az esetek 2%-ában hiányzott a befogadói
nyilatkozat, a befogadói engedély, valamint
nagyjából ugyanilyen arányban voltak
problémák a vezetett nyilvántartással is. Az
előforduló nem-megfelelésekre a felügyeleti
hatóság figyelmeztetésben (46 eset)
részesítette a vállalkozást. Egy esetben
pénzbeli bírság kiszabására is sor került
30000 Ft értékben, további egy esetben a
60000 Ft összegű bírság kiszabása még
folyamatban van.

Állatszállítások
ellenőrzésének
eredményeként elmondható, hogy a bárány
és nyúl szállítások ellenőrzése alkalmával
országosan 142 szállítmányt (67871 db
szállított állat) vizsgáltak meg a hatósági
állatorvosok. Hiányosságot nem állapítottak
meg.
A már hagyományosnak számító nyári
szezonális élelmiszerlánc ellenőrzésre idén
július 1. és augusztus 31. között került sor.
A nyári ellenőrzések elrendelésével a
NÉBIH
elsődleges
célja
az
élelmiszerbiztonság
fenntartásának
szavatolása a nyári szabadidős programok
miatt megnövekedett forgalom és a
kánikula mellett is.
A szezonális ellenőrzés ideje alatt a megyei
kormányhivatalok alá tartozó ÉBÁI-k
valamint NTI-k fokozottan vizsgálták az
időszakosan
működő
élelmiszerforgalmazó helyeket, illetve a kiemelt
élelmiszereket.
A célterületek között szerepelt az ifjúsági és
gyermektáborok
étkeztetése,
a
szezonálisan
üzemelő,
illetve
idegenforgalmi szempontból frekventált
helyen működő vendéglátó létesítmények
(büfék, falatozók, cukrászdák, fagylaltozók,
éttermek), a nagy tömegeket megmozgató
rendezvényeken
történő
élelmiszerforgalmazás (árusítás és vendéglátás),
valamint a fagylalt előállítás és forgalmazás
ellenőrzése.
Az ellenőrzés szempontjából kiemelt
termékek a nyári időszakhoz kapcsolódó
szezonális
élelmiszerek,
például
a
fűszerezett, pácolt előkészített hús, a grill
termékek (húskészítmény), a jégkrém, a
vendéglátóiparban forgalmazott fagylalt, a
gyümölcs- és üdítőital illetve a szezonális
zöldség-gyümölcs.
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A hatósági ellenőrzés az élelmiszerek
előállításának
és
forgalmazásának
feltételeire,
a
forgalomba
hozott
élelmiszerek minőségére, a termékek
nyomon-követhetőségére és a szállítás
során a hűtési lánc fenntartására egyaránt
kiterjedt.
Az
ellenőrzések
hatékonyabbnak
bizonyultak a 2012. évi nyári ellenőrzésnél,
mert a kis mértékben csökkent ellenőrzési
szám (2012-ben 10921, 2013-ban 8944
ellenőrzés) mellett bírság kiszabására
nagyobb arányban – 2012-ben az összes
ellenőrzés
4,9%-a,
2013-ban
5,6%
esetében – került sor.
Élelmiszer
előállító
létesítményekben
országosan összesen 1014 ellenőrzést
végeztek
a
hatósági
szakemberek
(vágóhíd/daraboló 160, húskészítmény
előállító 168, jégkrém előállító 11, üdítőital
előállító 30, egyéb előállító 645).
Az előállító létesítményekben leginkább
higiéniai
hiányosságokat,
a
nyomonkövethetőséggel, illetve a termékek
minőségével
kapcsolatos
problémát
tapasztalt a hatóság.
A szezonális termékek tekintetében
kiemeljük, hogy az adott időszakban
ellenőrzött gyümölcslé és üdítőital előállító
létesítményekben
nem
fordult
elő
szabálytalanság, a jégkrém előállításban is
csak 1 esetben volt probléma a termék
minőségével.
Az
élelmiszer-kereskedelem
területén
összesen 3933 ellenőrzésre került sor,
melyek
helyszíne
295
esetben
hiper/szupermarket,
2407
esetben
üzlet/szaküzlet, 242 vásár-piac, 229
nagykereskedelmi/logisztikai egység, 313
szezonális árusító hely, és 447 más
kereskedelmi egység volt.

A fenti ellenőrzések eredménye alapján az
élelmiszer-kereskedelemben leggyakoribb
hiányosság a nyomon-követhetőséggel
kapcsolatban merült fel, az ellenőrzések
4,7%-ában. A higiéniai feltételekkel illetve a
termékek
minőségével
kapcsolatos
probléma
azonos
arányban,
az
ellenőrzések 2,5%-ában fordult elő.
Kiemelendő, hogy a nyári kánikula ellenére
a hűtési lánc fenntartására vonatkozóan
hiányosság megállapítására mindössze az
ellenőrzések 0,8%-ában került sor.
A különböző hiányosságok előfordulása az
élelmiszer-kereskedelem
egyes
szektoraiban az alábbi trendek szerint
alakult:
A nyomonkövethetőség leginkább a
nagykereskedelmi
egységekben
és
logisztikai központokban volt kifogásolható
(az ellenőrzések 24%-ánál), de nem
kielégítő a vásári-piaci forgalmazás során
(15 %), és a szezonális árusító helyeken
(11 %) sem. Az előző évi nyári szezonális
ellenőrzéshez
viszonyítva
nagyobb
arányban
okozott
problémát
a
nyomonkövetés.
Máshol
(üzletek,
hipermarketek) kisebb mértékben okozott
problémát.
A higiéniai hiányosságok jellemzően az
üzleteknél
voltak
tapasztalhatóak
(ellenőrzések
3,3%-a),
a
nagykereskedelmi/logisztikai
létesítményekben ilyen jellegű hiányosság
kevesebb esetben (2,2%) fordult elő, a
hiper- és szupermarketekben pedig az
ellenőrzések 1%-ánál.
A forgalmazott termékek minőségére
vonatkozó
problémát
leginkább
a
nagykereskedelmi/logisztikai
létesítményekben
(6,5%)
és
a
hiper/szupermarketekben (5,4%) tapasztalt
a hatóság, az előző évhez viszonyítva
kisebb
arányban.
A
vásárok/piacok
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esetében az ellenőrzések 3,7%-ánál
kifogásolták az árusított terméket.
Az összes ellenőrzött tétel 3%-át, 162
tonna mennyiségben (értéke 19 millió Ft)
kellett kivonni a forgalomból. A forgalomból
kivont tételek aránya meghaladta a 2012.
évi 2%-ot.
A nyári kiemelt ellenőrzési akció során a
zöldség-gyümölcs
ellenőrök
875
forgalmazónál összesen 1 044 tételt
vizsgáltak meg, amelyből 219 esetben
került sor élelmiszer-ellenőrzési, illetve
élelmiszerlánc
felügyeleti
bírság
kiszabására összesen 25, 2 millió forint
mértékben.
Összehangolt, több hatóság részvételével
zajló eredményes ellenőrzések történtek a
budapesti, miskolci és szegedi nagybani
piacokon. A nyári kiemelt ellenőrzési akció
keretében az idén is fokozottan ellenőrizte
a hatóság a görögdinnye minőségét,
nyomon-követhetőségét és a forgalmazási
körülményeket egyaránt. A kedvezőtlen
tavaszi időjárás miatt a jó minőségű hazai
dinnye később jelent meg a piacon a
szokásosnál, ezért az ellenőrök mélységi
ellenőrzés
keretében,
a
NAV-val
együttműködésben szállítás közben is
ellenőrizték
a
hazánkba
érkező
görögdinnye szállítmányokat. Jelöletlen,
nem nyomon-követhető áru azonnal
megsemmisítésre került. Három különböző
helyszínen mintegy 90 tonna jelöletlen
illetve ismeretlen eredetű görögdinnye
szállítmányt
semmisítettek
meg
az
ellenőrök.
A megyei kormányhivatalok szakemberei a
nyári hónapokban fokozottan vizsgálták a
szezonális
élelmiszereket,
illetve
a
szezonálisan működő vendéglátó és
étkeztető helyeket.
A vendéglátás területéről összességében
az
akcióellenőrzés
adatai
alapján

elmondható, hogy a 3997 megvizsgált
létesítmény többsége 3258 (81,5%),
megfelelően
működött.
Higiéniai
hiányosság a vizsgált vendéglátóhelyek
14,4%-ánál fordult elő, és az ellenőrzött
egységek 4,1%-át érintette valamilyen
hatósági
intézkedés.
A
megvizsgált
vendéglátóknak
0,8%-ában
vált
szükségessé tevékenység korlátozás.
Az intézkedések során 150 alkalommal
került
sor
pénzbírság
kiszabására,
összesen 12 812 785 Ft értékben. (2012.
évben 208 esetben került sor pénzbírság
kiszabására összesen 14 796 960 Ft
értékben.)
A
kisebb
élelmiszer-biztonsági
hiányosságoknál alkalmazandó bírságolás
nélküli figyelmeztetést idén 131, míg az
előző évben 235 esetben kellett alkalmazni.
A
tevékenység
korlátozások
száma
csökkent, a tavalyi 43 esettel szemben idén
32 esetben volt szükség a vendéglátó
tevékenység
valamilyen
szintű
korlátozására.
A
téli
szezonális
élelmiszerlánc
ellenőrzésre november 18. és december
31. között került sor az egész ország
területén.
Az ellenőrzéseket a NÉBIH koordinálta,
míg a végrehajtást ország szerte a megyei
kormányhivatalok alá tartozó ÉBÁI-k illetve
a NTI-k szakemberei végezték.
A célterületek és a kiemelten ellenőrzendő
termékek meghatározása – az eddigi
évekhez hasonlóan – az ünnepekhez
kötődő
gasztronómiai
hagyományok
figyelembe
vételével
történt.
Az
ellenőrzések során kiemelt figyelmet kaptak
többek között a hús és húskészítmények,
édesipari
termékek
előállítása
és
forgalmazása, valamint a friss hal és
haltermékek és az ünnepi vásárok.
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A
téli
szezonális
élelmiszerláncellenőrzéshez kapcsolódva a fogyasztói
kiszerelésű fagyasztott tengeri halak
mintavétellel egybekötött célellenőrzésére
is sor került, valamennyi áruház-láncnál az
egész ország területén. Összesen 40
termékből történt mintavétel, melynek célja
a jelölés ellenőrzése mellett a glazúr
(jégréteg),
a
különböző
érzékszervi
tulajdonságok illetve több toxikológiai
paraméter vizsgálata.
Az
élelmiszerlánc-szemléletnek
megfelelően a Szilveszterkor hagyományos
malacsült alapanyagául szolgáló vágott
malacokból
gyógyszer
maradékanyag
célzott vizsgálatát is előírta a NÉBIH annak
felderítésére,
hogy
a
malacok
takarmányozásánál
történt
e
szabálytalanság a gyógyszeres tápok
felhasználását tekintve. A szúrópróba szerű
mintavételekre a malacvágást végző
vágóhidakon került sor, a laboratóriumban
jelenleg 9 minta szermaradék kimutatására
irányuló vizsgálata van folyamatban.
A 2013. évi téli szezonális ellenőrzés
eredményei alapján elmondható, hogy az
élelmiszerláncban országosan összesen
7438 ellenőrzésre került sor.
Ebből 1035 ellenőrzés élelmiszer előállító
helyen
(183
vágóhíd/daraboló,
199
húskészítmény előállító, 68 édesipar, 585
egyéb előállító), 3729 ellenőrzés az
élelmiszer-forgalmazásban
(504
hiper/szupermarket, 2221 üzlet/szaküzlet,
308 vásár/piac, 245 nagyker/logisztikai
központ, 451 egyéb kereskedő) és 931
vendéglátóhelyen történ.
A feltárt szabálytalanságok miatt 108
alkalommal figyelmeztetést, 306 esetben
bírság
kiszabását
alkalmazták
szankcióként, és összesen 32 818 196Ft
bírságot szabtak ki.

Élelmiszer előállítás és forgalmazás
területén
leggyakrabban
higiéniai
hiányosságokat (összes ellenőrzés 5,1%a),
a
termékek
minőségével
és
összetételével
kapcsolatos
szabálytalanságot (4,6%), valamint a
nyomon
követhetőségre
vonatkozó
hiányosságot (2,5%) állapítottak meg.
Az ellenőrzések alkalmával összesen több
mint 40000 hazai és külföldi élelmiszer
tételt vizsgáltak meg, melyek 1,7%-át kellett
kivonni a forgalomból, 198,5 tonna
mennyiségben.
Az élelmiszerek forgalomból történő
kivonásának
leggyakoribb
oka
a
fogyaszthatósági illetve minőség megőrzési
idő lejárta (az összes ellenőrzött tétel
számához viszonyítva 0,7%) és a jelölési
hiba (0,5%). Az egyéb hiba okok, például
ismeretlen eredetű illetve fogyasztásra
alkalmatlan
élelmiszerek
előfordulási
aránya a vizsgált tételek között ennél is
alacsonyabb volt.
Étkeztetés, vendéglátás ellenőrzésének
tapasztalatai alapján elmondható, hogy a
karácsonyi
forgalommal
érintett
üzletközpontokban,
bevásárló
centrumokban, ünnepi vásárokon, határ
átkelő helyeken működő vendéglátó üzletek
és vendéglátó tevékenység ellenőrzése
során az előző évekhez zömmel hasonló
megfelelő üzemelést találtunk, illetve az
előző években tapasztaltakhoz hasonló
hibákat észleltünk.
A leggyakoribb hiba-okok a személyi
higiénés szabályok megszegése (pl.
szennyezett
munkaruha
viselése,
kézmosás feltételeinek és eszközeinek
hiánya, kézhigiénés szabálytalanságok, de
ide tartozik a lakkozott körmök, ékszerek
viselése munka közben is), valamint az
egészségügyi alkalmassági dokumentumok
hiánya, ami összesen a vizsgált helyszínek
5,3%-ában fordult elő. A biztonságos
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működéshez szükséges műszaki feltétek
hiányát a vizsgált vendéglátóhelyek 5,2%ában tapasztaltuk. Ilyenek voltak pl. az
elégtelen hűtőkapacitás, rossz állagú
berendezések, épületek és eszközök
használata, a nem megfelelő szellőzés,
páraelszívás. A HACCP rendszerek hibás,
vagy hiányos működtetése, – amely
összefoglalóan az élelmiszerbiztonsági
szabálytalanságokat is jelenti – a vizsgált
helyek
5%-ánál
volt,
továbbá
a
nyomonkövetést,
származást
igazoló
dokumentumok
hiánya
vagy
nem
megfelelősége 2,7%-ban fordult elő.
Összefoglalóan megállapítható, hogy az
ellenőrzött
vendéglátóhelyek
(összes
ellenőrzött üzletek száma: 931) 77,5%-a
megfelelően, biztonságosan üzemel, 19%-a
kisebb hibákkal, de biztonságosan üzemel,
és csupán 3,5%-uknál volt szükség
hatósági
intézkedésre,
beavatkozásra
annak érdekében, hogy a biztonság
helyreálljon.
Szankcióként 33 esetben figyelmeztetésre,
29 alkalommal bírság kiszabására került
sor, összesen 2 370 226 Ft összegben.

A téli szezonális ellenőrzés keretében az
idén is fokozottan ellenőrizte a hatóság a
szezonális zöldség-gyümölcs termékek
minőségét, nyomon-követhetőségét és a
forgalmazási körülményeket egyaránt.
A
zöldség-gyümölcs
ellenőrök
679
forgalmazónál összesen 1782 tételt
vizsgáltak meg, amelyből 178 esetben
került sor élelmiszer-ellenőrzési, illetve
élelmiszerlánc
felügyeleti
bírság
kiszabására összesen 14,7 millió forint
mértékben.
Összehangolt, a NAV részvételével zajló
eredményes ellenőrzések történtek a
nyíregyházi és pécsi nagybani piacokon.
Nyíregyházán a Megyei Kormányhivatal,
NTI és a NÉBIH KÜI az ellenőrzött áruk

minőségi előírásoknak való megfelelését,
eredetét és nyomon követhetőségét
vizsgálta.
A
nagybani
piacon
4
kereskedőnél,
11
tétel
(burgonya,
vöröshagyma,
csemegeszőlő,
uborka,
karfiol, paradicsom, karalábé, paprika, kivi),
összesen 5,5 tonna zöldség került azonnali
megsemmisítésre,
valamint
530
kg
zöldség-gyümölcs minőségi előírásoknak
nem megfelelő kivi tétel került forgalmi
korlátozás alá, később megsemmisítésre.
A debreceni és szegedi nagybani piacokon
is
voltak
társhatóságokkal
közös
ellenőrzések. Debrecenben a szokásostól
eltérő, vagy kiemelkedő jelentőségű hiba
nem volt.
Az ellenőrök mélységi ellenőrzés keretében
szállítás
közben
is
ellenőrizték
a
szállítmányokat. Jelöletlen, nem nyomonkövethető áru esetében Győrben került
megsemmisítésre 24 tonna vöröshagyma.
A téli szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés
keretében a takarmány-előállítás és
forgalmazás területén kiemelt figyelmet
fordítottunk
azon
létesítmények
ellenőrzésére, melyek fő tevékenységként
nem takarmányokkal foglalkoznak, de
termelésük egy részét a takarmányláncba
juttatják. A szezonális ellenőrzési időszak
alatt 114 létesítmény felülvizsgálatára,
illetve 10 létesítmény nyilvántartásba
vételére került sor. Az ellenőrzések
eredménye alapján 20 esetben történt
intézkedés, mely intézkedések mintegy
60%-a a megfelelő minőségirányítási
rendszer
kialakítására,
javítására,
fejlesztésére irányult.
ÉLELMISZEREK ÉS TAKARMÁNYOK GYORS
RIASZTÁSI RENDSZERE (RASFF)

Az
EU-tagállamok
által
működtetett
élelmiszerek
és
takarmányok
gyors
riasztási rendszerén (RASFF) 2013-ban a
NÉBIH szakterületét érintő 81 bejelentésből
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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.
LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATOK

Élelmiszerés
takarmánybiztonsági
szakterületen a hatósági laboratóriumok
2013. évben összesen 76 330 db mintát
vizsgáltak, amelyen összesen 305 957
vizsgálatot végeztek el.
GMO-val
kapcsolatos
laboratóriumi
vizsgálatok során, az élelmiszer monitoring
vizsgálatok keretében 275 élelmiszerminta
analízisét
végeztük
el.
A
minták
megoszlása: 161 szójatartalmú minta, 77
kukoricát tartalmazó minta, 19 rizsminta és
18 lenmagminta. A szójatartalmú mintákból
121 bizonyult negatívnak (75%) és a 40
pozitív minta csak kis mennyiségben
tartalmazott Roundup Ready szóját (25%).
A 40 mintából 29 esetben 0,1% alatti és 11
mintánál 0,1–0,9% közötti GMO-tartalmat
mértünk. A pozitív mintákból a RR szója
mellett 9 esetben RR2 szóját is sikerült
kimutatnunk, ami az előző évekhez képest
jelentős változást mutat. A kukorica-, rizsés
lenmagminták
minden
esetben
negatívnak bizonyultak. A 20. ábra
összefoglalva mutatja a szójatartalmú
élelmiszerminták
GMO-vizsgálatának
eredményeit 2008–2013 között.
Az utóbbi hat évben a GM-pozitív minták
egyike sem haladta meg a 0,9%-os GMOtartalmat.
A
vetőmagvizsgálatok
összesen
24
esetben,

tekintetében
a
NÉBIH

Növénytermesztési
és
Kertészeti
Igazgatóságán szűrővizsgálattal pozitívnak
bizonyult vetőmagminta esetében végeztük
el a GMO eventek azonosítását.
A 17 kukoricamintából 4 MON810-et, 4
NK603-at, 2 pedig 59122-es GMO
kukoricát tartalmazott. További 1-1 minta
esetében GA21, T25, MON89034-as
kukoricát mutattunk ki. Megjelentek az
egyszerre
több
GMO
kukoricával
szennyezett tételek is: egy mintában
TC1507 és 59122-es, egy mintában
MON88017 és MON89034-es és egy
mintában MON810-TC1507-59122-MIR604
4 különböző GMO kukoricatartalmat
detektáltunk. 1 minta esetében a p35S,
tNOS szűrőszekvenciákat mutattuk ki, de a
GMO event a csekély GMO-tartalom miatt
nem volt azonosítható. 6 db repceminta
RT73 GMO repcét tartalmazott és az 1
szójavetőmagból
csak
a
p35S
szűrőszekvenciát sikerült kimutatnunk a
kimutatási határon. A GMO eventet ebben
az esetben azonosítani nem tudtuk.
A 2013-as évben 88 takarmány vizsgálatát
végeztük el, melyből 34 kukoricatakarmány
bizonyult negatívnak (5 esetben RR
szójaszennyezést sikerült kimutatnunk). A
24 szójatakarmányból 12 tartalmazott 5%
felett RR szóját. 5 minta esetében
mutattunk ki 5% alatti RR szójatartalmat, 7
minta pedig negatívnak bizonyult. A 20
keverék takarmányból 18 tartalmazott 5%
felett RR szóját, 2 minta RR szójatartalma
5% alatt volt. A vizsgált 4 repceminta GMOnegatívnak bizonyult. Ezen kívül 3 rizs-, 2
burgonya- és 1 búzatakarmányt is
vizsgáltunk, melyek mindegyike negatívnak
bizonyult.

AZ
ELLENŐRZÉSI
ÖSSZEVETÉSE
AZ
EREDMÉNYEIVEL

TEVÉKENYSÉG
ELŐZŐ
ÉVEK

Az engedélyköteles élelmiszer előállító
létesítményekben
végzett
hatósági
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ellenőrzésekkel
kapcsolatosan
megállapítható, hogy az ellenőrzéseket a
megyei
szakigazgatási
szervek
szakemberei
végrehajtják,
de
ezek

1%

100%
80%

továbbra is zömében általánosságokat
tartalmaznak, nem konkrétak, továbbra is

27%

22%

23%

25%

73%

78%

77%

75%

2011

2012

42%
54,5%

52%

60%
40%
58%

20%

45,5%

47%

0%
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GMO negatív
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GMO pozitív

DNS nem izolálható

2012 K
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K = Kiemelt ellenőrzés

20. ábra Szójatartalmú élelmiszerminták GMO tartalom vizsgálatának eredményei (2008-2013)

néhány kivételtől eltekintve felszínesek,
nem mélyrehatóak annak ellenére, hogy
mind a hazai mind a tagállami előírások ezt
várják el. Tovább növekszik az ún.
harmadik országokba történő exportálási
lehetőség az engedélyköteles élelmiszer
előállítókból, így az új országok, új
követelményeket
támasztanak
a
vállalkozásokkal szemben pl. egy adott
országba exportált termék teljes előállítása
során hatósági felügyeletet kell biztosítani,
de a jelenleg rendelkezésre álló személyi
állománnyal ez nehézséget jelent.
Az előállított takarmányok típusában
jelentős változás nem észlelhető, továbbra
is fenn áll azon gyakorlat, mely szerint a
saját részre előállító, nyilvántartásba vett
állattartó telep a teljes értékű takarmányok
előállításához
zömében
kiegészítő
takarmányokat,
kisebb
hányadban
előkeverékeket használ.
Csökkenő tendenciát mutat a halliszt
felhasználás, egyrészt annak magas ára

miatt, valamint azért, mert az állatjóléti
támogatást állati eredetű fehérje nélküli
előállításhoz kötik.
Import
takarmányok
vonatkozásában
elmondható, hogy az állati eredetű
összetevőt tartalmazó, harmadik országból
származó takarmányok teljes mennyisége
konzervált vagy száraz kisállateledel
körébe tartozott.
Az állati eredetű összetevőt nem tartalmazó
- közúton, vagy vasúton érkező szállítmányok
mindegyike
takarmány
alapanyag volt: különféle magvak és azok
darái, ásványi anyagok illetve néhány ipari
melléktermék. A beérkezett takarmány
alapanyag mennyisége az előző évhez
képest emelkedő tendenciát mutat.
A közúton érkező szállítmányok döntő
többsége orosz-magyar irányultságú volt. A
korábbi időszakhoz képest a 2013. évben
kiemelkedő
mértékben
nőtt
az
Oroszországból Magyarországra érkező
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monokálcium-foszfát (MCP) beszállítás,
mely az ezen az úton beérkezett
szállítmányok közel háromnegyedét adta.
A vasúton belépő takarmány szállítmányok
majd mindegyike Magyarországra érkezett.
Jelentős változás, hogy a szója beszállítás
- amely 2011-ben megszűnt - 2012-ben
ismét megindult és a 2013. évben a vasúti
szállítmányok négyötödét ezen alapanyag
adta. Mellette kevés repcemag-, és
napraforgó dara, cukorrépa melasz és
minimális kukorica érkezett hazánkba.

AZ IGAZGATÓSÁG ÉVES MUNKÁJA
SORÁN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK
Az éves szakmai ellenőrzés keretében
2013. évben 13 db ellenőrzést végzett az
igazgatóság a következő tárgykörökben:
bébiétel előállító létesítményekben zajló
hatósági
ellenőrzések
hatékonyság
felülvizsgálata (2 db), élelmiszer mintavételi
gyakorlat ellenőrzése (4 db), élelmiszerlánc
események kezelése során tett készenléti
intézkedések és gyakorlati végrehajtásának
felülvizsgálata
(2
db),
takarmány
létesítmények hatósági ellenőrzésének
felülvizsgálata az éves terv végrehajtása (5
db).
A 2013. évben az élelmiszer- és
takarmánybiztonsági
szakterület
felülvizsgálta és aktualizálta az élelmiszer
és takarmány minták nyomon követését
szolgáló mintaszállítási rendszerét. Ennek
keretében
széles
körű
szakmai
helyzetfeltárást végzett, melynek keretében
részletesen áttekintette a szakterületet
érintő mintaszállítási rendszer eszköz- és
feltételrendszerét (mintaszállító gépjármű
park,
mintaszállítás
adminisztrációja,
mintagyűjtő
pontok
szakmai,
humánpolitikai, gazdasági, üzemeltetési
feladatai),
valamint
a
kapcsolódó
eljárásrendeket.
A
helyzetfeltárás
eredményeként az ÉTbI 2013. évben kiadta
az aktuális NÉBIH ÉTbI által működtetett
vizsgáló
laboratóriumi
mintaszállítási

eljárásrendet, amely konkrét feladatokat és
kötelezettségeket fogalmaz meg mind a
NÉBIH ÉTbI laboratóriumai, mind a megyei
kormányhivatalok élelmiszerlánc-biztonsági
és állategészségügyi igazgatóságai felé.
A „lóhús botrány” eredményeként létrejött a
közösségi élelmiszer hamisítás elleni
fellépést segítő gyors vészjelző rendszer, a
Food
Fraud
Network,
melynek
működtetésében hazánk vonatkozásában a
NÉBIH Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági
Igazgatósága és a Kiemelt Ügyek
Igazgatósága
vesz
részt
kapcsolattartóként.
A közösségi jogszabályok közül elsősorban
a termékek nyomon követését biztosító
rendelkezések alkalmasak – a fogyasztók
jobb tájékoztatása mellett - a hamisított és
nem engedélyezett előállító helyen készült
termékek forgalmának visszaszorítására. A
legújabb rendelet 2013-ban jelent meg (a
Bizottság
1337/2013/EU
végrehajtási
rendelete az 1169/2011/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási
szabályainak a friss, hűtött vagy fagyasztott
sertés-,
juh-, kecske- és baromfihús származási
országa vagy eredete helyének feltüntetése
tekintetében történő megállapításáról). A
rendelet előírásait 2015. április 1-jétől
kötelező
alkalmazni
valamennyi
tagállamban.
Jelenleg az uniós irányelvek kötelező
átvételével készült 19/2004. (II.26.) FVMESzCsM-GKM rendelet tartalmazza az
élelmiszerek
jelölésére
vonatkozó
rendelkezéséket, a jelölési rendeletet fel
fogja váltani a fogyasztók élelmiszerekkel
kapcsolatos
tájékoztatásáról
szóló
1169/2011/EU rendelet, amely 2011.
december 12-én lépett hatályba és –
néhány
kivételtől
eltekintve
–2014.
december 13-tól kell kötelezően alkalmazni.
Ez az új uniós rendelet számos változást
hoz, így hatóságunk 2013-ban nagy
hangsúlyt
fektetett
ezen
előírások
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megismertetésére
mind
a
hatósági
szakemberek, mind a vállalkozók részére.
A 2012-ben elkészült vendéglátás és
étkeztetés jó higiéniai útmutatót a NÉBIH,
amely a honlapról ingyenesen letölthető,
10000 példányban kiadásra került, és a
vállalkozókhoz való eljuttatása jelenleg is
zajlik, a fogadtatása kedvező.
Az ÉTBI laboratóriumai tekintetében 2013ban mintegy 300 millió forint összegben
történt beruházás. Ezek közül kiemelendő a
korszerű molekuláris biológiai részleg
kialakítása, ahol a GMO-vizsgálatok
zajlanak. Emellett több nagy értékű műszer,
valamint minta-előkészítéshez használt
berendezés került beszerzésre. Jelentős
értékű
műszerekkel
bővültek
a
Radioanalitikai
Ellenőrző
Hálózathoz
tartozó laboratóriumok is.

KÉPZÉS
2013-ban - a „képzők képzése elvet”
felváltva - az ÉTbI 7 helyszínen 4
különböző
témában
21
régiós
továbbképzést tartott a szakterületet
felügyelő hatósági szakemberek részére
/résztvevők száma összesen: 1139 fő/, ahol
elméleti és gyakorlati oktatásokkal segítette
elő az ellenőrzést végző hatósági
állatorvosok,
élelmiszerbiztonsági
felügyelők
és
takarmányfelügyelők
munkáját.
Regionális képzéseink az alábbi témákban
kerültek megtartásra 2013-ban:


A
hatósági
ellenőrzések
végrehajtása az állati eredetű
élelmiszer-előállítás
területén,
beleértve a területhez kapcsolódó
mintavételeket
is
(vöröshús,
baromfi, tej) (2013.05.29-10.08.
között, 7 helyszínen)



A szennyezőanyagokra és a
bébiételekre, tápszerekre vonatkozó
hatósági ellenőrzések (2013. 05.1610.03. között 5 helyszínen)
Résztvevők: 247 fő



Élelmiszerlánc
események,
rendkívüli
helyzetek
esetén
követendő eljárások (2013.06.0611.05. között 7 helyszínen)
Résztvevők: 422 fő



Kockázatbecslés
és
takarmánybiztonság - Takarmány
ellenőrök
továbbképzése
(2013.05.29.-10.07.
között
két
alkalommal)

Az ÉTBI Vendéglátás és Étkeztetés
Felügyeleti Osztály által tavalyi évben
megtartott vállalkozói képzésekre az
AROP-2216-2012-2012-0002.
keretében
került sor 2013.03.11-05.16. között, 7
különböző
helyszíneken
megtartott
előadással.
Az Igazgatóság emellett részt vesz a
felsőoktatásban tanuló hallgatók (SZIE,
Corvinus) oktatásában. Ennek keretében
több turnusban magyar és angol nyelven
végeztünk
oktatást
a
hallgatóknak,
bemutatva az igazgatóságon folyó munkát.
A hallgatók képzésén kívül részt vettünk
külföldi állategészségügyi szakemberek
képzésében
is
(Szerbia,
Twinning
program).
2013. évben elkészült egy hatósági
segédszemélyzet képzéséhez szükséges
oktatási anyag, mely lehetőséget biztosít
arra, hogy a megyei KH ÉBÁI helyi
képzéseket szervezzen addig amíg a
központi képzés el nem indul.

Résztvevők: 409 fő
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Borászati termékek
és alkoholos italok

108

2013. évi tapasztalatok a
borászati termékek és alkoholos
italok ellenőrzésének területén
A Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóság (BAII) feladatai közé tartozik a must, bor,
borpárlat és

egyéb borászati termékek

előállítására, kezelésére, tárolására,

nyilvántartására, forgalomba hozatalára, illetve a zárt borvidékekre vonatkozó
rendelkezések betartatása; a belföldi, a külkereskedelmi, a külföldi származású
borászati termékekre vonatkozó forgalomba hozatali határozatok kiadása; a palackozó
és bortöltő pincészetek nyilvántartása; a borászati technológiai kérdésekkel kapcsolatos
szaktanácsadás.
A Borászati és Alkoholos Italok Igazgatósága végzi a külföldi származású borászati
termékek forgalomba hozatala előtti minősítését; működteti az Országos Borszakértő
Bizottságot; borászati ügyekben a bíróság, hatóság, illetve egyéb szerv megkeresésére
szakértői véleményt ad; nemzetközi és hazai körvizsgálatokban vesz részt.
Ellátja továbbá a szakterületét érintő üzemek működésének engedélyezésével
kapcsolatos feladatokat, továbbá a pincekönyv szakmai tartalmának ellenőrzését;
valamint a korábban hatályos jogszabály alapján megfizetni elrendelt

forgalomba

hozatali járulék befizetésével kapcsolatos, még fennálló ellenőrzési és adminisztrációs
feladatokat. Igazgatóságunk Nemzeti Referencia Laboratóriumként

részt vesz az

Európai Uniós izotóp adatbank (WineDB) készítésében, magyar autentikus borok
vizsgálatával.
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AZ ELLENŐRZÉSEK JELLEGE

vállalt kiemelt feladatokat a felügyelők
megkapták, ezeket az előzetes terv szerint
elvégezték.

Az
Igazgatóság
ellenőrzési
tevékenységének
jellege
kockázatbecslésen alapuló terv szerint
végzett általános és kiemelt ellenőrzésekre
terjedt ki. Az ellenőrzések mintavétellel
nem
járó
adminisztrációs,
vagy
mintavétellel
is
járó
ellenőrzések
formájában realizálódtak.
Tervszerű ellenőrzéseink végrehajtása
mellett kockázatelemzéssel kiválasztott,
vagy lakossági bejelentésre több borászati
üzem esetében társhatóságokkal közös,
átfogó
ellenőrzéseket
szerveztünk.
Ezekben az esetekben a borászati üzem
teljes pincei készletét az adminisztrációs
ellenőrzésen túl, mintavételezéssel is
vizsgáltuk.

FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLYEZÉSI
ELJÁRÁS

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.

ELLENŐRZÉSEK EREDMÉNYEI

Az
Éves
Ellenőrzési
Tervben
meghatároztuk a tárgyévben folyamatosan
elvégzendő, valamint a negyedéves
bontásban
a
kiemelt
ellenőrzési
feladatainkat. A havi rendszerességgel
tartott felügyelői értekezleteken a tervben

600

A borászati termékek ellenőrzése során a
felügyelők 2053 db hivatalos mintát vettek
(21. ábra). Az egyéb alkoholos ital
termékekből
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Rendezvények
(fesztivál, borhét,
stb.)

Minőségi kifogás

21. ábra A borászati termékek mintavételi helyszínei 2013-ban
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MINTAVÉTELLEL NEM JÁRÓ ÁLTALÁNOS
ELLENŐRZÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA

FELÜGYELŐI

A
borászati
üzemek
működési
engedélyének
kiadásával
kapcsolatos
feladatok (helyszíni szemlék, hiánypótlások
elrendelése stb.) realizálása során a
borászati felügyelők 323 esetben végeztek
ellenőrzést.
A
borászati
felügyelők
összesen 43 alkalommal ellenőrizték a
Helyi
Borbíráló
Bizottságok
(HBB)
működését, amelyek személyi és tárgyi
feltételeit rendben találták.
Pincészeteknél
82
esetben
került
ellenőrzésre a borszőlő-feldolgozás és a
borkészítés
során
keletkező
melléktermékek kivonása. A borászati
gépek és technológiai berendezések
beszerzéséhez nyújtott támogatásról szóló
83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet szerinti
szakmai igazoláshoz szükséges ellenőrzést
890 esetben végeztünk. Tevékenységünk
során figyelmet fordítottunk az internetes
kereskedők
mintavétellel
egybekötött
adminisztratív
ellenőrzésére
is.
Az
ellenőrzések kiterjedtek a vállalkozás
tevékenységének folytatásához szükséges
engedélyek meglétének ellenőrzésére.

ÖSSZEFOGLALÁSA

MINTAVÉTELLEL

JÁRÓ

ÁLTALÁNOS

ELLENŐRZÉSI FELADATOK

Hatóságunk
nagykereskedelmi-,
kiskereskedelmi
egységeknél,
pincészeteknél,
borászati
üzemeknél,
kocsmákban,
ital-nagykereskedésekben
tartott ellenőrzése során 2029 db mintát
vett. Az idegenforgalmi szempontból
jelentős rendezvényeken, fesztiválokon 24
esetben történt mintavétel. A forgalomba
hozatali
engedélyezési
eljárásban
kérelmezett, 500 hl feletti borkészletekből
felügyelőink a borászati üzemekben 756 db
hivatalos mintát vettek laboratóriumi és
érzékszervi vizsgálatra.

ÁTFOGÓ,

ELLENŐRZÉSEK

KIEMELT

EREDMÉNYEINEK

A külföldről érkező import borok kiemelt
ellenőrzése során 2013. évben 1052
ellenőrzés történt.
SZANKCIÓK

A NÉBIH 11 629 500 Ft hatósági eljárási díj
megfizetésére kötelezte a felelősöket, a
megmintázott, 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.
HATÓSÁGI ENGEDÉLYEZÉS - BORÁSZATI
ÜZEMEK

MŰKÖDÉSÉNEK

ENGEDÉLYEZÉSE, IGAZOLÁSOK KIADÁSA

A
borászati
üzemek
működési
engedélyeinek kiadásával, módosításával
kapcsolatos ügyfél kérelemre 323 esetben
folytattunk eljárást.
A borászati gépek és technológiai
berendezések
beszerzéséhez
nyújtott
támogatásról szóló 83/2011. (VIII.31.) VM
rendelet szerinti szakmai igazolást 890
esetben adtunk ki.
Az Európai Unióból érkező borászati
termékekre vonatkozóan a szállítási
okmányok alapján 2013. évben 1052
igazolást adott ki Igazgatóságunk.
FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLYEZÉSI
ELJÁRÁS

2013-ban 11982 borászati termék esetében
igényeltek ügyfeleink forgalomba hozatali
engedélyt. A megvizsgált tételek számának
növekedésével csökkent a kereskedelmi
forgalomba kerülő borok élelmiszerbiztonsági kockázata is. Az engedélyezés
során megvizsgált borok közül 296 tételt
kifogásoltunk
(2,5%),
2012-ben
a
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kifogásolási arány 6,3%-os volt. A
csökkenő
kifogásszám
az
elmúlt
időszakban történt jelentős technológiai
fejlesztéseknek,
az
ügyfelek
tájékoztatásának, valamint a származási
bizonyítvány
kiadás
átalakított
rendszerének is köszönhető.
LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATOK

A borászati hatóság laboratóriuma 2013ban 14 403 db mintát vizsgált meg közel
216 000 vizsgálati paraméterre kiterjedően.
A minták vizsgálatát ügyfél kérelemre,
ellenőrzési eljárásban és társhatósági
kérésre végezte el a laboratórium.

AZ
ELLENŐRZÉSI
TEVÉKENYSÉG
ÖSSZEHASONLÍTÁSA AZ ELŐZŐ ÉVEK
ADATAIVAL
A borászati termékek és az egyéb
alkoholos italok ellenőrzése során a
felügyelők 2675 db hivatalos mintát vettek,
ez az érték 4%-os növekedést mutat a
2012-es évhez képest. A laboratóriumi
vizsgálat eredménye alapján az ellenőrzött
borminták közül mindösszesen 438 tételnél
állapított meg kifogást a hatóság, ez az
előző évhez képest 8%-os csökkenést
mutat.
Az
egyéb
alkoholos
italok
kifogásolási aránya 14,2% volt, amely
főként jelölési, érzékszervi kifogáson
alapult.
6
esetben
a
pálinka
termékkategória gyümölcseredete nem volt
megfelelő.

AZ IGAZGATÓSÁG ÉVES MUNKÁJA
SORÁN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK
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.

2013. március 1-jével kötelezővé vált a
borászati termékek címkéjén a forgalomba
hozatali
engedély
azonosítójának
feltüntetése,
2013. évben bővültek az Igazgatóság
hatósági feladatai a 2013. január 8-án
hatályba lépett új NÉBIH SZMSZ
értelmében. A borászati termékek mellett
az Igazgatóság megkezdte az egyéb
alkoholos italokkal kapcsolatos központi
igazgatási feladatok ellátását is.
2013 nyarán újjáalakult az Országos
Borszakértő Bizottság, melynek titkársági
feladatait a NÉBIH látja el.
NÉBIH közreműködésével megrendezésre
került a Nemzeti Borkiválóság Program
keretében
a
Fehér
Borkiválóságok
Országkóstolója.
A
Kóstolóprogram
végrehajtását követően egy kiadvány
készült
Magyarország
fehérborkiválóságairól.
A
NÉBIH
kezdeményezésére
indult
jogszabályváltozás következtében 2013.
március 1-jével kötelezővé vált a borászati
termékek címkéjén a forgalomba hozatali
engedély
azonosítójának
feltüntetése,
ezáltal javult a forgalomba hozott borászati
termékek azonosíthatósága, így a hatóság
eredményesebben
tud
fellépni
az
élelmiszer-biztonsági szempontból gyakran
kockázatos, illegális borforgalmazással
szemben.
2013. évben bővültek az Igazgatóság
hatósági feladatai, 2013. január 8-tól a
borászati termékek mellett megkezdte az
egyéb alkoholos italokkal kapcsolatos
központi igazgatási feladatok ellátását is.
Az év során az Igazgatóság jelentős
fejlesztéseket hajtott végre az alkoholos
termékek laboratóriumi műszerparkján. In
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situ vizsgálatok végzésére alkalmas raman
spektrométer beszerzésével a palackon
keresztül,
a
kereskedelemben
azonosíthatók az egészségre veszélyes
metanol-koncentrációt
tartalmazó
termékek. Az egyre népszerűbb ízesített
alkoholos italok ellenőrzéséhez szükséges
korszerű sör és ízesített ital analizátor
beszerzése is megtörtént 2013-ban. A
hungarikum pálinkák hazai védelmének
biztosítása
érdekében
2013-ban
megkezdtük
a
pálinka
stabilizotópvizsgálatokat.

KÉPZÉS
A NÉBIH BAII által kezdeményezett, a
borhibák bemutatását célzó program
keretében a hibák bemutatásával több
fővárosi és vidéki helyszínen oktattuk a
termelőket, fogyasztókat a hibás termékek
felismerésére, ezzel növelve a megfelelő
minőségű termékek elismertségét és a
tudatos
fogyasztást.
Helyi
borbíráló
bizottságoknak
szervezett
érzékszervi
tréningek révén a NÉBIH segítette a
megfelelő
felkészültségű
bizottságok
működését. A borászati felső- és középfokú
oktatási intézmények részére a NÉBIH
lehetőséget biztosított szakmai gyakorlatok
végzésére, és továbbképzéseket tartott a
jövendő generáció szakembereinek.
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2012. évi tapasztalatok a
kiemelt ügyek területén
A NÉBIH Elnöki Titkárságának keretein belül 2012. szeptember 14-i kezdéssel, 7
fővel egy új kiemelt ügyekkel foglalkozó csoport kezdte meg működését, hogy a
NÉBIH hatáskörébe tartozó ügyekben, különösen, ha az adott esemény stratégiai
fontosságú, akár nemzetgazdasági érdekből, akár azért, mert nemzetközi
érintettséggel jár, továbbá nagy élelmiszerbiztonsági kockázatot jelent, országos
illetékességgel első fokon, hatékonyan, gyorsan és szakszerűen, eljárjon.
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AZ ELLENŐRZÉSEK JELLEGE
A
NÉBIH
elnökének
közvetlenül
alárendelve jött létre a Kiemelt Ügyek
Igazgatósága (KÜI). Feladata, hogy eljárjon
a NÉBIH hatáskörébe tartozó ügyekben,
különösen, ha az adott esemény stratégiai
fontosságú,
akár
nemzetgazdasági
érdekből, akár azért, mert nemzetközi
érintettséggel
jár,
továbbá
jelentős
élelmiszer-biztonsági kockázatot jelent. A
KÜI
nagy
gyakorlati
tapasztalattal
rendelkező szakemberekből álló, országos
illetékességgel első fokon eljáró operatív
csoportként hatékonyan, gyorsan és
szakszerűen képes eljárni, esetenként
társhatósági együttműködés keretében.
Az
ellenőrzések
közül
társhatósági
együttműködés keretén belül a Nemzeti
Adó- és Vámhivatallal közösen 63, a
Budapesti
és
Megyei
Rendőrfőkapitányságokkal
11,
a
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelemi Főigazgatóságával 4,
az
Országos
Környezetvédelmi
és
Természetvédelmi Főfelügyelőséggel 5, az
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálattal 2, a Nemzeti Nyomozó
Irodával 1, a Nemzeti Munkaügyi Hivatallal
1, a Polgárőrséggel 1, a NÉBIH
társigazgatóságaival 6, a kormányhivatalok
megyei és járási szerveivel 26 ellenőrzést
folytattunk le. Ezek közül 25 ellenőrzés
(31%)
több
társhatóság
együttes
részvételével zajlott.

ELLENŐRZÉSI TERV MEGVALÓSULÁSA
A 2013. évi ellenőrzési terv megvalósult.

ELLENŐRZÉSEK EREDMÉNYEI
2013-ban
az
igazgatóság
385
jegyzőkönyvfelvétellel végződő ellenőrzést
végzett az élelmiszer, zöldség-gyümölcs,
borászat,
növényvédőszer-előállítás,
-

forgalmazás, élőállat-tartás, állatvédelem
területén. Ennek során 16 létesítmény
működését felfüggesztette (22. ábra), a
termékek tekintetében 913 tételt zárolt,
továbbá 1699 tétel ártalmatlanításáról
intézkedett, melynek súlya 473 tonna volt.
144,6 millió Ft élelmiszerlánc-felügyeleti,
élelmiszer-ellenőrzési,
növényvédelmi
bírságot szabott ki 1123 tonna termékkel
kapcsolatos intézkedés során (23. ábra).
ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS

2012-től eltérően, amikor a nagybani piacok
ellenőrzése volt a cél, 2013. évben a NAVval közös mélységi ellenőrzések és a
nagykereskedelmi elosztók, csomagoló
központok kerültek célkeresztbe. Új taktikai
elemként a nagybani piac éjszakai
ellenőrzését követően (rögtön hajnalban)
ellenőrzés
alá
vontuk
a
gyanús
vállalkozásokat,
egy
időben
több
helyszínen.
Az új ellenőrzési módszer hatékonyságát
igazolja a 123 tétellel kapcsolatos
intézkedés, melyből 110 tonna került
elkobzásra a nyomon követés hiánya miatt.
Ez
a
hatóságok
(NÉBIH
NTI,
Kormányhivatalok NTI) által lefoglalt
országos mennyiség 99%-a.
NÖVÉNYVÉDŐ SZER

Új területként kerültek ellenőrzésre 2013ban
a
növényvédőszer-forgalmazók,
aminek eredményeként 32 db ellenőrzést
végeztünk, és 141 tonna termékkel
kapcsolatban történt intézkedés.
Felderítésre került az egyik legnagyobb
hazai
növényvédőszer-forgalmazó
jogellenes tevékenysége; az elmúlt két
évben kb. 500 millió Ft értékben
forgalmazott
lejárt
készítményeket,
amiknek egy része vényköteles volt. Az
esetről az Országos Növényorvosi Kamarát
is értesítettük, amely megtette a szükséges
intézkedéseket az érintettekkel szemben.
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22. ábra Kiemelt ellenőrzések, tevékenységfelfüggesztések és bírságok száma 2013-ban
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23. ábra A kiemelt ellenőrzések kapcsán kiszabott bírságok (2013)
ÁLLATVÉDELMI

ÉLŐÁLLAT-

ELLENŐRZÉSEK

33 esetben került sor állatvédelmi
ellenőrzésre a NAV-val közösen, amelyek
során kiemelt figyelmet kapott az
Olaszországba irányuló kereskedelmi célú
kutyakivitel.
Két
esetben
tettünk
feljelentést ismeretlen tettes ellen.
ÉLELMISZER-BIZTONSÁG

Az előző évihez hasonlóan elsődleges
célterület volt a húságazat, melynek
keretében engedélyköteles üzemekben,
vágóhidakon,
hűtőházakban,
kistermelőknél, illegális létesítményekben
hajtottunk végre ellenőrzéseket. Jól
látható, hogy a hússzektor illegális
tevékenységének nagy része kistermelői

álca alatt folyik. Ezt igazolja a NÉBIH
alrendszeriben
lévő
adatok
összevetésével végzett kimutatásunk is,
amelyből az látszik, hogy a kistermelők
jelentős része nem rendelkezik saját
állománnyal, illetve ahol van, ott sem
jelentős az állatmozgás. Számításaink
szerint
éves
szinten
százezres
nagyságrendű a feketén vágott sertések
száma.
Fokozott
figyelmet
fordítottunk
az
élelmiszer-hamisításra is, így derítettünk
fényt a gesztenyemassza-hamisításra,
amely országos visszhangot váltott ki.
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ELLENŐRZÉSEK

SORÁN

TAPASZTALT

TRENDEK

Az ágazati áttekintésekből az látható, hogy
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.
Az intézkedés alá vont élelmiszeriparivállalkozások
13
esetben
fordultak
jogorvoslatért a bírósághoz. Mind a 13
esetben megerősítést nyert a KÜI első
fokon hozott határozata, ezzel is igazolva
a jogszerű eljárást, valamint az alapos és
folyamatos jogi felügyeletet az eljárás
során.
Az eljárások során 42 millió Ft eljárási díjat
szabtunk ki, mely az igazgatóság 20 fős
létszámának 7 havi munkabére. A NAV
számítása szerint az év során közel 4
milliárd
Ft
áfaés
adóelkerülést
akadályoztunk meg, ez összesítve a 2012es eredménnyel 8 milliárd forintot tesz ki.

AZ
ELLENŐRZÉSI
TEVÉKENYSÉG
ÖSSZEHASONLÍTÁSA AZ ELŐZŐ ÉVEK
ADATAIVAL
Az Igazgatóság 2012-ben jött létre, ezáltal
összehasonlításra
jelenleg
nincs
lehetőség.

AZ IGAZGATÓSÁG ÉVES MUNKÁJA
SORÁN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK
LEÍRÁSA
A munka eredményességének fokozására
bevezettünk az ellenőrzésben olyan
módszereket
is,
melyek
a
nyomonkövethetőség biztosítására és a

feketegazdaság
elleni
küzdelemben
szükségesek. Ennek keretében megtörtént
az
igazgatóság
felszerelése
a
számítógépes adatmentéshez szükséges
eszközökkel. Az érintett szakemberek
továbbképzésen vettek részt annak
érdekében, hogy a feketekereskedelem
résztvevői ellen feltárt bizonyítékok a
bíróságon is helytálló módon rögzítésre
kerülhessenek.
A
megyei
kormányhivatalok,
a
társhatóságok, valamint a több helyszínes
ellenőrzések koordinálására 2014-ben
kialakításra kerül egy operatív központ,
ahol a társhatóságok rendszereivel
kapcsolatot felépítve tovább növelhető az
eredményes ellenőrzések száma. A HUGO, a közútkezelő térfigyelő kameráihoz
való hozzáféréssel a kockázatos áruk
nyomon követése megvalósítható lesz. Az
ellenőrzések rögzíthetőek, szükség esetén
az operatív központban azonnal láthatóak
lesznek a vezetői döntések meghozatala
érdekében.
Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy az
ellenőrzési feladatok bonyolultsága, az
eljárások munkaidő-igénye, a munkaidőn
túli feladatvégzés komoly terhet ró az
ellenőrökre,
ezért
a
növekvő
feladatmennyiség mellett az igazgatóság
létszámfejlesztése
is
szükségesnek
látszik.
A szakemberek képzése kiemelt cél az
igazgatóságon, hogy a napi feladatokat a
legkorszerűbb tudásbázis segítse.

KÉPZÉS
2013-ban
az
igazgatóság
képzési
tevékenységének keretében:
 Dél-magyarországi NAV kollégái
részére (kb. 150 fő) oktatást;


a ZB és a TAX 2.2 mélységi
ellenőrzés megkezdése előtt a
járőrvezetők részére országos
eligazítást;
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a
Vámosszabadi
NAVkirendeltségen
kihelyezett
gyakorlati oktatást;



Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság szervezésében a
megyei felügyelők részére oktatást;

a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság
felkérésére pedig a lóhúsbotrány kapcsán
prezentációt tartottunk.
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2013. évi tapasztalatok
a Kölcsönös Megfeleltetés (KM)
ellenőrzések területén
A NÉBIH-en belül a Rendszerszervezési és Felügyeleti Igazgatóság Kölcsönös
Megfeleltetés Osztály által koordinált kölcsönös megfeleltetés (KM) rendszere egy
komplex ellenőrzési rendszer. A közvetlen kifizetések kedvezményezettjeként
nyilvántartott mezőgazdasági termelőket az ellenőrzési rendszer követelményein
keresztül ösztönzi arra, hogy a tevékenységükre vonatkozó különböző szabályokat
(környezetvédelmi, állatjelölési, állatvédelmi stb.) betartsák. Ezek a szabályok
korábban alkotott, a KM-től függetlenül már létező (EU-s és nemzeti) jogszabályokban
vannak lefektetve, tehát nem új követelményekről van szó, csak azoknak egy új
rendszerben történő ellenőrzéséről.
A KM ellenőrzésre az MVH választja ki a gazdálkodókat. A gazdálkodási
követelményrendszer betartását a NÉBIH KMO által koordinált ellenőrzések
vonatkozásában a Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága és
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága ellenőrzik, az eljárást
pedig az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság koordinálja.
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AZ ELLENŐRZÉSEK JELLEGE
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
által végzett kölcsönös megfeleltetés (KM)
ellenőrzéseket kockázati alapon végezzük. Az
követelményei
ellenőrzésekhez
a
mintakiválasztást az illetékes nemzeti kifizető
ügynökség,
a
Mezőgazdasági
és
Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) végzi. Az MVH
az ellenőrzésre kiválasztott ügyfelek körét 7580 %-os kockázatbecslésen és 20-25 %-os
véletlenszerű
kiválasztáson
alapuló
mintavételi módszerek alapján határozza
meg.
Az ellenőrzési minta NÉBIH részére történő
átadására a 2007. évi XVII. törvény (3)
bekezdése szerinti, a NÉBIH és az
állatbetegségek MVH
között
létrejött
megállapodásban
marhavész,
meghatározott
adattartalommal,
formátumban és időpontig, az előzetes
mintaátadás
esetében
a
támogatási
kérelmek beadása előtt, a végleges
mintaátadás
esetében
a
támogatási
kérelmek beadása után kerül sor.
A kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó
jogszabályban
foglalt
gazdálkodási
követelmények (JFGK-k) közül a NÉBIH –
mint a kölcsönös megfeleltetési szabályok
betartását ellenőrző szervekről szóló
322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet szerinti
hatáskörrel rendelkező hatóság – az
alábbiak ellenőrzésének végrehajtásáért
felelős:
 a felszín alatti vizek szennyezés elleni
védelme (JFGK 2);
 a
szennyvíziszap
mezőgazdasági
felhasználása (JFGK 3);
 a mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezés elleni védelem (JFGK 4);
 sertések azonosítása és nyilvántartása
(JFGK 6);
 szarvasmarhák
azonosítása
és
nyilványtartása (JFGK 7);

 juh- és kecskefélék azonosítása és
nyilvántartása (JFGK 8);
 növényvédő
szerek
engedélyezésének,
forgalomba
hozatalának
és
használatának
általános követelményei (JFGK 9);
 egyes
hormon-vagy
tireosztatikus
hatású anyagokra és β-agonistákra
vonatkozó felhasználási tilalom az
állattenyésztésben (JFGK 10);
 élelmiszerbiztonság,
takarmánybiztonság
követelményei
(JFGK 11);
 szivacsos agyvelőbántalmak (TSE)
elleni védekezés (JFGK 12);
 a ragadós száj- és körömfájás
bejelentése (JFGK 13);
 egyes
fertőző
állatbetegségek
bejelentése:
keleti
marhavész,
kiskérődző pestise, sertések hólyagos
betegsége,
kéknyelv
betegség,
szarvasok epizootiás haemorrhagiás
betegsége, juh- és kecskehimlő
(Capripox), hólyagos szájgyulladás,
afrikai sertés pestis, bőrcsómosodáskór, Rift-völgyi láz (JFGK 14);
 kéknyelv betegség bejelentése (JFGK
15).
 állatjólét (borjak védelme) (JFGK 16);
 állatjólét (sertések védelme) (JFGK 17);
 állatjólét
(mezőgazdasági
haszonállatok védelme) (JFGK 18);

A kockázatelemzési módszereken alapuló,
valamint
a
véletlenszerű
kiválasztás
eredményének függvényében egy adott
ellenőrzési évben egy gazdálkodónál több
JFGK vagy JFGK csoport ellenőrzésére is sor
kerülhet. A helyszíni ellenőrzésre kiválasztott
gazdálkodók minimális aránya JFGK-nként
változó:
 a JFGK 2-3-4-9, a JFGK 6, valamint a
JFGK 10-18 esetén 1 %;
 a JFGK 7 és a JFGK 8 esetén 3 %.
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Az MVH szükség esetén a pótkiválasztás
elkerülése
érdekében
rátaemelést
alkalmazhat.
Az ellenőrzések végrehajtását követően a
jogerős ellenőrzési eredményeket a NÉBIH
ellenőrzési jelentés formájában juttatja el az
MVH-nak. Az ellenőrzési jelentést a 2007.
évi XVII. törvény 19. § (3) bekezdése
szerinti, a NÉBIH és az MVH között létrejött
megállapodásban
előzetesen
meghatározott
adattartalommal
és
struktúrában adja át az NÉBIH az MVH
részére.
A
kölcsönös
megfeleltetés
ellenőrzések
eredményeinek
jogkövetkezményeiről (pl. az esetleges
szankciók kiszabásáról) a jelentés-átadást
követően az MVH dönt.

AZ
ELLENŐRZÉSI
MEGVALÓSULÁSA

TERV

A 2013-as évben összesen 28 680 db KM
ellenőrzésre került sor. A 2013. évi
kölcsönös
megfeleltetés
ellenőrzések
számát JFGK-nkénti bontásban, illetve
összesítve az 12. táblázat tartalmazza.
A KM ellenőrzések végrehajtásáért a
fővárosi és a megyei kormányhivatalok
illetékes mezőgazdasági szakigazgatási
szervei (illetékes igazgatóságai) felelősek.
Ezek közül a JFGK 2-3-4-9 ellenőrzéseket
a növény- és talajvédelmi igazgatóság, a
JFGK 6, 7, 8, 10-18 ellenőrzéseket pedig
az
élelmiszerlánc-biztonsági
és
állategészségügyi
igazgatóság
szakemberei hajtják végre.
A KM ellenőrzések szakmai irányítását,
illetve az országos szintű koordinációs
feladatokat a NÉBIH látja el. Tekintettel
arra, hogy a mintakiválasztás alapvetően
kockázatelemzéses módszerrel történik, az
ellenőrzési mintaszám megyei bontásban
szemlélve viszonylag nagy eltéréseket
mutathat.
A
2013.
évi
kölcsönös

megfeleltetés ellenőrzések megyénkénti
eloszlását az 24. ábra tartalmazza.
JFGK típusa

Ellenőrzések
száma

JFGK 2

1 990

JFGK 3

1 982

JFGK 4

1 718

JFGK 6

268

JFGK 7

485

JFGK 8

263

JFGK 9

1 982

JFGK 10

2 782

JFGK 11

2 551

JFGK 12

2 782

JFGK 13

2 366

JFGK 14

2 366

JFGK 15

2 102

JFGK 16

1 619

JFGK 17

642

JFGK 18

2 782

Összesen

28 680

12. táblázat A 2013. évi KM ellenőrzések száma

A NÉBIH és a megyei kormányhivatalok
kölcsönös megfeleltetéssel kapcsolatos
feladatainak ellátását, végrehajtását egy
informatikai
rendszer
(ún.
KM
szakrendszer) támogatja, amely olyan
módon került kialakításra, hogy az a
vonatkozó EU-s és nemzeti jogszabályok
által
megkövetelt
valamennyi
minőségbiztosítási
szempontnak
megfeleljen. A KM ellenőrzésre kiválasztott
ügyfelek ellenőrzésének ütemezésére, az
ellenőrzési terv elkészítésére a KM
szakrendszer egyik, erre a célra kifejlesztett
moduljában kerül sor. Az ellenőrzések
racionalizálása és a rendelkezésre álló
pénzügyi és humán erőforrás minél
hatékonyabb kihasználása érdekében a KM
ellenőrzések végrehajtását összehangoljuk
a vonatkozó szakhatósági ellenőrzésekkel.
Ennek megfelelően a KM szakrendszer
folyamatosan kommunikál a releváns
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szakhatósági ellenőrzések végrehajtását
segítő informatikai rendszerekkel.
Az MVH általi mintaátadást követően a KM
ellenőrzésre kiválasztottak listáját a NÉBIH
betölti a KM szakrendszer ütemezési
moduljába, majd ennek tényéről, és az
ütemezés megkezdésének lehetőségéről
hivatalos úton tájékoztatja a megyei
kormányhivatalok
mezőgazdasági
szakigazgatási szerveinek vezetőit. A
megyei ütemtervek összeállítása során
valamennyi gazdálkodó vonatkozásában
ellenőrző-csoportok kerülnek felállításra.

Az ütemezést követően a megyei
kormányhivatalok élelmiszerlánc-biztonsági
és állategészségügyi igazgatóságainak
vezetői megküldik a megyei ütemterveket,
amelyeket a NÉBIH összesít, és azokból
országos ütemtervet állít össze. Az
országos ütemterv jóváhagyását követően
a NÉBIH elrendeli az abban foglalt
ellenőrzések végrehajtását a megyei
kormányhivatalok számára.
A
jóváhagyott
ütemtervben
foglalt
ellenőrzéseket
a
megyei
kormányhivataloknak
egy
előre
meghatározott ellenőrzési időszakon belül
kell végrehajtani.
Baranya Megyei Kormányhivatal
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

3%

4%

Békés Megyei Kormányhivatal

3%

4%

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal
Csongrád Megyei Kormányhivatal

16%

3%

Fejér Megyei Kormányhivatal
Győr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

8%

3%

7%

8%

Heves Megyei Kormányhivatal

5%

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal
Komárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatal
Nógrád Megyei Kormányhivatal
Pest Megyei Kormányhivatal

2%
1%

6%
6%

4%
2%
11%

6%

Somogy Megyei Kormányhivatal
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kormányhivatal
Tolna Megyei Kormányhivatal
Vas Megyei Kormányhivatal
Veszprém Megyei Kormányhivatal
Zala Megyei Kormányhivatal

24. ábra A 2013. évi KM ellenőrzések eloszlása megyénként
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Tekintettel arra, hogy az ellenőrzési minta
kiválasztása nem a NÉBIH kompetenciája,
és az MVH által ellenőrzésre kiválasztott
valamennyi
ügyfél
vonatkozásában
ellenőrzési jelentést kell produkálni, a
jóváhagyott országos ütemtervtől eltérni
nem lehet, és az ellenőrzéseket az összes
kiválasztott gazdálkodó tekintetében végre
kell hajtani.

ELLENŐRZÉSEK EREDMÉNYEI
A 2013. évi KM ellenőrzések során feltárt
meg nem felelések számát a 2.sz. táblázat
mutatja. A táblázatból látható, hogy a meg
nem felelések az egyes állatfajok
azonosításával
és
nyilvántartásával
kapcsolatos követelmények (JFGK 6, 7, 8)
vonatkozásában
kerültek
legnagyobb
számban megállapításra. A környezet- és
talajvédelemmel kapcsolatos előírások
(JFGK 2, 3, 4) betartása során a
gazdálkodók sokkal inkább jogkövető
magatartást tanúsítottak, hiszen ezen
JFGK-k vonatkozásában meg nem
felelések alacsony számban fordulnak elő.
A
növényés
állategészségügyi
követelmények (JFGK 9, 10, 11, 12, 13,
14,
15)
ellenőrzése
során
feltárt
hiányosságok minimálisnak tekinthetők.
A
NÉBIH,
illetve
a
megyei
kormányhivatalok
mezőgazdasági
szakigazgatási szervei a releváns KM
ellenőrzéseket,
mint
hatáskörrel
rendelkező hatóságok hajtják végre.
Ennek
értelmében
a
kölcsönös
megfeleltetés
vonatkozásában
a
hatáskörük csak az MVH által kiválasztott
minta szerinti ügyfelek ellenőrzésére,
illetve a jogerős ellenőrzési eredmények
ellenőrzési jelentés formájában történő
átadására korlátozódik. Így – kizárólag a
kölcsönös megfeleltetés tekintetében –
hatáskör hiányában sem a NÉBIH, sem
pedig a megyei kormányhivatalok illetékes

igazgatóságai
nem
foganatosítanak
intézkedést a KM ellenőrzések során
megállapított meg nem felelésekkel
kapcsolatosan. Az ellenőrzések során
feltárt
hiányosságok
jogkövetkezményeinek megállapítása a
vonatkozó nemzeti jogszabályok alapján a
kifizető ügynökség hatáskörébe tartozik. A
2013. évi meg nem felelések száma és
aránya JFGK típusonkénti bontásban a 13.
táblázatban található.
AZ

ELLENŐRZÉSEK

SORÁN

TAPASZTALHATÓ TRENDEK

A 2012. és 2013. évi meg nem felelések
százalékos megoszlását a 14. táblázat
mutatja be. A 2013. évi ellenőrzési
eredmények alapján megállapítható, hogy
a JFGK 2, 3, 13, 14 és 15 ellenőrzések
során
a
megyei
kormányhivatalok
szakemberei meg nem felelést nem tártak
fel,
mely
megegyezik
az
eddigi
tendenciákkal.
A KM ellenőrzések során – mind a 2012es, mind a 2013-as év vonatkozásában –
legnagyobb (és közel azonos) arányban
(43,3% és 40,2%-ban) a sertések
azonosítása és nyilvántartása (JFGK 6)
kapcsán
állapítottak
meg
hibákat,
hiányosságokat.
A JFGK 4, 9, 10, és 12 ellenőrzések
vonatkozásában a meg nem felelések
százalékos aránya a két ellenőrzési év
viszonylatában emelkedést mutat.
A JFGK 6, 7, 8 (juh és kecske) és 11
ellenőrzések vonatkozásában a meg nem
felelések százalékos aránya a két
ellenőrzési év viszonylatában csökkenést
mutat, amely nagy valószínűséggel a KM
ellenőrzések motiváló hatásával lehet
kapcsolatban.
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JFGK típusa

Meg nem felelések

Meg nem felelések

száma (db)

aránya (%)

-

-

JFGK 2
JFGK 3

-

-

JFGK 4

118

6,8

JFGK 6

108

40,2

JFGK 7

81

16,7

JFGK 8 juh

24

10,3

JFGK 8 kecske

8

25,8

JFGK 9

36

1,8

JFGK 10

2

0,1

JFGK 11

22

0,8

JGFK 12

3

0,1

JFGK 13

-

-

JFGK 14

-

-

JFGK 15

-

-

JFGK 16

5

0,3

JFGK 17

1

0,1

JFGK 18

15

0,5

Összesen

444

1,4

13. táblázat A 2013. évi meg nem felelések száma és aránya, JFGK típusonkénti bontásban
2012. évi meg nem

2013. évi meg nem

felelések száma (%)

felelések száma (%)

JFGK 2

-

-

JFGK 3

-

-

JFGK 4

3,9

6,8

JFGK 6

43,3

40,2

JFGK 7

25,5

16,7

JFGK 8 juh

14,7

10,3

JFGK 8 kecske

27,7

25,8

JFGK 9

0,9

1,8

JFGK 10

0,01

0,1

JFGK 11

1,3

0,8

JFGK 12

-

0,1

JFGK 13

-

-

JFGK 14

-

-

JFGK 15

-

-

JFGK 16

/

0,3

JFGK 17

/

0,1

JFGK 18

/

0,5

1,8

1,4

JFGK típusa

Összesen

14. táblázat a 2011. és a 2012. évi meg nem felelések százalékos megoszlása
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A 2013-as évben bevezetett JFGK 16, 17,
18
vonatkozásában
nincs
összehasonlításra rendelkezésre álló adat,
de az elmondható, hogy a 2013. év
vonatkozásában hibák, hiányosságok
alacsony
számban
kerültek
megállapításra.

AZ
ELLENŐRZÉSI
TEVÉKENYSÉG
ÖSSZEHASONLÍTÁSA AZ ELŐZŐ ÉVEK
ADATAIVAL
Összességében megállapítható, hogy a
2012-es évhez viszonyítva a meg nem
felelések
aránya
csökkent,
amely
nagyrészt a JFGK 6, 7 és 8 tekintetében
tapasztalt
javuló
tendenciának
köszönhető.

AZ ÉVES MUNKA SORÁN
KÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK

BE-

A kölcsönös megfeleltetés 3 lépésben
történő bevezetése a 2013. évben az
utolsó fázisához érkezett.
A 2013.
ellenőrzési
évtől
vált
teljessé
Magyarországon
a
kölcsönös
megfeleltetés ellenőrzési rendszere a
JFGK 16, 17, 18 bevezetésével.
Az új JFGK-k bevezetésének érdekében a
KM szakrendszer érintett moduljaiban
(helyszíni
ellenőrzési
jegyzőkönyvek,
kiértékelés, döntés /határozat, végzés/
generálás) végre kellett hajtani a
szükséges átállításokat, módosításokat,
mely munkálatokat a NÉBIH szakemberei
koordináltak.

KÉPZÉS
Az ellenőrzési időszak megkezdése előtt a
KM eljárásban résztvevő valamennyi
szereplő (KM ellenőr, KM jóváhagyó
osztályvezető, megyei KM koordinátor)

számára a NÉBIH témakörönként képzést
szervez. A 2011-es évtől kezdve a KM-ben
érintett kollégák oktatása és ellenőrzésre
történő felkészítése ún. e-learning típusú
képzés formájában történik.
A képzés során az egyes szakembereknek
az általuk betöltött KM szerepkörnek
megfelelő témákból (általános eljárásrendi
kérdések / a KM szakrendszer általános,
illetve adott JFGK ellenőrzéséhez kötődő
használata / adott JFGK ellenőrzésével
kapcsolatos eljárás) sikeres vizsgát kell
tenni ahhoz, hogy a KM eljárásban részt
vehessenek.
Továbbá,
a
helyszíni
ellenőrzésben csak olyan ellenőr vehet
részt, aki a vonatkozó képzésben
részesült. A képzésen való részvétel
tényét a NÉBIH a KM szakrendszerben
igazolja.
A
2013-as
évben
a
megyei
kormányhivatalok növény- és talajvédelmi
igazgatóságairól, illetve élelmiszerláncbiztonsági
és
állategészségügyi
igazgatóságairól összesen 419 fő vett
részt a NÉBIH által szervezett képzésen
(megyei ÉBÁI 351 fő és NTI 68 fő).
Tekintve, hogy a kölcsönös megfeleltetés
rendszere
vonatkozásában
a
közigazgatáson belül a NÉBIH-en kívül
más hivatalok is érintettek, és a KM-mel
kapcsolatos kommunikációs tevékenység
a Földművelésügyi Minisztérium (FM)
hatáskörébe tartozik, a NÉBIH önállóan
nem szervez képzést a gazdálkodóknak.
A gazdálkodók tájékoztatásának egyik
sarokköve a Gazdálkodói kézikönyv,
amely első alkalommal 2008-ban került
kiadásra.
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2012. évi tapasztalatok az
audit területén
A Rendszerszervezési és Felügyeleti Igazgatóság Szakmai Felügyeleti Osztály feladata
a NÉBIH hatáskörébe tartozó hatósági feladatok állategészségügyi és élelmiszerellenőrző szolgálat, növény- és talajvédelmi szolgálat, erdővédelmi szolgálat,
tenyésztési hatóság, vadászati hatóság, halászati hatóság, borászati hatóság,
mezőgazdasági igazgatási szerv, valamint a pálinka-ellenőrző hatóság által történő
ellátásának felügyelete.
Gondoskodik

a

kölcsönös

megfeleltetés

keretében

tervezett

ellenőrzések

végrehajtásának szakmai felügyeletéről. Mindezek mellett ellátja az ökológiai tanúsító
szervezetek elismerését, ellenőrzését és felügyeletét.
Küldetése az egységes szemlélet kialakulásának elősegítése, továbbfejlesztése,
valamint az egyértelmű és végrehajtható központi utasítások, szabályzatok és
eljárásrendek kidolgozásának ösztönzése. Munkája során az osztály törekszik arra, hogy
a NÉBIH minden egységével építő jellegű kapcsolatot alakítson ki. Cél, hogy az
auditok száma arányban legyen a rendszer fejlesztési igényeivel és ezek fontosságával.
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A takarmány- és élelmiszerjog, valamint az
állat-egészségügyi és az állatok kíméletére
vonatkozó szabályok követelményeinek
történő
megfelelés
ellenőrzésének
biztosítása céljából végrehajtott hatósági
ellenőrzésekről
szóló
882/2004/EK
Rendelet 4. cikkének (6) bekezdése
szerint az illetékes hatóságok által végzett
belső auditokat független ellenőrzés alá
kell vetni.
A NÉBIH egy külső tanúsító szervezetet
választott a felülvizsgálati rendszerének
független vizsgálatára. A tanúsítási
folyamat első lépéseként azt a szabványt
kellett megkeresni, amely legjobban
jellemzi a működő felülvizsgálati rendszert.
A NÉBIH a 2006/677/EC guideline-ból
indult ki, amely a 882/2004/EK rendeletben
meghatározott
belső
auditok
végrehajtására vonatkozó iránymutatást
tartalmazza. A hivatkozott guideline az ISO
19011:2011 szabványban foglaltakra épül.
Mivel az ISO 19011:2011 csak egy
guideline, nem tanúsítható, ezért a
megfelelő QMS kialakításához választani
kellett egy másik szabványt. Ez a MSZ EN
ISO 9001:2009 szabvány, amely a
minőségirányítási rendszerrel kapcsolatos
követelményeket tartalmazza.
Egyeztetés az
Államtitkárság
és a NÉBIH
felső vezetésével
 A 2013. évi operatív célokról
 Ágazatok, amelyekről
informálódni szeretne a
felső vezetés

2013. évi felülvizsgálatok
vizsgálati irányai

Évente kötelező
felülvizsgálatok
§ KM
§ Öko

A tanúsító szervezet auditját követően
kibocsájtott tanúsítvány szerint 2013.
december 9-étől a NÉBIH felülvizsgálati
rendszere MSZ EN ISO 9001:2009
szabvány szerint tanúsított - az ISO
19011:2011
Útmutató
irányelveinek
figyelembevételével.
A tanúsítással biztosítható hogy az auditok
tervezése, kivitelezése, nyomon követése
szisztematikusan
és
dokumentáltan
történjen. Ezáltal az azonos típusú auditok
azonos módon kerülnek végrehajtásra. A
felülvizsgálati
rendszer
folyamatos
ellenőrzés alatt áll (belső audit, vezetőségi
átvizsgálás, külső tanúsító szervezet
auditja). Ez a folyamatos ellenőrzés
lehetővé teszi, hogy azonnali beavatkozás
történjen,
amennyiben
ez
indokolt.
Mindezek biztosítják, hogy a felülvizsgálati
rendszer folyamatosan fejlődhessen.

A 2013. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATI PROGRAM
TERVEZÉSE
A 2013. évi Felülvizsgálati Program
(továbbiakban: Program) összeállítását
egy körülbelül egyhónapos tervezési
folyamat előzte meg, amelyet a következő
ábra
mutat
be.

A vizsgálati irányok
típusba sorolása

2013. évi szakterületi
ellenőrzések
vizsgálati irányai

2013. évi auditok
vizsgálati irányai

2013. évi auditok
§ tárgya,
§ helyszínei,
§ Időpontja (negyedév szerint)

A végrehajtásért felelős
szervezeti egységek
meghatározása

Egyeztetés a kijelölt
szervezeti egységekkel

2013. évi szakterületi ellenőrzések
§ tárgya,
§ helyszínei,
§ Időpontja (negyedév szerint)

2013. évi
felülvizsgálati program

NÉBIH elnöke jóváhagyja és végrehajtását elrendeli

25. ábra A Felülvizsgálati program tervezési folyamata
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Igazgatóságok

A 2013. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATI PROGRAM
VÉGREHAJTÁSA

adatokat
szemlélteti,
szerinti megbontásban.

A Program végrehajtását 2013. január 1től rendelte el a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal elnöke. A Programban
szereplő felülvizsgálatokat az annak
végrehajtásáért
felelős
szervezeti
egységeknek 2013. november 30-ig kellett
lefolytatniuk.
A
tervezett
50
felülvizsgálatból 45 felülvizsgálat lett
lefolytatva, 2 felülvizsgálat elmaradt, és 2
átütemezésre került a következő évre (26.
ábra és 15. táblázat). Az alábbi ábra a
Program végrehajtásával kapcsolatos

Az ábrából látszik, hogy a Program
végrehajtásában
részt
vevő
négy
Igazgatóság közül mindössze egy nem
tudta elvégezni maradéktalanul az év
elején
betervezett
valamennyi
felülvizsgálatát. Ez jelentős javulást jelent
a végrehajtás arányában az előző évek
adataihoz képest. Ugyanakkor a REFI két
auditot a következő évre ütemezett át, egy
audit pedig nem valósult meg. Ennek okai
a humán erőforrás hiányában és más,
előre
nem
tervezett
feladatok
felmerülésében kereshetők.

2

Átütemezett
vizsgálatok

1

1

16
7

ReFI

4

15

Elmaradt
felülvizsgálatok

4

ÁÁI

ÉTbI

FMI

NTAI

Végrehajtott
felülvizsgálatok(végre
hajtva a programban
előírt felülvizsgálati
időszakban)

26. ábra A 2013. évi felülvizsgálatok összefoglalása

Felülvizsgálat típusa

Felülvizsgálatok száma

Audit

7
4

Szakterületi ellenőrzés

16
4

39

15
Összesen

Felülvizsgálatot végző szervezeti egység
Rendszerszervezési és Felügyeleti Igazgatóság
Állat-egészségügyi és állatvédelmi Igazgatóság
Állattenyésztési Igazgatóság
Állatgyógyászati termékek igazgatósága
Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóság
Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság
Földművelésügyi Igazgatóság
Erdészeti Igazgatóság
Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóság
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi
Igazgatóság

45

15. táblázat A végrehajtott felülvizsgálatok száma, Igazgatóságok szerint
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A 2013. ÉVBEN VÉGREHAJTOTT AUDITOK
ÖSSZEFOGLALÁS
SZERVEZETEK

ÖKO

TANÚSÍTÓ

2009-2013.

AZ

KÖZÖTT

TÖRTÉNT AUDITJAIRÓL

2009. július elsejétől a 79/2009. FVM
rendelet értelmében a NÉBIH felügyeli a
Magyarországon működő két öko tanúsító
szervezet munkáját. Ennek keretében
kerül sor a tanúsítók évente történő
felülvizsgálatára. Az auditokat több évre
kiterjedő, tudatos tervezési munkát
követően hajtjuk végre annak érdekében,
hogy a rendelkezésre álló humán
erőforrásra alapozott, szisztematikusan
végrehajtott vizsgálatokkal a lehető
legpontosabb képet kapjunk a tanúsítók

működéséről. 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

A fenti információk figyelembevételével az
alábbi táblázatban foglaltakban megjelölt
témákban hajtottuk végre 2010-2013.
között az auditokat (16. táblázat).

Év

Felülvizsgálat típusa

Felülvizsgált terület

2009

teljes dokumentáció ellenőrzés
interjú

tanúsító szervezet teljes működése

2010

dokumentáció ellenőrzés
interjú

tanúsító szervezet saját dokumentált eljárásaiban
foglaltak betartása

2011

dokumentáció ellenőrzés
interjú
dokumentáció ellenőrzés
interjú
dokumentáció ellenőrzés
interjú

2012

2013

ellenőrző szervezetek hatékonysága
illetékes hatósággal való együttműködés
import területén végzett tevékenység

dokumentáció ellenőrzés
interjú

pénzügyi működés

witness audit*
interjú
review audit**
interjú
dokumentáció follow up ellenőrzés

takarmányozással kapcsolatos ellenőrzési és
tanúsítási tevekénység
takarmányozással kapcsolatos ellenőrzési és
tanúsítási tevékenység
import területén végzett tevékenység

witness audit
interjú
review audit
interjú

gyümölcstermesztéssel kapcsolatos ellenőrzési és
tanúsítási tevekénység
gyümölcstermesztéssel kapcsolatos ellenőrzési és
tanúsítási tevékenység
takarmányozással kapcsolatos ellenőrzési és
tanúsítási tevekénység

witness follow up audit

*witness audit:az illetékes hatóság megfigyeli a tanúsító szervezet ellenőrét a helyszíni ellenőrzése közben
**review audit:az illetékes hatóság vizsgálata egy gazdálkodónál, annak érdekében, hogy a tanúsító szervezet
eljárásainak megfelelőségét és hatékonyságát igazolja (EU Bizottság Working document)

16. táblázat Auditált terültek 2010-2013
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TAPASZTALATOK A HATÓSÁGI

ELŐÍRÁSOK NYOMON KÖVETÉSE

ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATBAN

Az auditokat követően kiadott hatósági
rendelkezéseket a következő évi auditon
tekintettük át. Ez a folyamatos nyomon
követés is hozzájárult ahhoz, hogy a
tanúsító szervezetek szinte hiánytalanul
végrehajtották a rendelkezéseket.

AUDIT TERVEZÉS

Az
auditok
tervezésénél
megfelelő
eljárásnak bizonyult, hogy az interjúk és a
dokumentáció teljes áttekintése alapján
először a tanúsító szervezetek teljes
működéséről
szereztünk
képet.
A
működésről szerzett általános kép által az
egyes szakterületeken végzett ellenőrzési
és tanúsítási tevékenységet könnyebb
megérteni.
AUDIT TECHNIKA

Az auditokon minden évben volt interjú és
dokumentáció ellenőrzés. Ezt egészítettük
ki a szakterületek részletes vizsgálatakor a
helyszíni ellenőrzések felülvizsgálatával.
Az auditok alapján arra következtetésre
jutottunk, hogy kisebb számú audit
végrehajtása is elegendő a tanúsító
szervezetek egy-egy szakterületen végzett
tevékenységére
vonatkozó
nem
megfelelőségek feltárásához.

1

2

Észlelt probléma
A vonatkozó FVM rendelet és tanúsítási rendszer
működése között eltérés van, és több ponton a rendelet
módosítása szükséges.
Mivel az ökológiai gazdálkodás ellenőrzése is az
élelmiszerlánc felügyelet alá tartozik, az öko
gazdálkodás felügyeletéhez kapcsolódó tervezési és
jelentési rendszernek szorosan az élelmiszerlánc
felügyelet hatósági rendszereihez kell kapcsolódnia.

VÁLTOZÁSOK NYOMON KÖVETÉSE

A 34/2013. VM rendelet hatályba lépésével
a tanúsító szervezeteknek nem kell
megküldeniük
a
Minőségügyi
Kézikönyvben
történt
évközi
változtatásokat
jóváhagyásra
a
hatóságnak. Ezeket a módosításokat az
éves felülvizsgálat alkalmával azonban
ellenőrizni szükséges.
FŐBB PROBLÉMÁK ÉS INTÉZKEDÉSEK

Az alábbiakban azt foglaljuk össze, hogy a
hatóság az elmúlt öt év felügyeleti
tevékenysége
során
milyen
főbb
problémákat tárt fel az öko tanúsítás
területén, és ezek vonatkozásában milyen
intézkedések születtek a hatóság részéről.
Intézkedés
Javaslattétel a 79/2009. FVM rendelet módosítása
érdekében.
Javaslattétel a 79/2009. FVM rendelet módosítása
érdekében.

3

A tanúsító szervezet tevékenysége kapcsán feltárt nem
megfelelősségek vonatkozásában jogszabály
hiányában nem volt lehetőség bírság kiszabására

Éltv. és 194/2008. Kormrendelet módosítási
javaslat kezdeményezése a tanúsító szervezetek
működési nem megfelelőségének bírsággal
történő szankcionálása érdekében.

4

Problémák a partnerszerződés tartalmával (tanúsító
szervezet váltás problémái).

Egyeztető megbeszélés a Biokontroll Hungária
Kft. és a NÉBIH Jogi Igazgatóságának
képviselőinek részvételével.

5

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

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.

6

A tanúsító szervezetek pénzügyi működésének
vizsgálata során nem megfelelőségeket találtunk.

A hatáskör hiánya miatt a vizsgálatokat áttettük a
NAV-hoz. A NAV tájékoztatása alapján a
Biokontroll Kft-nél adóvizsgálat folyik.
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7

8

A tanúsító szervezetek általános élelmiszerbiztonsági
kérdéseket nem vizsgálnak, mert ez nem képezi a
delegált feladatuk részét.
Az audit csoport több olyan nem megfelelőséget
tapasztalt a meglátogatott létesítményekben, amelyeket
a létesítmények felügyeletét ellátó hatósági
szakemberek korábbi ellenőrzéseik során vagy nem
tártak fel, vagy rosszul értékeltek.

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.
Az ÉTBI a szakmai igazgatóságok bevonásával
képzést tartott a tanúsító szervezetek ellenőreinek
a különféle hatósági engedélyek ismertetése
témakörében.

9

A megyei és központi szintű hatóság és a tanúsító
szervezetek közötti kommunikáció, kapcsolattartás nem
kielégítő.

Belső egyeztető fórum létrehozása a tanúsító
szervezetek és hatóság különböző szakterületét
képviselő szakembereinek részvételével.

10

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.

A hatóság a tanúsító szervezetekkel személyes
egyeztetésen adott iránymutatást a kockázatalapú
létesítményellenőrzés és termékellenőrzés
rendszer fejlesztéséhez, az erre vonatkozó
dokumentált eljárás kidolgozásához.

11

A tanúsítók ellenőrei az öko gazdálkodók által
elmondottakat, illetve a dokumentációban foglaltakat
elfogadják keresztellenőrzés elvégzése nélkül.

Follow up witness audittal ellenőzi vissza a
hatóság a helyszíni ellenőrzések színvonalát, a
hatósági rendelkezések teljesítését.

12

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.

13

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.

14

A megyei mezőgazdasági szakigazgatási szervek
eljárása nem egységes az öko ügyekben.

Az ÉTBI és az NTAI képzéseket tartott a megyei
hatósági szakembereknek az öko termesztés
hatósági ellenőrzésével kapcsolatban.
ÁROP tananyag készítése az egységes
jogszabályi értelmezés elősegítése érdekében

15

A NÉBIH-en belül probléma az ökológiai tanúsítással
kapcsolatos hatósági eljárások értelmezésében, a
feladatok leosztásában.

Belső Egyeztető Fórum létrehozása a NÉBIH
valamennyi ökológiai gazdálkodással kapcsolatos
hatósági tevékenységet végző szakterületének
képviseletével.
A NÉBIH Öko eljárásrendjének átdolgozása.

16

Alvállalkozó által végzett tevékenység
megfelelőségének igazolása Minősítő Tanúsítványon
Utasítás kiadása az ÉTbI részéről
nem megfelelő módon történik.
17. táblázat Az elmúlt öt évben feltárt főbb problémák és intézkedések
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A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÉS KERTÉSZETI

MEGYEI

IGAZGATÓSÁG 2013. ÉVI AUDITJA

HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉGEI

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
növénytermesztési
hatóság szervezeti felépítését bemutató
ábra a 4. mellékletben található.
AZ

IGAZGATÓSÁG

SZAKIGAZGATÁSI

FELADATAI

1. Genetikai anyagok megőrzése és
fenntartása
2. Új növényfajták állami elismerésével
kapcsolatos feladatok
3. Szaporítóanyagok előállításával és
forgalomba hozatalával kapcsolatos
hatósági feladatok, szaporítóanyag
minősítés
4. Szaporítóanyagok
GMO
mentességének hatósági ellenőrzése
5. GM
szervezetekkel
történő
engedélyköteles kísérletek felügyelete
6. Borszőlő
ültetvények
növénytermesztési
hatósági
ellenőrzése
7. Gyümölcs
ültetvények
termőre
fordulásával
kapcsolatos
hatósági
feladatok
8. Szőregi rózsarózsatő oltalom alatt álló
földrajzi árujelző ellenőrzése
9. Szőlőültetvény szerkezetátalakításával
kapcsolatos delegált hatósági feladat






IGAZGATÓSÁGOK

AUDITÁLT

Erdészeti csemetekertben végzett
hatósági ellenőrzés
Fémzárolás
Dísznövény szaporítóanyag
forgalmazás ellenőrzése
Komplex vetőmagüzem ellenőrzés

KÉPZÉS

A központi igazgatóság által kidolgozott
képzési
rendszerben
valamennyi
növénytermesztési hatósági feladatokat
ellátó felügyelőnek részt kell vennie.
Külön képzés és vizsgáztatás folyik
minden szakterületen, amelynek során
igen speciális és nagy szakmai tudást
sajátíthatnak el a felügyelők, illetve a
központi igazgatóság dolgozói is.
Mind a vetőmag felügyelő, mind a
szaporítóanyag felügyelő kizárólag egy
éves betanulási időszak letelte, és az adott
szakterülethez tartozó vizsga letétele után
végezhet egyedül hatósági ellenőrzést.
A
felügyelőknek
minden
évben
továbbképzéseken kell részt venniük,
amelyek
során
megismerkednek
a
szakterületre vonatkozó új információkról,
illetve a tudásukat gyakorlati képzéseken
is elmélyíthetik. Minden továbbképzés
vizsgával zárul. Ezen képzések témája
lehet fajtaismeret, jogszabály ismeret,
szakszoftver, mintavételi eljárás szinten
tartása, továbbá módszertani egyeztetés
és oktatás.
Az értekezletek sok esetben képzés
jellegűek, amik azonban nem minden
esetben megfelelően dokumentáltak, nem
mindig készül jelenléti ív és emlékeztető.
A képzésekről a képzési tervet, a
dísznövény- és zöldség szaporítóanyag
ellenőrzés oktatási anyagát, illetve az
Alsótekeresi
Faiskolánál
megtartott
továbbképzés
tesztjét
és
annak
eredményeit a központi igazgatóság
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bemutatta. Jelenléti ívet egyetlen, a
megyei felügyelőknek tartott képzésről
sem küldött a központi igazgatóság. A
növénytermesztési hatósági feladatokat
végző központi és megyei laboratóriumi
dolgozóknak
az
akkreditálás
során
elfogadott
előírásoknak
megfelelően
szigorú
képzési
előírásoknak
kell
megfelelniük, a képzéseken történő
részvételt igazoló dokumentumokat a
laboratóriumban bemutatták.
KÖLCSÖNÖS MEGFELELTETÉS AUDITJA

A NÉBIH minden évben felülvizsgálja a
Kölcsönös Megfeleltetés (továbbiakban
KM) hatósági helyszíni ellenőrzéseinek
lefolytatását, amelynek során vizsgálja a
helyszíni ellenőrzésre vonatkozó előírások
megvalósíthatóságát,
illetve
azok
teljesülését. 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.
AZ AUDIT ANYAGA ÉS MÓDSZERE








A szempontok meghatározása során
valamennyi
megyéből,
az
összes
lehetséges variáció figyelembevételével az
összes ügytípusból kerültek kijelölésre
ellenőrzések.
Az ellenőrzés kiértékelése során az alábbi
szempontokat vettük figyelembe:










Az auditra az alábbi szempontok alapján
választottunk ki ügyfeleket:


mind a 19 megyéből történjen
kiválasztás,

több megyét érintő ellenőrzések is
kerüljenek kijelölésre,
hivatalból
felülvizsgált
ügyek
(módosító, visszavonó) is,
továbbá egyes megfellebbezett
ügyek (összesen 9 db, saját
hatáskörben:
módosító,
visszavonó;
másodfokon:
módosító,
megsemmisítő,
helybenhagyó)
vizsgálata
is
megtörténjen,
megfelelést és nem megfelelést
tartalmazó döntések is legyenek,
valamint a lezárást jelentő mindkét
döntés típusú ügyek (végzés,
határozat) is szerepeljenek az
alapsokaságban.



helyszínen felvett jegyzőkönyv
értékelhető-e vagy sem;
a felvett jegyzőkönyv kitöltése
eljárásrendileg megfelelő-e;
nem megfelelő kitöltés esetén a
hiba milyen súlyú volt (enyhe,
közepes, súlyos, értékelhetetlen);
a helyszínen felvett jegyzőkönyvi
adatok visszarögzítése hogyan
történt a KM szakrendszerbe;
a szakrendszer által legenerált
döntésekben
a
kiértékelt
eredmények a szakrendszerbe
visszarögzített
jegyzőkönyvekkel
összhangban vannak-e;
milyen elsőfokú döntés született az
ügyben (határozat, végzés);
az ügyfél megfellebbezte-e az
elsőfokú döntést;
a fellebbezés hatására a megyei
igazgatóság (saját hatáskörben),
vagy
a
másodfokú
hatóság
vizsgálta az ügyet;
mi lett a fellebbezés alapján indított
vizsgálat eredménye.
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felvett,
majd
a
szakrendszerbe
visszarögzített jegyzőkönyvek adják, így a
hibás ellenőrzési adatokból hibás döntések
is születnek. A felülvizsgálati eljárások
jelentős része során az ügyfélre pozitív
eredményű döntés születik.

AZ AUDITOK MEGÁLLAPÍTÁSAI

A következő folyamatábrából látható (27.
ábra), hogy kis arányú a hibásan felvett,
illetve
visszarögzített
jegyzőkönyvek
aránya. Tekintettel arra, hogy a későbbi
hatósági döntések alapját a helyszínen

60 db helyszíni
jegyzőkönyv került
leellenőrzésre

8 db hibásan
felvett jegyzőkönyv

13,33%

3 esetben
állapítottak meg
ügyféli „meg nem
felelést”

5%

A megfellebbezett
ügyek 50%-ában
az ügyféli
fellebbezés jogos
volt

8 db hibásan
visszarögzített
jegyzőkönyv

13,33%

4 db hibásan
felvett és
visszarögzített
jegyzőkönyv

6,67%

2 esetben
állapítottak meg
ügyféli „meg nem
felelést”

3,33%

2 esetben történt
fellebbezés

1 esetben történt
fellebbezés

3,33%

1,67%

1 esetben az
ügyfélre kedvező
döntés született

1 esetben az
ügyfélre kedvező
döntés született

1,67%

1,67%

A megfellebbezett
ügyek 100%-ában
az ügyféli
fellebbezés jogos
volt

27. ábra A hibásan felvett illetve visszarögzített jegyzőkönyvek és az azokra alapozott döntések
alakulása

kitöltési útmutatók és az eljárásrend
nem
megfelelő
ismeretére
vezethetőek vissza. Ennek okai a
képzéseken
elhangzottak
nem
megfelelő elsajátításában, illetve az
ellenőrzések vezetői kontrolljában
kereshetők.

KÖVETKEZTETÉSEK

1.

2.

Az audit során megállapítottuk, hogy a
jegyzőkönyvek
13,33%-a
nem
megfelelően került felvételre. A
legtöbb hibát a JFGK 10-15-ös
ellenőrzések
vonatkozásában
tapasztaltuk, a vizsgált jegyzőkönyvek
37,50%-a hibás volt. Mivel a JFGK 1015 típusú ellenőrzési jegyzőkönyv a
legösszetettebb, a helyes kitöltéséhez
az eljárásrend és az útmutatók pontos
ismerete szükséges, amivel több
esetben
az
ellenőrök
nem
rendelkeznek.

3.

Valamennyi megvizsgált ellenőrzés
kapcsán megállapítható, hogy a
szakrendszer megfelelően működik, a
döntések generálásához szükséges
algoritmusban
hibát
nem
tapasztaltunk.

Az audit során megállapítottuk, hogy a
hibásan kitöltött jegyzőkönyvek a
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2013. ÉVI SZAKTERÜLETI ELLENŐRZÉSEK
MÓDSZERTANI ALAPÚ MINŐSÍTÉSE ÉS
KIÉRTÉKELÉSE
A KIÉRTÉKELÉS ANYAGA ÉS MÓDSZEREI

A kiértékelés során 39 szakterületi
ellenőrzés dokumentumait vizsgáltuk át. A
kiértékelés
menete
és
tematikája
ugyanúgy készült el, mint a 2012. évben.
Mindezek után elvégeztük mind az 39
végrehajtott
szakterületi
ellenőrzés
előzőekben említett dokumentumainak
pontozásos értékelését. Ezt követően
kiszámoltuk a megfelelőségi százalékot a
megszerzett
és
a
maximálisan
megszerezhető
pontszámok
közötti
különbség alapján. A megfelelőségi
százalékot az adott felülvizsgálat során
megállapított
teljesítmény
százalékra
vetítettük, így következtetve arra, hogy a
szakterületi ellenőr által a felülvizsgálat
végén
adott
teljesítmény
százalék
mennyiben
tekinthető
megbízható
eredménynek. A megfelelőségi százalék
alapján
az
ellenőr
által
adott
teljesítményszázalékból
egy
korrigált
teljesítmény százalékot számoltunk, ami
azt mutatja, hogy a felülvizsgált szervezet
teljesítménye valójában hány százalékos
lehetett.

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.

MEGÁLLAPÍTÁSOK

Amint azt az előző pontban leírtuk,
összesen 39 szakterületi ellenőrzés tervét,
kitöltött értékelő lapját és jelentését
elemeztük a minőség szempontjából. Az
alkalmazott módszer alapján azt tudtuk
megállapítani, hogy a 2013. évben a
NÉBIH szakmai Igazgatóságai által
végrehajtott felülvizsgálatok közül 36
teljesíti az alapvető minőségi kritériumokat.
Ez a tavalyi felülvizsgálatokhoz képest
pozitív előrelépés.
A 2013. évben lefolytatott szakterületi
ellenőrzések alapján megállapítható, hogy
a hatósági ellenőrzések általában jól
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Mellékletek
az éves jelentéshez
1. melléklet
A NÉBIH működésének és feladatellátásának jogszabályi alapja, valamint a 2012-ben
módosult főbb jogszabályok listája
2. melléklet
A Nemzeti Referencia Laboratóriumok (NRL) és hatósági laboratóriumok
3. melléklet
A Nemzeti Referencia Laboratóriumok tevékenységi köre
4. melléklet
Audit és szakterületi ellenőrzések
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1. MELLÉKLET
A NÉBIH MŰKÖDÉSÉNEK ÉS FELADATELLÁTÁSÁNAK JOGSZABÁLYI ALAPJA, VALAMINT A
2013-BEN MÓDOSULT FŐBB JOGSZABÁLYOK LISTÁJA
A NÉBIH MŰKÖDÉSÉNEK ÉS FELADATELLÁTÁSÁNAK JOGSZABÁLYI ALAPJA


az Élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény;



a Nemzeti Élelmiszerlánc- biztonsági Hivatalról szóló 22/2012 (II. 29.) Korm. rendelet;

A decentralizáció jegyében az egyedi engedélyezési, valamint ellenőrzési feladatok végrehajtásának
jelentős része a megyei szinten jelenik meg, így a központnál csak kis számban található ilyen típusú
feladat.
JOGSZABÁLYMÓDOSULÁSOK 2013-BAN

A szervezet működését érintő funkcionális jogszabályok:


2/2013. (I. 18.) VM utasítás a Vidékfejlesztési Minisztérium Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 7/2012. (IV. 21.) VM utasítás módosításáról



12/2013. (VI. 18.) VM utasítás a Vidékfejlesztési Minisztérium Szervezeti és Működési
Szabályzatáról



24/2013. (XI. 4.) VM utasítás a Vidékfejlesztési Minisztérium Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 12/2013. (VI. 18.) VM utasítás módosításáról



1/2013. (I. 8.) VM utasítás a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatának kiadásáról



51/2013. (II. 25.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő
egyes kormányrendeletek módosításáról

Szakterületi jogszabályok:


2013. évi CCL. törvény egyes törvényeknek agrár- és környezetügyi tárgyban történő
módosításáról



2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról



2013. évi CLXIX. törvény a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosításáról



2013. évi CCXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII.
törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról



540/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet a létfontosságú agrárgazdasági rendszerelemek és
létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről



504/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet a mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettségekről



189/2013. (VI. 7.) Korm. rendelet az egyes kormányrendeletek agrártárgyú módosításáról



430/2013. (XI. 15.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről
szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet módosításáról



323/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a halgazdálkodási hatóságok kijelölésével összefüggésben
egyes kormányrendeletek módosításáról



316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba
hozatalának egyes szabályairól



110/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet a lófélék egyedeinek azonosításáról



133/2013. (XII. 29.) VM rendelet a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak
megállapításáról



130/2013. (XII. 21.) VM rendelet az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
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113/2013. (XII. 10.) VM rendelet az óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról



88/2013. (X. 2.) VM rendelet az egyes állatjelölési és -nyilvántartási tárgyú rendeletek
módosításáról



77/2013. (IX. 10.) VM rendelet az állatgyógyászati termékekről szóló 128/2009. (X. 6.) FVM
rendelet módosításáról



74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet az egyes állat-járványügyi intézkedésekről és az azokkal
összefüggő állami kártalanításról



52/2013. (VI. 17.) VM rendelet a keményítő amilopektin-tartalmának növelése céljából módosított
burgonya védzáradéki eljárásáról



76/2013.

(IX.

10.)

VM

rendelet

a

növényvédő

szerek

forgalomba

hozatalának

és

felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről,
tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet módosításáról


24/2013. (IV. 11.) VM rendelet a mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésről szóló 44/2005. (V.
6.) FVM-GKM-KvVM együttes rendelet módosításáról



50/2013. (VI. 17.) VM rendelet a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009.
(XI. 12.) FVM rendelet módosításáról



18/2013. (VIII. 9.) VM utasítás a mezőgazdasági termékek harmadik országokban és belső
piacon történő megismertetésével és promóciójával kapcsolatos intézkedésekről szóló 46/2005.
(V. 23.) FVM rendelet alapján létrehozott Pályázatértékelő Bizottságról



71/2013. (XI. 20.) EMMI rendelet az élelmiszerekben lévő transz-zsírsavak megengedhető
legnagyobb mennyiségéről, a transz-zsírsav tartalmú élelmiszerek forgalmazásának feltételeiről
és hatósági ellenőrzéséről, valamint a lakosság transz-zsírsav bevitelének nyomon követésére
vonatkozó szabályokról



1377/2013. (VI. 27.) Korm. határozat az Országos Állatvédelmi és Állatjóléti Tanácsról

2. MELLÉKLET
A NEMZETI REFERENCIA LABORATÓRIUMOK (NRL) ÉS HATÓSÁGI LABORATÓRIUMOK
AZ ÉLELMISZER- ÉS TAKARMÁNYBIZTONSÁGI IGAZGATÓSÁG IRÁNYÍTÁSA ÉS FELÜGYELETE ALATT

Takarmányvizsgáló Nemzeti Referencia Laboratórium (1144 Budapest, Remény utca 42.)

Élelmiszer Mikrobiológiai Nemzeti Referencia Laboratórium (1095 Budapest, Mester utca 81.)


Élelmiszer Toxikológiai Nemzeti Referencia Laboratórium (1095 Budapest, Mester utca 81.)



Élelmiszer Analitikai Nemzeti Referencia Laboratórium (1135 Budapest, Lehel utca 43-47.)



Radioanalitikai Referencia Laboratórium (1182 Budapest, Fogoly utca 13-15.)



Regionális Élelmiszerlánc Laboratórium (6001 Kecskemét, Halasi út 34.)



Regionális Élelmiszerlánc Laboratórium (3534 Miskolc, Stadion utca 39/a.)



Regionális Élelmiszerlánc Laboratórium (8000 Székesfehérvár, Csikvári utca 15.) Regionális
Élelmiszerlánc Laboratórium (4030 Debrecen, Diószegi út 30.)



Regionális Élelmiszerlánc Laboratórium (7400 Kaposvár, Cseri major) Élelmiszerlánc Radiokémiai
Laboratórium (7100 Szekszárd, Tormay Béla u. 18.) Élelmiszerlánc Radiokémiai



Laboratórium (9700 Szombathely, Zanati út 3.)



Regionális

Élelmiszerlánc

Laboratórium

(8200

Veszprém,

Mártírok

útja11/A.)

Élelmiszerlánc-mikrobiológiai Laboratórium (8200 Veszprém, Dózsa György út 33.)
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A NÖVÉNY-, TALAJ- ÉS AGRÁRKÖRNYEZET-VÉDELMI IGAZGATÓSÁG IRÁNYÍTÁSA ÉS FELÜGYELETE
ALATT

Növény-egészségügyi és Molekuláris Biológiai Laboratórium (1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.)


Pécsi Bakteriológiai Laboratórium (7634 Pécs, Kodó dűlő 1.)



Pécsi Talajbiológiai Laboratórium (7634 Pécs, Kodó dűlő 1.)



Miskolci Növényvédőszermaradék- analitikai Laboratórium (3501 Miskolc, Blaskovics u. 24.)



Hódmezővásárhelyi Növényvédőszermaradék-analitikai Laboratórium (6800 Hódmezővásárhely, Rárósi
út 110.)



Velencei Növényvédőszer-analitikai Laboratórium (2481 Velence, Ország u. 23.)



Velencei Virológiai Laboratórium (2481 Velence, Ország u. 23.)



Velencei Talajvédelmi Laboratórium (2481 Velence, Ország u. 23.)



Gödöllői Vízélettani Laboratórium (2100 Gödöllő, Kotlán S. u. 3.)



Szolnoki Növényvédőszermaradék- analitikai Laboratórium (5001 Szolnok, Vízpart krt. 32.)




Szolnoki Talajvédelmi Laboratórium (5001 Szolnok, Vízpart krt. 32.)
Tanakajdi Talajvédelmi Laboratórium (9762 Tanakajd, Ambrózy 2.)

AZ ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI DIAGNOSZTIKAI IGAZGATÓSÁG IRÁNYÍTÁSA ÉS FELÜGYELETE ALATT

Emlős és Vadbetegségek Laboratóriuma (1149 Budapest, Tábornok u. 2.) Immunológiai Laboratórium
(1149 Budapest, Tábornok u. 2.)

Molekuláris Biológiai Laboratórium (1149 Budapest, Tábornok u. 2.)

Higiénés Bakteriológiai Laboratórium (1149 Budapest, Tábornok u. 2.)


Emlős Virológiai Laboratórium (1149 Budapest, Tábornok u. 2.)



Baromfi Virológiai Laboratórium (1149 Budapest, Tábornok u. 2.)



TSE és Veszettség Laboratórium (1149 Budapest, Tábornok u. 2.)



Baromfibetegségek Laboratóriuma (1149 Budapest, Tábornok u. 2.)



Gümőkór és Klinikai Bakteriológiai Laboratórium (1149 Budapest, Tábornok u. 2.)



Parazitológiai, Hal- és Méhbetegségek Laboratóriuma (1149 Budapest, Tábornok u. 2.)

Debrecen székhelyen


Debreceni Immunológiai, Virológiai és TSE Laboratórium (4031 Debrecen, Bornemissza u. 3-7.)



Debreceni Kórbonctani és Bakteriológiai Laboratórium (4031 Debrecen, Bornemissza u. 3-7.)

Kaposvár székhelyen



Kaposvári Immunológiai, Virológiai és TSE Laboratórium (7400 Kaposvár, Cseri út. 18.)
Kaposvári Kórbonctani és Bakteriológiai Laboratórium (7400 Kaposvár, Cseri út. 18.)

AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI TERMÉKEK IGAZGATÓSÁGA IRÁNYÍTÁSA ÉS FELÜGYELETE ALATT

Gyógyszer Analitikai Laboratórium (1107 Budapest, Szállás u. 8.)

Oltóanyag Osztály Vizsgálati Laboratóriuma (1107 Budapest, Szállás utca 8.)
A BORÁSZATI IGAZGATÓSÁG IRÁNYÍTÁSA ÉS FELÜGYELETE ALATT

Borászati Ellenőrző Laboratórium (1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.)

Borászati Hatósági Laboratórium (1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.)
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3. MELLÉKLET
A NEMZETI REFERENCIA LABORATÓRIUMOK TEVÉKENYSÉGI KÖRE
ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI DIAGNOSZTIKAI IGAZGATÓSÁG NEMZETI REFERENCIA LABORATÓRIUMI
FELADATAI
Az Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság 882/2004/EK rendelet szerinti referencia laboratóriumi
feladatai:


Paraziták (különös tekintettel a



Trichinella és az Echinococcus fajokra );



Antimikrobiális rezisztencia;



Fertőző szivacsos agyvelőbántalmak;



Klasszikus sertéspestis;



Afrikai lópestis; Madárinfluenza;



Newcastle-betegség;



Sertések hólyagos betegsége;



Halbetegségek;



Kéknyelv betegség; Afrikai sertéspestis;



Ragadós száj- és körömfájás;



Brucellózis;



Lovak ragályos méhgyulladásának




diagnosztikai vizsgálata;
Takonykór diagnosztikai vizsgálata; Veszettség diagnosztikája.

Az Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság egyéb referencia laboratóriumi feladatai:


Leukózis (64/432/EGK irányelv);



Gümőkór (64/432/EGK irányelv).

ÉLELMISZER- ÉS TAKARMÁNYBIZTONSÁGI IGAZGATÓSÁG NEMZETI REFERENCIA LABORATÓRIUMI
FELADATAI
Az Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság 882/2004/EK rendelet szerinti referencia laboratóriumi
feladatai:


Tej és tejtermék; Tengeri biotoxin;



Salmonella;



Listeria monocytogenes élelmiszerekben és takarmányokban;



Escherichia coli, köztük a verotoxikus E. coli élelmiszerekben és takarmányokban;



Campylobacter élelmiszerekben és takarmányokban;



Koaguláz-pozitív Staphylococcus baktériumok vizsgálata;



Takarmányokban előforduló állati fehérjék;



Állatgyógyászati készítmények és szennyező anyagok állati eredetű élelmiszerekben előforduló
maradékanyagai;



Takarmány adalékok;



Élelmiszerek és takarmányok GMO tartalom;



Peszticid-szermaradványok

az

állati

eredetű

élelmiszerekben

és

magas

zsírtartalmú

élelmiszercikkekben; Kémiai elemek állati eredetű élelmiszerekben, Nehézfémek (tápszerek és
speciális táplálkozási célú élelmiszerek, bébiételek);


Takarmányok nehézfém tartalom;
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Mikotoxinok állati eredetű élelmiszerekben és takarmányban;



Policiklikus aromás szénhidrogének élelmiszerekben és takarmányokban;



Élelmiszerekben és takarmányokban előforduló dioxinok és poliklórozott bifenilek;



Hormonok és béta-agonisták;



Az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagok

Az Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság egyéb referencia laboratóriumi feladatai:


Baromfihús víztartalma (1538/91/EGK rendelet);



Talaj, takarmánynövények, nyers tej, zöldségfélék, gyümölcsfélék, gabonafélék, húsfélék, tojás, erdei
termékek,

hal,

élelmiszer

technológiai

víz

radioaktivitása

(EURATOM

35-36.

Cikk;

2000/473/EURATOM).
BORÁSZATI IGAZGATÓSÁG NEMZETI REFERENCIA LABORATÓRIUMI FELADATA


Magyar autentikus borok izotóparányának mérése SNIF-NMR és IR-MS módszerrel Analitikai
Adatbank részére (555/2008/EK Bizottsági rendelet III. fejezet 89. cikkben meghatározott feladat)

NÖVÉNY-, TALAJ- ÉS AGRÁRKÖRNYEZET-VÉDELMI
LABORATÓRIUMI FELADATAI

IGAZGATÓSÁG

NEMZETI

REFERENCIA

Miskolci Növényvédőszermaradék-analitikai Laboratórium:


Gyümölcsök és zöldségek növényvédőszer-maradék tartalmának vizsgálata



Egyetlen szermaradék vizsgálatára irányuló módszerek alkalmazása

Velencei Növényvédőszer-analitikai Laboratórium:


Gabonafélék és takarmányok növényvédőszer-maradék tartalmának vizsgálata



Növényvédőszer-maradékok vizsgálata az állati eredetű élelmiszerekben és magas zsírtartalmú
élelmiszerekben
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4. MELLÉKLET
AUDIT ÉS SZAKTERÜLETI ELLENŐRZÉSEK
Központi szint
NÉBIH NKI

kertészeti és erdészeti
szaporítóanyag
felügyeleti szakterület

fajtakísérleti
szakterület

Fajtakísérleti
Osztályok

Erdészeti és
Energetikai
Szaporítóanyagfelügyeleti Osztály

Növényfajta
Kísérleti
Állomások

Dísznövény és
Zöldségpalánta
Szaporítóanyag
Felügyeleti Osztály

vetőmagfelügyeleti
szakterület

Szőlő-Gyümölcs
Szaporítóanyag
Felügyeleti Osztály

Vetőmagvizsgálati és
Hatósági Osztály

Tordas
Szántóföldi Növények
Fajtakísérleti Osztály

Kertészeti Növények
Fajtakísérleti Osztály

Központi
Vetőmagvizsgálati
Laboratórium

Eszterágpuszta
Székkutas
Debrecen
Szombathely

Megyei szint

Megyei
Kormányhivatal
NTI

Vetőmag- és
Szaporítóanyagfelügyeleti Osztály

Vetőmag
felügyelő

Kertészeti
szaporítóanyag
felügyelő

Erdészeti
szaporítóanyag
felügyelő

Vetőmagvizsgáló
laboráns
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Fajtakitermesztő
Állomás
Monorierdő

Minősítésfelügyeleti
Osztály

Tartalom
BEVEZETÉS

3

ITNET

5

CÉLRENDSZER

6

ÉLELMISZERLÁNC-FELÜGYELETI TERV

7

VÁLTOZÁSOK

7

ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI STRATÉGIA

8

ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI STRATÉGIA 2013–2022

9

A STRATÉGIA ÁLTAL MEGFOGALMAZOTT CÉLOK TELJESÜLÉSE A 2013. ÉVBEN

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS, SZERVEZETI VÁLTOZÁSOK

11

12

AZ ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI ÉS ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI ELNÖK-HELYETTESSÉG

13

NÖVÉNY-, TALAJ- ÉS ERDŐVÉDELMI ELNÖKHELYETTESSÉG

14

ÖNÁLLÓ, KÖZVETLENÜL AZ ELNÖK ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK

14

A MEGYEI KORMÁNYHIVATALOK MEZŐGAZDASÁGI SZAKIGAZGATÁSI SZERVEI

15

JOGOSULT ÁLLATORVOSOK

15

LABORATÓRIUMOK

15

KOCKÁZAT ALAPÚ ELLENŐRZÉS

17

A MONITORING MINTAVÉTELI TERVET ÉS A LÉTESÍTMÉNY-ELLENŐRZÉSI TERVT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK

20

MONITORING MINTAVÉTELEK - TERMÉKELLENŐRZÉSEK

22

LÉTESÍTMÉNY-ELLENŐRZÉS - FOLYAMATELLENŐRZÉS

28

KÉPZÉS

32

KÉPZÉSI IGÉNYEK FELMÉRÉSE
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51
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KÉPZÉS
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