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Bevezetés
A dokumentum az Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv (ITNET) 2015. évi
jelentésének összefoglalója.
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-biztonsági Stratégiában megfogalmazott céloknak megfelelően a NÉBIH
partnerségre törekszik az élelmiszerlánc szereplőivel, azaz nem csak ellenőriz, hanem
oktatással, tanácsadással is segíti a termelőket, vállalkozásokat. Ennek egyik jó példája az ún.
harmadik országba irányuló élelmiszerexport területe, melynek során 66 ellenőrzést tartottak
és a hivatal által felkészített vállalkozások mindegyike sikeresen teljesítette az előírásokat.
Ennek köszönhetően a vállalkozások elnyerték például annak lehetőségét, hogy harmadik
országokba marhahúst, illetve szarvasmarha-belsőségeket exportjára.
Az élelmiszer-biztonság kockázatainak csökkentésében kulcsszerepe van a vásárlói
tudatosságnak is. A NÉBIH szemléletformáló kampányaival és aktív sajtójelenlétével is arra
törekszik, hogy felhívja a lakosság figyelmét az élelmiszerláncban betöltött szerepére, valamint
az információk, ismeretek megosztásával felkészítse az embereket a veszélyek elkerülésére.
A NÉBIH és a megyei kormányhivatalok illetékes szakigazgatási szervei az élelmiszerlánc
teljes területén, vagyis a talajvédelemtől a növényvédelmen és az állategészségügyön át a
vendéglátásig, folyamatosan ellenőrizték és felügyelték a vállalkozások tevékenységét és
létesítményeit 2015-ben is.
A tavalyi év kiemelt szakmai eredményei között említhető a kéknyelv-járvány megfékezése.
Szintén jelentős siker a minőségvezérelt közétkeztetés projekt elindítása, amelynek során
400 000 ember ellátásáért felelős 723 közétkeztető főzőkonyhát minősítettek
élelmiszerbiztonsági és minőségi szempontok alapján a hatóság szakemberei.

Reméljük, hogy a felügyeleti tevékenységet röviden bemutató összefoglaló kellő
részletességgel mutatja be és foglalja össze 2015. évi tevékenységünk legfontosabb
tapasztalatait.
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1. Az ellenőrzések hatékonysága
1.1 A fő teljesítménymutatók eredményei
Az ITNET fő stratégiai céljai a következő öt területre bonthatóak: megfelelő szabályozás,
megfelelő technikai háttér, jól felkészült szakemberek, hatékony munkaszervezés és korszerű
módszerek.
Az ellenőrzések túlnyomó része kockázat alapon történt, azonban egyes időszakokban,
vállalkozói tevékenységtől és fogyasztói szokásoktól függően speciális ellenőrzéseket is
végeztünk. Az ellenőrzések száma kismértékben csökkent az előző évhez képest.
Jelentősebb emelkedés 2014-től tapasztalható, ami annak tudható be, hogy bevonásra
kerültek olyan szakterületek (pl. növényi szaporítóanyag felügyelet), amelyek korában nem
képezték részét a jelentésnek.
Az ellenőrzések hatékonyságának korábbi évekhez viszonyított elemzését az alábbiakban
szakterületenként közöljük.
Felügyeleti Díj
A 2015. évi költségvetési évben a befolyt felügyeleti díj összege az Éltv. módosítások
következtében összesen 10,524 milliárd Ft lett, melyből a NÉBIH által koordinált, fejlesztésre
fordítandó 10%-os keret 1,052 milliárd Ft.
Folytatódott a bevallással nem rendelkező ügyfelek vizsgálata, valamint kiemelt helyen a tej
és tejterméket forgalmazó ügyfelek vizsgálatára került sor. Összesen 110 db élelmiszerláncfelügyeleti díj ellenőrzés indítását kezdeményeztük, valamint az előző évekről áthúzódó
ellenőrzés összesen 162 db volt. Folytatódott a bevalló, de nem fizető ügyfelek vizsgálata is.
Az ellenőrzések hatására megnövekedett a bevallást beadók száma. Az ellenőrzések
tapasztalatai azt mutatják, hogy a következetes és rendszeres ellenőrzések hatására a cégek
jogkövető magatartása javul.
Talajvédelem
2015-ben a 839 talajvédelmi hatósági munkához kapcsolódó ellenőrzés során 255 esetben
talált nem megfelelést a hatóság, amely további intézkedést vont maga után. 2015-ben a
kötelezések száma 93, a szankciók száma 61 volt.
A kiszabott bírságok összege 30 millió forint volt, ebből a talajvédelmi kötelezettség
megszegéséért kiszabott bírságok összege meghaladta a 20 millió forintot. Az ellenőrök
1 558 tétel engedélyköteles termésnövelő anyagot és EK-műtrágyát ellenőriztek, amelyből
350 db minta laboratóriumi vizsgálata is megtörtént. Összesen 71 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 összesen 120 termék nem felelt meg az előírásoknak. Ezen
felül a mikrobiológiai készítményből és talaj- és növénykondicionáló készítményekből végzett
43 db vizsgálat eredményeként, 5 db termékről derült ki hiányosság.
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Növényegészségügy
2015-ben az alábbi három karantén károsító fertőzése miatt került sor növény, növényi termék
megsemmisítésére:





Ralstonia solanacearum: két megyében rendeltek el zárlatot étkezési burgonyára (burgonya
barnarothadás) fertőzés miatt
Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus: a NÉBIH laboratóriuma a Nógrád megyei
Szécsény határában lévő termőhelyről származó étkezési burgonya mintában mutatta ki a gyűrűs
rothadást okozó baktériumot
Flavescence dorée: a szőlő aranyszínű sárgaság betegség kórokozója a korábban érintett
megyéken kívül Somogyban jelent meg, szőlő szaporítóanyag termesztésében. Felszámolási
intézkedések az ország 5 dunántúli megyéjében (Zala, Veszprém, Vas, Fejér és Somogy) folynak

Az elmúlt év során 7 525 vizuális felderítés történt károsító specifikus vizsgálatokkal, ezen
kívül indokolt esetben laboratóriumi vizsgálatokra is sor került. Összesen 7 jogszabálysértést
sikerült felderíteni és 290 000 Ft növényvédelmi bírság kiszabása történt meg.
Növényvédelem
A tevékenység ellenőrzések során a növényvédő szert felhasználó termelőknél előírt 3 600 db
ellenőrzés országos szinten teljesült, mivel 2 450 technológiai ellenőrzés és további 1 460 KM
(JFGK9) ellenőrzést történt meg. Összesen 182 esetben találtak valamilyen szabálytalanságot
a felügyelők. A lakosság felől érkező 201 bejelentés általában növényvédő szer elsodródás,
valamint vélhetően növényvédő szer okozta méhpusztulások miatt érkezett, a bejelentések
kivizsgálása érdekében 320 helyszíni ellenőrzést folytattak le a növényvédelmi felügyelők. 38
esetben tártak fel szabálytalanságot. Összesen 3,8 millió forint bírság kiszabására került sor.
A növényvédő szert gyártó és kiszerelő üzemekben lefolytatott 14 ellenőrzés során nem tártak
fel szabálytalanságot a felügyelők.
2015-ben összesen 39 855 növényvédő szer tétel vizuális ellenőrzése történt meg. A
termékekkel kapcsolatos szabálytalanságokért összesen 3 millió forint bírság kiszabása
történt meg.
2015-ben az 1 797 növényvédő szert árusító kereskedelmi egység közül 1 209 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 1 464 esetben történt hatósági ellenőrzés a növényvédő
szert forgalmazók körében. A megyei NTI-k munkatársai 33 esetben tártak fel valamilyen
szabálytalanságot, melynek eredményeként csaknem 1,7 millió forint bírság került kiszabásra.
A
növényvédőszermaradék-analitikai
vizsgálatokat
tekintve
2015-ben
1 980 db hatósági friss zöldség-, gyümölcs- és gabona-minta analízisét végezte el a hálózat.
Az összesen vizsgált hatósági minták 60%-a kimutatható, de nem kifogásolható
mennyiségben tartalmazott növényvédőszer-maradékot. Határérték feletti mennyiségben mért
szermaradék tartalom miatt a minták 1,2%-a minősült kifogásoltnak.
Parlagfű elleni védekezés során a földhivatalok 2015-ben külterületen 1 748 parlagfűvel
fertőzött foltot derítettek fel. Parlagfű esetén figyelmeztetés nem alkalmazható, a
növényvédelmi bírságot minden esetben ki kell szabni. Összesen 1 376 db bírsághatározat
született, a bírság mértéke pedig meghaladta a 76,4 millió forintot.
Növényi termék ellenőrzés
A zöldség-gyümölcs ellenőrzések során összesen 10 960 tétel ellenőrzése történt meg,
melynek során az ellenőrök 1 045 tétel esetében találtak valamilyen kifogást, a kiszabott
bírságok együttes összege 69 185 614 Ft volt. A belföldi forgalmazók ellenőrzése a tervnek
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megfelelően zajlott. A szennyezőanyag monitoring keretében ellenőrzött tételek száma
169 db volt. A bizonyos nem állati eredetű élelmiszerek fokozott importellenőrzése keretében
1 278 tétel vizsgálatára került sor, melyek között nem megfelelő szállítmány nem volt.
Növényi szaporítóanyag felügyelet
2015-ben 953 GMO szűrővizsgálatot végeztünk, ebből 32 vetőmagtétel lett pozitív. A GMO
szennyezett tételek számában tapasztalt növekedés oka, hogy a fajtakísérletre bejelentett
összes szója tétel megvizsgálásra került. Kereskedelmi forgalomba szánt GMO szennyezett
vetőmag tétel az előző három évhez hasonlóan 2015-ben sem került elvetésre. Az elmúlt
évben összesen 131 zöldségpalánta ellenőrzés történt, intézkedésre okot adó
jogszabálysértés nem volt.
Állatgyógyászati készítmények
A 2015-ben ellenőrzött termék/tétel összes száma 1 224 volt. Az ellenőrzésekhez
kapcsolódóan
a
laboratóriumok
összesen
571
állatgyógyászati
termék/tétel
laboratóriumi/állatházi minőségellenőrzését végezték el.
Az állatgyógyászati termékek engedélyezéséhez kapcsolódó eljárások száma 2 061 volt. Az
állatgyógyászati készítmények nagykereskedelmi forgalmának ellenőrzése során kiszabott
bírságok összege 4 995 000 Ft, a gyógyászati szerek gyártásellenőrzése során kiszabott
bírságok összértéke 4 485 000 Ft volt.
Az év során az EU gyors riasztási rendszerén keresztül 5 állatgyógyászati vonatkozású
bejelentés érkezett. A jelentett készítmények minőséghibás/hamisított tételei Magyarországon
nem kerültek forgalmazásra, ezért további intézkedésre nem volt szükség. Magyarország nem
kezdeményezett RAS bejelentést.
Állategészségügy és állatvédelem
A
NÉBIH
Állat-egészségügyi
Diagnosztikai
Igazgatóság
laboratóriumaiban
2015-ben 1 056 150 mintából 2 114 223 vizsgálatot végeztünk el.
Magyarország 2015-ben megőrizte gümőkórtól, Brucella melitensis-től, a kiskérődzők
pestisétől, az afrikai lópestistől, illetve klasszikus és afrikai sertéspestistől való hivatalosan
mentes minősítését. Hazánk megtartotta az Aujeszky-betegség szempontjából elismert
„mentes" minősítését. Az Állategészségügyi Világszervezet hazánkat ismét madárinfluenzától
„mentesnek” nyilvánította.
A kéknyelv betegség (Bluetongue) 2015-ben is jelen volt Magyarországon. Az elmúlt évben
37-szer került megállapításra kitörés, azonban ezek térbeli elhelyezkedése miatt a fogékony
állatok belföldi kereskedelmének könnyítése érdekében megtörtént Magyarország teljes
területének kéknyelv betegség szempontjából védőkörzetté minősítése.
2015-ben folytatódott a sertésállományok PRRS vírustól való mentesítési programja,
amelynek eredményeképpen 2016. január 1-re Vas, Zala, Nógrád, Heves és Borsod-AbaújZemplén megyék mentesültek a betegségtől, másik 14 megye területe mentesítés alá vont
területnek minősült.
Az Ukrajnával határos Záhonyi Állat-egészségügyi Határállomáson az afrikai sertés
pestisbetegség okán folyamatos járványvédelmi intézkedéseket alkalmazott a hatóság ezen a
határszakaszon, annak érdekében, hogy a betegség behurcolásának kockázata legkisebbre
csökkenjen.
2015-ben 9 esetben került megállapításra surlókóros (scrapie) fertőzés hazai juh
állományokban.
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Élelmiszer- és Takarmánybiztonság
2015. évben az élelmiszerlánc-felügyelet során elvégzett létesítmény ellenőrzések száma
56 868 volt. Az élelmiszerlánc-felügyeleti ellenőrzések alkalmával 138 439 élelmiszertételt
vont ellenőrzés alá a hatóság, melyek közül 5 381 tételt kellett kivonni a forgalomból. Bírság
kiszabására 2 518 alkalommal került sor, összesen 460 837 881 Ft értékben.
A takarmányok vonatkozásában összesen 5 417 tétel került vizsgálatra, amiből 87 tételnél
állapított meg a hatóság hibát. 14 esetben került sor bírság kiszabására, összesen
2 375 455 Ft összegben.
Élelmiszer eredetű megbetegedés gyanúját 77 esetben, 2 255 megbetegedéssel jelentették,
ebből 47 esemény bizonyult élelmiszer eredetűnek, melyek kapcsán 1 416 személy betegedett
meg. A RASFF rendszeren keresztül 2015-ben a NÉBIH szakterületét érintő 86 bejelentésből
élelmiszert 72, takarmányt 4, élelmiszerrel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagot 10
bejelentés érintett. A bejelentések típusát tekintve 39 volt riasztás, amely magas
élelmiszerbiztonsági kockázatot jelentő kifogásolt élelmiszer miatt azonnali intézkedést
igényelt a helyi hatóság részéről. Tájékoztatásként érkezett 29 bejelentés, hír formájában 3
esetben kaptunk értesítést a Bizottságtól, kétoldalú (bilaterális) megkereséssel 11 ügyben
fordult valamely tagállam hazánkhoz, továbbá 5 határ-visszautasítás érkezett. A magyar
hatóság 9 esetben kezdeményezett bejelentést a RASFF rendszerbe.
Borászati termékek és alkoholos italok
A borászati termékek és az egyéb alkoholos italok ellenőrzése során a felügyelők 3 639
ellenőrzés során 2 183 db hivatalos mintát vettek. Összesen azonban 15 643 db borászati
termék laboratóriumi vizsgálata történt meg. A vizsgálatok eredménye alapján a forgalomba
hozatalt megelőzően 602 esetben állapított meg kifogást, majd a forgalomba hozatalt
követően, ellenőrzési borminták közül mindössze 252 tétel esetében indított eljárást a hatóság.
A kereskedelmi forgalomban tapasztalt nem megfelelések esetében a NÉBIH összesen
2 566 390 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 269 esetben végeztek adminisztratív ellenőrzést. Külföldről
beérkező lédig borra kiadott igazoláshoz kapcsolódóan 389 db adminisztratív ellenőrzésre
került sor.
Kiemelt ellenőrzések
A 2015-ben végrehajtott 703 db ellenőrzésből 303 db tárt fel jogszabályi meg nem felelést, és
vont maga után hatósági eljárást 2 075 tonna élelmiszer tekintetében. A megindított eljárások
során 332 241 449 Ft bírság kiszabására került sor.
2015-ben új ellenőrzési témaként jelent meg az állati eredetű melléktermék feldolgozók
tevékenységének ellenőrzése, illetve az egészségtudatos és reformélelmiszerek
előállításának és forgalmazásának ellenőrzése. A termésnövelő anyagokkal (műtrágyák,
földkeverékek) kapcsolatos ellenőrzések során 609 tételt vont ki forgalomból, illetve zárolt a
NÉBIH, 11 tonnát meghaladó mennyiségben, 4 forgalmazó társaságnál. Kiemelkedő
eredményként megemlíthető 70 tonna rossz higiénia körülmények között tárolt, nem
nyomonkövethető paleo termékek forgalomból való kivonása, illetve 20 tonna hús alapanyag
és fűszerezett gyroshús lefoglalása és megsemmisítése egy rendkívül rossz higiéniai
körülmények között működő élelmiszer-előállító egységből.
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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 2015-ben összesen 2 515 db ellenőrzés történt, ezen
felül további 741 ellenőrzés történt kockázatbecslés alapján. Összesen 121 db szankció
kiszabására került sor.

2. Az ellenőrzések fontosabb adatai
2.1.

Változások a főbb célok területén

Az ITNET a 2010-től 2014-ig terjedő időszakban stratégiai dokumentumként az élelmiszerláncfelügyeleti szervek fejlesztésére is kiterjedt. A 1703/2013. (X.8.) Kormány határozat által
elfogadott Élelmiszerlánc-biztonsági 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 2014. évben két olyan kiemelt projekt került nevesítésre, mely szorosan kapcsolódik az ITNET
szakmai céljainak teljesüléséhez. Ezek az alábbiak:
 Kockázatbecslési rendszer megújítása
 Élelmiszerek minőségi-biztonsági-kedveltségi vizsgálata
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.
2.2.

A kockázatbecsléssel kapcsolatos változások

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, nyomon követhető célokat tudjunk kitűzni, valamint, hogy az egyes intézkedések
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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 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.
2.3.

Az ellenőrzések számának, gyakoriságának alakulása

Az ellenőrzések túlnyomó része kockázat alapon történt, azonban egyes időszakokban,
vállalkozói tevékenységtől és fogyasztói szokásoktól függően speciális ellenőrzéseket is
végeztünk. A 2015. évi ellenőrzések adatait a korábbi évek adataival összehasonlítva a 1.
melléklet mutatja be.
Az ellenőrzések száma kis mértékben csökkent az előző évhez képest. Jelentősebb ellenőrzés
szám emelkedés 2014-től tapasztalható, ami annak tudható be, hogy bevonásra kerültek olyan
szakterületek (pl. növényi szaporítóanyag felügyelet), amelyek korában nem képezték részét
a jelentésnek. Továbbá a helyenként tapasztalható kisebb eltérések, a megváltozott
adatstruktúrára vezethetők vissza.

3. A megállapított hiányosságok elemzése
3.1.

Általános trendek

Az ellenőrzések tekintetében a feltárt nem megfelelőségek száma az előző évhez képest
csökkent. A helyszínen vizsgált termékek esetében a nem megfelelőségek száma csökkent.
A laboratóriumban vizsgált termékek esetében a nem megfelelőségek száma nagyságrendileg
nem változott. A laboratóriumi vizsgálatok esetében gyakran előfordul, hogy egy mintából több
vizsgálat kerül végrehajtásra, így a vizsgált tételek számát nem lehet összesíteni.
3.2.

A hiányosságok főbb típusai

A hiányosságok továbbra is leginkább adminisztratív jellegűek, de strukturális, technológiai és
általános higiéniai hibák is előfordulnak. A termék vizsgálatok elsősorban minőségi (analitikai,
beleértve az adalékanyag), mikrobiológiai és érzékszervi követelményeknek való nem
megfelelőségeket tártak fel. Továbbra is gyakoriak a fogyaszthatósági és minőség megőrzési
idővel, illetve a címkézéssel, jelöléssel kapcsolatos hibák.
3.3.

A hiányosságok okai

A legjellemzőbb ok a vállalkozások anyagi helyzete. Legtöbb esetben nincs elegendő ember
az adminisztráció elvégzéséhez és kevés az anyagi forrás a karbantartáshoz és fejlesztéshez.
Az élelmiszer-vállalkozók számára a nyomonkövethetőség biztosítása az élelmiszerlánc
minden szakaszában kötelező. A figyelmeztetések nagy számának továbbra is oka a
partnerek nem megfelelő adminisztrációs fegyelme és nem kellő tájékozódásuk az
adminisztrációs és a működéshez szükséges követelményekről. Több szakterület esetében is
jellemző hibának számítanak a higiéniai hiányosságok. Nehéz az élelmiszerlánc teljes hosszát
lefedően röviden összefoglalni az elmúlt év eredményeit, hiszen a felügyelt szektorok, az
ellenőrzések jogi háttere, a vállalkozók terhei, jogkövetése, a hatósággal való együttműködése
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szakterületenként eltérő. Így az ellenőrzések eredményeinek korábbi évekhez viszonyított
elemzését az alábbiakban szakterületenként közöljük.
Talajvédelem
A 2015. évben a szűk értelemben vett talajvédelmi hatósági munkához kapcsolódó
ellenőrzésszám enyhe csökkenést mutatott a 2014. évhez képest, ugyanakkor a termésnövelő
anyagok ellenőrzési száma némileg emelkedett. A 2015-ben tapasztalt nem megfelelések
száma arányaiban megfelel a 2014. évi ellenőrzéseken tapasztaltaknak.
2015-ben a laboratóriumi vizsgálati eredmények alapján a beltartalmi értékek, makro-, mezoés mikroelem tartalom alacsony koncentrációja okozták a fő problémát.
Általánosságban megállapítható, hogy 2015-ben az előző évhez képest a teljes szakterületre
vonatkozó kötelezések száma növekedett, míg a kiszabott bírságok összege csökkent (2014ben 47 millió, míg 2015-ban 30 millió forint bírságot szabtak ki a talajvédelmi felügyelők). Ebből
a talajvédelmi kötelezettség megszegéséért kiszabott bírságok megállapított összege 2015ben csökkent 2014-hez képest (38 millió forintról 20 millió forintra). Ezzel szemben a
termésnövelő anyagokkal kapcsolatban kirótt bírság összege növekedett.
Növényegészségügy
A vizsgálatköteles exporttermékek ellenőrzéseinek száma 18%-kal, az importtermékeké 16%kal, a szaporítóanyag termeléssel és forgalmazással foglalkozó kis és nagykereskedők
ellenőrzéseinek száma pedig 27%-kal csökkent. A laboratóriumi vizsgálatok száma csökkent,
a fertőzött minták száma viszont két és félszeresére emelkedett. A nem-megfelelőségek és a
tevékenység korlátozások száma az előző évhez viszonyítva növekedett. A bírságolások
száma 2014-hez képest jelentősen emelkedett, de az elmúlt években kiszabott bírságok
átlagos számától kis mértékben tér csak el.

Növényvédelem
A termelők körében elvégzett hatósági ellenőrzések száma ugyan csökkent, de a feltárt
szabálytalanságok száma nőtt, így 2015-ben a termelők esetében kicsit több növényvédelmi
bírság lett kiszabva az előző évekhez képest. A több feltárt szabálytalanság a hatóság célzott,
korábbi évek tapasztalatain alapuló ellenőrzéseiből fakad.
A lakossági bejelentések kivizsgálása érdekében lefolytatott termelői ellenőrzések száma és
a kiszabott bírság összege lényegesen kevesebb volt a 2014-es évinél, mivel a 2014. évi
méhmérgezések számát növelte, hogy egy kaptán hatóanyagú gombaölő permetezőszer
(Póker extra 80 WDG) fipronillal szennyeződött a gyártása során.
Mindkét évről általánosságban elmondható, hogy a növényvédő-szer gyártók és kiszerelők
tevékenységüket a – jelenleg kissé hiányos – jogszabályi előírásoknak megfelelően végzik,
hiszen szabálytalanságot csak elvétve találnak a növényvédelmi felügyelők.
A növényvédő szerek forgalmazásának hatósági ellenőrzése és a feltárt szabálytalanságok
száma is csökkent így 2015-ben a növényvédőszer-forgalmazók esetében kevesebb
növényvédelmi bírság lett kiszabva az előző évekhez képest.
A 2015-ös évben csökkent a növényvédő szerek vizuális vizsgálatának száma a 2014-es
évhez képest, de a feltárt szabálytalanságok, így a lefoglalt tételek száma is nőtt. Ennek oka,
hogy számos ampullás kiszerelésű (3-10 ml) növényvédő szer hibás – könnyen leváló,
eltávolítható – címkével került forgalomba. A vizsgálatok folyamán kiderült, hogy több gyártó,
forgalmazó nem jelentette be a kis kiszerelésű termékeinek forgalmazását.
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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 2014hez képest, közel 11 millió forinttal.
Növényi termék ellenőrzés
A zöldség-gyümölcs ellenőrzésben vizsgált tételek száma évek óta azonos, viszont a
kifogásolt tételek száma nőtt, aminek oka, hogy a szorosabb értelemben vett minőség
ellenőrzésén túl hangsúlyosabb lett a származás és nyomonkövethetőség ellenőrzése. A
kiszabott bírságok összege növekedett. A növekedés leginkább a célzottabb ellenőrzéseknek
köszönhető, azaz az ellenőrzés alá vont árualapok nagyobbak voltak az előző éviekhez
viszonyítva. A jogszabálysértések során 2015-ben is jellemzően sok volt a jelöletlen,
igazolatlan eredetű áru.
Növényi szaporítóanyag felügyelet
Vetőmag tételek ellenőrzése és a feltárt nem megfelelések tekintetében kismértékű emelkedés
volt 2015-ben.
A növényi szaporítóanyag ellenőrzés esetében általánosságban megállapítható, hogy nem
növekedett jelentősen a nem megfelelőségek aránya, az ágazat szereplőire jellemző a
jogkövető magatartás.
Némi nem megfelelőség változás csak a GMO szennyezett tételek esetében figyelhető meg.
Ennek oka, hogy a fajtakísérletre bejelentett összes szója tétel megvizsgálásra került.
Állatgyógyászati készítmények
Az ellenőrzések eredményeit az előző évek tapasztalataival összevetve megállapítható, hogy
a 2015-ben feltárt gyártóhelyi és forgalmazási tevékenységet érintő nem megfelelőségek
növekvő száma, valamint a szabálytalanságok súlyosságának és az ismételt előfordulás
gyakoriságának növekedése miatt a kiszabott bírságok összege jelentősen emelkedett. Az
ellenőrzések során feltárt nem megfelelőségek többsége a jogszabályellenes gyártást és
forgalmazást érintette, beleértve a jogszabályellenes reklámtevékenységet is.
Az internetes kereskedelemmel kapcsolatos jogszabályellenes forgalmazás, valamint az
illegális gyártási és forgalmazási tevékenység internetes reklámozása fokozottan fordult elő.
A BTK 186 § alapján a rendőrség felé egészségügyi termék illegális gyártása és forgalmazása
miatt 3 esetben a hatóság feljelentést tett.
Állategészségügy és állatvédelem
A 2015. év során a hatóság által megállapított és felderített állatvédelmi jogszabálysértések
száma növekedett, ugyanakkor azok átlagát tekintve kevésbé bizonyultak súlyosnak és így
kevésbé szigorú szankciók alkalmazását vonták maguk után.
Az egyes állatfajokra vonatkozó állat-egészségügyi ellenőrzések száma némileg csökkent a
tavalyihoz képest, de arányaiban követi a 2014-es tendenciákat. 2015-ben is kb. az
ellenőrzések 0,3%-ban találtak meg nem felelést.
Új exportcélpontok között szerepel Kína és Japán. Más EU-s tagállamba történő kiszállítás,
illetve harmadik országba történő export ellenőrzése esetén bírság kiszabására nem került
sor, ami javulás a 2014. évi 6 esethez képest.
Más EU-s tagállamból érkező beszállítás, illetve harmadik országból történő import
ellenőrzése esetén bírság kiszabására nem került sor 2014-hez hasonlóan.
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Az állati melléktermékekhez kapcsolódó gazdálkodói ellenőrzések száma kb. 10%-kal nőtt a
2014-es évihez képest, a meg nem felelések száma és a bírságok összege viszont csökkent.
Élelmiszer- és Takarmánybiztonság
Az élelmiszerlánc-felügyeleti ellenőrzések száma kis mértékben csökkent a tavalyi évhez
képest. Az ellenőrzések során feltárt nem megfelelések száma, a figyelmeztetések és a
kiszabott bírságok száma hasonló arányban csökkent. Az ellenőrzött élelmiszer- és
takarmánytételek kifogásolási aránya csökkent (2014-ben 6,5%, 2015-ben 3,8%).
A létesítmények ellenőrzése során leggyakrabban higiéniai hiányosságokat állapít meg a
hatóság. Az élelmiszer-vállalkozók számára a nyomonkövetés biztosítása az élelmiszerlánc
minden szakaszában kötelező, az ezzel kapcsolatos hiányosságok leginkább a
nagykereskedelemben és a piaci-vásári forgalmazásban jellemzőek. Azonban évről évre
kevesebb a hiba, a nyomonkövetés biztosítása javuló tendenciát mutat. 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 viszonylag kis számban
kerül sor.
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 2015-ös évben a minőségi (analitikai, beleértve az
adalékanyag) kifogásokat követték a mikrobiológiai és az érzékszervi követelményeknek való
nem 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.
A hatósági takarmány-létesítmény ellenőrzések során feltárt nem megfelelőségek száma
csökkent az elmúlt évben. A takarmányok laboratóriumi vizsgálatán alapuló ellenőrzések
során feltárt hibák jellemzően minőségi problémák voltak. Összességében a takarmányok
biztonsági és minőségi paraméterei nem mutattak jelentős változást. A csekély számú
takarmány biztonsági nem megfelelőségek jellemzően nemkívánatos anyag szennyezések –
pl. mikroszkópos vizsgálat többször mutatott határérték feletti Ambrosia sp. szennyezést voltak, de egy esetben sem merült fel közvetlen élelmiszerlánc-biztonsági veszély.
Borászati termékek és alkoholos italok
A borászati termékek és az egyéb alkoholos italok ellenőrzése során a felügyelők 2 183 db
hivatalos mintát vettek, ami csökkenést mutat a 2014-es évhez képest. A kifogásolási arány
11,5% pedig kisebb emelkedést mutat a tavalyi évhez képest. Az összes megvizsgált minták
száma 3%-os csökkenést mutat az előző évhez képest.
A borászati hatóság által kiadott forgalomba hozatali engedélyek száma 1,3%-kal nőtt az előző
évhez képest.
A forgalomba hozatali engedélyezés során megállapított kifogásolási arány jelentős
növekedést mutat az előző évhez képest. A növekedés a 2014-es kedvezőtlen évjárati
viszonyoknak tudható be, melynek következtében a gyenge minőségű alapanyagból készült
termékek esetében az érzékszervi kifogások száma jelentősen nőtt. A forgalomba hozott
termékek ellenőrzése során feltárt kifogások száma az összes ellenőrzés számhoz viszonyítva
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2015. évben 1%-os növekedést mutat a 2014. évhez képest, az előzőekben ismertetett okok
miatt.
A kiadott minőségi tanúsítványok száma 4%-os csökkenést mutat. Ezen csökkenés oka
szintén a korábban említett, kedvezőtlen 2014-es évjárat.
Kiemelt ellenőrzések
A feltárt hiányosságokról általánosságban elmondható, hogy mint a megalakulása óta eltelt
időben, idén is nyomon követési illetve élelmiszer-higiéniai hiányosságok kerültek legnagyobb
számban azonosításra. Több bejelentés is vonatkozott illegális vágóhíd illetve húsfeldolgozó
üzem működtetésére. A kistermelőknél végzett nyomon követési ellenőrzések keretében
megállapításra került, hogy a kistermelői tevékenységet szabályozó és korlátozó mennyiségi
nagyságrendet rendre átlépik a kistermelők, illetve a vonatkozó értékesítési területi
korlátozásokat is megsértik.
Az élelmiszergyártó vállalkozások körében tendencia lejárt minőségmegőrzési idejű
alapanyagok feldolgozása, valamint az, hogy egyes élelmiszergyártó vállalkozások úgy
állapítják meg a késztermékek minőségmegőrzési idejét, hogy az jelentősen meghaladja az
alapanyagok minőségmegőrzési idejét.
A 2014-2015. évekre vonatkoztatva megállapítható, hogy a Kiemelt Ügyek Igazgatósága 32%kal növelte az elvégzett ellenőrzések számát, a feltárt nem megfelelések és a kiszabott
bírságok száma több mint 40%-kal emelkedett, ugyanakkor összegét tekintve 14%-kal
kevesebb bírság kiszabásáról intézkedett a hatóság, így az egy eljárásra jutó átlagos bírság
összege is jelentősen csökkent.
Ökológiai termelés
A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. ellenőrzési eredményei alapján 2015-ben a
szabálytalanságok száma az előző évhez képest jelentősen, mintegy 40%-kal nőtt.
Mezőgazdasági termelők esetében jellemző szabálytalanságok a párhuzamos gazdálkodás
előírásainak megsértése, a tiltott készítménnyel csávázott vetőmag felhasználása, a
vetésváltás szabályainak durva megsértése, a szokványos állatok előírásoknak nem
megfelelő módon történő bevonása voltak.
A Hungária Öko Garancia Kft. ellenőrzései alapján megállapítható, hogy a 2014-es évhez
viszonyítva a kiszabott intézkedések száma jelentős eltérést mutat. A leggyakoribb szankció
a hiányzó dokumentumok felszólítására vonatkozó intézkedéstípusok volt, amelyet 186 ügyfél
esetében kellett kiadni.

4. A nem megfelelőségek esetén hozott intézkedések.
A 2015. év főbb adatait a korábbi évek adataival összehasonlítva (2. melléklet) elmondható,
hogy a 2014-es adatokhoz képest a figyelmeztetések, a bírságok és a
tevékenységkorlátozások száma csökkent, azonban nagyságrendileg nem változott.
Legnagyobb arányban a bírságok száma csökkent.
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5. Audit rendszer
5.1.

Auditok száma és vizsgált szektorok

A NÉBIH kétszintű audit rendszert működtet:


„Audit”: a NÉBIH Rendszerszervezési és Felügyeleti Igazgatóság Szakmai Felügyeleti
Osztálya (ReFI SzFO) által a központi és területi szerveknél végzett vizsgálatok; ezek
folyamatauditok és jogszabályi megfelelőség vizsgálatok.



„Szakterületi ellenőrzés”: A NÉBIH szakmai igazgatóságai által a területi szerveknél –
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság és Növény- és
Talajvédelmi Igazgatóság – minden szakterületre kiterjedő vizsgálatok; ezek csak a
jogszabályi megfelelőséget vizsgálják.

2013. december 9-étől a NÉBIH felülvizsgálati rendszere MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány
szerint tanúsított - az ISO 19011:2011 Útmutató irányelveinek figyelembevételével.
Auditok és szakterületi ellenőrzések
A 2015-ben tervezett 87 felülvizsgálatból 70 zajlott le, 23 elmaradt és 6 adódott hozzá év
közben.
Felülvizsgálat típusa

Felülvizsgálatok
száma

Audit

Összesen

5.2.

Rendszerszervezési és Felügyeleti Igazgatóság

11

Szakterületi
ellenőrzés

59

Felülvizsgálatot végző szervezeti egység

7

Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság

4

Állattenyésztési Igazgatóság

5

Állatgyógyászati Termékek igazgatósága

3

Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóság

13

Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság

5

Földművelésügyi Igazgatóság

0

Erdészeti Igazgatóság

5

Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóság

17

Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

70

Eredmények

Szakterületi ellenőrzések
A kiértékelés során 59 szakterületi ellenőrzés dokumentumainak átvizsgálása történt meg.
Valamennyi végrehajtott szakterületi ellenőrzés esetén pontozásos értékelés történt a terv, a
jelentés, illetve a terv, a jelentés és az értékelő lap vonatkozásában.
A szakterületi ellenőrzések többnyire a felülvizsgálati eljárásrendnek megfelelően zajlottak,
azonban esetenként a jelentések megírása elhúzódott, és előfordult az is, hogy nem követték
az iratminták változását, illetve néhány esetben elmaradt a több megyére vonatkozó
tapasztalatok összegzése. A szakterületi ellenőrzésekből megállapítható, hogy a
létesítmények és termékek hatósági ellenőrzése a NÉBIH által kiadott egységes,
kockázatbecslésen alapuló éves létesítményellenőrzési és monitoring terv alapján zajlik. Az
ellenőrök egységes szakmai ismereteit a központi képzési rendszer és a kiadott szakmai
útmutatók biztosítják. A dokumentáció kezelésében és az azt követő eljárásban azonban
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előfordult több olyan helytelen gyakorlat, amely nem felelt meg a jogszabályi előírásnak. Sok
hiányosságot állapítottak meg a hatósági ellenőrzési jegyzőkönyveinek kitöltésében. Arra is
volt példa, hogy az ellenőrök nem észlelték a nem megfelelést, illetve a probléma észlelése
esetén nem tették meg a szükséges intézkedéseket (írásbeli figyelmeztetés-, a hiányosság
jegyzőkönyvben történő említésének hiánya, nem megengedett méltányosság alkalmazása).
Rendszerelemzés a hatósági folyamatok elektronizáltsági fokának feltérképezése
érdekében
2015-ben a NÉBIH Rendszerszervezési és Felügyeleti Igazgatóság Szakmai Felügyeleti
Osztálya hat szakterület (talajvédelem, bioüzemanyag-termelés, állati melléktermékek,
élelmiszer, takarmány, járványügy) hatósági folyamatainak felmérésére került sor, beleértve a
hatósági eljárások elektronizáltsági fokának felmérését is. A hat audit során összesen 227
hatósági eljárás elemzése történt meg.
A hatósági eljárások értékelése hatfokozatú skálán zajlott, attól függően, hogy mennyire
elektronizált az adott folyamat. Megállapításra került, hogy a hatósági folyamatok
elektronizáltsági szintje általánosságban rendkívül alacsony. A 0. és az 5. szinten álló
folyamatot az auditok nem tártak fel. Jelenleg csak egy rendszer elégíti ki az ügyfél oldali
elektronizáltság követelményeit.
A Kölcsönös Megfeleltetés éves felülvizsgálata
2015-ben 3 megyei kormányhivatalnál került sor a Kölcsönös Megfeleltetés ellenőrzési
rendszerének éves felülvizsgálatára a „Vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel
szembeni védelme” és a „Növényvédő-szerek kezelése, felhasználása” tárgyában.
Az ellenőrzött megyékben jól szervezett és felépített ellenőrzési rendszer működik. A
feladatellátás megfelelően koordinált. Az ellenőrök száma elegendő, szakirányú végzettségük
megfelelő, a feladatellátással kapcsolatos képzések biztosítottak. A hivatalok
gépkocsiállománya és az ellenőrzéshez szükséges eszközök rendelkezésre állnak, egy
megye kivételével, ahol a színes nyomtatás feltételei nem adottak.
Nem megfelelőséget két területen tárt fel az audit. Egyrészt az ellenőr a helyszíni ellenőrzés
során a parcellák megtekintésére vonatkozó kötelezettségnek nem teljes körűen tett eleget,
másrész nem került sor a tartalék helyszíni ellenőrök kijelölésére.
Általánosságban megállapítható, hogy a Kölcsönös Megfeleltetés rendszere kellően
résztelesen szabályozott, amelynek előírásait a kormányhivatalok teljesítik.
Öko gazdálkodók tanúsítását végző szervezetek éves felülvizsgálata
A felülvizsgálat két tanúsító szervezet által végzett mintavételek végrehajtására terjedt ki. A
tanúsító szervezetek a mintavételeiket a NÉBIH által kiadott Mintavételi Útmutató és a saját
minőségirányítási rendszerük eljárási dokumentumai szerint végzik. A Mintavételi Útmutató
értelmezése, betartása nehézségekbe ütközik, ezért annak felülvizsgálata várható a NÉBIH
részéről. A tanúsító szervek által végrehajtott mintavételek száma az előírtnak megfelelő,
azonban az ellenőrök megfelelő gyakorlatszerzéséhez nem elegendő.
A vizsgálat nem megfelelőséget tárt fel a mintavételre kijelölt személy kompetenciája, valamint
a hiányzó mintavételi gyakorlat tekintetében. Nem minden estben állt rendelkezésre
mintavételi eszköz a gyanú alapján, illetve a kockázatbecslési terv alapján végzendő
mintavételhez. Egy alkalommal a mintavétel nem a követelményeknek megfelelően történt.
Egyes esetekben a kockázatbecslési terv alapján végzendő mintavételre, illetve a gyanú
alapján történő mintavételre az ellenőrök nincsenek felkészülve, továbbá a megfelelő
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szakirányú végzettség hiánya nem teszi lehetővé az esetleges jogszabálysértő gyakorlat
feltárását, a szükséges intézkedések megtételét, illetve befolyásolhatja a mintavétel
eredményességét.
A Hungária Öko Garancia Kft. soron kívüli felülvizsgálata
A 2014. évi éves felülvizsgálat következményeként a NÉBIH a tanúsító szervezet
kereskedelemmel kapcsolatos ellenőrzési és tanúsítási tevékenységét 60 napra
felfüggesztette, az öko termékek nyomon követésének nem megfelelő ellenőrzése miatt,
egyúttal a nem megfelelőségek javítására kötelezte. A felfüggesztési idő lejártát követően, a
NÉBIH soron kívüli auditot szervezett annak megállapítása céljából, hogy a tanúsító szervezet
megtette-e a helyesbítő intézkedéseket.
A vizsgálat megállapította, hogy a tanúsító szervezet az előírt javító intézkedéseket
végrehajtotta, ismét megfelelően képes ellátni a kereskedelemmel foglalkozó partnereinek
ellenőrzését és tanúsítását.
A Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóság 2012-113. számú felülvizsgálatának
nyomonkövető auditja
A borászati hatóság 2012. évi rendszerauditja után 2015-ben nyomonkövető audittal
vizsgálatuk azt, hogy a borászati hatóság milyen intézkedéseket tett a 2012. évi audit során
feltárt, 18 témakörben összefoglalt hiányosságok, nem megfelelőségek vonatkozásában.
Megállapítható, hogy 6 témakör esetén a megfelelő intézkedés történt, 7 témakörben látható
előrelépés, de még további intézkedések szükségesek. Az intézkedések egy részéhez
részben van csak ráhatása az igazgatóságnak. Továbbra is szükség van jogszabály/jogi
szabályozó eszköz módosítására, informatikai fejlesztésre. Két témakörben nem történt
intézkedés.
Összegezve, a 2012. évi auditot követően a borászati hatóság készített intézkedési tervet,
azonban nem látható az a folyamat, amellyel az igazgatóság az intézkedési tervben foglaltakat
végrehajtását módszeresen követi és számon kéri. Ennek ellenére a vizsgált 18 témakörből
csak kettő olyat találtunk az audit során, amivel kapcsolatban nem történt előrelépés.
5.3.

Intézkedések

Az auditokat követően az ellenőrzött hatóság intézkedési tervet készít, melyet az auditáló
szerv hagy jóvá. A terv végrehajtását az auditáló szerv követi, ellenőrzi.
A ReFI SzFO éves audit jelentése a NÉBIH vezetőjének nyújt információt a fejlesztési
irányok és célok meghatározásában.
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6 Források
6.1 Működési források
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (továbbiakban:
Éltv.) 47/B. §-a 2012-ben bevezette a felügyeleti díjat és előírta a felhasználásáról szóló
beszámoló készítését. Az Éltv. 2015. január 1-jétől hatályos módosítása létrehozta az ún.
sávos (progresszív) felügyeleti díjat a napi fogyasztási cikkeket végső felhasználók számára
árusító üzletek, azaz a kiskereskedelmi szektor vonatkozásában. Később a progresszív
felügyeleti díj alkalmazása felfüggesztésre került, így 2015-re valamennyi élelmiszerlánc
szereplőnek, a korábbi mértékkel azonosan, egységesen 0,1% felügyeleti díjat kellett
bevallania és befizetnie 2016. január 31-i póthatáridővel. A változás mind a kormányhivatalok,
mind a NÉBIH számára saját hatáskörben likviditási problémát okozott, melynek megoldására
kormányzati segítségre volt szükség 2015 őszén.
A 2015. évi költségvetési évben a befolyt felügyeleti díj összege az Éltv. módosítások
következtében összesen 10,524 milliárd Ft lett, melyből a NÉBIH által koordinált, fejlesztésre
fordítandó 10%-os keret 1,052 milliárd Ft. A befolyt felügyeleti díj összege 4,5%-kal elmaradt
a 2014. évi összegtől, melynek oka, hogy az év végi helyesbítő bevallást követően a
kiskereskedelmi üzletek egy része csak a 2016. január 31-i póthatáridővel teljesített
díjbefizetést. A befolyt felügyeleti díj összege 2015-ben is teljes mértékig az élelmiszerláncfelügyelet tevékenységeire került felhasználásra. A fejlesztési keretből az elszámolás alapján
felhalmozási típusú beszerzések, fejlesztések valósultak meg.
A kormányhivatalok számára 2015-ben ún. megosztott közhatalmi bevételként 6,6 milliárd Ft
került átutalásra, melyből 1,38 milliárd Ft a 2014. évi áthozat. A NÉBIH-et megillető felügyeleti
díj bevétel 4,84 milliárd Ft. A kormányhivatalokat megillető felügyeleti díj bevételből 0,46
milliárd Ft az év végi számviteli zárást követően már 2016-ban került az új, jogszabályban
foglalt határidők szerint átutalásra.
6.2 Személyzeti adatok
A NÉBIH és a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek 2015. évi
személyzeti adatai a következő táblázatban találhatóak. A NÉBIH esetén csak a 882/2004/EK
rendelet hatálya alá tartozó tevékenységeket végző szakmai és horizontális igazgatóságok
állományadatait adtuk meg.

Szint
Központi szint

Igazgatás Laboratórium
283

Területi szervek

1 898

Összesen

2 181

685
685

6.3 Laboratóriumi hálózat és Nemzeti Referencia Laboratóriumok
A NÉBIH Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatósága 2015-ben 6 központi referencia
laboratóriumot (NRL), és további 9 laboratóriumot működtet vidéki telephellyel. A Növény-,
Talaj- és Agrár-környezetvédelmi Igazgatóság 1 központi és 11 regionális laboratórium
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munkáját felügyeli, az Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság 1 központi és 2 területi
laboratóriumot felügyel, az Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága és az Állattenyésztési
Igazgatóság 2-2 laboratóriumot működtet, a Borászati és Alkoholos Italok Igazgatósága és a
Növénytermesztési és Kertészeti igazgatóság pedig 1-1 laboratóriumot felügyelnek. A
laboratóriumok ISO 17025 szerint akkreditáltak.

7 A hatósági munka hatékonyságát javító intézkedések
7.1 Az ITNET-ben történt változások
Az ITNET a 2010-től 2014-ig terjedő időszakban stratégiai dokumentumként az élelmiszerláncfelügyeleti szervek fejlesztésére is kiterjedt. 2013-ban az ITNET-et érintő legfontosabb változás az
Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia elfogadása, valamint a mintavételi – termékellenőrzési rendszer
átalakítása volt. Az 1703/2013-as Kormányhatározattal elfogadásra került a többéves előkészítő
munka eredményeként létrejött Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia 2013–2022, amely az
élelmiszerlánccal kapcsolatos legfontosabb célokat és feladatokat fogalmazza meg.
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.
Ebből kifolyólag az ITNET célrendszere ezt követően főként szakmai célokat fogalmaz meg,
amelyek az Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia céllebontásával kerülnek meghatározásra. A
2010-2014 közé eső időszakban és ezt követően 2015-ben bekövetkezett változások miatt 2015től kezdődően új ITNET még nem került kialakításra.

7.2 Szabályozási változások
2015. évben 46 szakmai jogszabály került kiadásra, valamint 40 új jogszabály és utasítás
szabályozza a hatósági feladatellátást.

7.3 Szervezeti változások
Az élelmiszerlánc-felügyeleti feladatok ellátását tekintve 2015. április 1-től számos olyan változás
lépett életbe, amely a helyi, területi és központi illetékes hatóságok szerepét és feladatait is
befolyásolta.
2015-től az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős igazgatóságok a megyei kormányhivatalok
Főosztályaiként folytatják tevékenységüket. Az említett feladatok az Élelmiszerlánc-biztonsági,
Növény és Talajvédelmi Főosztályhoz és az Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi
Főosztályhoz tartoznak, amennyiben az adott megyében nincs Erdészeti Osztály. A
kormányhivatalok szakmai irányításáért a Miniszterelnökség, míg az élelmiszerlánc-felügyeletet
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ellátó szervezeti egységek szakmai irányításáért a Földművelésügyi Miniszter felel.
Tekintettel arra, hogy a Kormány 2015-ben bejelentette, hogy a közigazgatás struktúráját
átalakítja, a 1312/2016. számú Kormányhatározat 1. melléklete 2 e) pontja alapján a
földművelésügyi miniszter és a Miniszterelnökséget vezető miniszter 2017. január 1-ig véglegesíti
az élelmiszerlánc felügyeletért felelős hatóságok feladatait és szervezetét. Ebből kifolyólag a
jelenlegi szervezeti felépítést, és irányítási rendszer a közeljövőben változni fog.

7.4 Eljárásrendek
Összesen 101 eljárásrend, körlevél szabályozza a hatósági eljárásokat a különböző
szakterületeken.
Szakterület

Eljárásrendek
száma

Talajvédelem
Növényvédelem
Növényegészségügy

2
10
8

Élelmiszer

12

Takarmány

1

Szakterület
Állategészségügy

Eljárásrendek
száma

28

Állatvédelem

7

Bor és alkoholos
italok

7

Egyéb

26

7.5 Informatikai rendszerek
Az Éltv. 38/A§ (1) alapján a NÉBIH létrehozta és működteti a teljes vertikumot átfogó
Élelmiszerlánc-felügyeleti Rendszert (FELIR), melynek kialakításával megvalósult az egységes
információmenedzsment.
A FELIR projektre alapozva 2015-ben összeállításra került az Intelligens Élelmiszerlánc-biztonsági
Elemző Rendszer (INTEL) projekt szakmai koncepciója, - ami részben a korábbi FELIR
fejlesztésekre támaszkodik – amely alapján a projekt nevesítésre került a KÖFOP éves fejlesztési
keretében is. Ezt követően 2015 szeptemberében megkezdődött a projekt támogatási
kérelmének és közbeszerzési eljárásának előkészítése. A projekt legfőbb célja egy, az egész
élelmiszerláncon koherensen végigvonuló korszerű kockázatelemzési rendszer kialakítása és
alkalmazása. A meglévő rendszerek optimalizálása, korszerűsítése, továbbfejlesztése révén több
adat kerül az elemző rendszerbe, egyúttal megtörténik a kapcsolódó hivatali feladatok
ellátásának egyszerűsítése, valamint ügyfél oldali folyamatok elektronizálása.

7.6 Képzés
A személyzet megfelelő tudása, képzettsége érdekében az NÉBIH szakmai képzéseket
szervez, melyeket javarészt a „képzők képzése” (train-the-trainers) és e-learning rendszerben
végez. A képzéseket központilag koordináljuk az éves operatív tervek keretében. A képzési
igények felmérése az audit vizsgálatok, élő képzések és az e-learning kurzusok
eredményeinek értékelésével történik. A képzések hatékonyságát elégedettségi kérdőívvel és
az e-learning esetében kötelező záróteszttel mérjük, valamint az audit vizsgálatok
visszajelzései is információt szolgáltatnak.
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8 A vállalkozók teljesítményének javítását célzó intézkedések
8.1 Képzési programok
A NÉBIH több képzést szervezett a vállalkozóknak, a főbb területek a következők voltak:
helyes joggyakorlat, változások a jogszabályi előírásokban, talajvédelmi szakkérdések,
állatgyógyászati termékek ellenőrzésével kapcsolatos ellenőrzés technikák, fertőző
állatbetegségek és kapcsolódó mentesítési programok, az Éltv. előírásai, rendkívüli helyzetek
esetén követendő eljárások, szennyező anyagok hatósági ellenőrzése, borhibák, kistermelői
tevékenység szabályozásáról, stb.

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

8.3 Jó Higiéniai Gyakorlat útmutatók
2015-ben nem került kiadásra új higiéniai útmutató.
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1. Melléklet
Ellenőrzési adatok 2012-2015.1
Ellenőrzések száma

Szakterület

Nem megfelelések száma

2012

2013

2014

2015

2012

2013

2014

2015

Talajvédelem

1 757

1 163

1 521

1317

307

457

433

375

Növényegészségügy

29 883

39 608

29 780

23885

285

378

66

79

Növényvédelem

16 456

13 566

13 650

8246

2 708

2 777

3 015

2044

Növényi termék ellenőrzés

16 584

17 643

12 706

16744

981

1 551

1 103

1105

Növényi szaporítóanyag felügyelet

-

25 407

77 243

80116

-

64

72

84

Takarmánybiztonsági ellenőrzések

1 787

1 830

1 671

1304

182

202

163

94

86

74

88

72

*

19

13

36

Állategészségügy

13 158

16 751

38 250

28670

538

1 261

112

48

Állatvédelem

40 106

33 323

27 131

19964

324

392

145

169

Állati eredetű melléktermék

1 023

1 348

1 244

1862

27

25

20

11

Élelmiszer előállítás

17 507

17 475

16 680

16533

2 203

2 394

1 007

960

Élelmiszerforgalmazás

26 418

22 512

26 078

24 466

3 580

3 283

2011

1 623

Étkeztetés-Vendéglátás

25 844

22 351

22 213

21 278

3 750

3 553

1 891

1 675

Első betárolási helyen végzett ellenőrzés

0

4 224

3 254

4198

-

77

22

22

Élelmiszer termékek ellenőrzése

-

-

-

-

-

-

-

0

4 685

4 769

3 901

3639

590

438

278

252

67

65

87

1278

0

0

0

0

Élőállat behozatal ellenőrzése

5 203

5 710

6 670

6562

143

58

12

18

Kiemelt ellenőrzések

54**

388

531

703

-

130

210

303

200 618

228 207

284 181a

260 837

15 618

17 059

10 573

8 898

Állatgyógyászati termék

Borászati termékek és alkoholos italok
Növényi eredetű termék import

Összesen

*Valamilyen fokú nem megfelelőség
**Az Igazgatóság 2012 szeptemberében kezdte meg a működését, emiatt az adott évre vonatkozó adatok hiányosak
a A jelentés által lefedett szakterületek bővültek, ami jelentős emelkedést eredményezett az ellenőrzések számában
1Az

adatbekérés során változott az adatstruktúra, amelyből helyenként adódhatnak kiugró változások a korábbi évek ellenőrzési adataihoz képest. Továbbá a tavalyi évhez
képest szakterületi bontás három új területtel egészült ki.

Helyszínen vizsgált tétel

Szakterület

Nem megfelelt tétel

Laborban vizsgált tétel

Nem megfelelt tétel

2012

2013

2014

2015

2012

2013

2014

2015

2012

2013

2014

2015

2012

2013

2014

2015

Talajvédelem

1 012

1 783

1 680

1 558

41

101

86

49

410

408

464

350

46

65

45

71

Növényegészségügy

3 964

4 118

19 632

19 309

25

28

66

1 962

15 077

14 826

17 841

16 941

774

884

605

1 524

Növényvédelem

33 104

50 009

51 690

39 855

149

423

190

415

3 584

4 290

3 906

2 115

12

20

18

26

Növényi termék ellenőrzés

16 584

17 643

18 415

16 744

981

1 551

1 145

391

0

0

0

0

0

0

0

0

-

7 622

7 660

31 602

-

53

26

32

-

24 500

25 969

26 024

-

23

18

32

4 100

4 057

3 593

2 732

57

59

11

10

2 695

2 149

3 008

2 685

95

100

68

77

*

*

0

0

38

11

12

2

682

871

390

0

29

14

10

0

Állategészségügy

32 000

31 267

0

0

8

0

0

0

911 308

37 917

0

0

63

76

0

0

Állatvédelem

4 700

138

0

3 283

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

111

836

0

249

0

0

0

0

38

35

0

0

0

0

0

0

183 301

157 057

155 963

143 708

n. a.

10 684

10 148

5 518

54 405

-

-

-

n. a.

-

-

-

Első betárolási helyen végzett
ellenőrzés

-

-

4 484

4 634

-

-

1 995

47

-

0

-

-

0

-

-

Élelmiszer termékek ellenőrzése

-

-

80 225

72 429

-

-

2 961

2 875

-

54 444

59 909

3 2728

-

0

0

0

Borászati termékek és alkoholos
italok

623

713

0

0

115

111

-

2 569

2 675

2 773

2 183

475

438

278

252

Növényi eredetű termék import

67

65

87

1 278

0

0

0

0

23

21

19

19

0

0

0

0

Élőállat behozatal ellenőrzése

659

984

-

1 181

3

-

-

9

24

52

-

159

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

47

43

0

0

0

0

280 225

278 904

347 562

338 562

1 418

14 738

16 647

11 311

-

-

-

-

-

-

-

-

Növényi szaporítóanyag
felügyelet
Takarmánybiztonsági
ellenőrzések
Állatgyógyászati termék

Állati eredetű melléktermék
Élelmiszer

Kiemelt ellenőrzések
Összesen

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

2. Melléklet
Szankciók 2012-2015.
Figyelmeztetések száma

Szakterület

Bírságok száma

Tevékenységek korlátozása

2012

2013

2014

2015

2012

2013

2014

2015

2012

2013

2014

2015

Talajvédelem

128

104

87

107

143

159

148

80

117

184

88

84

Növényegészségügy

21

47

0

0

7

12

2

7

35

37

36

47

Növényvédelem

112

103

95

104

2 485

2 563

2 010

1 495

42

69

81

59

Növényi termék ellenőrzés

0

34

42

116

829

1 239

1 015

929

345

3

0

0

Növényi szaporítóanyag felügyelet

-

4

3

0

1

2

0

31

26

0

Takarmánybiztonsági ellenőrzések

59

44

43

34

37

33

31

14

11

16

30

18

Állatgyógyászati termék

2

5

7

6

14

6

7

23

14

12

26

33

Állategészségügy

229

315

56

27

198

232

43

11

115

380

51

2

Állatvédelem

93

125

87

40

22

51

69

45

21

6

2

6

Állati eredetű melléktermék

16

8

3

8

7

4

11

1

1

21

15

0

Élelmiszer előállítás

410

305

336

397

682

590

575

481

61

85

96

82

Élelmiszerforgalmazás

844

637

600

446

1 395

1 201

1 309

1 077

231

128

102

100

Étkeztetés-Vendéglátás

723

603

666

527

997

833

1 088

998

202

112

137

150

Első betárolási helyen végzett ellenőrzés

-

5

9

4

-

27

11

16

-

15

2

2

Élelmiszer termékek ellenőrzése

-

0

0

0

-

0

0

0

-

0

0

0

n. a.

-

-

n. a.

KH szabta ki

KH szabta ki

KH szabta ki

-

KH szabta ki

KH szabta ki

2

3

0

-

-

-

0

-

-

0

-

127

19

8

6

4

0

4

0

4

1

1

3

-

10

2

0

-

120

208

303

-

27

6

78

2 764

2 368

2 044

1 822

6 820

7 071

6 533

5 480

1 199

1 127

701

667

Borászati termékek és alkoholos italok
Növényi eredetű termék import
Élőállat behozatal ellenőrzése
Kiemelt ellenőrzések
Összesen
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