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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
erőforrások

lehető

minimalizálása

leghatékonyabb

a

rendelkezésre

felhasználásával.

álló

Ennek

megfelelően szervezetünk legfőbb átfogó célja a minél tökéletesebb
élelmiszerlánc-felügyelet kialakítása, amely képes garantálni az
alapvető célok teljesülését.
Az élelmiszerlánc összetettsége megköveteli, hogy azt tudományos
megalapozottsággal és átfogó, megelőző szemlélettel - „a termőföldtől
az asztalig” – és integrált megközelítéssel vizsgáljuk. Az átláthatóság
és nyomon követhetőség éppen ezért központi helyet foglal el a 2013ban elfogadott Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia megvalósításában.
A jó működőképesség fenntartása átfogóbb hozzáállást, lánc- és
hálózatszemléletet követel meg minden (szabályozási, szervezési,
informatikai, kommunikációs stb.) szinten.
A

NÉBIH

és

a

megyei

kormányhivatalok

mezőgazdasági

szakigazgatási szervei az élelmiszerlánc teljes területén, vagyis a
talajvédelemtől a növényvédelmen és az állategészségügyön át a
vendéglátásig 2014-ban is folyamatosan ellenőrizték és felügyelték a
vállalkozások tevékenységét és létesítményeit. Az ellenőrzések
hatékonyságának növekedését jól mutatják a 2014. évi kiemelt
ellenőrzések adatai. A NÉBIH 531 kiemelt ellenőrzést végzett, ez 36%kal volt több a 2013. évinél, míg a kiszabott bírság összege 2,7szeresére, 392 millió Ft-ra nőtt. A hatóság 1460 tonna termék
megsemmisítését rendelte el.
2014 áprilisában az országos főállatorvos elrendelte Magyarország
sertésállományának

PRRS vírustól

való mentesítési tervének

végrehajtását. A program megvalósításával hazánknak az Európai
Unióban elsők között nyílhat lehetősége egy jelentős gazdasági kárt
okozó betegség leküzdésére.
A NÉBIH laboratóriuma Magyarországon először 2013 nyarán
mutatta ki a súlyos fenyegetést jelentő, szőlő aranyszínű sárgaság
fitoplazma, karantén kórokozót. A károsító elleni védekezés
érdekében 2014-ben elkészült a fitoplazma felszámolására és
visszaszorítására a Növény-egészségügyi Készenléti Terv.
A Dél-Európából terjedő és kérődző állatokat megfertőző kéknyelv
betegség felderítésére a hatóság 2014 őszén megfigyelési zónát
állított fel, majd a betegség hazai megjelenése miatt új védő- és
megfigyelési zónát jelölt ki. A védő- és megfigyelési zóna területéről
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kéknyelvűségre

fogékony

állatot

kiszállítani

csak

hatósági

engedéllyel lehetett.
A

NÉBIH

az

élelmiszerlánc-biztonsági

célellenőrzéseken

túl

elindította a minőség – kedveltségi – biztonsági vizsgálatait is,
melyekben kiemelt hangsúlyt helyezett az érzékszervi vizsgálatra,
illetve a kedveltségi tesztre is. A biztonságos, jó minőségű és
megfelelő élvezeti értékű élelmiszerek fogyasztása össztársadalmi
érdekünk. E paraméterek ismeretében tud a fogyasztó helyesen
dönteni arról, hogy mi kerüljön az asztalára. Ezek együttes és
egyidejű vizsgálatára, azaz az élelmiszerek minőségi-biztonságikedveltségi

vizsgálatára,

valamint

a

vizsgálati

eredmények

fogyasztókkal és vállalkozókkal történő megosztására a NÉBIH a
jövőben kiemelt figyelmet fordít.
A modern élelmiszergazdasághoz igazodó, korábbinál összetettebb
szerepkört

az

élelmiszerlánc-felügyelet

akkor

töltheti

be

maradéktalanul, ha ismert, hiteles és elérhető az állampolgárok
számára.

Éppen

ezért

számos

programot

indítottunk

annak

érdekében, hogy a fogyasztók megismerjék a NÉBIH-et és a
szervezet által ellátott feladatokat.
Remélem, hogy a 2014. 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
A 2013-ban elfogadott Élelmiszerláncbiztonsági Stratégia 2013–2022 a következő
10
évre
fogalmazza
meg
az
élelmiszerlánccal kapcsolatos legfontosabb
célokat és feladatokat. A Stratégia két fő
célterülete a társadalmi tudásmenedzsment
megszervezése
és
koordinálása
az
élelmiszerlánc mentén, valamint az állam
hagyományos
hatósági
funkcióinak
megerősítése, hatékonyságának fokozása.
Ezeket a célkitűzéseket 4 stratégiai cél és 11
program bontja tovább.
Az
Élelmiszerlánc-biztonsági
Stratégia
végrehajtásában a NÉBIH kiemelt szerepet
játszik. Az ÉLBS és a NÉBIH hivatali
célkitűzéseinek elérése a szervezeten belüli
rendezett információáramlással, feladatok és
felelősségek
egyértelmű
felosztásával
teljesülhet. Azon célok, melyek a napi
igazgatási feladatokon túlmutatnak, projektek
keretében
valósulhatnak
meg
leghatékonyabban.
A Stratégiai céllebontás eredményeként
számos
projektötlet
merült
fel.
Az
élelmiszerlánc kockázatok, az elérhető
erőforrások, továbbá a társadalmi és vezetői
elvárások
figyelembe
vételével
meghatározásra kerültek azon projektek,
melyeket részletesebb projektkoncepció
készítésre jelöltek és végrehajtásuk prioritást
élvezett. Ennek eredményeként a 2014
őszén elindult kiemelt stratégiai projektek
között szervezetfejlesztési és szakmai célok
egyaránt megtalálhatóak.
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A 2014. évben három olyan kiemelt projekt
került
nevesítésre,
mely
szorosan
kapcsolódik az ITNET szakmai céljainak
teljesüléséhez. Ezek az alábbiak:



Kockázatbecslési rendszer megújítása
Élelmiszerek
minőségi-biztonságikedveltségi vizsgálata

kockázatbecslési
módszerek
nem
alkalmasak, de az ún. Egészségügyi
technológiaértékelés (Health Technology
Assessment - HTA) módszertana megfelelő
lehet. Ennek bevezetése, a módszertan
adaptálása,
kidolgozása
megkezdődött
2014-ben.

Fontos azonban kiemelni, hogy a 2014.
évben
elindult
kiemelt
projektek végrehajtása nem zárja ki újabb
kiemelt
projektek
elindítását
és
megvalósítását a jövőben.
Az Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégiából
levezethető
szakmai
stratégiai
célok
részletesen az új ITNET-ben kerülnek
bemutatásra.
A KOCKÁZATBECSLÉSI RENDSZER MEGÚJÍTÁSA

A kockázatbecslési rendszer megújítása
szorosan kapcsolódik a mintavételi és
ellenőrzési rendszerhez, amelynek célja,
hogy az ÉLBS-nek megfelelően, a
társadalom
életminőségét
javítsa,
a
potenciális gazdasági károkat mérsékelje.
Emellett külön célként jelenik meg, hogy a
fogyasztók tájékoztatása révén javítsa a
NÉBIH elfogadottságát a társadalomban,
valamint csökkentse a szakmapolitikai
kockázatokat. Ezáltal tulajdonképpen rövid
és
hosszú
távú
célokról
egyaránt
beszélhetünk. A két célrendszer nem
vonható össze, egymást erősítve külön kell
működtetni.
A jövőben elérendő élelmiszerbiztonsági
célok megvalósítása a Stratégia 8. "Széles
körű kockázatcsökkentés" programjából
levezetve projektek formájában lehetséges,
Ahhoz
azonban,
hogy
mérhető,
nyomonkövethető célokat tudjunk kitűzni,
valamint, hogy az egyes intézkedések
erőforrás igényét is figyelembe tudjuk venni
olyan módszer(ek) bevezetésére van
szükség, amelyek képesek a felsorolt
szempontokat egyszerre kezelni. Ilyen jellegű
prioritás
képzésre
a
klasszikus
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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 2013-ban elfogadott Élelmiszerláncbiztonsági Stratégia az elkövetkező 10 évre
meghatározza
az
élelmiszerlánccal
kapcsolatos
legfontosabb
célokat
és
feladatokat, valamint a partnerségen, közös
felelősségvállaláson és a tudásmegosztáson
alapuló
szemlélet
bevezetésével,
új,
korszerű alapokra helyezi az élelmiszerláncbiztonság szereplőinek viszonyát. Ezen a
területen
az
állam
küldetése
az
élelmiszerlánc-biztonság
javításával
mindannyiunk, azaz az ember és a
társadalom védelme, melyet az egészség és
a gazdaság védelmén keresztül a
környezetvédelmi szempontok szem előtt
tartásával érhet el.
A Stratégiában megfogalmazott jövőkép az,
hogy az élelmiszerlánc termékek mindenkor
egészségesek, kiváló minőségűek és
biztonságosak
legyenek,
előállításuk,
kereskedelmük,
felhasználásuk
vagy
fogyasztásuk
során
tudatosságot
és
felelősséget tanúsítson minden szereplő.
Azaz
az
élelmiszerlánc
minden
résztvevőjének kiemelt felelőssége a saját
hatáskörében a legnagyobb gondossággal
eljárni (elővigyázatosság és kiterjesztett
felelősség), továbbá az, hogy szereplők
cselekedeteit a legfontosabb szereplő - a
vásárló - védelme kell, hogy vezérelje. Az
élelmiszerlánc összetettsége megköveteli,
hogy azt tudományos megalapozottsággal
és átfogó, megelőző szemlélettel - „a
termőföldtől az asztalig” – és integrált
megközelítéssel
vizsgáljuk.
A
hazai
élelmiszerlánc, az abban zajló gazdasági
folyamatok
egy
összetett
hálózatot
képeznek, ráadásul e hálózat beágyazódik
egy nemzetközi hálózatba. Az átláthatóság
és nyomon követhetőség éppen ezért
központi helyet foglal el a Stratégia
megvalósításában. További fontos feladat,
hogy
közösen,
kellő
tudományos

megalapozottsággal csökkenteni kell 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 az átfogó feladatot 4 stratégiai cél és 11
program bontja tovább.
TÁRSADALMI

SZEMLÉLETFORMÁLÁS,

KOMMUNIKÁCIÓ

Az élelmiszer eredetű megbetegedések
jelentős része helyes vásárlási szokásokkal,
konyhatechnológiával megelőzhető lenne, és
a jelenlegi helyzeten rövid távon jól fókuszált,
aktív
kampánytevékenységgel,
élénk
közkapcsolatokkal, hosszú távon pedig
modern
oktatással,
képzéssel,
ismeretterjesztéssel
tudunk
változtatni.
Mindemellett a társadalmi szemléletformálás
sikeressége érdekében meg kell kezdeni a
társadalmi tudáshálózat feltérképezését,
fejlesztését.
2014. évben folytatódtak az élelmiszerbiztonsági ismeretek átadását célzó vásárlói
kampányok. A NÉBIH ismeretterjesztő
tevékenysége – a Konyhasziget kiadványon
keresztül, az „Ismeretlen eredetűt? Soha!”
ún. Hófehérkés kampánnyal, illetve a
terméktesztek köré felépülő Szupermenta
blog működtetésével – egyre szélesebb
közönséghez jutott el.
A hatóság és a vásárlók közötti
kommunikációt és információ-megosztást
segíti a NÉBIH új honlapjának fejlesztése,
valamint az év végétől elérhetővé vált mobil
alkalmazás, a NÉBIH Navigátor, amellyel a
fogyasztók
hatékonyan
segíthetik
az
élelmiszerbiztonsági problémák felderítését
azáltal, hogy könnyen és azonnal jelezhetik
az általuk felfedezett élelmiszer-biztonsági
szabálytalanságokat a hatóságnak.
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A szemléletformálás jegyében fontos a
legfiatalabb célcsoport elérése is. A NÉBIH a
legnagyobb
fővárosi
termelői
piaci
közösséggel együtt szervezett (VegyélEgyél-Tegyél - VETélkedő elnevezésű)
élelmiszer-biztonsági versenyt általános
iskolás tanulóknak a fővárosban és Pest
megyében. A cél az volt, hogy a gyerekek a
kiváló élelmiszer-alapanyagokat tudatosan
keressék a termelői piacokon, és konyhai
élelmiszer-biztonsági
tapasztalatokat
is
szerezzenek. A vetélkedőben 37 településről
64 általános iskolai osztály vett részt.
A NÉBIH aktívan vesz részt az oktatásban.
Egyrészt úgy, hogy a szakemberek tanulói
csoportokat, gyakorlatukat töltő diákokat
fogadnak,
másrészt
előadóként
kapcsolódnak be a felső- és középfokú
oktatásba.
INNOVÁCIÓ

ÉS

GAZDASÁGFEJLESZTÉS

AZ

ÉLELMISZERLÁNCBAN

Az élelmiszerlánc kihívásaira hatékony
megoldást csak a tudomány eszközeinek
következetes
és
megfelelő
időbeni
alkalmazásával
lehet
találni.
Az
élelmiszerlánc-biztonság fokozásának két
lényeges eszköze az innováció és a
gazdaságfejlesztés,
amelyekre
uniós
források állnak rendelkezésre. E források
egy jelentős részéhez az állam (a
hatóságok), a kutatóintézetek és a
vállalkozások közös kutatási, innovációs
partnerségi programokon keresztül juthatnak
hozzá, alapot biztosítva ezzel egy aktív
élelmiszerlánc-kutatási
hálózat
működésének.
A témával kapcsolatban 2014. májusban két
fontos
nemzetközi
konferencia
lebonyolításában vett részt a hivatal. Az
egyiken az agrárgazdaság szereplői az
Európai Innovációs Partnerségben (EIP)
rejlő lehetőségeket vitatták meg. A másik a
szintén Budapesten megrendezett Európai
Élelmiszer-biztonsági Szimpózium, amit az

International Association for Food Protection
(IAFP) szervezett és ahol meghívott
előadóként a NÉBIH szakértői is részt vettek.
A rendezvény fő célja az volt, hogy egy
világméretű fórummal lehetőséget nyújtson
az
élelmiszer-biztonsággal
foglalkozó
szakemberek számára az új kutatási irányok,
fejlesztések
valamint
technológiák
megismerésére, továbbá a napjainkban
felmerülő új veszélyek megvitatására.
A
NÉBIH
–
építve
az
egyes
tudományterületeken (pl.: állatgyógyászati
készítmények) aktív hazai és nemzetközi
kutatás-fejlesztési projektekben való több
évtizedes
részvételekre
–
elkezdte
megerősíteni
és
kiterjeszteni
az
élelmiszerlánc-biztonsággal
kapcsolatos
kutatás-fejlesztési tevékenységeit is.
2014. szeptemberben az érdeklődők a
Kutatók Éjszakája rendezvény keretén belül
közel 60 előadáson és kísérletben vehettek
részt a NÉBIH-ben. A három budapesti
telephely mellett már Gödöllőn, Miskolcon és
Szolnokon is várták az érdeklődőket a
szakemberek, ahol a hivatal munkájának
megismerésén túl bepillanthattak az egyes
laboratóriumok munkájába, sőt ki is
próbálhatták az egyszerűbb módszerek
(hamisított tej keményítő-jód reakció, borjú
vér ellenanyagszint meghatározás, virágok
fagyasztása
cseppfolyós
nitrogénnel,
talajtani
alapvizsgálatok
és
borhibák
megismerése).
AZ ÁLLAMI TUDÁSBÁZIS ÚJJÁÉPÍTÉSE

A teljes vertikumot átfogó Élelmiszerláncfelügyeleti Rendszer (a továbbiakban:
FELIR)
kialakításával
egységes
információmenedzsment valósítható meg.
Ezáltal létrejön egy olyan integrált adatbázis,
amely
a
szakterületek
összekapcsolódásából
adódóan
az
őstermelőktől,
kistermelőktől
a
multinacionális cégekig láthatóvá teszi a
hálózatot, lehetővé teszi az átlátható
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kockázatelemzést. Megerősíti az ágazati
stratégiai döntéshozatalt, és támpontot ad a
termékek átfogó tanúsítási és nyomon
követési rendszereinek kiépítéséhez.
A FELIR célja az élelmiszerlánc-felügyelet
nyilvántartási, és ellenőrzési feladatainak
támogatása. Az ügyfelek a FELIR azonosító
segítségével tudják igazolni, hogy jogosultak
a hatóság által nyilvántartott tevékenységek
végzésére. A NÉBIH 2014. év végén
megkezdte a korábban nyilvántartásba vett,
tevékenységüket
legálisan
végző
ügyfeleinek a FELIR azonosító szám
kiadását és postai úton történő kiküldését is.
Az e-közigazgatás támogatása érdekében
megkezdődtek egyrészt a NÉBIH-en belül az
élelmiszerlánc
felügyeletére
irányuló
informatikai folyamatfejlesztések, másrészt a
végfelhasználók
igényeit
kielégítő
szolgáltatások
kiépítése
is,
melynek
eredményeként a vállalkozók uniformizált
módon, elektronikusan tudják majd intézni
ügyeik jelentős részét.
HITELES ÉS ERŐS HATÓSÁG

vizsgálati módszerfejlesztést hajtottak végre
pl.: a szeszes italokra és sörvizsgálatokra
vonatkozóan 68 új akkreditált vizsgálati
módszer került bevezetésre. A 2014. évben
megkezdődött a laboratóriumi mintaszállítási
feladatok fejlesztése is, melynek célja, hogy
valamennyi
laboratóriumot
működtető
NÉBIH igazgatóság bekapcsolódjon a
hatósági mintaszállítások rendszerébe, és
egyúttal
a
szükséges
eszközés
feltételrendszer
megteremtésének
lehetősége is biztosításra kerüljön a
rendszer
továbbfejlesztéséhez.
A
hamisítások, csalások elleni küzdelem
legfőbb célja mégis az, hogy a fogyasztók
legális körülmények között előállított,
ellenőrizhető és biztonságos termékekkel
találkozhassanak, melyek nem jelentenek
számukra egészségügyi és élelmiszerbiztonsági
kockázatokat.
Mindebben
kulcsszerepe van a szakterületeken átívelő,
az áruk áramlását, a hálózatot egyben átlátó,
nyomon követő hatóságnak, és a masszív
ellenőrzési módszerfejlesztésnek, stratégiai
együttműködéseknek.

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
például
szalmonella gyérítés, BSE monitoring,
antibiotikum rezisztencia vizsgálatok stb. széleskörű
kockázatcsökkentést
kell
végezni. A kritikus infrastruktúrák védelme
és ezek fenntartása nemzetbiztonsági
kérdés, ezért is szükséges hatékonyabbá
tenni
az
élelmiszerlánc-felügyeleti
intézményrendszert.

A NÉBIH gyors reagálású, operatív jellegű
ellenőrzéseket végző részlege, a Kiemelt
Ügyek Igazgatósága (KÜI) 2014. évben is
számos esetben derített fel illegális
tevékenységeket,
majd
hozott
nyilvánosságra
élelmiszerlánc-hamisítási,
csalási ügyeket. Ezek közül kiemelhetőek a
több százezer darab, lejárt minőségmegőrzési idejű tojás lefoglalása és
megsemmisítése, a kistermelőként regisztrált
árustól lefoglalt 2 tonna füstöltáru, vagy a 10
tonnányi alapanyag és késztermék tofu
megsemmisítése, illetve egy fővárosi
sajtüzemben tapasztaltak felderítése és a
szükséges intézkedések megtétele.

A NÉBIH által működtetett laboratóriumok
2014-ben is részt vettek a felkészültségüket
és vizsgálati eredményeik megbízhatóságát
és
összehasonlíthatóságát
igazolandó,
nemzetközi körvizsgálatokon, illetve számos

Az élelmiszerlánc-bűnözés kérdéskörével
kapcsolatban 2014-ben a NÉBIH szakmai
konferenciát
tartott
az
Európai
Élelmiszerbiztonsági
Hatóság
(a
továbbiakban:
EFSA)
támogatásával
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Budapesten. Szó esett többek között a
kockázatbecslés
szerepéről,
az
élelmiszerhamisítás és élelmiszerbűnözés
kihívásairól, és az ezek elleni küzdelemről,
de
az
előadók
kitekintettek
a
növényvédőszer-hamisításra, valamint az
étrend-kiegészítőkre
vonatkozó
kötelezettségekre, lehetőségekre és a
tényekre, valamint az élelmiszer-hamisítás
jogi vonatkozásaira is.
A tisztességtelen forgalmazói magatartás
visszaszorításával kapcsolatban a NÉBIH
2014-ben 101 esetben járt el. A határozattal
lezárt eljárások kis- és középvállalkozásokat
érintő, hivatalból indított átfogó ellenőrzések
voltak. Az esetek több mint fele a
diszkriminatív módon történő árképzéssel
kapcsolatos
vizsgálat
volt.
További
ellenőrzött jogcímek a beszerzési ár alatti
értékesítés, a 30 napos fizetési határidők
ellenőrzése, az akciós értékesítés és a
szerződés
tartalmával
összefüggő
követelmények voltak. Megállapítható, hogy
a tisztességtelen forgalmazói magatartások
száma és súlya csökkent, ami a beszállítók
helyzetének lényeges javulását feltételezi.
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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 Miniszterelnökség
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 2014-ben
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

2. 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 3.
ábra szemlélteti.

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

Vidékfejlesztési
Minisztérium

Miniszterelnökség

NÉBIH

Megyei
Kormányhivatal
Kormánymegbízott

Megyei Kormányhivatal
mezőgazdasági
szakigazgatási szervei

Kerületi Hivatal

Hatósági állatorvos
Élelmiszerbiztonsági
felügyelő
Takarmányfelügyelő

Növényvédelmi
Felügyelő ZöldségGyümölcs
Minőségellenőr

3. 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 -

ITNET Jelentés 2014. • Magyarország • Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal • www.nebih.gov.hu

18
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 SANTE) 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

4. 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,
és
2014-ben
tovább
folytatódott
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 tervezés jórészt központi szinten
zajlik, a felhasznált információforrásokat az 6.
ábra szemlélteti.

Riasztások
(RASFF)

Tudományos
eredmények

Előző évek
eredményei
Mintavételi
terv

Kormányzat
Fogyasztók

Jogszabályi
környezet

Szakértők

5. ábra A mintavétel tervezés információforrásai
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6. 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.

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

Az így meghatározott mátrix - paraméter mintaszám kombinációk és prioritások
jelentik
a
mintavételi
terv
alapját,
egyszersmind bemeneti adatként szolgálnak
a létesítmények kockázatbecsléséhez is,
hiszen a gyártott/forgalmazott termékek
fontos kockázati szempontok.

terjesztjük

élelmiszerlánc-felügyelet

ki

az

többi,

a

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

ÉS
A
TERVET

A MINTAVÉTEL TERVEZÉS ÁTALAKÍTÁSA

2014-ben elkezdődött a mintavételi tervezési
folyamat átalakítása. A mintavételi és
ellenőrzési rendszer célja, hogy az ÉLBSnek
megfelelően,
a
társadalom
életminőségét
javítsa,
a
potenciális
gazdasági károkat mérsékelje. Emellett
külön célként jelenik meg, hogy a fogyasztók
tájékoztatása révén javítsa a NÉBIH
elfogadottságát a társadalomban, valamint
csökkentse a szakmapolitikai kockázatokat.
Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy rövid és
hosszú távú célokat különböztethetünk meg.
A rövid távú célon túl (szakmapolitika és
társadalmi igények azonnali kielégítése,
nyílt, egyértelmű, gyors kommunikációs
eszközökkel), meg kell találni azt a
párhuzamos utat, amely a hosszú távú
célokhoz vezet (életminőség javítása,
tudáscentrummá és hiteles, erős hatósággá
válás, tudatformálás, valamint az ehhez
szükséges szakmai és kommunikációs
módszerek kialakítása).
Ezt a két (hosszú- és rövidtávú) célrendszert
nem lehet egyként kezelni, egymást erősítik
ugyan, de működtetni külön kell őket. Erre
megoldás a Stratégia 8. "Széles körű
kockázatcsökkentés"
elnevezésű
programpontjának végrehajtása kapcsán
kínálkozik. Olyan szakmai célokat kell
kitűzni, amelyek projektek formájában
végrehajthatók, és amelyek az egyes kiemelt
kockázatcsökkentési célokon belül nemcsak
a mintavételeket, hanem a kezelni kívánt
veszélyhez kapcsolódóan az összes
szükséges
intézkedés
(ellenőrzés,
kommunikáció,
stb.)
tervezését
és
végrehajtását is magukba foglalják. A
projektszemlélet bevezetése magával vonja,
olyan
mérhető
szakmai
célok
szükségességét is, amelyek teljesülése
indikátorokkal nyomonkövethető.

A FELIR RENDSZER FEJLESZTÉSE

Az élelmiszerlánc-felügyeleti tevékenység
megvalósítása érdekében – a közösségi
élelmiszer- és takarmányjogban rögzített
logika szerint – első lépésként a hatóságnak
be kell azonosítania a felügyelete alá tartozó
vállalkozókat, majd kockázatelemzés alapján
azokat
meghatározott
időközönként
ellenőriznie kell. Az élelmiszerlánc-felügyeleti
szerv az Éltv. 38/A§ (1) alapján létrehozza
és működteti az élelmiszerlánc-felügyeleti
információs rendszert (FELIR).
A NÉBIH az élelmiszerlánc-felügyeleti
információs rendszer (FELIR) fejlesztését az
Elektronikus Közigazgatás Operatív Program
(EKOP) keretében 2013. évben elnyert
pályázat finanszírozásával kezdte meg. A
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 200 különböző tevékenységet
jelent. A fejlesztés segítségével az
ügyfeleknek lehetősége lesz arra, hogy
elektronikusan kezdeményezzék például egy
élelmiszerbolt nyilvántartásba vételét vagy
egy üzem engedélyezését. A fejlesztés
továbbá lehetővé teszi az egységes és teljes
körű ügyfél- és létesítmény-adatbázis
kialakítását, ezáltal biztosítja a kockázat
alapú ellenőrzési rendszer hatékonyságának
növelését.
A NÉBIH, illetőleg a megyei és járási
kormányhivatalok éves szinten mintegy 200
ezer ellenőrzést végeznek. A kifejlesztésre
kerülő
rendszer
lehetővé
teszi
az
ellenőrzések
hatékony
ütemezését,
menedzselését és azok célzott, kockázat
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alapú tervezését.
A hatóság célja a jogszabályok érvényre
juttatásán
túl
az
ügyfelek
lehető
legmagasabb
szintű
támogatása,
kiszolgálása,
amelyet
az
Ügyfélprofil
Rendszer támogat. Az informatikai fejlesztés
célja, hogy az ügyfelek könnyen elérhessék
a szükséges információkat, nyilvántartott
adatokat, lekérhessék az ellenőrzések vagy
mintavételek eredményeit, követhessék a
rájuk vonatkozó jogszabályok változásait.
A
fejlesztések
folyamatban
vannak,
ugyanakkor
2015.
január
1-től
az
élelmiszerlánc-vállalkozásoknak
rendelkezniük kell FELIR azonosítóval,
ennek
érdekében
a
korábban
nyilvántartásba
vett,
tevékenységüket
legálisan végző vállalkozásoknak 2014.
december közepéig az adminisztratív terhek
csökkentését figyelembe véve ügyfélbarát
módon, automatikusan kiadásra került 280
ezer azonosító, az ügyfelek kérelmei alapján
történő FELIR nyilvántartásba vétel azóta is
folyamatosan zajlik.
A FELIR projektre alapozva tervezi a
hatóság az „Intelligens Élelmiszerláncbiztonsági Elemző Rendszer” (INTEL)
fejlesztés elindítását, amelynek célja a
hatóság
folyamatainak
további
elektronizálása, a társhatóságok felé további
informatikai kapcsolódási felületek kiépítése,
a
beérkező
információk
elemzési
hatékonyságának
növelése
és
az
informatikai
rendszerek
üzemeltetési
biztonságának javítása.

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

MINTAVÉTELI PRIORITÁSOK MEGHATÁROZÁSA

A mintavételi prioritások meghatározása
során minden tervezett mintavételi és
vizsgálati rendszerről beszélünk. Míg a
létesítmény-ellenőrzés
esetén
a
tevékenységek túlnyomó többségét a
szelektív stratégiával (kockázati alapon)
kiválasztott
létesítmények
ellenőrzései
jelentik, a mintavételek 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 mintavételi 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.
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ÉLELMISZER- ÉS TAKARMÁNY-VIZSGÁLATI
MINTAVÉTELI 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 mintavételi terv összeállítása. Az
összeállítás során követett alapelvek:

húskészítmény
előreszeletelése).

kereskedelmi

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.
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.

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
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

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

NÖVÉNY- ÉS TALAJVÉDELMI ÉVES MONITORING
TERV

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

JÁRVÁNYÜGYI MONITORING TERV

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

NÖVÉNYVÉDŐSZER-MARADÉK MONITORING
TERV

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

A Járványügyi Monitoring Terv 2014-ben az
alábbi területeket foglalta magába:
 TSE monitorin terv
 Aujeszky-betegség elleni országos
mentesítési terv
 Bluetongue monitoring program
 Brucella
melitensis
monitoring
program
 Klasszikus sertéspestis monitoring
program
 Magas patogenitású madárinfluenza
monitoring program
 Salmonella gyérítési program
 Rókák orális veszettség-immunizálási
programja
 Egyéb
fertőző
állatbetegségek
ellenőrzés programja

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.
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
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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.












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.
NITRIT-NITRÁT

valamint

NEHÉZFÉM

VIZSGÁLATOK

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 1236 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:

ITNET Jelentés 2014. • Magyarország • Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal • www.nebih.gov.hu

27







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
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
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szükséges
adatkezelési
rendszer
továbbfejlesztése, lehetővé téve annak
folyamatos felülvizsgálatát és a naprakész,
azonnali jelentéstételt a döntéshozók
számára.
ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI

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

HATÁRÁLLOMÁSI

MINTAVÉTELI TERV

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

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

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
borászati termékek és alkoholos italok
nyomonkövetése céljából.

2. Vendéglátóhelyekben

forgalmazott
borászati és alkoholos ital termékek
ellenőrzése
2014-ben kiemelten ellenőriztük a
termelői borkimérők tevékenységét.

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

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.

forgalmi adatok:
o

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.

-

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.
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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.
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

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
2014.
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
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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
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
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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.

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).
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.
BORÁSZATI TERMÉKEK ELLENŐRZÉSI TERV

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
felderítéseket.

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.
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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ALKOHOLOS ITALOK ELLENŐRZÉSI TERVE

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. -

KIEMELT ELLENŐRZÉSEK TERVE

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.

ITNET Jelentés 2014. • Magyarország • Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal • www.nebih.gov.hu

Képzés

34

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
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.
A 2014. évi költségvetési évben a befolyt felügyeleti díj összege 10 979 384 359 Ft,
melyből a NÉBIH által koordinált fejlesztésre fordítandó összeg 1 097 938 436 Ft, a
NÉBIH működési kiadásokra fordítható bevétele 3 952 578 369 Ft volt. A megyei
kormányhivatalok megosztott bevétele összesen 5 928 867 554 Ft, melyből 2014-ben
átutalásra és főkönyvi elszámolásra került 4 548 226 977 Ft. A fejlesztési keretből az
elszámolás alapján ténylegesen felhalmozási típusú beszerzések, fejlesztések, ingatlanés eszközfelújítások valósultak meg. A befolyt felügyeleti díj összege teljes mértékig az
élelmiszerlánc felügyelet hatósági-igazgatási tevékenységeire került felhasználásra 2014ben is.
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ÉLELMISZERLÁNC-FELÜGYELETI DÍJ: A
MEGYEI
KORMÁNYHIVATALOK
MEZŐGAZDASÁGI
SZAKIGAZGATÁSI
SZERVEI
A megyei kormányhivatalok a pénzügyi
elszámolást a teljes, KIH részére
továbbutalt
összegről
határidőben
teljesítették a NÉBIH felé; ezen belül a
Baranya, illetve a Komárom-Esztergom
Megyei Kormányhivatal jelezte, hogy a
kifizetéseket
részben a 2014.
évi
kötelezettségvállalással terhelt előirányzatmaradvány keretében valósítják meg. Az
elszámolás alapbizonylatai a megyei
kormányhivataloknál állnak rendelkezésre,
a NÉBIH részére csak tanúsítvány
formájában küldik meg adataikat. A
felügyeleti díjbevétel megyék közötti
felosztása
a
KIM,
illetve
a
Miniszterelnökség rendelkezései szerint
történt, figyelembe véve az egyes
kormányhivatalok közötti feladatmegoszlás
eltérő volumenét is. A kiadások 2014. évi
megoszlását fő kiadás csoportonként az
alábbi táblázat tartalmazza.
Összeg

Kiadáscsoport

(ezer Ft)

Arány

Az egyes kiadásnemek megoszlása a
kormányhivatalok közt egyre nagyobb
szórást mutat. Személyi jellegű kiadás
kizárólag abban a kormányhivatalban
számolható el, ahol a kincstári költségvetés
nem csak támogatásból finanszírozta a
munkaerő
foglalkoztatását.
2014-ben
három kormányhivatal elszámolása szerint
kizárólag személyi juttatásokra, illetve azok
közterheire
tudta
fordítani
az
élelmiszerlánc-felügyeleti díjbevételt, s
további
három
kormányhivatalnál
e
kiadások aránya 90% körüli. A törzshivatal
kapcsolódó
általános
kiadásainak
fedezetére a dologi és felhalmozási
kiadások legfeljebb 7%-ának megfelelő
összeget lehetett beállítani, de ez egy
kormányhivatalban sem haladta meg az
5%-ot. A dologi működési kiadások az
összes kiadás 21%-át tették ki, melyből a
jelentősebbek
a
korábbi
évekhez
hasonlóan az egyéb szolgáltatások (23%),
a közüzemi díjak (13%) és az üzemeltetési
anyagok pl. üzemanyag vásárlás (12,7%).
Pozitív tendencia, hogy 2014-ben immár a
kormányhivatalok felében volt lehetőség
fejlesztésre az élelmiszerlánc-felügyeleti díj
bevétel terhére, elsősorban ingatlanfelújítás és kisebb szakmai műszerek,
berendezések tekintetében.

Személyi juttatások

2 490 994

54,8%

Munkáltatót terhelő

913 361

20,1%

A BESZEDETT DÍJ FELHASZNÁLÁSA

közterhek
Dologi kiadás

954 743

21,0%

Felhalmozási kiadás

101 610

2,2%

(beruházás,
felújítás)
Általános
kiadás

65 745

1,4%

21 773

0,5%

4 548 226

100,0%

A NÉBIH 2014-ben 5 050 517 ezer Ft
felügyeleti
díjat
használt
fel
kötelezettségvállalással, ezen összegből a
2014. évi előirányzat-maradvány terhére
2015. évi pénzügyi teljesüléssel valósul
meg 109 732 ezer Ft fejlesztés, illetve
87 884 ezer Ft pénzeszközátadás a megyei
kormányhivatalok felé a méhegészségügyi
felelősök
megbízásának
együttes
finanszírozása érdekében.

2014. évi
kötelezettségvállalással
terhelt maradvány részét
képező összeg
Összesen

1. táblázat A megyei kormányhivatalok
kiadásainak megoszlása fő kiadás
csoportonként 2014-ben
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Összeg

Kiadáscsoport

(ezer Ft)

Arány

Személyi juttatások

218 467

4,3%

Munkáltatót terhelő

60 012

1,2%

3 274 013

64,8%

9 594

0,2%

988 207

19,6%

302 608

6,0%

197 616

3,9%

közterhek
Dologi kiadás
Pénzeszköz átadás
Felhalmozási kiadás
Általános kiadás (dologi
és felhalmozási kiadások
max.
2014. 7%-a)
évi
kötelezettségvállalással
terhelt
maradvány
részét
Ebből
felhalmozás:
képező összesen:
összeg
Kiadás
Ebből felhalmozás
összesen:

109 732
5 050 517

100,0%

1 097 939

21,7%

2. táblázat A NÉBIH kiadásainak megoszlása fő
kiadás csoportonként 2014-ben

A személyi juttatások és munkaadót terhelő
közterhek a kiemelt élelmiszer-biztonsági
ellenőrzések, illetve a felügyeleti díj
bevallások
adminisztrációjával
és
ellenőrzésével kapcsolatosan a NÉBIH
számára jóváhagyott létszámbővülés miatti
többlet illetményeket és juttatásokat
tartalmazza.
A dologi kiadásokon belül jelentősek a
laboratórium-hálózat fenntartásával és
szakmai
működtetésével
kapcsolatos
kiadások
(vegyszerek,
fogyóeszközök
beszerzése, a laboratóriumi műszerek és
helyiségek akkreditáció miatti rendszeres
állagmegóvó, illetve eseti karbantartása;
1 259 848 ezer Ft). A NÉBIH országos
laborhálózatának jelentős része a megyei
kormányhivatalok
által
vagyonkezelt
ingatlanban
működik.
E
laborok
üzemeltetési
kiadásaira,
s
azok
visszamenőleges rendezésére a NÉBIH
megállapodást
kötött
a
kormányhivatalokkal, 2014-ben a megyei
kormányhivatalok részére így összesen
264 887 ezer Ft került kifizetésre. A dologi
kiadások között kiemelendők továbbá a
kommunikációra, tudatformálásra fordított

kiadások összesen 141 041 ezer Ft
összegben. 2013. január 1-től hatályba
lépett a jogosult állatorvos hatásköréről és
a működésével kapcsolatos részletes
szabályokról szóló 113/2006. (V. 12.) Korm.
rendelet módosítása, melynek értelmében
a jogosult állatorvosok költségei a NÉBIHet terhelik a kormányhivatalok, a jogosult
állatorvos és a NÉBIH közötti háromoldalú
megállapodás alapján (2014. évi pénzügyi
teljesítéssel 108 667 ezer Ft). A dologi
kiadások ezen felül tartalmazzák a „042170
Élelmiszerlánc-biztonság
igazgatása”
kormányzati funkció érdekében felmerült
működési kiadások felügyeleti díj bevétel
terhére finanszírozott hányadát.
A felügyeleti díj bevezetése lehetőséget
biztosított az élelmiszerlánc-biztonsági
feladatok
ellátásához
kapcsolódó
1 097 939 ezer Ft összegű fejlesztés
megvalósítására.
A beruházások
alapos előkészítést,
piacfelmérést,
illetve
sok
esetben
közbeszerzési eljárás lefolytatását igénylik,
így e kiadástípus esetében az igények
megvalósítása gyakorta költségvetési éven
átnyúló folyamat. Ahogy az elmúlt évek
folyamán, 2014-ben is műszerek, gépek,
járművek fejlesztésére fordított legnagyobb
arányban a Hivatal összesen 349 millió Ft
értékben, de a közbeszerzési eljárások
eredményes lezárása miatt az idén
lehetőségünk volt egy-egy nagy értékű
műszer beszerzésének megvalósítására is.
Az új, korszerű laboratóriumi berendezések
közül értéke alapján kiemelendő a
folyadékkromatográfiás tömegspektrométer
(80,6 millió Ft), radioanalitikai műszerek
(62,2 millió Ft), valamint a gépjárműre
telepített
egyedi
mobil
érzékszervi
vizsgálóállomás (felépítmény értéke 10,2
millió Ft) megvásárlása. Ezen kívül a
laboratóriumi vizsgálati, a fajta-kísérleti,
illetve az ország GMO-mentességéhez
hozzájáruló vetőmag-felügyeleti munka
megbízható minőségű ellátása érdekében
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beszerzésre kerültek többek között PCR
készülékek,
tömegspektrométer,
mintaelőkészítő berendezés, mikrohullámú
roncsoló, őrlő-rázó gépek, DNS, RNS és
protein
izoláló
automata,
egyedi
permetezőgép és a mezőgazdasági-

kertészeti kisgépek. A fejlesztési keretből a
NÉBIH
fordított
a
kormányhivatali
ellenőrzések
során
használható
műszerekre is, mint pl. eb chipleolvasók,
kézi szén-dioxid mérők, légsebesség-,
páraés
hőmérsékletmérők.

2015. évi pénzügyi
Felhalmozási kiadások

2014. évi pénzügyi

teljesítés 2014. évi

teljesítés

maradvány

Összesen

terhére
Kiadások típusa

Összeg

Arány

Összeg

Arány

Összeg

Arány

(ezer Ft)

(%)

(ezer Ft)

(%)

(ezer Ft)

(%)

86 471

11,065

9 176

10,620

95 647

11,020

47 909

6,130

12 829

14,850

60 738

6,998

251 854

32,227

57 486

66,530

309 340

35,642

45 732

5,851

612

0,710

46 344

5,340

342 728

43,855

6 300

7,290

349 028

40,215

6 812

0,872

0

0,000

6 812

0,785

781 506

100

86 403

100

867 909

100

Immateriális javak
létesítése, beszerzése,
fejlesztése
Ingatlanokkal
kapcsolatos
beruházások
Ingatlanok felújítása
Informatikai eszközök
beszerzése
Gépek, berendezések,
járművek és
felszerelések vásárlása
Gépek, berendezések,
járművek és
felszerelések felújítása
a. Nettó érték összesen
b. Áfa (nem
visszaigényelhető)
Mindösszesen

206 701

23 329

230 030

988 207

109 732

1 097 939

3. táblázat A fejlesztési típusú kiadások csoportosítása

A Hivatal egyre nagyobb arányban tud a
hatósági-ellenőrzési,
valamint
az
akkreditált laboratóriumi munkavégzés
feltételeit
biztosító
ingatlanállomány
felújítására is fordítani, e munkálatok közül
kiemelendő a Budapest, Budaörsi út 141145. épületegyüttes több lépcsős felújítása,
az ott található laboratóriumi épület újbóli
hasznosításának
előkészítése.
A
Budapest, Tábornok utca 2. szám alatti
laboratórium épületében a BSL3 szintű

laboratórium légtechnikai felújítás 1. üteme
elvégzésre került. A NÉBIH számos
budapesti és vidéki telephelyén az elavult,
korlátozottan javítható és gazdaságtalanul
működtethető fűtési rendszerek felújítása is
megkezdődött.
Az
informatikai
rendszerfejlesztések
(immateriális javak beszerzése, létesítése)
a FELIR rendszerhez közvetlenül vagy
közvetve kapcsolódó szoftverfejlesztéseket
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fednek le, mint pl. az interaktív ügyfélportál
kialakítása, androidos mobilalkalmazás
fejlesztése,
BPMS
keretrendszer
fejlesztése,
melyek
egyúttal
a
kormányhivatali munkát is támogatni fogják.
Az
informatikai
eszközbeszerzések
keretében munkaállomások, hordozható
eszközök és kiegészítőik vásárlására került
sor.
A 2013. évi beszámolóban jelzett, 2013. évi
előirányzat-maradvány terhére 2014-ben
lezáródó
beruházások
teljesítése
a
maradvány-felhasználás szabályai szerint
2014. I. félévben megtörtént.
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tapasztalatok 2014
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2014. évi tapasztalatok
a korábbi évek fényében
A NÉBIH 2014-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

FELÜGYELETI DÍJ

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 (7. ábra).
Az ellenőrzések hatékonyságának korábbi
évekhez
viszonyított
elemzését
az
alábbiakban szakterületenként közöljük.

A 2014. költségvetési évben 10 979 384
ezer
Ft
felügyeleti
díj
bevétel
megosztására került sor, amelyből a KIH
részére a NÉBIH 5 928 867 ezer Ft-ot utalt
át. A NÉBIH bevételét képező felügyeleti
díj összege 5 050 517 ezer Ft volt. 2014.
év végén a FELIR azonosítók kiosztása
miatt, valamint az eredményes ellenőrzésibehajtási tevékenységnek köszönhetően
számos, még a 2012-2013. évi bevallási
időszakra vonatkozó, lejárt határidejű tétel
is
pótlólag
befizetésre
került.

400 000
308 664
300 000
232 539

229 884

200 618
200 000
100 000
16 650

15 618

16 589

10 539

0
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Ellenőrzések száma
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2013
2014
Nem megfelelések száma

7. ábra Ellenőrzések és nem megfelelőségek számának változása az elmúlt években
TALAJVÉDELEM

2014-ben az 1093 talajvédelmi hatósági
munkához kapcsolódó ellenőrzés során
295 esetben talált nem megfelelést a
hatóság, amely további intézkedést vont
maga után. 2014-ben a kötelezések
száma 86, a szankciók száma 130 volt.
A kiszabott bírságok összege 47 millió
forint
volt,
ebből
a
talajvédelmi
kötelezettség megszegéséért kiszabott
bírságok összege 38 millió forintot tesz ki.
Az ellenőrök 1680 tétel engedélyköteles
termésnövelő anyagot és EK-műtrágyát
ellenőriztek,
melyeknek
laboratóriumi
vizsgálata is megtörtént. Összesen 45
esetben állapítottak meg a hatósági
felügyelők szabálytalanságot, beltartalmi
hiányosságot vagy határérték feletti

toxikus elem tartalmat. A laboratóriumi
vizsgálatokon túl ellenőrizésre került az
engedélyköteles termésnövelő anyagok és
EK-műtrágyák címkézési, feliratozási,
tárolási követelményeinek teljesülése,
valamint a forgalomba hozatali és
felhasználási engedélyek megléte is. Az
ellenőrzési eredmények alapján 86 termék
nem felelt meg az előírásoknak. Ezen felül
a
mikrobiológiai
készítményből
és
komposzt/szerves
trágya
mintákból
végzett 57 db vizsgálat eredményeként, 14
db termékről derült ki hiányosság.
NÖVÉNYEGÉSZSÉGÜGY

2014-ben három alkalommal került sor
valamely fertőzés miatt élelmiszerlánc
termék
megsemmisítésére,
Ralstonia
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solonacearum, Clavibacter michiganensis
ssp. sepedonicus és Plum Pox Virus által
okozott fertőzés miatt.
Az elmúlt év során 6568 vizuális felderítés
történt károsító specifikus vizsgálatokkal,
ezenkívül indokolt esetben laboratóriumi
vizsgálatokra is sor került. Összesen 2
jogszabálysértést sikerült felderíteni és
515000
Ft
növényvédelmi
bírság
kiszabása történt meg.
NÖVÉNYVÉDELEM

A tevékenység ellenőrzések során a
növényvédő szert felhasználó termelőknél
2995 technológiai ellenőrzés és további
2003 KM (JFGK9) ellenőrzést történt meg.
Összesen 164 esetben találtak valamilyen
szabálytalanságot
a
felügyelők.
A
lakosság felől érkező 283 bejelentés
általában növényvédő szer elsodródás,
valamint vélhetően növényvédő szer
okozta méhpusztulások miatt érkezett, a
bejelentések kivizsgálása érdekében 471
helyszíni ellenőrzést folytattak le a
növényvédelmi felügyelők. 152 esetben
tártak fel szabálytalanságot. Összesen 6,4
millió forint bírság kiszabására került sor.
A növényvédő szert gyártó és kiszerelő
üzemekben lefolytatott 23 ellenőrzés
csupán egyetlen esetben tárt fel
szabálytalanságot,
amely
esetben
figyelmeztetés került kiszabásra.
2014-ben összesen 51690 növényvédő
szer tétel vizuális ellenőrzése történt meg.
A
termékekkel
kapcsolatos
szabálytalanságokért összesen 20,6 millió
forint bírság kiszabása történt meg. 2014ben az 1815 növényvédő szert árusító
kereskedelmi egység közül 1487 üzletben
folytatott ellenőrzést a megyei NTI. Ez a
szám kismértékben elmarad a tervben
előírt 85%-tól, azonban előfordult olyan
kereskedő is, amelynél egy év alatt több
ellenőrzést is lefolytatott az első fokú
hatóság, vagyis összesen 1824 esetben
történt hatósági ellenőrzés a növényvédő

szert forgalmazók körében. A megyei NTIk munkatársai 85 esetben tártak fel
valamilyen szabálytalanságot, melynek
eredményeként 7,8 millió forint bírság
került kiszabásra.
A
növényvédőszermaradék-analitikai
vizsgálatokat
tekintve
2014-ben
3698 db hatósági minta analízisét végezte
el a hálózat. A vizsgált minták 49,4%-a
nem
tartalmazott
szermaradékot
kimutatható mennyiségben. Határérték
feletti mennyiségben mért szermaradék
tartalom miatt a minták 0,3%-a minősült
kifogásoltnak.
Parlagfű elleni védekezés során a
földhivatalok 2014-ben külterületen 2346
parlagfűvel fertőzött foltot derítettek fel.
Parlagfű esetén figyelmeztetés nem
alkalmazható, a növényvédelmi bírságot
minden esetben ki kell szabni. Összesen
1808 db bírsághatározat született, a bírság
mértéke pedig meghaladta a 87,3 millió
forintot.
NÖVÉNYI TERMÉK ELLENŐRZÉS

A zöldség-gyümölcs ellenőrzések során
összesen 10373 tétel ellenőrzése történt
meg, melynek során az ellenőrök 1057
tétel esetében találtak valamilyen kifogást,
a kiszabott bírságok együttes összege
51 719 212 Ft volt. A belföldi forgalmazók
ellenőrzése a tervnek megfelelően zajlott.
A szennyezőanyag monitoring keretében
ellenőrzött tételek száma 280 db volt. A
bizonyos nem állati eredetű élelmiszerek
fokozott importellenőrzése keretében 87
tétel vizsgálatára került sor, melyek között
nem megfelelő szállítmány nem volt.
NÖVÉNYI SZAPORÍTÓANYAG FELÜGYELET

2014-ben 897 GMO szűrővizsgálatot
végeztünk, ebből 18 vetőmagtétel lett
pozitív.
Zöldségpalánta
szaporítóanyagokkal
kapcsolatos
ellenőrzések a termesztőknél, illetve a
kereskedelmi
egységek
többségénél
intézkedésre okot adó, vagy súlyos
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jogszabálysértést
nem
tártak
fel.
Mindössze egy tétel nem felelt meg a
jogszabályi előírásoknak, amelyet a
forgalomba
hozataltól
eltiltottak.
Minőségvédelmi bírság kivetésére nem
került sor. A szőlő és gyümölcs
szaporítóanyagok előállítását csak a
tevékenységre és tevékenységi helyre
engedéllyel
rendelkezők
végezhetik.
Szankcionálásra nem került sor az elmúlt
években.
ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNYEK

Az Igazgatóság által 2014-ben ellenőrzött
termék/tétel összes száma 1470 volt. Az
ellenőrzésekhez
kapcsolódóan
a
laboratóriumok
összesen
390
állatgyógyászati termék/tétel ellenőrzését
végezték el. Az állatgyógyászati termékek
engedélyezéséhez kapcsolódó eljárások
száma 1862 volt. A kiszabott bírságok
összértéke 6 570 000 Ft volt.
Az év során az EU gyors riasztási
rendszerén keresztül 13 állatgyógyászati
vonatkozású bejelentés érkezett. A
bejelentések kivizsgálását követően 2
készítmény érintett gyártási tételeinek
országos visszavonása lett elrendelve.
Magyarország nem kezdeményezett RAS
bejelentést.
ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY ÉS ÁLLATVÉDELEM

A NÉBIH Állat-egészségügyi Diagnosztikai
Igazgatóság laboratóriumaiba összesen
872 125 minta érkezett vizsgálatra 2014ben, amelyekből 1 609 699 vizsgálatot
végeztünk el.
2014. január 14-én az Élelmiszerlánc- és
Állat-egészségügyi
Állandó
Bizottság
(SCOFCAH) megszavazta Magyarország
gümőkórtól hivatalosan mentes státuszát,
emellett a Nemzetközi Állatjárványügyi
Hivatal (OIE) 2014 májusában elismerte
Magyarország
BSE
szempontjából
elhanyagolható kockázatú státuszát.
ÉLELMISZER- ÉS TAKARMÁNYBIZTONSÁG

2014. évben az élelmiszerlánc-felügyelet
során elvégzett létesítmény ellenőrzések
száma meghaladta a 60 000-et. Az
élelmiszerlánc-felügyeleti
ellenőrzések
alkalmával 155 963 élelmiszertételt vont
ellenőrzés alá a hatóság, melyek közül 10
148 tételt kellett kivonni a forgalomból.
Bírság kiszabására 3927 alkalommal
került sor, összesen 757 963 875 Ft
értékben.
A takarmányok vonatkozásában összesen
6601 tétel került vizsgálatra, amiből 79
tételnél állapított meg a hatóság hibát. 31
esetben került sor bírság kiszabására,
összesen 7 380 000 Ft összegben.
Élelmiszer
eredetű
megbetegedés
gyanúját
73
esetben,
2561
megbetegedéssel jelentették, ebből 34
esemény bizonyult élelmiszer eredetűnek,
melyek kapcsán 1709 személy betegedett
meg. A RASFF rendszeren keresztül
2014-ben a NÉBIH szakterületét érintő 92
bejelentésből élelmiszert 74, takarmányt
13,
élelmiszerrel
rendeltetésszerűen
érintkezésbe kerülő anyagot 5 bejelentés
érintett. A bejelentések típusát tekintve 45
volt
riasztás,
amely
magas
élelmiszerbiztonsági kockázatot jelentő
kifogásolt élelmiszer miatt azonnali
intézkedést igényelt a helyi hatóság
részéről. Tájékoztatásként érkezett 34
bejelentés, hír formájában 2 esetben
kaptunk értesítést a Bizottságtól, kétoldalú
(bilaterális) megkereséssel 8 ügyben
fordult valamely tagállam hazánkhoz,
továbbá 3 határ-visszautasítás érkezett. A
magyar
hatóság
12
esetben
kezdeményezett bejelentést a RASFF
rendszerbe.
BORÁSZATI TERMÉKEK ÉS ALKOHOLOS ITALOK

A borászati termékek és az egyéb
alkoholos italok ellenőrzése során a
felügyelők 3901 ellenőrzés során 2773 db
hivatalos mintát vettek. Összesen azonban
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16 066 db borászati termék laboratóriumi
vizsgálata történt meg. A vizsgálatok
eredménye alapján a forgalomba hozatalt
megelőzően 362 esetben állapított meg
kifogást, majd a forgalomba hozatalt
követően, ellenőrzési borminták közül
mindössze 278 tétel esetében indított
eljárást a hatóság. A NÉBIH összesen 3
326 421 Ft hatósági eljárási díj
megfizetésére kötelezte a felelősöket, a
laboratóriumi vizsgálat alapján kifogásolt
minőségű, nem megfelelő kiszerelésű,
illetve előzetes minősítés nélküli termékek
árusításáért, forgalmazásáért.
A
borászati
üzemek
működési
engedélyeinek kiadásával kapcsolatos
feladatok realizálása során a borászati
felügyelőink
254
esetben
végeztek
adminisztratív ellenőrzést. A külföldről
érkező import borok kiemelt ellenőrzése
során 908 ellenőrzés történt.
KIEMELT ELLENŐRZÉSEK

A
2014-ben
végrehajtott
531
db
ellenőrzésből 210 db tárt fel jogszabályi
meg nem felelést, és vont maga után
hatósági eljárást 3857 tonna élelmiszer
tekintetében. A megindított eljárások során
392 088 742 Ft bírság kiszabására került
sor. A növényvédőszer ellenőrzések
keretében 2014-ben egy négy társaság
láncolatán keresztül elkövetett hamisítást
sikerült feltárni. Termésnövelő anyagok
ellenőrzése során két esetben engedély
nélküli forgalmazás került megtiltásra,
illetve egy esetben beltartalmi eltérés
került megállapításra. Mindhárom esetben
bírság kiszabására került sor, melyek
összege meghaladta a 70 000 000 Ft-ot.
ÖKOLÓGIAI TERMELÉS

Az ökológiai termelést, feldolgozást,
forgalmazást végző gazdasági szereplők
ellenőrzését és a minősítő tanúsítvány
kiadását a NÉBIH, mint élelmiszerlánc
felügyeleti szerv, által elismert tanúsító

szervezetek végzik. Hazánkban két ilyen
szervezet működik, a Biokontroll Hungária
Nonprofit Kft. és a Hungária Öko Garancia
Kft.
Az ökológiai termelés ellenőrzése során
2014-ben összesen 3493 db ellenőrzés
történt, ebből 418 db volt kockázat alapon
tervezve. Összesen 66 db szankció
kiszabására került sor.

A MEGÁLLAPÍTOTT
ELEMZÉSE

HIÁNYOSSÁGOK

Az ellenőrzések tekintetében a feltárt nem
megfelelőségek száma az előző évhez
képest csökkent. A helyszínen vizsgált
termékek esetében a nem megfelelőségek
száma emelkedett (8. 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.
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,
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8. ábra A helyszínen vizsgált tételek és a nem megfelelőségek számának változása az elmúlt években

a hatósággal való együttműködése
szakterületenként
eltérő.
Így
az
ellenőrzések
eredményeinek
korábbi
évekhez
viszonyított
elemzését
az
alábbiakban szakterületenként közöljük.
TALAJVÉDELEM

A 2014. évben a szűk értelemben vett
talajvédelmi
hatósági
munkához
kapcsolódó
ellenőrzésszám
enyhe
növekedést mutatott a 2013. évhez
képest, ugyanakkor a termésnövelő
anyagok ellenőrzési száma némileg
csökkent. Bár a talajvédelmi hatósági
ellenőrzések
száma
–
azaz
a
termésnövelő anyagok és a talajvédelmi
kötelezettségek betartásának ellenőrzése
– növekedett az elmúlt évhez képest, a
2014-ben tapasztalt nem megfelelések
száma arányaiban megfelel a 2013. évi
ellenőrzéseken tapasztaltaknak.
2014-ben a laboratóriumi vizsgálati
eredmények
alapján
a
pH,
a
térfogattömeg, a szárazanyag-tartalom, és
az oldható összes sótartalom okozták a fő
problémát.
Általánosságban megállapítható, hogy
2014-ben az előző évhez képest a
kiszabott bírságok összege csökkent
(2014-ben 47 millió, míg 2013-ban 56
millió forint bírságot szabtak ki a

talajvédelmi felügyelők), azonban a
bírságok összetétele változott. 2014-ben
nőtt
a
talajvédelmi
kötelezettség
megszegéséért
kiszabott
bírságok
összege
2013-hoz
képest
(25 millió forintról 38 millióra nőtt), míg a
termésnövelő anyagokkal kapcsolatban
kirótt bírság csökkent. Tehát nőtt az
ellenőrzésszám és nőtt a bírságok száma
és
összege
is
a
talajvédelmi
kötelezettségek esetében, azaz több
szabálytalanságot tártak fel a kollégák
2014-ben az előző évhez képest
NÖVÉNYEGÉSZSÉGÜGY

A
vizsgálatköteles
exporttermékek
ellenőrzéseinek száma 18%-kal, az
importtermékeké
41%-kal,
a
szaporítóanyag
termeléssel
és
forgalmazással
foglalkozó
kis
és
nagykereskedők ellenőrzéseinek száma
pedig 18%-kal
nőtt.
A
nemmegfelelőségek és a tevékenységek
korlátozásának száma lényegesen nem
változott. A bírságolások száma 83%-kal
csökkent. A helyszíni vizsgálatok száma
nem változott jelentősen. A laboratóriumi
vizsgálatok száma 17%-kal nőtt, a fertőzött
minták száma 32%-kal lett kevesebb.
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NÖVÉNYVÉDELEM

Mivel a termelők körében elvégzett
hatósági ellenőrzések és a feltárt
szabálytalanságok száma is csökkent, így
2014-ben a termelők esetében kevesebb
növényvédelmi bírság lett kiszabva az
előző évekhez képest.
A lakossági
bejelentések
kivizsgálása
érdekében
lefolytatott termelői ellenőrzések száma –
a
már
említett
méhpusztulások
kivizsgálása folytán – 55%-kal emelkedett,
ugyanakkor a kiszabott bírság mértéke
gyakorlatilag nem változott..
Mindkét
évről
általánosságban
elmondható, hogy a növényvédő szert
gyártó
és
kiszerelő
cégek
tevékenységüket a – jelenleg kissé
hiányos – jogszabályi előírásoknak
megfelelően
végzik,
hiszen
szabálytalanságot csak elvétve találnak a
növényvédelmi felügyelők.
A növényvédő szerek forgalmazása
tekintetében a 2014-es évben elkövetett
szabálytalanságok típusa és száma
arányait tekintve az előző évhez
hasonlóan alakult.
A növényvédő szerek vizuális vizsgálata
tekintetében az idei év eltér a tavalyitól,
mivel mindkét évben 50 000 körüli termék
vizsgálatára került sor, de 2013-ban több,
mint kétszer annyi tétellel volt probléma.
Ennek oka az, hogy egy KÜI által feltárt
szabálytalanság kivizsgálása keretében
több kereskedőnél és termelőnél célzott
ellenőrzéseket végeztek a megyei NTI-k
is. 2014-ben a növényvédőszer-maradék
vizsgálatok száma, az elmúlt évek
növekvő tendenciájának megfelelően,
meghaladta a 700.000-t.
Az ellenőrzések tapasztalatai alapján a
parlagfüves területek mérete évről évre
csökken.
A
hatósági
munka
eredményeként
csökkent
a
jogszabálysértések száma, javult a
jogkövető magatartás. Ennek megfelelően
a kiszabott növényvédelmi bírság mértéke

is csökkent 2013-hoz képest, több, mint 60
millió forinttal.
NÖVÉNYI TERMÉK ELLENŐRZÉS

A 2012 óta megkezdett több hatóság (pl.
NAV,
rendőrség)
részvételével
végrehajtott
piaci
ellenőrzések
nagymértékben javították a forgalmazók
jogszerű magatartását. Példának okáért a
nagybani piacokon a korábbi állapotokhoz
képest jelentősen javult a termékek
nyomon-követhetősége és a jelölési
követelmények betartása. A 2014-ben
tartott ellenőrzések során sokkal nehezebb
volt jogsértést felderíteni és az is
jellemzően csak kisebb tételeket érintett.
NÖVÉNYI SZAPORÍTÓANYAG FELÜGYELET

A GMO szennyezett vetőmag tételek
száma az évek átlagában állandó. Ennek
oka a vetőmag tételek igen alacsony
mértékű, véletlenszerű szennyeződése. Az
engedélyes partnerek száma kismértékű
éves ingadozást mutat, amely az
ellenőrzött
szaporítóanyag
mennyiségében nem okoz jelentős
változást. A jogszabálysértések számából
sem olvasható ki pozitív, vagy negatív
tendencia.
A
szőlő
és
gyümölcs
szaporítóanyagok
előállításához
kapcsolódóan
a
leggyakoribb
szabályszegés a szaporítóanyag kötelező
címkézésében tapasztalható hiányosság
volt. A nem megfelelő tartalmú vásárlói
tájékoztató információjú tételeket a
hiányosságok megszűntetéséig zároltuk.
ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNYEK

A 2014 évi ellenőrzések eredményeit az
előző évek eredményeivel összevetve
megállapítható,
hogy
a
nem
megfelelőségek számában szignifikáns
változás nem történt, azonban a
szabálytalanságok súlyossága nőtt. Az
ellenőrzések
során
feltárt
nem
megfelelőségek
többsége
a
jogszabályellenes
gyártást
és
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forgalmazást érintette. A jellemző nem
megfelelőségek a gyártási és forgalmazási
engedély hiányában végzett tevékenység,
forgalomba
hozatali
engedélyben
foglaltaktól eltérő gyártás, nem megfelelő
csomagolóanyagban való forgalmazás, és
ellenjegyzett
megrendelő
nélküli
gyógyszerkiadás voltak.
ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY ÉS ÁLLATVÉDELEM

Továbbra is jellemzőek a kisebb súlyú
szabálytalanságok valamint az, hogy a
dokumentációt és a nyilvántartásokat nem
vezetik naprakészen, vagy hiányosak. Az
ENAR ellenőrzések többéves tapasztalata,
hogy az ellenőrzések és a megfelelő
célcsoportok kiválasztása eredményeként
évről évre csökken a meg nem felelések
száma.
A vállalati önellenőrzés során tett
javaslatok
végrehajtásának
visszaellenőrzése
is
megtörtént.
A
vállalkozás működése során figyelembe
vette a hatóság javaslatait és megtette a
szükséges intézkedéseket.
Az
állat-egészségügyi
diagnosztikai
laboratóriumban vizsgált minták száma és
az állatvédelmi tárgyú ellenőrzések száma
sem változott nagyságrendileg az elmúlt
évhez képest. Továbbá a meg nem
felelések száma sem mutat szignifikáns
különbséget a tavalyi adatokhoz mérten.
ÉLELMISZER- ÉS TAKARMÁNYBIZTONSÁG

Az élelmiszerlánc-felügyeleti ellenőrzések
száma
nem
mutat
változást.
Az
ellenőrzések
2014-ben
6,5%-os
kifogásolási aránnyal tártak fel hibákat,
míg 2013-ban ez az arány 6,8% volt, tehát
a kifogásolt tételek aránya sem változott
nagy mértékben.
A
termékvizsgálatok
kapcsán,
a
leggyakoribb hiba a tavalyi évhez
hasonlóan 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. A
laboratóriumi vizsgálatok kapcsán a 2014es évben a mikrobiológiai kifogásokat
követték az érzékszervi és a minőségi
követelményeknek
való
nem
megfelelőségek
miatti
intézkedések,
valamint az élelmiszerbiztonsági hiba
megsértésével
kapcsolatos
nem
megfelelőségek is előfordultak, azonban
ezeknek a kifogásoknak a száma jóval
alacsonyabb
volt.
A
létesítmények
ellenőrzése során leggyakrabban higiéniai
hiányosságokat állapít meg a hatóság, a
nyomonkövetés biztosításával kapcsolatos
hiányosságok is gyakoriak, melyet sokszor
a
dokumentumok
nem
elégséges
adattartalma okoz. Ez a hiba a
nagykereskedelemben és a piaci-vásári
forgalmazásban jellemző. Az engedély
illetve
bejelentés
nélkül
végzett
tevékenység feltárására egyre kisebb
számban kerül sor. Az élelmiszer eredetű
megbetegedéseknél
leggyakoribb
technológiai hibák voltak az elégtelen
hőkezelés és a késztermék utólagos
szennyeződése.
Takarmányok vonatkozásában 2013. évi
feltárt 202 nem megfelelőséggel szemben
2014-ben 163 nem megfelelőség került
megállapításra, tehát a feltárt nem
megfelelőségek száma csökkent az elmúlt
évhez képest. A kiszabott bírságok száma
nem változott, de az összege valamelyest
csökkent. A kifogásolási arány a tavalyi
értékhez képest csökkent. Összességében
a takarmányok biztonsági és minőségi
paraméterei nem mutattak jelentős
változást.
A helyszíni ellenőrzések során feltárt nem
megfelelőségek
jellemzően
a
minőségirányítással
és
nyomonkövethetőséggel
kapcsolatos
adminisztrációs hiányosságok voltak. A
takarmányok laboratóriumi vizsgálatán
alapuló
hibák
jellemzően
minőségi
problémák voltak. A csekély számú
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takarmány biztonsági nem megfelelőségek
jellemzően
nemkívánatos
anyag
szennyezések voltak, de egy esetben sem
merült fel közvetlen élelmiszerláncbiztonsági veszély.
BORÁSZATI TERMÉKEK ÉS ALKOHOLOS ITALOK

A borászati termékek és az egyéb
alkoholos italok ellenőrzése során a
felügyelők 2773 db hivatalos mintát vettek,
ez az érték 4%-os növekedést mutat a
2013-as évhez képest, a kifogásolási
arány (10%) pedig jelentős csökkenést
mutat a tavalyi évhez képest A borászati
hatóság által kiadott forgalomba hozatali
engedélyek száma 10%-kal nőtt az előző
évhez képest. A forgalomba hozatali
engedélyezés
során
megállapított
kifogások 0,5%-os növekedést mutatnak a
2013-as évhez képest, a forgalomba
hozott termékek ellenőrzése során emelt
kifogások
száma
viszont
5%-os
csökkenést mutat.
KIEMELT ELLENŐRZÉSEK

A 2014. évi ellenőrzési tapasztalatok
alapján elmondható, hogy nyomonkövetési
illetve élelmiszer-higiéniai hiányosságok
kerültek
legnagyobb
számban
megállapításra.
Több
bejelentés
is
vonatkozott
illegális
vágóhíd
illetve
húsfeldolgozó
üzem
működtetésére.
Bejelentés
alapján
több
esetben
végeztünk kistermelőknél nyomonkövetési
ellenőrzést, amely alapján megállapítható
volt, hogy a kistermelői tevékenységet
szabályozó és korlátozó mennyiségi
nagyságrendet rendre átlépik, illetve a
vonatkozó
értékesítési
területi
korlátozásokat is megsértik.

az is, hogy egyes élelmiszert gyártó
vállalkozások
a
késztermékek
minőségmegőrzési idejének megállapítása
során az alapanyagok minőségmegőrzési
idejét meghaladó minőségmegőrzési időt
állapítanak meg.
A 2013-2014. évekre vonatkoztatva
megállapítható, hogy a Kiemelt Ügyek
Igazgatósága 37%-kal növelte az elvégzett
ellenőrzések számát, 73%-kal több
bírságot szabott ki, és az egy eltérést
feltáró vizsgálatok számára jutó átlagos
bírság összege is 171%-kal emelkedett.
ÖKOLÓGIAI TERMELÉS

A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.
ellenőrzési eredményei alapján 2014-ben
a szabálytalanságok tekintetében nem volt
jelentős eltérés a megelőző évekhez
képest, a figyelmeztetések és szankciók
száma is az előző évek tendenciájába
illeszkedik.
A
viszonylag
sok
figyelmeztetés oka a partnerek gyenge
adminisztrációs fegyelme. Mezőgazdasági
termelők
esetében
jellemző
szabálytalanság a tiltott növényvédő szer,
valamint csávázott vetőmag felhasználása,
a
vetésváltás
szabályainak
durva
megsértése
és
a
párhuzamos
gazdálkodás előírásainak megsértése.
A Hungária Öko Garancia Kft. ellenőrzései
alapján megállapítható, hogy a 2013-as
évhez viszonyítva minden ökológiai
tevékenység típus esetében növekedett a
kiszabott
intézkedések
száma.
A
legnagyobb
arányban
a
hiányzó
dokumentumok felszólítására vonatkozó
intézkedéstípusok száma növekedett meg
109 db-ról 283 db-ra.

Az élelmiszert gyártó vállalkozások
körében gyakran lejárt minőségmegőrzési
idejű alapanyagok feldolgozása történik,
illetve értékmentés miatt a lefagyasztott
alapanyagok nyomon követését nem
biztosítják. Általánosságban elmondható

ITNET Jelentés 2012. • Magyarország • Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal • www.nebih.gov.hu

51

A NEM MEGFELELŐSÉGEK ESETÉN
HOZOTT INTÉZKEDÉSEK

figyelmeztetések, a bírságok száma
kismértékben
csökkent,
azonban
nagyságrendileg
nem
változott,
a
tevékenységkorlátozások száma pedig
közel kétharmadára csökkent (9. ábra).

A 2014. év főbb adatait a korábbi évek
adataival összehasonlítva elmondható,
hogy a 2013-es adatokhoz képest a
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9. ábra A kiszabott szankciók számának változása az elmúlt években
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2014. 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.
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 megtartásában, 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 működtetéséről.

ITNET Jelentés 2014. • Magyarország • Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal • www.nebih.gov.hu

53
A talajvédelem állami szerepkörét 2014-ben
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.

AZ ELLENŐRZÉSEK JELLEGE
A talajvédelmi hatósági engedélyekben,
szakhatósági állásfoglalásokban foglalt
előírások,
továbbá
a
jogszabályi
kötelezettségek betartásának ellenőrzése
az
Élelmiszerlánc-felügyeleti
tervben
meghatározott Talajvédelmi tevékenységellenőrzési terv szerint zajlik. A tervben
mindezek ellenőrzését csupán százalékos
jelleggel lehet meghatározni. Ennek legfőbb
oka, hogy nem lehet előre megmondani,
mennyi és milyen típusú beruházás lesz a
következő évben Magyarországon, illetve
mennyi engedélykérelmet nyújtanak be a
földhasználók. 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
termésnövelő
anyagok
(azaz
engedélyköteles termésnövelő anyagok és
EK-műtrágyák) ellenőrzéseit a 2008. évi
XLVI. törvény, a 2003/2003/EK rendelete, a
36/2006. (V. 18.) FVM rendelet és a

37/2006. (V. 18.) FVM rendelet előírásai
alapján végzik a Megyei Kormányhivatalok
Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságainak
növény- és talajvédelmi felügyelői. Az
ellenőrzött termésnövelő anyagok alatt az
engedélyköteles termésnövelő anyagokat
és EK-műtrágyákat értjük.
Az ellenőrzések célja a termésnövelő
anyagokra vonatkozó előírások betartatása,
a minőségi követelmények teljesülésével a
növényállomány
és
a
termőföld
minőségének megóvása, és nem utolsó
sorban a mezőgazdasági tevékenységet
folytatók érdekeinek védelme.
Kockázatelemzés alapján számba vettük
azon
termékek
körét,
amelyekkel
kapcsolatosan a leggyakrabban érkezett
minőségi kifogás, amelyekre a hazai
engedélyezés felhívta a figyelmünket,
illetve 2013-ban minőségi kifogást mutatott
a
laboratóriumi
vizsgálat
alapján
(visszaellenőrzés 2012-óta történik). Erre a
jövőben még nagyobb hangsúlyt kell
fektetni, mert a 2014. év végén
megváltozott jogszabály - 36/2006. (V. 18.)
FVM rendelet - lehetőséget ad a
rendszeresen nem megfelelő termékek
engedélyének
felfüggesztésére.
Az
ellenőrzések egész évben folyamatosan
zajlanak. A helyszíni ellenőrzés a vizsgáló
laboratóriumok kapacitásának figyelembe
vételével
a
mezőgazdasági
felhasználáshoz igazodik.
A hatóság ellenőrzi a nyilvántartási, jelölési,
csomagolási,
szállítási,
forgalomba
hozatali,
tárolási,
minőségi,
felhasználhatósági előírások megtartását,
illetve
az
ezek
céljára
szolgáló
helyiségeket,
berendezéseket
és
felszereléseket, valamint a biztonsági
adatlapok meglétét. A termésnövelő
anyagok esetében a címkézési és
csomagolási
előírásokat
helyszíni
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ellenőrzés keretében szemrevételezéssel
ellenőrzik, míg a minőségi paramétereket
mintavétel után laboratóriumi vizsgálatokkal
mérik.

összes
termék
engedélyét,
kísérő
dokumentumait és címkéjét leellenőrzik az
éppen aktuális kínálatnak megfelelően.
2014- ben 464 db mintavétel történt. A
tervezett 93%-a teljesült.

A 2014. évi ellenőrzés kiterjedt:
 az EK jelölésű és az engedélyköteles
szilárd műtrágyákra
 az EK jelölésű és az engedélyköteles
folyékony/oldat műtrágyákra
 szerves trágyákra
 komposztokra
 mikrobiológiai készítményekre
 növénykondicionáló készítményekre
 2013. évi problémás termékekre

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.
A Talajvédelmi Információs és Monitoring
(TIM) rendszer keretében tervezett talaj
mintavételek és laboratóriumi vizsgálatok
megtörténtek. 2014-ben 3708 db mintából
19 652 paramétert vizsgáltak a TIM
keretein belül. A TIM adatbázis nyilvános
és közérdekű.

ELLENŐRZÉSI TERV MEGVALÓSULÁSA,
AZ ELTÉRÉS OKAI
A talajvédelmi hatósági osztály 2014.
évben 1352 db helyszíni ellenőrzést
(feliratozás, csomagolás ellenőrzése és
mintavétel) tervezett. A terv alapján 497
esetben történik mintavétel a helyszíni
ellenőrzés alatt. A felügyelők 2014-ben
ténylegesen 1510 helyszíni ellenőrzést
végeztek (a tervezett 1352 volt). Egy
kontroll alkalmával több termék helyszíni
ellenőrzése is megtörténik. A helyszíni
ellenőrzések
tervezett
számát
túlteljesítették (feliratozás, csomagolás,
forgalomba hozatali és felhasználási
engedély megléte), mert a gyártóknál és
forgalmazóknál a felügyelők a fellelhető
2000

2014-ben az 1093 talajvédelmi hatósági
ellenőrzés során 295 esetben talált nem
megfelelést a hatóság, amely további
intézkedést vont maga után. 2014-ben a
kötelezések száma 86, a szankciók száma
130 volt. A kiszabott bírságok összege
47 millió forint volt, beleértve a
termésnövelő
anyagokkal
kapcsolatos
bírságokat is (10. ábra).

1680
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1000
500
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57
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0
Termésnövelő anyag és EK
Talajvédelmi kötelezettség
Talajbiológiai vizsgálat
műtrágya tétel ellenőrzés
hatósági ellenőrzése
Ellenőrzések száma
Nem megfelelések száma
10. ábra Talajvédelmi hatósági ellenőrzések 2014-ben
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A felügyelők laboratóriumi vizsgálat céljából
2014-ben
464
db
engedélyköteles
termésnövelő anyagból és EK-műtrágyából
vettek mintát. A vizsgálat 126 db EK- és
engedélyköteles szilárd műtrágyára, 78 db
EK- és engedélyköteles oldat/folyékony
műtrágyára, 41 db komposztra, 29 db
növénykondicionálóra, 49 db szerves
trágyára,18 db mikrobiológiai- és 22 db
előző évben problémás termékre terjedt ki.
Összesen 45 esetben állapítottak meg a
hatósági felügyelők szabálytalanságot,
beltartalmi hiányosságot vagy határérték
feletti toxikus elem tartalmat. Ezen felül a
NÉBIH Pécsi Talajbiológiai Laboratóriuma mikrobiológiai
készítményből
és
komposzt/szerves trágya mintákból - 57 db
vizsgálatot végzett. 14 db megvizsgált
termékről derült ki hiányosság.
Az
Igazgatóságok
a
laboratóriumi
vizsgálatokon
túl
ellenőrizték
az
engedélyköteles termésnövelő anyagok és
EK-műtrágyák
címkézési,
feliratozási,
tárolási követelményeinek teljesülését,
valamint a forgalomba hozatali és
felhasználási engedélyek meglétét. Az
ellenőrzött 1680 termék közül 86 nem felelt
meg az előírásoknak.
A NAV-NÉBIH megállapodás révén több
mint 100 esetben adtunk tájékoztatást a
harmadik
országból
beérkezett
termésnövelő anyagokról, túlnyomóan EKműtrágyákról.
Termékhamisítás
és
visszaélés gyanúja miatt több alkalommal
kerestük meg a NAV illetékes szerveit.

ELLENŐRZÉSI
ÖSSZEVETÉSE
AZ
EREDMÉNYEIVEL

EREDMÉNYEK
ELŐZŐ
ÉVEK

2014-ben a szűk értelemben vett
talajvédelmi
hatósági
munkához
kapcsolódó
ellenőrzésszám
enyhe
növekedést mutatott a 2013. évhez képest,
a termésnövelő anyagok ellenőrzési száma
némileg
csökkent.
A
talajvédelmi

kötelezettség betartásának ellenőrzése
alkalmával a hatóság egy jegyzőkönyvet
vesz fel, azonban esetenként több előírást
is ellenőriz, de erről nyilvántartást nem
vezetünk, így csak az ellenőrzési
jegyzőkönyv darabszámát tudjuk megadni.
Ugyanakkor a termésnövelő anyagok
esetében egy-egy ellenőrzés során több
terméket vizsgál meg a hatóság, ezért bár
2013-ban 329, 2014-ben 417 alkalommal
ellenőriztek, mégis összesen 1783 db és
1680 db tételt vizsgáltak.
Bár a talajvédelmi hatósági ellenőrzések
száma – azaz a termésnövelő anyagok és
a
talajvédelmi
kötelezettségek
betartásának ellenőrzése – növekedett az
elmúlt évhez képest, a 2014-ben tapasztalt
nem megfelelések száma arányaiban
megfelel a 2013. évi ellenőrzéseken
tapasztaltaknak.
Általánosságban megállapítható,
hogy
2014-ben az előző évhez képest a
kiszabott bírságok összege csökkent
(2014-ben 47 millió, míg 2013-ban 56 millió
forint bírságot szabtak ki a talajvédelmi
felügyelők),
azonban
a
bírságok
összetétele változott. 2014-ben nőtt a
talajvédelmi kötelezettség megszegéséért
kiszabott bírságok összege 2013-hoz
képest (25 millió forintról 38 millióra nőtt),
míg
a
termésnövelő
anyagokkal
kapcsolatban kirótt bírság csökkent. Tehát
nőtt az ellenőrzésszám és nőtt a bírságok
száma és összege is a talajvédelmi
kötelezettségek esetében, azaz több
szabálytalanságot tártak fel a kollégák
2014-ben az előző évhez képest.
A 2014-es évben különválasztottuk a
szilárd és oldat műtrágyák vizsgálatát és a
minták számát, mivel a NAV-NÉBIH
megállapodás aktualizálási folyamatában
gördülékenyebbé vált az adatáramlás,
nyomon
követhetők
a
műtrágya
szállítmányok. A Pécsi Talajbiológiai
Laboratórium
kapacitása
szintén
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lehetőséget adott a mintaszám (csírázás
gátló hatás vizsgálata) növelésére. Ezzel a
2013-as évhez képest megemelkedett az
összes tervezett vizsgált tételszám.

AZ IGAZGATÓSÁG ÉVES MUNKÁJA
SORÁN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK
2014 novemberében megjelent a 278/2014.
(XI. 14.) Korm. rendelet, amelynek
értelmében a NÉBIH NTAI Talajvédelmi
Hatósági Osztálya felelős az ENSZ
Éghajlatváltozási Keretegyezmény és a
Kiotói Jegyzőkönyv szerinti üvegházgáz
leltár földhasználati és földhasználat
változási szektorának nem erdészeti része
elkészítéséért,
és
a
nemzetközi
ellenőrzések során a leadott jelentés
megvédéséért.
A NÉBIH felelős az 525/2013/EU
rendeletben, a 749/2014/EU végrehajtási
rendeletben
és
az
529/2013/EU
határozatban nevesített adatszolgáltatások
teljesítéséért. Ezek közé tartozik az
éghajlatváltozást enyhítő szakpolitikákról és
intézkedésekről történő jelentés, a nem
erdészeti szektor kibocsátásai és elnyelései
becslésére felállított modell leírása és a 7
és 20 éves prognózisok jelentése. A Kiotói
Jegyzőkönyv
szerinti
Szántó
és
Legelőgazdálkodás
jelentésére
való
felkészülés
helyzetének
kétévenkénti
jelentése.
A Talajvédelmi Jogi Bizottságnak kiemelt
szerep jutott 2014-ben a talajvédelmet
érintő új stratégia és az ezzel összefüggő
jogszabály módosítások kidolgozásában,
egyúttal elsődleges célként fogalmazta meg
a szakterületet érintő jogi anomáliák
megszüntetését.

2014-ben átdolgozásra került a 36/2006.
(V. 18.) FVM rendelet és a 37/2006. (V.17.)
FVM rendelet. A módosítások mindkét
rendelet esetében javítják az engedélyezés
és ellenőrzés hatékonyságát, pontosságát.
A
módosuló
hulladékgazdálkodási
jogszabályok
bevezették,
illetve
kiterjesztették
a
melléktermék
és
biológiailag
lebomló
hulladék
jogintézményeit,
amely
kapcsán
a
talajvédelmi
hatósági
engedélyezési
eljárások felülvizsgálata is szükségessé
vált. Ezt 2014-ben megkezdtük, azonban
2015-ben is folytatódni fog.

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.
A NÉBIH országos talajvédelmi felügyelői
képzést tartott 2014. május 28-29-én 80 fő
részvételével,
valamint
talajvédelmi
osztályvezetői értekezletet hívott össze
2014. október 21-én, kb. 25 fő
részvételével.
A talajvédelmi szakértői továbbképzés
2014. szeptember 4-6 között került
megrendezésre 120 fő részvételével.

Az ÉLBS alá betagozódva projekt
formájában elkezdődött a Talajvédelmi
Cselekvési Terv elkészítése valamint a
elindult
a
„Kockázatos
termőföldek,
talajvédelem és termésnövelő anyagok”
kiemelt mintavételi projekt is.
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Növényegészségügy

57

2014. 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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AZ ELLENŐRZÉSEK JELLEGE
Az ellenőrzések legfontosabb célja a
karantén és egyéb új, nem honos, de nagy
gazdasági veszteséggel járó károsítók
bekerülésének, megtelepedésének és
terjedésének
megakadályozása.
Ez
kétféleképpen valósul meg:
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
vonatkozó jogszabályok előírják az
ellenőrzések számát, idejét és a
mintavételezések
mennyiségét.
A
vizsgálatköteles termékek körébe azok a
növények,
növényi
termékek
(facsomagolóanyag) és egyéb anyagok (pl.
talaj, egyéb termesztő közegek) tartoznak,
amelyek termelése és forgalmazása
jelentős növény-egészségügyi kockázattal
jár.
Az ellenőrzés
kiterjedése
és
intenzitása eltérő: a növény-egészségügyi
szempontból vizsgálatköteles termékek facsomagolóanyagát
behozatali
forgalomban teljes körűen ellenőrzi
hatóságunk, míg a nem vizsgálatköteles
áruk fa-csomagolóanyagaira a vámhivatal
végez csekély mértékű szúrópróbaellenőrzést
A növényegészségügyi monitoring 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.
Az abban megadott irányszámoknak (%
vagy db a megye összességére)
megfelelően a kormányhivatalok növényés talajvédelmi igazgatóságok felügyelői a

kockázatokat figyelembe véve választják ki
a helyszíneket a felderítésekre és azokat a
növény-egészségügyi
vizsgálatokkal
összehangoltan végezik. 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), melyek
tartalmazzák az ellenőrzések számát,
helyét
és
a
mintavétel
módját,
gyakoriságát.

ELLENŐRZÉSI TERV MEGVALÓSULÁSA
A
jogszabályokban
előírt
növényegészségügyi ellenőrzések száma a
kérelmezők bejelentésétől függ. Ezeket a
vizsgálatokat illetve a mintavételeket
100%-ban elvégezzük.
A
feladattervben
meghatározottak
végrehajtása a témák számát tekintve
teljesen vagy időarányosan megtörtént.

ELLENŐRZÉSEK EREDMÉNYEI
Zárlati károsító esetén az alkalmazott
intézkedés megsemmisítés, vagy az áru
olyan mértékű feldolgozása, amely nem
teszi lehetővé a károsító terjedését (pl.
hőkezelés,
biomassza,
beszántás,
öntözési
tilalom).
2014-ben
három
alkalommal került sor valamely fertőzés
miatt
élelmiszerlánc
termék
megsemmisítésére:
 Ralstonia solonacearum fertőzés miatt
Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében
étkezési burgonya (Desirée) került
zárlat alá, 4,77 ha területen, 193,18 t
mennyiségben.
A
teljes
tétel
megsemmisítésre került.
 Clavibacter
michiganensis
ssp.
sepedonicus fertőzés 2014-ben több
megyét
érintett.
Jász-NagykunSzolnok
megyében
a
fertőzött
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tételekből megmaradt burgonyát a
hatóság zárolta. Nógrád megyében
további
két
esetben
szintén
megsemmisítésre
került
22,6 t
fertőzött tétel.
Plum Pox Virus által fertőzött
szaporítóanyag termő területeken a
növények
égetéses
megsemmisítésére volt 9 megyében
(üzemi törzsültetvények - 216 db
törzsfa).

2014-ben 6 568 vizuális felderítés történt
károsító
specifikus
vizsgálatokkal,
ezenkívül indokolt esetben laboratóriumi
vizsgálatokra is sor került. Összesen 2
jogszabálysértést sikerült felderíteni, és
515 000 Ft növényvédelmi bírság
kiszabása történt meg.

ELLENŐRZÉSI
ÖSSZEVETÉSE AZ
EREDMÉNYEIVEL

EREDMÉNYEK
ELŐZŐ ÉVEK

A
vizsgálatköteles
termékek
ellenőrzéseinek száma nőtt (export 18%kal,
import
41%-kal,
valamint
a
szaporítóanyag
termeléssel
és
forgalmazással
foglalkozó
kis
és
nagykereskedők
18%-kal),
a
nemmegfelelőségek és a tevékenységek
korlátozásának száma lényegesen nem
változott. A bírság kiszabása és a
tevékenység korlátozása között nincs
minden esetben összefüggés a növényegészségügyi
szakterületen.
A
bírságolások száma 83%-kal csökkent.
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 nem változott jelentősen. A
laboratóriumi vizsgálatok száma 17%-kal
nőtt, a fertőzött minták száma 32%-kal lett
kevesebb.

AZ IGAZGATÓSÁG ÉVES MUNKÁJA
SORÁN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK
Elkészült
a
Növény-egészségügyi
Készenléti Terv a szőlő aranyszínű
sárgaságát
okozó
fitoplazma
felszámolására és visszaszorítására.
Megtörtént
a
növényegészségügyi
feladatok
végrehajtásának
részletes
szabályairól szóló 7/2001. (I.17.) FVM)
rendelet módosítása:
 A
növényés
talajvédelmi
igazgatóságnak nyilvántartásba kell
vennie és egyedi azonosító számmal
kell ellátnia a Kínából származó kő- és
acéláru importőreit
 Továbbá, beépítésre kerültek az
alábbi jogszabályok előírásai:
- 707/2014/EU
végrehajtási
rendelet,
- 2014/679/EU
bizottsági
végrehajtási határozat,
- 2014/356/EU
bizottsági
végrehajtási határozat,
- 2014/497/EU
bizottsági
végrehajtási határozat,
- 2014/422/EU
bizottsági
végrehajtási határozat,
- 2014/917/EU
bizottsági
végrehajtási határozat.
- 2014/924/EU
bizottsági
végrehajtási határozat.
KÉPZÉS
2014. áprilisában két alkalommal történt
Országos felügyelői továbbképzés, ahol
tájékoztatást
adtunk
a
növényegészségügyi
szakterületet
érintő
jogszabályi
változtatásokkal,
szaporítóanyag ellenőrzésekkel, valamint
egyéb
növény-egészségügyi
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tevékenységgel kapcsolatos feladatokról.
A résztvevők száma 242 fő volt.
Egy alkalommal tartottunk továbbképzést
a
határkirendeltségen
dolgozó
növényvédelmi felügyelők részére a
következő témákban:
 Az Unió számára jelentős növényegészségügyi kockázatok átértékelése
– avagy változások a keretirányelv és
ezzel
együtt
a
7/2001
FVM
rendeletünk mellékleteiben
 az Európai Unióban a növényegészségügyi
feltartóztatásokról
történő
gyors
értesítések
nyilvántartására
és
elküldésére
kidolgozott, web-alapú EUROPHYT
rendszer használata
Az év során 11 alkalommal történt
továbbképzés szőlőtermelők részére a
szőlő aranyszínű sárgaság (Flavescence
dorée FD) fitoplazma magyarországi
helyzetéről és az ellene tervezett hatósági
intézkedésekről,
résztvevők
létszáma
összesen 1020 fő volt. 2014. októberében
32 fő részvételével növényegészségügyi
értekezletet
tartottunk
növényegészségügyi
jogszabály
alkalmazás, felderítési és diagnosztikai
eljárások témakörében.
Szakmérnökök részére 5 továbbképzés
került
megszervezésre
a
növényegészségügy hatósági ellenőrzési
rendszeréről és a nem-honos károsítók
bekerülésének
és
terjedésének
megakadályozásáról (40-100 fő). A
Budapesti Corvinus Egyetem növényorvos
hallgatóinak előadást tartottunk szintén a
növényegészségügy hatósági ellenőrzési
rendszeréről és a nem-honos károsítók
bekerülésének
és
terjedésének
megakadályozásáról.
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2014. 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 élelmiszer-biztonságot befolyásoló fő veszélyforrások közül a társadalmi tudatban
elsők között szerepelnek a növényvédő szerek. A növényvédő szerek a jövőben is
meghatározó szerepet fognak játszani a világ egyre növekvő népességének alapvető
nyers élelmiszerekkel történő ellátásában. Ezért a lakosság egészséges és
biztonságos élelmiszerrel való ellátása érdekében elengedhetetlen a hatóság
folyamatos felügyelete. A Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi
Igazgatóságainak (továbbiakban Megyei NTI) növényvédelmi felügyelői a NÉBIH által
kiadott éves ellenőrzési terv alapján élelmiszerlánc-felügyeleti szervként eljárva
ellenőrizték 2014-ben is a növényvédő szer gyártó és kiszerelő üzemeket, a
növényvédő szert forgalmazó kis- és nagykereskedelmi egységeket, továbbá a
növényi

terméket

előállító

elsődleges

termelőket.

Az

ellenőrzések

során

természetesen sor került a kiszerelt, a forgalmazott és a felhasznált növényvédő
szerek helyszíni (vizuális) vizsgálatára, indokolt estben – az éves mintavételi tervnek
megfelelően – pedig mintavétel is történt az adott növényvédő szer minőségének
laboratóriumi vizsgálata céljából. Élelmiszer-biztonsági szempontból pedig alapvető a
termények növényvédőszer-maradék tartalmának ellenőrzése.
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AZ ELLENŐRZÉSEK JELLEGE
Az éves Tevékenység-ellenőrzési Terv
szerint a magyarországi kiszerelő üzemek
100%-át kell ellenőrizni, amely évente
országosan 15 ellenőrzést jelent. A
növényvédő szer nagykereskedelemmel
foglalkozó gazdasági társaságok 100%-át
ellenőrizni kell, tekintettel arra, hogy
nagykereskedelmi egységek esetén igen
nagy a növényvédő szer forgalom és
folyamatos a növényvédő szer raktározása
is.
A
kizárólag
kiskereskedelmi
forgalmazást végző cégeknek csupán
85%-át kell évente leellenőrizni, amelyet
kockázatelemzési módszerek figyelembe
vételével végeznek a növényvédelmi
felügyelők.
Az
éves
ellenőrzési
ütemtervben
a
növényvédő
szert
felhasználó termelők esetében országos
szinten
mintegy
3600
technológiai
ellenőrzés lett előirányozva, a Kölcsönös
Megfeleltetés (KM JFGK9) keretein belül
végzett ellenőrzésekkel együtt.
A NÉBIH által elkészített Élelmiszerlánc
Mintavételi
Terv
(Termékellenőrzés)
alapján, a Megyei NTI által megvett
mintákból történik a növényvédő szerek
laboratóriumi
minőségvizsgálata.
A
növényvédőszer-minőségvizsgáló
laboratórium tevékenysége az előállított, a
kereskedelemben
forgalmazott,
a
párhuzamos importban behozott, a
mezőgazdasági üzemekben felhasznált
növényvédő szerek minőségének és
csomagolásának hatósági ellenőrzésére, a
lejárt szavatossági idejű készítmények újra
vizsgálására, valamint egyéb növényvédő
szerek
és
csávázott
vetőmagok
vizsgálatára terjed ki. A 2014. évi tervben
az egész országra kiterjedően összesen
60 mintavétel lett előirányozva.

vizsgálata,
illetve
a
mintaszám
meghatározása a magyar fogyasztási
szokások, illetve az előző évek vizsgálati
és
kockázatbecslési
eredményeinek
figyelembe vételével történt. 2014-ben
2929 növényi minta és 161 egyéb minta
lett előirányozva. A mintavételezések
eljárásrendjét, az uniós előírásokat
harmonizáló
66/2010.
(V.12.)
FVM
rendelet, illetve a 396/2005/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet határozzák
meg. A hálózati laboratóriumok a Nemzeti
Akkreditáló Testület (NAT) MSZ EN 17025
szabvány szerinti akkreditált minősítés,
valamint
az
OECD-GLP
minőségbiztosítási
rendszer
szerint
dolgoznak.
A parlagfű elleni védekezés időben történő
végrehajtását nem az élelmiszerláncfelügyeleti
szerv
ellenőrzi,
hanem
külterületen
a
járási
földhivatal,
belterületen pedig a jegyző. Az ellenőrzés
minden évben július elsejétől a vegetációs
időszak végéig, október közepéig zajlik,
célja a parlagfű pollenkoncentráció
csökkentése. A helyszíni ellenőrzésekre
nem éves terv alapján kerül sor.
Ugyanakkor
a
helyszíni
ellenőrzés
lefolytatására
jogosult
hivatalok
a
lakossági bejelentéseket és a korábbi évek
tapasztalatait egyaránt figyelembe veszik
a tervezéskor, a bejelentéseket pedig
minden esetben kivizsgálják. Amennyiben
a helyszíni ellenőrzés során a földhivatal
legalább virágbimbós fenológiai állapotú
parlagfüvet észlel egy területen, köteles
jegyzőkönyvet készíteni, és az ügyet
továbbítani az eljárás lefolytatására
jogosult megyei NTI-nek.

A növényvédőszer-maradék monitoring
program keretén belül, az ellenőrzés alá
vont
kultúraféleségek
kiválasztása,
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ELLENŐRZÉSI TERV MEGVALÓSULÁSA,
AZ ELTÉRÉS OKAI
NÖVÉNYVÉDŐ

SZERT

GYÁRTÓ

ÉS

KISZERELŐ ÜZEMEK ELLENŐRZÉSE

A megyei NTI-k 2014-ben összesen 23
ellenőrzést végeztek a növényvédő szer
gyártó és kiszerelő üzemekben, amely
jócskán meghaladja a tervben előírt
mértéket. Az ellenőrzések magas számát
egy a NÉBIH által elrendelt kiemelt
ellenőrzés növelte, amely kifejezetten a
bérkiszerelők tevékenységének, illetve a
bejelentési kötelezettség betartásának
ellenőrzésére irányult.
NÖVÉNYVÉDŐSZER

KIS-

ÉS

NAGYKERESKEDŐK ELLENŐRZÉSE

2014-ben 1815 növényvédő szert árusító
kereskedelmi egység közül 1487 üzletben
folytatott ellenőrzést a megyei NTI. Ez a
szám kismértékben elmarad a tervben
előírt 85%-tól, azonban előfordult olyan
kereskedő is, amelynél egy év alatt több
ellenőrzést is lefolytatott az első fokú
hatóság, vagyis összesen 1824 esetben
történt hatósági ellenőrzés a növényvédő
szert
forgalmazók
körében.
A
növényvédelmi felügyelők további 168
esetben végeztek helyszíni szemlét
működési engedély illetve telepengedély
kiadásához
szükséges
szakhatósági
állásfoglalás kialakításához.
A

NÖVÉNYVÉDŐ

FELHASZNÁLÁSÁVAL

SZEREK
KAPCSOLATOS

ellenőrzéseinek száma azonban nem éri el
azt az EU által megkövetelt szintet, ami
szükséges lenne, hogy betöltse az állami
szabályozásban
megkívánt
optimális
ellenőrzési mértéket. Az ellenőrzések
számának jelentős megnövelése ellen hat
a szigorú költségtakarékosság, illetve a
növényvédelmi
felügyelők
jelentős
leterheltsége, tekintve, hogy valamennyi
felügyelő más állandó és szezonális
feladatokat is ellát egyidejűleg (különösen
a parlagfű eljárások).
NÖVÉNYVÉDŐ

SZEREK

VIZUÁLIS

ÉS

MINŐSÉGI VIZSGÁLATA

2014-ben 384 növényvédő szer tétel,
illetve 833 darab minta laboratóriumi
minőségvizsgálata történt meg 1320
vizsgálati paraméterre. Részletesen: 208
tétel/261
db
minta
volt
hatósági
monitoring, ebből 72 tétel (435 db minta)
lejárt szavatosságú növényvédő szer. A
minőségvizsgáló
laboratórium
szolgáltatásként is végzett minőség
ellenőrzést
(növényvédő
szerek,
irtószerek, csávázott vetőmagok és egyéb
minták vizsgálata), melyek keretében 99
tétel (113 db minta), valamint nemzetközi
körmérésben 5 tétel (24 db minta)
vizsgálata történt meg.
A
növényvédőszermaradék-analitikai
vizsgálatokat tekintve 2014-ben 3698 db
hatósági friss zöldség-, gyümölcs és
gabona minta analízisét végezte el a
hálózat, ezzel a mintavételi tervben
előirányzott számok teljesültek.

ELLENŐRZÉSEK

A tevékenység ellenőrzések során a
növényvédő szert felhasználó termelők
esetében előírt 3600 ellenőrzés országos
szinten
teljesült,
2995
technológiai
ellenőrzés lefolytatása történt meg –
ehhez még hozzájön a KM (JFGK9)
ellenőrzések száma, amely 2003 volt –
2014-ben.
A
hivatalból
indított,
kockázatbecslésen
alapuló
hazai
növényvédő
szer
felhasználók

ELLENŐRZÉSEK EREDMÉNYEI
NÖVÉNYVÉDŐ

SZERT

GYÁRTÓ

ÉS

KISZERELŐ ÜZEMEK ELLENŐRZÉSE

A növényvédő szert gyártó és kiszerelő
üzemeknél lefolytatott ellenőrzések során
egyetlen
esetben
tártak
fel
szabálytalanságot,
amelye
esetben
figyelmeztetés került kiszabásra.
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NÖVÉNYVÉDŐSZER

KIS-

ÉS

NAGYKERESKEDŐK ELLENŐRZÉSE

A kis- és nagykereskedelmi egységeknél
tartott hatósági ellenőrzések során a
növényvédelmi felügyelők ellenőrzik az
engedélyköteles
növényvédő
szerek
forgalmazásának
jogserűségét.
A
forgalmazási
tevékenységhez
kapcsolódóan 85 esetben tártak fel
valamilyen szabálytalanságot a megyei
NTI-k. A leggyakrabban előforduló hiba a
vásárlási jogosultságok vizsgálatának
elmulasztása (33 eset) illetve a nem
megfelelően vezetett nyilvántartás (29
eset) volt (11. ábra). 10 esetben a
forgalmazó nem alkalmazott megfelelő
képesítéssel és engedéllyel rendelkező
személyt, aki jogosult lett volna a
növényvédő szert átadni a vevőnek. Ezen

hiányosságok azt mutatják, hogy a
forgalmazók sokszor olyan személynek
adják el az engedélyköteles növényvédő
szert,
aki
nem
is
jogosult
azt
megvásárolni, felhasználni. I-es vagy II-es
forgalmi kategóriába tartozó növényvédő
szerhez csak a növényvédő szer
kategóriájának megfelelő képesítéssel,
szakmai tudással rendelkező szakember
juthatna
hozzá,
hiszen
csak
így
biztosítható az okszerű és szakszerű
növényvédő
szer
felhasználás.
A
szabálytalanságok
egy
részét
figyelmeztetéssel (35 db), a súlyosabb
szabálytalanságokat
pedig
bírság
kiszabásával szankcionálta a hatóság (67
db). A forgalmazási tevékenységhez
kapcsolódó szabálytalanságokért csaknem
7,8 millió forint bírság került kiszabásra.

2 11

Vásárlási jogosultság vizsgálatának
elmulasztása

9

Nem megfelelően vezetett
nyilvántartás

33

Forgalmazási jogosultság hiánya

10
Egyéb szabálytalanság
Működési engedély hiánya
Szállítási előírások megsértése
Növényvédelmi gép forgalmazásával
kapcsolatos előírások megsértése

29

11. ábra Növényvédő szer forgalmazásához kapcsolódó szabálytalanságok száma, alakulása (2014)
A

NÖVÉNYVÉDŐ

FELHASZNÁLÁSÁVAL

SZEREK
KAPCSOLATOS

ELLENŐRZÉSEK

A növényvédő szer felhasználóknál
végzett
technológiai
ellenőrzések
alkalmával a hatóság emberei minden, a
növényvédő
szer
felhasználásával
kapcsolatos
előírást
ellenőriznek.
Bármilyen szabálytalanságot észlelnek,

azt jegyzőkönyvben rögzítik, és elindítják
az eljárást. A leggyakrabban előforduló
szabálytalanság a növényvédő szerek
engedélyokirattól eltérő felhasználása,
vagyis
a
technológiai
fegyelem
megsértése
valamint
a
kiürült
csomagolóanyagok (göngyölegek) nem
megfelelő kezelése volt (33-33 eset). 31
esetben jelentkezett problémaként a
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permetezési napló nem megfelelő vagy
hiányos vezetése. 18 esetben pedig
megfelelő
képesítés
nélkül
került
kijuttatásra a növényvédő szer. A
növénytermesztéssel foglalkozó ökológiai
gazdálkodóknál lefolytatott – általában a
tanúsító szervezetek által kezdeményezett
– hatósági ellenőrzések alkalmával 14
esetben
talált
valamilyen
szabálytalanságot
az
első
fokú
élelmiszerlánc-felügyeleti szerv. A feltárt
szabálytalanságokat a 12. ábra foglalja
össze.
A légi permetezés engedélyezése 2012
óta az első fokú hatóság feladata. A légi
permetezés megrendelője (szakirányító)
által benyújtott kérelmet elbírálva a
hatóság dönt a kijuttatás engedélyezéséről

6

vagy megtiltásáról. 2014-ben országosan
1203 kérelem elbírálása történt meg. Az
engedélyezési eljárások során, illetve azok
lezárulását követően 605 db helyszíni
ellenőrzés (amely a termelőket érintő
technológiai ellenőrzésnek tekinthető)
lefolytatására is sor került. Az ellenőrzések
alkalmával 5 szabálytalanság került
feltárásra. 2014-ben a növényvédő szer
kijuttatását
szolgáló
berendezések
(növényvédelmi gépek) ellenőrzése során
rosszul működő géppel a növényvédelmi
felügyelők nem találkoztak, így hatósági
eljárás sem indult ilyen tárgyban.
A növényvédő szer felhasználók által
elkövetett jogsértésekért összesen 9,5
millió forint bírság került kiszabására.

Engedélyokirattól eltérő növényvédő
szer felhasználás

5

9

Szabálytalan göngyölegkezelés, azzal
kapcsolatos nyilvántartás hiányosságai

33

Permetezési napló kitöltésével
kapcsolatos szabálytalanságok

14

Képesítési előírások megsértése
Növényorvosi vény hiánya

15

33

Ökológiai gazdálkodáshoz kapcsolódó
szabálytalanságok
Egyéb szabálytalanság

18

Nem megfelelő növényvédő szer
tárolás
31

Légi növényvédelemhez kapcsolódó
szabálytalanságok

12. ábra Növényvédő szer felhasználáshoz kapcsolódó szabálytalanságok száma, alakulása (2014)

A lakosság felől érkező bejelentések
általában növényvédő szer elsodródása,
valamint vélhetően növényvédő szer
okozta méhpusztulások miatt érkeztek,
melyek kivizsgálása a hatóság kiemelt
feladatai közé tartozik. A növényvédő szer
elsodródásának oka lehet, hogy a termelő
a kijuttatáskor nem veszi figyelembe az

előírásokat, így a szélsebességet, a
védőtávolságokat, az előírt esetekben sem
használja
a
cseppnehezítő
készítményeket. A méhek pusztulását a
méhekre kifejezetten vagy mérsékelten
veszélyes/kockázatos
szerek
nem
megfelelő használata is okozhatja. 2014ben 283 bejelentés érkezett a megyei NTI-
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khez, amelyek kivizsgálása érdekében 471
helyszíni ellenőrzést folytattak le a
növényvédelmi felügyelők. 152 esetben
tártak fel szabálytalanságot. A legtöbb
szabálytalanság
(91
eset)
a
méhpusztulások kivizsgálásához köthető,
de sok esetben történt növényvédő szer
elsodródás. Összesen 6,4 millió forint
bírság kiszabására került sor.
Fontos kiemelni, hogy a 2014-es év
tavaszán
jelentkezett
tömeges
méhmérgezések
nagy
részét
egy
Magyarországon
nem
engedélyezett
növényvédő szer hatóanyag, a fipronil
okozta.
Az
elvégzett
laboratóriumi
vizsgálatokból derült ki, hogy egy kaptán
hatóanyagú gombaölő permetezőszer
fipronillal szennyeződött. A termelők által
szabályosan kijutatott növényvédő szer
okozta a méhpusztulásokat. A hatósági
eljárást – az ügy országos jelentőségére
tekintettel – a NÉBIH KÜI folytatta le, az
ügyben érintett NTI-k közreműködésével.
A növényvédelmi bírságot is a KÜI szabta
ki.

találtak a felügyelők Magyarországon nem
engedélyezett növényvédő szert, 9 tétel
esetén pedig felmerült a hamisítás
gyanúja. Az első fokú hatóság a kifogásolt
tételek
esetében
korlátozta
vagy
megtiltotta a forgalomba hozatalt és a
felhasználást (120 eset), amennyiben
kisebb címkehibát talált, elrendelte a
címke javítását (33 eset). Javítás után a
termékek ismét forgalomba kerülhettek. 63
esetben
került
sor
megsemmisítés
elrendelése. A termékekkel kapcsolatos
szabálytalanságokért összesen 20,6 millió
forint bírságot szabtak ki a megyei NTI-k,
melynek többségét, 19,6 millió forintot a
forgalmazóknak
illetve
az
engedélytulajdonosnak kellett megfizetni.
A
növényvédő
szerek
hatósági
monitoringja
keretében
végzett
laboratóriumi
minőségvizsgálatok
alkalmával
9
tétel
bizonyult
kifogásolhatónak
(4
különböző
növényvédő szer).
NÖVÉNYVÉDŐSZER-MARADÉK

NÖVÉNYVÉDŐSZEREK

VIZUÁLIS

ÉS

MINŐSÉGI VIZSGÁLATA

A kiszerelőknél, forgalmazóknál és
felhasználóknál
tartott
ellenőrzések
alkalmával sor kerül a növényvédő szerek
helyszíni, vizuális vizsgálatára is, ekkor a
növényvédelmi felügyelők a növényvédő
szerek címkéjét és csomagolását nézik
meg.
2014-ben
összesen
51 690
növényvédő
szer
tétel
vizuális
leellenőrzése történt meg. A legtöbb
növényvédő szert a forgalmazóknál
ellenőrzik a növényvédelmi felügyelők, és
a nem megfelelő tételek száma is itt a
legmagasabb. Az ellenőrzések alkalmával
leggyakrabban lejárt szavatossági idejű
növényvédő szerekkel találkoztak a
felügyelők (116 tétel), de sok esetben volt
gond a címkével (46 tétel) vagy a
csomagolással (10 tétel). 9 esetben

VIZSGÁLATA

A
növényvédőszermaradék-analitikai
vizsgálatokat tekintve 2014-ben 3698 db
hatósági friss zöldség-, gyümölcs és
gabona minta analízisét végezte el a
hálózat a mintavételi program keretében.
A vizsgálat típusa szerinti megoszlásban
az
ellenőrzések
kiterjedtek
a
termőhelyekre,
piacokra,
logisztikai
központokra, határállomásokra, valamint
az agrár-környezet gazdálkodási-, illetve
az iskolagyümölcs programban részt vevő
termelők ellenőrzésére is.
A hazai vizsgálati minták mintavétele
betakarításkor a termőhelyen, a piaci
elárusító helyeken, az import vizsgálati
minták
mintavétele
pedig
a
határállomásokon és a nagykereskedelmi
láncokban történt.
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Az összesen vizsgált hatósági minták
49,4%-a nem tartalmazott szermaradékot
kimutatható mennyiségben. Határérték
feletti mennyiségben mért szermaradék
tartalom miatt a minták 0,3%-a minősült
kifogásoltnak - 9 db (hazai eredetű fejes
saláta, retek, sárgarépa és uborka).
A 2014-es évben mintegy 630 minta
vizsgálata történt meg növényvédelmi
tevékenységre
visszavezethető
káresemény kivizsgálására. A panasz
bejelentések
hatósági
kivizsgálása
elsősorban a méhmérgezésekkel volt
kapcsolatos. A laboratóriumi vizsgálatok
kiterjedtek a méhhullákra, illetve a növényi
mintákra.
2014-ben az Országos Magyar Méhészeti
Egyesülettel (OMME) közösen célzott
monitoring programra került sor a
méhpusztulás növényvédelmi okainak
kivizsgálására. A program keretében
elvégzett
növényvédőszer-maradék
vizsgálatok célja volt, hogy megfelelő
információt adjon a méhekre kifejezetten
veszélyes, illetve mérsékelten veszélyes
növényvédő
szerek
hatóanyagainak
esetleges
jelenlétéről
a
növényi
mintákban.
A
laboratóriumhálózat,
197
minta
vizsgálatával aktívan részt vett az agrárkörnyezetgazdálkodási
kötelezettségvállalások
teljesítésének,
valamint 34 minta vizsgálatával az
iskolagyümölcs program keretében végzett
termékek
ellenőrzésében.
Hatóanyag
lebomlás
és
szermaradék-eloszlás
vizsgálatokat végeznek a növényvédő szer
készítmények
engedélyezését
megelőzően, melyek elősegítik a hazai
engedélyezési folyamatot.
A feldolgozott élelmiszerek esetében 650
db,
és
267
db
bébiétel-,
ital,
gyermektápszer minta vizsgálatát végezte
el a hálózat.
Az
állati
eredetű
termékek
növényvédőszer-maradék vizsgálata új

feladatként 2012-ben került a laboratóriumi
hálózathoz. A 10/2002/FVM rendelet
alapján 622 db minta vizsgálata történt
meg különböző állatfajok hús, máj és
zsírszövetéből. A kémiai biztonsági
program keretében pedig 613 db minta
vizsgáltak
a
regionális
NTAI
Laboratóriumok.
PARLAGFŰ ELLENŐRZÉSE

A földhivatalok 2014-ben külterületen
2 346 parlagfűvel fertőzött foltot derítettek
fel. A Megyei NTI-k 2014-ben 1 950
esetben, 1 838,72 hektárra rendeltek el
közérdekű
védekezést.
Külés
belterületen
összesen
1
808
db
bírsághatározat született, a bírság mértéke
pedig meghaladta a 87,3 millió forintot.
Fontos kiemelni, hogy a termelők egyéb, a
szomszédos termelők növénytermelési,
növényvédelmi biztonságát vagy az
emberi egészséget bármely módon
veszélyeztető károsítók elleni védekezési
kötelezettségét is a megyei NTI-k
ellenőrzik. Ennek kapcsán 439 helyszíni
ellenőrzést folytattak le a növényvédelmi
felügyelők, és összesen 1 933 500 forint
növényvédelmi bírságot szabtak ki azzal
szemben,
aki
védekezési
kötelezettségének az azt
elrendelő
határozatban megjelölt határidőig sem tett
eleget.

ELLENŐRZÉSI
ÖSSZEVETÉSE AZ
EREDMÉNYEIVEL

EREDMÉNYEK
ELŐZŐ ÉVEK

NÖVÉNYVÉDŐSZEREK
FELHASZNÁLÁSÁVAL

KAPCSOLATOS

ELLENŐRZÉS

Mivel a termelők körében elvégzett
hatósági ellenőrzések és a feltárt
szabálytalanságok száma is csökkent, így
2014-ben a termelők esetében kevesebb
növényvédelmi bírság lett kiszabva az
előző évekhez képest.
A lakossági
bejelentések
kivizsgálása
érdekében
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lefolytatott termelői ellenőrzések száma –
a
már
említett
méhpusztulások
kivizsgálása folytán – 55%-kal emelkedett,
ugyanakkor a kiszabott bírság mértéke
gyakorlatilag nem változott, mivel nem a
termelők hibájából következett be a fipronil
okozta méhpusztulás, eljárás ellenük nem
indult.
NÖVÉNYVÉDŐ

SZER

KIS-

ÉS

Vizuális vizsgálatok száma
60000

NÖVÉNYVÉDŐ

SZERT

GYÁRTÓ

ÉS

KISZERELŐ ÜZEMEK ELLENŐRZÉSE

Mindkét
évről
általánosságban
elmondható, hogy a növényvédő szer
gyártók, kiszerelők tevékenységüket a –
jelenleg kissé hiányos – jogszabályi
előírásoknak megfelelően végzik, hiszen
szabálytalanságot csak elvétve találnak a
növényvédelmi felügyelők.
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A növényvédő szerek forgalmazása
tekintetében a 2014-es évben elkövetett
szabálytalanságok típusa és száma
arányait tekintve a 2013-as évhez
hasonlóan alakult.
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13. ábra 2014. évben elvégzett vizuális
vizsgálatok adatai
NÖVÉNYVÉDŐSZER-MARADÉK

NÖVÉNYVÉDŐ

SZEREK

VIZUÁLIS

VIZSGÁLATA

A növényvédő szerek vizuális vizsgálata
tekintetében a 2014-es év eltér a 2013astól, mivel mindkét évben 50 000 körüli
termék vizsgálatára került sor (13. ábra),
de 2013-ban több mint kétszer annyi
tétellel volt probléma. Ennek oka az, hogy
2013-ban
egy
KÜI
által
feltárt
szabálytalanság (lejárt felhasználhatósági
idejű termékek széles körben történő
forgalmazása) kivizsgálása érdekében
több kereskedőnél és termelőnél célzott
ellenőrzéseket végeztek a megyei NTI-k
is. Vagyis a 2013-as év ilyen szempontból
rendhagyónak tekinthető volt.

VIZSGÁLATA

Visszatekintésképpen érdemes kiemelni,
hogy 2011. január 1. és 2013. december
31. közötti időszakban a hálózat a
növényvédőszermaradék-analitikai
szempontból mintegy 318 különböző
anyagtípusból 9002 mintából 2 016 764
vizsgálatot végzett (részletesebben lásd 23 táblázat). 2014-ben a vizsgálatok száma,
az elmúlt évek növekvő tendenciájának
megfelelően, meghaladta a 700 000-t.
PARLAGFŰ ELLENŐRZÉSE

Az ellenőrzések tapasztalatai alapján a
parlagfüves területek mérete évről évre
csökken.
A
hatósági
munka
eredményeként
csökkent
a
jogszabálysértések száma, javult a
jogkövető magatartás. Ennek megfelelően
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a kiszabott növényvédelmi bírság mértéke
is csökkent 2013-hoz képest, több mint
60 millió forinttal. A hatósági intézkedés
önmagában nem elegendő a parlagfű
pollenkoncentráció
csökkentéséhez,
azonban a bírság ösztönzően hat a
földhasználók önkéntes jogkövetéséhez.
Ezért a hatósági ellenőrzések és felderítés
folytatása a jövőben is szükséges, az
önkéntes jogkövető magatartás erősítése,
és
a
pollenterhelés
csökkentése
érdekében. A parlagfű elleni védekezés
elmulasztása
miatt
kiszabott

növényvédelmi bírság alakulását az elmúlt
10 évben a 14. ábra szemlélteti.

AZ IGAZGATÓSÁG ÉVES MUNKÁJA
SORÁN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK
Budapesten
került
megrendezésre
májusban az EPPO Working Party on
Plant
Protection
Products
nevű
testületének 2014-évi rendes ülése. Az
eseményt az FM és a NÉBIH NTAI
közösen
rendezte,
és
nagyon
jó
nemzetközi visszhangja volt.
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14. ábra A parlagfű elleni védekezés elmulasztása miatt kiszabott növényvédelmi bírság alakulása
külterületen

Említésre méltó, hogy az NTAI négy
osztálya
(Engedélyezés,
Értékelés,
Technológia, Növényvédelmi hatóság)
első ízben rendezett közös továbbképzést,
amelyen szinte valamennyi résztvevő
felkészült a saját szakterületét érintő
témából.

segítendő
kiadásra
került
a
mezőgazdasági
repülés
hatósági
felügyelete során követendő eljárásrend,
valamint megtörtént a parlagfű (kül- és
belterületi) eljárásrendek aktualizálása is.

2014-ben nem volt olyan mértékű
szervezeti változás, amely az igazgatóság
munkáját valamely irányba befolyásolta
volna.
A megyei kormányhivatalok növény- és
talajvédelmi igazgatóságainak munkáját

2014.01.30. Értekezlet növényvédelmi
osztályvezetők részére (30 fő).
2014.04.09-10.
és
2014.04.15-16.
Országos
felügyelői
továbbképzés
növény-egészségügyi
felügyelők,
növényvédelmi felügyelők és zöldség-

KÉPZÉS
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gyümölcs minőségellenőrők részére (117
és 125 fő)
2014.09.25. Értekezlet növényvédelmi
osztályvezetők részére (33 fő).
2014. március 5-én Budapesten a NÉBIH
NTAI-n a megyei kormányhivatalok
Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságai
károsító diagnosztikai osztályain dolgozó
növénykórtani, rovartani, gyombiológiai,
regulátoros és előrejelző mérnökszakértők
részére továbbképzés (115 fő).
2014. június 18-án Tatán (Komárom-E. M.
Kh. NTI-n) és Gyermelyen a megyei
kormányhivatalok Növény- és Talajvédelmi
Igazgatóságai
károsító
diagnosztikai
osztályain
dolgozó
növénykórtani
mérnökszakértők részére továbbképzés
(24 fő).
2014. június 19-én Velencén (Fejér M. Kh.
NTI-n)
a
megyei
kormányhivatalok
Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságai
károsító diagnosztikai osztályain dolgozó
gyombiológus mérnökszakértők részére
továbbképzés (25 fő).
2014. június 26-án Budapesten (MTA ATK
Növényvédelmi
Intézetben)
megyei
kormányhivatalok Növény- és Talajvédelmi
Igazgatóságai
károsító
diagnosztikai
osztályain
dolgozó
rovartani
mérnökszakértők részére továbbképzés
(23 fő).
2014. október 16-án Budapesten a NÉBIH
NTAI-n a megyei igazgatóságok károsító
diagnosztikai
osztályain
dolgozó
növényvédelmi
előrejelző
mérnökszakértők részére továbbképzés
(22 fő).
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Növényi termék
ellenőrzés
2014.
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 két területre bonthatók
Egyrészt
az Európai Unió közös
piacszabályozásának
eszközeként
a
zöldség-gyümölcs minőség-ellenőrzésére,
mely kiterjed az export, import és belföldi
forgalmazásra. Másrészt a nem állati
eredetű
termékek
fokozott
import
ellenőrzésére
(669/2009/EK)
és
a
bizonyos élelmiszerek aflatoxinnal való
szennyeződésének
kockázata
miatti
import ellenőrzésre (884/2014/EU). melyek
a bejelentett igényeknek megfelelően
kerülnek végrehajtásra (nem tervezhető).
E mellett sor kerül még szennyező anyag
monitoringra
is
(kukorica
aflatoxin,
fusarium toxin, nitrát, nehézfém), szintén
monitoring terv alapján.
A belföldi forgalmazóknál végrehajtott
zöldség-gyümölcs ellenőrzések kiadott
terv alapján történnek. Az ellenőrzések a
kockázatbecslés alapján, az éves terv
szerint történnek, további a kiemelt és
fokozott ellenőrzések keretében adott
esetben
a
társhatóságokkal
együttműködve (NÉBIH KÜI, NAV).
A
kockázatbecslés
alapján
a
forgalmazókat különböző kategóriákba
soroljuk nagyság és forgalom alapján és
az adott forgalmazási kategóriákhoz eltérő
ellenőrzési gyakoriság tartozik. Kiemelt
figyelmet
fordítunk
a
mindenkori
szezonális termékek ellenőrzésére. Az
ellenőrzések komplex módon kiterjedtek a
forgalmazási minőség szabványoknak való
megfelelés ellenőrzésére, a nyomonkövethetőség
biztosítására
és
a
származás megfelelő jelölésére valamint a
csomagolótelepek
higiéniai
körülményeinek vizsgálatára.
A belföldi ellenőrzéshez kapcsolódik a
földrajzi eredet megjelölés oltalma alatt
álló
zöldség-gyümölcs
termékek

ellenőrzése,
és
az
iskolagyümölcs
programhoz
kapcsolódóan
az
iskolásoknak szánt gyümölcsök mind
minőségi,
mind
élelmiszerbiztonsági
szempontból
történő
folyamatos
ellenőrzése.
Az
export-import
zöldség-gyümölcs
minőség ellenőrzése előre nem tervezhető
vizsgálati
igénybejelentések
alapján
történik.

ELLENŐRZÉSI TERV MEGVALÓSULÁSA,
AZ ELTÉRÉS OKAI
A
zöldség-gyümölcs
ellenőrzések
esetében a kiadott terv minden évben
teljesül, sőt 10-12%-kal megyei ellenőrök
túl is teljesítik. 2013 évben a terv 9000
tétel ellenőrzése volt, ténylegesen 10 120
tétel ellenőrzése történt meg. 2014 évben
a tervezett ellenőrzések száma 8650 tétel
volt, míg a ténylegesen ellenőrzött tételek
száma 10 373 volt.
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15. ábra Az ellenőrzött zöldség-gyümölcs
tételek száma, 2013-2014

A szennyezőanyag monitoring szintén
teljesült, néhány esetben elsődleges
termelés hiánya miatt nem sikerült a
tervezett mintákat levenni, ezekről a
megyék rendszeres jelentést küldenek.
2013 évben a tervezett tételek száma 266
db az ellenőrzött tételeké 389 db volt,
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2014 évben a tervezett tételek száma 300
az ellenőrzött tételek száma pedig 280 db
volt.

ELLENŐRZÉSEK EREDMÉNYEI
A zöldség-gyümölcs ellenőrzések során
összesen 10 373 tétel ellenőrzése történt
meg, melynek során a ellenőrök 1057 tétel
esetében találtak valamilyen kifogást, a
kiszabott bírságok együttes összege
51 719 212 Ft volt.
A zöldség-gyümölcs ellenőrzés a tavalyi
évben közel azonos nagyságrendben
vizsgálta a forgalmazott termékeket mint
korábban, ahol az ellenőrzések kiterjedtek
a nyomon-követés meglétére, a jelölési
követelmények,
illetve
minőségi
forgalmazási szabványok betartására.
2013 évben a kiszabott bírságok összege
a korábbi évekhez képest is magas volt
(124 361 275 Ft), tekintve, hogy a
nagybani
piacokon
tartott
fokozott
ellenőrzések,
a
szezonális
és
a
görögdinnye kiemelt ellenőrzések és a
NAV-val
végrehajtott
mélységi
ellenőrzések során nagyobb tömegű
tételek vizsgálatai történtek, ahol a
kifogásolt tételekre kiszabott bírság
összegei is magasabbak voltak. A
kifogások aránya azonban mintegy 20%kal csökkent, ami a korábbi évek fokozott
és a kockázatbecslés alapján végrehajtott
rendszeres
ellenőrzéseknek
és
a
médiában
való
piacellenőrzéseket
bemutató szerepléseknek tudható be.
A bizonyos nem állati eredetű élelmiszerek
fokozott importellenőrzése keretében 87
tétel vizsgálatára került sor, melyek között
nem megfelelő szállítmány nem volt.

ELLENŐRZÉSI
ÖSSZEVETÉSE AZ
EREDMÉNYEIVEL

EREDMÉNYEK
ELŐZŐ ÉVEK

A 2012 óta megkezdett több hatóság (pl.
NAV,
rendőrség)
részvételével
végrehajtott
piaci
ellenőrzések
nagymértékben javították a forgalmazók
jogszerű magatartását. Példának okáért a
nagybani piacokon a korábbi állapotokhoz
képest jelentősen javult a termékek
nyomon-követhetősége és a jelölési
követelmények betartása. A 2014-ben
tartott ellenőrzések során sokkal nehezebb
volt jogsértést felderíteni és az is
jellemzően csak kisebb tételeket érintett. A
jogsértések sokkal inkább a szürke, illetve
a feketegazdaságban jellemzőek, aminek
felderítését nagyban segíti a bevezetett
EKÁER rendszer.

AZ IGAZGATÓSÁG ÉVES MUNKÁJA
SORÁN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK
Minden évben visszatérő probléma a
dinnyeszezon körüli anomáliák kezelése,
ennek érdekében a központi hatóság a
megyei
hivatalokkal
együttműködve
rendszeres telephely ellenőrzéseket tart
elsősorban Békés megyében. Ezzel mind
2013-ban, mind 2014-ben sikerült elejét
venni a nem korrekt piaci szereplők
tevékenységének.
2014-ben az osztály munkáját érintő
jogszabály és szervezeti változás nem
volt.

KÉPZÉS
Az osztály az éves növényvédelmi
képzésen
rendszeresen
tart
továbbképzést.
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Növényi
szaporítóanyag
felügyelet
2014.
évi
tapasztalatok
a
növényi szaporítóanyag felügyelet
területén
A vetőmag- és szaporítóanyag minősítéssel kapcsolatos hatósági ellenőrzéseket a
jogszabályi környezet írja elő. Az Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóság (NKI) a
megyei kormányhivatalok Vetőmag és Szaporítóanyag felügyeleti osztályaival közösen
látja el a vetőmag és szaporítóanyag minősítési és ellenőrzési feladatot.
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ELLENŐRZÉSEK JELLEGE
VETŐMAG SZAKTERÜLET

A
fajtatulajdonosok,
ill.
termeltető
vállalatok
bejelentése
alapján,
jogszabályokban előírt számban és időben
történik a vetőmag előállítók rendszeres
ellenőrzése. Az NKI a forgalmazók
megkeresése alapján elvégzi a szuperelit
szaporítási fokú vetőmag előállító táblák
szántóföldi ellenőrzését és minősítését,
fémzárolt
és
beküldött
minták
fajtaazonossági,
tisztaság
és
csírázóképességi
vizsgálatát.
A
rendeleteknek megfelelő tételek minősítési
bizonyítványt kapnak a zsákokat pedig a
megyei kormányhivatalok fémzárral és
hatósági címkével látják el.
Az Igazgatóság kiemelt feladata a
vetőmag
tételek
GMO
szennyezettségének
rendszeres
ellenőrzése,
mellyel
a
szennyezett
vetőmagtételek
forgalomba
kerülését
tudjuk megakadályozni. Ennek eléréséhez
szigorú,
kockázatelemzésen
alapuló
kiválasztási módszerrel jelöljük ki a
vizsgálni
kívánt
tételeket.
A
Magyarországon
levő
szennyezett
vetőmegtételek
minden
esetben
megsemmisítésre kerülnek.
A jelenleg
hatályos
jogszabályok
szerint
a
vetőmagvak
GMO
ellenőrzésének
végrehajtásában első fokon eljáró hatóság
a NÉBIH Növénytermesztési és Kertészeti
Igazgatóság.
A
vetőmag
GMO
ellenőrzések során a NÉBIH NKI a hazai
előállítású tételek 5%-át, az import tételek
10%-át jelöli ki ellenőrzésre. A kijelölt
vetőmag
tételekből
a
megyei
kormányhivatalok
vetőmag
felügyelői
veszik a mintákat és a NÉBIH NKI
Központi Vetőmagvizsgálati Laboratórium
végzi
el
a
laboratóriumi
szűrővizsgálatokat.
Az import tétel beérkezését megelőzően
az importőr a tételekből vett mintát

előzetesen egyre többször szűrésre
megküldi, így nem kell az egész tételt
esetleg megsemmisíteni. A szennyezett
tételek esetében a NÉBIH határozatban
kötelezi a tétel tulajdonosát a vetőmag
megsemmisítésére.
A vetőmag forgalmazás ellenőrzése éves
terv alapján történik. A vetőmag minősítés
és GMO szennyezettség ellenőrzése
esetén előzetes terv nem készül, mert az
igényeket előre nem lehet előre látni,
illetve közvetlen ügyfél megkeresés
alapján történik a vizsgálat.
SZAPORÍTÓANYAG SZAKTERÜLETEK

A
szaporítóanyag
ellenőrzés
több
kertészeti szakterületet foglal magába:
zöldségpalánta
és
dísznövény
szaporítóanyag, szőlő- és gyümölcs
szaporítóanyag
előállításának
és
forgalmazásának
ellenőrzése.
Az
ellenőrzési feladatok megoszlanak a
NÉBIH és a megyei kormányhivatalok
között.
SZŐLŐ- GYÜMÖLCS SZAPORÍTÓANYAG

A
prebázis
és
bázis
kategóriájú
szaporítóanyagokat
a
NÉBIH,
az
alacsonyabb kategóriájú anyagokat a
kormányhivatalok
ellenőrzik.
Az
ellenőrzések idejét, szakmai tartalmát a
vonatkozó
miniszteri
rendeletek
részletesen szabályozzák. A szőlő és
gyümölcs
szaporítóanyagok
forgalmazásának
adminisztratív
ellenőrzése, hivatalból, a származási
bizonyítványok
alapján
történik.
A
szaporítóanyagok
forgalmazásának
helyszíni
ellenőrzése
a forgalmazó
helyeken ellenőrzési terv alapján történik.
ZÖLDSÉGPALÁNTA SZAPORÍTÓANYAG

Az engedélyes zöldségpalánta előállítókat
és
nagykereskedőket
a
megyei
kormányhivatalok kertészeti felügyelői a
NÉBIH ellenőrzési terve alapján ellenőrzik.
A NÉBIH az ellenőrzési tervben az
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ellenőrzések számát nem, csak a
partnereket adja meg. Az ellenőrzések
száma a partnerek számát mindig
meghaladja. A nagykereskedőknél és a
dughagyma termesztőknél az ellenőrzések
száma évente egy, a palántatermesztők
esetében azonban ettől több szemle
indokolt (1-12 szemle/év). A termelőnkénti
szemlék számát a partner által előállított
szaporítóanyag
mennyisége
és
a
palántanevelési
időszak
hossza
befolyásolja, amelyet a partner és a
megyei kormányhivatali felügyelő közösen
dönt el. A palántatermesztőknél a
jogszabály szerinti folyamatellenőrzésen
és adminisztratív ellenőrzésen kívül a
felügyelő tételes palántaminősítést is
végez. A fentieken kívül, szúrópróba szerű
kiválasztással gazdaboltokban, kertészeti
árudákban is végez ellenőrzéseket mind a
NÉBIH, mind a megyei kormányhivatal,
amelyen
az
engedélyestől
való
származást és a szaporítóanyagok
jogszabályoknak
való
megfelelőségét
ellenőrzik.

ELLENŐRZÉSI TERV MEGVALÓSULÁSA,
ELTÉRÉS OKAI
VETŐMAG SZAKTERÜLET

A vetőmag tételek vizsgálatán túl 2013ban és 2014-ben is a NÉBIH NKI
határmenti ellenőrzést is végzett a keleti
határ mentén az esetlegesen illegálisan az
országba behozott GMO vetőmag tételek
kiszűrésére. Az ellenőrzés mindkét évben
sikerrel járt, a hatóság nem talált az
ellenőrzött
vetőmagvaknál
pozitív
tételeket.
ZÖLDSÉGPALÁNTA SZAPORÍTÓANYAG

Az
ellenőrzési
tervben
magadott
ellenőrzéseket
a
kormányhivatal
maradéktalanul
végrehajtotta.
Az
engedélyesek esetében a végrehajtott
ellenőrzések
száma
meghaladta
a

tervezett ellenőrzés számot (tervezett 69,
teljesült 130 ellenőrzés). A többlet a
partnerenkénti többszöri szemléből adódik.

ELLENŐRZÉSEK EREDMÉNYEI
GMO

A vetőmagvak GMO-ellenőrzése az import
és hazai forgalmazású tételek esetében
egyaránt kiemelt feladat volt 2014-ben is.
2014-ben 897 GMO szűrővizsgálatot
végeztünk, ebből 18 vetőmagtétel lett
pozitív. 3 névtelen bejelentés is érkezett
GMO vetőmag használatra, a helyszínen
történt elszámoltatás egyik esetben
igazolta a bejelentésben foglaltakat. 588
határmenti forgalom és 9 piac ellenőrzést
hajtottunk végre, Romániából beszállításra
kerülő
esetleges
GMO
vetőmag
kiszűrésére.
Nem
találtunk
GMO
vetőmagot. Az ellenőrzések nem tártak fel
szabálytalanságokat. A GMO szennyezett
vetőmag tételek száma az évek átlagában
állandó. Ennek oka a vetőmag tételek igen
alacsony
mértékű,
véletlenszerű
szennyeződése. Szeretnénk minél több
GMO
pozitív
tételt
megtalálni
a
forgalmazott vetőmagtételek között, ennek
érdekében ez évtől kezdődően a
mintavételek és vizsgálatok számát az
import vetőmagtételek esetében növelni
tervezzük.
ZÖLDSÉGPALÁNTA SZAPORÍTÓANYAG

A
2014.
évben
zöldségpalántával,
dughagymával kapcsolatban a megyei
kormányhivatalok
69
engedélyes
partnernél összesen 137 ellenőrzést
tartottak. Az ellenőrzés során 55 725 720
db palántát és (táblában) kb. 281 tonna
dughagyma, illetve kb. 16,54 tonna
fokhagyma szaporítóanyagot ellenőriztek
le. A palánta ellenőrzések a felügyelők
tételes minősítést is végeztek, ez mintegy
3229 tétel esetén valósult meg.
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16. ábra Az elmúlt 4 év GMO ellenőrzési adatai

A kiskereskedelmi egységekben végzett 7
ellenőrzés
során
az
ellenőrzött
dughagyma és fokhagyma tételek száma
60 volt.
Az ellenőrzések a termesztőknél, illetve a
kereskedelmi
egységek
többségénél
intézkedésre okot adó, vagy súlyos
jogszabálysértést
nem
tártak
fel.
Mindössze egy tétel nem felelt meg a
jogszabályi előírásoknak, amelyet a
forgalomba
hozataltól
eltiltottak.
Minőségvédelmi bírság kivetésére nem
került sor.

kormányrendelet szerinti bírság kiszabását
alkalmazzuk, illetve a nem ellenőrzött
szaporítóanyag
megsemmisítését
rendeljük
el.
A
leggyakoribb
szabályszegés
a
szaporítóanyag
kötelezőcímkézésében
tapasztalható
hiányosság. A nem megfelelő tartalmú
vásárlói tájékoztató információjú tételeket
a hiányosságok megszűntetéséig zároljuk.
Tekintettel
a
nem
megfelelőségek,
szabályszegések
alacsony
arányára,
tendenciák az elmúlt néhány évben nem
azonosíthatóak.

SZŐLŐ- GYÜMÖLCS SZAPORÍTÓANYAG

ELLENŐRZÉSI
ÖSSZEVETÉSE AZ
EREDMÉNYEIVEL

A szőlő és gyümölcs szaporítóanyagok
előállítását csak a tevékenységre és
tevékenységi
helyre
engedéllyel
rendelkezők végezhetik. A NÉBIH által
ellenőrzött magas kategóriájú (prebázis,
bázis) szaporító alapanyagot előállító
törzsültetvények és szaporító iskolák
ellenőrzése során az elmúlt években
szankcionálásra
okot
adó
szabálytalanságot nem tapasztaltunk. A
törzsültetvények
ellenőrzésekor
a
nagyszámú tételből évente mindössze
néhány tételnél állapítunk meg nem
megfelelőséget
fajtakeveredés
vagy
gyenge
kondíció
miatt.
E
szaporítóanyagok
forgalmazásának
ellenőrzése
során
a
legsúlyosabb
szabályszegés
az engedély
nélküli
forgalmazás, illetve a nem ellenőrzött
szaporítóanyag
tételek forgalmazása.
Ezekben az esetekben a vonatkozó

EREDMÉNYEK
ELŐZŐ ÉVEK

VETŐMAG MINŐSÍTÉS ÉS GMO

A GMO szennyezett vetőmag tételek
száma az évek átlagában állandó. Ennek
oka a vetőmag tételek igen alacsony
mértékű, véletlenszerű szennyeződése.
Szeretnénk minél több GMO pozitív tételt
megtalálni a forgalmazott vetőmagtételek
között, ennek érdekében ez évtől
kezdődően a mintavételek és vizsgálatok
számát
az
import
vetőmagtételek
esetében növelni tervezzük.
ZÖLDSÉGPALÁNTA SZAPORÍTÓANYAG

Az
engedélyes
partnerek
száma
kismértékű éves ingadozást mutat, amely
az
ellenőrzött
szaporítóanyag
mennyiségében nem okoz jelentős,
tendenciaszerű
változást.
A
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jogszabálysértések
számából
sem
olvasható ki pozitív, vagy negatív
tendencia.

AZ IGAZGATÓSÁG ÉVES MUNKÁJA
SORÁN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK
GMO

A GMO vizsgálatok az Igazgatóság egyik
nagyon fontos, nemzetközileg is elismert
tevékenysége, mely az Alaptörvényben
foglalt GMO mentességünket, a GMO
mentes növénytermesztést biztosítja. Ez a
tevékenység állandó fejlesztéseket kíván,
mert a világ GMO kutatása nagyon nagy
léptekkel
halad
előre,
aminek
következtében minden évben újabb és
újabb vizsgálati, kimutatási módszereket
kell alkalmazni a véletlenszerű GMO
kibocsátás elkerülésére.
SZAPORÍTÓANYAG MINŐSÍTÉS

A termőföld védelméről szóló 2007. évi
CXXIX. törvény 2014. január 1-jén
hatályos módosítását követően a NÉBIHről szóló 22/2012. Korm. rendelet
módosítása a NÉBIH feladatává tette a
gyümölcs
termőhelyi
kataszter
és
ültetvénykataszter
vezetését
és
a
gyümölcsültetvények
telepítésének
engedélyezését. E feladatokat az NKI
végzi országos hatáskörrel. Így az
ültetvények engedélyezése a jegyzőktől a
szakmailag
kompetens
szervezethez
került. A feladat szoros összefüggésben
van eddigi tevékenységünkkel, hisz az
engedélyezett
ültetvényekben
kerül
felhasználásra
az
ellenőrzött
szaporítóanyagok többsége. A gyümölcs
termőhelyi kataszter és ültetvénykataszter
felállítása
és
naprakészen
tartása
hiánypótló lesz, mert az e feladatokra
eddig kijelölt szervezetek nem tettek
eleget kötelezettségüknek. A kataszterek
teljes
körű
összeállításához
és
üzemeltetéséhez
elengedhetetlen
szoftverfejlesztés
csak
a
rendszer

követelmények
megfogalmazásánál tart.

pontos

KÉPZÉS
2014. évben az alábbi szakmai képzések
kerültek megtartásra:
 Burgonya mintavételi és fémzárolási
továbbképzés, 20 fő részvételével
(2014.02.27-28.)
 Országos
megyei
képzés
új
jogszabályok
alkalmazásának
bevezetése, 21 fő részvételével
(2014.02.20.)
 Jogszabály
változások,
szaporítóanyag szemle, tanúsítványkiadás rendje, 13 fő részvételével
(2014.03.05.)
 Szaporítóanyag
szemletípusok,
aktualizált szakmai útmutatók, 15 fő
részvételével (2014.04.15.)
 Országos Laboratóriumi képzés, 45 fő
részvételével (2014.04.24.)
 Repce és borsó szemlemetodikai
továbbképzés, 58 fő részvételével
(2014.05.12.)
 Országos Laboratóriumi képzés, 40 fő
részvételével (2014.05.06.)
 A szaporítóanyag forgalmazás EU-s
szabályozásának tervezett változásai
és
hatásuk
a
felügyeleti
tevékenységre, 8 fő részvételével
(2014.06.05.)
 Országos
megyei
képzés
az
eljárásrendek aktualizálásáról, 21 fő
részvételével (2014.06.17.)
 Országos megyei képzés, fémzárolási
feladatok
elosztása,
fémzárolás
oktatás,
21
fő
részvételével
(2014.09.02.)
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Állatgyógyászati
termékek

79

2014. 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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AZ ELLENŐRZÉSEK JELLEGE
Az
Állatgyógyászati
Termékek
Igazgatósága
a
jogszabályokban
meghatározott
engedélyezési
és
felügyeleti hatósági feladatait az Unió
gyógyszerügyi szerveivel és a tagállamok
gyógyszerügyi
hatóságaival
együttműködve látja el. A forgalomba
hozatalt megelőző megfelelőség-értékelés
során
értékeli
az
állatgyógyászati
készítmények
törzskönyvi
dokumentációját,
szakhatóságként
közreműködik az állategészségügyi biocid
termékek
engedélyezésében
illetve
engedélyezi
azokat,
valamint
nyilvántartásba
veszi
az
állatgyógyászatban
használatos
gyógyhatású
készítményeket,
ápolószereket és segédanyagokat. Az
értékelés során megállapítja, hogy az
adott termék forgalomba hozható-e a
készítmény
hatékonysága,
ártalmatlansága és minősége alapján.
A készítmények hazai és uniós forgalomba
hozatali engedélyezésével kapcsolatos
feladatok ellátása mellett, az Igazgatóság,
mint hatóság és szakhatóság elvégzi a
gyógyszergyártás
és
a
gyógyszernagykereskedelemi
tevékenység
engedélyezését, a helyes gyártási-,
nagykereskedelmitevékenység
ellenőrzését, valamint felügyeli és ellenőrzi
a
forgalomba
lévő
állatgyógyászati
készítmények megfelelőségét. Kivizsgálja
az
állatgyógyászati
készítményekkel
folytatott
jogszabályellenes
tevékenységeket,
gyártási,
forgalmi
korlátozást rendel el, koordinálja a megyei
kormányhivatalok illetékes igazgatóságai
érintett szakmai tevékenységét.
Folyamatos feladata a forgalomba hozatali
engedély
jogosultjai
által
folytatott
mellékhatás-figyelő
tevékenység
felügyelete,
valamint
a

gyógyszerminőséggel
kapcsolatos
gyorsriasztási rendszer és a gyógyszermellékhatás figyelő rendszer működtetése.
Kivizsgálja a termékekkel kapcsolatos
minőségi-kifogásokat és mellékhatásbejelentéseket, gondoskodik a hibás
gyártási tételek forgalomból történő
kivonásáról. Az Igazgatóság fontos
feladatának
tekinti
az
antibiotikum
rezisztencia kialakulása lehetőségének
csökkentését, ezért kiemelt figyelmet fordít
az antibiotikumok eladásának, vényre
történő kiszolgálásának ellenőrzésére.
Részt vesz az Antibiotikum Rezisztencia
Munkacsoport munkájában és adatot
szolgáltat
az
antibiotikumok
állatgyógyászati célú felhasználásáról
szóló európai felméréshez (European
Surveillance of Veterinary Antimicrobial
Consumption).
Az ÁTI laboratóriumai az Európai Unió
Hivatalos
Gyógyszerellenőrző
Laboratóriumi Hálózat (OMCL) teljes jogú
tagjai.
A
laboratóriumok
vizsgálati
tevékenysége az alábbi területekre terjed
ki:
 Forgalomba
hozatali
engedély
kiadását megelőző vizsgálatok
 Forgalomba
hozatali
engedéllyel
rendelkező készítmények vizsgálata
 Gyógyszerkönyvi
együttműködés
keretében végzett vizsgálatok
Az Igazgatóság hatósági feladatainak
jelentős része előre pontosan nem
tervezhető:
 Ügyfél
kérelmére
induló
gyógyszerkészítmények
törzskönyvezési
és
forgalomba
hozatali engedélyezési eljárása
 Ügyfél
kérelmére
induló
gyógyszergyártás
és
gyógyszer
nagykereskedelmi
tevékenység
engedélyezési eljárása
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Forgalmazni
kívánt
immunológiai
állatgyógyászati készítmények illetve
hazai behozatalra bejelentett vakcina
tételek
számától
függő
tételes
felszabadítási eljárás
Gyártó/forgalmazó bejelentését követő
élő
vakcina
törzset
tartalmazó
oltóanyagok ellenőrzése a 128/2009
(X.6) FVM rendelet előírásának
megfelelően
Minőségi kifogás és mellékhatás
bejelentések nyomán induló hatósági
kivizsgálások és ellenőrzési eljárások

Gyógyszergyártás
illetve
a
nagykereskedelmi
tevékenység
engedélyezési eljárásai során a GMP
illetve a GDP követelményeknek való
megfelelés
kerül
ellenőrzésre.
A
követelmények teljesülése a benyújtott
dokumentáció értékelése valamint a
gyártóhely/gyártási eljárások illetve a
nagykereskedelmi
létesítmény/eljárások/raktárkészlet
helyszíni
ellenőrzése
során
kerül
elbírálásra.
Az oltóanyagok hatósági felügyelete során
a
készítmények
megfelelősége
a
benyújtott gyártási dokumentáció, a
minőségi tanúsítvány (OBPR) és/vagy az
adott
vakcina
laboratóriumi/állatházi
ellenőrzése (OCABR) alapján kerül
elbírálásra.
Az
állatgyógyászati
készítmények megfelelőség-értékelésének
részét képezi a csomagolóanyag és a
használati utasítás ellenőrzése is.
Éves terv alapján végzett hatósági
ellenőrzések:
 Gyógyszergyártás
engedélyezési
eljáráshoz nem kötődő helyszíni
ellenőrzések
 Nagykereskedelmi
tevékenység
engedélyezési eljáráshoz nem kötődő
ellenőrzés
(kétévente
minden
nagykereskedő ellenőrzésre kerül)



Az állatgyógyászati készítmények
piacfelügyeleti ellenőrzése
- készítmények (gyógyszerek és
inaktivált vakcinák) hazai piacellenőrzése
- a centrálisan engedélyezett (CAP)
készítmények ellenőrzése az
európai
közösség
egész
területére kiterjedő egységes
uniós piacfelügyeleti ellenőrzés
keretében valósul meg
- a
nemzetközi
eljárásokban
(MRP/DCP)
engedélyezett
készítmények
piacfelügyeleti
vizsgálatait a tagállamok éves
piacellenőrzési
tervének
megfelelően az unió OMCL
hálózata együttműködve végzi. Az
együttműködése uniós szinten
koordinált

ELLENŐRZÉSI TERV MEGVALÓSULÁSA,
ELTÉRÉS OKA
Az
állatgyógyászati
készítmények
gyártásának,
nagykereskedelmi
forgalmazásának és a készítmények
minőségének éves tervszerinti ellenőrzése
teljesült,
azonban
a
piacfelügyeleti
ellenőrzésre kijelölt oltóanyagok egy része
a mintavétel idején nem volt raktáron.
ÁLLATGYÓGYÁSZATI

KÉSZÍTMÉNYEK

GYÁRTÁS ELLENŐRZÉSE

Az év során összesen 21 GMP ellenőrzés
került lefolytatásra: 14 általános GMP
inspekció, 3 folyamatspecifikus inspekció,
3 előzetes helyszíni szemle (két esetben
inaktivált telepspecifikus vakcinagyártással
kapcsolatos ellenőrzés), valamint az EMA
felkérésére 1 centrálisan engedélyezett
készítmény
gyártóhelyének
uniós
inspekciója (USA). Az éves tervezett
ellenőrzések 75%-ban megvalósultak.
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ÁLLATGYÓGYÁSZATI

KÉSZÍTMÉNYEK

NAGYKERESKEDŐINEK ELLENŐRZÉSE

GDP inspekcióra 2014-ben összesen 67
esetben került sor. Az éves GDP
ellenőrzési tervben kijelölt nagykereskedők
inspekciója 80%-ban megvalósult. Egy cég
nagykereskedelmi
tevékenysége
év
közben megszűnt, 8 cég inspekciója
áttolódott 2015-re. A tervezetten felül az
év során 17 engedélyezéshez kötődő, és
18
esetben
jogszabály
sértés
kivizsgálásához kapcsolódó ellenőrzés
lefolytatására is sor került.
ÁLLATGYÓGYÁSZATI
ÉVES

TERV

ELLENŐRZÉSE,

KÉSZÍTMÉNYEK
SZERINTI

A

PIAC-

KÉSZÍTMÉNYEK

MINŐSÉG-ELLENŐRZÉSE

A hazai piacfelügyeleti mintavételi tervben
kijelölt 95 készítmény (72 gyógyszer és 23
vakcina) közül 23 (15 gyógyszer és 8
vakcina) került mintavételezésre (24%). Az
ellenőrzésre nem került oltóanyagok egy
része a mintavétel idején nem volt
raktáron, azonban a 2014 évi mintavételi
tervben szereplő gyógyszerek közül 29
készítmény mintái 2015 első félévében
pótlólag beérkeztek.
A centrálisan engedélyezett készítmények
uniós piac-ellenőrzési terve alapján a
tagállamok 8 állatgyógyászati készítmény
ellenőrzését végezték el; ebből 2
gyógyszerkészítmény mintavételezését és
2 immunológiai készítmény ellenőrzését
(állatházi és laboratóriumi vizsgálatát) a
magyar hatóság végezte el.
A kölcsönös elismerési és decentralizált
eljárásokban engedélyezett készítmények
ellenőrzése során a laboratóriumok 6
gyógyszerkészítmény
piacfelügyeleti
ellenőrzését
más
tagállam
OMCL
laboratóriumával együttműködve végezte
el.

ELLENŐRZÉSEK EREDMÉNYEI
2014-ben 13 szabálysértési ügyben indult
eljárás;
7
esetben
élelmiszerláncfelügyeleti bírság került kiszabásra, 7
esetben az ügyfél határozatban való
figyelmeztetésére került sor. A kiszabott
bírságok összértéke 6 570 000 Ft volt.
A jellemző nem megfelelőségek a gyártási
és fogalmazási engedély hiányában
végzett tevékenység, forgalomba hozatali
engedélyben foglaltaktól eltérő gyártás,
nem megfelelő csomagolóanyagban való
forgalmazás, és ellenjegyzett megrendelő
nélküli gyógyszerkiadás voltak.
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 jelentős
része nem kerülhetett időben minőségellenőrzésre.
GYÓGYSZERGYÁRTÁS

ÉS

IMPORT

ELLENŐRZÉSE

A gyártásengedélyezéshez kapcsolódó
GMP megfelelőség ellenőrzést követően
kiadott engedélyek száma 34. Két kérelem
esetén az ügyfél az eljárás felfüggesztését
kérte, három esetben a kérelmet
visszavonta. A törzskönyvezési eljáráshoz
kapcsolódóan 3 szakvélemény került
kiadásra. GMP igazolás kiállítására 19
esetben került sor.
A lefolytatott ellenőrzéseket követően egy
gyártó
gyógyszergyártási
engedélye
felfüggesztésre került. Három esetben
szabálysértés miatt közigazgatási hatósági
eljárás indult; egy esetben a gyártó
figyelmeztetésben részesült, két esetben
bírság kiszabására került sor. A kiszabott
bírságok összege 6 570 000 Ft volt.
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GYÓGYSZER-NAGYKERESKEDELMI
TEVÉKENYSÉG

A tervezett (32) és az előre nem
tervezhető
ellenőrzések
(35)
eredményeként 9 esetben szabálysértési
eljárás indult; 6 esetben figyelmeztetés, 5
esetben bírság kiszabására került sor. A
kiszabott bírságok összege 525 000 Ft
volt.
Forgalmazási korlátozásra a forgalomba
hozatali engedély módosítása miatt 25
esetben került sor.
Alaki hibás állatgyógyászati készítmények
forgalmazására vonatkozó kérelmet 24
nagykereskedő/engedélyes nyújtott be. Az
engedély kiadására 159 készítmény
(gyártási tétel) esetében került sor. A
benyújtott kérelmek a korábbi magyar
nyelvű csomagolóanyag felhasználására
(44), a használati utasítás cseréjére (8),
illetve rögzítésére (42), a magyar nyelvű
csomagolóanyagban
kiszerelt
készítmények
átcímkézésére,
illetve
helyesbítő
vagy
kiegészítő
címke
alkalmazására
(52),
idegen
nyelvű
csomagolóanyagban
kiszerelt
készítmények átcímkézésére (3), idegen
nyelvű
csomagolóanyagban
kiszerelt
készítmények
forgalmazása
magyar
nyelvű
használati
utasítással
(6)
vonatkoztak. Négy kérelem elutasításra
került.
ÁLLATGYÓGYÁSZATI

TERMÉKEK

MINŐSÉG-ELLENŐRZÉSE

Az Igazgatóság által 2014-ben ellenőrzött
termék/tétel összes száma 1470 volt. Az
ellenőrzésekhez
kapcsolódóan
a
laboratóriumok
összesen
390
állatgyógyászati
termék/tétel
(151
immunológiai
készítmény
és
239
gyógyszerkészítmény)
laboratóriumi
és/vagy állatházi ellenőrzését végezték el.
Az elvégzett vizsgálatok összes száma
közel 3500. A hatósági gyártási tétel
felszabadítási
eljárás
keretében
a

behozatalra bejelentett vakcina tételek
száma összesen 1014 volt. EU hatóság
felszabadító tanúsítványával rendelkezett
436 (156 OCABR, 280 OBPR). Az
Igazgatóság által kiadott EU felszabadító
igazolások száma 71 (35 OCABR, 36
OBPR). A magyarországi forgalmazásra
bejelentett
oltóanyagok
hatósági
felszabadítása során 22 vakcina tétel
laboratóriumi ellenőrzésére került sor. A
hazai piacfelügyeleti eljárás keretében
további 56 élő vakcina törzset tartalmazó
oltóanyag (szúrópróbaszerű), 7 inaktivált
vakcina törzset tartalmazó oltóanyag és 15
gyógyszerkészítmény (éves terv szerinti)
laboratóriumi ellenőrzése valósult meg. A
gyártási dokumentáció, használati utasítás
és
a
csomagolóanyag
1080
készítmény/tétel esetén került ellenőrzésre.
Az
éves
terv
alapján
ellenőrzött
készítmények
9%-ánál
a
csomagolóanyag/használati utasítás nemmegfelelősége
volt
azonosítható.
Forgalomba hozatali engedély kiadását
megelőzően
138
törzskönyvi
minta
laboratóriumi ellenőrző vizsgálataira került
sor
(9
oltóanyag,
129
gyógyszerkészítmény). A Gyógyszerkönyvi
együttműködés keretében a laboratóriumok
6 uniós vizsgálati programban vettek részt
(3 CRS, 3 BSP).
Az ellenőrzések 17 esetben tártak fel nem
megfelelőséget; 8 oltóanyag tételes
felszabadítása (5 OBPR, 3 OCABR)
valamint
7
gyógyszerkészítmény
laboratóriumi
vizsgálata
során.
Öt
oltóanyag gyártási tétel nem kerülhetett
forgalomba.
Egy
rendőrség
által,
bűncselekmény megalapozott gyanúja
miatt kezdeményezett eljárásban az ÁTI
laboratóriuma
kirendelt
szakértőként
működött közre.
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GYÓGYSZERMINŐSÉGGEL KAPCSOLATOS
RIASZTÁSI FELADATOK (RAS)

Az év során az EU gyors riasztási
rendszerén keresztül 13 állatgyógyászati
vonatkozású
bejelentés
érkezett.
A
bejelentések kivizsgálását követően 2
készítmény érintett gyártási tételeinek
országos visszavonása lett elrendelve.
Magyarország nem kezdeményezett RAS
jelentést.
PHARMACOVIGILANCE

RENDSZER

MŰKÖDTETÉSE

Az
állatgyógyászati
készítmények
alkalmazását
követően
tapasztalt
mellékhatás bejelentések száma 34 volt;
az állatorvosoktól 2 bejelentés, az
állattulajdonostól 4 bejelentés érkezett, 19
esetben a forgalomba hozatali engedély
jogosultja (engedélyes) jelentette az esetet.
Egy
bejelentés
egyéb
gyógyhatású
készítményre vonatkozott (nem tartozik a
pharmacovigilance
területe
alá),
8
bejelentés
két
készítmény
klinikai
kipróbálása
során
tapasztalt
mellékhatásokkal
volt
kapcsolatos.
Tizenkilenc bejelentés állatgyógyászati
gyógyszerkészítményre,
6
bejelentés
állatgyógyászati oltóanyagra vonatkozott. A
készítmények használata után az állatokon
6 esetben nem súlyos mellékhatásokat, 13
esetben
súlyos
mellékhatásokat
jelentettek, 6 esetben a készítmény
hatékonyságának hiányát feltételezték. Az
Igazgatóság az alkalmazott készítmény és
a tapasztalt tünetek közötti ok-okozati
összefüggést kivizsgálta és az adatokat az
Eudravigilance rendszerben rögzítette (EU
pharmacovigilance
információs
adatfeldolgozó hálózata).
Az engedélyesektől 770 rendszeres
gyógyszerbiztonsági
jelentés
(PSUR)
érkezett be; 90 centrálisan engedélyezett
gyógyszerkészítményre, 59 centrálisan
engedélyezett oltóanyagra vonatkozott.
426
PSUR
nemzetközi
eljárásban

törzskönyvezett (MRP/DCP) készítményre
vonatkozott (377 gyógyszerkészítmény, 49
oltóanyag). Az év során az Igazgatóság
170 nemzeti eljárásban törzskönyvezett
állatgyógyászati
készítmény
gyógyszerbiztonsági jelentését értékelte.
Tizenhárom PSUR értékelését, mint
Referens Tagállam készítette el. A
tagállamok
közötti
munkamegosztás
keretében a magyar hatóság 6 hatóanyag
esetében végezte el a készítmények PSUR
értékelését, ami 12 állatgyógyászati
gyógyszerkészítményt érintetett.
2014-ben
2
engedélyes
pharmacovigilance inspekciójára került
sor; az egyik ellenőrzés az éves tervezett
rendszeres inspekció keretében valósult
meg, a másik inspekció az EMA által
szervezett közös inspekció keretében a
francia hatóság inspektorával együtt
Franciaországban került lefolytatásra.
ÁLLATGYÓGYÁSZATI TERMÉKEK NEMZETI
ÉS KÖZÖSSÉGI TÖRZSKÖNYVEZÉSI ÉS
ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSAI

A forgalomba hozatali eljárások során az
Igazgatóság
értékeli
a
termékek
törzskönyvi
dokumentációját és a törzskönyvi minta
megfelelőségét, értékelő jelentést készít,
vezeti a készítmények törzskönyvét és a
NÉBIH honlapján közzéteszi a termékek
nyilvános
adatait.
2014-ben
az
állatgyógyászati
termékek
engedélyezéséhez kapcsolódó eljárások
összes
száma
1862
volt.
A
törzskönyvezett
új
állatgyógyászati
készítmények száma 129 (11 oltóanyag és
118 gyógyszerkészítmény). A közösségi
engedélyezési eljárásokban a magyar
hatóság 5 esetben referens tagországi
feladatokat látott el, és 1 centrális
eljárásban co-rapporteur-ként vett részt.
Az engedélyezett új állatgyógyászati biocid
termékek száma 39, az új gyógyhatású
készítmények és ápolószerek száma 77. A
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kiadott hatósági igazolások/bizonyítványok
száma 436.

ELLENŐRZÉSI
ÖSSZEVETÉSE AZ
EREDMÉNYEIVEL

KÉPZÉS


EREDMÉNYEK
ELŐZŐ ÉVEK

A 2014 évi ellenőrzések eredményeit az
előző évek eredményeivel összevetve
megállapítható,
hogy
a
nem
megfelelőségek számában szignifikáns
változás nem történt, azonban a
szabálytalanságok súlyossága nőtt. Az
ellenőrzések
során
feltárt
nem
megfelelőségek
többsége
a
jogszabályellenes
gyártást
és
forgalmazást érintette.

AZ IGAZGATÓSÁG ÉVES MUNKÁJA
SORÁN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK



AZ ELŐZŐ ÉV KIEMELKEDŐ ESEMÉNYEI

Két uniós projekt keretében (Epidemiology
and control of classical swine fever in wild
boar and potential use of a newly
developed live marker vaccine; SSPE-CT2003-501599 és Improved tools and
strategies for the prevention and control of
classical swine fever; 227003) közel 9 éves
kutatás-fejlesztési
tevékenység
eredményeképpen Suvaxyn CSF Marker
néven új klasszikus sertéspestis elleni, élő,
rekombináns vakcina került kifejlesztésre.
A projekt konzorcium tagjaként az ÁTI
szakemberei
a
kapcsolódó
állatkísérletekben
és
laboratóriumi
vizsgálatokban jelentős szerepet játszottak,
ezzel hozzájárultak a projektek sikeréhez.
2014-ben
az
Európai
Gyógyszerügynökség,
centrális
engedélyezési eljárás keretében egész
Európára vonatkozó forgalomba hozatali
engedélyt adott ki az új termékre, amely az
első klasszikus sertéspestis elleni marker
vakcina az Európai Unióban.





Magyarországi
Gyógyszertörzskönyvezők
Társasága
Állatgyógyászati Szekció 4 ülésének
szervezése, vezetése, előadások
tartása (január 22, május 28,
szeptember 24, november 26.).
Résztvevők: a magyar hatóság és a
gyógyszeripar
képviselői,
alkalmanként 20-25 fő. A szakmai
előadások témái:
- Új módszer a veszettség vakcinák
felszabadító vizsgálatában
- A
gyógyszerhamisítás
Btk.
vonatkozásai
- Fix kombinációs készítmények
engedélyezése
Tudományos délután (november 26.)
A rendezvény szervezése, vezetése,
előadások tartása. 50 regisztrált
résztvevővel. Az előadások témaköre:
- Paralell
import
és
paralell
disztribúció
gyakorlata
humán
gyógyszerek esetén
- A paralell import és paralell
disztribúció
állatgyógyászati
vonatkozásai
- Az
I.A
típusú
módosítások
implementálása és az alaki hibás
ügyrend változásai
- A 2001/82-es direktívát felváltó
rendelet tervezet bemutatása
Magyar Egészségügyi Gázmesterek
Egyesületének éves továbbképzési
rendezvénye (Zalakaros, április 10) kb
100 résztvevővel és a Magyar
Vegyipari Szövetség rendezvénye
(június 17) 30 fő részvételével.
- Az
állategészségügyi
biocid
termékek
engedélyezésével
kapcsolatos jogszabályok, teendők
a gyártók és forgalmazók számára,
REACH/CLP kapcsolódási pontok
Az antibiotikumok állategészségügyi
felhasználása, Jelen – jövő (február 4.
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Mór) Fejér megyei továbbképzés, kb.
50 fő
Az antibiotikumok felhasználásának
időszerű kérdései (november 9.
Cserkeszőlő, május 13. Nyíregyháza),
Jász –Nagykun-Szolnok megyei és
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyei
továbbképzés – kb. 50-50
Körültekintő antibiotikum-használat –
A gyógyszerügyi hatóság lehetőségei
az
antibiotikum
rezisztencia
visszaszorításában (május 4) megyei
továbbképzés, kb. 20 fő
Az
antimikrobiális
rezisztencia
csökkentését
szolgáló
nemzeti
intézkedések, (november 18) megyei
továbbképzés kb. 20 fő
A
tuberkulinok
hatékonysági
vizsgálatának kivitelezése, képzés a
román társhatóság (Institute for
Control of Veterinary Biological
Products and Medicines, Bukarest)
munkatársai számára (december 1-2)
Országos
Gyógyszerfelügyeleti
Értekezlet (május 8) 69 résztvevő, a
továbbképzés témái: egyes típusú
módosítások inspektori vonatkozásai,
antibiotikum rezisztencia kérdése,
jogszabályi változások.





Magyarországi
Gyógyszertörzskönyvezők Társasága
Állatgyógyászati
Konferencia,
Budapest (2014. március 26.) A
konferencia szervezése, vezetése,
előadások
tartása:Környezeti
kockázatelemzés, Fehérvári Györgyné
Minor use / minor species / limited
market
immunológiai
állatgyógyászati
készítmények
engedélyezése, Dr. Fábián Katalin

Konferencia előadások:
 Az antibiotikumok felhasználásának
időszerű kérdései a sertéstartásban,
Köves-napok, Zalakaros (2014. május
16), dr. Terényi Melinda
 Az
antibiotikumok
használatának
időszerű
kérdései
a
baromfiegészségügyben,
Derzsy-napok,
Szeged (2014. június 5), dr. Terényi
Melinda
 Regularory
Affairs
intenzív
szeminárium
törzskönyvezőknek
(2014 január 22), Állatgyógyászati
termékek engedélyezése hazánkban,
dr. Kulcsár Gábor )
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2014. 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
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AZ ELLENŐRZÉSEK JELLEGE
Az
ellenőrzések
jellege
az
éves
létesítmény-ellenőrzési
tervben
előírt
kockázatbecslésen
alapuló
tervezett/kötelező, kompenzációs illetve
eseti ellenőrzés volt.
A szakterületi ellenőrzések az éves
létesítményellenőrzési terv és a szakmai
igazgatósággal történő egyeztetés alapján
valósulnak meg.
Az
élőállat-kereskedelem
és
állati
melléktermék felügyelet és nyomon
követési területen közvetlenül szakterületi
ellenőrzések történnek és a megyei
kormányhivatalok
Élelmiszerláncbiztonság
és
Állat-egészségügyi
Igazgatóságai
ellenőrzéseinek
koordinálása. Ennek keretében az ÉKO
végezte el az ENAR ellenőrzésekre
történő kijelöléseket, melyek a KM
ellenőrzések
kiegészítéseként
a
szarvasmarha és juh-, kecsketartók
állattartási, jelölési és nyilvántartási
megfelelésének ellenőrzését jelenti. A
kijelölések kockázatelemzés és közvetlen
kiválasztás alapján történtek.
Emellett lakossági bejelentések alapján
közvetlen kijelölések, ellenőrzések is
történnek,
ha
szükséges
a
KÜI
bevonásával. Tavaly vállalati önellenőrzés
keretében is történt ellenőrzés, az adott
vállalkozás felkérésére.
Az
állatszállítások,
dokumentációk
ellenőrzése
az
EU-s
és
nemzeti
jogszabályokban
foglaltak,
a
BIP
kézikönyv
és
az egyes
szállítási
eljárásrendek alapján történt a megyei
kormányhivatalok részéről.
A NÉBIH és a NAV közötti együttműködési
megállapodás
alapján
mélységi
ellenőrzések elrendelése is történt illegális
állatszállítmányok
felderítése
és
szabálytalan állatszállítások kiszűrése
érdekében.
Az élőállat-szállítások során használt
állategészségügyi
igazolások

felülvizsgálata és jóváhagyása valamint a
TRACES
rendszerben
történt
dokumentálás
ellenőrzése
(más
tagállamok
jelzése
alapján)
is
folyamatosan
történik.
Ezek
az
ellenőrzések a harmadik országok,
tagállamok, ügyfelek megkeresése alapján
történnek.
Állatvédelmi szempontok
alapján a
szolgálat
ellenőrzi
az
állatkísérleti
létesítményeket,
állattartó
telepeket,
vágóhidakat, állatszállítókat, ellenőrző
állomásokat,
és
egyéb
állattartó
létesítményeket
(állatmenhelyek,
gyepmesteri telepek, kisállatkereskedések,
állatkertek, cirkuszi menazsériák).
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.
Az NÉBIH ÁÁI Járványügyi Osztálya
részéről
két
víziállat-tenyésztő
vállalkozásnál történt helyszíni kiszállás.
A Járványügyi Osztály munkatársai három
esetben vettek részt a róka orális
immunizációs program végrehajtásának
repülőtéri helyszíni ellenőrzésében.
SZAKTERÜLETI ELLENŐRZÉSEK

A 2014-es évre vonatkozóan a NÉBIH ÁÁI
Járványügyi Osztálynak 1db szakterületi
ellenőrzés volt előirányozva, melyet
teljesített.
A beütemezett állatvédelmi szakterületi
ellenőrzés elmaradását a tervezettnél
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korábban végrehajtott FVO ellenőrzésre
történő felkészülés, valamint annak
lebonyolítása okozta.

ELLENŐRZÉSI TERV MEGVALÓSULÁSA
A 2014-es évre vonatkozóan a NÉBIH ÁÁI
Osztályai által elrendelt ellenőrzések
megvalósultak. Az ENAR ellenőrzésre
kijelölt tenyészetek ellenőrzésére a
határidő még nem járt le. Ezek
eredményéről 2015. augusztus 31-ig kell a
Bizottság részére a jelentést megküldeni.
A szakterületi ellenőrzések lefolytatásra
kerültek. A mélységi ellenőrzések 2014
tavaszán és őszén kampányszerűen
megtörténtek. Az elrendelt állatvédelmi
ellenőrzések
az
ütemterv
szerint
megtörténtek.
Az
állategészségügyi
ellenőrzések
tekintetében
(beleértve
a
KM
ellenőrzéseket is), a tervezett ellenőrzések
átlagosan 80%-ban megvalósultak. Az
eltérések oka megyénként változó, de
leggyakrabban
a
leterheltségre,
lakossági/közérdekű
bejelentések
kivizsgálására
és
a
megszűnt
létesítményekre
helytelenül
kiírt
tervszámokra vezethető vissza,
.

ELLENŐRZÉSEK EREDMÉNYEI
A szakterületi ellenőrzés során a
Járványügyi osztály részéről 2db kis súlyú
és 1 db nagy súlyú hiányosság került
megállapításra.
A
szakterületi
ellenőrzés
során
tapasztaltak
alapján
a
megyei
kormányhivatal
részére
intézkedések
elrendelése
történt
meg
határidő
tűzésével. Az intézkedések elvégzésére
intézkedési terv készült.
A NAV-val folytatott közös ellenőrzés: 20
helyszínen, összesen 47 pénzügyőr
részvételével végeztek ellenőrzéseket,
amelyek
során
718
gépjármű

átvizsgálására került sor a szlovák
határszakasz viszonylatában.
Az ellenőrzések során a jelenlegi
járványügyi
helyzettel
kapcsolatos
felderítésre nem került sor. Az ellenőrzött
sertésszállítmányok,
valamint
a
szállítmányok
okmányai
–
az
állategészségügyi hatóság tájékoztatása
szerint – megfeleltek a vonatkozó
jogszabályoknak.
Az állat-egészségügyi
bizonyítványok
tekintetében 24 módosítás és mintegy 79
új bizonyítvány elkészítése történt meg
2014-ben.
A
TRACES
rendszer
használatának ellenőrzése és ez alapján
intézkedések elrendelése mintegy 215
esetben történt meg.
Az állatvédelmi ellenőrzések során az
ellenőrök 87 esetben tapasztaltak meg
nem
felelést,
minden
esetben
figyelmeztetésben
részesítették
a
jogsértőket. Az állatvédelmi szabályok
megsértése miatt 69 alkalommal került sor
állatvédelmi bírság kiszabására, összesen
nagyjából 18 millió Ft értékben.
Általánosságban
elmondható,
hogy
legnagyobb
számban
adminisztratív
hiányosságokat
(nyomonkövetési
hiányosság, kötelező nyilvántartások nem
megfelelő vezetése, stb.) állapítottak meg
a megyei ellenőrök,
LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATOK

A NÉBIH Állat-egészségügyi Diagnosztikai
Igazgatóság laboratóriumaiba összesen
872 125 minta érkezett vizsgálatra 2014ben, amelyből 1 609 699 vizsgálatot
végeztek. A laboratóriumok valamennyi
bejelentési kötelezettség alá tartozó
betegség
vizsgálatára
meghirdetett
nemzetközi körvizsgálatban (pl.: ASP,
KSP, RSzKF, „hólyagos betegségek”
TSE/BSE, veszettség, AI, baromfipestis)
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részt vettek, valamennyit
eredménnyel zártuk le.

megfelelő

2014. január 14-én az Élelmiszerlánc- és
Állat-egészségügyi
Állandó
Bizottság
(Standing Commitee on the Food Chain
and Animal Health, a továbbiakban:
SCOFCAH; jelenleg Standing Committee
on Plants, Animals, Food and Feed)
megszavazta Magyarország gümőkórtól
hivatalosan mentes státuszát, majd 2014.
február 14-én megjelent a 2003/467/EK
bizottsági
határozat
mellékletének
módosításáról
szóló
2014/91/EU
Bizottsági
végrehajtási
határozat.
Kiemelkedő eredmény továbbá az is, hogy
az Nemzetközi Állatjárványügyi Hivatal
(World Organisation for Animal Health, a
továbbiakban: OIE) 2014 májusában
elismerte
Magyarország
BSE
szempontjából elhanyagolható kockázatú
státuszát.
2014-ben lépfene kizárására és/vagy
megállapítására
14
megye
40
településéről összesen 134 minta érkezett.
A vizsgálatok során 3 megyében (HajdúBihar, Heves és Jász-Nagykun-Szolnok)
16 mintában állapított meg lépfenét a
laboratórium. Július hónapban 63 minta
vizsgálata során 14 mintából mutatták ki a
kórokozót. A július havi járványkitörés
jelentős számú emelkedést eredményezett
a korábbi évekhez képest (2013-ban 24
minta vizsgálata történt meg, ebből 1
megyében 2 pozitív megállapítás volt).
A szalmonella gyérítési program keretében
3070 hatósági és 6 614 vállalkozói
megrendelésre érkezett minta vizsgálatát
végezték el, a mintaszám nagyságrendileg
nem változott az előző évhez képest.
A 99/2003/EK irányelvnek megfelelően az
EU
parazitológiai
referencialaboratóriumával
együttműködve

folytatódtak a Trichinella-fajok és az
Echinococcus
multilocularis
hazai
elterjedtségével kapcsolatos vizsgálatok.
2014-ben 828 Trichinella vizsgálatot
végeztek rókából. 332 Echinococcus
multilocularis vizsgálat is történt.
2014-ben huszonhárom esetben került
megállapításra
surlókóros
(scrapie)
fertőzés
hazai
juh
állományokban.
Huszonkét esetben atipikus surlókór került
megállapításra, egy esetben klasszikus
surlókór. Szükség esetén a fertőzött
állományok tulajdonosai vállalták az
állatok genotipizálását, ezáltal elkerülhető
volt az állományok teljes felszámolása.
SZARVASMARHA BETEGSÉGEK

2014-ben 897 házi- és vadonélő állat
(beleértve
a
vad
madarakat
is)
szervmintáiból
történt
gümőkórkimutatásra
irányuló
bakteriológiai
vizsgálat. A vizsgált mintából 519
voltszarvasmarha eredetű, 21 bizonyult
pozitívnak,
valamennyi
esetben
Mycobacterium
bovis
ssp.caprae-t
mutattak ki. A szarvasmarha gümőkór így
1 ismert (Somogy megye), továbbá 2 új
állományban (mindkettő Heves megye)
került
megállapításra.
A
kórokozó
kitenyésztését követően az identifikálás
molekuláris biológiai módszerrel történt.
2014. január 14-én a SCOFCAH
megszavazta Magyarország gümőkórtól
hivatalosan mentes státuszát majd 2014.
február 14-én megjelent a 2003/467/EK
bizottsági
határozat
mellékletének
módosításáról
szóló
2014/91/EU
Bizottsági végrehajtási határozat.
Szarvasmarha brucellosis felderítésére
356 897, míg szarvasmarha-leukosis
kapcsán 161 688 vizsgálatot végeztek el a
laboratóriumokban az elmúlt évben. A
szarvasmarha-vérmintákból
98
471
vizsgálatra került sor IBRgE, míg 39 970
IBRgBELISA-val.
Paratuberculosis
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kapcsán 27 029 szerológiai vizsgálatot
hajtottak végre.
A BVD vírus (szarvasmarhák vírusos
hasmenése)
kimutatása
elsősorban
tenyészállatok
ellenőrzéséhez,
vagy
export
(elsősorban
török)
előtti
ellenőrzéshez kapcsolódott 2014-ben is,
mindösszesen 14 233 vizsgálat volt.
2014-ben a vizsgálatra küldött emlős, vad
és baromfi hullák száma nem változott.
Brucella melitensis-től való mentességünk
ellenőrzéseként
49 991
vizsgálatot
végeztek, valamennyi negatív eredményre
vezetett. Magyarország megőrizte Brucella
melitensistől való hivatalosan mentes
státuszát,
Brucella
abortustól
való
mentességi kérelmünk benyújtásra került
az Európai Bizottsághoz.
A BSE-gyorsteszttel 11 090 szarvasmarha
mintát, továbbá 11 611 juh, 212 kecske
mintát vizsgáltak meg. Az OIE 2014
májusában elismerte Magyarország BSE
szempontjából elhanyagolható kockázatú
státuszát.

összesen 77 kitörés történt, ennek
kapcsán 67 állat került leölésre (63 db
szarvasmarha, 4 db juh), 113 levágásra
(szarvasmarha) és 5 állat elhullott (3 db
szarvasmarha, 1 db juh, 1 db kecske). A
Culicoides
vektorok
entomológiai
vizsgálata is megkezdődött. A betegség
terjedése
a
tél
beálltával,
a
törpeszúnyogok
aktivitásának
csökkenésével ideiglenesen leállt. A
járvány leküzdése folyamatban van.
SERTÉS BETEGSÉGEK

Az elmúlt évben is folytatódott 14 323 kilőtt
vaddisznóból
származó
vérés
szervminták
klasszikus
sertéspestis
felderítésére irányuló szűrővizsgálata.
A vaddisznó állományok klasszikus
sertéspestistől való sikeres mentesítési
programjának
eredményeként
Magyarország visszanyerte mentességét.
2014-ben, az ezt megelőző négy év
eredményeivel megegyezően, víruspozitív
esetet nem állapított meg a laboratóriumi
vizsgálat. Az utolsó víruspozitív egyed
kimutatására 2009-ben került sor.

Schmallenberg vírus (SBV) szerológiai
ELISA teszttel 21 758 vérmintát vizsgáltak
meg a laboratóriumok, ebből 2385 minta
volt pozitív (10,96%), amely igen jelentős
csökkenés a szeropozitivitásban 2013-hoz
(38%) képest.

Házi sertésállományok esetében, a KSPre irányuló valamennyi virológiai (911 db)
és szerológiai (1802 db) vizsgálat negatív
eredménnyel zárult.

A Balkán régión végigsöprő kéknyelvbetegség
2014
októberében
elérte
Magyarországot, ezzel Hazánk nagy része
a betegség szempontjából korlátozás alá
került. A járványhelyzetben két és fél
hónap alatt 39 330 vizsgálatot végeztek a
laboratóriumok. A járvány nálunk főként
szarvasmarhákat
érintett,
14
873
szerológiai és 19 369 PCR vizsgálatot
végeztek, juh esetében vizsgálatok PCR
4008, szerológia 627 db, kecske
szerológia 60, PCR 201. A 2,5 hónap alatt

2014-ben Ukrajnában, Lengyelországban,
Lettországban,
Litvániában,
Észtországban állapítottak meg afrikai
sertéspestis
eseteket.
Az
európai
járványügyi helyzetre való tekintettel
Magyarországon
elrendelt
aktív
felderítésben 16 633 vaddisznó vér- és
szervminta vizsgálata történt meg, kivétel
nélkül negatív eredménnyel.

Magyarország
megtartotta
klasszikus
sertéspestistől mentes státuszát.
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Házi sertésből ASP-re 154 szerológiai,
továbbá 800 PCR vizsgálatot végeztek,
negatív eredménnyel.
A sertésállományok Aujeszky-betegség
felderítése céljából 112 736 vizsgálatára
került sor 2014-ben. A sertésállományok
Aujeszky-betegségtől való mentességének
ellenőrzése keretében elvégzett virológiai
és
szerológiai
vizsgálatok
negatív
eredménnyel zárultak.
Vaddisznók Aujeszky-féle betegségének
kimutatására 4362 PCR vizsgálatot
végeztek a laboratóriumok.
2014-ben kiegészítő jelentést nyújtottunk
be az Európai Bizottsághoz a 2013-ban
beadott,
Aujeszky-betegségtől
való
mentességünk elfogadtatására irányuló
kérelmünkhöz, mely alapján azt 2014
novemberében szavazásra bocsátották.
Az Aujeszky-monitoringgal párhuzamosan
a kisüzemekben brucellózis-vizsgálat is
történt. A sertésbrucellosis felderítésére 31
355 szerológiai vizsgálatot végeztek.
A sertésállományok PRRS vírustól való
mentesítési program folytatásaként 2014
őszén újabb megyéket soroltak a
mentesítés alatt álló korábbi megyékhez
(összesen 13 megye). A program
eredményeképpen 2014 végére az ország
csaknem összes kislétszámú állománya
mentesült a betegségtől. Zala, Vas,
Borsod-Abaúj-Zemplén
és
Nógrád
megyékben a nagylétszámú állományok is
elérték a mentes státuszt. A vizsgálati
szám jelentősen emelkedett az előző
évhez képest, 139 243 vizsgálat volt
mindösszesen, ebből 123 069 Elisa
vizsgálat, 4105 PCR.
2014
januárjában
megjelent
a
sertésállományoknak
a
sertés
reprodukciós zavarokkal és légzőszervi
tünetekkel járó
szindrómájától
való

mentesítéséről szóló, 3/2014. (I. 16.) VM
rendelet, Magyarország PRRS-től való
mentesítése
folyamatban
van,
a
mentesítés regionális alapon történik.
VESZETTSÉG

2014. január 1. és december 31. között 4863
minta veszettség vizsgálata során 23
pozitív eset volt (róka, őz, kutya, kecske),
amelyekben továbbra
is
az 1-es
genotípusú vírust izoláltuk. A vizsgálati
minta számában a korábbi évhez képest
19%-os növekedés volt.
A veszettség-immunizálás ellenőrzése
során 2360 OTC marker vizsgálatát
végezte el a laboratórium.
A tavaszi és őszi sikeres rókavakcinázási
kampányt követően a veszettség esetek
száma az év végére jelentősen csökkent,
a járvány terjedését a gyors és hatékony
hatósági
intézkedésekkel
sikerült
megakadályozni.
FERTŐZŐ KEVÉSVÉRŰSÉG

A 2014. évben 15 686 vizsgálatot
végeztek ló fertőző kevésvérűség (a
továbbiakban: FKV) ellenanyag kimutatása
céljából, ebből 2873 vizsgálatot lóútlevél
kiállításához. A rutin diagnosztikában
AGID (agargél immundiffúziós) módszert
használtak (15 398 vizsgálat). A pozitív
eredmények
megerősítésére,
a
szeropozitív állattal együtt tartott lovak
vizsgálatára, vagy ha sürgős a vizsgálat
ELISA tesztet is alkalmaztak (288
vizsgálat). 2014-ben 7 fertőzött lovat
találtak 6 megyében (Jász-NagykunSzolnok 2, Zala 1, Csongrád 1, HajdúBihar 1, Szabolcs-Szatmár-Bereg 1, Tolna
1). A fertőzött lovak leölésre kerültek, a
gazdaságban együtt tartott lovak FKV
szűrését elvégezték.
MADÁRINFLUENZA

Madárinfluenza
háziszárnyasok

felderítésére
a
és
tenyésztett
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vadmadarak, továbbá vadon élő madarak
mintái érkeztek, 27 633 vizsgálatot
végeztek.
SZALMONELLA

A
baromfi
szalmonellózis
gyérítési
programok végrehajtása során az összes
hasznosítási irány esetében elértük az EU
által meghatározott célkitűzést.
HAL BETEGSÉGEK

A
pontyfélék
tavaszi
viraemiája
tekintetében megőriztük mentességünket,
pisztrángok vírusos vérfertőzése és a
pisztrángfélék vérképzőszervi elhalása
sem fordult elő. 2014-ben KHV-kimutatása
céljából több mint 7000 mintát vizsgáltak
meg a laboratóriumok. A monitoring
program keretében 165 halgazdaságból
történt mintavétel. Az 1958 PCR „pool”
vizsgálata során (1 pool = max. 5 db hal)
mindösszesen 1 Komárom-Esztergom
megyei horgásztóban és 1 Somogy
megyei
halgazdaságban
került
megállapításra a betegség. Az érintett
halgazdaság
teljes
halállománya
felszámolásra került, a horgásztó esetén a
kifogott hal élő állapotban történő
elszállításának tilalma került elrendelésre.
Az elmúlt három évben a pozitív esetek
száma hasonló volt.
MÉHEK

A
méhcsalád-pusztulás
felmérésére
irányuló EU kísérleti program 2014-ben is
folytatódott a pusztulások hátterében álló
betegségek (Varroa atka, Nosema spp.,
CBPV, nyúlós és európai költésrothadás)
vizsgálatával.

ELLENŐRZÉSI
ÖSSZEVETÉSE AZ
EREDMÉNYEIVEL

EREDMÉNYEK
ELŐZŐ ÉVEK

Az
ENAR
ellenőrzések
többéves
tapasztalata, hogy az ellenőrzések és a
megfelelő
célcsoportok
kiválasztása

eredményeként évről évre csökken a meg
nem felelések száma.
A vállalati önellenőrzés során tett
javaslatok
végrehajtásának
visszaellenőrzése
is
megtörtént.
A
vállalkozás működése során figyelembe
vette a hatóság javaslatait és megtette a
szükséges intézkedéseket.
Sajnos a képzések ellenére a TRACES
rendszer alkalmazásának elsajátítása nem
volt egységes a megyei kormányhivatalok
Élelmiszerlánc-biztonság
és
Állategészségügyi
Igazgatóságainak
munkatársai részéről. Ennek megfelelően
a bizonyítványok kitöltése sem. Az
ellenőrzések tapasztalatait beépítettük a
soron következő oktatás anyagába.
Az állatvédelmi tárgyú ellenőrzések száma
nagyságrendileg nem változott az elmúlt
évhez képest, és a meg nem felelések
száma sem mutat szignifikáns különbséget
a tavalyi adatokhoz mérten.
A korábbi évekhez képest megyénként
eltérőek
a
tapasztalatok.
Számos
megyében csökkent a vagy nem változott
számottevően
a
jogszabálysértések
száma és mértéke, míg néhány megyében
nagyobb számban került jogszabálysértés
megállapításra. Az utóbbi esetben a
jogszabálysértések
számának
emelkedése, megnövekedett ellenőrzés
számmal magyarázható.

AZ IGAZGATÓSÁG ÉVES MUNKÁJA
SORÁN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK
Az
Állattenyésztési
Igazgatósággal
közösen
elkezdtük
a
www.enar.hu
felületen
és
az Állat
Információs
Rendszerben
elérhető
adatok
felhasználóbarát
hozzáférésének,
lekérdezésének
fejlesztését.
Komoly
eredmény, hogy japán és kínai piacok
nyíltak meg a magyar sertés, -hús, termékek számára, illetve különleges
dologként sertésplacenta exportjára is
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lehetőség van a japán kozmetikai ipar
kiszolgálására.
Bevezetésre
került
a
Melléktermék
Bevallási
Rendszer
(MEBER),
ami
lehetővé tette az állati melléktermékekkel
kapcsolatos
tevékenységet
végzők
számára az éves jelentésük elektronikus
úton történő bejelentését. A rendszer
fejlesztésével,
üzemeltetésével
és
ügyfélszolgálatával kapcsolatos feladatok
az azonos humánerőforrással dolgozó
osztálynak plusz feladatként jelentkeztek.
Az év során két audit is érintette az osztály
munkáját.
Az állatjóléti ellenőrzésekhez speciális
mérőműszerek kerültek átadásra a Megyei
Igazgatóságok számára. Az átadott és
használat közben bemutatott műszereke a
következők: anemométer, szén-dioxid-,
hőmérséklet-, páratartalom-mérő, lézeres
távolságmérő,
ammóniamérő,
transzponder leolvasó.
Az
ÁDI
valamennyi
bejelentési
kötelezettség
alá
tartozó
betegség
vizsgálatára
meghirdetett
nemzetközi
körvizsgálatban (pl.: ASP, KSP, RSzKF,
„hólyagos
betegségek”
TSE/BSE,
veszettség, AI, baromfipestis) részt vett,
valamennyit megfelelő eredménnyel zártuk
le.
Az
ÁDI
2014-ben
akkreditáláson esett át.

sikeres

újra

JOGSZABÁLY VÁLTOZÁSOK:



A 32/2014. (XII. 9.) FM rendelete
kiadásával
az alábbi rendeltek
módosultak:
- 3/2014. (I. 16.) VM
- 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet
- 180/2009. (XII. 29.) FVM rendelet
- 179/2009. (XII. 29.) FVM rendelet
- 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet
- 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet
148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet

ÉLŐÁLLAT-SZÁLLÍTÁS

2014 őszén újraindult a törökországi
élőállat-szállítás. A török fél módosította
valamennyi bizonyítványmintát és plusz
garanciákat is kért a Schmallenberg
vírussal kapcsolatban. Az éppen elinduló
exportnak nem kedvezett az októberben
megjelent
kéknyelv-betegség,
illetve
annak 5 megyére való átterjedése sem.
Emiatt, majd a vektormentes időszak,
december 3-i bevezetése következtében
több alkalommal módosultak az állategészségügyi bizonyítványok és újabb
kiegészítő nyilatkozatokat kellett bevezetni
az exporthoz.
Az év elején lefolytatott, több tagállamot
érintő TRACES audit következtében
megnövekedett a hibás vagy hiányzó
TRACES bizonyítványokkal kapcsolatos,
sokszor azonnali választ igénylő tagállami
megkeresések száma.
Az EU és harmadik országok közötti
megállapodások, valamint az EU-n belüli
szállítások
állat-egészségügyi
feltételrendszerének áttekintése alapján
szarvasmarha, sertés, kedvtelésből tartott
állatok, keltetőtojás, naposcsibe, és
embriók szállítási feltételeiről a megyei
kormányhivatalok
tájékoztatása
megtörtént.
Bevezetésre került az útinaplók kötelező
visszaküldésének
megkövetelése
a
feladási hely szerint illetékes hatósághoz,
valamint elrendelésre került járásonként
havi legalább 2 hosszútávú szállítmány
GPS adatok alapján történő utólagos
ellenőrzése. Ezen ellenőrzések bekerültek
a 2014-es létesítményellenőrzési tervbe.

KÉPZÉS
Egy új Európai Uniós kezdeményezésnek
köszönhetően 2014. márciusában Dr.
Alexander Rabitsch, osztrák állatvédelmi
szakértő tartott egy egyhetes képzést az
Állatvédelmi Osztálynak, többek között az
1/2005/EK
rendelet
alkalmazásáról
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valamint segítséget nyújtott a vonatkozó
hatósági ellenőrzések fejlesztéséhez .
ÉRTEKEZLETEK

















2014. január 8. - járványügyi
aktualitásokkal kapcsolatos értekezlet
tartása a járványügyért felelős megyei
kollégáknak (36 fő)
2014. február 18. - a hivatalos
gümőkór mentesség elfogadásával
kapcsolatos teendők megbeszélése
és a 2014. január 16-án megjelent
PRRS
mentesítési
rendelettel
kapcsolatos feladatok (kb. 40 fő)
2014. március 5. - A hazai
vadegészségügy aktuális kérdései; A
klasszikus és az afrikai sertéspestis
járványügyi
helyzetének
és
a
veszettség
aktuális
helyzetének
ismertetése (250-300 fő)
2014. március 20. - Országos
állatvédelmi értekezlet: állatvédelmi
FVO ellenőrzésre történő felkészülés;
aktuális jogi kérdések az állatvédelem
területén; Alexander Rabitsch osztrák
szakértővel
történt
ellenőrzések
tapasztalatai
2014.
március
25.
Afrikai
sertéspestis nemzetközi konferencia:
A
szakmai
továbbképzésen
résztvevők az afrikai sertéspestissel
kapcsolatos legfrissebb információkról
hallhatnak
és
megoszthatják
egymással tapasztalataikat. (234 fő)
2014. május 8-9. - Köves-napok:
Járványügyi aktualitások ismertetése
a sertéságazatban (kb. 500 fő)
2014. június 5-6. - Derzsy-napok:
Salmonella
gyérítési
programok
eredményeinek bemutatása (kb. 500
fő)
2014. október 2. - Megyei értekezlet:
Állatvédelem: Az állatok leölésük
során
való
védelméről
szóló
1099/2009/EK rendelet előírásainak
hazai betartását ellenőrző FVO audit
tapasztalatai;
Az
állatvédelmi











ellenőrzésekhez szükséges eszközök,
műszerek használatának bemutatása;
Járványügy: Bluetongue Európában járványügyi
helyzet;
Afrikai
sertéspestissel
kapcsolatos
információk;
Veszettség
(esetek,
immunizálás); 148/2007. (XII. 8.) FVM.
rendelet
módosítása;
Lépfenével
kapcsolatos tapasztalatok, teendők;
egyéb járványügyi aktualitások (kb. 50
fő)
2014. november 19. - víziállategészségőri
képzés:
Tenyésztett
víziállatok tartásával, szállításával
kapcsolatos tudnivalók, az igénybe
vehető támogatások ismertetése; A
tanfolyam és a vizsga a NÉBIH és a
MAHAL közös szervezésében valósult
meg; A képzésen előadást tartottak az
ÁÁI és az ÁDI témáért felelős
munkatársai (46 fő)
A Fejér Megyei Kormányhivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi
Igazgatóságának
képzése
TRACES
EU-n
belüli
szállítások
dokumentálásával
kapcsolatban.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kormányhivatal
Élelmiszerláncbiztonsági
és
Állat-egészségügyi
Igazgatóságának képzése TRACES
EU-n
belüli
szállítások
dokumentálásával kapcsolatban.
Állat-egészségügyi
határállomások
képzése
TRACES
harmadik
országokba, illetve onnan történő
szállítás
dokumentálásával
kapcsolatban.
A NÉBIH havi rendszerességgel,
állatjóléti felelős képzést tart, a tavalyi
év végére 3897 gazda tett sikeres
vizsgát. Így egyre többen ismerik meg
az általuk tartott állatok igényeit és
tudják a jó gazda gondosságával
ellátni állataikat.
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MEGYEI KÉPZÉSEK

Bács-Kiskun megye
 2014.03.12. - Afriakai sertéspestis
járványhelyzet,
betegség
elleni
védekezés (66 fő)
 2014.03.25. - Tájékoztató a róka
immunizálással
kapcsolatban
a
vadásatra jogosultak részéről (110 fő)
 2014.04.16.
Tájékoztató
KM
ellenőrzésekkel kapcsolatban (45 fő)
 2014.05.21. - Tájékoztató állattartók
részére az ASP veszélyeiről. (21 fő)
 2014.06.14. - Az állatok leölésük
során
való
védelméről
szóló
1099/2009 rendelettel kapcsolatos
tudnivalók. (47 fő)
 2014.09.25. - Kéknyelv betegség
aktualitásai,
Lépfene
megbetegedéssel
kapcsolatos
tapasztalatok (45 fő)
 2014.12.10. - Tájékoztatás EKÁER
rendszerről,
KÉKnyelv
betegség
aktualitások (55 fő)







2014.05.20. - PRRS mentesítési terv
részletei (30 fő)
2014.06.13.
Állatszállítók
állatvédelmi képzése (27 fő)
2014.11.04. - MÁOK szervezésben:
gümőkór,
paratuberculosis,
kábítószerek és pszichotróp anyagok,
Bluetongue,
veszettség
elleni
immunizálás (68 fő)
2014.12.09.
BTSF
képzés
anyagainak ismertetése: élelmiszer
összetevők és információk, élelmiszer
eredetű
megbetegedések
és
kivizsgálásuk,
élelmiszer
adalékanyagok, enzimek, gazdasági
haszonállatok azonosítása, TRACES
használata,
hosszú
távú
állatszállításhoz
kapcsolódó
állatvédelmi előírások, élelmiszerekkel
rendeltetésszerűen
érintkezésbe
kerülő anyagok, tojótyúktartó telepek
szalmonella státuszának ellenőrzése
(42 fő)

Baranya megye
 a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
képzései
 az élelmiszer-előállítás láncszemléletű
tapasztalatai (38 fő)

Fejér megye
 2014.05.6. - állatszállítók állatvédelmi
képzése (23 fő)
 2014.05. 19. és 2014.05.21. - ASP
előadás (73 fő)

Borsod-Abaúj-Zemplén megye
 BTSF
képzések:
Állatvédelem
járványvédelmi
leölés
esetén,
Állatvédelem sertésgazdálkodásban,
Szállítás közbeni állatvédelem, Kutyák
és macskák szállítása (3 fő)

Győr-Moson-Sopron megye
 vezetői értekezletek témái a járási
vezetők
részvételével:
lépfene,
kéknyelv, afrikai sertéspestis, állati
eredetű
melléktermékek,
kommunikációs stratégia, „zöld szám”,
PRRS mentesítés, ITNET.
 havi
teljesítményértékelés
az
Élelmiszerlánc-felügyeleti
Tervre
vonatkozóan.

Csongrád megye
 2014.02.28.
Állatszállítók
állatvédelmi képzése (21 fő)
 2014.04.16. - MÁOK szervezésben:
állatgyógyászati
készítmények
(fertőtlenítőszerek,
antibiotikumok,
glükokortikoidok)
használatának
ismertetése,
PRRS
program
ismertetése

Hajdú-Bihar megye
A Megyei ÉLBÁI negyedévente tartott
előadást az élelmiszerlánc-biztonsági,
járványügyi
aktualitásokról
a
járási
főállatorvosok részére (6 fő járási
főállatorvos és 7 fő megyei szakember
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részvételével). Ezek időpontjai: 2014.
április 11 június 5.; szeptember 16.;
december 4.
2db PRRS mentesítés értekezlet:
 2014. május 21. - résztvevők: járási
főállatorvosok és a sertéstelepeken
dolgozó szolgáltató állatorvosok
 2014. szeptember 30. résztvevők járási főállatorvosok és járásonként 11 fő hatósági állatorvos
A Járási Hivatalok az illetékességi
területükön dolgozó hatósági állatorvosok,
élelmiszerbiztonsági felügyelők részére
havi
rendszerességgel
szerveztek
tájékoztató
értekezletet,
melyeken
átadásra kerültek a Megyei ÉLBÁI-tól,
illetve
NÉBIH-től
érkezett,
az
élelmiszerlánc-felügyelet egyes területeire
vonatkozó aktuális információk.
Heves megye
Igazgatói,
igazgatóhelyettesi
értekezleteket negyedévente tartottak,
emellett az aktualitásoknak megfelelően
(ASP,
lépfene,
madárinfluenza,
bluetongue stb.) a kapcsolatos legfrissebb
információkról,
állategészségügyi,
állatvédelmi,
élelmiszerlánc-biztonsági
kérdésekről is tartottak képzést (16 fő
hatósági, 43 fő szolgáltató állatorvos, 10 fő
élelmiszerbiztonsági felügyelő).
Jász-Nagykun-Szolnok megye
 2014.03.21.
rókák
orális
immunizálásáról vadásztársaságokról
(35 fő)
 2014.04. 30. ASP előadás
vadásztársaságoknak
és
állatorvosoknak (36 fő)
 2014.09.18.
rókák
orális
immunizálásáról és a mintagyűjtésről
vadásztársaságokról (34 fő)
 2014.10.28. - kéknyelv betegségről
állattartók részére (97 fő)
 2014.11.26. - PRRS mentesítésről
nagyüzemi sertéstartók részére (97 fő)

Komárom-Esztergom megye
 Állatszállító jáművezetők, állatkísérők
állatvédelmi képzése (33 fő)
Nógrád megye
Helyi szinteken (megye, járás) a hatósági
kollégáknak
az
aktualitásokról
tájékoztatókat tartottak illetve adnak
tovább.
Pest megye
 2014.03.25. - Hazai vadegészségügy
aktuális kérdései konferencia (3 fő)
 2014.03.19. - Veszettség mentesítési
program,
tájékoztató
értekezlet
vadászati
hatóság,
vadászatra
jogosultak,
hatósági
állatorvosok
számára (66 fő)
 2014.02.09.
Méhegészségügyi
felelősök részére továbbképzés (68
fő)
 2014.06.04.
és
2014.04.05.
Értekezlet
vadászatra
jogosultak
részére (71 fő)
 2014.09.19. - Veszettség mentesítési
program tájékoztató értekezlet (59 fő)
Somogy megye:
 1db megyei továbbképzés méhegészségügyi
felelősöknek,
1db
sertéspestissel
kapcsolatos
továbbképzés
vadászatra
jogosultaknak és sertéstartók részére
(104 fő)
 12db
megyei
értekezlet
járási
főállatorvosok, hatósági állatorvosok,
élelmiszerbiztonsági-, állattenyésztésiés borászati felügyelők részére
 72 alkalommal vettek részt kollégák
továbbképzéseken,
rendezvnyeken
(147 fő)
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
 2014.01.28. - TIR, ENAR, szalmonella
mentesítés, állatszállítás (52 fő)
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2014.03.01.
méh-egészségügyi
továbbképzés (52 fő)
2014.03.11.
TRACES,
KM,
kártalanítási eljárás (32 fő)
2014.05.13. - antibiotikum haszálat,
PRRS mentesítés, állatvédelem (45
fő)
2014.05.27. - PRRS mentesítés,
afrikai sertéspestis állattartóknak (51
fő)
2014.06.12. - TSE, állati eredetű
melléktermék,
elfekvéssel
járó
kórképek (55 fő)
2014.12.09. - Kéknyelv betegség,
tőgygyulladás (74 fő)

Tolna megye
Az Igazgatóság a Magyar Állatorvosi
Kamara
területi
szervezetével
együttműködve
kilenc
szakmai
továbbképző értekezletet szervezett a
tavalyi évben. A továbbképzéseken
átlagosan 50 fő vett részt. Ezen felül a
kollégák 6db NÉBIH képzésen vettek részt
(70 fő).
Vas megye
 2014.01.30,
2014.04.10.
és
2014.11.06.
Állatszállításban
tevékenykedő vállalkozók képzése (33
fő vállalkozó)
 Közétkeztetők,
élelmezésvezetők
országos
szövetsége
regionális
szakmai nap (100 fő vállalkozó)
 Új szabályozás és eljárások a
vendéglátás
területén
(50
fő
vállalkozó)
Veszprém megye
 szarvasmarha és juhtartó gazdaságok
és a megye összes állatorvosa
részére 1 alkalommal (Kéknyelvbetegség)
 sertéstartó gazdaságok részére és
állatorvosaik részére 3 alkalommal
tartott megyei értekezletet (PRRS és











Afrikai sertéspestis) a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamarával közös
szervezésben
a Megyei Vadászkamarával közös
szervezésben a vadásztársaságoknál
3 helyszínen ismertettük az Afrikai
sertéspestis terjedésének aktuális
adatait, a betegség tünettanát, a
védekezés feladatait (részt vett kb 150
fő)
évente 1 alkalommal az állatorvosi
kamarával értekezletet szervezünk,
2014-ben a PRRS megbetegedés
állatorvosi
és
igazgatástani
vonatkozásának ismertetéséről volt
szó.
a hatósági főállatorvosok számára
rendszeres továbbképzéseket tartunk,
melyen lehetőség van problémák
megtárgyalására, szakmai vitákra is.
Ezen értekezletek száma 2014 évben
10 volt.
BTSF képzések: (2 fő, összesen 4
alkalom) a jogszabály alkalmazás
rugalmassági
lehetőségei
az
igazgatásban,
ételfertőzések
eljárásrendje, takarmány HACCP,
GHP képzés, takarmány alapjogok
ismerete
EU koordinálta E-learning angol
nyelven élelmiszerbiztonsági témában
(1 fő)

Zala megye
 2014.09.03. - MSM előállítás és
felhasználás hatósági ellenőrzése,
nyerstej ellenőrzés, 3. országgal
kapcsolatos ellenőrzés, HACCP
képzés (29 fő)
 2014.11.25. - Kéknyelv betegség
(58 fő)
 8 alkalommal: állatszállító járművek
vezetőinek és kísérőinek az
1/2005/EK
rendelet
szerinti
képzése (34 fő)
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2014. 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
Hatóságunk
az
Integrált
Többéves
Nemzeti Ellenőrzési Terv keretében éves
bontás szerint végzi az ellenőrzéseket a
teljes élelmiszerláncban. Az ellenőrzések
és mintavételek számát kockázatbecslés
alapján határozzuk meg a lehetséges
veszélyek,
az
élelmiszerbiztonsági
kockázatok, valamint a területi adottságok
figyelembe vételével az ellenőrzendő
létesítmények (élelmiszer-előállítók és
forgalmazók)
és
élelmiszercsoportok
vonatkozásában.
A
terv
szerinti
ellenőrzéseket
és
mintavételeket a szezonális élelmiszerlánc
ellenőrzések
egészítik
ki,
melynek
keretében az adott időszakra jellemző
termékekre,
ezekhez
kapcsolódó
ágazatokra és értékesítési formákra kerül
a hangsúly. Célellenőrzés elrendelését
indokolhatja az élelmiszerlánc bármely
pontján feltárt olyan szabálytalanság,
amely
élelmiszerbiztonsági
veszélyt
jelenthet.
Eseti hatósági élelmiszer
ellenőrzésre kerül sor más hatóságtól, civil
szervezettől, vagy a fogyasztók részéről
érkező,
élelmiszerbiztonságot
érintő
bejelentés nyomán. Az EU tagállamokból
a gyors riasztási rendszeren (RASFF)
érkező bejelentés alapján szintén minden
esetben hatósági ellenőrzés történik.

ELLENŐRZÉSI TERV MEGVALÓSULÁSA,
ELTÉRÉS OKAI
ÉLELMISZERBIZTONSÁG

Az élelmiszerbiztonság területén 2014.
évben a NÉBIH ÉTBI által koordinált
létesítmény-ellenőrzések
száma
meghaladta a 60 000-et. A hatóság az
ellenőrzések során feltárt hibák esetén
minden alkalommal kivizsgálta a nem
megfelelőség okát, és az adott tétellel
kapcsolatban
megtette
a
további
szükséges intézkedéseket (például a nem
biztonságos termékek forgalomból való

kivonását), továbbá az élelmiszerlánc
felügyeletével
összefüggő
bírságok
kiszámításának módjáról és mértékéről
szóló 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet
alapján 2014-ben 3927 esetben szabott ki
bírságot, összesen 757 963 875 Ft
értékben.
A kisebb hibát vétőket első alkalommal –
amennyiben erre a jogszabály lehetőséget
ad – bírság kiszabása helyett írásban
figyelmezteti a hatóság, a tárgy évben
1648 esetben került sor figyelmeztetés
szankció alkalmazására, amely az előző
évhez képest kis mértékű növekedést
mutat (2013. évben 1 623 darab volt).
A NÉBIH ÉTBI által első fokon kiadott
határozatok száma 101 db, melyből
bírságot kiszabó döntés 52 db volt, az így
kiszabott bírság összesen 9 907 507 Ft.
Másodfokú eljárásban, a megyei hatóság
döntése ellen benyújtott fellebbezések
vizsgálata nyomán kiadott határozatok
száma 102 db.
Nyilvántartott
Szakterület

létesítmények
száma (db)

Engedélyköteles élelmiszer
-előállító
Bejelentés-köteles
élelmiszer -előállító
Élelmiszerforgalmazás a
kistermelőkkel együtt

876

5711

52 019

Étkeztetés-vendéglátás,
beleértve a kistermelői

53 233

vendégasztalt is
Összesen (élelmiszer)

111 840

Takarmányt előállító

859

Takarmány forgalmazó

4914

Összesen (takarmány)

5773

Mindösszesen

117 613

4. táblázat 2014-ben nyilvántartott
létesítmények száma
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ÉLELMISZER ELŐÁLLÍTÁS

A bejelentés-köteles élelmiszer-előállítók
ellenőrzése
során
a
legtöbb
termékellenőrzés az édesipari és a
sütőipari termékeket, valamint a tartósított
zöldség, gyümölcstermékeket érintette; az
ilyen típusú üzemek részaránya ugyanis a
legmagasabb. Ezeken kívül jelentős
számú alkoholmentes ital és a kiemelt
ellenőrzések kapcsán méz is ellenőrzésre
került. A létesítményellenőrzések során
leggyakrabban higiéniai hiányosságok és
a nyomonkövetési hiányosságok miatt
kellett a hatóságnak szankcionálnia.
A bejelentés-köteles létesítmények közé
tartoznak a csomagolóanyag gyártók is,
amelyek ellenőrzése szintén a hatóságunk
feladata. 2014-ben hazánkban 5711 darab
bejelentés-köteles
élelmiszer-előállító
létesítmény működött (4. táblázat).
Az engedélyköteles élelmiszer-előállító
létesítmények száma 876 a tejgyűjtők és
tojáscsomagolók
nélkül.
Az
engedélyköteles
élelmiszer
előállító
létesítményekben
a
hatóság
ellenőrzéseket végzett az alábbiak szerint:
- az EU tagállamainak ellenőrző szerve
(Food and Veterinary Office) és a
harmadik
országok
élelmiszerláncfelügyeletért
felelős
hatóságainak
(Vámunió 2014 évben 2 alkalommal is,
Dél-Korea,
Fülöp-Szigetek,
Izrael)
magyarországi
üzem
látogatásaihoz
kapcsolódó ellenőrzéseket,
- az EU-n kívüli, ún. harmadik országok
által támasztott export feltételeknek való
megfelelésre vonatkozó ellenőrzéseket,
- a 2014. évi élelmiszerlánc felügyeleti terv
keretében szakterületi ellenőrzéseket,
lakossági,
közérdekű
bejelentés
kivizsgálása
kapcsán
soron
kívüli
ellenőrzéseket, valamint
- élelmiszer előállító gépek higiéniai
alkalmasságával
összefüggő
ellenőrzéseket.

A helyszíni felülvizsgálatok, auditok
kitértek a létesítmények engedélyében
foglalt
tevékenységekkel
kapcsolatos
továbbá a működés, minőségirányítás és
önellenőrzési rendszer
ellenőrzésére,
illetve
a
vállalkozások
hatósági
felügyeletének vizsgálatára is. A NÉBIH
ÉTBI által tartott helyszíni ellenőrzésre 120
alkalommal került sor, és további 45
alkalommal
gépek
higiéniai
alkalmasságával kapcsolatos helyszíni
vizsgálat történt.
A
létesítményekkel
kapcsolatos
legjellemzőbb hiányosságok a strukturális
nem
megfelelőség,
a
nyomon
követhetőséggel, tisztítás-fertőtlenítéssel,
önellenőrzéssel kapcsolatos problémák
voltak. A HACCP rendszerrel kapcsolatos
hiányosságok aránya a korábbiakhoz
képest csökkent.
ÉLELMISZER-KERESKEDELEM

Az élelmiszer-forgalmazó létesítmények
száma 2014. év végén 40 431 volt, az
előző évhez képest kis mértékben (5%kal) nőtt az egységek száma. A regisztrált
kistermelők száma 11 588 fő volt, amely
szintén kismértékű emelkedést jelent az
elmúlt évek adataihoz képest. A helyi
termelői piacok száma 214-re nőtt.
VENDÉGLÁTÁS

A vendéglátás és étkeztetés területén
2014-ben 53 233 létesítmény működött,
amely szám emelkedést mutat a 2013. évi
adathoz képest (52 391). Az étkeztetővendéglátó szektor hatósági felügyelete
során 2014-ben 22 026 ellenőrzés történt
(további 187 ellenőrzés történt falusi
vendégasztalnál), amely nem tér el
nagymértékben az előző évi adattól (2013ban 22 351). Az adatok az ellenőrzéseken
feltárt nem megfelelőségek arányában
közel 50%-os javulás mutatnak, de ebből
érdemleges következtetés még nem
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vonható le. Változatlan arányú a
figyelmeztetések száma, ugyanakkor a
bírságok száma és összege nőtt. Nincs
változás a tevékenység felfüggesztések
számában sem.
ELSŐ BETÁROLÁSI HELY

Első magyarországi tárolási helyen –
amely
lehet
élelmiszer-előállító,
forgalmazó
létesítmény
vagy
vendéglátóhely – 3254 ellenőrzésre került
sor, melynek eredményeként 2 esetben
kellett a tevékenységet korlátozni, 9
esetben figyelmeztetést alkalmazni, és 11
alkalommal
bírságot
kiszabni
a
megállapított hiányosságok miatt. Az előző
évi eredményekhez képest javulást mutat,
hogy
az
ellenőrzések
számához
viszonyítva
kevesebb
szankcióra
(figyelmeztetés és bírság) volt szükség.
TERMÉKELLENŐRZÉS

A NÉBIH ÉTBI az ÉKI koordinációjával
2014. évben négyféle termékcsoport
kiemelt ellenőrzését végezte el (PR alapú
terméktesztek).
A
célellenőrzés
a
savanyúságokra, az epres joghurtokra, a
fűszerpaprika-őrleményekre
és
a
rizsfélékre terjedt ki. Az egyes vizsgálatok
a termékek biztonsági, valamint minőségi
tulajdonságaira
irányult.
A
savanyúságoknál
ellenőriztük
az
érzékszervi tulajdonságokat, míg az epres
joghurtok, a fűszerpaprika-őrlemények és
a
rizsfélék
esetében
kedveltségi
vizsgálatot is végeztünk. Ezenkívül minden
megmintázott terméknél megvizsgáltuk a
jelölési követelmények teljesülését is.
A savanyúság célellenőrzés során 52
termékből 27 esetben történt meg a
hatósági eljárás megindítása, amelyből 13
termék
gyártóját
figyelmeztetésben
részesítettük.
38 db epres joghurt termékből 19
terméknél fordult elő jelölési hiányosság,
súlyosabb jelölési hiba esetén élelmiszer-

ellenőrzési bírság került kiszabásra, míg
kisebb jelölési hibáknál figyelmeztetésben
részesítettük a termék gyártóját vagy
forgalmazóját.
A
fűszerpaprika-őrlemények
célellenőrzése során 46 termékből 11
termék előállítóját vagy forgalmazóját
köteleztük élelmiszer-ellenőrzési bírság
megfizetésére.
39 féle rizs termékből 2 db esetben fordult
elő jelölési hiba, melyek miatt a felelős
élelmiszervállalkozásokat figyelmeztettük.
2007. óta rendszeresen, évente több
alkalommal kerül sor a szezonális
élelmiszerlánc-ellenőrzésekre,
amelyek
keretében az ünnepi hagyományokhoz
köthető, illetve a szezonálisan jellemző
élelmiszerekre
és
tevékenységekre
koncentrálva, országosan összehangolt, a
teljes élelmiszerláncra kiterjedő ellenőrzést
folytat a hatóság (tavaszi, nyári és téli
szezonális ellenőrzés).
A NÉBIH ÉTBI által koordinált szezonális
élelmiszerlánc ellenőrzések szervesen
illeszkednek az élelmiszerlánc-felügyeleti
hatóság
éves ellenőrzési tervéhez,
kiegészítve azt.
A szezonális ellenőrzések szükségességét
az indokolja, hogy a gasztronómiai
hagyományokhoz illő élelmiszerek iránt az
ünnepek előtt megnő a kereslet. A
megnövekedett
áruforgalom
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 mindig
azok az élelmiszer-ipari illetve élelmiszerforgalmazó létesítmények, ahol az adott
időszakban a várhatóan nagyobb mértékű
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termelés vagy megnövekedett forgalom
miatt fokozott hatósági felügyelet indokolt.

takarmányipari
létesítmények
takarmányok ellenőrzésére is.

2014-ben a tavaszi (április 7-21.), nyári
(július 1-augusztus 31.) és téli (december
1-31.) szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés
során országszerte 16 115 ellenőrzésre
kerület sor, bírságot 907 esetben
alkalmazott a hatóság, melynek értéke
meghaladta a 127 millió forintot. A
megállapított szabálytalanságok miatt
235 tonna élelmiszert kellett kivonni a
forgalomból. (Az itt megadott ellenőrzés
számok
részét
képezik
az
éves
adatoknak.)

A takarmányipari létesítmények hatósági
ellenőrzése
a
kiadott
létesítmény
ellenőrzési tervben meghatározott módon
került végrehajtásra a takarmány előállító
és forgalmazó létesítményekben.

TAKARMÁNY-BIZTONSÁG

A
NÉBIH
Élelmiszerés
Takarmánybiztonsági Igazgatósága 2014.
évben is ellátta a takarmány-biztonsággal,
takarmányhigiéniával,
takarmányminőséggel
kapcsolatos
központi
igazgatási feladatokat a takarmányelőállítás, forgalmazás, szállítás, tárolás
területén, és az adott létesítményekről a
jogszabályokban előírt kötelezettségeknek
eleget téve országos adatbázist tart fenn.
A takarmányipari létesítmények száma az
elmúlt évben jelentősen nem változott.
2014. év végén 5773 db takarmány
előállító és forgalmazó létesítmény
szerepelt a hatósági nyilvántartásban a
2013. évi 5348 db létesítménnyel
szemben.
A
takarmányt
előállító
létesítmények
száma
859
db,
a
forgalmazó létesítmények száma 4914 db
volt 2014-ben (4. táblázat). A csekély
mértékben
változó
létesítményszám
mellett
az
előállított
takarmányok
összmennyisége jelentősen nem változott.
A NÉBIH által kiadott hatósági ellenőrzési
tervnek megfelelően, a területi szervek
hatósági
ellenőrzései
kiterjedtek
a

és

a

A takarmányok ellenőrzése a kiadott
termékellenőrzési tervben meghatározott
mintaszámban,
a
tervben
szereplő
paraméterek vizsgálatával történt meg a
hatósági laboratóriumokban.
2014. évben az élelmiszerlánc-felügyelet
során elvégzett takarmány előállító és
forgalmazó
létesítmény
ellenőrzések
száma 1671 darab volt. Az elmúlt évhez
képest
(1
830
db)
csökkenés
tapasztalható. Az ellenőrzések kiterjedtek
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
ÉLELMISZERBIZTONSÁG
ÉLELMISZER-ELLENŐRZÉSEK

A termékvizsgálatok kapcsán, elemezve a
jelentősebb hibaokokat, a leggyakoribb
hiba a tavalyi évhez hasonlóan 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. A
laboratóriumi vizsgálatok kapcsán a 2014es évben a mikrobiológiai kifogásokat
követték az érzékszervi és a minőségi
követelményeknek
való
nem
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megfelelőségek
miatti
intézkedések,
valamint az élelmiszerbiztonsági hiba
megsértésével (például kémiai-biztonsági,
reziduum-toxikológiai, stb. paraméterek)
kapcsolatos nem megfelelőségek is
előfordultak,
azonban
ezeknek
a
kifogásoknak a száma jóval alacsonyabb
volt.
Az élelmiszerlánc-felügyeleti ellenőrzések
alkalmával
2014-ben
155
963
élelmiszertételt vont ellenőrzés alá a
hatóság, melyek közül 10 148 tételt kellett
kivonni
a
forgalomból
(6,5%).
A
forgalomból kivont tételek aránya a
vizsgált
tételekhez
képest
hazai
élelmiszerek esetében 3,8%, tagállaminál
1,3% és harmadik országból származó
élelmiszerek esetében 1,3% volt.
A megelőző 2013. évben összesen
157 057 tétel került vizsgálatra, amiből
10 684 tételnél állapított meg a hatóság
hibát (a kifogásolási arány 6,8%).

Az EU tagállamok által működtetett
élelmiszerek és takarmányok gyors
riasztási rendszerén (RASFF) 2014-ben a
NÉBIH
szakterületét
érintő
92
bejelentésből élelmiszert 74, takarmányt
13,
élelmiszerrel
rendeltetésszerűen
érintkezésbe kerülő anyagot 5 bejelentés
érintett. A bejelentések típusát tekintve 45
volt
riasztás,
amely
magas
élelmiszerbiztonsági kockázatot jelentő
kifogásolt élelmiszer miatt azonnali
intézkedést igényelt a helyi hatóság
részéről. Tájékoztatásként érkezett 34
bejelentés, hír formájában 2 esetben
kaptunk értesítést a Bizottságtól, kétoldalú
(bilaterális) megkereséssel 8 ügyben
fordult valamely tagállam hazánkhoz,
továbbá 3 határ-visszautasítás érkezett. A
magyar
hatóság
12
esetben
kezdeményezett bejelentést a RASFF
rendszerbe.
ÉLELMISZER

A
létesítmények
ellenőrzése
során
leggyakrabban higiéniai hiányosságokat
állapít meg a hatóság, ami az élelmiszer
előállítás és forgalmazás minden területén
előfordul.
Az élelmiszer-vállalkozók
számára
a
nyomonkövethetőség
biztosítása az élelmiszerlánc minden
szakaszában
kötelező,
az
ezzel
kapcsolatos hiányosságok is gyakoriak,
melyet sokszor a dokumentumok nem
elégséges adattartalma okoz. Ez a hiba a
nagykereskedelemben és a piaci-vásári
forgalmazásban jellemző. A dolgozók
képzettségével,
egészségügyi
alkalmasságának
dokumentálásával
kapcsolatos probléma ritkábban merül fel,
és elsősorban a kisebb kiskereskedelmi
egységekben jellemző. Az engedély illetve
bejelentés nélkül végzett tevékenység
feltárására egyre kisebb számban kerül
sor.

EREDETŰ

MEGBETEGEDÉSEK KIVIZSGÁLÁSA

2014-ben
73
élelmiszer
eredetű
megbetegedés gyanút jelentettek (2561
megbetegedéssel). Ebből 34 esemény
bizonyult élelmiszer eredetűnek, melyek
kapcsán 1709 személy betegedett meg,
113 beteg kórházba került, és 2 idős ápolási otthonban gondozott - személy
meghalt.
Az események, megbetegedések és
kórházi
ápoltak
száma
egyaránt
emelkedést mutat a 2013. évi adatokhoz
képest. A tömeges méretű események
száma (16 esemény – 1 521 beteg)
jelentősen emelkedett, ezek többsége a
gyermek-étkeztető szektorban történt. Ipari
előállítású élelmiszer által közvetített
megbetegedés 1 esetben volt. Kistermelői
élelmiszer fogyasztását követően 4
esetben történt megbetegedés. Az egyik
kistermelői esemény szarvasgombáspesto okozta botulizmus megbetegedést
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(6 súlyos megbetegedéssel) RASFF hír
alapján indított eljárással tártuk fel.
Magyarországon
először
vendéglátó
termék is okozott 1 fős, bizonyított
botulizmus megbetegedést, a közvetítő
étel egy arab étteremben vásárolt falafel
volt.
Az élelmiszer eredetű megbetegedéseknél
leggyakoribb technológiai hibák voltak az
elégtelen hőkezelés és a késztermék
utólagos szennyeződése. A magas
mikrobaszám, illetve feltételes kórokozók
által kiváltott megbetegedések aránya
évek óta emelkedő tendenciát mutat,
tárgyévben az események 32,4% -a ilyen
volt.
2014-ben a NÉBIH ÉTBI munkatársai 5
esetben kapcsolódtak be az események
helyszíni vizsgálatába, és valamennyi
esemény vizsgálatát koordinálták.
IVÓVÍZ-VIZSGÁLAT

ÉLELMISZER-

VÁLLALKOZÁSOKNÁL

A 2014. évben az ivóvíz monitoring terv
alapján 834 laboratóriumi ivóvíz minta
vizsgálat került kiírásra, célzottan a
magasabb kockázatok irányába. Ebből
101 minta esetében volt határérték
túllépés.
Leggyakoribb
kifogásolt
paraméter a vas, mangán, ammónium,
illetve
a
szokásosnál
magasabb
mikrobaszám. Kifogásoltság, illetve nem

5%

3% 1%

megfelelőség esetén minden esetben első
fokon határozat formájában megtörtént a
víz felhasználásának korlátozása, a
vízminőség
javító
intézkedésekre
kötelezés,
illetve
a
vízfelhasználás
felfüggesztése.
ÉLELMISZERLÁNCBAN

HASZNÁLT

FERTŐTLENÍTŐSZEREK VIZSGÁLATA

Folytatódott az élelmiszerláncban használt
fertőtlenítőszerek
mikrobiológiai
hatásvizsgálata, mely továbbra is jelentős
kifogásoltsági arányt mutat (2013-ban
24%-os,
2014-ben
a
célzottabb
vizsgálatok
hatására
36%-os).
A
következetes, és központi szakmai
irányítással zajló hatósági fellépések
eredménye a következő időszakban
várható lesz.
LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATOK

Az ÉTBI laboratóriumaiban 2014-ben
összesen 59 909 hatósági élelmiszer
minta vizsgálatára került sor, az élelmiszer
mintákon elvégzett vizsgálatok száma
250 084. A vizsgálati irányok változatosak:
reziduum-toxikológia,
kémiai-biztonság,
mikrobiológia, analitika, érzékszervi, GMO,
radiologia és tömeg-térfogat vizsgálat (17.
ábra).

1%

Mikrobiológiai vizsgálattal ellenőrzött minták
Minőségi (analitikai, beleértve az
adalékanyag) vizsgálattal ellenőrzött minták

6%

Rezidum-toxikológiai vizsgálattal
ellenőrzött minták
Radiológiai vizsgálattal ellenőrzött minták

48%

18%

Kémiai-biztonsági vizsgálattal ellenőrzött
minták
Érzékszervi vizsgálattal ellenőrzött minták
GMO vizsgálattal ellenőrzött minták

18%

Dokumentált tömeg/térfogat vizsgálattal
ellenőrzött minták

17. ábra Laboratóriumban vizsgált minták számának megoszlása
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TAKARMÁNY-BIZTONSÁG

Az ellenőrzési tapasztalatok alapján az
előállító létesítmények tevékenysége a
működési engedélyben meghatározott
keretek között zajlott. A helyszíni
ellenőrzések
során
feltárt
nem
megfelelőségek
jellemzően
a
minőségirányítással
és
nyomonkövethetőséggel
kapcsolatos
adminisztrációs
hiányosságok
voltak.
Néhány esetben megállapítást nyert, hogy
a létesítményekre vonatkozó működési
engedélyek, és a létesítményekben folyó
valós tevékenység, illetve a nyilvános
honlapon megjelentetett adatok között
eltérés tapasztalható.
A takarmányok laboratóriumi vizsgálatán
alapuló ellenőrzése során feltárt hibák
jellemzően minőségi problémák voltak.
Minőségi vizsgálatok során esetenként az
előállítók
a
címkén
garantált
beltartalomhoz képest olyan mértékben
tértek el, amely már jogszabályi kifogás
alá esik. Jellemző minőségi nem
megfelelőség a fehérje- és vitaminhiány,
illetve a makro- és mikroelem tartalomban
való eltérések voltak. A csekély számú
takarmány biztonsági nem megfelelőségek
jellemzően
nemkívánatos
anyag
szennyezések voltak, de egy esetben sem
merült fel közvetlen élelmiszerláncbiztonsági veszély.
A hatóság az ellenőrzések során feltárt
hibák
esetében
minden
esetben
kivizsgálta a nem megfelelőség okát, és az
adott tétellel kapcsolatban megtette a
további szükséges intézkedéseket.

ELLENŐRZÉSI
ÖSSZEVETÉSE AZ
EREDMÉNYEIVEL

EREDMÉNYEK
ELŐZŐ ÉVEK

A
hatósági
takarmány-létesítmény
ellenőrzések
során
feltárt
nem
megfelelőségek száma csökkent az elmúlt
évben. A 2013. évi feltárt 202 nem

megfelelőséggel szemben 2014. évben
163
nem
megfelelőség
került
megállapításra. A kisebb hibát elkövetőket
első alkalommal bírság kiszabása helyett
írásban figyelmezteti az eljáró hatóság. A
hatóság 2014-ben 43 esetben alkalmazott
figyelmeztetés szankciót a takarmányok
ellenőrzése kapcsán, amely az előző
évhez hasonló értéket mutat.
Takarmány-ellenőrzéssel
kapcsolatban,
2014. évben 31 esetben került sor bírság
kiszabására, összesen 7 380 000 Ft
összegben. Ez a 2013. évhez képest
hasonló számú, de kisebb összegű
bírságot jelent.
A takarmányok vonatkozásában a 2014.
évben összesen 6601 tétel került
vizsgálatra (helyszíni és laborvizsgálatok
összege), amiből 79 tételnél állapított meg
a hatóság hibát. A kifogásolási arány a
tavalyi
értékhez
képest
csökkent.
Összességében a takarmányok biztonsági
és minőségi paraméterei nem mutattak
jelentős változást.

AZ IGAZGATÓSÁG ÉVES MUNKÁJA
SORÁN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK
A
közétkeztetés
minőségére
ható
programjaink keretében folytatódott a
2013.
januárban
indított
gyermek
közétkeztetésből
származó
ételek
(ebédek)
laboratóriumi
érzékszervi
vizsgálata, melynek során 2014. év végéig
381 menüsor vizsgálata történt meg.
Ötlépcsős skálán minősítve a menüket,
azok 1%-a nem megfelelő, 15%-a átlag
alatti, 57%-a átlagos, 22%-a átlag feletti és
5% kiváló minősítést kapott. Az eddigi
adatok igazolják, hogy a készételek
elkészítési helye és a fogyasztás helye,
illetve azok közelsége vagy távolsága, a
készen-tartás és a nagy távolságokon
történő szállítás hatással van a minőségre.
Ezt a programot erősítve év végén került
beüzemelésre egy mobil vizsgálóállomás,
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amellyel a laboratóriumoktól távol eső
étkeztető helyeken kiszolgált ételek
érzékszervi minősítése is lehetővé válik.
2014-ben másodjára csatlakozott a NÉBIH
szervezőként
a
közétkeztetési
szakácsverseny
(OKÉS
2014)
rendezőihez, amelyben nagy szakmai és
média érdeklődés mellett az ország
különböző
pontjairól
érkező
20
közétkeztető szakács csapat mérte össze
tudását. A versenyreceptek, csak úgy,
mint az előző évben tájékoztató, ötletadó
füzetben kerülnek kiadásra.
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) a
friss, hűtött vagy fagyasztott sertés-, juh-,
kecskeés
baromfihús
származási
országa
vagy
eredete
helyének
feltüntetéséről. A rendelet előírásait 2015.
április
1-jétől
kötelező
alkalmazni
valamennyi tagállamban, a 2014-es évben
a rendeletre való felkészülés során
számos kérdést kellett tisztázni.
Az uniós irányelvek kötelező átvételével
készült 19/2004. (II.26.) FVM-ESzCsMGKM rendelet tartalmazta az élelmiszerek
jelölésére vonatkozó rendelkezéséket, a
jelölési rendeletet felváltotta 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 hozott, így
hatóságunk 2014-ben is nagy hangsúlyt
fektetett ezen előírások megismertetésére

mind a hatósági szakemberek, mind a
vállalkozók
részére,
illetve
számos
álláspontot adott ki a Földművelésügyi
Minisztériummal
egyeztetve
ezek
értelmezésével kapcsolatban.

KÉPZÉS
ÉLELMISZERBIZTONSÁG

2014-ben a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara (NAK) Élelmiszeripari Igazgatóság
által szervezett nagy sikerű országos
előadássorozatában a Földművelésügyi
Minisztérium
Élelmiszer-feldolgozási
Főosztály közös együttműködésével vett
részt a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal
Élelmiszerés
Takarmánybiztonsági Igazgatóság. A NAK
az elért eredményekről és a Kamara
jövőbeni terveiről, az FM és a NÉBIH az új
Európai
Uniós
élelmiszerjelölési
rendeletről (1169/2011/EU rendelet), míg
az FM az élelmiszer-stratégiáról és a NAKkal
együtt
az
élelmiszeripari
támogatásokról adott bővebb információt a
tagoknak. A 19 megyében megszervezett,
a NAK tagoknak díjmentes 20 előadáson
kb. 1500-an vettek részt.
Kiemelt hangsúlyt fektetünk a hatósági
ellenőrök rendszeres továbbképzésére. A
szakterületünket érintő témakörökben az
elmúlt évben a „képzők képzése” helyett
közvetlenül a hatósági ellenőrök képzését
tartottuk meg régiónkénti szervezésben.
2014-ben az ÉTbI 7 helyszínen, 5
különböző élelmiszer-biztonsági témában
24 régiós továbbképzést tartott a
szakterületet
felügyelő
hatósági
szakemberek (összesen 1 435 fő) részére,
ahol elméleti és gyakorlati oktatásokkal,
szimulációs gyakorlatokkal segítette elő az
ellenőrzést végző hatósági szakemberek
/állatorvosok,
élelmiszerbiztonsági
felügyelők/ munkáját. A képzések mellett
2014. évben négy alkalommal rendeztünk
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országos élelmiszer-felügyelői értekezletet
és képzést.




Az élelmiszer-biztonsági képzések főbb
témái az alábbiak voltak:
Bejelentésköteles
élelmiszer-előállító
létesítmények ellenőrzése:
 Az
új
uniós
jelölési
rendelet
(1169/2011/EU rendelet) hatályba
lépésével kapcsolatos főbb változások
 A húsok származás/eredet jelölésének
új szabályai és a húsokban,
húskészítményekben
használható
adalékanyagokra
vonatkozó
szabályozás
 A földrajzi árujelzők, eredetvédelem
és hagyományos különleges termékek
hatósági ellenőrzése
 Tápértékjelölés és az élelmiszereken
feltüntetett
állításokra
vonatkozó
szabályok
Engedélyköteles
élelmiszer-előállító
létesítmények ellenőrzése:
 FVO
audit
tapasztalatai:
MSM
felhasználással
kapcsolatos
megállapítások,
Tejtermék
előállítással és nyerstejjel kapcsolatos
megállapítások, nyerstej vizsgálati
eredmények követése
 Harmadik
országi
exporttal
kapcsolatos hatósági ellenőrzések
rendje
 HACCP tervek ellenőrzése az állati
eredetű
élelmiszer
előállító
létesítményekben
Vendéglátás, étkeztetés:
 Ellenőrzés és eljárás módszertan a
vendéglátásban, étkeztetésben
 Közigazgatási eljárásjogi szabályok a
vendéglátás és étkeztetés hatósági
felügyeletében
 Vendéglátó-ipari
technológiák,
nemzetiségi éttermek




Mintavételi eljárások és technikák a
vendéglátásban, étkeztetésben
A transz-zsírsav tartalom ellenőrzése,
vendéglátó termékek megnevezése
Útmutató a vendéglátás és étkeztetés
jó higiéniai gyakorlatához
HACCP a vendéglátásban

Élelmiszer-forgalmazás:
 Sajátosságok, kiemelt szempontok az
élelmiszer-forgalmazás
hatósági
ellenőrzésében
 Az 57/2010. FVM rendelet szerinti
külön engedély kiadása
 Állati eredetű élelmiszer értékesítés
helyén történő előállítása (64/2007.
FVM-EüM együttes rendelet)
 Ellenőrzések
megállapításainak
rögzítése a jegyzőkönyvben
 RASFF bejelentések kivizsgálása
 Ökológiai gazdálkodás
 Kistermelői tevékenység

2014. évben két alkalommal került
megrendezésre
az
ivóvíz-vizsgálati
referensek és mintavevők képzése,
amelyen a járási, megyei szervektől,
valamint a központi hatóságtól érkezett
hatósági ellenőrök és a laboratóriumi
munkatársak (összesen mintegy 130 fő)
vettek részt. A főbb témák: vízmintavétel,
jelentési rendszerek, a 201/2001. Korm.
rendelet főbb szabályainak ismertetése, a
saját kutas élelmiszer vállalkozások
hatósági felügyelete, arzénnel érintett
települések
vízellátása,
intézkedések
határértéket
meghaladó
ivóvíz
komponensek esetében.
Az ökológiai tanúsító szervezetek éves
felülvizsgálatának tapasztalatai alapján a
NÉBIH szükségesnek ítélte az ökológiai
tanúsító szervezetek továbbképzését az
élelmiszerláncban
végzett
tevékenységekhez szükséges hatósági
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engedélyekről. A tanúsító szervezetek
munkatársainak
2014-ben
megtartott
képzés a következő területeket érintette:
 borászat
 élelmiszerforgalmazás
 engedélyköteles élelmiszer-előállítás
 bejelentésköteles élelmiszer-előállítás
 kistermelői tevékenység
 növényvédelem
 őstermelő- kistermelő tevékenység
 takarmány előállítás
 állattartás
 vendéglátás
 vegetatív
szaporítóanyagok
használata



A NÉBIH ökológiai gazdálkodással
kapcsolatos
feladatainak
egységes
eljárásrend szerinti ellátása, és a tanúsító
szervezetekkel
való
hatékony
együttműködés érdekében a NÉBIH a
3/2014. számú elnöki utasítással Belső
illetve Külső Egyeztető Fórumot hozott
létre. A fórumok létrehozása óta a Belső
Egyeztető Fórum öt esetben, a Külső
Egyezető Fórum három esetben került
összehívásra. A fórumok keretein belül
kidolgozásra került a "Mintavételi útmutató
ökológiai tanúsító szervezetek részére" c.
dokumentum, amelyet mindkét tanúsító
szervezet beépített a saját mintavételi
eljárásába.













A NÉBIH ÉTBI Takarmány-előállítás és forgalmazás Felügyeleti Osztály 2014.
évben
hat
regionális
takarmány
értekezletet és képzést rendezett meg,
amelyeken a résztvevők száma összesen
kb. 150 fő volt a területi szervek részéről.
Az
értekezlet
és
képzés
során
megtárgyalásra kerültek az alábbi témák:




TAKARMÁNY-BIZTONSÁG

A NÉBIH ÉTBI Takarmány-előállítás és forgalmazás Felügyeleti Osztály 2014.
évben
két
országos
takarmány
értekezletet és képzést rendezett meg,
amelyeken a résztvevők száma kb. 30-30
fő volt a területi szervek részéről. Az
értekezlet
és
képzés
során
megtárgyalásra kerültek az alábbi témák:


a
takarmányok
szalmonella
szennyezettségének kivizsgálása
Salmonella RASFF ügy kivizsgálása
takarmányok jelölése, a címkén
szereplő állítások használata a
gyakorlatban
az
ökogazdálkodás
hatósági
ellenőrzésének egyes szempontjai
a 2013. évi hatósági ellenőrzések
tapasztalatai; a 2014. évi ellenőrzési
és mintavételi tervek
a takarmányjogi aktualitások
mikotoxin
szennyezés
a
gabonaszektorban
tájékoztatás a NÉBIH mintaszállítási
eljárásrendjéről
kutyatáp célellenőrzés ismertetése







változások az állati eredetű fehérje
takarmányipari felhasználása terén
a takarmány előállító létesítmények
nyilvántartásba vétele
takarmányok jelölése, a címkén
szereplő állítások használata a
gyakorlatban
a
takarmányok
szalmonella
szennyezettségének kivizsgálása
veszélyek a takarmány szektorban
önellenőrzés
szerepe
a
mikotoxinokkal
szennyezett
takarmányok felhasználása terén
takarmányjogi aktualitások

az
állati
eredetű
fehérjék
felhasználásnak lehetőségei
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2014. 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
A korábbi évek ellenőrzési tapasztalatait
figyelembe véve állította össze a Borászati
és Alkoholos Italok Igazgatóság (BAII) a
borászati termékek és alkoholos italok
hatósági ellenőrzésére vonatkozó éves
ellenőrzési tervét. Ellenőrzéseink célja,
hogy a hazánkban forgalomba kerülő, e
termékcsoportba tartozó italok (belföldi és
külföldi előállítású) élelmiszerbiztonsági
szempontból megbízhatóak és a termék
címkéjén
dekraláltaknak
megfelelőek
legyenek, az előállításukat végző üzemek,
pincészetek a jogszabályokban előírtak
szerint végezzék tevékenységüket.

ELLENŐRZÉSI TERV MEGVALÓSULÁSA
A tervben előírt ellenőrzési feladatokhoz
képest a megvalósítás 4%-os pozitív
eltérést mutat. Ennek okai a külföldről
származó borászati termékek kiemelt
ellenőrzése és az előre nem tervezhető
hatósági
ellenőrzések
számának
növekedése volt.
A
borászati
üzemek
működési
engedélyeinek kiadásával kapcsolatos
feladatok
(helyszíni
szemlék,
hiánypótlások elrendelése, szakhatósági
hozzájárulások beszerzése, határozat
elkészítése) realizálása során a borászati
felügyelőink
254
esetben
végeztek
adminisztratív ellenőrzést.
A borászati gépek és technológiai
berendezések beszerzéséhez nyújtott
támogatásról szóló 83/2011. (VIII.31.) VM
rendelet szerinti szakmai igazoláshoz
szükséges ellenőrzést 140 esetben
végeztünk a támogatás helyszínén.
A külföldről érkező borimport fokozott
ellenőrzése
révén
csökkentettük
a
hazánkban forgalomba kerülő külföldi
borok élelmiszerbiztonsági kockázatát.

2014. évben 908 külföldről származó
borászati
termék
adminisztratív
ellenőrzését
végeztük
el
az
eredetigazolások kiadása céljából.

ELLENŐRZÉSEK EREDMÉNYEI
A laboratóriumi vizsgálat eredménye
alapján a forgalomba hozatalt megelőzően
362 esetben állapított meg kifogást, majd
a
forgalomba
hozatalt
követően,
ellenőrzési borminták közül mindössze
278 tétel esetében indított hatósági
eljárást a hatóság.
A borászati termékek és az egyéb
alkoholos italok ellenőrzése során a
felügyelők 2773 db hivatalos mintát vettek,
ez az érték is 4%-os növekedést mutat a
2013-as évhez képest. Összesen azonban
16 066 db borászati termék laboratóriumi
vizsgálata történt meg, közel 300 000
vizsgálati paraméterre kiterjedően. A
vizsgálatok
eredménye
alapján
a
forgalomba hozatalt megelőzően 362
esetben állapított meg kifogást, majd a
forgalomba hozatalt követően, ellenőrzési
borminták közül mindössze 278 tétel
esetében indított eljárást a hatóság.

ELLENŐRZÉSI
ÖSSZEVETÉSE AZ
EREDMÉNYEIVEL

EREDMÉNYEK
ELŐZŐ ÉVEK

A forgalomba hozatali engedélyezés során
megállapított
kifogások
0,5%-os
növekedést mutatnak a 2013-as évhez
képest. A forgalomba hozott termékek
ellenőrzése során emelt kifogások száma
viszont 5%-os csökkenést mutat. A
kereskedelmi forgalomban tapasztalt nem
megfelelések esetében a borászati
hatóság összesen 3 326 421 Ft vizsgálati
díj megfizetésére kötelezte a felelősöket,
és értesítette az illetékes elsőfokú
hatóságot (Kormányhivatal), hogy a
problémás minőségű, kiszerelésű, illetve
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előzetes minősítés nélküli termékek
árusításáért,
illetve
forgalmazásáért
alkalmazzák a jogszabályban előírt
megfelelő szankciókat. Az eljárások során
a BAII első fokon 865 000 Ft bírság
szabott ki.
A borászati hatóság által kiadott
forgalomba hozatali engedélyek száma
folyamatos növekedést mutat 2012-óta.
2014. évben 10%-kal nőtt az előző évhez
képest. 2014. évben 13 293 tétel borászati
termék esetében igényeltek a bortermelők,
előállítók, forgalmazók forgalomba hozatali
engedélyt, így a megnövekedett számú
előzetes, forgalomba hozatalt megelőző
ellenőrzéseknek köszönhetően csökkent a
kereskedelmi forgalomba kerülő borok
élelmiszerbiztonsági kockázata is.

AZ IGAZGATÓSÁG ÉVES MUNKÁJA
SORÁN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK
A Borászati Hatósági Laboratórium
bővítette akkreditált területét a szeszes
italokra és sörvizsgálatokra vonatkozóan
68 új akkreditált vizsgálati módszerrel.
Megkezdődött több új hatósági eljárás
online
ügyintézés
lehetőségének
kialakítása.
Az Igazgatóság továbbra is részt vesz a
Nemzetközi Szőlészeti és Borászati
Szervezet
(O.I.V.)
Analitikai
Albizottságának munkájában.
Az EU WineDB programja szerint készült
autentikus borokhoz 59 szőlőmintát
vettünk és a belőlük készített borok
izotópvizsgálataival hozzájárultunk az EU
–boradatbank Magyarországra vonatkozó
adatbázisának kialakításához.

A NAV –val történő együttműködés
keretében,
havi
rendszerességgel
tájékoztatást kapunk az EMCS rendszer
borászati termékekre vonatkozó adatairól,
így a külföldről hazánkba érkező termékek
ellenőrzése eredményesebben oldható
meg.
Jogszabály módosítás révén lehetősége
nyílt a borászati hatóságnak az online
HEGYIR rendszerhez való hozzáféréshez,
melynek
segítségével
hatékonyabb
ellenőrzések folytathatók a borászati
termékek
származási
bizonyítvány
adattartalmára vonatkozóan.

KÉPZÉS
Sörés
Pálinkabírálati
továbbképzésen
15-15
fő
igazgatósági dolgozó vett részt.

egyetemi
központi

Belső továbbképzések keretében a
központ oktatatta a területi szervek
felügyelőit a borászati termékek címkézési
előírásaival
kapcsolatban,
illetve
érzékszervi bírálati tréninget szervezett
35-35 fő részvételével.
Nagy népszerűségnek örvend a BAII által
kezdeményezett, a borhibák bemutatását
célzó program. 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.

2014. évben a BAII megkezdte a kiszerelt
sörök laboratóriumi vizsgálatait, és e
termékcsoport
központi
igazgatási
feladatainak ellátását.
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2014. 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.
Jelenleg, mint a NÉBIH elnökének közvetlenül alárendelve működő Kiemelt Ügyek
Igazgatóságaként (KÜI), 29 fővel látja el feladatait. 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.
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AZ ELLENŐRZÉS JELLEGE
A Kiemelt Ügyek Igazgatósága egy gyors
reagálású, jellemzően operatív jellegű
ellenőrzéseket végző szervezeti egysége
a NÉBIH-nek. Speciális eljárási rendet
alkalmazva,
különleges
technikai
eszközöket igénybe véve (pl.: nagy értékű,
speciális adatmentő eszközök, kamera
stb.) igen sokrétű elméleti tudással
rendelkező
kollégák
(állatorvosok,
agrármérnökök, volt rendvédelmi és NAVos kollégák, informatikusok, jogászok)
végzik az ellenőrzéseket.
Jellemző,
hogy
nem
tervszámokat
figyelembe véve végezzük munkánkat,
hanem
bejelentésekre,
társhatósági
információkra és jelzésekre, internetes
adathalászatra és kockázatelemzésre
támaszkodunk.
Minden
év
elején
meghatározásra kerülnek az ellenőrzési
irányok, ennek alapján végezzük az
információgyűjtést és kockázatelemzést.
Az igazgatóság létszámát és járműveinek
számát figyelembe véve heti szinten
kerülnek meghatározásra a feladatok.














bevallásának és a bevallott díj
mértékének
ellenőrzéséhez
adatgyűjtés.
Zöldség, gyümölcs kereskedelem
ellenőrzése mélységi közúti, nagybani
kereskedelmi helyeken.
Engedélyköteles növényvédő szerek,
termésnövelő
anyagok
kereskedelmének ellenőrzése.
Vetőmagokkal
kapcsolatos
ellenőrzések.
Zöldség,
gyümölcs
feldolgozók
higiéniai és nyomonkövethetőségi
ellenőrzése.
Vágóhidakra
történő
baromfi
szállítások
nyomonkövetési
vizsgálata, ellenőrzése a vágóhídon
és a tenyészetekben.
Állati és élelmiszer eredetű hulladékok
begyűjtésének,
szállításának,
szállítási
dokumentációinak
ellenőrzése.
Pincészetek, borpalackozók, a bor
előállítása, forgalmazása ellenőrzése

ELLENŐRZÉSEK EREDMÉNYEI
2014. évben az alábbi ellenőrzési irányok
kerültek meghatározásra és jóváhagyásra:










Agrárgazdasági
létfontosságú
létesítmények kijelölése, ellenőrzése.
Társhatóságokkal
végzett
közös
ellenőrzések a sertés és baromfihús
kereskedelemben.
Tojásfeldolgozó, csomagoló üzemek
nyomonkövethetőségi ellenőrzése.
Első
betárolási
helyek
regisztrációjának,
adatszolgáltatási
kötelezettségének ellenőrzése.
Kistermelőként
állati
eredetű
élelmiszert
előállítók
élelmiszer
előállításának
és
állattartó
tenyészeteik
állatmozgásainak
ellenőrzése.
Élelmiszerfelügyeleti díj megfizetésére
kötelezettek
felügyeleti
díj

2014. évben összesen 531 db ellenőrzést
hajtott
végre
igazgatóságunk.
Az
531 db ellenőrzésből 210 db tárt fel
jogszabályi meg nem felelést és vont
maga után hatósági eljárást 3857 tonna
élelmiszer tekintetében. A megindított
eljárások során 392 088 742 Ft bírságot
szabtunk ki. Ez mintegy 1 800 000 Ft
átlagos
bírság
megállapítást
eredményezett.
Az ellenőrzések 100%-ban helyszíni
ellenőrzések voltak. 2014-ben összesen
47 esetben került sor mintavételre. A
mintavételek során feltárt hibák és
eltérések
összegzésére
igazgatóságunknál 2014-ben nem került
sor. Minden megállapított eltérés a
hatósági eljárások során figyelembevételre
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került és hatósági intézkedést is vont
maga után (pl.: fagyasztott pulyka termék
esetén a laborvizsgálat eredményei is
figyelembe vételre kerültek a termékek
visszahívása során stb.).
A 2014. évi ellenőrzési tapasztalatok
alapján elmondható, hogy nyomonkövetési
illetve élelmiszer-higiéniai hiányosságok
kerültek
legnagyobb
számban
megállapításra.
Több
bejelentés
is
vonatkozott
illegális
vágóhíd
illetve
húsfeldolgozó üzem működtetésére. Ezen
tevékenységek megakadályozása illetve
feltárása az egyik legfontosabb feladata az
igazgatóságunknak.
Bejelentés
alapján
több
esetben
végeztünk kistermelőknél nyomonkövetési
ellenőrzést,
mely
keretében
megállapítható volt, hogy a kistermelői
tevékenységet szabályozó és korlátozó
mennyiségi nagyságrendet rendre átlépik,
illetve a vonatkozó értékesítési területi
korlátozásokat is megsértik. Az élelmiszert
gyártó vállalkozások körében gyakran
lejárt
minőségmegőrzési
idejű
alapanyagok feldolgozása történik, illetve
értékmentés
miatt
a
lefagyasztott
alapanyagok nyomon követését nem
biztosítják
(fagyasztási
napló)
(pl.:
ömlesztett krémsajtok gyártása során).
Általánosságban elmondható az is, hogy
egyes élelmiszert gyártó vállalkozások a
késztermékek minőségmegőrzési idejének
megállapítása során az alapanyagok
minőségmegőrzési
idejét
meghaladó
minőségmegőrzési időt állapítanak meg.
A Növényvédőszer ellenőrzések keretében
2014-ben egy négy társaság láncolatán
keresztül elkövetett hamisítást sikerült
feltárni. Az ellenőrzés eredményeképpen
három társaság esetében növényvédelmi
bírság kiszabására került sor, illetve
védjegybitorlás miatt az illetékes nyomozó
hatóság felé áttételre került az ügy, ahol a

nyomozást megkezdték. Az eljárás során
összesen 150 kg hamis növényvédőszer
került lefoglalásra.
Termésnövelő anyagok ellenőrzése során
két esetben engedély nélküli forgalmazás
került megtiltásra, illetve egy esetben
beltartalmi eltérés került megállapításra.
Mindhárom esetben bírság kiszabására
került sor, melyek összege meghaladta a
70 000 000 Ft-ot.
2014-ben
több
esetben
kaptunk
megkeresést a Nemzeti Adó- és
Vámhivataltól, melynek keretében több
akciósorozatban
vettünk
részt.
A
budapesti nagybani piacon három esetben
is sor került több hatóság egyidejű
ellenőrzésére, melyek jellemzően a NAV
Bevetési Igazgatósága és a NAV Középmagyarországi
Regionális
Adó
Főigazgatósága valamint a Készenléti
Rendőrség és a NÉBIH közös akciói
voltak.
A gyulai határátkelőn szintén a NAV
Bevetési Főigazgatósága a Rendőrség és
a NÉBIH bevonásával tartott több napon
keresztül tartó ellenőrzés sorozatot, mely
az EKAER rendszer bevezetése előtt a
belföldre irányuló szállításokat mérte fel
különböző a NAV által kockázatosnak
tartott termékekre vonatkozóan.
A
2014.
év
folyamán
internetes
kereskedelemmel
kapcsolatosan
folyamatosan
végeztünk
információgyűjtést,
illetve
növényvédőszerek esetében 3 alkalommal
a NAV Illetékes Adóigazgatóságával egy
időben próbavásárlásokra került sor,
melyek mindegyike megállapítással és
bírság kiszabásával zárult. Telepítési céllal
értékesített
tölgymakk
értékesítése
ügyében a NÉBIH-hez érkezett legális
kereskedő általi bejelentés alapján 3
illegális tölgymakk felvásárló és kereskedő
ellenőrzésére került sor próbavásárlással.
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Igazgatóságunk
az
akció
megszervezésében,
a
próbavásárlás
lebonyolításában illetve a NAV Bevetési
Igazgatósággal
együtt
az
eljárás
biztosításában vett részt. Az ellenőrzést a
NÉBIH Erdészeti Igazgatósága folytatta le.

biztosított
hatósági
jogunkkal,
felszólítással éltünk, amelyben új határidő
tűzésével hívtuk fel a cégek figyelmét
jogszabályi kötelezettségük betartására.
A hatósági eljárások jelenlegi állása
szerint 21 cég esetében megküldésre
került az üzemeltetésükben lévő objektum
(ok) létfontosságú létesítménnyé történő
kijelöléséről szóló határozat.

A 2014-es évben az agrárágazat
tekintetében létfontosságú rendszerek,
rendszerelemek
és
létesítmények
azonosításával összefüggésben a megyei
kormányhivatalok állategészségügyi és
élelmiszer-lánc
biztonsági
valamint
növény- és talajvédelmi igazgatóságainak
javaslatai
alapján
165
üzemeltető
tekintetében került megállapításra, hogy
az
ágazati
Kormány
rendeletben
meghatározott kritériumok valamelyikének
megfelel, így az érintett létesítmény vagy
létesítmények esetében az azonosítási
eljárás megindítása indokolt lehet.

ELLENŐRZÉS
EREDMÉNYEINEK
ÖSSZEVETÉSE AZ ELŐZŐ ÉVEK
EREDMÉNYEIVEL
A Kiemelt Ügyek Igazgatósága 2013.
évben összesen 388 db ellenőrzést hajtott
végre (18. ábra), amelyből 130 db
ellenőrzés tárt fel eltérést 1123 tonna
élelmiszer tekintetében és vont maga után
hatósági eljárást. A megindított eljárások
során 144 639 339 Ft bírság került
kiszabásra.
Ez
mintegy
689 000 Ft átlagos bírság megállapítást
eredményezett
az
eltérést
feltáró
vizsgálatok számára vetítve.

A jogszabályokban előírt határidőre az
általunk azonosításra alkalmasnak talált
cégek közül 13, míg ezen felül 3
üzemeltető
küldte
meg
jelentését
Hivatalunknak. A többi 109 esetben, élve a
jogi szervezet szabályzó eszközök által
100%
80%

70% 71%

60%
40%
14% 13%

20%

8%

12%
0%

8%

3%

1%

0%
Élelmiszer

Zöldség-gyümölcs Növényvédőszer
2013

2014

Termésnövelő
anyag

Állatvédelem,
élőállat

18. ábra A 2013-ban és 2014-ben elvégzett ellenőrzések szakterületi megoszlása
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A 2013-2014. évekre vonatkoztatva
megállapítható,
hogy
igazgatóságunk
37%-kal növelte az elvégzett ellenőrzések
számát, 73%-kal több bírság kiszabásáról
intézkedett és az egy eltérést feltáró
vizsgálatok számára jutó átlagos bírság
összege is 171%-kal emelkedett.

KÉPZÉS
2014.
év
során
igazgatóságunk
munkatársai folyamatosan részt vettek az
egyetemi hallgatók szakmai gyakorlatának
megszervezésében és képzésében.
A Kormányhivatalok NTI és ÉBÁI részére
több alkalommal tartottak kollégáink az
igazgatóságunkon
folyó
munkáról,
munkamódszerekről,
valamint
a
nyomonkövetési
vizsgálatok
és
a
számlahitelesség
összefüggéseinek
ellenőrzéseire vonatkozó képzéseket.
Részt vettünk bio-ellenőrök képzésében,
az
őstermelői-kistermelői
és
adójogszabályok ismertetéséről tartottunk
előadásokat.
A NAV felkérésére igazgatóságunkról több
kolléga kétszer is tartott előadást a jelölés
és
nyomonkövetés
szabályairól
és
gyakorlati alkalmazásáról, melyet az
EKAER bevezetése kapcsán kértek tőlünk.
A szakembereink több szakmai fórumon
és rendezvényen vettek részt, ahol
igazgatóságunk
működéséről
és
eredményeiről tartottak előadást.
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2014. 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)
ellenőrzésekre döntően kockázati alapon
kerülnek kiválasztásra az ügyfelek. A
követelmények
ellenőrzéséhez
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 MVH
között
létrejött
megállapodásban
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) és a helyes
mezőgazdasági- és környezeti állapot
(HMKÁ) 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 (HMKÁ 13);
 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);
 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 3,4,9,H 13 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 2014-es évben összesen 25 649 db KM
ellenőrzésre került sor. A 2014. évi
kölcsönös
megfeleltetés
ellenőrzések
számát JFGK-nkénti bontásban, illetve
összesítve az 14. táblázat tartalmazza.
A KM ellenőrzések végrehajtásáért a
fővárosi és a megyei kormányhivatalok
illetékes mezőgazdasági szakigazgatási
szervei (illetékes igazgatóságai) felelősek.
Ezek közül a JFGK 3,4,9, H13
ellenőrzéseket a növény- és talajvédelmi
igazgatóság, a JFGK 6, 7, 8, 10-18
ellenőrzéseket pedig az élelmiszerláncbiztonsági
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
2014.
évi
kölcsönös

megfeleltetés ellenőrzések megyénkénti
eloszlását az 23. ábra tartalmazza.
JFGK típusa

Ellenőrzések
száma

HMKÁ 13

2141

JFGK 3

2136

JFGK 4

2014

JFGK 6

315

JFGK 7

507

JFGK 8

25

JFGK 9

2136

JFGK 10

2210

JFGK 11

2081

JFGK 12

2210

JFGK 13

1927

JFGK 14

1927

JFGK 15

1524

JFGK 16

1182

JFGK 17

857

JFGK 18

2210

Összesen

25 649

5. táblázat A 2014. 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 hatósági ellenőrzésekkel.
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Baranya Megyei Kormányhivatal

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Békés Megyei Kormányhivatal

3%

4%

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

3%

4%

Csongrád Megyei Kormányhivatal

16%

3%

Fejér Megyei Kormányhivatal
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

8%

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

8%

3%

Heves Megyei Kormányhivatal
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

7%

5%

2%
1%

Nógrád Megyei Kormányhivatal

Pest Megyei Kormányhivatal

6%
Somogy Megyei Kormányhivatal

6%

4%
2%
11%

6%

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

19. ábra A 2014. évi KM ellenőrzések eloszlása megyénként

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
élelmiszerláncbiztonsági
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. 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.

ITNET Jelentés 2014. • Magyarország • Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal • www.nebih.gov.hu

122

ELLENŐRZÉSEK EREDMÉNYEI
A 2014. 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 3, 4, HMKÁ 13) 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
2014. évi meg nem felelések száma és
aránya JFGK típusonkénti bontásban a 15.
táblázatban található.

JFGK típusa

Meg nem

Meg nem

felelések

felelések

száma (db)

aránya (%)

HMKÁ 13

1

-

JFGK 3

-

-

JFGK 4

192

9,5

JFGK 6

98

31,1

JFGK 7

101

19,9

JFGK 8 juh

34

13,7

JFGK 8 kecske

5

20

JFGK 9

41

1,9

JFGK 10

-

-

JFGK 11

30

1,4

JGFK 12

3

0,1

JFGK 13

1

-

JFGK 14

1

-

JFGK 15

1

-

JFGK 16

10

0,8

JFGK 17

2

0,2

JFGK 18

27

1,2

Összesen

547

2,1

6. táblázat A 2014. évi meg nem felelések
száma és aránya, JFGK típusonkénti
bontásban
AZ

ELLENŐRZÉSEK

SORÁN

TAPASZTALHATÓ TRENDEK

A 2013. és 2014. évi meg nem felelések
százalékos megoszlását a 16. táblázat
mutatja be. A 2014. évi ellenőrzési
eredmények alapján megállapítható, hogy
a HMKÁ 13, JFGK 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 2013as, mind a 2014-es év vonatkozásában –
legnagyobb (és közel azonos) arányban
(40,2% és 31,1%-ban) a sertések
azonosítása és nyilvántartása (JFGK 6)
kapcsán
állapítottak
meg
hibákat,
hiányosságokat.
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2013

2014

Meg nem felelések

Meg nem felelések

aránya (%)

aránya (%)

HMKÁ 13

-

-

JFGK 3

-

-

JFGK típusa

JFGK 4

6,8

9,5

JFGK 6

40,2

31,1

JFGK 7

16,7

19,9

JFGK 8 juh

10,3

13,7

JFGK 8 kecske

22,5

20

JFGK 9

1,8

1,9

JFGK 10

-

-

JFGK 11

0,8

1,4

JFGK 12

-

0,1

JFGK 13

-

-

JFGK 14

-

-

JFGK 15

-

-

JFGK 16

0,3

0,8

JFGK 17

0,1

0,2

JFGK 18

0,5

1,2

Összesen

1,4

2,1

7. táblázat a 2013. és a 2014. évi meg nem felelések százalékos megoszlása

A JFGK 4, 7, 11, 16 és 18 ellenőrzések
vonatkozásában a meg nem felelések
százalékos aránya a két ellenőrzési év
viszonylatában emelkedést mutat.
A JFGK 6 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.
A JFGK 8, 9, 17 vonatkozásában nem
mutat jelentős eltérést a meg nem
felelések aránya a két ellenőrzési évben,
illetve a fennmaradó JFGK-k esetében a
meg nem felelések aránya nagyon
alacsony vagy nulla.

ELLENŐRZÉS
EREDMÉNYEINEK
ÖSSZEVETÉSE AZ ELŐZŐ ÉVEK
EREDMÉNYEIVEL
Összességében megállapítható, hogy a
2013-as évhez viszonyítva a meg nem
felelések aránya kismértékben növekedett.

AZ
ÉVES
MUNKA
SORÁN
BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK
A felszín alatti vizek védelmére vonatkozó
előírásokat tartalmazó JFGK-t az Európai
Unió 2014-től átsorolta a HMKÁ-k közé
(HMKÁ 13). Bár a HMKÁ ellenőrzéseket
az MVH végzi, a korábban kialakított és jól
működő ellenőrzési rendszer felborítását
elkerülendő a felszín
alatti vizek
szennyezés elleni védelmére vonatkozó
követelmények ellenőrzését 2014-ben is a
NÉBIH végezte.
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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
2014-es
évben
a
megyei
kormányhivatalok növény- és talajvédelmi
igazgatóságairól
(14
fő),
illetve
élelmiszerlánc-biztonsági
és
állategészségügyi igazgatóságairól (38 fő)
összesen 52 fő vett részt a NÉBIH által
szervezett képzésen.
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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2014. évi tapasztalatok az
audit területén
A Rendszerszervezési és Felügyeleti Igazgatóság Szakmai Felügyeleti Osztályának
feladata a NÉBIH hatáskörébe tartozó hatósági feladatok élelmiszerlánc-felügyeleti,
talajvédelmi,

erdészeti,

vadászati,

halgazdálkodási,

állatvédelmi,

borászati,

növénytermesztési, tenyésztési, agrárkár-megállapítói és mezőgazdasági igazgatási
hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalok, és az élelmiszerlánc-felügyeleti szervként
eljáró járási hivatalok, valamint a pálinka-ellenőrző hatóság által történő ellátásának
felügyelete. Emellett gondoskodik a kölcsönös megfeleltetés keretében tervezett
ellenőrzések végrehajtásának szakmai felügyeletéről. Ellátja továbbá az ökológiai tanúsító
szervezetek elismerését, ellenőrzését és felügyeletét is.
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.
A NÉBIH felülvizsgálati rendszere 2013. december 9-étől MSZ EN 9001:2009 szabvány
szerint tanúsított, figyelembe véve az ISO 19011:2011 Útmutató irányelveit is.
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A 2014. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATI PROGRAM
ÖSSZEÁLLÍTÁSA

A 2014. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATI PROGRAM
VÉGREHAJTÁSA

A 2014. év felülvizsgálati program
összeállítását egy körülbelül egy hónapos
tervezési folyamat előzte meg, amelyet a
20. ábra mutat be.

A Program végrehajtását 2014. január 1től rendelte el a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal elnöke. A Programban
szereplő felülvizsgálatokat az annak
végrehajtásáért felelős Igazgatóságoknak
2014. november 30-ig kellett lefolytatniuk.
A tervezett 58 felülvizsgálatból 44 zajlott
le, 14 elmaradt.

20. ábra A 2014. évi felülvizsgálati program összeállítása
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A 21. ábra a Program végrehajtásával
kapcsolatos adatokat szemlélteti, a
végrehajtásban részt vett Igazgatóságok
szerinti megbontásban. Az ábrából látszik,
hogy a Program végrehajtásában részt
vevő hat Igazgatóság közül négy nem
tudta elvégezni maradéktalanul az év
elején
betervezett
valamennyi
felülvizsgálatát. Ez jelentős javulást jelent
a végrehajtás arányában az előző évek
adataihoz képest. A tavalyi évben ugyanis
kevesebb felülvizsgálat volt betervezve, de
arányaiban több maradt el. 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 keresendők. Ugyanezekre
a tényezőkre hivatkozott az ÉTbI és az
NTAI Igazgatósága is az elmaradt
felülvizsgálatok
tekintetében.
A
végrehajtott
felülvizsgálatok
számszerűsített
alapadatait
a
végrehajtásért
felelős
Igazgatóságok
szerinti bontásban a 8. táblázatban
foglaltuk
össze.

25
20
20
15
10

8
6

5

6

6
4

2

2

2

2

0
ReFI

ÁÁI

ÉTbI

NTAI

ÁI

ÁTI

Elmaradt felülvizsgálatok
Végrehajtott felülvizsgálatok(végrehajtva a programban előírt felülvizsgálati időszakban)
21. ábra A 2014. évi felülvizsgálati program adatai
Felülvizsgálat típusa
Audit

Szakterületi
ellenőrzés

Felülvizsgálatok
száma

Felülvizsgálatot végző szervezeti egység
Rendszerszervezési és Felügyeleti Igazgatóság

8
4

Állat-egészségügyi és állatvédelmi Igazgatóság

4

Állattenyésztési Igazgatóság

6

Állatgyógyászati termékek igazgatósága
Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóság

14

50

Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság
Földművelésügyi Igazgatóság
Erdészeti Igazgatóság
Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóság

22
Összesen

Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

58

8. táblázat A 2014. évi felülvizsgálati program adatai, összesítve
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2014.
ÉVBEN
LEFOLYTATOTT
SZAKTERÜLETI ELLENŐRZÉSEK
A kiértékelés során 50 szakterületi
ellenőrzés dokumentumait vizsgáltuk át. A
kiértékelés menete és tematikája részben
az előző évek tematikája alapján készült
el, azonban változtatásra is szükség volt
az értékelésnél. Ennek oka az, hogy 2014.
év második negyedévétől egy új jelentési
sablont vezettünk be, amiben az értékelő
lap és a korábbi jelentés sablon össze lett
vonva.
Valamennyi
végrehajtott
szakterületi
ellenőrzés esetén pontozásos értékelés
történt a terv, a jelentés, illetve a terv, a
jelentés
és
az
értékelő
lap
vonatkozásában.
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.

A
SZAKTERÜLETI
MINŐSÉGE

ELLENŐRZÉSEK

A NÉBIH szakmai Igazgatóságai által
2014-ben végrehajtott felülvizsgálatok
közül 35 éri el az alapvető minőségi
kritériumokat. Ez a megelőző évi
felülvizsgálatokhoz
képest
pozitív
előrelépést jelent. Meg kell jegyezni, hogy
volt olyan Igazgatóság, amely nem
megfelelően használta a 2014. évben

bevezetett jelentési sablont, ezért nem
lehetett értékelni a jelentésüket. Mindezek
alapján
a
2015.
évi
szakterületi
ellenőröknek tartandó oktatásban nagy
hangsúlyt kell fektetni a jelentés kitöltési
szabályainak ismertetésére.
A 2014. évben lefolytatott szakterületi
ellenőrzések alapján megállapítható, hogy
a
felülvizsgálattal
érintett
különféle
szakterületeken
végzett
hatósági
ellenőrzések általában jól szervezetten
zajlanak. A helyszíni ellenőrzések során
tapasztalható
jogszabályellenes
gyakorlatokat a hatóság ellenőrök feltárják.
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 élelmiszerlánc 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.
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RENDSZERELEMZÉS A NÉBIH ÉS A
MEGYEI
MEZŐGAZDASÁGI
SZAKIGAZGATÁSI SZERVEKNÉL ÜGYFÉL
ÁLTAL KEZDEMÉNYEZETT HATÓSÁGI
ÜGYEK ELEKTRONIZÁLTSÁGI FOKÁNAK
FELTÉRKÉPEZÉSE ÉRDEKÉBEN
2014-ben auditot folytattunk le az állatjólét
szakterületére vonatkozó jogszabályok
alapján
végzett
hatósági
eljárások
elektronizáltsági fokának felmérésére,
amelynek során 21 hatósági eljárást
elemeztünk.
Az
audit
alkalmával
megállapítottuk, hogy 17 állatvédelmi
hatósági eljárás áll jelenleg az elektronikus
közigazgatás 1. szintjén, ami azt jelenti,
hogy
a
hatáskörrel
rendelkező
közigazgatási szervről, és feladataikról
szóló információk online formában a
kormányzati portálon elérhetők, de az
egyes hatósági ügyek intézése papír
alapon történik.
Az állatjóléti felelősök képzésére már
online
lehet
jelentkezni,
ami
az
elektronikus közigazgatás 3. szintjének
megvalósítását jelenti. A transzponderrel
megjelölt ebek adatainak elektronikus
adatbázisban
történő
nyilvántartása
szintén 3. szintként azonosított, bár ez a
feladat speciális abból a szempontból,
hogy nem a hagyományos értelemben vett
ügyfél, hanem a szolgáltató állatorvos az,
aki
az
elektronikus
adatbázisba
közvetlenül tud adatot feltölteni.
Az építésügyi hatósági eljárásban történő
szakhatósági
eljárások
teljesen
elektronizált folyamatok (4. szint).
Az Állatkísérleti Projekt Információs
Rendszer kialakításával az állatkísérletek
engedélyezésének folyamata, a FELIR
Projekt eredményeként kiépülő rendszerrel
pedig
további
tíz
folyamat
teljes
elektronizálása valósul majd meg 2015ben.

KÖLCSÖNÖS
RENDSZERÉNEK
FELÜLVIZSGÁLATA

MEGFELELTETÉS
ÉVES

Az audit során Fejér, Jász-Nagykun
Szolnok és Bács-Kiskun megyében
vizsgáltuk meg, hogy:
 az
állatvédelmi
felügyelő
a
jogszabályokban és utasításokban
előírt
ellenőrzési
feladatainak
ellátáshoz
milyen
informatikai,
technikai és egyéb feltételekkel
rendelkezik,
 az állatvédelmi felügyelő hogyan
képes ellátni a jogszabályokban és
utasításokban
(ezen
belül
is
elsősorban a Kölcsönös Megfeleltetés
vonatkozásában
kiadott
utasításokban) előírt ellenőrzési és
ehhez kapcsolódó adminisztrációs,
elektronikus rendszerekben történő
rögzítési és egyéb feladatait.
Összességében elmondható, hogy az
ellenőrzésre való felkészülésben és annak
lefolytatásában javulás érzékelhető. A KM
ellenőrök tájékozódtak a gazdálkodó és az
által
folytatott
tevékenység
vonatkozásában az ellenőrzés előtt, és
rendelkeztek az ellenőrzéshez szükséges
jegyzőkönyvvel,
dokumentációval.
A
helyszíni
ellenőrzéseket
közepes
színvonalon hajtották végre az ellenőrök. A
vizsgált három ellenőrzésből egy esetben
fordult elő nem megfelelőség, az ellenőr
észlelte ezt és megfelelő intézkedést
hozott. A vizsgált KM ellenőrök a KM
szakrendszert nem megfelelően ismerik,
illetve két esetben nem is használták, így a
nyilvántartási
rendszerük
sem
volt
naprakész.
A KM ellenőrök oktatását a szakrendszer
használatáról, továbbra is napirenden kell
tartani.
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ÖKO GAZDÁLKODÓK ELLENŐRZÉSÉT ÉS
TANÚSÍTÁSÁT
VÉGZŐ
TANÚSÍTÓ
SZERVEZETETEK
ÉVES
FELÜLVIZSGÁLATA
2014. október 6-8. és 13-15. között
végeztük el a tanúsító szervezetek
feldolgozással
és
kereskedelemmel
foglalkozó
partnereinél
végrehajtott
ellenőrzési és tanúsítási tevékenységének
felülvizsgálatát. A tanúsító szervezetek 3-3
partnerénél tartottunk witness auditot és
dokumentáció ellenőrzést, amelyek során
a
kereskedelemmel
kapcsolatos
ellenőrzési és tanúsítási tevékenységüket,
továbbá
a
nyomon
követhetőséget
vizsgáltuk – az elsődleges előállítástól a
forgalmazásig.
Általánosságban elmondható, hogy a
tanúsító
szervezetek
ellenőrei
rendelkeztek az ellenőrzéshez szükséges
jogosultsággal, képzettséggel, gyakorlattal
és
eszközökkel.
Az
ellenőrzésekre
megfelelően
felkészültek.
Az
ellenőrzéseket és az ellenőrzést követő
intézkedéseket
is
a
dokumentált
eljárásaikban foglaltak szerint hajtották
végre.

Az öko termékek harmadik országból
történő
behozatalához
és
szabad
forgalomba
bocsájtáshoz
szükséges
ellenőrzési
tanúsítvány
hitelesítésére
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
határállomások helyett jellemzően a NAV
vámügyi szerve végezte a szabad
forgalomba bocsátást, annak ellenére,
hogy a NÉBIH a NAV-ot tájékoztatta az
erre illetékességgel rendelkező szervről.
Tekintettel arra, hogy az import öko
termékek vonatkozásában korábban tett
kijelölés nem tette lehetővé valamennyi
termék esetében a hitelesítést, ennek
eredményeképpen – a korábban csak a
határállomások illetékességébe tartozó –
hitelesítésre az első betárolási hely szerint
illetékes
megyei
kormányhivatal
mezőgazdasági szakigazgatási szervei is
kijelölésre kerültek illetékes hatóságként.

Megállapítottuk, hogy az egyik tanúsító
esetében a nyomon követésre kidolgozott
rendszer nem volt teljes körű. A tanúsító
egyes
partnereinél
a
nyilvántartási
rendszer sem ökológiai, sem általános
élelmiszerbiztonsági szempontból nem volt
alkalmas a nyomon követésre, ennek
ellenére a tanúsító szervezet kiadta az
érvényes tanúsítványt a partnernek. Emiatt
az illetékes hatóság a tanúsító szervezet
kereskedelemmel kapcsolatos ellenőrzési
és tanúsítási tevékenységét 60 napra
felfüggesztette.
Általános
probléma
a
tanúsítási
rendszerben
a
tanúsítványokon
alkalmazott túl tág termékkategória, amely
megnehezíti a nyomon követést.
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2014. évi tapasztalatok az
ökológiai termelés ellenőrzése
területén
Az ökológiai termelést, feldolgozást, forgalmazást végző gazdasági szereplők ellenőrzését
és a minősítő tanúsítvány kiadását a NÉBIH mint élelmiszerlánc felügyeleti szerv által
elismert tanúsító szervezetek végzik. Hazánkban két ilyen szervezet működik, a
Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. és a Hungária Öko Garancia Kft.
A területet a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási
követelmények szerinti tanúsításáról, előállításáról, forgalmazásáról, jelöléséről és
ellenőrzésének eljárásrendjéről szóló 34/2013 (V. 14.) VM rendelet szabályozza, amely
kiterjed az élő vagy feldolgozatlan mezőgazdasági termékekre, a feldolgozott,
élelmiszernek szánt mezőgazdasági termékekre, a takarmányokra, valamint a vegetatív
szaporítóanyagokra és vetőmagokra. Minősítő tanúsítványt a tanúsító szervezet a felsorolt
termékek esetén csak abban az esetben állíthat ki, ha a terméket a gazdasági szereplő az
Öko rendelkezések előírásainak megfelelően termeli, állítja elő, dolgozza fel, illetve hozza
forgalomba.
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ELLENŐRZÉSEK JELLEGE
ÉVES ÁTFOGÓ ELLENŐRZÉS

A tanúsító szervezetek minden partnernél
évente legalább egyszer teljes körű
ellenőrzést tartanak. A tevékenység
összetettségétől, a termékek volumenétől
és az egyéb kockázati tényezőktől függően
az ellenőrző szervezet évente több átfogó
ellenőrzést is előírhat.
SZÚRÓPRÓBASZERŰ
ELŐZETESEN

BE

ELLENŐRZÉSEK,
NEM

JELENTETT

ELLENŐRZÉSEK

A jogszabályok értelmében a lehetséges
kockázatokat mérlegelve a tanúsító
szervezet
a
partnerei
10%-nál
szúrópróbaszerű ellenőrzéseket is végez.
A tanúsító szervezetek a fent említett
ellenőrzéseik 10%-át be nem jelentett
módon végzik. Az így ellenőrizendő
partnerek körét szintén kockázatértékelés
alapján határoznak meg.
MINTAVÉTEL

A tanúsító szervezetek az ellenőrzésük alá
tartozó
gazdálkodók
5%-ánál
kockázatértékelésen
alapulva
mintát
vesznek.
Az ellenőrzésekre és a különféle
kockázatértékelésre vonatkozó előírásokat
a Minőségügyi Kézikönyv és a kapcsolódó
eljárási utasítások tartalmazzák.

ELLENŐRZÉSI TERV MEGVALÓSULÁSA,
ELTÉRÉS OKAI
BIOKONTROLL

HUNGÁRIA

NONPROFIT

KFT

A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. 2014ben
vezette
be
kockázatelemzési
rendszerét, amelynek alapján a be nem
jelentett
ellenőrzéseket
és
a
mintavételezéseket
előzetes
tervben
határozták meg. A kockázatbecslés során
a fő szempontok a következők: gazdasági

üzemméret, párhuzamos gazdálkodás,
előző ellenőrzések eredménye, közvetlen
értékesítés, összbenyomás.
Az
éves
ellenőrzési
tervben,
kockázatelemzés alapján a partnerek
10%-ánál határoztak meg be nem jelentett
ellenőrzéseket. 2014-ben 185 darab
ellenőrzést
végeztek
a
fentieknek
megfelelően, így a teljesítésük 100%-os
volt. Az előzetesen felállított ellenőrzési
terv év közben néhányszor módosult,
amelynek oka az volt, hogy az előzetesen
kijelölt partnerek időközben felhagytak az
ökológiai gazdálkodással, kiléptek a
rendszerből. Így helyettük a kockázati
összpontszám szerint soron következő
gazdasági szereplőknél végezték el az
ellenőrzést.
HUNGÁRIA ÖKO GARANCIA

A Hungária Öko Garancia Kft. a 2014-es
évre 199 partnerénél tervezte elvégezni az
éves átfogó ellenőrzést. Mivel egy partner
több tevékenységi körhöz is köthető (pl.
termelő és feldolgozó tevékenységet is
folytat párhuzamosan), ezért ezeket a
partnereket minden tevékenységi típusra
vonatkozólag le kellett ellenőrizni. Ez
alapján 220 db éves átfogó ellenőrzést
terveztek elvégezni.
Az tervezett ellenőrzésekből 1 db nem
valósult meg. Ennek oka, hogy a
partnernél ebben az évben nem történt bio
élelmiszer-feldolgozás.
Ezek alapján a tervezett ellenőrzések
99,55% -át végezték el.

ELLENŐRZÉSEK EREDMÉNYEI
Az ellenőrzések eredményeit összefoglaló
táblázatok
mindkét
szervezetre
vonatkozóan a fejezet végén szerepelnek
(9-11. táblázat).
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BIOKONTROLL

HUNGÁRIA

NONPROFIT

KFT

A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.
ellenőrei 2013 db éves átfogó ellenőrzést,
185 db kockázatbecslés alapján tervezett
be nem jelentett ellenőrzést, további 30 db
szúrópróbaszerű ellenőrzést, valamint
66 db egyéb visszatérő ellenőrzést, azaz
összesen 2294 db ellenőrzést végeztek.
Az ellenőrzések során 248 db partnerüket
egynél több alkalommal ellenőrizték.
Jogszabálysértés alatt olyan súlyú eltérést
jelent, amely esetben szankció kiadása
szükséges.
A nagy dokumentációs
hiányosságok, amelyek pótlásakor a
kiadott,
ún.
függő
szankció
következmények nélkül törlésre kerül, nem
tartoznak a jogszabálysértések közé. Az
öko rendelkezésektől való adott eltérés
minden
partnernél
ugyanazzal
a
következménnyel jár, ezt a hatóság által
elfogadott, részletes Szankciókatalógus
biztosítja, amely meghatározza az egyes
eltérésekkel járó következményeket.
2014-ben 58 db jogszabálysértés volt
összesen,
amelyek
jellemzően
mezőgazdasági termelést érintő nem
megfelelések
voltak.
Ezek
a
jogszabálysértések a tanúsító szervezet
rendszerében
18
típusba
voltak
sorolhatók, ebből az alábbi négy
kategóriába tartozik a jogszabálysértések
több, mint fele (31 db): tiltott növényvédő
szer,
valamint
csávázott
vetőmag
felhasználása, a vetésváltás szabályainak
durva
megsértése,
a
párhuzamos
gazdálkodás előírásainak megsértése.
Írásbeli figyelmeztetést több esetben
alkalmaz a tanúsító szervezet. Felszólítás
a hiányzó dokumentumok megküldésére:
abban az esetben alkalmazzuk, ha a
tanúsítási döntés nem hozható meg a
hiányzó dokumentum nélkül. A hiányosság
pótlásával a szankció következmények

nélkül törlésre kerül. Az ilyen típusú
felszólítások száma a tavalyi évben
jelentősen
emelkedett,
amelynek
hátterében álló egyik ok az, hogy az
általános működéshez, a tevékenység
végzéséhez
kapcsolódó
hatósági
nyilvántartásokra,
regisztrációkra,
bejelentésekre és engedélyekre fokozott
figyelmet fordított a tanúsító szervezet. A
másik ok, hogy azon partnereik, akik nem
értékesítenek bio jelöléssel terméket, az
adminisztrációs
előírások
betartására
kevéssé törekednek.
Előírás
a
hibás
gyakorlat
megszüntetésére:
a
tanúsítási
rendszerben
önmagában
nem
értelmezhető, hiszen minden eltérés
esetén elvárás, hogy a legközelebbi
alkalommal ne forduljon elő újra ugyanaz a
hiányosság, de adott szankcióhoz, illetve
szankciókatalógus ponthoz nem köthető,
így ez az információ a Biokontroll
rendszerében nem számszerűsíthető.
A tanúsított tevékenység egy részére vagy
egészére vonatkozó felfüggesztés mint
intézkedés, a 34/2013. (V.14.) VM rendelet
2014. év végi módosításába került bele,
így ezt megelőzően ilyen adatot nem
gyűjtöttek. A tanúsítványok visszavonásán
a nem megfelelés miatti visszavonást
értjük.
LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATI ADATOK

Az
ökológiai
gazdálkodásban
nem
engedélyezett anyagok jelenlétét mutató
analitikai vizsgálatok esetén a tanúsító
szervezet földerítette a szennyezőanyag
forrását, meghatározta a szennyezéssel
érintett tétel nagyságát, szükség esetén
további mintavételek és laboratóriumi
vizsgálatok elvégzésével. Az esetek
súlyától függően az ökológiai jelölés
eltávolítását, a termőterület új átállását,
illetve a gazdasági szereplő ökológiai
gazdálkodásból
történő
kizárását
kezdeményezték
az
illetékes
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kormányhivatalnál. 2013. évhez képest
2014-ben 70%-kal növekedett a nem terv
alapján vett és vizsgált minták száma,
ebből a pozitív eredmények 41%-ról 55%ra emelkedtek. Ezekből az adatokból nem
lehet messzemenő következtetéseket
levonni. Előzetesen tervezett analitikai
vizsgálat 2013-ban még nem történt, csak
2014-ben
írta
elő
jogszabály
a
kockázatbecslésen alapuló mintavételt és
vizsgálatokat.
HUNGÁRIA ÖKO GARANCIA

A Hungária Öko Garancia Kft. 2014-ben
összesen 275 db ellenőrzést végzett,
amelyből éves átfogó ellenőrzés 220 db,
részleges- és pótellenőrzés 25 db,
szúrópróbaszerű ellenőrzés pedig 30 db
volt. A tavalyi év során 34 partnernél
végeztenk egynél több ellenőrzést.
Összesen 593 db szankciót szabtak ki a
partnerek felé. Ebből 43 db (7,25%)
szabálytalanságra
való
írásbeli
figyelmeztetést, 283 db (47,72%) hiányzó
dokumentum megküldésére, és 258 db
(43,51%) hibás gyakorlatmegszűntetésére
irányuló javító intézkedést és felszólítást
adtak ki. Ezen felül 8 db (1,35%)
intézkedési szankciót szabtak ki az
ügyfelek tanúsított tevékenységeiknek egy
részére vagy teljes egészére történő
felfüggesztésére, továbbá egy esetben
(0,17%) szükség volt a gazdasági szereplő
tanúsítványának visszavonására.

fegyelme, ami korábban is jellemző
hiányosság volt. A partnerek számához
képest viszonylag sok a dokumentációs
hiányosság miatt kiadott függő szankció. A
jogszabálysértések
nagy
része
a
mezőgazdasági termelőket érintette, a
feldolgozók, kereskedők esetében a
dokumentációs
hiányosságok
jellemzőbbek.
HUNGÁRIA ÖKO GARANCIA

Megállapítható, hogy a 2013-as évhez
viszonyítva minden ökológiai tevékenység
típus esetében növekedett a kiszabott
intézkedések száma. A legnagyobb
arányban a hiányzó dokumentumok
felszólítására vonatkozó intézkedéstípusok
száma növekedett meg 109 db-ról 283 dbra.

A TANÚSÍTÓ SZERVEZETEK ÉVES
MUNKÁJA SORÁN BEKÖVETKEZETT
VÁLTOZÁSOK
LEÍRÁSA
HATÁSAI,
ÉRTÉKELÉSE
JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK

A 34/2013. (V. 14.) VM rendeletet a
következő jogszabályok módosították:
 22/2014. (III. 14.) VM rendelet
 34/2014. (XII. 12.) FM rendelet
A
834/2007/EK
rendeletet
módosítás 2014-ben nem volt.

érintő

NONPROFIT

A 889/2008/EK rendeletet az alábbi
jogszabályok módosították 2014-ben:
 1364/2013/EU végrehajtási rendelet
 354/2014/EU végrehajtási rendelet
 836/2014/EU végrehajtási rendelet
 1358/2014/EU végrehajtási rendelet

A 2014-es év során kiugró eltérést nem
tapasztaltak.
A
2014-ben
kiadott
figyelmeztetések és szankciók száma is az
előző évek tendenciájához illeszkedik. A
viszonylag sok figyelmeztetés oka a
partnerek
gyenge
adminisztrációs

A 1235/2008/EK rendeletet az alábbi
jogszabályok módosították 2014-ben:
 586/2013/EU végrehajtási rendelet
 355/2014/EU végrehajtási rendelet
 442/2014/EU végrehajtási rendelet
 644/2014/EU végrehajtási rendelet

ELLENŐRZÉSEK SORÁN TAPASZTALT
TENDENCIÁK/TRENDEK
BIOKONTROLL

HUNGÁRIA

KFT
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829/2014/EU végrehajtási rendelet
1287/2014/EU végrehajtási rendelet
Helyesbítés a 2014. november 28-i
1287/2014/EU bizottsági végrehajtási
rendelethez

BIOKONTROLL

HUNGÁRIA

NONPROFIT

KFT

A Biokontroll szervezeti felépítése a 2014.
év során az MSZ EN ISO/IEC 17065:2013
szabványra való áttérés miatt annyiban
módosult, hogy megkezdték a szabvány
által előírt pártatlansági mechanizmus
működtetését,
azaz
létrehozták
a
Pártatlansági
Bizottságot.
Ezzel
egyidejűleg
a
Tanúsító
Bizottságot
megszűntették. A Pártatlansági Bizottság
hatáskörét az E-3-1 jelű eljárásuk
tartalmazza, amelyet az év során
megküldtek az illetékes Hatóság részére.
A munkakörökben és betöltésükben az
alábbi változások történtek 2014-ben:
tanúsítók közül egy fő távozott, helyette
egy főt felvettek. Ellenőrök közül a
mezőgazdasági
tevékenység
ellenőrzésének területéről egy fő távozott,
két főt felvettek, valamint a titkárságon új
munkaerőként alkalmaznak egy irattárost.

HUNGÁRIA ÖKO GARANCIA

Az ellenőrző szervezet áttért az MSZ EN
ISO/IEC17065:2013 szabványra. Az új
szabványra történő áttérés és az
akkreditáció zökkenőmentesen lezajlott, a
munkában fennakadást nem okozott.
2014-ben
nagyobb
volumenű
eszközbeszerzés nem történt.

KÉPZÉS
BIOKONTROLL

HUNGÁRIA

NONPROFIT

KFT

A személyzet naprakészsége, megfelelő
tudása érdekében – a Minőségügyi
Kézikönyvben leírtakkal összhangban –
évente két alkalommal tartottak a
munkatársaink
számára
szakmai
értekezletet,
illetve
egy
kétnapos
továbbképzést.
Belső képzések időpontjai:
 2014.02.28-03.01.
Szakmai Továbbképzés (33 fő)
 2014.09.16.
Szakmai Értekezlet (31 fő)
 2014.12.12.
Szakmai Értekezlet (32 fő)

Az akkreditációs státuszban a 2014-es
évben változás történt, áttértek az MSZ EN
ISO/IEC 17065:2013 szabvány szerinti
akkreditált
működésre.
A
Nemzeti
Akkreditáló Testület a Biokontroll NAT-60012/2011 nyilvántartási számon érvényes
akkreditált státuszát a 2014. december 17én
kelt,
AI-14148/2014
számú
határozatában meghozott döntése szerint
a továbbiakban az MSZ EN ISO/IEC
17065:2013
szabványnak
való
megfelelőségre tartja fenn.

A főbb területek a következők voltak:
jogszabályok változásai, minőségügyi
rendszer
és
előíró
dokumentumok
változásai, auditok eredményei, import
tevékenység ellenőrzésének speciális
szempontjai.
Májusban terepgyakorlatra is sor került,
két
ellenőrzött
biogazdaságban
Galgahévízen, amikor a NÉBIH felkért
szakemberi megmutatatták a reprezentatív
mintavétel gyakorlatát. Résztvevők száma
23 fő volt.

2014-ben beszerzésre került 19 db laptop,
és 8 db Citroën C4 tehergépjármű, a
korábbi kocsikat eladták.

Külső képzések:
2014 februárjában BioSuisse standard
témakörében 2 fő vett részt külföldi a
svájci ellenőrző szervezet által szervezett
képzésen.
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2014 májusában a NÉBIH szakemberei
által szervezett képzésen vettek részt 32
fővel. Témája a hatósági engedélyezés
gyakorlata volt.
Ezek mellett a munkatársak szakmai
rendezvényeken, konferenciákon számos
alkalommal
vettek
részt,
valamint
előadásokat is tartottak.
Felsőfokú szakmérnöki képzésben 2 fő
részesült.
A
felmerülő
szakmai
kérdésekkel
kapcsolatban a kollégák igényei szerint
további
találkozókra
is
lehetőséget
biztosítanak.
HUNGÁRIA ÖKO GARANCIA

2014-ben az alábbi képzések kerültek
megszervezésre:
 Éves átfogó képzés (szervező Austria
Bio
Garantie
GmbH;
résztvevők száma: 2 fő)
 Bio Suisse (szervező - International
Certification
Bio
Suisse
AG;
résztvevők száma: 1 fő)
 BTSF (szervező – EC; résztvevők
száma: 2 fő)
 Belső átfogó képzés (szervező Hungária
Öko
Garancia
Kft.;
résztvevők száma: 8 fő)
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Öko tevékenységet végzők
tevékenységének típusa

Ügyfelek száma

Éves ellenőrzések száma

2013

2014

2013

Mezőgazdasági termelő
növénytermesztő
állattenyésztő
vadon termő növények
(és gombák) gyűjtője
gombatermesztő
méhész
akvakultúra
vadaskert
Feldolgozó
Étkeztető
Importőr
Egyéb
Összesen

1557
1232
81

1540
1183
65

1575
1263
89

30

27

32

36

7
218
6
0
345
6
14
311
2233

8
213
5
0
372
4
15
295
2226

7
229
6
0
412
6
15
312
2320

10
234
5
0
422
4
18
295
2287

Termelő
Feldolgozó
Kereskedő
Importőr, kereskedő
Összesen
Mindösszesen

122
22
34
1
569
2802

129
21
33
3
590
2816

108
29
33
0
647
2967

Kockázat alapú
ellenőrzések száma

Rendkívüli ellenőrzések
száma

2014
2013
2014
2013
BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT
1548
68
175
132
1358
65
173
113
78
14
30
16
9

5

1
2
5
12
2
3
0
0
36
107
3
3
5
8
2
3
114
296
HUNGÁRIA ÖKO GARANCIA
140
0
10
25
0
4
37
0
2
4
0
2
661
43
122
2948
157
418

Összes ellenőrzés száma

Nem megfelelések száma

2014

2013

2014

2013

2014

224
222
37

1707
1376
105

1772
1580
115

45
38
7

53
41
6

11

5

43

41

0

0

2
5
2
0
47
3
7
2
191

3
12
7
0
140
3
14
5
386

9
234
8
0
459
9
22
314
2511

13
246
12
0
562
7
32
300
2673

0
0
0
0
8
0
5
1
59

0
6
0
0
2
0
2
1
58

12
0
0
0
54
245

31
15
9
0
159
545

120
29
33
0
701
3212

173
49
47
6
820
3493

81
19
23
0
8
67

107
20
30
3
8
66

9. táblázat Az ökológiai tanúsító szervezetek által 2014-ben elvégzett ellenőrzések összefoglalása
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Öko tevékenységet végzők
tevékenységének típusa

Írásbeli
figyelmeztetés a
szabálytalanságra

Felszólítás a hiányzó
dokumentumok
megküldésére

2013

2014

2013

2014

Mezőgazdasági termelő
növénytermesztő
állattenyésztő
vadon termő növények
(és gombák) gyűjtője
gombatermesztő
méhész
akvakultúra
vadaskert
Feldolgozó
Étkeztető
Importőr
Egyéb
Összesen

710
613
28

708
625
35

257
177
14

345
277
15

4

4

4

1

0
65
0
0
102
0
4
49
865

1
43
0
0
88
0
1
58
855

2
58
2
0
121
0
3
43
424

2
50
0
0
111
0
5
89
550

Termelő
Feldolgozó
Kereskedő
Importőr, kereskedő
Összesen
Mindösszesen

14
16
9
0
167
1032

17
11
14
1
131
986

46
37
26
0
181
605

148
58
71
6
161
711

Ismétlődő figyelmeztetés /
felszólítás / szankció adott
nem megfelelőség esetén

Tanúsítvány
visszavonása

2013
2014
2013
2014
BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT
n.a.
46
1
2
n.a.
41
1
2
n.a.
4
0
0
n.a.

0

0

n.a.
0
0
n.a.
0
0
n.a.
1
0
n.a.
0
0
n.a.
1
0
n.a.
0
0
n.a.
0
0
n.a.
0
0
n.a.
47
1
HUNGÁRIA ÖKO GARANCIA
22
40
0
12
10
0
14
16
0
0
0
0
0
2
0
0
49
1

Intézkedés elrendelésének
Tételre vonatkozó
Tanúsítvány
kezdeményezése az
szankciók, intézkedések
felfüggesztése**
illetékes helyi hatóságnál*
száma (db)
2013

2014

2013

2014

2013

2014

5
5
0

8
8
1

5
5
0

7
7
0

n.a.
n.a.
n.a.

5
5
1

0

0

0

0

0

n.a.

0

0
0
0
0
0
0
0
0
2

0
0
0
0
0
0
0
0
5

0
0
0
0
1
0
0
0
9

0
0
0
0
0
0
0
0
5

0
0
0
0
0
0
0
0
7

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

0
0
0
0
2
0
1
0
8

1
0
0
0
0
2

3
0
0
0
0
5

6
0
2
0
1
10

0
0
0
0
0
5

1
0
0
0
0
7

0
0
0
0
0
0

0
1
0
0
2
10

*A 34/2013. (V. 14.) VM rendelet 25. § (1) bekezdésében foglalt valamely intézkedés elrendelésének kezdeményezése a jogsértés helye szerint illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi
igazgatóságnál vagy a növény- és talajvédelmi igazgatóságnál
**A tanúsítvány felfüggesztése a 34/2013. (V. 14.) VM rendelet 25. § (1) bekezdés a) és b) pontja esetén az intézkedéssel érintett termékkörre az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi
igazgatóság vagy a növény- és talajvédelmi igazgatóság döntéséig vagy a 25. § (2a) bekezdés szerinti tájékoztatásáig

10. táblázat Az ökológiai tanúsító szervezetek által 2014-ben kiszabott szankciók összefoglalása
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Öko tevékenységet végzők
tevékenységének típusa

Tervezett mintavétel
alapján
laborvizsgálatra
megküldött tétel (db)
2013

Mezőgazdasági termelő
növénytermesztő
állattenyésztő
vadon termő növények
(és gombák) gyűjtője
gombatermesztő
méhész
akvakultúra
vadaskert
Feldolgozó
Étkeztető
Importőr
Egyéb
Összesen

3
3
0

Termelő
Feldolgozó
Kereskedő
Importőr, kereskedő
Összesen
Mindösszesen

Tervezett mintavétel
alapján nem megfelelt
tétel (db)

Nem terv alapján
laborvizsgálatra
megküldött tétel (db)

2014
2013
2014
2013
BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT
47
0
3
7
35
0
3
7
7
0
0
0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
3

0
5
0
0
49
0
0
0
96

1
0
0
0
0
3

7
0
1
1
54
150

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
HUNGÁRIA ÖKO GARANCIA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3

Nem terv alapján
laborvizsgálatra megküldött
tételből nem megfelelt tétel
(db)

2014

2013

2014

20
19
1

4
4
0

12
11
1

0

0

0

0

0
0
0
0
5
0
0
2
14

0
0
0
0
0
0
5
4
29

0
0
0
0
2
0
0
1
7

0
0
0
0
0
0
0
4
16

0
0
0
0
5
19

1
0
0
0
0
29

0
0
0
0
2
9

0
0
0
0
0
16

11. táblázat Az ökológiai tanúsító szervezetek által 2014-ben kiszabott szankciók összefoglalása
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Mellékletek
az éves jelentéshez
1. melléklet
A NÉBIH működésének és feladatellátásának jogszabályi alapja, valamint a 2014-ben
módosult főbb jogszabályok listája
2. melléklet
A Nemzeti Referencia Laboratóriumok (NRL) és hatósági laboratóriumok
3. melléklet
A Nemzeti Referencia Laboratóriumok tevékenységi köre
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1. MELLÉKLET
A NÉBIH MŰKÖDÉSÉNEK ÉS FELADATELLÁTÁSÁNAK JOGSZABÁLYI ALAPJA, VALAMINT A
2014-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 2014-BEN

A szervezet működését érintő funkcionális jogszabályok:


2014. évi XX. törvény Magyarország minisztériumainak felsorolásáról (2014. június 6-án lépett
hatályba.)



308/2014. (XII. 9.) Korm. rendelet a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.)
Korm. rendelet és az ezzel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról



221/2014.

(IX.

4.)

Korm.

rendelet

egyes

kormányrendeleteknek

a

kormányzati

szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról


152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről



2/2014. (II. 21.) VM utasítás a Vidékfejlesztési Minisztérium Szervezeti és Működési
Szabályzatáról



3/2014. (VIII. 1.) FM utasítás a Földművelésügyi Minisztérium Szervezeti és Működési
Szabályzatáról



14/2014. (XII. 31.) FM utasítás a Földművelésügyi Minisztérium Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 3/2014. (VIII. 1.) FM utasítás módosításáról



15/2014. (IV. 30.) KIM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 3/2013. (I.18.) KIM utasítás módosításáról



8/2014. (II. 28.) KIM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 3/2013. (I. 18.) KIM utasítás módosításáról



4/2014. (III. 31.) VM-KIM együttes utasítás a Vidékfejlesztési Minisztérium hatáskörébe tartozóan
a kormányhivatalok szakigazgatási szervei által beszedett központosított bevételek befizetésének
eljárási szabályairól szóló 8/2013. (III. 29.) VM-KIM együttes utasítás módosításáról



1/2014. (VII. 23.) MvM utasítás a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról



11/2014. (XII. 23.) MvM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési
szabályzatáról



22/2014. (III. 14.) VM rendelet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénnyel
összefüggésben egyes agrár- és környezetvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Szakterületi jogszabályok:


121/2014. (IV. 8.) Korm. rendelet egyes agrár- és környezetvédelmi tárgyú kormányrendeletek
módosításáról



98/2014. (III. 25.) Korm. rendelet egyes agrártárgyú kormányrendeletek módosításáról



278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az
éghajlatváltozással kapcsolatos nemzeti jelentés tartalmáról és elkészítésének módjáról, az
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adatszolgáltatás rendjéről, illetve az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése esetén fizetendő
bírságról.


151/2014. (V. 6.) Korm. rendelet a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem MOME Campus Kreatív
25/89 Innovációs és Tudáspark megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok
kijelöléséről



166/2014. (VII. 17.) Korm. rendelet az MCS Vágóhíd Kft. Mohácson megvalósuló beruházásával
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről



189/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2012-5.6.0
kódszámú, „Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai” című projekthez
kapcsolódó egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű
üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről



227/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet a „Miniszterelnökség budavári elhelyezéséhez szükséges
felújítási és építési feladatok a budai várnegyed területén” programhoz kapcsolódó beruházások
megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről



168/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet a Közös Agrárpolitika tagállami végrehajtásával összefüggő
feladatokat ellátó egyes szervezetek kijelöléséről



305/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről
és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet módosításáról



1629/2014. (XI. 6.) Korm. határozat az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer
bevezetésével összefüggő jogalkotási és egyes fejlesztési feladatokról



1044/2014. (II. 7.) Korm. határozat a Piacfelügyeleti Munkacsoportról



22/2014. (III. 20.) EMMI rendelet az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerről szóló
20/2008. (V. 14.) EüM rendelet módosításáról



37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi
előírásokról (2015. január 1-jén lép hatályba!)



1/2014. (I. 16.) EMMI rendelet a fertőző betegségek jelentésének rendjéről



42/2014. (VIII. 19.) EMMI rendelet a helyes laboratóriumi gyakorlat alkalmazásáról és
ellenőrzéséről



32/2014. (IV. 18.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról



36/2014. (XII. 17.) FM rendelet az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról



32/2014. (XII. 9.) FM rendelet egyes élelmiszerlánc-biztonsági tárgyú miniszteri rendeletek
módosításáról



24/2014. (XI. 6.) FM rendelet az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével
kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM
rendelet és a sertésfeldolgozást végző élelmiszer-feldolgozók részére nyújtott „de minimis”
támogatásról szóló 67/2013. (VII.29.) VM rendelet módosításáról.



20/2014. (X. 31.) FM rendelet a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási
bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba
hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet módosításáról



14/2014. (X. 9.) FM rendelet a Magyar Takarmánykódex kötelező előírásairól szóló 44/2003. (IV.
26.) FVM rendelet módosításáról



8/2014. (IX. 10.) FM rendelet az óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról szóló 113/2013.
(XII. 10.) VM rendelet, valamint a húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző

ITNET Jelentés 2014. • Magyarország • Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal • www.nebih.gov.hu

143
szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott
különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló
22/2012. (III. 9.) VM rendelet módosításáról


4/2014. (IX. 1.) FM rendelet a meggyfeldolgozás általános csekély összegű támogatásáról



18/2014. (X. 29.) FM rendelet egyes agrártárgyú rendeletek módosításáról



10/2014. (IX. 18.) FM rendelet a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009.
(XI. 12.) FVM rendelet módosításáról



37/2014. (XII. 17.) FM rendelet a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról,
forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet módosításáról



9/2014. (IX. 12.) FM rendelet a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes
szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet módosításáról



11/2014. (II. 26.) KIM rendelet az Ipari Termékosztályozás (ITO) bevezetéséről és alkalmazásáról
szóló 16/2011. (V. 10.) KIM rendelet módosításáról



6/2014. (I. 29.) KIM rendelet az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és
alkalmazásáról szóló 36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet módosításáról



15/2014. (XII. 31.) MvM rendelet az Ipari Termékosztályozás (ITO) bevezetéséről és
alkalmazásáról szóló 16/2011. (V. 10.) KIM rendelet módosításáról



51/2014. (XII. 31.) NGM rendelet az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer
működésével összefüggésben a kockázatos termékek meghatározásáról



34/2014.

(X.

30.)

NGM

rendelet

az

aeroszol

termékek

és

aeroszol

csomagolások

forgalmazásának követelményeiről


49/2014. (IV. 29.) VM rendelet az élelmiszerekben előforduló egyes szennyezőanyagokra és
természetes eredetű ártalmas anyagokra vonatkozó határértékekről, valamint az élelmiszerekkel
rendeltetésszerűen

érintkezésbe

kerülő

egyes

anyagokkal,

tárgyakkal

kapcsolatos

követelményekről.


19/2014. (III. 12.) VM rendelet egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról



17/2014. (III. 7.) VM rendelet az Európai Halászati Alapból a 3. prioritási tengely szerinti közös
érdekeket célzó intézkedések támogatásának részletes feltételeiről



3/2014. (I. 16.) VM rendelet a sertésállományoknak a sertés reprodukciós zavarokkal és
légzőszervi tünetekkel járó szindrómájától való mentesítéséről



24/2014. (III. 25.) VM rendelet a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009.
(XI. 12.) FVM rendelet módosításáról



50/2014. (IV. 29.) VM rendelet az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az
ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2014. évi
finanszírozásának szabályairól.



43/2014. (IV. 14.) VM rendelet a kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó ellenőrzések
lefolytatásával, valamint a jogkövetkezmények alkalmazásával kapcsolatos szabályokról szóló
81/2009. (VII. 10.) FVM rendelet módosításáról



MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV 2-105 számú irányelve a megkülönböztető minőségi jelöléssel
ellátott kézműves tejtermékekről (Vidékfejlesztési Értesítő 1. szám 2014.)
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2. MELLÉKLET
A NEMZETI REFERENCIA LABORATÓRIUMOK (NRL) ÉS HATÓSÁGI LABORATÓRIUMOK
AZ ÉLELMISZER- ÉS TAKARMÁNYBIZTONSÁGI IGAZGATÓSÁG IRÁNYÍTÁSA ÉS FELÜGYELETE ALATT

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


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



Minőségirányítási Laboratórium (1095 Budapest, Mester utca 81.)



Koordinációs és Módszertani Laboratórium (1095 Budapest, Mester utca 81.)



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



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



Kecskeméti Regionális Élelmiszerlánc Laboratórium (6000 Kecskemét, Halasi út 34.)



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



Székesfehérvári Regionális Élelmiszerlánc Laboratórium (8000 Székesfehérvár, Csikvári utca 15-17.)



Debreceni Regionális Élelmiszerlánc Laboratórium (4030 Debrecen, Diószegi út 30.)



Kaposvári Regionális Élelmiszerlánc Laboratórium (7400 Kaposvár, Cseri út 18)



Szekszárdi Élelmiszer Radioanalitikai Referencia Laboratórium (7101 Szekszárd, Tormay Béla u. 18.)



Szombathelyi Élelmiszer Radioanalitikai Referencia Laboratórium (9700 Szombathely, Zanati út 3.)



Veszprémi Regionális Élelmiszerlánc Laboratórium (8200 Veszprém, Mártírok útja11/A.)



Veszprémi Regionális Élelmiszerlánc-mikrobiológiai Laboratórium (8201 Veszprém, Dózsa György út
33.)

A NÖVÉNY-, TALAJ- ÉS AGRÁRKÖRNYEZET-VÉDELMI IGAZGATÓSÁG IRÁNYÍTÁSA ÉS FELÜGYELETE
ALATT


Növényegészségügyi 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 (3526 Miskolc, Blaskovics L.. út 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 (5000 Szolnok, Vízpart krt. 32.)




Szolnoki Talajvédelmi Laboratórium (5000 Szolnok, Vízpart krt. 32.)
Tanakajdi Talajvédelmi Laboratórium (9762 Tanakajd, Ambrózy sétány 2.)

A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÉS KETÉSZETI IGAZGATÓSÁG IRÁNYÍTÁSA ÉS FELÜGYELETE ALATT


Központi Vetőmagvizsgálati Laboratórium (1024 Budapest, Kis Rókus utca 15/A)

AZ ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI DIAGNOSZTIKAI IGAZGATÓSÁG IRÁNYÍTÁSA ÉS FELÜGYELETE ALATT

Emlős-, Vad-, Baromfibetegségek Laboratórium (1143 Budapest, Tábornok u. 2.)


Immunológiai Laboratórium (1143 Budapest, Tábornok u. 2.)



Molekuláris Biológiai Laboratórium (1143 Budapest, Tábornok u. 2.)



Kérődzők és Ló Virológiai Laboratórium (1143 Budapest, Tábornok u. 2.)



TSE és Veszettség Laboratórium (1143 Budapest, Tábornok u. 2.)



Baromfi és Sertés Virológiai Laboratórium (1143 Budapest, Tábornok u. 2.)
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Klinikai Kémia és Kiegészítő Vizsgálatok Laboratórium (1143 Budapest, Tábornok u. 2.)



Parazitológiai, Hal- és Méhbetegségek Laboratórium (1143 Budapest, Tábornok u. 2.)



Bakteriológiai Laboratórium (1143 Budapest, Tábornok u. 2.)



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



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



Kaposvári Állat-egészségügyi Diagnosztikai Laboratórium (7400 Kaposvár, Cseri út. 18.)

AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI TERMÉKEK IGAZGATÓSÁGA IRÁNYÍTÁSA ÉS FELÜGYELETE ALATT

Gyógyszer-analitikai Laboratórium (1107 Budapest, Szállás u. 8.)


Oltóanyag-engedélyezési Osztály Biológiai Laboratórium (1107 Budapest, Szállás utca 8.)

AZ ÁLLATTENYÉSZTÉSI IGAZGATÓSÁG IRÁNYÍTÁSA ÉS FELÜGYELETE ALATT

Genetikai Laboratórium (1043 Budapest, Tábornok u. 2.)


Andrológiai Laboratórium (1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.)

A BORÁSZATI IGAZGATÓSÁG IRÁNYÍTÁSA ÉS FELÜGYELETE ALATT

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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