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Tisztelt Olvasó!

Köszöntő

A

2013-ban

elfogadott

Élelmiszerlánc-biztonsági

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. Az ezzel kapcsolatos munka az előző
években már megindult és ezt sikerült folyatatni a 2015-ös évben is.
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. Ennek szellemében működött
tavaly is a minőségi termékek választását segítő Szupermenta
kampány, a konyhatechnológiai ismereteket bemutató Ételt csak
okosan és a felelős állattartást népszerűsítő Szabad a gazdi kampány
is.
A NÉBIH és a megyei kormányhivatalok élelmiszerlánc-felügyeleti
szervei az élelmiszerlánc teljes területén, vagyis a talajvédelemtől a
növényvédelmen és az állategészségügyön át a vendéglátásig 2015ban is folyamatosan ellenőrizték és felügyelték a vállalkozások
tevékenységét és létesítményeit. Az ellenőrzések hatékonyságának
növekedését jól mutatják a 2015. évi kiemelt ellenőrzések adatai. A
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NÉBIH hamisítás és feketegazdaság felderítéséért felelős, központi
ellenőrzési csoportja 90%-os hatékonysággal, 703 vizsgálatot végzett
és több mint 2 000 tonna terméket (élelmiszerek, zöldség-gyümölcs,
termésnövelő anyagok, növényvédőszerek) vont ki a forgalomból.
Az élelmiszerlánc és a hivatal tevékenységének nagyságrendjét és
összetettségét jól érzékelteti, hogy a NÉBIH laboratóriumai 2015-ben
több mint egymillió mintából több mint 2 millió vizsgálatot végeztek el,
ami mintegy 30%-kal haladja meg a tavalyi értéket.
A tavalyi év kiemelt szakmai eredményei között említhető a kéknyelvjárvány 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.
Remélem, hogy a 2015. évi tevékenységünkről szóló jelentés jól
bemutatja, hogy az előző években a Stratégiában megfogalmazott új
célkitűzések mentén megkezdett munkát a NÉBIH tovább folyatatta
és rövid betekintést is ad a tavalyi év történéseiről.

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 élelmiszerlánc-felügyeleti
szervei látják el. Tevékenységünkről azonban
nehéz
beszélni
anélkül,
hogy
megvizsgálnánk, hogy mit is értünk
élelmiszerlánc, élelmiszerlánc- biztonság 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.

Így a második többéves terv 2010-től 2014ig volt hatályos, ennek az ötéves
időtartamnak a céljait és prioritásait fekteti le
(1. Melléklet).

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.

A 2010-2014 közé eső időszakban és ezt
követően
2015-ben
bekövetkezett
változások miatt 2015-től kezdődően új
ITNET még nem került kialakításra.

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.

CÉLRENDSZERT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK
Az ITNET a 2010-től 2014-ig terjedő
időszakban stratégiai dokumentumként az
élelmiszerlánc-felügyeleti
szervek
fejlesztésére is kiterjedt. A 1703/2013. (X.8.)
Kormány
határozat
által
elfogadott
Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia 2013–
2022 (ÉLBS) 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.
Ebből kifolyólag az ITNET célrendszere ezt
követően főként szakmai célokat fogalmaz
meg, amelyek az Élelmiszerlánc-biztonsági
Stratégia
céllebontásával
kerültek
meghatározásra.
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, amelyek közül az élelmiszerlánc
kockázatok, az elérhető erőforrások, továbbá
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a társadalmi és vezetői elvárások figyelembe
vételével meghatározásra kerültek azok a
projektek,
amelyeket
részletesebb
projektkoncepció készítésre jelöltek és
végrehajtásuk prioritást élvez(ett). Ennek
eredményeként a 2014 őszén elindult kiemelt
stratégiai projektek között szervezetfejlesztési
és szakmai célok egyaránt megtalálhatóak.
A 2014. évben két olyan kiemelt projekt került
nevesítésre, amely szorosan kapcsolódik az
ITNET szakmai céljainak teljesüléséhez. Ezek
az alábbiak:
 Kockázatbecslési rendszer megújítása
 Élelmiszerek
minőségi-biztonságikedveltségi vizsgálata
A
2014.
évben
elindult
kiemelt
projektek
végrehajtása
2015-ben
is
folytatódott, ami ugyanakkor nem zárja ki
újabb kiemelt projektek elindítását és
megvalósítását a jövőben. Az Élelmiszerláncbiztonsági 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
kockázatbecslési
módszerek
nem
alkalmasak, de az ún. Egészségügyi
technológiaértékelés (Health Technology
Assessment - HTA) módszertana megfelelő
lehet. Ennek bevezetése, a módszertan
adaptálása, kidolgozása megkezdődött 2014ben.

ÉLELMISZERLÁNC-FELÜGYELETI TERVET
ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK
Az éves Élelmiszerlánc-felügyeleti terv egy
folyamatosan futó, évről évre megújuló terv,
amely a Stratégia elfogadása a célok
lebontása ezáltal, az ITNET újonnan
kialakítandó célrendszere az Élelmiszerláncfelügyeleti terv felépítését is befolyásolja.
Az éves Élelmiszerlánc-felügyeleti Terv
az Élelmiszerlánc
Mintavételi
Tervből,
a Tevékenység-ellenőrzési Tervekből és
a Speciális Tervekből áll össze. A tervezés
Szakmai Panelek keretében történik, ahol
igazgatási és laboratóriumi szakemberek
gyűjtik össze a tervezéshez szükséges
információkat és végzik el a kockázat alapú
prioritás lista összeállítását. Az Élelmiszerlánc
Mintavételi terven belül a mintavételek, egyegy szűkebb, jól körülhatárolható (szak)terület
szerint vagy az élelmiszerláncban előforduló
veszélyek szerint kerülnek csoportosításra.
Ezen túlmenően a „Kockázatbecslési
rendszer megújítása” c. ÉLBS kiemelt projekt
keretében a mintavételek tervezése átalakul.
2015-től kezdődően az egyes mintavételi
célokon belül kiemelt projektek kerültek
meghatározásra, amelyek nemcsak a
mintavételek tervezését, hanem a kezelni
kívánt veszélyhez kapcsolódóan az összes
szükséges
intézkedés
(ellenőrzés,
kommunikáció,
stb.)
tervezését
és
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végrehajtását is magukba foglalják.

A SZERVEZETI
VÁLTOZÁSOK

FELÉPÍTÉST

ÉRINTŐ

ILLETÉKES HATÓSÁGOK KIJELÖLÉSE

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.
A közigazgatást érintő jelentős átszervezések
következtében
a
Földművelésügyi
Minisztérium felelős az élelmiszerláncfelügyeletéért az élelmiszerlánc egészére
kiterjedően. A 2008. évi XLVI. az
élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről
szóló törvény (Éltv.) által meghatározott
hatósági feladatok és hatáskörök 2008
szeptembere óta kismértékben változtak. A
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal és a
Magyar
Élelmiszer-biztonsági
Hivatal
egyesülésével 2012. március 15-től létrejött a
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal,
amely a központi élelmiszerlánc-felügyeleti
feladatokat látja el.

amennyiben az adott megyében nincs
Erdészeti Osztály. A kormányhivatalok
szakmai irányításáért a Miniszterelnökség,
míg az élelmiszerlánc-felügyeletet ellátó
szervezeti egységek szakmai irányításáért a
Földművelésügyi Miniszter felel.
Az aktuális szervezeti felépítést, és irányítási
rendszert a 2. ábra foglalja össze.
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.

2015. április 1-vel számos, a helyi, területi és
központi hatóságok közötti koordinációt érintő
változás lépett hatályba.
A korábban független mezőgazdasági
szakigazgatási szervek 2011-től a fővárosi és
megyei kormányhivatalok igazgatóságaiként
működtek tovább (Élelmiszerlánc-biztonsági
és Állategészségügyi Igazgatóság valamint
Növény és Talajvédelmi Igazgatóság) illetve a
területi
szervek
által
működtetett
laboratóriumok
a
NÉBIH
országos
laboratórium hálózatának váltak részeivé.
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,
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Földművelésügyi
Minisztérium

Miniszterelnökség

Élelmiszerláncfelügyeletért Felelős
Államtitkár
Döntés
előkészítés és
támogatás

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium

Egészségügyért Felelős
Államtitkár

Infokommunikációért és
Fogyasztóvédelemért
Felelős Államtitkár

Élelmiszerláncfelügyeletért felelős
Helyettes Államtitkár/
Országos főállatorvos

Élelmiszerláncfelügyeleti
Főosztály

Nemzeti
Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal

Szakmai
irányítás

Élelmiszerfeldolgozási
Főosztály

Szakmai
irányítás

Állat-egészségügyi
és Koordinációs
Osztály

Élelmiszerfeldolgozási
Stratégiai Osztály

Élelmiszer és
Takarmánybiztonsági Osztály

Élelmiszerszabályozási
Osztály

Országos
Gyógyszerészeti és
Élelmezésegészségügyi Intézet

Növény- és
Talajvédelmi
Osztály

Élelmiszerbiztonsági
Kockázatértékelési
Igazgatóság

Országos
Tisztifőorvosi Hivatal

Országos
Epidemiológiai
Központ

Kiemelt Ügyek
Igazgatósága
Rendszerszervezési
és Felügyeleti
Igazgatóság
Élelmiszerlánbiztonsági és
Állategészségügyi
Elnökhelyettes

19 Megyei
Kormányhivatal
Tenyésztési és
Növénytermesztési
Elnökhelyettes

Növény-, Talaj és
Erdővédelmi
Elnökhelyettes

Álletegészségügyi és
Állatvédelmi
Igazgatóság

Állatenyésztési
Igazgatóság

Növény-, Talaj- és
Agrárkörnyezetvédelmi Igazgatóság

Állategészségügyi
Diagnosztikai
Igazgatóság

Növénytermesztési
és Kertészeti
Igazgatóság

Földművelésügyi
Igazgatóság

Állatgyógyászati
Termékek
Igazgatósága

(a fogyasztóvédelem
esetében 20)
Élelmiszerlánc-biztonsági,
Növény és Talajvédelmi
Főosztály/Élelmiszerláncbiztonsági és
Földművelésügyi Főosztály

Népegészségügyi
Főosztály

Erdészeti
Igazgatóság
Műszaki Engedélyezési
és Fogyasztóvédelmi
Főosztály

Élelmiszer- és
Takarmánybiztonsági
Igazgatóság
Borászati és
Alkoholos Italok
Igazgatóság

198 Járási Hivatal
(kivéve a fogyasztó védelem
esetében)

82 Járási Élelmiszerláncbiztonsági és
Állategészségügyi Osztály

2. ábra Illetékes hatóságok
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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 élelmiszerlánc-biztonság
szereplők 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
nyomonkövethetőség 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: egyrészt a
társadalmi
tudásmenedzsment
megszervezése
és
koordinálása
az
élelmiszerlánc mentén, másrészt 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.
A NÉBIH ismeretterjesztő tevékenysége
2015-ben is folytatódott a minél szélesebb
közönség megszólítása érdekében. A
Konyhasziget magazin - melynek célja, hogy
minél több háztartásba juttassa el
olvasmányos
formában
azokat
az
információkat, amelyek elősegítik a megfelelő
konyhatechnológiai ismeretek elsajátítását –
ebben az évben már online formában is
kiadásra került.
A Szupermenta, a NÉBIH termékteszt
programjának első éve alatt a hivatal
szakemberei és meghívott vendégei 15
termékcsoportot,
illetve
szolgáltatást
teszteltek. A paletta széleskörű,
a
tápoldatoktól az őrölt kávékon át egészen a
balatoni fagylaltozókig terjed. A NÉBIH
szakemberei összesen 517 terméket
vizsgáltak és több mint 10.000 laboratóriumi
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mérést végeztek el. A kedveltségi kóstoláson
több mint 300-an vettek részt, szakértők és
laikusok egyaránt. A Szupermenta blog 2015
végén honlappá alakult át, mely a jövőben a
NÉBIH terméktesztjeinek fő kommunikációs
csatornája lesz, amely mind struktúrájában
mind pedig arculatában igazodik a mai kor
elvárásaihoz.

FM és a NÉBIH szakemberei országjáró
előadássorozatot tartottak az új élelmiszer
jelölési rendelet (1169/2011/EU) gyakorlati
alkalmazásáról, mely nagy sikerrel zárult. A
19 megyében megszervezett 20 előadáson
kb. 1500-an vettek részt.
INNOVÁCIÓ

ÉS

GAZDASÁGFEJLESZTÉS

AZ

ÉLELMISZERLÁNCBAN

A Földművelésügyi Minisztérium 2015-öt a
Helyi termék évének nyilvánította, ezzel
erősítve a helyben előállított, ellenőrzött
termékek iránti vásárlói érdeklődést. A
kistermelői piacok száma folyamatosan
emelkedik, számuk az elmúlt négy évben
megduplázódott, mára 261 termelői piac
működik az országban. Ezeknek a piacoknak
a népszerűsítésére hozta létre az FM a
„Helyből jobb” honlapot, melyen országos
piackereső
működik.
A
tudástárban
jogszabályokat, előadásokat, tananyagokat
találhatnak az érdeklődők, a kistermelők a
szakmai programokról, rendezvényekről,
kiállításokról, támogatási lehetőségekről
szerezhetnek információkat. A program célja,
hogy a helyi termékeket gyártók szakmai
ismeretei bővüljenek, és kérdéseikre választ
kapjanak. 2015-ben 25 szakmai fórum került
megrendezésre.
A 2015-ben megrendezett, 77. Országos
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és
Vásáron (OMÉK) a NÉBIH első alkalommal a
Magyar
Mezőgazdasági
Múzeummal
közösen
szervezett
programokat,
a
helyszínen is folytatva szemléletformáló
tevékenységét. A
szervezők
az
idei
kiállításon 31 szakmai konferenciát hirdettek
meg, többek között két olyan témában is (A
Talajok Éve, illetve a Helyi termék éve 2015,
Élelmiszerek jelölése) amelyek programjait
2015-ben a NÉBIH is kiemelten támogatta.
A gazdálkodók és élelmiszervállalkozók
szakmai ismereteinek növelése céljából a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK), az

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.
Az egyetemi és hatósági összefogás
érdekében
2015-ben
hosszú
távú
együttműködési megállapodást kötött 2015
tavaszán a NÉBIH és a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem (NKE). A két
szervezet
szorosabb
összefogásával
hatékonyabbá válik a hivatal munkatársainak
szakmai fejlesztése és az NKE-n folyó
képzések tartalma is bővülni fog.
Szintén ebben az évben, a hatékony
utánpótlás nevelés érdekében kihelyezett
Élelmiszerlánc-biztonsági
Tanszék
létrehozásáról
kötött
együttműködési
megállapodást a NÉBIH és a Szent István
Egyetem Állatorvos-tudományi Kara (SZIE
ÁOTK). Az új tanszék legfontosabb célja a
megfelelő
gyakorlati
felkészültséggel
rendelkező szakemberek képzése, valamint
tudományos kutatások elősegítése, így
biztosítva
az
élelmiszerlánc-felügyeleti
hatósági feladatok magas szintű ellátását. A
NÉBIH és az egyetem között már eddig is

ITNET Jelentés 2015. • Magyarország • Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal • http://portal.nebih.gov.hu/

13
szoros együttműködés volt az állati eredetű
élelmiszerekhez kapcsolódó - élelmiszerláncbiztonsági stratégiával összefüggő - feladatok
oktatása és kutatása terén. E közös munka a
kihelyezett tanszék felállításával most egy új,
magasabb szintre lépett. Mindezeken túl az
ÁOTK hallgatók gyakorlati ismeretekkel való
tudása bővülhet a 2015 nyarán kötött FM-MESZIE megállapodás értelmében, mely
biztosítja a hallgatók szakmai gyakorlati
képzési helyét az FM Élelmiszerláncfelügyeleti Főosztályán, a NÉBIH-ben, illetve
Megyei Kormányhivatalok élelmiszerláncbiztonságért felelős főosztályain is.
Hazánk 2015-ben 30. alkalommal látta el a
FAO/WHO CCMAS munkaülés házigazdai
szerepét. Az ülés legfontosabb eredménye,
hogy
véglegesítették
a
módszerek
nemzetközi kereskedelmi alkalmazásának
alapelveiről
iránymutatást
adó
dokumentumot. Az iránymutatás célja, hogy
segítse az elvek könnyebb és egységesebb
értelmezését a világ minden részén. Az
álláspontok közelítését a plenáris üléseken
kívül munkacsoporti ülések és rendezvények
is segítették − hazai szakemberek és CCMAS
delegáltak részvételével.
A 2015. szeptemberi Kutatók Éjszakája
rendezvény keretén belül már 10. alkalommal
vehettek részt az érdeklődők a Hivatal által
szervezett előadásokon, programokon. A
hivatal telephelyei közül a fővárosi egységek
mellett a gödöllői, kaposvári, kecskeméti,
miskolci, székesfehérvári, szolnoki, velencei
és veszprémi laboratóriumok is kitárták
kapuikat a látogatók előtt. Ebben az évben
három
szakterület
(állategészségügyi
diagnosztika,
élelmiszerés
takarmánybiztonság,
növényés
talajvédelem) mintegy 50 programmal készült
a rendezvényre.

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
kockázatelemzést. Megerősíti az ágazati
stratégiai döntéshozatalt és támpontot ad a
termékek
átfogó
tanúsítási
és
nyomonkövetési 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. Az elektronikus nyilvántartási
rendszer keretén belül eddig 366.000 FELIR
azonosító került kiadásra az ügyfelek részére.
A 2015. év során több mint 88.000 új
élelmiszerlánc- szereplő kezdeményezte
regisztrációját a FELIR nyilvántartásban. Az
azonosító kiadása nagymértékben segíti a
legális vállalkozások tevékenységét, és
versenyhelyzetét is.
A fejlesztések megteremtik a lehetőségét
annak, hogy az Elektronikus Közúti
Áruforgalom Ellenőrző Rendszerből (EKÁER)
érkező
adatok
hozzájáruljanak
az
élelmiszerlánc-felügyelet
megalapozott
kockázatbecsléséhez, segítik a termékek
nyomonkövetését és a célzott, hatékony
ellenőrzések végrehajtását. A FELIR
rendszer pedig – mivel az EKÁER csak
FELIR azonosító megléte esetén teszi
lehetővé az élelmiszerek szállítását, valamint
csak bejelentett első magyarországi tárolási
helyre engedi az élelmiszerek behozatalát hozzájárul a piac kifehérítéséhez. A NÉBIH
részt
vesz
az
EKÁER
rendszer
fejlesztésében, biztosította a 2015. évi
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zökkenőmentes üzemeltetést, valamint a
társhatóságokkal közösen ellenőrzéseket
végzett
az
EKÁER
érintettségű
szállítmányokkal kapcsolatban.
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.
HITELES ÉS ERŐS HATÓSÁG

A mai modern élelmiszerlánc-biztonság
elképzelhetetlen az egész élelmiszerlánc
komplex, megelőző jellegű felügyelete nélkül.
Az erős hatóság kialakításához újra kell
szervezni
a
döntéseket
megalapozó
laboratóriumi rendszert, és arra alapozott
ellenőrzési
programokkal
például
szalmonellagyérítés,
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 2014-es helyzetfelmérés után 2015-ben
folytatódott a laborkoncepció kialakítása a
NÉBIH
több
igazgatóságának

együttműködésével.
A
laborkoncepció
véglegesítéshez az osztrák laboratóriumi
rendszer
működését,
jó
gyakorlatait
tanulmányozták a Minisztérium és a NÉBIH
munkatársai.
A NÉBIH 2015-ben kiemelt projektként
elindította a védjegy rendszer fejlesztését és
a hatósági minősítési rendszer kialakítását az
élelmiszer termékek vonatkozásában. A
fogyasztók túlnyomó többsége nincsen
tisztában
a
védjegyek
jelentésével,
ugyanakkor a fogyasztót a védjegyek nagy
száma el is bizonytalaníthatja, ha nem tud
kiigazodni közöttük. Az elemzések alapján
egyértelmű, hogy a jelenleginél átfogóbb
minősítési
rendszerek
bevezetése
szükséges, amelyek mögött hiteles, piaci
érdekektől mentes hatósági ellenőrzések
állnak. Felmérés szerint a lakosság
kifejezetten elvárja a határozott állami
szerepvállalást
az
élelmiszerbiztonság
területén. Mindezek alapján a megkezdődött
a Kiváló Magyar Élelmiszer (KMÉ) védjegy
továbbfejlesztése, valamint a hatósági
védjegyrendszer és minősítési rendszer
kialakítása is.
2015. áprilisában a Kormány elfogadta „A
közétkeztetés állapotáról” szóló FM-EMMI
közös jelentést, mely feltárja a közétkeztetést
érintő problémákat és megoldási javaslatokat
fogalmaz meg ezek kezelésére. A NÉBIH
szakemberei számos hasonló külföldi
megoldás figyelembevételével kidolgozták a
hazai minősítő eljárást. A minősítésnél fontos,
hogy átlátható, nyilvános, egységes, objektív,
elfogadott és ne megszégyenítő, hanem
fejlesztésre ösztönző legyen. A közétkeztető
konyhák minősítő rendszere vizsgálja a
terméket (élelmiszer, étel), a tevékenységet,
a
létesítményt,
a
minőséget
és
élelmiszerbiztonságot
garantáló
dokumentumokat és a folyamatok rendszerét,
megbízhatóságát, jogszabályoknak való
megfelelőségét.
2015
októberében
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megkezdődött a közétkeztetési főzőkonyhák
élelmiszerbiztonsági és élelmiszerminőségi
szempontok
szerinti
minősítésének
„próbaüzeme”. 2015-ben 723 főzőkonyha
szemléje zajlott le. A minősítés célja, hogy
fejlesztésre, javításra ösztönözzön, ezért a
szemlék
alapján
valamennyi
konyhaüzemeltetőnek egyedi levél kerül
kiküldésre a feltárt hibákról és az azok
javítására vonatkozó megoldási javaslatokról.
2015-ben
tovább
folytatódott
a
sertésállományoknak a sertés reprodukciós
zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó
szindrómájától (PRRS) való mentesítési
programja.
A
mentesítési
program
eredményeként csökken az élősertés
behozatal az EU Tagállamokból: a 2013.
évhez viszonyítva 24 %-kal esett vissza a
sertés import. Legjelentősebben a vágóállat
behozatal csökkent 66 %-kal, de a
továbbtartásra szánt malac behozatal is 14
%-kal csökkent. A tagállami kereskedelemből
származó élő sertés behozatal visszaesése
nem a piac fehéredésének eredménye, mert
az élőállatok behozatala a magas ÁFA
esetében
is
állategészségügyi
bizonyítvánnyal történt, és azóta is így
történik.
A
mentesítési
program
eredményeként
növekedtek
a
piaci
lehetőségek a hazai sertés-előállítóknál:
2015-ben mintegy 9,3 százalékkal több
sertést vágtak le hazánkban, mint 2014-ben.
A növekvő vágási számot és hízóalapanyag
előállítást hazai források biztosítják.
2014. elején, egyetlen megye teljes
sertésállománya sem volt mentes, 2015.
december végére 5 megye lett mentes. Két
megyében (Somogy és Szabolcs-SzatmárBereg) mindösszesen egy-egy nagylétszámú
állomány hátráltatja a teljes megye mentes
státuszának elérését. 2016. június 1-jére a
tenyészállatok 14 %-át, míg a teljes
sertésállomány 12,5 %- át tartják már mentes
megyékben.

2014. elején a nagylétszámú állományok 73
% volt mentes. Ez a kocalétszám 63 %-át
adta. 2015 végén ugyanez a szám 80 % és
68 % volt. Így elmondható, hogy 2015.
december 31-én legalább 10.000-rel több
koca található PRRS mentes telepeken, mint
2014-ben.
2014. elején a háztáji állományok 3,7 %
bizonyult fertőzöttnek. 2015. évben a
magasabb
mintaszám
mellett
is
mindösszesen 224 állat, azaz 0,6% volt csak
fertőzött.
AZ ÉLELMISZERLÁNC KIFEHÉRÍTÉSE, SIKERES
KÜZDELEM A VISSZAÉLÉSEKKEL SZEMBEN

Ismert tény, hogy a szektorban kiugróan
magas a be nem vallott bevételek,
jövedelmek aránya, kárt okozva ezzel a
nemzetgazdaságnak és a tisztességes
vállalkozóknak is. A hamisítások, csalások
elleni küzdelem legfőbb célja mégis az, hogy
a fogyasztók legális körülmények között
előállított, ellenőrizhető és biztonságos
termékekkel találkozhassanak, melyek nem
jelentenek számukra közvetlen 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 NÉBIH gyors reagálású, operatív jellegű
ellenőrzéseket végző részlege, a Kiemelt
Ügyek Igazgatósága (KÜI) 2015. évben is
számos esetben derített fel illegális
tevékenységeket, majd hozott nyilvánosságra
élelmiszerlánc-hamisítási, csalási ügyeket.
Ezek közül kiemelhető például 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
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élelmiszer-előállító
egységből.
Az
igazgatóság munkája 2015-ben az illegálisan
működő, internetes kereskedelmet folytató
vállalkozások
tevékenységének
ellenőrzésére is irányult. Ellenőrzésre
kerültek
növényvédő
szert
hirdetők,
vetőburgonyát
hirdetők,
állatgyógyszert
forgalmazó állatorvosi rendelők, húst, és
húskészítményt áruló kereskedések, valamint
webáruházak és beszállítóik is.
A NÉBIH 2015-ben megerősítette a
tisztességtelen piaci magatartás elleni
hatósági fellépést, és a Gazdasági
Versenyhivatal intézkedéseitől függetlenül
fellép az élelmiszergazdaságot károsan
befolyásoló gazdasági cselekmények elleni.
Az ellenőrzött ügyfelek döntő többségében a
szintén országosan működő multinacionális
láncok. Az ellenőrzött esetek nagyobb része
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.
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Egységes szervezettel
az élelmiszerlánc-biztonságért
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal látja el a központi élelmiszerláncfelügyeleti feladatokat. A területi szervek a fővárosi és megyei kormányhivatalok
főosztályaként működnek, a területi szervek által működtetett laboratóriumok
részei a NÉBIH országos laboratórium hálózatának.
Jelenleg a Földművelésügyi Minisztériumon (FM) belül az élelmiszerláncfelügyeletért felelős államtitkár felügyelete alatt álló Élelmiszerlánc-felügyeleti és
Élelmiszer-feldolgozási Főosztály irányítja és felügyeli a növény- és
talajvédelemmel, növényegészségüggyel, növényi termék ellenőrzéssel,
takarmányokkal,
készítményekkel,

állategészségüggyel,
állat-

és

állatvédelemmel,

növényegészségügyi

állatgyógyászati

határellenőrzéssel,

élelmiszerekkel kapcsolatos szakmai hatósági és laboratóriumi feladatellátást.
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Az FM és a NÉBIH között egyenes utasítási
rendszer
működik,
a
megyei
kormányhivatalok élelmiszerlánc-felügyeleti
szervei a Miniszterelnökség irányítása alá
tartoznak, felettük a Földművelésügyi
Miniszter gyakorol szakmai irányítói jogkört.
A NÉBIH fő feladata a döntéstámogatás és
előkészítés. Az intézményi struktúra és
szerepkörök változása komoly kihívások elé
állította és állítja a Szolgálatot.

számára
árusító
üzletek,
azaz
a
kiskereskedelmi szektor vonatkozásában.

A NÉBIH - a társhatóságokkal együttműködve
- nagyszámú operatív feladat elvégzését
támogatja szakmailag az élelmiszerláncfelügyelet 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.

AZ

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
élelmiszerlánc-felügyeleti szervei.
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.
Az Éltv. 2015. január 1-jétől hatályos
módosítása létrehozta az ún. sávos
(progresszív) felügyeleti díjat a napi
fogyasztási cikkeket végső felhasználók

Az Éltv. módosítása miatt az Európai
Bizottság több vizsgálatot indított, amelynek
eredményeként a progresszív díjmérték az
eljárást
lezáró
bizottsági
határozat
meghozataláig nem alkalmazható.

A NÉBIH 882/2004/EK RENDELET HATÁLYA
ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEI
ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI

ÉS

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI ELNÖK-HELYETTESSÉG

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
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kapcsolatos központi igazgatási feladatokat.
NÖVÉNY-,

TALAJ-

ÉS

ERDŐVÉDELMI

ELNÖKHELYETTESSÉG

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.
ÖNÁLLÓ, KÖZVETLENÜL AZ ELNÖK ALÁ TARTOZÓ
SZERVEZETI EGYSÉGEK

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.
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 tudományos kockázatbecslési feladatokat
2012 márciusától a MÉBIH helyett a NÉBIH
Élelmiszerlánc-kockázatbecslési
Igazgatósága (ÉKI) végzi.
A NÉBIH működésének és feladatellátásának
jogszabályi alapja, valamint a 2015-ben
módosult főbb jogszabályok listája megtalálható az 1. mellékletben.

A
MEGYEI
KORMÁNYHIVATALOK
ÉLELMISZERLÁNC_FELÜGYELETI
SZERVEI
Jelenleg a területi illetékes hatóság szerepét
a megyei kormányhivatalok élelmiszerláncfelügyeleti szervei látják el a 4. ábrán látható
irányítási rendszerben.
A megyei kormányhivatalok növény- és
talajvédelemért felelős szervei (korábban
NTI-k) látják el a területi elsődleges
termeléssel és a növényi termék ellenőrzéssel
kapcsolatos,
növényvédelmi,
növényegészségügyi, talajvédelmi, zöldséggyümölcs, dísznövény, szaporítóanyag és
komló minőség- ellenőrzési hatósági,
valamint az ökológiai gazdálkodás növény- és
talajvédelmi
vonatkozású
ellenőrzési
feladatait és egyéb állami szakfeladatokat.
A megyei kormányhivatalok élelmiszerláncbiztonságért és állategészségügyiért felelős
szervei (korábban ÉBÁI-k) látják 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.
2015-től
az
élelmiszerlánc-felügyeletért
felelős
igazgatóságok
a
megyei
kormányhivatalok Főosztályaiként folytatják
tevékenységüket. Az említett feladatok az
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Élelmiszerlánc-biztonsági,
Növény
és
Talajvédelmi
Főosztályhoz
és
az
Élelmiszerlánc-biztonsági
és
Földművelésügyi Főosztályhoz tartoznak,
amennyiben az adott megyében nincs
Erdészeti Osztály.
A

megyei

élelmiszerlánc-biztonsági

állategészségügyi
szakterület
ellenőrei
ezeken kívül ellátják a must, bor, borpárlat és
egyéb borgazdasági termékek előállításával,
kezelésével kapcsolatos területi állami és
hatósági feladatokat is.
A NÉBIH utasítási és jelentési láncát a 4. ábra
szemlélteti.

és

Elnök

Élelmiszerlánc-biztonsági
és Állategészségügyi
Elnökhelyettes

Elnöki Titkárság

Belsőellenőrzési
Igazgatóság

Jogi és Humánpolitikai
Igazgatóság

Rendszerszervezési és
Felügyeleti
Igazgatóság

Élelmiszerbiztonsági
Kockázatértékelési
Igazgatóság

Kiemelt Ügyek
Igazgatósága

Gazdasági Elnökhelyettes

Tenyésztési és
Növénytermesztési
Elnökhelyettes

Növény-, Talaj és
Erdővédelmi
Elnökhelyettes

Álletegészségügyi és
Állatvédelmi
Igazgatóság

Felügyeleti Díj és
Forgalmazói
Ellenőrzési Igazgatóság

Állatenyésztési
Igazgatóság

Növény-, Talaj- és
Agrárkörnyezetvédelmi Igazgatóság

Állategészségügyi
Diagnosztikai
Igazgatóság

Költségvetési
Igazgatóság

Növénytermesztési és
Kertészeti Igazgatóság

Földművelésügyi
Igazgatóság

Állatgyógyászati
Termékek
Igazgatósága

Vagyongazdálkodási és
Üzemeltetési
Igazgatóság

Élelmiszer- és
Takarmánybiztonsági
Igazgatóság

Informatikai
Igazgatóság

Erdészeti Igazgatóság

Borászati és Alkoholos
Italok Igazgatóság

3. ábra A NÉBIH szervezeti felépítése

JOGOSULT ÁLLATORVOSOK
A jogosult állatorvos (contracted official
veterinarian) a kormányhivatal élelmiszerláncbiztonsági és állategészségügyi főosztályával
közszolgálati jogviszonyban nem álló,
jogszabályban meghatározott állami és
hatósági feladat ellátására - az illetékes

főosztályt vezető 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.
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Földművelésügyi
Minisztérium

Miniszterelnökség

NÉBIH

Megyei Kormányhivatal
Kormánymegbízott

Megyei Kormányhivatal
élelmiszerlánc-felügyeleti
szervei

Járási Hivatal

Hatósági állatorvos
Élelmiszerbiztonsági felügyelő
Takarmányfelügyelő

Növényvédelmi Felügyelő
Zöldség-Gyümölcs
Minőségellenőr

4. ábra NÉBIH utasítási és jelentési lánc

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 kijelölése alapvetően a NÉBIH hatályos
Szervezeti és Működési Szabályzatában
(SzMSz) történik, a laboratóriumi feladatellátás részletes szabályozása elnökhelyettesi
utasításokon keresztül valósul meg

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 NRL-ek
által szervezett körvizsgálatokban, valamint az
NRL-ek részvétele az EU-RL-ek (CRL-ek) által
szervezett körvizsgálatokban kötelező.
A körvizsgálati témák meghatározása az NRLek 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.

NEMZETI REFERENCIA LABORATÓRIUMOK (NRL)

Az országos főállatorvos a miniszter által
átruházott hatáskörben jelöli ki a Nemzeti
Referencia Laboratóriumokat, az NRL-ek
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Kockázat alapú ellenőrzéssel
az átlátható és hatékony munkáért
Az élelmiszerlánc-felügyelet szerveinek működésében világszerte megfigyelhető a
hangsúly eltolódása a kockázatelemzésen alapuló, a közegészségügyi, élelmiszerláncbiztonsági célokra összpontosító rendszer felé, mivel alapvetően a kockázat alapú
megközelítés egy jóval hatékonyabb, hosszú távon olcsóbb (ezekből kifolyólag így
költséghatékonyabb) és átláthatóbb felügyeletet tesz lehetővé.
A kockázat alapú megközelítés lényege, hogy az élelmiszerláncot érintő veszélyeket
hatásuk, gyakoriságuk (valószínűségük), valamint egyéb szempontok alapján
elemezzük, és a kockázatkezelési tevékenységeket hangsúlyosan a magas kockázatú
csoportokra összpontosítjuk. A kockázat alapú prioritásképzés jogosságát és
költséghatékonyságát az is adja, hogy az egyes szakterületek, felügyeleti
tevékenységek közti súlyozáshoz szolgálnak szakmai támpontul, így lehetővé válik az
erőforrások szakmai, kockázat alapú elosztása. A nem kockázat alapú rendszerek
esetében is megtörténik az erőforrások elosztása, azonban mivel ez nem szakmai,
dokumentált, kockázati alapon történik, így az ilyen rendszer egyrészt nem transzparens,
másrészt nem is hatékony módja az erőforrások elosztásának.
Az ITNET a kockázat alapú ellenőrzést központi szervező elvként állítja be, hozzájárulva
az átlátható és hatékony munkavégzést eléréséhez.
2013-ban megjelent a kockázat alapú mintavételi tervezés formalizált kereteit
meghatározó 5/2013. számú elnöki utasítás az Élelmiszerlánc Mintavételi Terv
elkészítéséről.
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A
többéves
élelmiszerlánc-ellenőrzési
ciklusban a stratégiai célok reális
meghatározásához
elengedhetetlen
a
kockázatelemző
rendszer
működése;
egyúttal
a
célok
teljesülésének
visszaellenőrzése, monitorozása, validálása
értékes
információt
szolgáltat
a
kockázatelemző rendszereknek (5. ábra).
Kockázatelemzés

Kockázatelemzésen
alapuló szabályozási
rendszer validálása

Reális
élelmiszerbiztonsági,
közegészségügyi célok

Célok teljesülése

5. ábra Kockázat alapú megközelítés

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

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

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

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

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

Az itt vázolt, moduláris rendszerű
kockázatbecslésen alapuló tervezést
folyamatosan

terjesztjük

élelmiszerlánc-felügyelet

ki

az

többi,

a

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

ÉS
A
TERVET

A MINTAVÉTEL TERVEZÉS ÁTALAKÍTÁSA

A 2014-ben elkezdődött mintavételi tervezési
folyamatfejlesztés 2015-ben is folytatódott. A
mintavételi és ellenőrzési rendszer 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. 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.

INFORMATIKAI FEJLESZTÉSEK

A FELIR projektre alapozva indítja el a
hatóság az „Intelligens Élelmiszerláncbiztonsági Elemző Rendszer” (INTEL)
fejlesztését, 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
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élelmiszerlánc-biztonsági,
közegészségügyi célkitűzésekkel
Felvilágosítás az élelmiszerlánc aktuális
helyzetéről
Adatszolgáltatás a hazai és nemzetközi
kockázatbecslési
rendszerek
működéséhez
Új veszélyek feltárása
A hatósági ellenőrzések céljainak
meghatározása
A hangsúlyos /veszélyes/ ellenőrizendő
területek felmérése
A hatósági kockázatkezelő tevékenység
eredményességének, hatékonyságának
felmérése, ellenőrzése
Kockázatkezelési
módszerek
felülvizsgálata, módosítása
Információ a források kockázat alapú
elosztásához.

ÉLELMISZER- ÉS TAKARMÁNY-VIZSGÁLATI

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
húskészítmény
kereskedelmi
előreszeletelése).

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:
HAZAI TERMÉKEK MINTÁZÁSA

A magyar termékek ellenőrzését maguknál a
gyártóknál kell megtenni. Ebbe a folyamatba
a mintavételnek is bele kell tartoznia. Olyan

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.
Abban az esetben, amikor egyes termékek
forgalmazása
jellemzően
nem
hazai
nagykereskedelmi raktár közbeiktatásával
történik (pl. határmenti területek), ezen
termékek ellenőrzése a végső fogyasztó
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részére
történik.

értékesítő

kiskereskedelemben

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
szempontból, minimális egyszerre
feldolgozandó
minta-számok
figyelembevételével).

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
NÖVÉNY- ÉS TALAJVÉDELMI ÉVES MONITORING
TERV

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

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).
JÁRVÁNYÜGYI MONITORING TERV

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

A Járványügyi Monitoring Terv 2015-ben az

NÖVÉNYVÉDŐSZER-MARADÉK MONITORING
TERV

A terv a növényi alapú feldolgozott és
feldolgozatlan
növényi
termékek
növényvédőszer-maradékok
laboratóriumi
vizsgálatát célozza.
Az élelmiszer-biztonság megteremtéséhez, a
káros
anyag
expozíció
figyelemmel
kíséréséhez úgy szükséges kialakítani a
növényvédőszer-maradék vizsgálatok
számát, hogy az adott ország termelési
struktúráját és fogyasztási szokásait, a lehető
legjobb mértékben lefedje.
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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 mintavételezést a növényvédelmi felügyelők
és a zöldség-, gyümölcs minőségellenőrök
végzik.
NITRIT-NITRÁT

valamint

NEHÉZFÉM

VIZSGÁLATOK

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











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 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.
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A pontokat kisebb természetföldrajzi
egységek reprezentatív területein jelölték ki.
Ezért reálisan és természethűen jellemzik az
ország talajviszonyait, ezáltal lehetőséget
adva a talajállapot jellemzésére és az abban
bekövetkező változások regisztrálására. A
pontok kijelölésének alapvető követelménye
a reprezentativitás volt, vagyis az, hogy a
mérési pontnak hűen kell jellemeznie az általa
reprezentált természetföldrajzi egységet vagy
legalábbis annak túlnyomó részét. A mérési
követelményének szigorú betartása mellett
előnyben részesítették azokat a területeket:
 ahol
szabadföldi
tartamkísérletek
vannak, így azok kísérleti eredményei
hozzárendelhetők;
 amelyekre vonatkozóan régebbi adatok
álltak rendelkezésre (korábbi talajtérkép,
talajértékeléshez feltárt szelvény), így a
talaj
állapotváltozására
vonatkozó
adatsor időben meghosszabbítható, a
múlt felé kiterjeszthető, s lehetőség van
az azóta bekövetkezett változások
okfeltáró elemzésére is;
 ahol a természeti környezet egyéb
elemeire vonatkozóan is folynak mérések
(meteorológiai állomás, talajvízszintészlelő 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
megakadályozása.

és

terjedésének

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

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
élelmiszer-ellenőrzés
rendszerében is részt vesz (beérkező borok
lejelentése utáni ellenőrzés és jelentések).
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 modell-tervezet
jellemzője, hogy egy ún. eseményeket követő
rendszer. A prioritásokat mindig a borpiac
határozza meg. Évi 2000-3000 helyszíni

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.
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2. Vendéglátóhelyekben

3.

4.

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

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

Borászati és alkoholos ital termékek
határértékkel
rendelkező
kémiai
szennyezőinek célellenőrzése



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

forgalmi adatok:
szankciók,

KIEMELT ELLENŐRZÉSEK TERVE

o

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

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

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.

LÉTESÍTMÉNY-ELLENŐRZÉS
FOLYAMATELLENŐRZÉS

-

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI, ÁLLATVÉDELMI, ÉLELMISZER

ÉS

TAKARMÁNY

LÉTESÍTMÉNY-

ELLENŐRZÉSI TERV



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

2011-ben került kidolgozásra, majd 2012-től
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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 élelmiszerlánc-felügyeleti szervhez.

A kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó
jogszabályban
foglalt
gazdálkodási
követelmények (JFGK-k) közül a NÉBIH által
ellenőrzendő JFGK-k az alábbi csoportokba
sorolhatók:
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
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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-

monitoring keretében végzik a növények,
növényi termékek növényvédőszer-maradék
tartalmának hatósági ellenőrzését, zárlati
(karantén) és veszélyes mezőgazdasági
károsítók előfordulását derítik fel, a veszélyes,
potenciálisan nagy kártételt okozó károsítók
előfordulását előrejelzik és nyilvánosságra
hozzák.

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 növényegészségügyi,
növényvédelmi
és
talajvédelmi biztonságának biztosítása; az
ország növény-egészségügyi 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 növényés talajvédelmi szakterületek felügyelői éves

A
növényvédő
szerek
forgalmazását,
szakszerű használatát és minőségét ellenőrzik,
növényvédőszer hatásvizsgálatot végeznek
engedélyezés vagy fejlesztés (okiratkiterjesztés) alatt álló növényvédő szerekkel,
talajvédelmi
hatósági
engedélyeket
(melioráció,
„zöldmezős"
beruházás,
ültetvénytelepítés,
talajjavítás,
szennyvízkezelés, stb.) adnak ki, a kölcsönös
megfeleltetés bizonyos jogszabályban foglalt
követelményeit,
valamint
az
agrárkörnyezetgazdálkodási
minimumkövetelményeket
hatáskörrel
rendelkező hatóságként ellenőrzik.
A
szakterületekhez
kapcsolódó
jogszabálysértés esetén elsőfokú hatóságként
eljárnak az ügyek kivizsgálásában, a felelősség
és az ehhez kapcsolódó jogkövetkezmény
megállapításában.
Ezen
felül
az
agrárkörnyezet-gazdálkodási
támogatási
jogcímhez
kapcsolódóan
szakértő
ellenőrökként részt vesznek a Mezőgazdasági
és Vidékfejlesztési Hivatal ellenőrzéseiben.
A NÉBIH NTAI másodfokú hatóságként jár el
a megyei kormányhivatalhoz tartozó növényés talajvédelmi szakterületek felügyelői 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.

ITNET Jelentés 2015. • Magyarország • Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal • http://portal.nebih.gov.hu/

34

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 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.

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.

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.
ALKOHOLOS ITALOK ELLENŐRZÉSI TERVE

Az Alkoholos Italok Ellenőrzési Tervének
végrehajtása során az élemiszer-ellenőrző,illetőleg borászati felügyelők ellenőrzik az
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Képzett szakemberekkel
a professzionális munkáért
A NÉBIH-nek mint hatóságnak a legfőbb átfogó célja a minél tökéletesebb
élelmiszerlánc-felügyelet kialakítása, amely képes garantálni az alapvető célok - úgymint
az emberi egészség, a nemzetgazdaság, az állatok védelme - teljesülését. Ez a feladata
igen sokrétű és összetett, melyeknek elvégzése magas szakmai ismereteket,
tapasztalatokat igényel.
A hatósági ellenőrzési munkát állatorvosi, orvosi, élelmiszer- mérnök, takarmánymérnök,
közegészségügyi felügyelői, növényvédelmi 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.

ITNET Jelentés 2015. • Magyarország • Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal • http://portal.nebih.gov.hu/

36
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 HACCP-vel 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 élelmiszerlánc-felügyeleti
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.

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
növény- és 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.
A Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi
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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 élelmiszerláncbiztonsági 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.
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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 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 élelmiszerlánc-felügyelet
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.

A BEVALLÁSOK ELLENŐRZÉSE
2015. évben tovább folytatódott a
bevallással nem rendelkező ügyfelek
vizsgálata, valamint kiemelt helyen a tej és
tejterméket
forgalmazó
ügyfelek
vizsgálatára került sor. Összesen 110 db
élelmiszerlánc-felügyeleti díj ellenőrzés
indítását kezdeményeztük, valamint az
előző évekről áthúzódó ellenőrzés összesen
162 db volt. Folytatódott a bevalló, de nem
fizető ügyfelek vizsgálata, mely alapvetően
a kintlévőségek rendezését szolgálta. A
kintlévőségek ellenőrzésénél az esetek
közel felében az ügyfelek rövid időn belül
rendezték tartozásukat. Az ellenőrzések
hatására érzékelhető volt továbbá, hogy
megnövekedett – az ellenőrzötteken kívül is
- a bevallást beadók száma. A 2015-ös év
eredményeként elmondható, hogy – a
kintlévőségek
folyamatos
csökkenése
mellett – az ellenőrzések hatására a
határozatokban és a pótlólagosan benyújtott
bevallásokban 50 millió Ft-ot meghaladó
összegű felügyeleti díj kötelezettséget
realizáltunk. Az ellenőrzések során 2015.
évben 57 db ellenőrzés egyszerűsített
módon, míg 129 db ellenőrzés határozattal
zárult, amelyek során felügyeleti díj
különbözet címen 23.200.000,- Ft összeget,
mulasztási és eljárási bírság címen
1.760.000,- Ft összeget, míg késedelmi
pótlék címen 2.690.636,- Ft összeget és
eljárási költség címen 108.490,- Ft összeget
állapítottunk meg.
Több ügyfél a fizetési felszólítások, valamint
az ellenőrzések kapcsán fizetési könnyítési
és méltányossági kérelmet nyújtott be. A
2015. évben összesen 67 db fizetési
könnyítési kérelem érkezett be, míg 2014.
évről áthúzódó kérelmek száma: 101 db
volt, melyeknek elbírálása és feldolgozása
folyamatosan történik. A beérkezett fizetési
könnyítési kérelmekből 2015. évben 147
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esetben történt meg az elbírálás, mely 80 %ban elutasítással és 20%-ban elfogadással
zárult.
Az ellenőrzések tapasztalatai azt mutatják,
hogy a következetes és rendszeres
ellenőrzések elérik, hogy a cégek
jogkövetőbb gyakorlatot alkalmazzanak.
A továbbra sem fizető ügyfelekkel szemben
(273 ügyfél esetében) a Hivatal végrehajtást
kezdeményezett az illetékes Nemzeti Adóés Vámhivatalok felé a kintlévőségek
behajtása
céljából
összességében
157.841.370,Ft
összegben.
A
megkeresések alapján a területileg illetékes
NAV 40 millió Ft összegben az ügyfelektől
sikeresen behajtotta a tartozásokat.

ÉLELMISZERLÁNC-FELÜGYELETI DÍJ: A
MEGYEI
KORMÁNYHIVATALOK
ÉLELMISZERLÁNC-FELÜGYELETI SZERVEI
A felügyeleti díjbevétel megyék közötti
felosztása
a
Miniszterelnökség
rendelkezései szerint történt, figyelembe
véve az egyes kormányhivatalok közötti
feladatmegoszlás eltérő volumenét is.
Az egyes kiadásnemek megoszlása a
kormányhivatalok közt jelentős szórást
mutat. Személyi jellegű kiadás kizárólag
abban a kormányhivatalban számolható el,
ahol a kincstári költségvetés nem csak
támogatásból finanszírozta a munkaerő
foglalkoztatását. 2014-hez képest tovább
növekedett a felügyeleti díjból elszámolt
bérek és közterhek abszolút összege és
aránya is. 2015-ben két kormányhivatal
elszámolása szerint kizárólag személyi
juttatásokra, illetve azok közterheire tudta
fordítani
az
élelmiszerlánc-felügyeleti
díjbevételt, és további hat kormányhivatalnál
e kiadások aránya meghaladja a 85%-ot.

Kiadáscsoport
Személyi juttatások
Munkáltatót terhelő
közterhek
Dologi kiadás
Felhalmozási kiadás
(beruházás, felújítás)
Általános kiadás
(dologi és felhalmozási
kiadások max. 7%-a)
2015. évi
kötelezettségvállalással
terhelt maradvány részét
képező összeg
Összesen

Összeg
(millió Ft)
4 047,89

61,28%

1 295,81

19,62%

1 150,65

17,42%

11,68

0,18%

71,39

1,08%

28,54

0,42%

6 605,96

100,00

Arány

1. táblázat A megyei kormányhivatalok
kiadásainak megoszlása fő kiadás
csoportonként 2015-ben

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
4%-ot, mértéke évről évre csökkenő. A
dologi működési kiadások az összes kiadás
17%-át tették ki, ezen belül a jelentősebb
kategóriák az egyéb és a szakmai
tevékenységet segítő szolgáltatások (22,
illetve 14%) valamint a közüzemi díjak
(12%). Lényegesen csökkent 2014-hez
képest a felügyeleti díjból a megyei
kormányhivataloknál
megvalósított
beruházások, felújítások összege. Hét
kormányhivatalnál történtek fejlesztések, de
a teljes összeg 60%-a Somogy Megyei
Kormányhivatal
ingatlanberuházásához
(fűtéskorszerűsítés és kazáncsere) köthető,
a többi kormányhivatalnál néhány százezer
forint
összegben
történtek
eszközbeszerzések.
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A BESZEDETT DÍJ FELHASZNÁLÁSA
A NÉBIH 2015-ben 4 840,84 millió Ft
felügyeleti
díjat
használt
fel
kötelezettségvállalással, ezen összegből
4 609,7 millió Ft-ot 2015. évi kiadásokra, s
további 231,14 millió Ft fejlesztési
kötelezettségvállalást 2016. évi pénzügyi
teljesítéssel.
A „személyi juttatások” és a „munkaadót
terhelő közterhek” sorok a kiemelt
élelmiszerbiztonsági
ellenőrzések,
az
EKAER működtetése, illetve a felügyeleti díj
bevallások
adminisztrációjával
és
ellenőrzésével
kapcsolatosan
többlet
illetményeket,
juttatásokat
és
azok
közterheit tartalmazzák.
A dologi kiadásokon belül a legjelentősebb
tétel a szakmai anyagok, elsősorban
laboratóriumi vegyszerek, kellékek és más
készletek beszerzése, ez az összes dologi
kiadás mintegy 32%-a.
A NÉBIH országos laborhálózatának
jelentős része a megyei kormányhivatalok
által vagyonkezelt ingatlanban működik. E
laborok üzemeltetési kiadásaira a NÉBIH
megállapodást
kötött
a
kormányhivatalokkal. 2015-ben a megyei
kormányhivatalok
részére
így
továbbszámlázást követően - összesen
110,5 millió Ft került kifizetésre. A dologi
kiadások között kiemelendők az ÉLBS-nek
megfelelően a szakmai rendezvényekre,
kommunikációra,
szemléletformálásra,
Szupermenta-terméktesztekre
fordított
kiadások, összesen 118 millió Ft értékben.
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 NÉBIH-et terhelik a
kormányhivatalok, a jogosult állatorvos és a
NÉBIH közötti háromoldalú megállapodás

alapján. Ennek kapcsán a 2015.
pénzügyi teljesítése 137,9 millió Ft.

évi

Összeg
(millió Ft)
243,27

5,03%

68,47

1,41%

2 139,45

44,20%

Egyéb működési célú
támogatás

531,12

10,97%

Felhalmozási kiadás

1 597,87

33,01%

29,52

0,61%

231,14

4,77%

Kiadás összesen

4 840,84

100,0%

Ebből felhalmozás összesen

1 829,01

37,78%

Kiadáscsoport
Személyi juttatások
Munkáltatót terhelő
közterhek
Dologi kiadás

Általános kiadás (dologi és
felhalmozási kiadások max.
7%-a)
2015. évi
kötelezettségvállalással
terhelt maradvány részét
képező összeg (felhalmozás)

Arány

2. táblázat A NÉBIH kiadásainak megoszlása fő
kiadás csoportonként 2015-ben

A dologi kiadások között kiemelendők az
ÉLBS-nek
megfelelően
a
szakmai
rendezvényekre,
kommunikációra,
szemléletformálásra,
Szupermentaterméktesztekre
fordított
kiadások,
összesen 118 millió Ft értékben. 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 NÉBIH-et terhelik a
kormányhivatalok, a jogosult állatorvos és a
NÉBIH közötti háromoldalú megállapodás
alapján. Ennek kapcsán a 2015. évi
pénzügyi teljesítése 137,9 millió Ft.
Az Éltv. 38/D. § alapján a NÉBIH tulajdonosi
joggyakorlása
mellett
működik
az
Élelmiszerlánc-biztonsági
Centrum
Nonprofit (ÉLBC) Kft. az élelmiszerláncfelügyeleti
feladatok
ellátásának
támogatása érdekében. 2015-ben az ÉLBC
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Kft. részt vett többek között a mintaszállítási
feladatok ellátásában, a közétkeztetés
minősítő rendszerének működtetésében, a
laboratóriumi mintaelemzési és egyéb
kémiai vizsgálatokban, a növényvédő szer
és hatóanyag értékelési valamint növényegészségügyi feladatok ellátásában, illetve
különböző audit, stratégiai, tervező, elemző
és adminisztratív feladatokban. A NÉBIH
közvetlen
élelmiszerlánc-felügyeleti
tevékenységek finanszírozására összesen
531,12 millió Ft-ot fordított.
A felügyeleti díj bevezetése lehetőséget
biztosított az élelmiszerlánc-biztonsági
feladatok ellátásához kapcsolódó 1.597,87
millió
Ft
összegű
fejlesztés
megvalósítására.
A
megvalósított
fejlesztések aránya jelentősen meghaladja
az Éltv.-ben előírt 10%-ot, hiszen az eredeti
tervek szerint e 10%-os mérték 2,3-2,5
milliárd Ft-ot jelentett volna, s a
közbeszerzési
eljárások
kiírása,
a
folyamatban lévő beruházások végrehajtása
már nem volt megállítható a bizottsági
felfüggesztő döntés időpontjában.
2015-ben az előző évektől eltérően
informatikai hardverfejlesztésre, valamint az
ingatlanokkal kapcsolatos beruházásokra,
felújításokra fordította a Hivatal a
legjelentősebb összeget.
A NÉBIH által koordinált informatikai
fejlesztések kapcsán kiemelt cél volt az
élelmiszerlánc-felügylet működésének és
hatékonyságának támogatása, valamint a
hatósági-igazgatási ügyintézés támogatása,
gyorsítása nemcsak hivatali, hanem
országos szinten,
azaz a megyei
kormányhivatalokat is beleértve.
Az ún. Informatikai Biztonsági Fejlesztési
Projekt (IBFP) keretében, eredményes
közbeszerzési eljárást követően jelentős
munkaállomás- és hordozhatószámítógépbeszerzést hajtott végre a hivatal, melynek
célja a technikailag elavult, 6-8 éves
számítógépek és a gyártói támogatás nélküli
operációs rendszerrel rendelkező (így

biztonsági fenyegetést is jelentő) eszközök
cseréje volt. A beszerzések következtében
főként a megyei és járási kormányhivatalok
élelmiszerlánc-felügyeleti
részlegein
használt eszközpark újulhatott meg mintegy
1.000 notebook és 800 db PC használatba
adásával. Az IBFP teljes 2015. évi kiadása
871,2 millió Ft volt, amelyből közvetlenül a
kormányhivatalokra fordított hányad 554
millió Ft. Ezen felül a kormányhivatalok
használatába került informatikai eszközök
karbantartása, javíttatása, távfelügyelete
sem a kormányhivatalokat terheli.
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
141-145.
épületegyüttes felújításának szakaszos
folytatása, az ott található laboratóriumi
épület újbóli hasznosításának előkészítése.
A legjelentősebb ingatlan-beruházás a
NÉBIH zamárdi oktatási központjának
átalakítása, amelynek 2016-os befejezését
követően az épület teljes mértékben
alkalmas lesz élelmiszerlánc-biztonsági
konferenciák,
oktatások
korszerű
megszervezésére és lebonyolítására.
Az
informatikai
rendszerfejlesztések
(immateriális javak beszerzése, létesítése)
elsősorban a meglévő szakrendszerek
kisebb-közepes volumenű fejlesztéséhez,
pl. BOR, ENAR, OLIR, ALI, VIGOR
kapcsolódott
(összesen
bruttó
97,58 millió Ft). A FELIR rendszer
elemeinek, moduljainak továbbfejlesztése is
folyamatos, pl. a partner-objektum törzs
szinkronizálása, az őstermelői és családi
gazdálkodói
adatok
migrációja,
az
ügyfélprofil kiterjesztése vagy akár az
ellenőrzési tevékenység terén (összesen
bruttó 84,38 millió Ft).
Az Éltv. változások miatt a felügyeleti díj
bevallási rendszert is többször módosítani
kellett, először alkalmassá kellett tenni a
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napi fogyasztási cikkek árbevételének és
sávos
díjának
kezelésére,
majd
sürgősséggel meg kellett teremteni 2015
végére az egyszeri helyesbítő bevallások
felületét.
Kisebb
volumenben
laboratóriumi
műszerbeszerzésekről is döntés született –
jellemzően a maradvány terhére –, mint pl.
ELS detector (br. 6,3 millió Ft), Led
megvilágítású mikroszkóp (br. 3,6 millió Ft),
kemencék (br. 3,8 millió Ft), analizátor (br.
4,1 millió Ft), hűtőkamra (br. 3,4 millió Ft).
2015. évi pénzügyi
teljesítés

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

A 2014. évi beszámolóban jelzett, 2014. évi
előirányzat-maradvány terhére 2015-ben
lezáródó beruházások és egyéb kiadások
teljesítése
a
maradvány-felhasználás
államháztartási szabályai szerint 2015. első
félévében megtörtént mind a NÉBIH-nél,
mind a megyei kormányhivataloknál.

2016. évi pénzügyi
teljesítés 2015. évi
maradvány terhére
Összeg
Arány
(millió Ft)

Összesen
Összeg
(millió Ft)

Arány

Összeg
(millió Ft)

Arány

219,38

16,5%

38,18

19,3%

257,56

16,9%

339,03

25,5%

112,12

56,6%

451,15

29,5%

123,77

9,3%

17,45

8,9%

141,22

9,2%

631,45

47,5%

5,34

2,7%

636,79

41,7%

15,74

1,2%

24,82

12,5%

40,56

2,7%

1 329,37

100,0%

197,91

100,0%

1 527,28

100%

268,50

33,23

301,73

1 597,87

231,14

1 829,01

3. táblázat A fejlesztési típusú kiadások csoportosítása
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2015. évi tapasztalatok
a korábbi évek fényében
A NÉBIH 2015-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

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 élelmiszerlánc-felügyeleti 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.

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 (8. ábra).
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

TALAJVÉDELEM

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,

2015-ben az 839 talajvédelmi hatósági
munkához kapcsolódó ellenőrzés során
255 esetben talált nem megfelelést a
hatóság, amely további intézkedést vont
maga után.
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8. ábra Ellenőrzések és nem megfelelőségek számának változása az elmúlt években

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
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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
talajés
növénykondicionáló
készítményekből végzett 43 db vizsgálat
eredményeként, 5 db termékről derült ki
hiányosság.
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 1209
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 1464 esetben
történt hatósági ellenőrzés a növényvédő
szert forgalmazók körében. A megyei
növényvédelmi felügyelők 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-, gyümölcsés gabona-minta analízisét végezte el a
hálózat. Az összesen vizsgált hatósági
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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 1045 tétel
esetében találtak valamilyen kifogást, a
kiszabott bírságok együttes összege
69 185 614 Ft volt. A belföldi forgalmazók
ellenőrzése a tervnek 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 2061 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) 2015ben is jelen volt Magyarországon. Az elmúlt
évben 37-szer került megállapításra
kitörés,
azonban
ezek
térbeli
elhelyezkedése miatt a fogékony állatok
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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 BorsodAbaúj-Zemplén megyék mentesültek a
betegségtől, másik 14 megye területe
mentesítés alá vont területnek minősült.
Az Ukrajnával határos Záhonyi Állategészségügyi 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.
ÉLELMISZER- ÉS TAKARMÁNYBIZTONSÁG

2015. évben az élelmiszerlánc-felügyelet
során elvégzett létesítmény ellenőrzések
száma 56 868 volt. Az élelmiszerláncfelügyeleti
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
1416 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.
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KIEMELT ELLENŐRZÉSEK

A
2015-ben
végrehajtott
703
db
ellenőrzésből 303 db tárt fel jogszabályi
meg nem felelést, és vont maga után
hatósági eljárást 2075 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.
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 2 515 db ellenőrzés történt, ezen
felül további 741 ellenőrzés történt
kockázatbecslés alapján. Összesen 121 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 csökkent (9. ábra).
A laboratóriumban vizsgált termékek
esetében a nem megfelelőségek száma
nagyságrendileg
nem
változott.
A
laboratóriumi vizsgálatok esetében gyakran
előfordul, hogy egy mintából több vizsgálat
kerül végrehajtásra, így a vizsgált tételek
számát nem lehet összesíteni.
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.
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
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terhei, jogkövetése, a hatósággal való
együttműködése szakterületenként eltérő.
Így az ellenőrzések eredményeinek korábbi
évekhez
viszonyított
elemzését
az
alábbiakban szakterületenként közöljük.

ugyanakkor a termésnövelő anyagok
ellenőrzési száma némileg emelkedett. A
2015-ben tapasztalt nem megfelelések
száma arányaiban megfelel a 2014. évi
ellenőrzéseken tapasztaltaknak.
2014-ben a laboratóriumi vizsgálati
eredmények alapján a beltartalmi értékek,
makro-, mezo- és mikroelem tartalom
alacsony koncentrációja okozták a fő
problémát.

TALAJVÉDELEM

A 2015. évben a szűk értelemben vett
talajvédelmi
hatósági
munkához
kapcsolódó
ellenőrzésszám
enyhe
csökkenést mutatott a 2014. évhez képest,
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9. ábra A helyszínen vizsgált tételek és a nem megfelelőségek számának változása az elmúlt években

Általánosságban megállapítható, hogy
2015-ben az előző évhez képest a teljes
szakterületre
vonatkozó
kötelezések
száma növekedett, míg a kiszabott
bírságok összege csökkent (2014-ben 47
millió, míg 2015-ben 30 millió forint bírságot
szabtak ki a talajvédelmi felügyelők). Ebből
a
talajvédelmi
kötelezettség
megszegéséért
kiszabott
bírságok
megállapított összege 2015-ben 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
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évek tapasztalatain alapuló ellenőrzéseiből
fakad.
A lakossági bejelentések kivizsgálása
érdekében
lefolytatott
termelői
ellenőrzések száma és a kiszabott bírság
összege lényegesen kevesebb volt a 2014es
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.
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 2014-hez 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
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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 állategészségügyi 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.
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 élelmiszervállalkozók 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
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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 hatósági 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 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
kedvezőtlen 2014-es évjárat.

említett,

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
tendencialejárt minőség megőrzési 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
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A NEM MEGFELELŐSÉGEK ESETÉN
HOZOTT INTÉZKEDÉSEK

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
intézkedéstípus volt, amelyet 186 ügyfél
esetében kellett kiadni.
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A 2015. év főbb adatait a korábbi évek
adataival összehasonlítva elmondható,
hogy a 2014-es adatokhoz képest a
figyelmeztetések, a bírságok és a
tevékenységkorlátozások száma csökkent,
azonban nagyságrendileg nem változott
(10. ábra). Legnagyobb arányban a
bírságok száma csökkent.
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10. ábra A kiszabott szankciók számának változása az elmúlt években
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2015. 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 e káros
folyamatok megelőzése, 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, 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 elhárítása érdekében a megfelelő hatósági
eszközöket alkalmazva, jogszabályi keretek között létre kell hoznia mérő, ellenőrző és
megfigyelő rendszereket, mindemellett gondoskodnia kell a talajvédő gazdálkodást
ösztönző támogatási rendszer kialakításáról és működtetéséről, a szakmai tudástár
terjesztéséről a gazdálkodók részére.
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A talajvédelem állami szerepkörét 2015-ben a
NÉBIH és a megyei kormányhivatalok
Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságai látták
el. Az elsőfokú talajvédelmi hatósági
feladatokat a megyei növény- és talajvédelmi
szakterületek felügyelői, 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 ellenőrzéseit az
élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről
szóló 2008. évi XLVI. törvény, a

műtrágyákról szóló EURÓPAI PARLAMENT
és a TANÁCS 2003/2003/EK rendelete
(2003. október 13.), a termésnövelő
anyagok engedélyezéséről, tárolásáról,
forgalmazásáról és felhasználásáról szóló
36/2006.
(V.
18.)
FVM
rendelet
(továbbiakban: R.) és az „EK-műtrágya”ként megjelölt műtrágyák forgalomba
hozataláról és ellenőrzéséről szóló 37/2006.
(V. 18.) FVM rendelet előírásai alapján
végzik a Megyei Kormányhivatalok Növényés Talajvédelmi Igazgatóságainak növényés 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
2014-ban minőségi kifogást mutatott a
laboratóriumi vizsgálat alapján. Az előző évi
problémás termékek visszaellenőrzése
2012 óta rendszeresen szerepel a tervben.
Erre a jövőben még nagyobb hangsúlyt kell
fektetni, mert a 2014. év végén megváltozott
jogszabály
(R.)
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.
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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
ellenőrzés keretében szemrevételezéssel
ellenőrzik, míg a minőségi paramétereket
mintavétel után laboratóriumi vizsgálatokkal
mérik.
A 2015. évi ellenőrzés kiterjedt:


az EK jelölésű és az engedélyköteles
szilárd műtrágyákra



az EK jelölésű és az engedélyköteles
folyékony/oldat műtrágyákra



Mikrobiológiai készítményekre



2014.

évi

problémás

termékek

visszaellenőrzésére


Növénykondicionáló készítményekre



Talajkondicionáló készítményekre
Komposztokra



alatt (beltartalmi mutatók). A megyei
kollégák
negyedéves
jelentéseinek
összesítése alapján megállapítottuk, hogy a
felügyelők 2015-ben ténylegesen 1558 db
helyszíni ellenőrzést végeztek. A tervezett
1256 db helyszíni ellenőrzést tekintve ez
124%-os növekedést jelent. Egy kontroll
alkalmával
több
termék
helyszíni
ellenőrzése is megtörténik. A helyszíni
ellenőrzések tervezett számát 302 esetben
(feliratozás,
csomagolás,
forgalomba
hozatali és felhasználási engedély megléte)
túlteljesítették, mert a gyártóknál és
forgalmazóknál a felügyelők a fellelhető
összes
termék
engedélyét,
kísérő
dokumentumait és címkéjét leellenőrzik az
éppen aktuális kínálatnak megfelelően.
2015-ben 350 db mintavétel történt. A
tervezett mintaszám 87%-a teljesült, mely
időarányosan megfelel az ütemezésnek.

ELLENŐRZÉSI TERV MEGVALÓSULÁSA,
AZ ELTÉRÉS OKAI
A Talajvédelmi Információs és Monitoring
(TIM) rendszer keretében tervezett talaj
mintavételek és laboratóriumi vizsgálatok
megtörténtek. 2015-ben 4162 db mintából
20560 paramétert vizsgáltak a TIM keretein
belül. A TIM adatbázis nyilvános és
közérdekű, így alapjául szolgál számos
döntés-előkészítő
anyagnak,
adatot
szolgáltat
önkormányzatoknak,
kutatóintézeteknek, vagy akár doktori
értekezésekhez.
A talajvédelmi hatósági osztály 2015. évben
1256 db helyszíni ellenőrzést (feliratozás,
csomagolás ellenőrzése és mintavétel)
tervezett. A terv alapján 401 esetben
történik mintavétel a helyszíni ellenőrzés

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.
2015-ben az 1303 talajvédelmi hatósági
ellenőrzés során 255 esetben intézkedett a
hatóság. 2015-ben a kötelezések száma 93,
a szankciók száma 134 volt. A kiszabott
bírságok összege 30 millió forint volt,
beleértve a termésnövelő anyagokkal
kapcsolatos bírságokat is.
A
felügyelők
2015-ben
350
db
engedélyköteles termésnövelő anyagból és
EK-műtrágyából vettek mintát, melyeknek
laboratóriumi vizsgálata is megtörtént. A
vizsgálat 109 db EK- és engedélyköteles
szilárd műtrágyára,105 db EK- és
engedélyköteles
oldat/folyékony
műtrágyára, 33 db komposztra, 45 db
növény- és talajkondicionálóra, 43 db
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mikrobiológiai- és 15 db előző évben
problémás termékre terjedt ki. Összesen 71
esetben állapítottak meg a hatósági
felügyelők szabálytalanságot, beltartalmi
hiányosságot, vagy határérték feletti toxikus
elem tartalmat. Az ellenőrzések során a
NÉBIH Pécsi Talajbiológiai Laboratóriuma mikrobiológiai készítményből és talaj-és
növénykondicionáló készítményekből - 43
db vizsgálatot végzett. Mindösszesen 5 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 1558 termék közül 120 nem felelt
meg az előírásoknak.
A NAV-NÉBIH megállapodás révén több
mint 140 esetben kaptunk tájékoztatást a
harmadik országból beérkezett, túlnyomóan
ammónium-nitrát tartalmú EK-műtrágyákról.
A műtrágyák nagy részét Bács-Kiskun,
Csongrád, Jász-Nagykun-Szolnok, Pest,
Baranya és Somogy megyébe szállították.
A

2015-BEN

VIZSGÁLT

TERMÉSNÖVELŐ

ANYAGOK LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATAINAK
BEMUTATÁSA

Az alábbiakban részletesebben azokat a
termék típusokat elemezzük, amelyek
laboratóriumi vizsgálati eredményeinél
nagyobb
arányú
nem
megfelelést
tapasztaltunk.
A komposztoknál a beltartalmi értékek nem
megfelelése jelentette a nagyobb problémát.
A talajvédelmi hatóság 2015-ben a
termékteszt keretén belül elvégezte a
tápoldatok terméktesztjét. Az 50 vizsgált
termék közül 15 terméknél találtunk
beltartalmi meg nem felelést. Legnagyobb
problémát jelentett a makroelem tartalom

alacsony értéke az előírásokhoz képest.
További probléma volt a mezo- és
mikroelem
tartalmak
alacsony
koncentrációja az előírtakhoz képest. Volt
olyan termék- a Valentin virágtáp - amelynél
egy beltartalmi paraméter sem felelt meg az
előírtaknak.
A többi terméktípusnál nem volt jelentős
eltérés.

ELLENŐRZÉSI
ÖSSZEVETÉSE
AZ
EREDMÉNYEIVEL

EREDMÉNYEK
ELŐZŐ
ÉVEK

A 2015. évben a szűk értelemben vett
talajvédelmi hatósági munkához kapcsolódó
ellenőrzésszám enyhe csökkenést mutatott
a 2014. évhez képest. A termésnövelő
anyagok
ellenőrzési
száma
szintén
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
2014-ban 417, 2015-ben 401 alkalommal
ellenőriztek, mégis összesen 1680 db és
1558 db tételt vizsgáltak.
Az elmúlt években a termésnövelő anyagok
ellenőrzésére a hatóság nagy hangsúlyt
fektetett, míg a talajvédelmi hatósági
munkához
kapcsolódó
ellenőrzésekre
kevesebb ideje jutott a kollégáknak. A
talajvédelmi hatósági ellenőrzések száma –
azaz a termésnövelő anyagok és a
talajvédelmi kötelezettségek betartásának
ellenőrzése – a tervezetthez képest
minimálisan csökkent az elmúlt évhez
képest, azonban a 2015-ben tapasztalt nem
megfelelések
száma
arányaiban
növekedett.
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Általánosságban megállapítható,
hogy
2015-ben az előző évhez képest a teljes
szakterületre vonatkozó kötelezések száma
növekedett, míg a szankciók száma
csökkent, ezzel arányosan a kiszabott
bírságok összege is csökkent a 2014. évi
adathoz képest (2014-ban 47 millió, 2015ben 30 millió forint bírságot szabtak ki a
talajvédelmi
felügyelők).
Ebből
a
talajvédelmi kötelezettség megszegéséért
kiszabott bírságok megállapított összege
2015-ben csökkent 2014-hez képest (38
millió forintról 20 millióra csökkent). Ezzel
szemben a termésnövelő anyagokkal
kapcsolatban
kirótt
bírság
összege
növekedett.
Hatékony döntésnek bizonyult, hogy a
2014-es évben különválasztottuk a szilárd
és oldat műtrágyák vizsgálatát és a minták
számát, mert a NAV-NÉBIH megállapodás
aktualizálása gördülékenyebbé tette az
adatáramlást, nyomon követhetők a

2000

1680

műtrágya szállítmányok. Kedvező változást
hozott
2015-ben
a
NAV
belső
szabályozásának
átdolgozása,
mely
munkában jelentős részt vállaltak a NÉBIH
NTAI hatósági felügyelői. A NAV alsóbb
fokú vámszervei a határállomásokon
együttesen
lépnek
fel
a
szabálytalankodókkal szemben a megyei
kormányhivatalok
szakigazgatási
szerveivel.
A
Pécsi
Talajbiológiai
Laboratórium
kapacitása
szintén
lehetőséget adott a mintaszám (csírázás
gátló hatás vizsgálata) növelésére. Ezzel a
2014-es
évhez
képest
(38
db)
megemelkedett a tervezett vizsgálati szám
(62 db). A bírságok száma és összege
közel azonos az előző évhez képest, 19
esetben 9762677 Ft bírság kiszabására
került sor. A mikrobiológiai készítmények
körültekintő mintavételét segítette elő a
pécsi talajbiológiai laboratórium által
összeállított mintavételi segédlet.

1558

1500
1093
839

1000
500

295
131

120

255

0
Ellenőrzések száma

Nem megfelelések
száma

Termésnövelő anyagok és EK műtrágyák tétel
ellenőrzése
2014

Ellenőrzések száma

Nem megfelelések
száma

Talajvédelmi kötelezettség hatósági ellenőrzése

2015

11. ábra Ellenőrzések és nem megfelelések száma (2014-2015)
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AZ IGAZGATÓSÁG ÉVES MUNKÁJA SORÁN
BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK
2015-ben életbe lépett a jelentősen
átdolgozott
termésnövelő
anyagok
engedélyezéséről,
tárolásáról,
forgalmazásáról és felhasználásáról szóló
36/2006.(V.18.) FVM rendeletet (R). A
módosítások javítják az engedélyezés és
ellenőrzés hatékonyságát, pontosságát. A
jogszabály
módosításának
legfőbb
eredménye, hogy a NAV hatékonyan
ellenőrizheti a harmadik országból belépő
termésnövelő
anyagokat,
mely
tevékenységre ez idáig nem volt hatásköre.
Részt vettünk a termőföld védelméről szóló
2007.
évi
törvény
módosításának
előkészítésében is, amely az ingatlanügyi
hatósági és ültetvénytelepítési hatósági
eljárásokra terjedt ki, érintve talajvédelmi
hatósági kérdéseket is.
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. A 2014-ben megkezdett felülvizsgálat
2015-ben is folytatódott.
A talajvédelmi hatósági osztályhoz delegált
üvegházhatású
gázok
leltárához
kapcsolódó feladatok végrehajtásához egy
fővel
bővült
osztályunk.
A
2014
novemberében megjelent a 278/2014. (XI.
14.) Korm. rendelet értelmében a NÉBIH
vált felelőssé az ENSZ Éghajlatváltozási
Keretegyezmény és a Kiotói Jegyzőkönyv
szerinti
üvegházgáz
(ÜHG)
leltár
földhasználati és földhasználat-változási
szektor nem erdészeti részének illetve a
szántó- és legelőgazdálkodást érintő
jelentések elkészítéséért valamint a
nemzetközi ellenőrzések során a leadott

jelentések
megvédéséért.
A
kormányrendeletben foglalt kötelezettség a
NÉBIH
NTAI Talajvédelmi
Hatósági
Osztálya számára teljesen új feladatként
jelentkezett, melynek ellátására nem
rendelkezett a szükséges erőforrásokkal és
szakmai tudással. A leltárkésztés során az
új előírások figyelembevétele a teljes
számítási rendszer átdolgozását követelte
meg. A kibocsátások és elnyelések becsült
adatainak rögzítését egy újonnan bevezetett
elektronikus jelentési rendszeren (CRF
Reporter) keresztül valósítottuk meg,
melynek működési problémái miatt a
kapcsolódó leadási határidők többször
meghosszabbításra kerültek, és az EU általi
éves ellenőrzés ideje is módosult.
Az
ÜHG
kibocsátásának
és/vagy
elnyelésének becslése számos megalapozó
kutatás-fejlesztési feladatot igényel. A leltár
számszaki
részeinek
előállításához
szükséges részletesebb és pontosabb
adatszolgáltatást
előíró
módszertan
elvégzése érdekében több megoldandó
problémát
tártunk
fel,
melynek
megvalósítását a közeljövőben meg kell
oldani. Ezek közé tartoznak többek között a
bizonytalansági-elemzés
elvégzése,
a
területmátrix pontosítása, ország-specifikus
emissziós
értékek
pontosabb
meghatározása.

KIADOTT
ÉS/VAGY
MÓDOSULT
ÚTMUTATÓK, ELJÁRÁSRENDEK, IPARÁGI
ÚTMUTATÓK
A termésnövelő készítmények
éves
mintavételi tervében szereplő mikrobiológiai
készítmények szakszerű mintavételéhez a
Pécsi
Talajbiológiai
Laboratórium
szakembereivel közösen belső utasítást
készítettünk. A belső utasításban a
felügyelők pontos leírást kapnak a
mikrobiológiai készítmények szakszerű,
steril mintavételezéséhez.
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2015-ben
előkészítésre
került
a
Talajvédelmi Cselekvési Terv, amely
illeszkedik az Élelmiszerlánc-biztonsági
Stratégia jövőképéhez, és célja a változó
környezethez
való
alkalmazkodás.
Amelynek egyik kulcseleme a talajvédelmi
szakterület működésében az az átalakulás,
hogy az engedélyező, ellenőrző funkció
mellett a kapcsolattartó, ismeretátadó,
tanácsadó funkció is erősödjön, főleg a
mezőgazdasági
termelést
folytatók
irányába. Segítse a gazdálkodót a
talajvédelmi feladatainak felmérésében és
bizonyos szintig a megoldási javaslatok
kidolgozásában.
Ezáltal
üzemenként
megvalósul a Gazdálkodói Talajvédelmi
Program, amelynek végrehajtása az állam
és a földhasználó közös feladata.
A
talajvédelmi kötelezettségek teljesítésének
összhangban kell lenni a jogszabályi
előírásokkal és a földhasználó teherviselő
képességével, illetve az állam támogatási
hajlandóságával.

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.
Országos talajvédelmi felügyelői képzést
tartottunk
2015
májusában
80
fő
részvételével.
Talajvédelmi
felügyelői
értekezletet
hívtunk
össze
2015
novemberében 70 fő részvételével.
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2015. 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 növényegészségügyi 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
facsomagolóanyagaira a vámhivatal végez
csekély mértékű szúrópróba-ellenőrzést.
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 erőforrások hatékonyabb felhasználása
érdekében minden évben kiadjuk az éves
hatósági növény-egészségügyi ellenőrzési
tervet. 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 (181
feladat, 125 000 adat) valamint a hozzá
kapcsolódó módszertani útmutatókat (54
károsítóra), melyek tartalmazzák az
ellenőrzések számát, helyét és a mintavétel
módját, gyakoriságát.
Zárlati károsító esetén megsemmisítésre,
vagy az áru olyan mértékű feldolgozására
kerül sor, amely nem teszi lehetővé a
károsító
terjedését
(pl.
hőkezelés,
biomassza, beszántás, öntözési tilalom).

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. A
költségvetési
korlátok
miatt
a
Magyarországra más tagállamból behozott
termékeknél a nagyobb mértékű kiegészítő
felderítéseket nem sikerült teljes mértékben
megvalósítani.

ELLENŐRZÉSEK EREDMÉNYEI
CLAVIBACTER

MICHIGANENSIS

SUBSP.

SEPEDONICUS

2015-ben
a
NÉBIH
NTAI
Pécsi
Bakteriológiai Laboratóriuma a Nógrád
megyei
Szécsény
határában
lévő
termőhelyről mutatta ki a gyűrűs rothadást
okozó baktériumot. Az egyik termelőnél
összesen 6,12 ha, a másiknál 1,1 ha a
fertőzöttnek
nyilvánított
terület.
A
fertőzöttnek bizonyult tételekből eladás
nem történt. Mindkét gazdaság összes
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szántóterülete növény-egészségügyi zárlat
alá kerül.
A Nógrád Megyei Kormányhivatal NTO,
mint elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti
szerv forgalomba hozatali, szállítási és
felhasználási tilalmat rendelt el gyűrűs
rothadást okozó baktérium fertőzés miatt. A
tilalmat az ügyfél megszegte ezért
500 000 Ft értékű növényvédelmi bírság
került kiszabásra. Az Ügyfél fellebbezéssel
élt, a másodfokú eljárás keretében
lefolytatott vizsgálat során megállapításra
került, hogy a korábban meghozott döntés
megfelelő volt..
RALSTONIA SOLONACEARUM

2 megyében rendeltek el zárlatot étkezési
burgonyára az illetékes megyei KH NTO
növényvédelmi
felügyelői
Ralstonia
solonacearum fertőzés miatt:
 Zala megyében 2,2 ha-os területen, az
ügyfél tulajdonában levő, tárolóban
tárolt 5500 kg (3000 kg Agria és 2500
kg Julinka ) mennyiségű tételt
megsemmisíttették;
 Jász-Nagykun Szolnok megyében
14,5 ha-os területen Jászberényben
(12,5 ha) és Kisújszáláson (2 ha).
FLAVESCENCE DORÉE

Zala
megyében
2015-ben
fertőzés
jelentkezett
csemegeszőlő
területen,
Nagykanizsán.
Veszprém megyében a már körülhatárolt
terület újabb részein találtak fertőzéseket
(Badacsonytomajban egy önkormányzati
tulajdonú területén és a Szeremley Birtok
Kft szőlőültetvényében). A tünetes és
laborvizsgálattal igazoltan fertőzött tőkék
kivágásának elrendelésére került sor
mindkét esetben.
Fejér megyében 3 iszalag fertőzés és Vas
megyében
a
korábbi
fertőzéshez
kapcsolódó fertőzés került azonosításra.

FERTŐZÉS ÚJ MEGYÉKBEN

Győr-Moson-Sopron megyében 1 iszalag
növényen azonosította a kórokozót az
NMBL. A Megyei Kormányhivatal egy 1 km
sugarú területet jelölt ki ideiglenes
felderítésre,
ahol
a
növényvédelmi
felügyelők fokozott felderítést folytattak:
elvégezték
a
növények
vizuális
ellenőrzését, illetve tüneteket mutató
szőlőnövényekből 123 mintát vettek
laboratóriumi vizsgálatra. Felszámolási
intézkedésekre eddig nem volt szükség a
megyében.
Somogy
megyében
szaporítóanyag
előállító
területen
(üzemi
törzsültetvényben)
Karád
községben
mutatott ki a laboratórium fertőzést 3
szőlőmintából. Erről a területről nem történt
szaporítóanyag értékesítés az utóbbi
években és a kabóca populáció sűrűsége a
térségben is alacsony volt. A megyei
Kormányhivatal intézkedett az 1 km sugarú,
fertőzöttnek minősített és az azt körülvevő,
3 km-es biztonsági sáv kijelöléséről és a
fertőzés felszámolásáról.
HATÓSÁGI

INTÉZKEDÉSEK

A

FERTŐZÉS

FELSZÁMOLÁSÁRA

A fertőzési esetek gyors, szakszerű
felszámolása
és
a
betegség
továbbterjedésének
megakadályozása
érdekében a NÉBIH kidolgozta a Nemzeti
Készenléti Tervet. A hatóság védelmi
programot működtet a 7/2001 (I. 17.) FVM
rendelet és az annak alapján kidolgozott
FD-Nemzeti Készenléti Terv szerint, ami
kiterjed
 az ország egész területén a fertőzés
megelőzésére
 a fertőzött területeken a felszámolási
intézkedések megtételére, a fertőzött
és
tünetes
növények
megsemmisítésére
 a
fertőzött
területet
körülvevő
biztonsági sávban (puffer zónában) a
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tünetes növények felkutatására és a
vektor elleni védekezésre.
A
Megyei
Kormányhivatalok
növényvédelmi felügyelői az ország
egészére kiterjedő, folyamatos felderítést
végeznek az FD megjelenésének észlelése
és
terjedésének
megakadályozása
érdekében.





A
növényés
talajvédelmi
igazgatóságnak nyilvántartásba kell
vennie és egyedi azonosító számmal
kell ellátnia a Kínából származó
acéláru importőreit.
Beépítésre kerültek a bizottság
végrehajtási határozatait:
-

2015/789/EU bizottsági végrehajtási
határozat

és

az

azt

módosító

2015/2417/EU bizottsági végrehajtási

ELLENŐRZÉSI
ÖSSZEVETÉSE AZ
EREDMÉNYEIVEL

EREDMÉNYEK
ELŐZŐ ÉVEK

A
vizsgálatköteles
termékek
ellenőrzéseinek
(export
18%-al,
import 16%-al, szaporítóanyag termeléssel
és forgalmazással foglalkozó kis és
nagykereskedők 27%-al) száma csökkent,
a nem-megfelelőségek száma az előző
évhez
viszonyítva
15%-al,
a
tevékenységek korlátozásának száma
10%-al növekedett. A bírság kiszabása és
a tevékenység korlátozása között nincs
összefüggés
a
növény-egészségügyi
szakterületen. A bírságolások száma közel
50%-al 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 7%-al
csökkent, a fertőzött minták száma viszont
kicsivel több, mint duplájára emelkedett.

AZ IGAZGATÓSÁG ÉVES MUNKÁJA
SORÁN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK
A
növényegészségügyi
feladatok
végrehajtásának részletes szabályairól
szóló 7/2001. (I.17.) FVM) módosítása:

határozat
-

2015/893/EU bizottsági végrehajtási
határozat

-

2015/1199/EU bizottsági végrehajtási
határozat

-

2015/1849/EU bizottsági végrehajtási
határozat

-

2014/237/EU végrehajtási határozat és
az azt módosító 2015/237/EU valamint
2015/2434/EU bizottsági végrehajtási
határozat

-

2015/2416/EU bizottsági végrehajtási
határozat

Szervezeti változás 2015-ben nem volt.

KIADOTT
ÉS/VAGY
MÓDOSULT
ÚTMUTATÓK, ELJÁRÁSRENDEK, IPARÁGI
ÚTMUTATÓK
A
Növény-egészségügyi
Monitoring
Tervben
(KOTTA)
módosításokat
végeztünk az alábbi karantén károsítók
vizsgálatával, felderítésével kapcsolatban:


Xylella fastidiosa



Dryocosmus kuriphilus



Scaphoideus titanus



Drosophila suzukii



Plasmopara halstedii

A
karantén
károsítók
felderítéshez
kifejlesztett,
belső
használatú
útmutatónkat,
az
Integrált
Károsító
Ellenőrzési Adatlapot (IKEA) a monitoring
tervvel összhangban módosítottuk.
A Sharka gazdanövények vizsgálatával,
mintavételezésével, valamint a mozgó
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szaporítóanyag
árusítók
növényegészségügyi ellenőrzésével kapcsolatos
eljárásrendet módosítottuk.

növényvédelmi felügyelők
következő témákban:


jogszabály változások értelmezése,



nem

KÉPZÉS

honos

károsítok



Szőlő fitoplazmák-vektorok



Csonthéjasok fitoplazmája – vektorai.

Időpont: 2015. március 05.; Résztvevők
száma: 29 fő
Az országos felügyelői továbbképzésen
tájékoztatást
adtunk
a
növényegészségügyi
szakterületet
érintő
jogszabályi
változtatásokkal,
szaporítóanyag ellenőrzésekkel, valamint
egyéb
növény-egészségügyi
tevékenységgel kapcsolatos feladatokról.
Időpont: 2015. április 22-23. és 2015. április
28-29.; Résztvevők száma: 215 fő.
Továbbképzés a szaporítóanyag előállítás
ellenőrzéséért
felelős
növényvédelmi
felügyelők részére a következő témákban:



felderítésével

ellenőrzések, mintavételezések adatainak
AIR rendszerbe történő rögzítése,



kockázat alapú mintavételi eljárásrendek,



új vizsgálati módszerek bemutatása,



adminisztrációs feladat egyszerűsítése,



aktuális kérdések



Időpont: 2015. október 15. Budapest

6 továbbképzés szőlőtermelők részére a
szőlő aranyszínű sárgaság (Flavescence
dorée FD) fitoplazma magyarországi
helyzetéről és az ellene tervezett hatósági
intézkedésekről:


2015. január 23., Eger-Lakitelek,



2015. március 12., Budapest



2015. március 24. Siófok



2015. április 02., Keszthely



2015. április 16., Helvécia



2015. június 20. Miskolc



2015. október 14. Budapest

A felsorolt képzéseken túl, a NÉBIH
portálján folyamatosan jelennek meg
tájékoztató jellegű honlap közleményeink:
(http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/infor
maciok/noveny/lakossagi/novenyegeszseg
ugy)

szaporítóanyag előállítás ellenőrzésével
kapcsolatos aktuális kérdések,



év végi jelentések elkészítése,



a növény-egészségügyi ellenőrzések és
laborvizsgálatok 2015. évi értékelése és
következő évi ellenőrzési terv ismertetése,



a

kapcsolatos feladatok,

A Magyarországi Fitoplazma Munkacsoport
az ország szakembereit, kutatóit, hatósági
személyeit, egyetemeit, kutatóintézeteit,
laboratóriumait, növényvédő szer gyártóit
és magáncégek szakembereit tömörítő
szövetség. Célja a szőlő-gyümölcs ágazat
versenyképességének növelés. A cél
elérése érdekében növény-egészségügyi
szempontból
két
nagy
növ.
eü.
problémakörrel foglalkozik:



részére

kockázat alapú mintavételi eljárásrendek.

Időpont: 2015. szeptember 01.; Résztvevők
száma: 34 fő.

Továbbképzés a növény-egészségügyi
szakterületi
koordinációért
felelős
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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 Osztályainak (továbbiakban Megyei
NTO) növényvédelmi felügyelői a NÉBIH által kiadott éves ellenőrzési terv alapján
élelmiszerlánc-felügyeleti szervként eljárva ellenőrizték 2015-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 18 ellenőrzést jelent. A
növényvédő szer nagykereskedelmével
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 75%-át kell
évente
leellenőrizni,
a
kiválasztást
kockázatbecslés alapján történik. Az éves
ellenőrzési ütemtervben a növényvédő
szert felhasználó termelők esetében
országos
szinten
mintegy
3600
technológiai ellenőrzés lett előirányozva, a
Kölcsönös Megfeleltetés (KM JFGK 10)
keretein belül végzett ellenőrzésekkel
együtt.
A NÉBIH által elkészített Élelmiszerlánc
Mintavételi
Terv
(Termékellenőrzés)
alapján, a Megyei NTO által levett
mintákból történik a növényvédő szerek
laboratóriumi
minőségvizsgálata.
A
hatékonyés
mélységi
ellenőrzés
megvalósításához a 2015 – 2017 közötti
három éves ciklusban - az egyes
szercsoportok elsőkörös rangsorolását
felhasználási
mennyiségük
alapján
elvégezve - 2015-ben gyomirtó-, 2016-ban
gombaölő-, és 2017-ben rovarölő szerek
ellenőrzését végezzük. A kockázat alapú
rangsorolás szerint kiválasztott gyomirtókészítmények,
ellenőrzése
magában
foglalta az alapengedéllyel rendelkező
referencia
szereket,
továbbá
a
párhuzamos, illetve a származtatott
engedéllyel rendelkező szereket is. A
bérkiszerelést végző vállalatok ellenőrzése,
valamint a 2012 – 2014-es időszakban
kifogás
alá
eső
készítmények
visszaellenőrzése
élvezett
kiemelt

prioritást.
169
minta
laboratóriumi
minőségvizsgálata
került
kiírásra
hatóanyag tartalomra, egyéb kémiai-, fizikai
paraméterek vizsgálatára.
A növényvédőszer-maradék monitoring
program keretén belül, az ellenőrzés alá
vont
kultúraféleségek
kiválasztása,
vizsgálata,
illetve
a
mintaszám
meghatározása a magyar fogyasztási
szokások, illetve az előző évek vizsgálati
eredményeinek
figyelembe
vételével
kockázatbecslés alapján történt. 2015-ben
a többéves ellenőrzési terv keretében 1980
növényi minta vizsgálata került előírásra. A
mintavételezések eljárásrendjét, az uniós
előírásokat harmonizáló a növényi és állati
eredetű
élelmiszerekben
és
takarmányokban, illetve azok felületén
található megengedett növényvédőszermaradékok határértékéről, valamint ezek
hatósági ellenőrzéséről szóló 66/2010.
(V.12.) FVM rendelet, illetve a 396/2005/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet
határozzák
meg.
A
regionális
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. 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.
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ELLENŐRZÉSI TERV MEGVALÓSULÁSA,
AZ ELTÉRÉS OKAI
NÖVÉNYVÉDŐ

SZERT

GYÁRTÓ

ÉS

KISZERELŐ ÜZEMEK ELLENŐRZÉSE

A Megyei NTO-k 2015-ben összesen 14
ellenőrzést végzetek a növényvédő szer
gyártó és kiszerelő üzemekben, amely
kevesebb a tervben előírt mértéknél. A a
növényvédő szer gyártó és kiszerelő
üzemek ellenőrzése kiemelt feladat, ezért a
NÉBIH KÜI is elvégezte – a Megyei NTOkal párhuzamosan - ezen üzemek
ellenőrzését.
NÖVÉNYVÉDŐSZER

KIS-

ÉS

NAGYKERESKEDŐK ELLENŐRZÉSE

2015-ben 1797 növényvédő szert árusító
kereskedelmi egység közül 1209 üzletben
folytatott ellenőrzést a Megyei NTO. Ugyan
ez a szám elmarad a tervben előírt
mennyiségtől, azonban előfordult olyan
kereskedő is, amelynél egy év alatt több
ellenőrzést is lefolytatott az első fokú
hatóság, így összesen 1464 esetben történt
hatósági ellenőrzés a növényvédő szert
forgalmazók körében. A növényvédelmi
felügyelők további 110 esetben végeztek
helyszíni szemlét működési engedély
illetve
telepengedély
kiadásához
szükséges szakhatósági állásfoglalás
kialakításához.
A

NÖVÉNYVÉDŐ

FELHASZNÁLÁSÁVAL

SZEREK
KAPCSOLATOS

ELLENŐRZÉSEK

A tevékenység ellenőrzések során a
növényvédő szert felhasználó termelők
esetében előírt 3600 db ellenőrzés
országos szinten teljesült, mivel 2450
technológiai ellenőrzés lefolytatása történt
meg – ehhez még hozzájön a KM (JFGK9)
ellenőrzések száma, amely 1460 volt –
2015-ben.
A
hivatalból
indított,
kockázatbecslésen
alapuló
hazai
növényvédő
szer
felhasználók
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

2015-ben a célzott gyomirtó szerek
ellenőrzése során 135 tétel / 174 db minta
összehasonlító minőség vizsgálatát, illetve
138 tétel (780 db minta) lejárt szavatosságú
növényvédő szer vizsgálatát végezte el a
Laboratórium.
A
visszaellenőrzésre
kiválasztott
készítmények
vizsgálata
megtörtént, és nem merültek fel további
kifogások. Az elmaradt mintavételek oka,
hogy a dedikált, kiírt készítmények –
párhuzamos behozatal, származtatott –
részben nem kerültek kereskedelmi
forgalomba, másrészt a mintavételek
ütemezése is korrekcióra szorult. A
bérkiszerelők ellenőrzését folyamatos
jelleggel 2016-ban is fenntartjuk.
NÖVÉNYVÉDŐSZER-MARADÉK
VIZSGÁLATOK

A növényvédőszer-maradék vizsgálatokat
tekintve 2015-ben 1980 db hatósági friss
zöldség-, gyümölcs és gabona minta
analízisét végezte el a hálózat, ezzel a
mintavételi tervben előirányzott számok
teljesültek.

ELLENŐRZÉSEK EREDMÉNYEI
NÖVÉNYVÉDŐ

SZERT

GYÁRTÓ

ÉS

KISZERELŐ ÜZEMEK ELLENŐRZÉSE

Az első fokú élelmiszerlánc-felügyeleti
szerv a növényvédő szert gyártó és
kiszerelő
üzemeknél
lefolytatott
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ellenőrzései során szabályosnak tartotta
azok tevékenységét.
NÖVÉNYVÉDŐSZER

KIS-

növényvédő szert átadni a vevőnek, és 3
esetben a forgalmazó olyan személynek
adta 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 (9 db), a súlyosabb
szabálytalanságokat
pedig
bírság
kiszabásával szankcionálta a hatóság (18
db). A forgalmazási tevékenységhez
kapcsolódó szabálytalanságokért csaknem
1,7 millió forint bírság került kiszabásra.

ÉS

NAGYKERESKEDŐK ELLENŐRZÉSE

A kis- és nagykereskedelmi egységeknél
tartott hatósági ellenőrzések során a
növényvédelmi felügyelők ellenőrzik az
engedélyköteles
növényvédő
szerek
forgalmazásának
jogszerűségét.
A
forgalmazási
tevékenységhez
kapcsolódóan 33 esetben tártak fel
valamilyen szabálytalanságot a Megyei
NTO-k (1. ábra). A leggyakrabban
előforduló hiba a nem megfelelően vezetett
nyilvántartás (18 eset) volt. 3 esetben a
forgalmazó nem alkalmazott megfelelő
képesítéssel és engedéllyel rendelkező
személyt, aki jogosult lett volna a
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12. ábra Növényvédő szer forgalmazásához kapcsolódó szabálytalanságok száma (2014-2015)
A

NÖVÉNYVÉDŐ

FELHASZNÁLÁSÁVAL

SZEREK
KAPCSOLATOS

ELLENŐRZÉSEK

A növényvédő szer felhasználóknál végzett
technológiai ellenőrzések – tervben
meghatározott hatósági ellenőrzések és
KM
ellenőrzések,
bejelentések
kivizsgálása,
légi
növényvédelem

engedélyezésével
kapcsolatos
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
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szerek
engedélyokirattól
eltérő
felhasználása, vagyis a technológiai
fegyelem
megsértése,
valamint
a
permetezési napló nem megfelelő vagy
hiányos vezetése volt. Problémaként
jelentkezett a növényorvosi vények hiánya,
a kiürült csomagolóanyagok (göngyölegek)
nem megfelelő kezelése illetve a
növényvédő szer megfelelő képesítés
nélküli
kijuttatása
is.
A
növénytermesztéssel foglalkozó ökológiai
gazdálkodóknál lefolytatott – általában a
tanúsító szervezetek által kezdeményezett
– hatósági ellenőrzések alkalmával 3
esetben talált valamilyen szabálytalanságot
az első fokú élelmiszerlánc-felügyeleti
szerv (2. ábra).
Az első fokú hatóságnál 2012-től
többletfeladatként jelentkezett a légi
permetezés
engedélyezése.
A
légi
permetezés megrendelője (szakirányító)

által benyújtott kérelmet elbírálva a hatóság
dönt a kijuttatás engedélyezéséről vagy
megtiltásáról. 2015-ben országosan 597
kérelem elbírálása történt meg. Az
engedélyezési eljárások során, illetve azok
lezárulását követően 148 db helyszíni
ellenőrzés (amely a termelőket érintő
technológiai ellenőrzésnek tekinthető)
lefolytatására is sor került. Az ellenőrzések
alkalmával 3 szabálytalanság került
feltárásra. 2015-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 11 millió forint
bírság került kiszabására.
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13. ábra Növényvédő szer felhasználáshoz kapcsolódó szabálytalanságok száma (2014-2015)
BEJELENTÉSEK KIVIZSGÁLÁSA

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 bejelentők
területén terméskiesés, súlyosabb esetben
növénypusztulás is bekövetkezhet, nem
beszélve a hasznos szervezetek – így a
beporzást végző méhek – pusztulásáról. A
növényvédő szer elsodródásának oka
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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.
2015-ben 201 bejelentés érkezett a Megyei
NTO-khoz,
amelyek
kivizsgálása
érdekében 320 helyszíni ellenőrzést
folytattak le a növényvédelmi felügyelők. 38
esetben tártak fel szabálytalanságot. A
legtöbb szabálytalanság növényvédő szer
elsodródáshoz és a méhpusztulások
hatósági
kivizsgálásához
köthető.
Összesen 3,8 millió forint bírság
kiszabására került sor.
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.
2015-ben
összesen
39855
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 (12. ábra). Az ellenőrzések
alkalmával
leggyakrabban
lejárt
szavatossági idejű növényvédő szerekkel
találkoztak a felügyelők (170 tétel), de sok
esetben volt gond a címkével (138 tétel)
vagy a csomagolással (50 tétel). 47
esetben
találtak
a
felügyelők
Magyarországon
nem
engedélyezett
növényvédő szert, 10 tétel esetén pedig
felmerült a hamisítás gyanúja. Az első fokú
hatóság a kifogásolt tételek esetében
korlátozta vagy megtiltotta a forgalomba
hozatalt és a felhasználást (66 eset).

Összesen 83 db tételt foglalt le az első fokú
hatóság. Amennyiben kisebb címkehibát
talált, elrendelte a címke javítását (8 eset).
Javítás után a termékek ismét forgalomba
kerülhettek. 17 esetben került sor
megsemmisítés elrendelése, ami 100 db
tételt érintett. A szabálytalanságok egy
részét figyelmeztetéssel (59 db), a
súlyosabb
szabálytalanságokat
pedig
bírság kiszabásával szankcionálta a
hatóság
(26
db).
A
termékekkel
kapcsolatos
szabálytalanságokért
összesen 3 millió forint bírságot szabtak ki
a Megyei NTO-k, melynek többségét, 2
millió forintot a forgalmazóknak illetve az
engedélytulajdonosnak kellett megfizetni.
A növényvédő szerek minőségellenőrzése
során a laboratórium az egész ország
területén forgalmazott növényvédő szerek
hatósági ellenőrző vizsgálatát végezte el,
135 tételt (174 minta), 47,1 tonna
mennyiségben. A minták csomagolását
illetve beltartalmát az engedélyokiratban
javasolt paraméterekre vizsgáltuk. Ezek a
paraméterek: a csomagolás minősége, a
címke tartalma, hatóanyag tartalom,
emulzióstabilitás, híg emulzió stabilitás,
nedvesíthetőség,
pH,
szuszpenzió
stabilitás, szuszpenziós koncentrátumok
habzása, sűrűség, nedves szitálás,
maradandó habzás és egyéb jellemzők
vizsgálata.
A vizsgált hatósági minták döntő többsége
megfelelt az engedélyokiratban előírt
minőségi követelményeknek, a hatósági
minták esetében két esetben volt minőségi
kifogás.
NÖVÉNYVÉDŐSZER-MARADÉK
VIZSGÁLATOK

A növényvédőszer-maradék vizsgálatokat
tekintve 2015-ben a hálózat a mintavételi
program keretében 1980 db hatósági friss
zöldség-, gyümölcs és gabona minta
analízisét, illetve 359 db hatósági panasz
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bejelentés
kivizsgálását
megalapozó
laboratóriumi vizsgálatot végzett el. A
vizsgálatok 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.
Az összesen vizsgált 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
24
db
(citrom,
csemegeszőlő,
jégsaláta,
köszméte,
meggy, narancs, őszibarack, paprika és
uborka).,
mely
alapján
6
tétel
megsemmisítését rendelte el a hatóság.
A
kockázatbecslés
alapú
tervezés
helyesnek bizonyult tekintettel arra, hogy az
emelt
mintaszámmal
tervezett,
és
ellenőrzött
kultúraféleségek
magas
százalékban tartalmazták egy, vagy több
hatóanyag maradékát (5. ábra).
776 db minta, az összesen vizsgált
hatósági mintákból tartalmazott egy
mintában
2
–
15
hatóanyagig
szermaradékot. Egy-egy mintában került
kimutatásra 11, illetve 15 különböző
hatóanyag, mindkettő olasz eredetű
csemegeszőlő.
A 2015-ös évben mintegy 359 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 (68 db), illetve a
növényi mintákra (162 db). A méh minták
38%-a, míg a növényi minták 44%-a
tartalmazott kimutatható szermaradékot.
2015-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
regionális
laboratórium
hálózat
hatóanyag lebomlás és szermaradékeloszlás vizsgálatokat végez a növényvédő
szer
készítmények
engedélyezését
megelőzően, melyek elősegítik a hazai
engedélyezési folyamatot.
PARLAGFŰ ELLENŐRZÉSE

A parlagfüves területek ellenőrzésére
külterületen a járási földhivatal, belterületen
a jegyző jogosult. Az ellenőrzés minden
évben július elsejétől a vegetációs időszak
végéig, október közepéig zajlik, célja a
parlagfű pollenkoncentráció csökkentése.
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 NTO-nak. A földhivatalok
2015-ben külterületen 1748 parlagfűvel
fertőzött foltot derítettek fel. A Megyei NTOk 2015-ben 1308 esetben, 1349 hektárra
rendeltek el közérdekű védekezést.
Belterület vonatkozásában a jegyzők 44
jegyzőkönyvet adtak át a Megyei NTOknak, amelyek intézkedtek a bírság
kiszabása ügyében. Parlagfű esetén
figyelmeztetés nem alkalmazható, a
növényvédelmi bírságot minden esetben ki
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kell szabni. 2015-ben kül- és belterületen
összesen
1376
db
bírsághatározat
született, a bírság mértéke pedig
meghaladta a 76,4 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 NTO-k ellenőrzik. Ennek
kapcsán 729 helyszíni ellenőrzést folytattak
le a növényvédelmi felügyelők, és
összesen 7.695.000 forint növényvédelmi
bírságot szabtak ki azzal szemben, aki
védekezési kötelezettségének az azt
elrendelő határozatban megjelölt határidőig
sem tett eleget.

ELLENŐRZÉSI
ÖSSZEVETÉSE AZ
EREDMÉNYEIVEL
NÖVÉNYVÉDŐ

SZERT

EREDMÉNYEK
ELŐZŐ ÉVEK
GYÁRTÓ

ÉS

NÖVÉNYVÉDŐSZEREK
FELHASZNÁLÁSÁVAL

KAPCSOLATOS

ELLENŐRZÉS

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.
BEJELENTÉSEK KIVIZSGÁLÁSA

A lakossági bejelentések kivizsgálása
érdekében
lefolytatott
termelői
ellenőrzések száma 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.

KISZERELŐ ÜZEMEK ELLENŐRZÉSE

Mindkét
évről
általánosságban
elmondható, hogy a növényvédő szer
gyártók,
kiszerelők
tevékenységüket
jogszabályi előírásoknak megfelelően
végzik, szabálytalanságot csak elvétve
találnak a növényvédelmi felügyelők.
NÖVÉNYVÉDŐ

SZER

KIS-

ÉS

NAGYKERESKEDŐK ELLENŐRZÉSE

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.

NÖVÉNYVÉDŐ

SZEREK

VIZUÁLIS

VIZSGÁLATA

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. Az
országos kampány során a Megyei NTO-k
külön ellenőrzéseket tartottak, és ezt
követően a NÉBIH NTAI egyes gyártókat
figyelmeztetésben részesített, súlyosabb
szabálytalanság esetén bírságot szabott ki.
A növényvédő szerek vizuális vizsgálata
során
tapasztalt
szabálytalanságok
növekedését eredményezte továbbá, hogy
a
növényvédő
szerek
termőhelyi
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ellenőrzése során kiderült, hogy a 6-Benziladenin 10%-os oldatának engedélye ugyan
már lejárt, de, mint labor vegyszer továbbra
is forgalomban volt,
így termelői
felhasználásra került. A Megyei NTO-k az

ügy kivizsgálása kapcsán több célzott
ellenőrzést is végeztek. A NÉBIH a gyártó
és forgalmazó ellen eljárást indított és
bírságot szabott ki engedélyköteles termék
engedély nélküli forgalmazása miatt.
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14. ábra A vizuális vizsgálatok adatai (2012-2015)
NÖVÉNYVÉDŐSZER-MARADÉK
VIZSGÁLATA

Visszatekintésképpen érdemes kiemelni,
hogy 2011. január 1. és 2013. december
31. közötti időszakban a hálózat a
növényvédőszermaradék-analitikai
szempontból mintegy 318 különböző
anyagtípusból 9 002 mintából 2 016764
vizsgálatot végzett, 2014-ben a vizsgálatok
száma,
az
elmúlt
évek
növekvő
tendenciájának megfelelően, meghaladta a
700.000-t. 2015-ben a Növényvédelem,
növényvédőszer-maradék és növényvédő
szer-minősítés Szakmai Panel egy a
szervezeti egységeken átívelő tudományos
alapokon nyugvó, kockázat alapú többéves
tervet indított útjára, amely magában
foglalja a növényvédő szerek, a növényi- és
állati eredetű friss, illetve feldolgozott
élelmiszerek, bébiételek-, italok, bor és a
takarmányok
növényvédőszer-maradék
ellenőrzését.
A kifogásolt tételek száma a 2014. évi 9 db
termékről 2015-ben 24 db-ra nőtt (2 import,

22 hazai). A növekedés elsősorban a
szabálytalan szerhasználattal - részben
sem az Unióban sem Magyarországon nem
engedélyezett készítmények, másrészt
Magyarországon adott kultúrában nem
engedélyezett szerek - magyarázható.

AZ IGAZGATÓSÁG ÉVES MUNKÁJA
SORÁN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK
2015. december 25. napján hatályba lépett
a növényvédelmi tevékenységről szóló
43/2010.
(IV.
23.)
FVM
rendelet
módosítása. A módosítás értelmében a
szakirányító kizárólag olyan személy
részére állíthat ki növényorvosi vényt,
akivel a növényvédelmi szolgáltatás
nyújtására irányuló írásbeli szerződést
kötött, amelynek időtartama legalább egy
vegetációs időszakra terjed ki. A módosítás
célja az volt, hogy a növényvédelmi
tevékenység ne az ad hoc permetezésekre
helyezze a hangsúlyt, hanem - az integrált
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növényvédelem elveinek megfelelően - a
megelőzésre.
A módosítás másik jelentős eredménye,
hogy 2016. január elsejétől az Európai Unió
követelményeinek megfelelően biztosítottá
válik a növényvédelmi gépek rendszeres, 3
évenkénti felülvizsgálata, amit a Magyar
Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi
Kamara végez.

KÉPZÉS
2015.02.05.
Növényvédelmi
témájú
szakterületi
koordinációs
értekezlet
(résztvevők száma: 34 fő),
2015.04.22-23.
és
2014.04.29-30.
Országos felügyelői továbbképzés növényegészségügyi felügyelők, növényvédelmi
felügyelők
és
zöldség-gyümölcs
minőségellenőrök részére (résztvevők
száma: 105 és 110 fő)
2015.10.06.
Növényvédelmi
témájú
szakterületi
koordinációs
értekezlet
(résztvevők száma: 36 fő)
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Növényi termék
ellenőrzés
2015.
évi
tapasztalatok
a
növényi termék ellenőrzés területén
A Zöldség-Gyümölcs Minőségellenőrzési Szolgálat fokozatos kialakítását követően
jelenleg ellátja a friss zöldség és gyümölcs termékek, a banán, a komló és igény szerint
a vágott virág és élő dísznövények minőség-ellenőrzési feladatait.
Ezen kívül a Szolgálat az iskolagyümölcs programhoz kapcsolódóan
az iskolásoknak szánt gyümölcsök mind minőségi, mind élelmiszerbiztonsági
szempontból történő folyamatosan ellenőrzését is ellátja.
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AZ ELLENŐRZÉSEK JELLEGE
A növényi termék ellenőrzés területei:
 Az
Európai
Unió
közös
piacszabályozásának eszközeként
a zöldség-gyümölcs és komló
minőség-ellenőrzése
 Bizonyos nem állati eredetű
termékek
fokozott
import
ellenőrzése
 Földrajzi eredet megjelölés oltalma
alatt
álló
zöldség-gyümölcs
termékek ellenőrzése
 Az iskolagyümölcs programhoz
kapcsolódóan az iskolásoknak
szánt gyümölcsök mind minőségi,
mind
élelmiszerbiztonsági
szempontból történő folyamatos
ellenőrzése
 Elsődleges növényi termékek vegyi
szennyezettségének monitoringja
A növényi termékek ellenőrzése során a
nyomon követés és az áru eredetének
igazolása továbbra is kiemelt hangsúlyt
kapott 2015-ben is. A zöldség-gyümölcs
áru
eredetigazolásának
elmulasztása
nemcsak zöldség-gyümölcs ellenőrzési
probléma, hanem számviteli, adózási
fegyelem megsértése is, ez ügyben a NAVval folyamatos az együttműködés. Az
ellenőrzések során 69,2 millió Ft
élelmiszer-ellenőrzési
bírság
került
kiszabásra nem megfelelő minőségű, vagy
nem nyomon követhető áru forgalmazása
miatt.
ZÖLDSÉG ÉS GYÜMÖLCS ELLENŐRZÉS

A zöldség- és gyümölcsexport és -import
ellenőrzése 100%-ban kötelező, ennek
megfelelően az exportőr/importőr minden
tételt
köteles
vizsgálati
alapként
bejelenteni. Az EKÁER rendszer sok
kiskaput bezárt, jelentősen javította a nem
bejelentett szállítmányok felderítését.

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

NEM

ÉLELMISZEREK

ÁLLATI
FOKOZOTT

EREDETŰ
IMPORT

ELLENŐRZÉSE

Az EU által negyedévente felülvizsgált lista
alapján történnek az ellenőrzések. A listát a
RASFF és az FVO auditok eredményei
alapján állítják össze kockázatos termékek
illetve
származás/szennyezőanyag
alapján. A korábbi években elsősorban
olyan termékek kerültek a listára melyek
importja nálunk nem számottevő. 2015-ben
viszont felkerült a szerb málna (friss és
fagyasztott) Norovírus szennyezettség
miatt,
ami
számottevő
vizsgálatot
eredményezett. Az utolsó negyedévben
mintegy
1200
szállítmányt
kellett
megvizsgálni.
NÖVÉNYI

TERMÉKEK

VEGYI

SZENNYEZETTSÉGÉNEK MONITOROZÁSA
AZ ELSŐDLEGES TERMELŐ SZINTJÉN

A 882/2004/EK rendeletnek megfelelően az
élelmiszerláncban a növényi termékek
vegyi szennyezettségének monitorozása
az elsődleges termelő szintjén is
szükséges.
Az
elsődleges
növényi
termékek monitoringja magába foglalja a
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gabonafélék fuzárium toxin monitoringját,
kukorica aflatoxin, levélzöldségek és cékla
nitrát monitoringját, levél zöldségek
mikrobiológiai
szennyezettség
monitoringját, illetve burgonya alfa-szolanin
monitoringját. Az ellenőrzések kockázat
becslés alapján történnek és a termesztés
körülményeinek helyszíni szemléje mellett
laborvizsgálat céljából mintavételre is sor
kerül.

A földrajzi eredetvédett termékek köre
tovább bővült a Szentesi paprikával, (a
Makói vöröshagyma, a Hajdúsági torma és
a Gönci kajszibarack mellett). 2015-ben az
ellenőrzési számok csökkentek abból
kifolyólag, hogy a négy védjegy közül szinte
csak a Szentesi paprikát használják.
BIZONYOS

NEM

ÉLELMISZEREK

ÁLLATI
FOKOZOTT

EREDETŰ
IMPORT

ELLENŐRZÉSE

ELLENŐRZÉSI TERV MEGVALÓSULÁSA,
AZ ELTÉRÉS OKAI
ZÖLDSÉG ÉS GYÜMÖLCS ELLENŐRZÉS

Az éves ellenőrzési terv országosan nézve
teljesült, a megyei eltérések oka az
átlagosnál nagyobb létszámingadozás volt.
BIZONYOS

NEM

ÉLELMISZEREK

ÁLLATI
FOKOZOTT

EREDETŰ
IMPORT

ELLENŐRZÉSE

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

A bizonyos nem állati eredetű élelmiszerek
fokozott importellenőrzése keretében 1278
tétel vizsgálatára került sor, melyek között
nem megfelelő szállítmány nem volt. Az
ellenőrzésszám emelkedést a szerb málna
vizsgálati kötelezettsége okozta.
NÖVÉNYI

TERMÉKEK

KÉMIAI

SZENNYEZETTSÉGÉNEK MONITOROZÁSA
AZ ELSŐDLEGES TERMELŐ SZINTJÉN

Az elsődleges növényi termékek kémiai
illetve
mikrobiológiai
szennyezettség
monitoring vizsgálata során 169 mintavétel
történt. Az ellenőrzési tervek teljesültek.
Nem megfelelés fuzárium toxin esetében
fordult elő, azonban a tétel már
értékesítésre került. Cékla esetében több
esetben is előfordult magas nitrát tartalom,
határérték
hiánya
miatt
csak
figyelmeztetésre került sor.

ELLENŐRZÉSEK EREDMÉNYEI
ZÖLDSÉG ÉS GYÜMÖLCS ELLENŐRZÉS

2015-ben összesen 16701 ellenőrzésre
került sor. A belföldi forgalmazók
ellenőrzése a tervnek megfelelően zajlott,
10960 tétel vizsgálata történt meg. A
kiszabott bírságok összege nőtt, aminek fő
oka, hogy az EKÁER rendszerben kiszűrt
tételek nagy része 20t körüli így nagyobb
bírságok
kerültek
kiszabásra.
A
jogszabálysértések során 2015-ben is
jellemzően sok volt a jelöletlen, igazolatlan
eredetű áru.

ELLENŐRZÉSEK SORÁN TAPASZTALT TRENDEK

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

EREDMÉNYEK
ELŐZŐ ÉVEK

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.

AZ IGAZGATÓSÁG ÉVES MUNKÁJA
SORÁN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK
2015-ben nem történt változás.

KIADOTT
ÉS/VAGY
MÓDOSULT
ÚTMUTATÓK, ELJÁRÁSRENDEK, IPARÁGI
ÚTMUTATÓK
2015-ben nem módosultak a szakterületi
eljárásrendek.

KÉPZÉS
Kétnapos továbbképzés a megyei KH NTO
zöldség-gyümölcs
ellenőreinek.
Új
ellenőrök kiképzése folyamatos a megyei
igényeknek megfelelően.
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Növényi
szaporítóanyag
felügyelet
2015.
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.

ITNET Jelentés 2015. • Magyarország • Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal • http://portal.nebih.gov.hu/

82

ELLENŐRZÉSEK JELLEGE
A növényi szaporítóanyag ellenőrzések
célja, hogy a forgalomba kerülő vetőmag és
vegetatív
szaporítóanyag
tételek
megfeleljenek a jogszabályban előírt
minőségi és forgalmazási feltételeknek. Az
NKI
szakterületén
a
jogszabályi
feltételeknek való folyamatos megfeleltetés
biztosítja és szavatolja az ellenőrzés
rendszerét, amit az előírások mellett
ugyancsak részletesen szabályoz a
szakterület jogszabályi háttere. Mivel e
szabályozás alapján a szaporítóanyagok
hatósági
ellenőrzése
nem
szúrópróbaszerűen, hanem folyamatos,
tételes ellenőrzés formájában történik, az
igazgatóság
hatáskörébe
tartozó
ellenőrzést az alaptevékenység keretében
végezzük.
A vetőmag tételek laboratóriumi vizsgálata
a forgalmazó által küldött hivatalos minta
vagy a megyei KH által vett hatósági minta
alapján történik. Mivel nem hivatalból
indított
ellenőrzést
végzünk,
előre
összeállított vizsgálati terv nem készül.
GMO ellenőrzések esetében a hazai
előállítású és import vetőmag tételek
laboratóriumi szűrővizsgálatát végezzük el
kockázatelemzésen alapuló kiválasztás
alapján,
illetve
a
forgalmazók
megrendelése alapján.
A szakrendszeri nyilvántartásba vett
vállalkozások adat- és tevékenység
ellenőrzése tervezhető tevékenység.
2015-ben
megkértük
a
Megyei
Kormányhivatal vetőmag szakterületek
vezetőit, hogy lehetőségeikhez mérten
növeljék meg a vetőmag kiszerelők
nyilvántartásának ellenőrzését. Ezeknek az
ellenőrzéseknek
az
eredménye
folyamatosan
kerül
átvezetésre
a
nyilvántartásba.
A
nyilvántartást
új
formában, könnyen kereshető struktúrában
jelenítjük meg a NÉBIH honlapján, hogy
könnyebben megtalálhatóak legyenek a
vetőmag
kiszerelők.
Továbbá

tevékenységükhöz
kapcsolódó
növényfajok is tisztázásra kerülnek.
2015-ben
a
NÉBIH-KÜI-vel
közös
ellenőrzésekbe kezdtük vetőburgonya
hamisítás területén, ahol társhatóságokkal
közösen végeztünk ellenőrzéseket kiemelt
gyanú és megyei kollégák valamint az
Országos Burgonya Terméktanács jelzései
alapján. Ezt az ellenőrzési formát minden
évben megismételjük.

ELLENŐRZÉSI TERV MEGVALÓSULÁSA,
ELTÉRÉS OKAI
A vizsgált vetőmagtételek, minták számát
az import és a hazai fémzárolásra
előterjesztett tételek száma határozza meg.
Ennek értéke az előző évekhez hasonló. Az
éves ellenőrzési terv a zöldségpalánta
szaporítóanyag felügyeleti szakterületen
teljes mértékben megvalósult. A 2015-ben
teljesült
zöldségpalánta
ellenőrzések
száma 61 üzemben 131 ellenőrzés, a
tervezett minimális ellenőrzésszám 215%-a
(2014-ben 69 üzemben 137 ellenőrzés,
199%).
A
helyszínen
vizsgált,
ellenőrzött
(minősített) palánta tételek száma 991-gyel
meghaladta az előző évit (2015-ben 4220
tétel, 2014-ben 3229 tétel).

ELLENŐRZÉSEK EREDMÉNYEI
Vetőmag tételek ellenőrzése tekintetében
kismértékű emelkedés volt 2015-ben. Az
alkalmatlan tételek (nem megfelelések)
száma nem emelkedett.
A vetőburgonya tételek laboratóriumi
vizsgálatának éves ellenőrzési szintje
változatlan volt. A GMO ellenőrzések
esetében a szűrővizsgálatok száma
azonos szinten volt, a szennyezett tételek
száma kis emelkedést mutatott. A
szennyezett tételt forgalmazó vállalkozások
esetében megindítottuk a hatósági eljárást,
melynek eredményeként a szennyezett
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tételek
még
forgalmazás
előtt
megsemmisítésre kerültek.
Az ellenőrzött zöldségpalánta tételek
megfeleltek a jogszabályi előírásoknak.
A
kertészeti
szaporítóanyag
ellenőrzéseknél a gyümölcs csemete
ellenőrzés mértéke növekedett.
A növényi szaporítóanyag ellenőrzések
jelentős részét a megyei KH Vetőmag
felügyeleti osztályokon dolgozó felügyelők
végzik.
A GMO szennyezett tételek számában
némi növekedés tapasztalható. Ennek oka,
hogy a fajtakísérletre bejelentett összes
szója tétel megvizsgálásra került.
A KÜI-vel végzett ellenőrzések során
minden ellenőrzött fél megyei szinten
figyelmeztetésben
részesült.
Az
ellenőrzések kapcsán kiderült, hogy a
vetőburgonya gumó forgalmazása kapcsán
nagy szükség van a tájékoztatásra, mivel
ez a gyakorlat annyira mindennapossá vált,
hogy a gazdák egy jelentős része nincs
tisztában azzal, hogy szabálysértést
követnek el. 2016-ban az ellenőrzések
támogatására
egy
kommunikációs
kampányt készítünk elő 2017 tavaszára,
hogy csökkentsük a tájékozatlanságból
eredő szabálysértések számát.

ELLENŐRZÉSI
ÖSSZEVETÉSE AZ
EREDMÉNYEIVEL

EREDMÉNYEK
ELŐZŐ ÉVEK

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. A szennyezés nem
szándékos cselekedet. Ennek kivédése
nagy feladat elé állítja a fajtatulajdonos

cégeket. Annak ellenére, hogy a szántóföldi
növényfajok esetében nem kötelező a tételt
kísérő akkreditált laboratórium által kiállított
GMO mentességi nyilatkozat, mégis sok
cég
saját
hatáskörben
elvégezteti.
Természetesen továbbra is csak a Hatóság
által kiállított GMO mentes vizsgálati
eredményt fogadjuk el.
A vetőmag kiszerelési tevékenységek
száma közel megduplázódott 2015-ben
2014-hez képest, de 2016-ban várhatóan
újra csökkenni fog a szám.
A vetőburgonya szaporítások, tárolások,
utódgenerációk vizsgálata közel azonos
mennyiségű az elmúlt 2 évben.
2016-ban is felmerült a vetőburgonya
utóvizsgálatok fejlesztésére szervezendő
országos körvizsgálat.

AZ IGAZGATÓSÁG ÉVES MUNKÁJA
SORÁN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK
Az igazgatóság vonatkozásában tavalyi év
során a teljes jogi háttér felülvizsgálat
megkezdődött. A teljeskörű áttekintés még
nem ért véget, 2016 I. félévében várható a
2003. évi LII törvény és a kapcsolódó
40/2004 48/2004 és 50/2004 FVM
rendeletek
módosítása.
Szervezeti
változás nem volt.
Igazgatóságunk fejlesztése érdekében, az
intranet
és
hálózati
eszközök
létrehozásával minden kollégánk számára,
akár anonim úton elérhető ötlet, fejlesztési
javaslat gyűjtő felületet hoztunk létre,
aminek értékelését kollektívan végezzük.
Ennek a munkának az első eredményei
2016. I. félévében várhatóak.

KIADOTT
ÉS/VAGY
MÓDOSULT
ÚTMUTATÓK, ELJÁRÁSRENDEK, IPARÁGI
ÚTMUTATÓK
2015. év során a GMO ellenőrzések
szakmai útmutatója került felülvizsgálatra,
a többi útmutató változatlan formában van
hatályban.
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2015-ben mind a fémzárolási-, mind a
szántóföldi ellenőrzési szabályzatokat
felülvizsgálatuk. Jelenleg véglegesítése
folyik a megyékkel.
Útmutató anyag készült a megyéknek az
intranetes
vetőmag
szakmai
fórum
elérésére

KÉPZÉS

Intranet használatára igazgatóságunk
egyéni képzéseket szervezett házon belül
az ÉKI képzését multiplikálva. Az így elért
kollégák száma 8 fő. A házon belüli
segítségnyújtás folyamatos.
Siófoki továbbképzésünkön minden megyei
kollégánknak bemutattuk az intranet
használatát, azon belül is a vetőmag
szakterület kiemelt funkcióit.

A vetőmagfelügyeleti szakterületen


hatósági

vetőmagvizsgálók

(MKH

és

NÉBIH NKI) részére tisztaságvizsgálat és
annak

minőségügyi

kérdései

szakmai

továbbképzés 45 fő


hatósági mintavevő felügyelők részére
mintavételi továbbképzés 57 fő



laboratóriumi

vetőmagvizsgálat

(magismeret,

tisztaság-

és

csírázóképesség vizsgálat) oktatás:
-

MKH

magvizsgálók

részére

2

megyéből 7 fő és
-

9 vetőmag üzemből 26 dolgozó
részére



általános

szaporítóanyag

minősítési

ismeretek egyetemi hallgatók részére 3
egyetemről 103 hallgató részére(magyar
és angol nyelven)


fajtaazonosítás

módszere

fajtakísérletekhez témában 1 társhatóság
dolgozója részére (angol nyelven)

Szaporítóanyag ellenőrzés területén is több
szakmai továbbképzést tartottunk.
Vetőmag területen, országos szinten, a 4
kiemelkedő
vetőburgonya
szaporító
régióban (Zirc, Keszthely, Berzence,
Nyíregyháza) tartottunk a gazdáéknak
tájékoztató előadást az FM-mel és a NAKkal közösen a vetőburgonya gumók
minőségi szabályozása témakörében. A
négy helyszínen összesen, közvetlenül
elért emberek száma megközelítőleg 100
fő.
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2015. 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.
Az ellenőrzések jellege:
 Az
állatgyógyászati
termékek
(gyógyszerek,
oltóanyagok,
állategészségügyi biocid termékek,
gyógyhatású
készítmények,
ápolószerek,
segédanyagok)
forgalomba hozatali engedélyezése, a
törzskönyvi dokumentáció értékelése, a
törzskönyvi vizsgálati módszerek és a
törzskönyvi minta ellenőrzése;
 A gyógyszergyártás engedélyezése, a
gyártási dokumentáció értékelése, a
GMP követelmények, a gyártóhely és a
gyártási
eljárások
helyszíni
ellenőrzése;
 A
gyógyszer-nagykereskedelemi
tevékenység engedélyezése, a GDP
követelmények
ellenőrzése,
a
létesítmények/eljárások/raktárkészlet
helyszíni ellenőrzése;
 A állatgyógyászati készítményekkel
folytatott
jogszabályellenes
tevékenység kivizsgálása, gyártási,
forgalmi korlátozás elrendelése, a
megyei
kormányhivatalok
érintett
szakmai
tevékenységének
koordinálása;
 A forgalomba lévő állatgyógyászati
készítmények ellenőrzése;
 A forgalomba hozatali engedély
jogosultjai által folytatott mellékhatásfigyelő tevékenység felügyelete, a
gyógyszer-mellékhatás
figyelő
rendszer és a gyógyszerminőséggel
kapcsolatos gyorsriasztási rendszer
működtetése,
a
termékekkel
kapcsolatos minőségi-kifogások és
mellékhatás-bejelentések kivizsgálása,

a hibás gyártási tételek forgalomból
történő kivonása.
A laboratóriumok vizsgálati tevékenysége
az alábbi területekre terjed ki:
 Forgalomba hozatali engedély kiadását
megelőző vizsgálatok:
törzskönyvi minták vizsgálata és a
törzskönyvi
vizsgálati
módszerek
ellenőrzése,
gyártásengedélyezési
eljárásokhoz kapcsolódó vizsgálatok,
kifejlesztés alatt álló készítmény
gyakorlati kipróbáláshoz kapcsolódó
ellenőrző vizsgálatok
 Forgalomba
hozatali
engedéllyel
rendelkező készítmények vizsgálata:
gyógyszerek és inaktivált vakcina
törzset tartalmazó oltóanyagok éves
terv szerint végzett piac-ellenőrző
vizsgálatai,
élő
vakcina
törzset
tartalmazó oltóanyagok szúrópróbaszerű ellenőrzése, oltóanyagok hazai
és uniós hatósági gyártási tétel
felszabadítása, illegális, hamisított
készítmények vizsgálata, minőségi
kifogás
és
mellékhatás
bejelentésekhez
kapcsolódó
vizsgálatok
 Gyógyszerkönyvi
együttműködés
keretében végzett vizsgálatok
Az oltóanyagok gyártási tétel felszabadítása
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.
Az Igazgatóság kiemelt figyelmet fordít az
antibiotikumok eladásának, vényre történő
kiszolgálásának ellenőrzésére. Részt vesz
az Antibiotikum Rezisztencia Munkacsoport
munkájában és adatot szolgáltat az
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antibiotikumok
állatgyógyászati
célú
felhasználásáról szóló európai felméréshez
(ESVAC).
Az Igazgatóság hatósági feladatainak
jelentős része előre pontosan nem
tervezhető:
 Ügyfélkérelemre induló eljárások:
gyógyszerkészítmények forgalomba
hozatalának,
valamint
a
gyógyszergyártás
és
gyógyszer
nagykereskedelmi
tevékenység
engedélyezési eljárásai esetén az
eljárások száma a beadott kérelmek,
ill. a forgalomban lévő készítmények
gyártástechnológiai
változásának
függvénye.
 Az immunológiai állatgyógyászati
készítmények jogszabályban előírt
tételes felszabadítási eljárásainak
száma a gyártó vagy forgalmazó által
az unió területén forgalmazni kívánt
illetve a hazai behozatalra bejelentett
vakcina tételek számától függ.
 Az élő vakcina törzset tartalmazó
oltóanyagok esetén a 128/2009 (X.6)
FVM rendelet előírásának megfelelően
minden, Magyarországon forgalmazni
kívánt készítmény esetén egy gyártási
tétel
ellenőrzésre
kerül.
Az
ellenőrzésre
a
gyártó/forgalmazó
bejelentését követően kerül sor.
 A minőségi kifogás és mellékhatás
bejelentések nyomán induló hatósági
kivizsgálások és ellenőrzési eljárások
száma előre nem tervezhető.
Éves terv alapján végzett hatósági
ellenőrzések:
 A gyógyszergyártás engedélyezési
eljáráshoz nem kötődő helyszíni
ellenőrzéseket az Igazgatóság a PIC/S
kockázatbecslési útmutató alapján
tervezett éves inspekciós terv alapján
végzi (Compilation of Community
Procedures: Model for Risk Based





Planning
for
Inspections
of
Pharmaceutical Manufacturers).
A nagykereskedelmi tevékenység
engedélyezési eljáráshoz nem kötődő
ellenőrzésére kockázatalapú éves terv
alapján kerül sor; kétévente minden
nagykereskedő ellenőrzésre kerül.
Az állatgyógyászati készítmények
piacfelügyeleti ellenőrzése
- A készítmények (gyógyszerek és
inaktivált vakcinák) hazai piacellenőrzésére
az
Európai
Gyógyszerminőségi Igazgatóság
(EDQM)
által
kidolgozott
kockázatbecslési módszer alapján
összeállított éves terv alapján kerül
sor (Risk Analysis Model for
Targeting Market Surveillance by
OMCLs).
- A centrálisan engedélyezett (CAP)
készítmények
ellenőrzése
az
európai közösség egész területére
kiterjedő uniós piacfelügyeleti
ellenőrzés keretében valósul meg.
A mintavételt és a laboratóriumi
vizsgálatokat a tagállamok és az
OMCL hálózat az Európa Tanács
Gyógyszerminőségi Igazgatóság
(EDQM) által összeállított éves
mintavételi és vizsgálati terveknek
megfelelően, az EU eljárási
protokollja szerint végzik. Az
ellenőrzések
koordinálása
az
EDQM feladata, a szükséges
intézkedések meghozatala az
Európai
Gyógyszerügynökség
(EMA) hatásköre. A mintavétel és a
vizsgálatok költségét az unió a
tagállamok
gyógyszerügyi
hatóságai számára megtéríti.

A nemzetközi eljárásokban (MRP/DCP)
engedélyezett
készítmények
piacfelügyeleti vizsgálatait az OMCL
hálózat a kölcsönös munka- és információ
megosztás,
az
ellenőrzések
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hatékonyságának és az erőforrások
felhasználásának
optimalizálása
érdekében, az EDQM koordinálásával,
tagállami együttműködés keretében végzi.
Az ellenőrzött termékek adatai és a
vizsgálatok eredményei az unió védett
adatbázisában rögzítésre kerül és a
nemzeti gyógyszerügyi hatóságok számára
hozzáférhető. Nem-megfelelőség esetén a
szükséges intézkedések meghozatala
tagállami feladat.

ELLENŐRZÉSI TERV MEGVALÓSULÁSA,
ELTÉRÉS OKA
Ebben a fejezetben a nem terv alapján
végzett hatósági felügyeleti/ellenőrzési
tevékenységek nem kerülnek bemutatásra,
azok a következő fejezetben kerülnek
részletezésre.
ÁLLATGYÓGYÁSZATI

KÉSZÍTMÉNYEK

GYÁRTÁS ELLENŐRZÉSE

Az év során összesen 20 GMP ellenőrzés
került lefolytatásra: 17 általános GMP
inspekció, 2 folyamatspecifikus inspekció,
1engedélyezéshez
kapcsolódó
felülvizsgálat.
Az
éves
tervezett
ellenőrzések száma teljesült.
ÁLLATGYÓGYÁSZATI

KÉSZÍTMÉNYEK

NAGYKERESKEDŐINEK ELLENŐRZÉSE

GDP inspekcióra 2015-ben összesen 52
esetben került sor. Az éves GDP ellenőrzési
tervben kijelölt nagykereskedők inspekciója
89%-ban
megvalósult.
Két
cég
nagykereskedelmi tevékenysége év közben
megszűnt, két cég inspekciója áttolódott
2016-re. A tervezetten felül az év során 3
esetben jogszabály sértés kivizsgálásához
kapcsolódó ellenőrzés lefolytatására is sor
került.

ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNYEK ÉVES
TERV

SZERINTI

PIAC-ELLENŐRZÉSE,

A

KÉSZÍTMÉNYEK MINŐSÉG-ELLENŐRZÉSE

A hazai piacfelügyeleti mintavételi tervben
kijelölt 68 készítmény (41 gyógyszer és 27
vakcina) közül 25 (16 gyógyszer és 9
vakcina) került mintavételezésre (37%). A
mintavételi tervben szereplő 21 forgalmazó
közül 10 került teljes vagy részleges
ellenőrzésre.
Főváros/Pest megyében
2014-ről 2015. első negyedévére áthúzódó
mintavételek miatt összességében 50
készítmény
került
ellenőrzésre.
Az
ellenőrzésre nem került készítmények egy
része a mintavétel idején nem volt raktáron.
A centrálisan engedélyezett készítmények
uniós piac-ellenőrzési terve alapján a
tagállamok 8 állatgyógyászati készítmény
ellenőrzését végezték el; ebből 2
készítmény
mintavételezését
és
3
immunológiai készítmény ellenőrzését
(állatházi és laboratóriumi vizsgálatát) a
magyar hatóság végezte el.
A kölcsönös elismerési és decentralizált
eljárásokban
engedélyezett
állatgyógyászati készítmények ellenőrzése
során a laboratóriumok 6 készítmény
piacfelügyeleti ellenőrzését az OMCL
hálózat laboratóriumaival együttműködve
végezte el.

ELLENŐRZÉSEK EREDMÉNYEI
GYÓGYSZERGYÁRTÁS/IMPORT

A gyártásengedélyezéshez kapcsolódó
GMP megfelelőség ellenőrzést követően
kiadott engedélyek száma 45 volt. Két
kérelem esetén az ügyfél az kérelmet
visszavonta. GMP igazolás kiállítására 17
esetben került sor.
A lefolytatott ellenőrzéseket követően 3
gyártó
gyógyszergyártási
engedélye
felfüggesztésre került. Tizenhárom esetben
szabálysértés miatt közigazgatási hatósági
eljárás indult; 9 esetben bírság kiszabására
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került sor. A kiszabott bírságok összege 4
485 000 Ft.
GYÓGYSZER-NAGYKERESKEDELMI
TEVÉKENYSÉG

A tervezett és a bejelentés nyomán indult
ellenőrzések eredményeként 23 esetben
szabálysértési eljárás indult; 6 esetben
figyelmeztetés,
14
esetben
bírság
kiszabására került sor. A kiszabott bírságok
összege 4 995 000 Ft.
Forgalmazási korlátozásra 30 esetben
került sor. Tizenhárom készítmény esetén
azonnali visszahívás lett elrendelve, 17
készítmény pedig referral eljárással
módosított forgalomba hozatali engedély
kapcsán került visszavonásra.
Alaki hibás állatgyógyászati készítmények
forgalmazására vonatkozó kérelmet 19
nagykereskedő/engedélyes nyújtott be. Az
engedély kiadására 102 készítmény
(gyártási tétel) esetében került sor. A
benyújtott kérelmek a korábbi magyar
nyelvű csomagolóanyag felhasználására
(21), a használati utasítás cseréjére (1),
illetve rögzítésére (28), a magyar nyelvű
csomagolóanyagban
kiszerelt
készítmények
átcímkézésére,
illetve
helyesbítő
vagy
kiegészítő
címke
alkalmazására
(26),
idegen
nyelvű
csomagolóanyagban
kiszerelt
készítmények átcímkézésére (14), idegen
nyelvű
csomagolóanyagban
kiszerelt
készítmények forgalmazása magyar nyelvű
használati utasítással (5) vonatkoztak. Hét
kérelem elutasításra került.
ÁLLATGYÓGYÁSZATI

TERMÉKEK

MINŐSÉG-ELLENŐRZÉSE

Az Igazgatóság által 2015-ben ellenőrzött
állatgyógyászati termék/tétel összes száma
1224. Az ellenőrzésekhez kapcsolódóan a
laboratóriumok
összesen
571
állatgyógyászati
készítmény/tétel
laboratóriumi és/vagy állatházi vizsgálatait
végezték el. A hatósági gyártási tétel
felszabadítási
eljárás
keretében
a

behozatalra bejelentett és elbírált vakcina
tételek száma összesen 1080 volt. EU
hatóság
felszabadító
tanúsítványával
rendelkezett 480. Az Igazgatóság által
kiadott EU felszabadító igazolások száma
76 (23 OCABR, 53 OBPR). A
magyarországi forgalmazásra bejelentett
oltóanyagok hatósági felszabadítása során
32 vakcina tétel laboratóriumi ellenőrzésére
került sor. A hazai piacfelügyeleti eljárás
keretében 58 élő vakcina törzset tartalmazó
oltóanyag és 5 inaktivált vakcina törzset
tartalmazó
oltóanyag,
valamint
41
gyógyszerkészítmény
laboratóriumi
ellenőrzése valósult meg. A gyártási
dokumentáció, használati utasítás és a
csomagolóanyag 1080 készítmény/tétel
esetén került ellenőrzésre. Az ellenőrzések
minőségi hibát 4 esetben tártak fel. Hat
esetben a termék csomagolóanyaga
és/vagy használati utasítása nem felelt meg
a forgalomba hozatali engedélyben
foglaltaknak.
Forgalomba
hozatali
engedély kiadását megelőzően 237
törzskönyvi minta laboratóriumi ellenőrző
vizsgálataira került sor. A Gyógyszerkönyvi
együttműködés keretében a laboratóriumok
3 uniós vizsgálati programban vettek részt
(3 CRS).
GYÓGYSZERMINŐSÉGGEL KAPCSOLATOS
RIASZTÁSI FELADATOK (RAS)

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 jelentést.
PHARMACOVIGILANCE

RENDSZER

MŰKÖDTETÉSE

Az
állatgyógyászati
készítmények
alkalmazását
követően
tapasztalt
mellékhatás bejelentések száma 21 volt; az
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állattulajdonosoktól 2 bejelentés érkezett,
16 esetben a forgalomba hozatali engedély
jogosultja, egy esetben a társhatóság
jelentette az esetet. Tizennégy bejelentés
gyógyszerkészítményre,
5
bejelentés
oltóanyagra, 2 bejelentés gyógyhatású
készítményre vonatkozott. A készítmények
használata után az állatokon 15 esetben
mellékhatásokat jelentettek, 4 esetben a
készítmény hatékonyságának hiányát
feltételezték. Az alkalmazott készítmény és
a tapasztalt tünetek közötti ok-okozati
összefüggés kivizsgálása alapján az
esetek közel felében a tapasztalt tünetek a
felhasznált
készítményhez
köthetőek
voltak.
Az engedélyesektől 785 rendszeres
gyógyszerbiztonsági
jelentés
(PSUR)
érkezett be; 66 centrálisan engedélyezett
gyógyszerkészítményre, 60 centrálisan
engedélyezett oltóanyagra vonatkozott.
425
PSUR
nemzetközi
eljárásban
törzskönyvezett (MRP/DCP) készítményre
vonatkozott (375 gyógyszerkészítmény, 50
oltóanyag). Az év során az Igazgatóság
234 nemzeti eljárásban törzskönyvezett
állatgyógyászati
készítmény
gyógyszerbiztonsági jelentését értékelte.
Tizenhét PSUR értékelését, mint Referens
Tagállam készítette el. A tagállamok közötti
munkamegosztás
keretében
(worksharing) a magyar hatóság 5 hatóanyag
esetében végezte el a készítmények PSUR
értékelését.
ÁLLATGYÓGYÁSZATI

TERMÉKEK

FORGALOMBA HOZATALI 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.
2015-ben az állatgyógyászati termékek

engedélyezéséhez kapcsolódó eljárások
összes száma 2061 volt. A törzskönyvezett
új állatgyógyászati készítmények száma 75
(15 oltóanyag és 60 gyógyszerkészítmény).
A közösségi engedélyezési eljárásokban a
magyar hatóság 27 esetben referens
tagországi feladatokat látott el. Az
engedélyezett új állatgyógyászati biocid
termékek száma 51, a nyilvántartásba vett
új
gyógyhatású
készítmények
és
ápolószerek száma 84. A kiadott hatósági
igazolások/bizonyítványok száma 742 volt.

ELLENŐRZÉSI
ÖSSZEVETÉSE AZ
EREDMÉNYEIVEL

EREDMÉNYEK
ELŐZŐ ÉVEK

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.

AZ IGAZGATÓSÁG ÉVES MUNKÁJA
SORÁN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK
Az Igazgatóság tevékenységét érintő
jogszabályváltozás
illetve
szervezeti
változás 2015-ben nem történt.
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KIADOTT
ÉS/VAGY
MÓDOSULT
ÚTMUTATÓK, ELJÁRÁSRENDEK, IPARÁGI
ÚTMUTATÓK
Az
„Alaki
hibás
állatgyógyászati
készítmények engedélyezési eljárásának
ügyrendje” 2015-ben módosításra került.
Az új eljárásrend a 2016. év első
negyedévében kerül kiadásra.







Tudományos délután (2015. november
25.) A rendezvény szervezése,
vezetése, előadások tartása. 50
regisztrált résztvevő. Az előadások
témaköre:

KÉPZÉS



Az Igazgatóság rendszeres szakmai
kapcsolatot tart az állatgyógyászati
gyógyszeripar
szereplőivel,
ügyfelei/partnerei számára rendszeres
tájékoztatást
és
információt
nyújt.
Rendszeres képzést/tájékoztatást nyújt a
megyei hatósági szakemberek számára.
Szerepet vállal az állategészségügyben
dolgozó szakemberek továbbképzésében,
a tudományos kutatásban, valamint az
állattartók ismereteinek bővítésében. Az
„Állat egészségügyi igazgatástan” tantárgy
keretében részt vesz az állatorvos hallgatók
graduális képzésében. A Szent István
Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori
Iskola akkreditált PhD képző helye. Aktívan
részt vesz a szakterületen működő
bizottságok munkájában, valamint tagot
delegál az Országos Infekciókontroll és
Antibiotikum Bizottságba. Koordinálja ás
aktívan részt vesz az Antibiotikum
Rezisztencia Munkacsoport munkájában.



Az igazgatóság munkatársai által tartott
szakmai előadások:


A
Magyarországi
Gyógyszertörzskönyvezők Társasága
Állatgyógyászati Szekció 4 ülésének
szervezése, vezetése, előadások
tartása (2015. február 4., április 1.,
szeptember 9., november 25.).
Résztvevők: a magyar hatóság és a
gyógyszeripar
képviselői,
alkalmanként 25-50 fő.







Az eseti engedélyek kiadásának
aktuális kérdései
Az antimikrobiális rezisztencia elleni
védekezés
lehetőségei
az
állategészségügyben
Az alaki hibás eljárásrend változásai

Elektronikus formanyomtatvány
törzskönyvezési kérelemhez
Biocid szabályozás változása a
hatóság oldaláról
Az antibiotikum rezisztencia
terjedése elleni védekezés az
állategészségügyben - nemzeti
cselekvési terv ismertetése
Telepspecifikus vakcinák – a
rendelettel kapcsolatos gyakorlati
tapasztalatok hatósági oldalról

Országos
Gyógyszerfelügyeleti
Értekezlet (2015. május 12) és
szakmai továbbképzés (november 17.)
a
megyei
Kormány
Hivatalok
gyógyszerfelügyelő
állatorvosai,
valamint a járási Állategészségügyi és
Élelmiszerellenőrző Hivatalok hatósági
szakemberei részére, 57 ill. 20 fő. A
továbbképzés témái:





Egyes típusú módosítások inspektori
vonatkozásai
Az antibiotikum-felhasználás jogi
szabályozása a haszonállattartásban
Nemzeti cselekvési terv

Konferencia és egyéb előadások:
 Regulatory
affairs
Intenzív
szeminárium
törzskönyvezőknek
(2015. január 28-29., Budapest),
Állatgyógyászati
termékek
törzskönyvezése
hazánkban.
Szervező:
IIR
Magyarország,
résztvevők száma:. 20 fő
 Akadémiai beszámolók –SZIE ÁOTK
(2015. január 27.), 50 fő
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Állatgyógyászati vakcinák
fotostabilitása
Magyarországon törzskönyvezett
klasszikus sertéspestis elleni vakcina
hatékonysági vizsgálata házi
sertésen

Meeting of the Central –Eastern
European CVMP-CMDv members
(2015. november 27. Budapest),
Autogenous
vaccines
résztvevők
száma:20 fő
MTA Állatkísérleti Osztályközi Állandó
Bizottsága ülése (2015. június 3., MTA
) GMO-t tartalmazó, vagy GM
eljárással előállított
immunológiai
készítmények
engedélyezése.
Résztvevők száma: 15 fő
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2015. 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.
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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 NÉBIH ÁÁI Állatvédelmi Osztálya a 2015.
évre tervezett szakterületi ellenőrzéseket
végrehajtotta.
A kockázatbecslés alapján, illetve a
jogszabályok által előírt állatvédelmi
ellenőrzéseket a Megyei Kormányhivatalok
végezték el a létesítményellenőrzési terv
alapján. Állampolgári bejelentések esetén
eseti ellenőrzéseket végeztek a kollégák.
A Megyei Kormányhivatalok által végzett
állatvédelmi ellenőrzések többek között
kiterjednek a haszonállat-tartó telepekre, a
vágóhidakra,
az
élőállat-szállító
járművekre, élőállat-szállítmányokra, az
állatok pihentetésére szolgáló ellenőrző
állomásokra, a gyepmesteri telepekre,
állatmenhelyekre, állatkertekre, cirkuszi
menazsériák, állatkereskedésekre.
Az ellenőrzéseket a területileg illetékes
élelmiszerlánc-felügyeleti szerv jogszabályi
felhatalmazás (például a vágási célból
beérkező szállítmányok 100%-án kell
ellenőrzést
végrehajtani),
kockázatbecslésen alapuló ellenőrzési terv,
esetleg gyanú alapján végezte.
Az
élőállat-kereskedelem
és
állati
melléktermék felügyelet és nyomon
követési területen közvetlenül szakterületi
ellenőrzések
történtek,
az
éves
létesítményellenőrzési terv és a szakmai
igazgatósággal történő egyeztetés alapján
és
a
megyei
kormányhivatalok
Élelmiszerlánc-biztonsági
és
Földművelésügyi/Élelmiszerláncbiztonsági, Növény- és Talajvédelmi
Főosztályai 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.
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.
Az élőállat-szállítások során használt állategészségügyi igazolások felülvizsgálata és
jóváhagyása
valamint
a
TRACES
rendszerben
történt
dokumentálás
ellenőrzése is a harmadik országok,
tagállamok, ügyfelek megkeresése alapján
folyamatosan történik.

ELLENŐRZÉSI TERV MEGVALÓSULÁSA
A 2015-ös évre vonatkozóan a NÉBIH ÁÁI
Osztályai által elrendelt ellenőrzések
megvalósultak.

ELLENŐRZÉSEK EREDMÉNYEI
A szakterületi ellenőrzések során a két
megyénél
került
hiányosság
megállapításra.
2015. év során a Megyei Kormányhivatalok
által végzett állatjóléti ellenőrzések
eredményei alapján több meg nem felelés
történt, mint az előző évben, ugyanakkor
nagyobb arányban alkalmazott a hatóság
tevékenység korlátozására vonatkozó
szankciót. Ugyanakkor tekintve, hogy a
kiszabott állatvédelmi bírságok száma és
összege
csökkent,
az
elkövetett
jogszabálysértések
kevésbé
voltak
súlyosak, mint 2014. során.
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Az állatvédelmi bírsággal szankcionált meg
nem felelések okai a következőek voltak:
mezőgazdasági haszonállatok szállítására
vonatkozó
állatvédelmi
szabályok
megszegése; az ebtartásra, eb egyedi
azonosítására
vonatkozó
jogszabályi
előírások megsértése; állatkínzás esetei az
állatok védelméről és kíméletéről szóló
1998. évi XXVIII. törvény fogalommeghatározása alapján.
Az ENAR ellenőrzések kiértékelése az
augusztusi jelentés elkészítésekor történik
meg.
Az egyes állatfajok ENAR ellenőrzések
többéves, köztük 2015. évi tapasztalata,
hogy az ellenőrzések és a megfelelő
célcsoportok kiválasztása eredményeként
évről évre csökken a meg nem felelések
száma. Az elmúlt évben azokat a
tenyészeteket ellenőriztük hatványozottan,
amelyeknél dokumentációs, jelentésbeli
hiányosságok jelentkeztek.
A másik tagállamokból beérkező élőállat
szállítmányokon a területileg illetékes
élelmiszerlánc-felügyeleti szervek a 2015.
évben kb. 17 936 ellenőrzést (2014: kb.
12
267)
végeztek
(iratellenőrzést,
azonosságvizsgálat,
fizikai
vizsgálat,
laborvizsgálat, állatvédelmi ellenőrzés)
2015. évben magyar állategészségügyi
határállomások a vonatkozó EU és hazai
jogszabályok
által
előírtak
szerint
ellenőrzött élőállat-szállítmányok száma
306 db volt, összesen mintegy 1 195 ezer
db állattal (2014: 252 szállítmány, 978 ezer
db állat).
A NÉBIH ÁÁI Járványügyi Osztálya által
végzett szakterületi ellenőrzés során a két
megyénél
került
hiányosság
megállapításra.
A 2014-ben megjelent kéknyelv-betegség,
a megtett intézkedések ellenére 2015-ben
továbbterjedt. Jelenleg, a betegség
szempontjából az egész ország korlátozás
alá került. A betegség további terjedése a

tél
beálltával,
a
törpeszúnyogok
aktivitásának csökkenésével ideiglenesen
leállt.
Szarvasmarha brucellosis, szarvasmarha
leukosis, paratuberculosis, Schmallenberg
vírus, BVD vírus, IBR kimutatására irányuló
vizsgálatok 2014-ben is folytak.
Hazánk a juhok és kecskék brucellózisától
(Brucella melitensis) mentes státuszát
megőrizte.
Magyarország megtartotta a kiskérődzők
pestisétől, a klasszikus és afrikai
sertéspestistől
valamint
Aujeszky
betegségtől való mentes státuszát.
A
baromfi
szalmonellózis
gyérítési
programok végrehajtása során az összes
hasznosítási irány esetében elértük az EU
által meghatározott célkitűzést.
Madárinfluenza
felderítésére
a
háziszárnyasok
és
tenyésztett
vadmadarak, továbbá vadon élő madarak
mintái érkeztek. 2015. februárban egy
Békés
megyei
kacsaállományban
tapasztalt
megemelkedett
mortalitás
okának felderítésére irányuló vizsgálatok
H5N8 magas patogenitású madárinfluenza
jelenlétét erősítették meg. A megtett
intézkedéseknek
köszönhetően
a
betegséget sikerült felszámolni.
A rókák tavaszi és őszi veszettség elleni
orális immunizációs kampánya sikeresen
lezajlott,
2015-ben
nem
került
megállapításra veszettség sem rókában,
sem háziállatban.
Hazánk megtartotta az afrikai lópestistől
való mentes státuszát.
A 2015. évben több mint 30000 vizsgálatot
végeztek ló fertőző kevésvérűség (a
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továbbiakban: FKV) ellenanyag kimutatása
céljából, ennek kb 7%-a lóútlevél
kiállításához
kellett.
A
rutin
diagnosztikában
AGID
(agargél
immundiffúziós) módszert használtak, a
pozitív eredmények megerősítésére, a
szeropozitív állattal együtt tartott lovak
vizsgálatára, vagy ha sürgős a vizsgálat
ELISA tesztet is alkalmaztak. A számok
közel a dupláját teszik ki a tavalyi évben
végzett vizsgálati számnak. 2015-ben 22
FKV fertőzött lovat találtak. A fertőzött lovak
leölésre kerültek, a gazdaságban együtt
tartott lovak FKV szűrését elvégezték.
A
pontyfélék
tavaszi
viraemiája
tekintetében megőriztük mentességünket,
pisztrángok
vírusos
vérfertőzése,
pisztrángfélék vérképzőszervi elhalása és
koi herpesz-vírus betegség sem fordult elő.
Folytattuk a Trichinella-fajok és az
Echinococcus
multilocularis
hazai
elterjedtségével
kapcsolatos
vizsgálatainkat.
LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATOK

A NÉBIH Állat-egészségügyi Diagnosztikai
Igazgatóság laboratóriumaiba összesen
1 056 150 minta érkezett vizsgálatra 2015ben (21,1% -kal több mint 2014-ben),
amelyből 2 114 223 vizsgálatot végeztek
(31,3% növekedés). A laboratóriumok
valamennyi bejelentési kötelezettség alá
tartozó betegség vizsgálatára meghirdetett
nemzetközi körvizsgálatban (pl.: ASP,
KSP, RSzKF, „hólyagos betegségek”
TSE/BSE, veszettség, AI, baromfipestis,
brucellozis, Q-láz) részt vettek, valamennyit
megfelelő eredménnyel zártuk le.

2015-ben 861 Trichinella vizsgálatot
végeztünk rókákból, aranysakálokból és
vaddisznókból, amelyek közül 22 állat
Trichinella fertőzöttségét állapítottuk meg
és végeztük el a fajazonosítást. A 114 hazai
Trichinella
vizsgálóhely
számára
körvizsgálatot
és
továbbképzéseket
szerveztünk.
2015-ben 9 esetben került megállapításra
surlókóros (scrapie) fertőzés hazai juh
állományokban.
Tizenhárom
esetben
atipikus surlókór került megállapításra.
Szükség esetén a fertőzött állományok
tulajdonosai
vállalták
az
állatok
genotipizálását, ezáltal elkerülhető volt az
állományok teljes felszámolása.
GÜMŐKÓR

2015-ben 371 házi- és vadon élő emlősállat
szervmintáiból történt gümőkór-kimutatásra
irányuló bakteriológiai vizsgálat. Ez jelentős
csökkenés a korábbi évekhez viszonyítva,
ami a szarvasmarha-állományok kedvező
járványügyi helyzetével és a diagnosztikai
protokoll
javításával
(összehasonlító
intradermális tuberkulin-teszt alkalmazása
a nem specifikus reakciók elkerülése
érdekében) hozható összefüggésbe. A 200
szarvasmarha eredetű mintából egyetlen
esetben sem került kimutatásra a gümőkór
kórokozója, így 2015. volt az első olyan év,
amikor
szarvasmarha
gümőkór
fertőzöttsége
nem
került
megerősítésre. Három dunántúli megyéből
származó vadon élő állatok (vaddisznó,
gímszarvas, dám, róka) mintáiból 8 esetben
mutattuk ki a Mycobacterium caprae-t.

A 99/2003/EK irányelvnek megfelelően az
EU
parazitológiai
referencialaboratóriumával
együttműködve
folytatódtak a Trichinella-fajok hazai
elterjedtségével kapcsolatos vizsgálatok.
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BRUCELLOSIS,

LEUKOSIS,

BVD

VÍRUS,

BRUCELLA MELITENSIS

Szarvasmarha brucellosis felderítésére
420 010, míg a szarvasmarha-leukosis
kapcsán 272 266 vizsgálatot végeztek el
az elmúlt évben. A szarvasmarhavérmintákból 116 100 vizsgálatra került sor
IBRgE, míg 45 869 IBRgB ELISA-val.
Paratuberculosis
kapcsán
39
546
szerológiai vizsgálatot hajtottak végre. A
szarvasmarhák vírusos hasmenésének
(BVD vírus) kimutatása elsősorban a
törökországi
exporthoz
tartozó
vizsgálatokat jelentette, de számos
diagnosztikai
és
ellenőrző
tesztet
végeztünk
el
vetélt
állatokból
és
tenyészállatokból származó mintákból is. A
vírus kimutatására beküldött minták száma
többszörösére nőtt az előző évekhez
képest. 2015-ben ez 45 961 db, míg az
ellenanyag kimutatására érkezett minták
száma 6 020 volt.
Brucella melitensis-től való mentességünk
ellenőrzéseként
53 550
vizsgálatot
végeztek, valamennyi negatív eredményre
vezetett. Magyarország megőrizte Brucella
melitensistől való hivatalosan mentes
státuszát.
BSE

A BSE-gyorsteszttel 12 511 szarvasmarha
mintát, továbbá 16 065 juh, 204 kecske, 12
bivaly és 28 vadonélő kérődző mintát
vizsgáltak meg.
SCHMALLENBERG VÍRUS

A Schmallenberg vírus (SBV) szerológiai
vizsgálatának jelentősége fokozatosan
csökkent az elmúlt évben, 2015-ben 5 393
vizsgálatot végeztünk el, ez a szám idén
valószínűleg tovább csökken.
KÉKNYELV BETEGSÉG

A kéknyelv betegség (Bluetongue) 2015ben is jelen volt Magyarországon, a
nagyszámú diagnosztikai vizsgálat mellett

az ÁDI elsősorban a törökországi exporthoz
kapcsolódó vizsgálatokat végezte. A vírus
kimutatására szolgáló PCR módszerrel 62
903 mintát dolgoztunk fel. Az ellenanyag
kimutatást ELISA módszerrel végeztük, és
63 452 vérmintát vizsgáltunk meg, ami
többszöröse az előző évi vizsgálati
számnak.
A Culicoides vektorok
entomológiai
vizsgálata
során
270
csapdatartalomban 28 974 Culicoidest
azonosítottunk faj-, ill. fajkomplex szinten.
SERTÉS BETEGSÉGEK

Az elmúlt vadászati évben (2015 március 12016. február 29.) is folytatódott a
klasszikus
sertéspestis
felderítésére
irányuló célzott surveillance program,
amelynek keretében összesen 8930
vérminta szerológiai (ELISA) és 279
szerminta virológiai (PCR) vizsgálata
történt meg.
2015-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.
Házi sertésállományok esetében, a KSP-re
irányuló – a megerősített passzív
surveillance
keretében
végzett
valamennyi virológiai vizsgálat negatív
eredményre vezetett. Ezen felül - az
elsősorban kereskedelmi célból végzett szerológiai
vizsgálatok
is
negatív
eredménnyel
zárultak.
Magyarország
megtartotta
klasszikus
sertéspestistől
mentes státuszát.
Az európai járványügyi helyzetre való
tekintettel Magyarországon elrendelt afrikai
sertéspestis monitoring keretében 7 935
vaddisznó vér- és szervminta vizsgálata
történt meg, kivétel nélkül negatív
eredménnyel. Házi sertésből ASP-re 80
szerológiai, továbbá 708 PCR vizsgálatot
végeztek,
negatív
eredménnyel.
Összességében a 2015-ös évben ASP
irányában 15583 vizsgálatra került sor
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(ebből 8701 PCR és 6882 ELISA vizsgálat
volt).
A sertésállományok Aujeszky-betegség
felderítése céljából 108 265 vizsgálatára
került sor (ebből monitoring 24 487) 2015ben. A sertésállományok Aujeszkybetegségtől
való
mentességének
ellenőrzése keretében elvégzett virológiai
és
szerológiai
vizsgálatok
negatív
eredménnyel zárultak.
Vaddisznók Aujeszky-féle betegségének
kimutatására 41 PCR vizsgálatot végeztek
a laboratóriumok.
Az Aujeszky-monitoringgal párhuzamosan
a kisüzemekben brucellózis-vizsgálat is
történt. A sertésbrucellosis felderítésére 95
603 szerológiai vizsgálatot végeztek (ebből
monitoring 20 374).
A sertésállományok PRRS vírustól való
mentesítési program keretében 189 795
vizsgálatot végeztünk, ebből 157 928
ELISA, 31 721 PCR. A vizsgálati szám
jelentősen emelkedett az előző évhez
képest.
VESZETTSÉG

2015. január 1. és december 31. között 4
014 minta veszettség vizsgálata során 1
pozitív eset volt (denevér). A vizsgálati
minták számában a korábbi évhez képest
18%-os csökkenés volt tapasztalható.
A veszettség-immunizálás ellenőrzése
során 2 235 ELISA, és 2 714 OTC marker
vizsgálatát végezte el a laboratórium.
FERTŐZŐ KEVÉSVÉRŰSÉG

A 2015. évben 33 308 vizsgálatot végeztek
ló fertőző kevésvérűség (a továbbiakban:
FKV) ellenanyag kimutatása céljából, ebből
2 418 vizsgálatot ló-útlevél kiállításához. A
rutin diagnosztikában AGID (agargél
immundiffúziós)
módszert
használtak
(29 464 vizsgálat). A pozitív eredmények
(47) megerősítésére, a szeropozitív állattal
együtt tartott lovak vizsgálatára, vagy ha

sürgős a vizsgálat, ELISA tesztet is
alkalmaztak (3 839 vizsgálat). A fertőzött
lovak leölésre kerültek, a gazdaságban
együtt tartott lovak FKV szűrését
elvégezték.
MADÁRINFLUENZA

Madárinfluenza
felderítésére
a
háziszárnyasok
és
tenyésztett
vadmadarak, továbbá vadon élő madarak
mintái
érkeztek,
36 060
vizsgálatot
végeztek.
HALAK

Az ország 170 gazdaságának 194
járványtani tóegységéből végeztünk koi
herpesz-vírus
betegség
(KHV)
kimutatására
irányuló
ellenőrző
vizsgálatokat, amelynek során 6 314
pontyot és koi pontyot, ezüstkárászt,
keszegfélét
és
ponty
ivarterméket
vizsgáltunk
molekuláris
biológiai
módszerrel. A tavalyi évhez hasonlóan 20
pontyos tógazdaság került kijelölésre
pontyfélék tavaszi virémiájának (SVC)
előfordulásának
ellenőrzésére.
Az
elvégzett
szűrővizsgálatok
alapján
vírushordozás nem fordult elő. A pontyfélék
tavaszi virémiája és a koi herpesz-vírus
betegség
klinikai
tünetekben
megnyilvánuló formában nem jelentkezett.
A
pisztrángfélék
vérképzőszervi
elhalásának vírusa (IHNV) és a pisztrángok
vírusos vérfertőzésének vírusa (VHSV)
kimutatására irányuló vizsgálatokat 1 135
mintából végeztük el vírusizolálásos
módszerrel, melyek valamennyi esetben
negatív eredményre vezettek.
MÉHEK

A mézelő méhek nyúlós költésrothadását
az országos szinten beérkezett 5 212 lép
közül 3 068-ban állapítottuk meg. A mézelő
méhek európai költésrothadását ebben az
évben egy esetben diagnosztizáltuk. Az
Országos Magyar Méhészeti Egyesület
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(OMME) felkérésére az ország egész
területéről származó 156 méhminta és 121
lépminta vizsgálatát végeztük el.

ELLENŐRZÉSI
ÖSSZEVETÉSE AZ
EREDMÉNYEIVEL

EREDMÉNYEK
ELŐZŐ ÉVEK

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.
A
hatósági
munka
eredményeképpen több jogszabálysértés
felderítésére kerülhetett sor, amely részben
a
jogszabályi
előírások
széles
médiavisszhangjának is köszönhető. Egyre
több állampolgár tájékozódik állatvédelmi
témában, akik sok esetben tesznek
bejelentést, ha hiányosságot látnak –
tapasztalnak.
A
jogszabálysértések
felderítése
mértékének
javulása
feltételezhető, hogy a társhatóságokkal
való együttműködése javulásának is
köszönhető.
Az egyes állatfajokra vonatkozó állategészségügyi 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, amelyre 1,5 millió
forintnyi bírságot szabtak ki.
Magyarországról a 2015. évben 21 524 db
élőállat-szállítmány került kiszállításra,
amelyből 3 366 szállítmány képezte a
tényleges exportot különböző harmadik
országokba, 4 211 205 db állattal.
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.
2014. évben került bevezetésre a
Melléktermék
Bevallási
Rendszer

(MEBER),
amivel
az
állati
melléktermékekkel
kapcsolatos
tevékenységet végzők számára először
lehetővé vált, hogy a 2013. évre vonatkozó
éves
jelentési
kötelezettségüknek
elektronikus úton tegyenek eleget. A 2015.
évre vonatkozó, elektronikusan beadott
jelentések száma egyre növekszik (61%-al
emelkedett),
immáron
több
mint
másfélszerese a 2013. évre vonatkozóhoz
képest.
Az állati melléktermékekhez kapcsolódó
gazdálkodói ellenőrzések száma kb. 10%kal nőtt a 2014-es évihez képest (1 862 db
2015-ben), a meg nem felelések száma és
a bírságok összege viszont csökkent. Más
EU-s tagállamból érkező beszállítás, illetve
harmadik
országból
történő
import
ellenőrzése esetén bírság kiszabására nem
került sor 2014-hez hasonlóan. Az élő állat
szállítmányok közül 3 db, a kedvtelésből
tartott állatok behozatala során 6 db
szállítmány
került
visszautasítása
különböző meg nem felelősségek okán. A
termék szállítmányok esetében országosan
16 db szállítmány került visszafordításra.
(2014: élő állat 7 db, termék: 19 db)
A tapasztalatok alapján a TRACES
rendszer
alkalmazásáta
megyei
kormányhivatalok Élelmiszerlánc-biztonság
és Állat-egészségügyi Igazgatóságainál
egységesíteni szükséges.

AZ IGAZGATÓSÁG ÉVES MUNKÁJA
SORÁN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK
Széles sajtóvisszhangot keltő változást
jelentett a kedvtelésből tartott állatok
tartásáról és forgalmazásáról szóló
41/2010.
(II.
26.)
Kormányrendelet
módosítása, mely szerint 2016. január 1jétől tilos ebet tartósan kikötve tartani. (Az
előző szabályozás szerint „ebet állandóan
kikötve tartani tilos”). A rendelet módosítás
hatására az írott és elektronikus média
széles körben, riportokban, hírportálokon
és közösségi felületeken foglalkozott a
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témával. A megjelent sajtóanyagok sok
esetben valótlan állításokat fogalmaztak
meg (pl. minden gazda, aki kikötve tartja a
kutyáját, akár több százezer forintos bírság
kifizetésére is kötelezhető, továbbá
bűncselekményt követ el), ezért a NÉBIH
azonnal sajtóközleményt adott ki, valamint
a portálon több magyarázó, megnyugtató
anyag közzétételére is sor került.
A bürokrácia csökkentés keretében az
állatok védelméről és kíméletéről szóló
1998. évi XXVIII. törvény 41. § (1)
bekezdése
is
módosult,
melynek
értelmében a 2016. január 1-jét követően
indult eljárásokban az állatotthon létesítése
már nem engedély-, hanem bejelentés
köteles eljárás.
A fenti módosítás maga után vonta az
állatvédelmi hatóság kijelöléséről szóló
334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ (5)
bekezdésének változását is, miszerint
2016. január 1. előtt az állatotthont az
élelmiszerlánc-biztonsági
és
állategészségügyi
hatóság
vette
nyilvántartásba. 2016. január 1. után ez úgy
módosult, hogy a nyilvántartásba vétel a
járási hivatal feladatává vált.
2015-ben jelent meg a sertések jelöléséről,
valamint Egységes Nyilvántartási és
Azonosítási Rendszeréről szóló 83/2015.
(XII. 16.) FM rendelet, mely új előírásként
2016. június 30-i határidővel bevezeti a
tenyészsertések jelölését a sertéstartók
számára, ezzel segítve az állatállományok
nyilvántartását és nyomon követését. Ez a
módosítást számos területen át kell az
eljárásokban
vezetni.
2015-ben
a
jogszabályalkotással és a bevezetés
előkészítésével jelentkeztek feladatok. Az
igazgatóság folyamatos munkaerőhiány
mellett próbálja ellátni a feladatait.
JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK







75/2002. (VIII. 16.) FVM rendelet
98/2003. (VIII. 22.) FVM rendelet az
afrikai sertéspestis elleni védekezésről
113/2008. (VIII. 30.) FVM rendelet
31/2009. (III. 27.) FVM rendelet
148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet
164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet

KIADOTT
ÉS/VAGY
MÓDOSULT
ÚTMUTATÓK, ELJÁRÁSRENDEK, IPARÁGI
ÚTMUTATÓK
ÚTMUTATÓK
BELSŐ

A
járványügyi
készenléti
tervek
aktualizálásához
kapcsolódóan
kidolgozásra került állatvédelmi útmutató
állatok kábításához és leöléséhez, illetve
kiirtásához.
Az útmutató nyilvános,
megtalálható az alábbi weboldalon:
https://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/sz
akteruletek/aai/kozerdeku_aai/kiemelt_jele
ntosegu_info
IPARÁGI

„Útmutató a hústermelés céljából tartott
csirkék helyes állattartási gyakorlatához” c.
útmutató kiadása.
ELJÁRÁSRENDEK





törökországi
kérődző
exporteljárásrend
kínai lóexport és karanténfeltételek
A 92/65/EK irányelv végrehajtásával
kapcsolatos 2014. évi FVO ellenőrzés
tapasztalatai és megállapításai alapján
az állatkerteket felügyelő hatósági
állatorvosok részére útmutató és
eljárásrend készült.

2015.
évben
állat-egészségügyi
bizonyítványok tekintetében 26 módosítás
(2014:24 db) és 73 új bizonyítvány (2014:
96 db) elkészítése történt meg.
KIADOTT KÖRLEVELEK (ÁT):
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Tájékoztatás nem állati eredetű
élelmiszerek általános egészségügyi
export igazolásainak kiadásáról
Tájékoztatás
módosított
izraeli
hízómarha bizonyítványról
Aláírásés
bélyegzőlenyomat
bekérése lovak kínai exportjához
Tájékoztatás lovak 2016-os olimpiai
játékokra
való
utaztatásával
kapcsolatban
Bélyegző
cserékkel
kapcsolatos
értesítés
Juh/kecske
ENAR
ellenőrzések
elrendelése 2015
tájékoztatás ENAR ellenőrzések és
kiértékelés módosításáról
Járási
hivatalok
elektronikus
elérhetőségének frissítése
Tájékoztatás helytelen lengyel állategészségügyi határállomás
(BIP)
kiválasztásáról a TRACES-ben
Tájékoztatás friss sertéshús Mexikóba
történő exportja esetén használható
állat-egészségügyi bizonyítványról

KÉPZÉS
2015 során kétszer került sor állatvédelmi
értekezlet és egyúttal képzés megtartására
a megyei állatvédelmi felügyelők részére.
Az értekezletek során bemutatásra került
az Állatkísérleti Projektértékelő Rendszer
(ÁPIR), az informatikai rendszerbe történő
bejelentkezés
módja,
valamint
a
Kormányhivatali
munkatársak
által
elvégzendő adatfeltöltési feladatok.

A NÉBIH ÁÁI által szervezett állatjóléti
felelős képzéseken 2015. során 487
személy
szerzett
állatjóléti
felelős
bizonyítványt.
A vágóhídi állatjóléti tisztviselők, illetve a
vágóhídi dolgozók részére megtartott
képzéseken részt vett személyek közül 16
személy részére adott ki a NÉBIH
bizonyítványt.
Az állat-egészségügyi határállomásoknak
az
élőállatok
és
állati
termékek,
melléktermékek szállításának Európai
Uniós nyomon követési rendszerével
(TRACES) kapcsolatos képzést tartottunk.
2015. október 1. Bács-Kiskun megyei
továbbképzés:


Bőrcsomósodáskór klinikai, járványügyi és
igazgatási

ismeretei

valamint

aktuális

járványügyi helyzete


Résztvevők: 40 fő

2015. október 27. – november 4. Ragadós
száj- és körömfájás továbbképzés hatósági
állatorvosok számára:


RSZKF-el kapcsolatos klinikai, járványügyi
és biológiai biztonsági ismeretek frissítése
és bővítése



A képzésen előadást tartottak az AAI
témáért felelős munkatársai



A továbbképzés vizsgával zárult



1 napos továbbképzések, 5 alakalommal



Résztvevők száma összesen: 100 fő
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2015. 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) közreműködésével, illetve 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
Az
élelmiszerlánc-felügyeleti
hatóság
országos ellenőrzési rendszere hivatott
biztosítani, hogy kiszűrjük a nem megfelelő
minőségű
vagy
hamisított,
esetleg
élelmiszerbiztonsági kockázatot jelentő
élelmiszereket a teljes élelmiszerláncból.
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 hatósági ellenőrzés két fontos alappillére
a
kockázatbecslésen
alapuló
létesítményellenőrzési terv, valamint a
monitoring vizsgálati program.
Az élelmiszer-előállító és -forgalmazó
létesítmények ellenőrzése során a hatóság
vizsgálja, hogy a végzett tevékenység
feltételei illetve a forgalomba hozott
élelmiszerek megfelelnek-e az Európai
Uniós és nemzeti jogszabályokban foglalt
előírásoknak.
Fontos,
hogy
a
követelmények
teljesítését
dokumentumokkal is alá tudják támasztani,
biztosítva ezáltal a nyomonkövethetőséget.
A monitoring program az előállítás és a
forgalmazás
valamennyi
szakaszára
kiterjed, és az élelmiszerlánc szemlélet
érvényesítésével felöleli a takarmányok, a
növényi és állati eredetű alapanyagok és az
élelmiszerek vizsgálatát.
A termék-mintavételi terv magába foglalja
többek
között
az
élelmiszerek
mikrobiológiai,
kémiai
biztonsági,
reziduum-toxikológiai ellenőrzését, és
minőségellenőrzését.
A minőségellenőrzési terv szerint a hatóság
az élelmiszerek minőségi paramétereit

vizsgálja, ezen belül az élelmiszerek fizikaikémiai
jellemzőit,
érzékszervi
tulajdonságait, a csomagolását, jelölését,
és
a
tömeg/térfogat
értékeinek
ellenőrzését.
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
A
NÉBIH
Élelmiszerés
Takarmánybiztonsági Igazgatósága 2015.
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 a
2015. évben az előző évhez képest mintegy
12%-os növekedést mutatott. 2015. év
végén 6507 db takarmány előállító és
forgalmazó létesítmény szerepelt a
hatósági nyilvántartásban a 2014. évi 5773
db létesítménnyel szemben. A takarmányt
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előállító létesítmények száma 929 db, a
forgalmazó létesítmények száma pedig
5578 db volt 2015-ben. A változó
létesítményszám mellett az előállított
takarmányok összmennyisége jelentősen
nem változott.

került végrehajtásra a takarmány előállító
és forgalmazó létesítményekben.
A takarmányok ellenőrzése a kiadott
termékellenőrzési tervben meghatározott
mintaszámban,
a
tervben
szereplő
paraméterek vizsgálatával történt meg a
hatósági laboratóriumokban.

A NÉBIH által kiadott hatósági ellenőrzési
tervnek megfelelően, a területi szervek
hatósági
ellenőrzései
kiterjedtek
a
takarmányipari
létesítmények
és
a
takarmányok ellenőrzésére is.

ÉLELMISZERBIZTONSÁG

Az élelmiszerbiztonság területén 2015.
évben a NÉBIH ÉTBI által koordinált
létesítmény-ellenőrzések száma 56 868
darab volt.

A takarmányipari létesítmények hatósági
ellenőrzése
a
kiadott
létesítmény
ellenőrzési tervben meghatározott módon

Nyilvántartott létesítmények száma (db)
2012

2013

2014

2015

756

781

876

821

5 485

5 366

5 711

5 970

5 725

5 348

5 773

6 507

44 419

46 797

52 019

54 970

53 038

52 391

53 233

54 221

109 423

110 683

117 612

122 489

Engedélyköteles élelmiszerelőállító
Bejelentés-köteles élelmiszerelőállító
Takarmány-előállító és
forgalmazó
Élelmiszer-forgalmazás
kistermelőkkel együtt
Étkeztetés-vendéglátás,
beleértve a kistermelői
vendégasztalt is
Összesen

4. táblázat Nyilvántartott létesítmények száma (2012-2015)

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
(pl.: forgalomból való kivonását), továbbá
az
élelmiszerlánc
felügyeletével
összefüggő
bírságok
kiszámításának
módjáról és mértékéről szóló 194/2008.
(VII. 31.) Korm. rendelet alapján 2015.
évben 2518 esetben szabott ki bírságot,
összesen 460 837 881 Ft értékben.

A kisebb hibát vétőket első alkalommal –
amennyiben erre a jogszabály lehetőséget
ad – bírság kiszabása helyett határozatban
figyelmezteti a hatóság, 2015. évben 1339
esetben került sor figyelmeztetés szankció
alkalmazására az élelmiszerek és a
takarmányok ellenőrzése kapcsán, amely
az előző évhez képest kismértékű
csökkenést mutat.
A NÉBIH ÉTBI által 2015. évben első fokon
kiadott határozatok száma 143 db, melyből
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bírságot kiszabó döntés 47 db volt, az így
kiszabott
bírság
összesen
8 905 000 Ft. Másodfokú eljárásban, a
megyei hatóság döntése ellen benyújtott
fellebbezések vizsgálata nyomán kiadott
határozatok száma 108 db.

magyarországi

üzemekben

történt

felülvizsgálatok (38 db),


az EU-n kívüli, ún. harmadik országok által
támasztott

export

feltételeknek

való

megfelelések - jelentkezéshez kötődő és
a

már

export

joggal

rendelkezők

felülvizsgálatának (37 db),


ÉLELMISZER ELŐÁLLÍTÁS

2015. évben hazánkban 5970 darab
bejelentés-köteles
élelmiszer-előállító
létesítmény működött. Ezen előállítók
ellenőrzése
során
a
legtöbb
üzemellenőrzés a sütőipari és az édesipari
üzemeket, valamint a tartósított zöldség,
gyümölcsfeldolgozó üzemeket érintette; az
ilyen típusú üzemek részaránya a
legmagasabb, de ebbe a kategóriába
tartoznak a csomagolóanyag gyártók (73
db) is. A létesítményellenőrzések során
leggyakrabban higiéniai hiányosságok és a
nyomonkövetési hiányosságok miatt kellett
a hatóságnak szankcionálnia.
A katasztrófavédelemmel közösen 11 db
létfontosságú létesítmény felülvizsgálatára
került sor.

jelenleg

91

vállalkozás

különféle

rendelkezik

harmadik

exportengedéllyel

országi

melyből

41

szállít

aktívan. Az év során további 80 harmadik
országi

export

szándék

jelentkezés

érkezett, melyből 34 végződött már az év
során exportengedély megszerzésével. A
harmadik országi felülvizsgálatok során
egy vállalkozásnál a tapasztalt higiéniai
hiányosságok

miatt

a

vállalkozás

működése felfüggesztésre került, és csak
a hibák kijavítását és visszaellenőrzését
(60 nap) követően kezdhették újra a
működésüket.


a

2015-ben

a

tervezett

szakterületi

ellenőrzések megtörténtek,


lakossági,

közérdekű

kivizsgálása

miatt

bejelentés
soron

kívüli

ellenőrzések,

Az engedélyköteles élelmiszer-előállító
létesítmények száma 821, a tejgyűjtők
száma 90 és a tojáscsomagolók száma
190. (2015-ben 79 új üzem, 135 módosítás,
53 megszűnt üzem került bejegyzésre a
listán). 2014 év végén elkezdődött a
közfogyasztásra nyers tejet előállító
tejtermelő gazdaságok nyilvántartásba
vétele, ennek keretén belül a gazdaságok
száma a 2014 év végi 8-ról 612-re
növekedett.
Az ilyen típusú előállító létesítményekben a
következők szerint folytatott a hatóság
ellenőrzéseket:


az EU tagállamainak ellenőrző szervével
(HFAA, korábban FVO) és a harmadik
országok
felelős

élelmiszerlánc-felügyeletért
hatóságával

(Vámunió,

Kínai

Népköztársaság CNCA és AQSIQ is,
Tajvan,

USA

)

közösen

végrehajtott



élelmiszer

előállító

gépek

higiéniai

alkalmasságával összefüggő ellenőrzések:
9 db,


létesítmény-engedélyezéssel, másodfokú
ügyekkel,

illetve

Igazgatósága

a

Kiemelt

által

Ügyek
végzett

ellenőrzésekhez kapcsolódóan 8 db.

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
létesítményekkel
kapcsolatos
legjellemzőbb
hiányosságok
az
adalékanyagok
beszerzésével
és
felhasználásával
(adalékanyag
beszállítása nem regisztrált előállítótól,
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összetétel, mennyiség nem megfelelő
feltüntetése), valamint az azonosító jelölés
nem megfelelő használatával kapcsolatban
kerültek megállapításra.

Az ÉLBC-vel közösen a Koronás Tojás
védjegyének használatával kapcsolatos
közös ellenőrzésre 2 létesítményben került
sor.

2015
folyamán
a
NÉBIH
ÉTBI
Engedélyköteles
Élelmiszer-előállítás
Felügyeleti Osztály is bekapcsolódott a
NÉBIH ÉKI által koordinált terméktesztek
mintáinak
összegyűjtésébe
az
engedélyköteles
létesítményekben
előállított
termékekkel
kapcsolatosan
(kakaó, vaj minták). A termékteszthez
kapcsolódóan 4 létesítményben történt
hatósági ellenőrzés, a 33 vizsgált vaj
esetében lefolytattuk a termékteszthez
kapcsolódó hatósági eljárásokat is.

ÉLELMISZER-KERESKEDELEM

2015 őszén a módosítás alatt álló MÉ
húskészítményekkel kapcsolatos részéhez
a NÉBIH, az FM és a Budapesti Corvinus
Egyetem közös projektjének keretén belül
az osztály munkatársai MSM előállítással
és
felhasználással
foglalkozó
létesítményekből gyűjtötték össze 8
helyszínről a laboratóriumi vizsgálat alá
került 99 mintát (kalciumtartalom és
mikroszkópos vizsgálat).
Az MVH és a NÉBIH közös megállapodása
alapján, 7 helyszínen végeztek az iskolatej
programban részt vevő termékeket előállító
létesítményeknél élelmiszerbiztonsági és
minőségi megfelelőséggel kapcsolatos
mintavétellel egybekötött ellenőrzéseket.

Az élelmiszer-forgalmazó létesítmények
száma 2015. év végén 40 237 volt, az előző
évhez képest elhanyagolható mértékben
csökkent az egységek száma. A regisztrált
kistermelők száma 14 733 fő volt, amely
kismértékű emelkedést jelent az elmúlt
évekhez képest. A helyi termelői piacok
száma emelkedett, decemberre elérte a
261-et.
VENDÉGLÁTÁS

A vendéglátás és étkeztetés területén
2015-ben 54 221 létesítmény működött,
amely szám emelkedést mutat a 2014. évi
adathoz képest (53 233). Az étkeztetővendéglátó szektor hatósági felügyelete
során 2015-ben 21 079 ellenőrzés történt,
amely az előző évi adathoz képest
csökkenést mutat (2014-ben 22 026 ).
Ezen
túlmenően
a
közétkeztetés
minőségének és biztonságának javítása
érdekében a NÉBIH 2015 októberében
elindította
a
„minőségvezérelt
közétkeztetés”
programját,
melynek
keretében 2015-ben 723 db közétkeztető
főzőkonyha ellenőrzésére került sor
próbaüzem jelleggel.
Az értékelés a
pontszámok alapján az iskolai rendszerből
ismert, 1-5-ig terjedő osztályozás szerint
valósul meg (100-90 % 5-ös, 89,9-80 % 4es, 79,9-70% 3-as, 69,9-60 % 2-es, 60 %
alatt 1-es nem megfelelt minősítés érhető
el).
A
közétkeztetésben
kiszolgált
készételek minőségromlásának hátterében
az olcsó, rossz minőségű alapanyagok, az
elavult ételkészítési technológiák, az
alacsony fogyasztási kedv és az
ismerethiány állt.
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A
közétkeztetés
minőségére
ható
programjaink keretében folytatódott a 2013.
januárban
indított
gyermek
közétkeztetésből származó ételek (ebédek)
laboratóriumi
érzékszervi
vizsgálata,
melynek során 2015. év végéig 251
menüsor vizsgálata történt meg.
2015-ben harmadjára csatlakozott a NÉBIH
szervezőként
a
közétkeztetési
szakácsverseny (OKÉS) rendezőihez,
amelyben nagy szakmai és média
érdeklődés mellett az ország különböző
pontjairól érkező szakács csapatok mérték
össze tudásukat. A 2015/2016-os verseny
a „Tradicionális ételek a modern
közétkeztetésben” címmel került kiírásra.
ELSŐ BETÁROLÁSI HELY

Első magyarországi tárolási helyen – amely
lehet
élelmiszer-előállító,
-forgalmazó
létesítmény vagy vendéglátóhely – 4198
ellenőrzésre
került
sor,
melynek
eredményeként 2 esetben kellett a
tevékenységet korlátozni, 4 esetben
figyelmeztetést
alkalmazni,
és
16
alkalommal
bírságot
kiszabni
a
megállapított
hiányosságok
miatt,
26 744 912 Ft értékben.
TERMÉKELLENŐRZÉS

A NÉBIH ÉTBI az ÉKI koordinációjával
2015. évben ötféle termékcsoport kiemelt
ellenőrzését végezte el (PR alapú
terméktesztek). A célellenőrzés az őrölt
kávéra, a sóra, a kakaós tej illetve kakaós
italra, a csokoládés illetve kakaós
gabonagolyóra és a fokhagymakrémekre
terjedt ki. Az egyes vizsgálatok a termékek
biztonsági,
valamint
minőségi
tulajdonságaira irányult. A só termékteszt
során
ellenőriztük
az
érzékszervi
tulajdonságokat, míg az őrölt kávé, a
kakaós tej illetve kakaós ital, a csokoládés
illetve kakaós gabonagolyó és a
fokhagymakrémek esetében kedveltségi

vizsgálatot
is
végeztünk.
Minden
megmintázott terméknél megvizsgáltuk a
jelölési követelmények teljesülését is.
Az őrölt kávé célellenőrzés során 37
termékből 3 esetben történt meg a hatósági
eljárás megindítása, amelyből 1 termék
esetében élelmiszer-ellenőrzési bírság
került kiszabásra illetve 2 termék gyártóját
figyelmeztetésben
részesítettük,
ochratoxin-A szennyezettség miatt.
A só célellenőrzés során először az asztali,
tengeri, finomított és vákuum sók
vizsgálatát végeztük el. A 14 termékből 7
esetében jelölési hiányosságok miatt
figyelmeztetésben részesítettük a termék
gyártóját vagy forgalmazóját. A só
termékteszt folytatásaként második körben
a speciális sók vizsgálatára került sor,
amely során 45 db só termékből 40
terméknél fordult elő jelölési hiányosság.
A
súlyosabb
jelölési
hiba
(pl.:
nyomonkövetési
hiányosságok,
nem
tüntették fel a hozzáadott adalékanyagokat
a termék csomagolásán, jódozott jelölésű
termék nem tartalmazott jódot). esetén
élelmiszer-ellenőrzési
bírság
került
kiszabásra, míg a kisebb jelölési hibáknál
figyelmeztetésben részesült a termék
gyártóját vagy forgalmazóját.
A 19 db kakaós tej illetve 20 db kakaós ital
célellenőrzése során 24 termék esetében
jelölési
hiányosságokat
tártunk
fel,
amelyből 3 termék előállítóját vagy
forgalmazóját
köteleztük
élelmiszerellenőrzési bírság megfizetésére. 21
termék
esetében
a
felelős
élelmiszervállalkozásokat figyelmeztettük.
Ilyen jelölési hiba volt pl.: nem megfelelő
egészségre
vonatkozó
állítások,
a
tápértékjelölés hiányos feltüntetése és az
összetevők nem pontos felsorolása.
A 21 db csokoládés illetve kakaós
gabonagolyóból 7 termék esetében
élelmiszer-ellenőrzési bírságot szabtunk ki,
a többi termék esetében figyelmeztetésben
részesültek
a
vállalkozások.
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Élelmiszerbiztonsági jogsértés miatt az
egyik terméktétel esetében azonnali
hatállyal elrendeltük a forgalomból való
kivonást és a forgalomba hozatalát
megtiltottuk, mivel a termékben a transzzsírsav
tartalom
a
maximálisan
megengedett érték 22-szerese volt.
A fokhagymakrém célellenőrzés során 1
termék élőállítóját köteleztük élelmiszerellenőrzési bírság megfizetésére, mivel a
termék benzoesavat tartalmazott amit
jogszabályban foglaltak szerint nem lehet a
fokhagymakrémekhez adni.
SZEZONÁLIS ELLENŐRZÉSEK

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). Célja, hogy az
időszakosan
megnövekedett
kereslet
hatására megnövekedő áruforgalomban
nagyobb
eséllyel
felmerülő
szabálytalanságokat a hatóság feltárja,
megelőzze. Az ellenőrzések kiemelt
területei mindig azok az élelmiszer-ipari
illetve
élelmiszer-forgalmazó
létesítmények, ahol az adott időszakban a
várhatóan nagyobb mértékű termelés vagy
megnövekedett forgalom várható.

A Vendéglátás- és Étkeztetés Felügyeleti
Osztály koordinációjával a nyári szezonális
ellenőrzés időszakát megelőzve fagylalt
termékellenőrzésre került sor, amely során
21
fagylaltozó
élelmiszerbiztonsági
ellenőrzése zajlott le a Balaton körül.
Az ellenőrzéseket követően 12 alkalommal
került
sor
figyelmeztetésre,
és
8
alkalommal, összesen 770 000 Ft értékben
került bírság kiszabásra.
A
fagylaltozók
élelmiszerbiztonsági
ellenőrzése mellett a NÉBIH mozgó
érzékszervi vizsgálóállomásán, elsősorban
csokoládé és eper fagylaltok érzékszervi
vizsgálata is lezajlott.
Az érzékszervi bírálatra vett fagylaltokból,
valamint
a
kanálöblítő
folyadékból
mintavétel
történt
mikrobiológiai
vizsgálatra, illetve a természetestől eltérő,
intenzív színű fagylaltokból színezék
vizsgálatra. A helyiségek és dolgozók
higiéniai
állapotának
felmérésére
párhuzamos, helyszínenként 6-6 db,
mindenütt azonos felület és személyi
higiénés tisztasági mintavételre került sor.
A laboratórium munkatársai 68 db
fagylaltot, 5 kanálöblítő folyadékot és 132
személyi higiénés és felület tisztasági
mintát vizsgáltak, és 14 esetben történt
színezék
vizsgálat.
Az
vizsgálatok
kiemelkedő vizsgálati eredményt adtak,
mivel egy esetben sem volt kifogás és nem
volt kimutatható határérték feletti színezék
tartalom sem.
TAKARMÁNY-BIZTONSÁG

2015-ben a tavaszi (márc. 10 – ápr. 6.),
nyári (júl. 1 - aug. 31.) és téli (dec. 1-31.)
szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés során
országszerte 15 707 ellenőrzésre került
sor, bírságot 792 esetben alkalmazott a
hatóság, melynek értéke meghaladta a 74
millió
forintot.
A
megállapított
szabálytalanságok
miatt
csaknem
81 tonna élelmiszert kellett kivonni a
forgalomból.

2015. évben az élelmiszerlánc-felügyelet
során elvégzett takarmány előállító és
forgalmazó
létesítmény
ellenőrzések
száma 1304 darab volt. Az elmúlt évhez
képest (2014. évi 1671 db) csökkenés
tapasztalható. Az ellenőrzések kiterjedtek a
létesítmények
működésének,
minőségirányítási
és
önellenőrzési
rendszerének ellenőrzésére és a termékek
vizsgálatára.
Az
éves
monitoring
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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 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.
Az élelmiszerlánc-felügyeleti ellenőrzések
alkalmával 2015-ben 141 171 élelmiszer és
takarmánytételt vont ellenőrzés alá a
hatóság, melyek közül 5 391 tételt kellett
kivonni a forgalomból (3,8%). A forgalomból
kivont tételek aránya a vizsgált tételekhez
képest hazai élelmiszerek esetében 3,8%,
tagállaminál 4% és harmadik országból
származó élelmiszerek esetében 2,7% volt.
A megelőző 2014. évben összesen
159 556 élelmiszer és takarmánytétel került
vizsgálatra, amiből 10 159 tételnél állapított
meg a hatóság hibát (kifogásolási arány:
6,4%).

A
létesítmények
ellenőrzése
során
leggyakrabban higiéniai hiányosságokat
állapít meg a hatóság. Az élelmiszervállalkozók
számára
a
nyomonkövethetőség
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.
Az EU tagállamok által működtetett
élelmiszerek és takarmányok gyors
riasztási rendszerén (RASFF) 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, melyből az ÉTBI szakterületét
4 eset érintette.
Az illegális tevékenységek felderítése az
élelmiszerláncban elsődleges feladat. Ezek
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közé tartozik az élelmiszereket érintő
hamisítás is, amely különös figyelmet
érdemel, mert gazdasági kár mellett e
termékek és készítmények sokszor
közvetlen
egészségügyi
és
élelmiszerbiztonsági kockázatot jelentenek
a fogyasztó számára.
A hamisítások, csalások elleni küzdelem
csak széles körű összefogással valósítható
meg, ahhoz az élelmiszerlánc-felügyeleti
hatóság
eszközei
és
lehetőségei
önmagukban
nem
elegendőek.
A
nemzetközi tapasztalatok megismerése és
hasznosítása
érdekében
az
ÉTBI
munkatársa – mint AAC/FFN kapcsolattartó
- folyamatosan részt vesz a tagállamok
közötti együttműködésben.
Az Élelmiszerlánc-biztonsági stratégiával
összhangban az internetes kereskedelem
ellenőrzése új kihívást jelentő feladat,
melynek megvalósításával kapcsolatban
jelentős lépéseket tettünk 2015. év
folyamán, első sorban az internetes
próbavásárlások jogszabályi hátterének és
eljárásrendjének
kialakítására
vonatkozóan.
VENDÉGLÁTÁS-ELLENŐRZÉSEK

A vendéglátó, étkeztető létesítmények
működésében javulás figyelhető meg, a
figyelmeztetések száma, bírságok száma
és
összege
csökkent,
viszont
a
tevékenység korlátozások száma nőtt. Az
ellenőrzéseken feltárt hibák miatt 526
alkalommal figyelmeztetés (2014-ben 666),
998 esetben 117 505 417 Ft összértékben
bírságolás történt (2014-ben 1088 eset,
119 178
085
Ft).
Tevékenység
korlátozására 150 esetben került sor, míg
2014-ben 137 esetben kellett a működést
azonnal felfüggeszteni.
A
vendéglátó
létesítmények
rutin
ellenőrzésén
feltárt
legjellemzőbb
hiányosságok a műszaki feltétek nem
megfelelősége, hűtőkapacitás hiánya,

kézmosás feltételeinek hiánya, kopott,
szennyezett
munkapultok,
rozsdás
munkaeszközök használata, a HACCP
rendszerek
hibás,
vagy
hiányos
működtetése,
nyomonkövetéssel
kapcsolatos hiányosságok és sok esetben
a nem megfelelő személyi higiénia, illetve
takarítással
kapcsolatos
problémák
fordultak elő.
2015-ben
a
„minőségvezérelt
közétkeztetés” program próbaüzemében
minősített 723 létesítmény 14%-a jeles, 39
%-a jó, 34%-a közepes, 11%-a elégséges
és 3% elégtelen, azaz nem megfelelt
minősítést ért el. A leggyakoribb hiba a
szezonális alapanyag felhasználásának
hiánya, a kényelmi termékek használata,
nem a létesítményre adaptált HACCP
rendszer alkalmazása, illetve a készétel
minőség ellenőrzésének hiánya. Ezen felül
gyakran előfordult az előkészítőben
használt
eszközök
nem
megfelelő
fertőtlenítő
mosogatása,
nyomonkövetéssel kapcsolatos problémák,
illetve allergén anyagok tájékoztatásával
kapcsolatos hibák.
Az élelmiszer-biztonsági és minőségi hibák
jelentős
aránya
ismeretterjesztéssel,
szemléletjavítással,
az
ételkészítők
képzésével,
a
munkaszervezés
változtatásával,
odafigyeléssel
orvosolható.
A közétkeztetésben kiszolgált készételek
érzékszervi vizsgálatát tekintve - az
ötlépcsős skálán minősítve – a menük
1 %-a nem megfelelő, 12 %-a átlag alatti,
55%-a átlagos, 26%-a átlag feletti és 6 %
kiváló minősítést kaptak. 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 vannak a minőségre. 2015-től a
mozgó érzékszervi vizsgálóállomással a
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laboratóriumoktól távol eső étkeztető
helyeken kiszolgált készételek érzékszervi
minősítése is lehetővé vált. A 251 készétel
érzékszervi vizsgálat közül, 91 vizsgálat –
külső megjelenés, állomány, íz, illat
paraméterek alapján – a mozgó érzékszervi
állomáson történt.
ÉLELMISZER

EREDETŰ

MEGBETEGEDÉSEK KIVIZSGÁLÁSA

2015-ben
77
élelmiszer
eredetű
megbetegedés gyanút jelentettek (2 255
megbetegedéssel). Ebből 47 esemény
bizonyult élelmiszer eredetűnek, melyek
kapcsán 1416 személy betegedett meg, 99
beteg kórházba került, 1 idős személy
elhalálozott.
Az események száma emelkedett a 2014.
évi adatokhoz képest, azonban némileg
csökkent a megbetegedettek és a kórházi
ápoltak száma. A tömeges méretű
események száma (15 esemény – 990
beteg) alig csökkent, de lényegesen
kevesebb
az
események
kapcsán
megbetegedettek száma. A tömeges
események többsége tárgyévben is a
gyermek-étkeztető szektorban történt. Ipari
előállítású élelmiszer által közvetített
megbetegedés nem volt. Magyarországon
ritkán előforduló, élelmiszer által közvetített
Hepatitis A vírus fertőzés történt 2 esetben.
Mindkettő
vendéglátó
létesítményben
fordult elő, 1 fogyasztó a fertőzés
következtében elhunyt.
Kistermelői
élelmiszer
fogyasztását
követően 4 esetben történt megbetegedés,
az adat azonos a 2014-ben regisztrált
események
számával.
Leggyakoribb
technológiai hibák voltak az elégtelen
hőkezelés
és
késztermék
utólagos
szennyeződése. A megbetegedést kiváltó
okok közül 2015-ben is a magas
mikrobaszám, illetve feltételes kórokozók
okozta megbetegedések aránya volt
kiemelkedő (19,1 %).

IVÓVÍZ-VIZSGÁLAT

ÉLELMISZER-

VÁLLALKOZÁSOKNÁL

A 2015. évben az ivóvíz monitoring terv
alapján 688 laboratóriumi ivóvíz minta
vizsgálat került kiírásra, célzottan a
magasabb kockázatok irányába. Ebből 133
minta esetében volt határérték túllépés.
Leggyakoribb kifogásolt paraméter a vas,
mangán, ammónium, illetve a szokásosnál
magasabb mikrobaszám. Kifogásoltság,
illetve nem 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
alkalmazott fertőtlenítő hatású szerek
mikrobiológiai
hatékonyságának
vizsgálata, a kifogásoltság 2015. évben is
komoly élelmiszerbiztonsági kockázatot
jelentett. A monitoring-, illetve élelmiszer
eredetű megbetegedések kivizsgálása
során vett fertőtlenítő hatású szerekből a
NÉBIH ÉTbI Élelmiszer Mikrobiológiai
Nemzeti
Laboratóriumában
elvégzett
vizsgálatok szerint 133 szer nem fejtette ki
az elvárt biocid hatást (2014. évben 72,
2013.
évben
21
szer
bizonyult
kifogásoltnak).
A
Laboratórium
a
kifogásoltságot 373 vizsgálat alapján
állapította
meg.
Az
élelmiszerláncfelügyeleti szervek felhasználást korlátozó
határozatot 40 esetben adtak ki.
LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATOK

Az ÉTBI laboratóriumaiban 2015-ben
összesen 63 777 hatósági minta
vizsgálatára került sor, a mintákon
elvégzett vizsgálatok száma 241 013. A
minták élelmiszer, takarmány és környezeti
minták voltak, amelyekből mikrobiológiai,
kémiai, radioanalitikai, érzékszervi, GMO
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vizsgálatokat végeztünk. A tavalyi évben
részt vettünk az EU által szervezett méz- és
hal-hamisítás
felmérésére
irányuló
felmérésben, részletes eredményeket idén
nyárra ígért az értékelést végző EURL.

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 – az előző
évek tapasztalataihoz hasonlóan - a
fehérje- és vitaminhiány, illetve a makro- és
mikroelem tartalomban való eltérések
voltak.
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.

A
nem
állam
által
működtetett
laboratóriumok
engedélyezése
és
ellenőrzése kapcsán elmondható, hogy
2015-ben 25 működési engedélyt adtunk ki
első fokon, ezekkel kapcsolatban bírósági
keresetet nem indítottak. Az engedélyezett
laboratóriumokat
11
alkalommal
ellenőriztük, az általunk kiadott minták
összehasonlító mérésével. Az ellenőrzések
kisebb
hiányosságoktól
eltekintve
megfelelő eredménnyel zárultak.
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

5%

3%1%

Mikrobiológiai vizsgálattal ellenőrzött minták

6%
Minőségi (analitikai, beleértve az adalékanyag)
vizsgálattal ellenőrzött minták

44%
19%

Reziduum-toxikológiai vizsgálattal ellenőrzött
minták
Radiológiai vizsgálattal ellenőrzött minták

Kémiai-biztonsági vizsgálattal ellenőrzött minták

Érzékszervi vizsgálattal ellenőrzött minták

22%
GMO vizsgálattal ellenőrzött minták

15. ábra Laboratóriumban vizsgált minták számának megoszlása

A hatóság az ellenőrzések során feltárt
hibák esetében minden esetben kivizsgálta
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a nem megfelelőség okát, és az adott
tétellel kapcsolatban megtette a további
szükséges intézkedéseket.

ELLENŐRZÉSI
ÖSSZEVETÉSE AZ
EREDMÉNYEIVEL

EREDMÉNYEK
ELŐZŐ ÉVEK

ÉLELMISZERBIZTONSÁG

Az élelmiszerekre vonatkozó ellenőrzések
eredményeinek összevetése az előző
fejezetben található.
TAKARMÁNY-BIZTONSÁG

A
hatósági
takarmány-létesítmény
ellenőrzések
során
feltárt
nem
megfelelőségek száma csökkent az elmúlt
évben. A 2014. évi feltárt 163 nem
megfelelőséggel szemben 2015. évben 94
nem megfelelőség került megállapításra,
vagyis a vállalkozások egyre inkább
tanúsítanak
jogkövető
magatartást,
felismerve azt, hogy ez a vállalkozásuk
megítélésére, így a piaci pozíciójukra is
kedvező hatást gyakorol.
A kisebb hibát elkövetőket első alkalommal
bírság
kiszabása
helyett
írásban
figyelmezteti az eljáró hatóság. A hatóság
2015-ben 34, azaz az előző évhez képest
kevesebb
esetben
alkalmazott
figyelmeztetés szankciót a takarmányok
ellenőrzése kapcsán. Bírság kiszabására
14 esetben került sor, összesen 2 375 455
Ft összegben. Ez a 2014. évhez képest
jóval kisebb számú és összegű bírságot
jelent. Tevékenység korlátozására a tavalyi
évben 18 esetben volt szükség a 2014. évi
30 esethez képest.
A takarmányok vonatkozásában a 2015.
évben összesen 5417 tétel került
vizsgálatra (helyszíni és laborvizsgálatok
összege), amiből 87 tételnél állapított meg
a hatóság hibát. A kifogásolási arány a
tavalyi értékhez képest kismértékben nőtt.
Összességében a takarmányok biztonsági

és minőségi paraméterei nem mutattak
jelentős változást.

AZ IGAZGATÓSÁG ÉVES MUNKÁJA
SORÁN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK
2015-ben nem történt változás.

KIADOTT
ÉS/VAGY
MÓDOSULT
ÚTMUTATÓK, ELJÁRÁSRENDEK, IPARÁGI
ÚTMUTATÓK
A Hatósági Útmutató 10. kiadása a jelenleg
hatályban levő útmutató, amelyben a
megjelent módosításokat 2015. február 1jét követően kötelező alkalmazni a hatósági
ellenőrzések
során.
Az
útmutató
tartalmazza a NÉBIH Élelmiszer- és
Takarmánybiztonsági
Igazgatósága
élelmiszer- és takarmány felügyeletének
alapvető és legfontosabb feladatait, a
különböző területeket érintő eljárásokat,
segítséget nyújtva a megyei és a járási
szakembereknek,
és
megteremti
a
hatósági feladatok egységes és jogszerű
ellátásának alapjait. Az útmutató egyes
kiadásai folyamatosan kerülnek bővítésre,
illetve szükség esetén javításra, a számos
jogszabály módosítás miatt jelenleg is
módosítás alatt van.
A
NÉBIH
ÉTbI
által
működtetett
laboratóriumi mintaszállítási eljárásrend
kiadásának célja, hogy a NÉBIH ÉTbI által
működtetett
vizsgálólaboratóriumok
egységes szakmai rendelkezései alapján a
hatósági minták közvetlen szállítás előtti
mintakezelésére, a minták szakszerű
szállítására,
laborba
juttatására
és
átvételére általános eljárásrend működjön.
Eljárásrend további célja, hogy a NÉBIH
ÉTbI szakterületi igényei alapján biztosítsa
a szakszerű hatósági mintaszállítás
keretrendszerét
a
NÉBIH
ÉTbI
vizsgálólaboratóriumaiba küldött minták
esetében, ezzel hozzájárulva az egységes,
nyomon követhető szállítási rendszer
működéséhez
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A Monitoring mintavételi útmutatókat
minden évben aktualizálva az éves
mintavételi tervvel együtt adja ki a NÉBIH,
jelentősen megkönnyítve ezzel a hatósági
mintavevő kollégák munkáját. Minden
szakterület tekintetében a hatályos jogi
háttér feldolgozásával készül a mintavételi
szabályokat, eszközöket és eljárásokat
tartalmazó dokumentum.

KÉPZÉS
2015-ben a NÉBIH ÉTBI folytatta - az előző
években már jól bevált – élelmiszerláncbiztonsági
szakmai
továbbképzéseit
régiónkénti
lebonyolításban,
mivel
változatlanul kiemelt fontosságú feladata a
hatósági ellenőrök rendszeres szakmai –
elméleti és gyakorlati - továbbképzése.
2015-ben az ÉTbI 8 helyszínen, 5
különböző élelmiszer-biztonsági témában
24 régiós továbbképzést tartott a
szakterületet
felügyelő
hatósági
szakemberek (összesen 1243 résztvevő)
számára, ahol elméleti és gyakorlati
oktatásokkal, konzultációkkal segítette elő
az
ellenőrzést
végző
hatósági
szakemberek
(állatorvosok,
élelmiszerbiztonsági
felügyelők,
takarmányfelügyelők) munkáját.
A képzések mellett 2015. évben három
alkalommal rendezett az ÉTbI országos
szakmai értekezletet.

ELŐÁLLÍTÓ

ÉLELMISZERLÉTESÍTMÉNYEK

ELLENŐRZÉSE

A minőségellenőrzéssel és az általános
eljárásrenddel kapcsolatos aktualitások:





Az élelmiszerjelöléssel kapcsolatos új
előírások, a gyakorlati megvalósulásuk
tapasztalatai
Az
élelmiszer
adalékanyagokkal,
aromákkal és enzimekkel kapcsolatos
előírások ismertetése és gyakorlati
alkalmazásuk

Az
élelmiszerlánc
felügyeletével
összefüggő
bírságok
kiszámításának
szabályai, valamint egyéb aktualitások a
közigazgatási eljárásjog területén
A kiemelt terméktesztek eredménye

ENGEDÉLYKÖTELES
ELŐÁLLÍTÓ

ÉLELMISZERLÉTESÍTMÉNYEK

ELLENŐRZÉSE

Az engedélyköteles élelmiszer-előállító
létesítményekkel kapcsolatos aktuális
kérdések
hatósági
felügyelet,
eljárásrendek:


ÉLELMISZERBIZTONSÁG

BEJELENTÉSKÖTELES






Tojáscsomagolók, tojás-termék előállítók
hatósági ellenőrzése
HACCP
ellenőrzése
húsüzemekben,
különös tekintettel az adalékanyagokra
Tejüzemek hatósági ellenőrzése, beleértve
a tejházakat is

VENDÉGLÁTÁS, ÉTKEZTETÉS

Érzékszervi
közétkeztetésben
(2015. február 19.)










vizsgálatok
a
és
vendéglátásban

Az MSZ szerinti érzékszervi bírálatokról
általában
Érzékszervi
bírálatok
a
NÉBIH
laboratóriumaiban
és
a
mozgó
vizsgálóállomáson
Készételek érzékszervi vizsgálatának
helye
és
szerepe
minőségvezérelt
közétkeztetésben, az eddigi vizsgálatok
eredményeinek kezelése és üzenete
Készételek, fagylalt és sör mintavétele
érzékszervi vizsgálatra
A minták fotózásáról
A
NÉBIH
mozgó
érzékszervi
vizsgálóállomás működési kézikönyvének
ismertetése
Érzékszervi bírálat menete a mozgó
vizsgálóállomáson,
a
bírálatvezető
szerepe és feladatai
A bírálók szerepe és feladatai

2015-ben a régiós képzési terv részeként,
Siófokon 2 napos érzékszervi bírálói
képzés került megrendezésre a területen
dolgozó munkatársak részére. A képzésen
83 fő vett részt, melyen a mozgó
érzékszervi vizsgálóállomás működése,
illetve a nehezen szállítható minták (fagylalt
és csapolt sör) érzékszervi bírálata kapott

ITNET Jelentés 2015. • Magyarország • Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal • http://portal.nebih.gov.hu/

115
hangsúlyt. Az előadások színvonalát
növelte a külsős szakemberek előadása.

során megtárgyalásra kerültek az alábbi
témák:


2015 szeptemberében a „Minőségvezérelt
közétkeztetés” program keretében felvett
20 felsőfokú szakképesítéssel rendelkező
munkatárs, több héten át tartó, intenzív
elméleti és gyakorlati képzésére is sor
került. A képzésen átfogó ismereteket
kaptak a vendéglátás és étkeztetés
szakterületét érintő jogszabályokról, a
szakszerű, jogszerű és emberséges
ellenőrzés módszertanáról.
ÉLELMISZER-FORGALMAZÁS

Az
élelmiszer-forgalmazás
hatósági felügyelete:





egységes

A 3/2010 VM rendelet –EKÁER – Nyomonkövetés
Ökológiai gazdálkodás – tapasztalatok a
tanúsító
szervezetek
kereskedelmi
tevékenység ellenőrzésének auditjáról
Az AAC rendszer működése
Kistermelői szabályozás

A Helyi termék éve program – melynek
kiemelt célja, hogy a helyi termékeket
gyártók szakmai ismeretei bővüljenek, és
kérdéseikre választ kapjanak - keretében a
Földművelésügyi Minisztérium a Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatallal, a
Nemzeti Művelődési Intézettel, illetve a
Nemzeti
Agrárgazdasági
Kamarával
közösen a termelők számára szakmai
fórumokat szervezett az ország számos
pontján.
Az
Élelmiszerés
Takarmánybiztonsági
Igazgatóság
a
kistermelői tevékenység szabályozásáról
adott tájékoztatást valamennyi helyszínen.













A NÉBIH ÉTBI Takarmány-előállítás és forgalmazás Felügyeleti Osztály 2015.
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 2015.
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

élelmiszerlánc-felügyeletet
érintő
jogszabályi változások
állati
eredetű
fehérje
takarmányalapanyagok felhasználása, állati eredetű
melléktermékek
felhasználásnak
jogszabályi aktualitásai
korábbi élelmiszerek, mint takarmány
alapanyagok
gyógyszeres
takarmány
jogszabálytervezet, az EU rendelet
alkotása
a FEDIAF KÓDEX vitaminokra vonatkozó
jelöléssel kapcsolatos álláspontja
a 2014. évi hatósági ellenőrzések
tapasztalatai; a 2015. évi ellenőrzési és
mintavételi tervek
a 2015. évi takarmány szektort érintő
RASFF események
2015.
évi
regionális
képzések
tapasztalatai, a 2016. évi tematika
aktualitások a laboratóriumi vizsgálatok
terén
terméktesztek lebonyolításának általános
szabályai
új irányok a NÉBIH kommunikációjában



engedélyköteles
takarmány-előállító
létesítmények
hatósági
felügyelete,
fontosabb veszélyek
élelmiszerlánc-biztonsági
kockázatot
jelentő szennyeződések a takarmány
szektorban
a NÉBIH mintaszállítási eljárásrendje,
aktualitások
élelmiszerlánc-felügyeletet
érintő
jogszabályi változások
a hatósági munkát segítő információk
internetes elérhetősége, adattartalma,
alkalmazása
takarmányjogi aktualitások
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2015. 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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ELLENŐRZÉSEK EREDMÉNYEI

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. A
Borászati és Alkoholos Italok Ellenőrzési
Terve Speciális terv 2015 tervben, valamint
a Borászati termékek és alkoholos italok
tevékenység ellenőrzési terv 2015-ben
megfogalmazott
szempontok
alapján
hajtottuk végre.

2015. évben 13 460 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.
A forgalomba hozatalt megelőzően 602
esetben állapított meg kifogást a hatóság
borászati termékre (összesen 136 132 hl)
vonatkozóan.
A
kereskedelmi
ill.
létesítmény
ellenőrzések során 252 esetben találtunk
kifogást,
a kifogásolt tételek kapcsán
befizetett
vizsgálati
díj
2 566 390 Ft volt. Az eljárások során a BAII
által első fokon kiszabott bírságok összege
28 566 500 Ft volt.
Az év során megrendezett Pálinka- és
Törkölypálinka Versenyre 236 minta
érkezett teljes körű analitikai vizsgálatra. A
vizsgálati eredmények alapján 2 tétel került
kizárásra a versenyből nem megfelelőség
miatt.
Az EU WineDB programja szerint készült
autentikus borokhoz 60 szőlőmintát vettünk
és
a
belőlük
készített
borok
izotópvizsgálataival hozzájárultunk az EU –
boradatbank Magyarországra vonatkozó
adatbázisának kialakításához.

ELLENŐRZÉSI TERV MEGVALÓSULÁSA
A borászati hatóság a borászati termékek
és az egyéb alkoholos italok ellenőrzése
során 2015-ben 3 639 db helyszíni
ellenőrzést végezett, 2 183 termékből vett
mintát, további 1 456 egyéb adminisztratív
ellenőrzést folytatott.
Külföldről beérkező lédig borra kiadott
igazoláshoz
kapcsolódóan
389
db
adminisztratív ellenőrzésre került sor,
197
036
hl
borászati
termék
vonatkozásában.
Borászati üzemengedélyezési folyamatban
beérkezett üzemengedély kérelmek száma
320 db, üzemengedélyezéssel kapcsolatos
helyszíni ellenőrzés 269 esetben történt.
EMGA borászati géptámogatás szakmai
igazolásához szükséges ellenőrzést 798
esetben
végeztünk
a
támogatás
helyszínén, az ellenőrzések során 89
esetben történt mintavétel.

A hamisított bor előállítása, valamint az
ellenőrzések
során
feltárt
súlyos
élelmiszer-higiéniai hiányosságok, továbbá
a borászati termék előállításához meg nem
engedett anyag tárolása és egyéb
jogsértések miatt a NÉBIH az 3 üzem
ideiglenes bezárását rendelte el.
Borászati termékek vonatkozásában 39
különböző
3.
országba
történő
kiszállítással kapcsolatban végeztünk
ellenőrzéseket,
a
kiadott
minőségi
tanúsítványok száma 3 395 db (37 775 hl)
volt 2015-ben.
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ELLENŐRZÉSI
ÖSSZEVETÉSE AZ
EREDMÉNYEIVEL

EREDMÉNYEK
ELŐZŐ ÉVEK

A borászati hatóság által kiadott
forgalomba hozatali engedélyek száma
folyamatos nő 2012-óta. 2015. évben 1,3%al nőtt az előző évhez képest.
A forgalomba hozatalt megelőzően 602
esetben
állapított
meg
kifogást
(136 132,59 hl) a hatóság. Ez a kifogásolási
arány jelentős növekedést mutat az előző
évhez képest. A növekedés köszönhető a
2014-es
kedvezőtlen
évjárati
viszonyoknak, melynek következtében a
gyenge minőségű alapanyagból készült
termékek
esetében
az
érzékszervi
kifogások száma jelentősen nőtt.
A forgalomba hozatalt követően ellenőrzött
borminták (2 183 db) közül 252 tétel
esetében indított hatósági eljárást a
hatóság. Az ellenőrzések során feltárt
kifogások száma az összes ellenőrzés
számhoz viszonyítva 2015. évben 1%-os
növekedést mutat a 2014 évhez képest, az
előzőekben ismertetett okok miatt. A
borászati hatóság laboratóriuma 2015-ban
összességében 15 643 db bor és alkoholos
ital mintát vizsgált meg közel 300 000
vizsgálati paraméterre kiterjedően. Az
összes megvizsgált minták száma 3%-os
csökkenést mutat az előző évhez képest.
Ebben az esetben is a csökkenés
hátterében
a
2014.
évi
szüreti
szőlőmennyiség és minőség csökkenése
áll.
Borászati termékek vonatkozásában 39
különböző
3.
országba
történő
kiszállítással kapcsolatban végeztünk
ellenőrzéseket.
A
kiadott
minőségi
tanúsítványok száma 3 395 db (37 775 hl)
volt 2015-ben, ez a korábbi évhez képest
(2014-ben 3 532 db 45 141,84 hl) 4%
csökkenést mutat. Ezen csökkenés oka,
szintén a korábbi kedvezőtlen évjárat.

AZ IGAZGATÓSÁG ÉVES MUNKÁJA
SORÁN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK
Jelentős fejlesztéseket hajtottunk végre az
alkoholos termékek laboratóriumi vizsgálati
módszereiben. A Nemzeti Akkreditáló
Testület
a
Borászati
Hatósági
Laboratóriumot 2015 évben 132 db
vizsgálati módszer rugalmas és további 181
db módszer 17025:2005 ISO szabvány
szerint
újraakkreditálta.
Ezzel
a
laboratórium a jelenleg működő legtöbb
rugalmas akkreditált módszert használó
vizsgálólaboratórium Magyarországon.
2015. évben is megrendezésre került a
Földművelésügyi
Minisztérium
által
meghirdetett
Nemzeti
Borkiválóság
Program keretében a fehér és vörös
Borkiválóságok Országkóstolója, valamint
a
Pálinkák
Országkóstolója.
A
kóstolóprogram végrehajtását követően 3
kiadványban
gyűjtöttük
össze
Magyarország bor és pálinka kiválóságait.
Az alkoholos termékek közül a citromos
söröket és a minőségi pezsgőket vizsgáltuk
Szupermenta terméktesztek keretében.
A Hegyközségek Nemzeti Tanácsával
együttműködve 2015. évben megkezdtük a
földrajzi jelzés nélküli borok ellenőrzési díja
megfizetésének ellenőrzését.

KIADOTT
ÉS/VAGY
MÓDOSULT
ÚTMUTATÓK, ELJÁRÁSRENDEK, IPARÁGI
ÚTMUTATÓK
2015-ben
az
alábbi
eljárásrendek,
útmutatók készültek vagy módosultak:
 a hatóság munkatársai számára szóló
utasítások, eljárások:
-

Igazgatói Utasítás olasz bortételek
forgalomba hozatali engedélyezés előtti
NMR és IRMS vizsgálatára
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-

Borászati

hatósági

Laboratórium

Minőségirányítási

kézikönyve,

eljárások és műveleti utasítások
-

Eljárásrend Módosítás Azonosítatlan
bevételek kezelésére

-

Eljárásrend Magyarország területére
borászati

behozott

termékekre

Több komplex 1-napos képzést, és
szakmai gyakorlatot tartott a borászati
hatóság szakirányú felső és középfokú
intézmények hallgatóinak, az ágazatot
érintő hatósági munkáról, a leendő
borászokat,
pálinkafőzőket
érintő
jogszabályi kötelezettségekről.

vonatkozó igazolás kiadásához.
-

Eljárásrend a borászati

gépek

és

technológiai berendezések támogatási
kérelméhez

szükséges

hatósági

bizonyítvány kiadásához



a hatóság munkatársain kívül az
ügyfelek,
termelők,
előállítók,
fogyasztók számára is szóló anyagok:
-

Eljárásrend Magyarország területére
behozott

borászati

termékekre

vonatkozó igazolás kiadásához
-

Eljárásrend a borászati

gépek

és

technológiai berendezések támogatási
kérelméhez

szükséges

hatósági

bizonyítvány kiadásához.
-

Borászati

termékek

Nagy népszerűségnek örvend a BAII által
kezdeményezett, a borhibák bemutatását
célzó program. Több fővárosi és vidéki
helyszínen
oktattuk
a
termelőket
fogyasztókat
a
hibás
termékek
felismerésére (Nagy Egyetemi Borteszt,
Nemzeti Bormaraton, Magyar Borok Útja
Rallye), ezzel növelve a megfelelő
minőségű termékek elismertségét és a
tudatos fogyasztást.

hatósági

Kiemelt projekt keretében helyi borbíráló
bizottságokat
tréningeztünk
vidéki
helyszíneken, ahol helyi borbírálók vettek
részt érzékszervi képzésünkön.

kontrolljával kapcsolatos tudnivalók
-

Pálinka

termékek

hatósági

kontrolljával

kapcsolatos

tudnivalók
-

Tájékoztató

borhibákról,

borbetegségekről

KÉPZÉS
Megyei Felügyelőknek rendeztünk 3
értekezletet, melynek során tájékoztattuk
őket
a
ellenőrzési
terveinkről,
összefoglaltuk a közös munkánkat,
eredményeinket. Továbbképzést tartottunk
élelmiszerbiztonsági szempontból kiemelt
jelentőségű vegyületekkel kapcsolatos
vizsgálatainkról, szakmai ismereteinkről,
valamit a lezárult illetve folyamatban levő
bírósági
pereinkből
levonható
következtetések szakmai iránymutatásával
is
bővítettük
ismereteiket.
Az
értekezleteken 40-40 fő vett részt.
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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) 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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díj

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.: speciális
adatmentő eszközök, kamera stb.) igen
sokrétű elméleti tudással rendelkező
kollégák (állatorvosok, agrármérnökök, volt
rendvédelmi
és
NAV-os
kollégák,
informatikusok, jogászok) végzik az
ellenőrzéseket.
Jellemző, hogy társhatósági információkra
és jelzésekre, internetes adathalászatra,
valamint
kockázatelemzésre
és
bejelentésre támaszkodva szerveződnek
az ellenőrzések. Minden év elején
meghatározásra kerülnek az ellenőrzési
irányok, melyek mentén az információ
gyűjtés és kockázatelemzés történik. Ebből
kifolyólag ellenőrzési tervszámok nem
kerülnek meghatározásra, azonban az
igazgatóság létszámát és járműveinek
számát figyelembe véve heti szinten
meghatározásra kerülnek az ellenőrzési
feladatok.
2015. évben az alábbi ellenőrzési irányok
kerültek jóváhagyásra:


Agrárgazdasági

létfontosságú

létesítmények kijelölése, ellenőrzése.


Társhatóságokkal

végzett

közös

ellenőrzések.


Hulladék

feldolgozó

és

hasznosítási

tevékenység ellenőrzése.


Első betárolási helyek regisztrációjának,
adatszolgáltatási

kötelezettségének

ellenőrzése.


Kistermelőként állati eredetű élelmiszert
előállítók

élelmiszer

előállításának

és

állattartó tenyészeteik
állatmozgásainak ellenőrzése.


Felügyeleti díj megfizetésére kötelezettek
felügyeleti díj bevallásának és a bevallott

mértékének

ellenőrzéséhez

adatgyűjtés.


Zöldség-,

gyümölcskereskedelem

ellenőrzése mélységi közúti, nagybani
kereskedelmi helyeken.


Engedélyköteles

növényvédő

szerek,

termésnövelő anyagok kereskedelmének
ellenőrzése.


Vetőmagokkal kapcsolatos ellenőrzések.



Zöldség-, gyümölcsfeldolgozók higiéniai és
nyomon követési ellenőrzése.



Vágó állat szállítmányok nyomon követési
ellenőrzése

a

vágóhídon

és

a

tenyészetekben.


Állati

eredetű

élelmiszer

melléktermékek

hulladékok

és

begyűjtésének,

szállításának, szállítási dokumentációinak
ellenőrzése.


Pincészetek,

borpalackozók,

a

bor

előállítása, forgalmazása ellenőrzése.


Egészségtudatos és reform élelmiszerek
előállításának

és

forgalmazásának

ellenőrzése.


Méz nyomonkövetési ellenőrzések



Állatvédelmi ellenőrzések



Nemzetközi

akciókban

való

részvétel

(Clean Earth - növényvédőszer, OPSON V
- élelmiszer.)

ELLENŐRZÉSEK EREDMÉNYEI
2015. évben összesen 703 db ellenőrzést
került végrehajtásra, amelyből 303 db
ellenőrzés tárt fel eltérést és vont maga
után hatósági eljárást. Mindez 2 075 tonna
élelmiszert érintett.
Az
ellenőrzések
100%-a
helyszíni
ellenőrzés volt. A megindított eljárások
során 332 241 449 Ft bírság került
kiszabásra. Ez mintegy 1 097 000 Ft
átlagos
bírság
megállapítást
eredményezett
az
eltérést
feltáró
vizsgálatok számára vetítve. 2015. évben
30 per kapcsán történt felterjesztés. Ebből
a folyamatban lévő ügyek száma 19. A
2015-ben indult ügyekből lezárt: 11 db,
melyből 1 db új eljárásra utasítással, 10 db
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pedig felperes keresetének elutasításával
végződött.
ÉLELMISZER HAMISÍTÁS

2015-ben élelmiszer hamisítás feltárása
kapcsán bejelentés, majd saját vizsgálati
információk alapján 14, hízott kacsamájat
libamájként
értékesítő
élelmiszerforgalmazó
cégnél
végzett
vizsgálatot a hatóság. A lefolytatott
eljárásokban közel 5 tonna libamájként
jelölt fagyasztott kacsamájat vont ki a
hatóság a forgalomból (az ellenőrzések
során és azt követően), melynek értéke
megközelíti a 30 millió forintot. A hamisítás
miatt
kiszabott
bírság
tízmilliós
nagyságrendű
Az élelmiszerhamisítás elleni küzdelemben
az Igazgatóság aktívan részt vesz, az ÉTBI
mellett nemzeti kapcsolattartóként jelen
van az Európai Bizottság által létrehozott
munkacsoportban, valamint hozzáférési,
kezelési jogosultsággal rendelkezik a
Bizottság által – a RASFF rendszer
analógiájára – 2015 őszén elindított
információs rendszer üzemeltetésében. A
rendszeren keresztül 2015. év során 1
tagállami bejelentés érkezett, az ügy
kivizsgálása megtörtént.
Egy
német
tejtermék
előállítással
foglalkozó
cég
jelzése
kapcsán
kivizsgálásra került mintegy 21 tonna
német Maasdamer tipusú sajtot érintő ügy,
melyet a gyártó bejelentése szerint
ismeretlen tettesek eltulajdonítottak és
Magyarországon helyeztek forgalomba. A
termékek nagy részét nagykereskedelmi
raktárakban találta meg a hatóság. Az
ügyet a rendőrség vette át.
ÁLLATI

EREDETŰ

ÉLELMISZER

MELLÉKTERMÉK

HULLADÉK

ÉS

FELDOLGOZÓK

tevékenységének ellenőrzése, illetve az
egészségtudatos és reform élelmiszerek
előállításának
és
forgalmazásának
ellenőrzése is.
Egy állati eredetű melléktermék feldolgozó
telep működésének ellenőrzése során a
telep működésével kapcsolatosan súlyos
jogszabálysértés került feltárásra. A feltárt
hiányosságok többek között az állati
eredetű melléktermékek nem zárt tárolóban
történő tárolása, a komposztáló prizmák
melletti terület szétszórt csontokkal való
szennyezettsége,
nyilvántartási
hiányosságok,
stb.
A
vállalkozás
tevékenysége azonnali hatállyal fel lett
függesztve, valamint a hatósági eljárás
során milliós nagyságrendű bírság került
kiszabásra.
EGÉSZSÉGTUDATOS

ÉS

REFORM

ÉLELMISZEREKET ELŐÁLLÍTÓ, CSOMAGOLÓ ÉS
FORGALMAZÓ VÁLLALKOZÁSOK ELLENŐRZÉSE

Új ellenőrzési irányként jelentek meg 2015ben az egészségtudatos és reform
élelmiszereket előállító, csomagoló és
forgalmazó vállalkozások működésével
kapcsolatos ellenőrzések. 15 társaságnál
végzett a hatóság ellenőrzést, mely
vizsgálatokból 10 esetben talált jelentős
hiányosságokat. Hidegen sajtolt olajok és
maglisztek előállításával és forgalmazásával
foglalkozó,
négy
társaságból
álló
értékesítési lánc ellenőrzése során több
tonna jelöletlen, valamint nem nyomon
követhető
élelmiszer
került
ártalmatlanításra. Egy előállító üzem
működése felfüggesztésre került, és több
tízmilliós bírság kiszabása történt meg. A
piaci szereplők visszajelzése alapján
megállapítható, hogy az ellenőrzések
eredményeképpen
a
vállalkozások
jogkövető magatartása javult.

TEVÉKENYSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE

A 2015. év elején új ellenőrzési témaként
jelent meg az állati eredetű melléktermék
és
élelmiszer
hulladék
feldolgozók
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ÁLLATTARTÓ

TELEPEK

ELLENŐRZÉSE

ÁLLATKÍNZÁSSAL

ÉS

KAPCSOLATOS

BEJELENTÉSEK KIVIZSGÁLÁSA

2015-ben több esetben történt ellenőrzés
állattartó
telepek
működésére
vonatkozóan,
valamint
állatkínzással
kapcsolatos
panaszbejelentéseket
követően.
Egy békés megyei nagy létszámú állattartó
telep ellenőrzése során fény derült arra,
hogy a telepen nevelt sertéseket az elhullott
állatok tetemeivel takarmányozták. Az
állattartó telep működésére vonatkozó
jogszabályokat nem tartották be, a higiéniai
feltételek súlyos mértékben sérültek. Az
állattartó
telepen
fellelt
lófélék,
szarvasmarha, juh, sertés és házityúk
(broiler)
állatállomány
valamennyi
egyedére (4 db ló és 2 db csikó, 1 db
szamár, 32 db szarvasmarha, 154 juh és
szaporulata, 63 db sertés, valamint kb.
40.000 db broiler) azonnali hatállyal
forgalmi korlátozás került elrendelésre. A
vállalkozás
milliós
nagyságrendű
élelmiszerlánc-felügyeleti bírságot kapott.
A szintén az ügyfél tulajdonában lévő
baromfi vágóhíd ellenőrzése is megtörtént
ugyanazon időben, ahol a fenti állattartó
telepről érkező mintegy 5 tonna – nem
nyomon követhető – vágott baromfi termék
megsemmisítésére került sor. A hatósági
eljárás keretében több millió forint bírság
kiszabása is megtörtént.
A KÜI a Állattenyésztési Igazgatóság
jelenléte mellet elvégezte a Szilvásváradi
Állami Ménesgazdaság lóállományának
teljes egyedleltárát, az állatok azonosítását
és a lóútlevelekben szereplő adatok
ellenőrzését.
Állatkínzással
kapcsolatos
panaszbejelentés alapján járt el a hatóság
egy budapesti állattartóval szemben.
Az ellenőrzést a NAV-val történt előzetes
egyeztetés alapján kezdte meg, majd a
helyszínen tapasztalható körülmények

miatt.
Az
ingatlanon tapasztalt
körülmények
felvetették az állatkínzás gyanúját, így
értesítettük
a
területileg
illetékes
Rendőrkapitányságot. Az eljárás során 80
kutya, egy baromfi, egy sün, valamint egy
macska lefoglalásáról született döntés,
akiket – egyedi azonosításukat követően állatvédő
civil
szervezetnél
sikerült
elhelyezni.
KÜLFÖLDI TULAJDONBAN LÉVŐ ÉLELMISZER
ELŐÁLLÍTÓ EGYSÉGEK ELLENŐRZÉSE

2015. évben bejelentés alapján külföldi
tulajdonban lévő, nagyrészt nem magyar
állampolgárságú
munkavállalókkal
üzemeltetett élelmiszer előállító egységben
is történtek ellenőrzések. Az előállító a
vonatkozó jogszabály által meghatározott
mennyiségeket többszörösen meghaladó
mértékben, rendkívül rossz higiéniai
körülmények között folytatta működését. 10
tonna hús alapanyag és fűszerezett
gyroshús forgalomból történő kivonása és
megsemmisítése megtörtént., valamint az
egység tevékenysége is azonnali hatállyal
felfüggesztésre került. A telephelyen fellelt
további 12 tonna termék tulajdonjogát nem
sikerült tisztázni, ennek megsemmisítési
költségét a telephely tulajdonosa vállalta
magára.
Az eljárás során bírság
kiszabására került sor.
NÖVÉNYVÉDŐ

SZER

KERESKEDELEMRE

VONATKOZÓ ELLENŐRZÉSEK

Internetes webáruházakban értékesített
növényvédő
szerek
tekintetében
6
társaságnál történt helyszíni ellenőrzés. A
növényvédő szereket a cégek az internetes
megrendelést követően futárszolgálattal
juttatták el a vevőkhöz. Az említett
tevékenységek a vonatkozó jogszabályok
értelmében azonnali hatállyal tiltásra
kerültek, továbbá növényvédelmi bírság
kiszabására is sor került.
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Növényvédő
szer
kereskedelemmel
foglalkozó két nagykereskedésnél nagy
mennyiségű lejárt felhasználhatósági idejű,
és érvényes fogalomba hozatali-, valamint
felhasználási engedéllyel nem rendelkező
növényvédő szereket találtak az ellenőrök.
A termékek (14 tonna) hatósági zár alá,
majd megsemmisítésre
kerültek.
A
hatósági eljárások során több tízmilliós
nagyságrendben növényvédelmi bírság
kiszabására került sor.
TERMÉSNÖVELŐ ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS
ELLENŐRZÉSEK

2015 év folyamán végzett ellenőrzések
során többször azonosítottak az ellenőrök
ismeretlen
eredetű
termésnövelő
anyagokkal (műtrágyák, földkeverékek). Az
összegyűjtött
információk
alapján
elvégezett nyomon követési ellenőrzés 4
forgalmazót
érintett.
A
vizsgált
termésnövelő anyagok nagy részét EKműtrágyaként hozták forgalomba, mely
termékek nem engedély kötelesek,
azonban az EK műtrágyákra vonatkozó
rendelet előírásainak sokuk nem felelt meg.
Az elvégzett ellenőrzések során 609 tétel
(11 tonna) került forgalomból történő
kivonásra, hatósági zár alá. Továbbá az
eljárás keretében bírság kiszabása is
megtörtént. Az ellenőrzések hatására az
első magyarországi forgalomba hozó már
több terméket bejelentett, engedélyeztetett
a hatóságnál.
TÁRSHATÓSÁGOKKAL EGYÜTT VÉGREHAJTOTT
ELLENŐRZÉSEK

2015-ben 75 alkalommal történt közös
ellenőrzés a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal
illetve a Rendőri Szervekkel valamint a
Munkavédelmi Hatósággal. A budapesti
nagybani piacon is sor került több hatóság
egyidejű ellenőrzésére, melyek jellemzően
a NAV Bevetési Igazgatósága, a NAV
Közép-magyarországi Regionális Adó

Főigazgatósága, valamint a Készenléti
Rendőrség és a NÉBIH közös akciói voltak.
2015-ben a NAV Bevetési Főigazgatósága,
illetve a NAV Adóügyi és Vámügyi
területeinek bevonásával az EKAER
rendszerben kimutatott eltérésre alapozott
közös akciókra is sor került. Több esetben
élelmiszer raktárak, élelmiszer előállítók és
zöldség-gyümölcs kereskedelmi egységek
jogszabályellenes
működésének
feltárására került sor, mely ellenőrzések
keretében mindkét Hatóság lefolytatta az
eljárását. Igazgatóságunk több esetben
rendelte el jelöletlen, illetve nem nyomon
követhető élelmiszerek forgalomból való
kivonását, ártalmatlanítását.
INTERNETES KERESKEDELEMRE VONATKOZÓ
ELLENŐRZÉSEK

2015. év folyamán illegálisan működő
internetes
kereskedelmet
folytató
vállalkozások
tevékenységének
ellenőrzésére is sor került. 2015. év I.
félévben a KÜI az internetes kereskedelmet
(is) végző vállalkozások ellenőrzése
kapcsán azokat a társaságokat jelölte ki,
melyek
nem
rendelkeztek
NÉBIH
kapcsolattal,
korábbi
ellenőrzések
eredményeként
információ
állt
rendelkezésre
róluk,
üzlethelyiséggel
rendelkeztek,
vagy
lehetőséget
biztosítottak a megrendelt termékek
személyes átvételére.
A következő
tevékenységeket folytató vállalkozások
kerültek ellenőrzésre: növényvédőszert
vagy
vetőburgonyát
hirdetők;
állatgyógyszert forgalmazó állatorvosi
rendelők; húst, és húskészítményt áruló
kereskedések, stb.
Az ellenőrzések kiválasztásához és
kockázatbecslési tevékenység keretében
olyan webáruházak honlapjainak elemzése
is megtörtént, ahol különleges ismérvekkel
rendelkező élelmiszerekkel kereskednek
(pl. bio, illetve organikus termékek,
védjegyes,
vagy
nagyon
drága
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élelmiszerek stb.) A begyűjtött információk
alapján jelöltük ki a szintén kockázatosnak
minősülő beszállítókat is.
2015.
év
II.
félévében
a
www.nekedterem.hu
webáruház
és
beszállítói ellenőrzésére került sor. A
webáruház honlapján található információk
alapján a beszállítóik a fentiek szerint
kerültek kijelölésre. A megközelítőleg 30-40
db beszállítóból 10 minősült valamilyen
ismérv alapján kockázatosnak. A 10
társaságból 6 cégnél az ellenőrzés
valamilyen
nem
megfelelés
megállapításával zárult. A megállapítások a
nyomonkövetési rendszer hiányára, lejárt
alapanyagok felhasználására vonatkoztak
és több milliós élelmiszerlánc-felügyeleti
bírságot, valamint a lejárt, és nem jelölt
termékek, áruk ártalmatlanítását vonták
maguk után.
ADATMENTÉS, ADATELEMZÉS

2015-ben
a
korábbi
gyakorlathoz
hasonlóan, az ellenőrzési tevékenységet
segítendő
adatmentéseket
és
adatelemzéseket is végzett a hatóság. A
mentések során nem csupán az adott
ügyfélnél fellelhető adatok elemzése
történik meg, hanem azok összevetése is
megtörténik az ügyfél üzletfeleinek, illetve
szolgáltatóinak adatbázisaival is, kutatva
az adatok manipulációjára utaló jelek után.
Az adatmentések során találnak az
ellenőrök egyedi fejlesztésű, összetett,
zárt, jogosultsági mátrix-szal korlátozott
hozzáférésű vállalatirányítási rendszereket.
Ilyen esetekben bevált módszer, hogy az
adatbázisokat zárt adatcsomagban hiteles
másolatként hozzuk el, majd az azok
kiértékeléséhez szükséges szoftvert annak
gyártójától hivatalos megkeresés útján
szerezzük be. Szintén gyakori, hogy
ugyanazon ügyfélnél az adatmentésekből
származó digitális információkat a papír
alapon fellelt nyilvántartásokkal vetik

össze, gyakran tárva fel így is eltéréseket,
melyek felvethetik a manipuláció gyanúját,
vagy
további
vizsgálatokhoz
szolgáltathatnak kiindulási pontokat.
2015-ben az ÉTBI megkeresése alapján
internetes
kereskedelmi
tevékenység
ellenőrzésével
kapcsolatosan
négy
alkalommal végezte el az Igazgatóság
online webáruházak, honlapok, hirdetési
oldalak
hiteles
mentését.
Az
így
megszerzett állományok a lefolytatott
próbavásárlások során feltárt tények
alátámasztására a hatósági eljárás, vagy
az esetlegesen azt követő bírósági eljárás
bizonyítási szakasza során igazolják, hogy
ügyfél adott időpontban adott felületen
adott terméket adott feltételek mellett
valóban eladásra kínált.
A tavalyi évben a NÉBIH mint a
létfontosságú
agrárgazdasági
rendszerelemek
és
létesítmények
azonosításáról, kijelöléséről és védelméről
szóló 540/2013. (XII.30.) kormányrendelet
által nevesített agrárágazati kijelölő
hatóság 23 esetben kezdeményezte
különböző üzemeltetők által működtetett
létesítmény
azonosítási
eljárásának
megindítását.
Ezen
eljárások
eredményeként 11 létesítmény kijelölésére
került sor a szakhatóság, illetve a
javaslattevő hatóság véleménye alapján.
Az év végéig 8 üzemeltető esetében a
szakhatósági állásfoglalás megküldésére
még nem került sor.
A fenti eljárásokon túlmenően a KÜI és az
illetékes igazgatóságok munkatársai a BM
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság Országos Iparbiztonsági
Főfelügyelőség munkatársaival közösen
három olyan létfontosságú létesítmény
jogszabályban előírt komplex ellenőrzését
hajtotta végre, amelyek kijelölésére 2014
évben került sor. Az ellenőrzések során
általános tényként volt megállapítható,
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hogy
minden
kötelezett
határidőre
benyújtotta a kijelölt létesítmény(ek)re
vonatkozó Üzemeltetői Biztonsági Tervét (a
továbbiakban: ÜBT), azonban minden
esetben
kifogásként
került
megfogalmazásra, hogy az azokban
megjelenített
kockázatok
mindegyike
befolyással bír a létesítményben folyó
tevékenység folyamatára, azonban az ÜBT
önálló fejezetként nem szerepelteti ezen
események
élelmiszerbiztonsági
aspektusait, és az azok megelőzésére,
megszakítására és elhárítására vonatkozó
konkrét
protokollokat.
Az
ÜBT
kiegészítésére javaslattétel történt.

ELLENŐRZÉS
ÖSSZEVETÉSE
EREDMÉNYEIVEL

AZ

EREDMÉNYEINEK
ELŐZŐ
ÉVEK

A 2014-2015. évekre vonatkoztatva
megállapítható, hogy Igazgatóságunk 32%al 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, így az egy
eljárásra jutó átlagos bírság összege is
jelentősen csökkent. Az ellenőrzések
összetételét
vizsgálva
azonban
megállapítható,
hogy
több
ellenőrzésünkben a hatósági eljárás még
folyik, így a bírság kiszabására majd csak a
következő évben kerül sor, mely így torzítja
a mutató számok értékét.
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16. ábra Az elvégzett ellenőrzések szakterületi megoszlása (2013-2015)

ELLENŐRZÉSEK SORÁN TAPASZTALT TRENDEK

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.
Az élelmiszergyártó vállalkozások körében
tendencia lejárt minőség megőrzési idejű

ITNET Jelentés 2015. • Magyarország • Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal • http://portal.nebih.gov.hu/

127
alapanyagok feldolgozása, valamint az,
hogy egyes élelmiszergyártó vállalkozások
úgy állapítják meg a késztermékek minőség
megőrzési idejét, hogy az jelentősen
meghaladja az alapanyagok minőség
megőrzési idejét. 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.
KÉPZÉS
2015. év során az Igazgatóság munkatársai
folyamatosan részt vettek az egyetemi
hallgatók
szakmai
gyakorlatának
megszervezésében és képzésében. Ezen
kívül
több
szakmai
fórumon
és
rendezvényen vettek részt kollégáink, ahol
igazgatóságunk
működéséről
és
eredményeiről, illetve az EKÁER rendszer
működéséről tartottak előadást.
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megfeleltetés

128

2015. 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 75-80 %-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 KAP reform eredményeként az
élelmiszerlánc felügyeleti szerv által
végzett
kölcsönös megfeleltetés (a
továbbiakban:
KM)
körébe
tartozó
jogszabályban
foglalt
gazdálkodói
követelmények (a továbbiakban: JFGK-k)
kapcsán számos változás érintette az
2015-ös ellenőrzési évet.

Az állatjelöléshez és nyilvántartáshoz
kapcsolt JFGK-tól (JFGK 6,7,8) eltekintve
valamennyi új számozást kapott, illetve
vannak olyan követelmények is, melyek az
Uniós
jogszabályoknak
megfelelően
kikerültek az ellenőrzési körből.
Ennek megfelelően a 2015. évtől az
élelmiszerlánc felügyeleti szerv az alábbi
ellenőrzések végrehajtásáért felelős:
2015-től az alábbi JFGK-k ellenőrzése
szűnt meg:





JFGK 3 (a szennyvíziszap
mezőgazdasági felhasználása),
JFGK 13 (ragadós száj- és körömfájás
bejelentése),
JFGK 14 (egyes fertőző állatbetegségek
bejelentése),
JFGK 15 (kéknyelv betegség
bejelentése).

További változás még, hogy a 2014 előtt
JFGK 2, majd 2014-től HMKÁ 13 néven
ismert felszín alatti vizek szennyezés elleni
védelme követelmény ellenőrzését 2015-től
már az MVH végzi.
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-ánként változó:
 JFGK 1, 10, JFGK 6, valamint a JFGK
ETA esetén 1 %;
 JFGK 7 és JFGK 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
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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 2015-ben összesen 4 015 ügyfél
tekintetében 14 706 db KM ellenőrzésre
került sor. A 2015. évi kölcsönös
megfeleltetés ellenőrzések számát JFGKánkénti bontásban az 5. táblázat
tartalmazza.
A KM ellenőrzések végrehajtásáért a
fővárosi és a megyei kormányhivatalok
illetékes élelmiszerlánc-felügyeleti szervei
(illetékes igazgatóságai) felelősek. Ezek
közül a JFGK 1,10 ellenőrzéseket a
növény- és talajvédelmi igazgatóság, a
JFGK 4, 5, 6, 7, 8, 9 11-13 ellenőrzéseket
pedig az élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi
igazgatóság
szakemberei hajtják végre.
A
területi
államigazgatási
szervezetrendszer átalakítására tekintettel
2015. április 1. napján hatályba lépő A
megyei kormányhivatalok mezőgazdasági
feladatainak
meghatározásáról
szóló
68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 1. §-ában
foglaltak értelmében szakmai irányító
miniszterként a földművelésért felelős
miniszter gyakorolja. A miniszter szakmai
irányító jogkör gyakorlásában a NÉBIH
közreműködik.
Tekintettel arra, hogy a mintakiválasztás
alapvetően kockázatelemzéses módszerrel
történik, az ellenőrzési mintaszám megyei
bontásban szemlélve viszonylag nagy
eltéréseket mutathat. A 2015. évi kölcsönös

megfeleltetés ellenőrzések megyénkénti
eloszlását az 17. ábra tartalmazza.
JFGK típusa

Ellenőrzések száma

JFGK 1; 10

2 992

JFGK 6

296

JFGK 7

615

JFGK 8

350

JFGK ETA

8 653

5. táblázat A 2015. 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.
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 szakterületileg illetékes
vezetőit.
A
megyei
ütemtervek
összeállítása
során
valamennyi
gazdálkodó vonatkozásában ellenőrzőcsoportok kerülnek felállításra.
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Baranya Megyei KH

3%

4%

3%

4%

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei KH

6%

Békés Megyei KH
Bács-Kiskun Megyei KH

6%

7%

Csongrád Megyei KH
Fejér Megyei KH
Győr-Moson-Sopron Megyei KH

7%

13%

Hajdú-Bihar Megyei KH
Heves Megyei KH
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei KH

5%

Komárom-Esztergom Megyei KH
Nógrád Megyei KH
Pest Megyei KH

6%

7%

Somogy Megyei KH
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei KH

2%
2%

4%
5%

5%
3%

7%

Tolna Megyei KH

Vas Megyei KH
Veszprém MegyeiKH

Zala Megyei KH

17. ábra A 2014. évi KM ellenőrzések eloszlása megyénként

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 Földművelésügyi
Minisztérium Élelmiszerlánc-felügyeletért
felelős államtitkára 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.

ELLENŐRZÉSEK EREDMÉNYEI
A 2015. évi KM ellenőrzések során feltárt
meg nem felelések számát a 6. táblázat
mutatja. A meg nem felelések az idei évben
a szarvasmarhák azonosításával és
nyilvántartásával kapcsolatos követelmény
(JFGK7), valamint a talajvédelemmel
kapcsolatos
előírások
(JFGK1)
vonatkozásában
kerültek
legnagyobb
számban megállapításra.
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Az Európai Bizottság 2014-es auditjának
folyományaként a 2015-ös évtől a JFGK 7
követelmény ellenőrzése (7.9.1 sz.
követelmény – szarvasmarha egyedek
„eseményének” határidőn belül történő
jelentése a központi adatbázis felé)
vonatkozásában bevezetésre került az
úgynevezett előzetes figyelmeztetés („early
warning”) rendszere, amely fogalom
átvezetésre
került
a
kölcsönös
megfeleltetés körébe tartozó ellenőrzések
lefolytatásával,
valamint
a
jogkövetkezmények
alkalmazásával
kapcsolatos szabályokról szóló 81/2009.
(VII. 10.) FVM rendelet normaszövegébe.
„Az 1306/2013/EU európai parlamenti és
tanácsi rendelet 99. cikk (2) bekezdésének
második albekezdése értelmében, a
szarvasmarhafélék tenyészetbe történő
bekerülésének, illetve tenyészetből történő
kikerülésének a központi adatbázisba
történő
késedelmes
bejelentésére
tekintettel első alkalommal megállapított
meg
nem
felelés
esetén
támogatáscsökkentés
nem
alkalmazandó, amennyiben a meg nem
felelés a késedelem mértékét, illetve a
késedelmes
bejelentések
számát
figyelembe véve elenyésző. Ebben az
esetben a hatáskörrel rendelkező hatóság
előzetes
figyelmeztetést
küld
a
kedvezményezettnek, értesítve őt a
megállapított szabálytalanságról, és arról,
hogy amennyiben egy következő - az
előzetes figyelmeztetés évét követő két
éven belüli -, a kölcsönös megfeleltetés
szabályainak
betartására
irányuló
ellenőrzés során ugyanilyen típusú meg
nem
felelés
kerül
megállapításra,
visszamenőleges hatállyal az előzetes
figyelmeztetés évére vonatkozóan 1%-os
támogatáscsökkentést kell alkalmazni,
illetve a tárgyévre vonatkozóan az
ismétlődés szabályait kell érvényesíteni.”

A sertés (JFGK 6), valamint juh-és kecske
(JFGK
8)
azonosításával
és
nyilvántartásával kapcsolatos előírások
betartása során a gazdálkodók feltehetőleg
sokkal inkább jogkövető magatartást
tanúsítottak,
hiszen
ezek
JFGK-k
vonatkozásában a megállapított meg nem
felelések alacsonyabb számban fordultak
elő.
A környezet, növény- és állategészségügyi,
állatjóléti követelmények (JFGK 4, 5, 9, 10,
11, 12, 13,) ellenőrzése során feltárt
hiányosságok minimálisnak tekinthetők.
A
NÉBIH,
illetve
a
megyei
kormányhivatalok
élelmiszerláncfelügyeleti 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
2015. évi meg nem felelések száma és
aránya JFGK típusonkénti bontásban a 6.
táblázatban található.
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JFGK típusa
JFGK 1
JFGK 4
JFGK 5
JFGK 6
JFGK 7
JFGK 8 juh
JFGK 8 kecske
JFGK 9
JFGK 10
JFGK 11
JGFK 12
JFGK 13
Összesen

Meg nem
felelések
száma (db)
206
19
0
34
377
33
9
1
16
6
1
19
721

Meg nem
felelések
aránya (%)
28,57
2,64
4,72
52,29
4,58
1,25
0,14
2,22
0,83
0,14
2,64
100

6. táblázat A 2015. évi meg nem felelések
száma és aránya, JFGK típusonkénti
bontásban
AZ

ELLENŐRZÉSEK

SORÁN

TAPASZTALHATÓ TRENDEK

A 2014. és 2015. évi meg nem felelések
százalékos megoszlását a 7. táblázat
mutatja be. A 2015. évi ellenőrzési
eredmények alapján megállapítható, hogy
a JFGK 5, 9, és 12 ellenőrzések során a
megyei kormányhivatalok szakemberei
meg nem felelést nem vagy csak kis
számban tártak fel.
A KM ellenőrzések során – mind a 2014-es,
mind a 2015-ös év vonatkozásában a
szarvasmarhák
azonosításával
és
jelelölésével (JFGK 7), valamint a
mezőgazdasági eredetű nitrát-szennyezés
elleni védelem (JFGK 1, korábban JFGK 4)
követelmények kapcsán, szemben a többi
követelményhez képest kiugróan magas
hiányosságokat állapítottak meg. JFKG 7
esetében a szignifikáns emelkedés nagy
részben az újonnan specifikált, fent említett
7.9.1-es
követelmény
kiértékelés
(szankciót nem eredményező előzetes
figyelmeztetés) bevezetésének, illetve a

füljelző pótlások megrendelése (7.7.3-as
követelmény) terén – szintén az Európai
Bizottság
2014-es
auditjának
folyományaként
módosított
algoritmusoknak köszönhető.
Míg a 2013-as és 2014-es évben a
legnagyobb (és közel azonos) arányban
(40,2% és 31,1%-ban) a sertések
azonosítása és nyilvántartása (JFGK 6)
kapcsán állapítottak meg nagyobb hibákat,
hiányosságokat, addig a 2015-ös évre
vonatkozólag elmondható, hogy a meg
nem
felelések
százalékos
aránya
csökkenést mutat.
Szintén a meg nem felelések százalékos
arányának csökkenése figyelhető meg a
2014-es évhez képest, mind a JFGK 4
(korábban JFGK 11), mind pedig a JFGK
10 (korábban JFGK 9) vonatkozásában.
A JFGK 8, JFGK 11 (korábban JFGK 16),
JFGK 12 (korábban JFGK 17), JFGK 13
(korábban JFGK 18) vonatkozásában nem
mutat jelentős eltérést a meg nem felelések
aránya a két ellenőrzési évben.

ELLENŐRZÉS
EREDMÉNYEINEK
ÖSSZEVETÉSE AZ ELŐZŐ ÉVEK
EREDMÉNYEIVEL
Összességében megállapítható, hogy a
2014-es évhez viszonyítva a meg nem
felelések
aránya
egyes
JFGK-k
tekintetében csökkent.

AZ
ÉVES
MUNKA
SORÁN
BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK
A
területi
államigazgatási
szervezetrendszer átalakítására tekintettel
2015. április 1. napján hatályba lépő A
megyei kormányhivatalok mezőgazdasági
feladatainak meghatározásáról szóló
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2014
Meg nem felelések
aránya (%)

2015
Meg nem felelések
aránya (%)

HMKÁ 13

-

-

JFGK 1

-

14,2

JFGK típusa

JFGK 3

-

-

JFGK 4

9,5

1,0

JFGK 5

-

-

JFGK 6

31,1

11,4

JFGK 7

20,0

33,1

JFGK 8 juh

14,4

11,6

JFGK 8 kecske

19,2

13,6

JFGK 9

1,9

-

JFGK 10

-

1,0

JFGK 11

1,4

0,5

JGFK 12

0,1

0,1

JFGK 13

-

1,0

JFGK 14

-

-

JFGK 15

-

-

JFGK 16

0,8

-

JFGK 17

0,2

-

JFGK 18

1,2

-

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

68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 1. §-ában
foglaltak értelmében szakmai irányító
miniszterként a földművelésért felelős
miniszter gyakorolja. A NÉBIH 2015. április
1-től közreműködő szerepet tölt be a
miniszter
szakmai
irányító
jogkör
gyakorlásában.
A 2015. április 12. napjától hatályos
94/2015. Korm. rendelet módosította a
Kölcsönös
megfeleltetési
szabályok
betartását ellenőrző szervekről szóló
322/2007. (XII. 5.) Korm. rendeletet,
melynek értelmében a JFGK 1-es
követelmény tekintetében a helyszíni
ellenőrzéseket termőföldön: a NÉBIH és a
növény- és talajvédelmi hatáskörében
eljáró megyei kormányhivatal, míg állattartó
telepen: elsőfokú vízvédelmi hatósági
hatáskörében
a
fővárosi,
megyei
katasztrófavédelmi igazgatóság látja el.

KIADOTT
ÉS/VAGY
MÓDOSULT
ÚTMUTATÓK, ELJÁRÁSRENDEK, IPARÁGI
ÚTMUTATÓK
A gazdálkodók tájékoztatásának egyik
sarokköve a Gazdálkodói kézikönyv, amely
első alkalommal 2008-ban került kiadásra.

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.
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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
2015-ös
évben
a
megyei
kormányhivatalok növény- és talajvédelmi
igazgatóságairól, illetve élelmiszerláncbiztonsági
és
állategészségügyi
igazgatóságairól összesen 385 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.
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2015. évi tapasztalatok az
audit területén
A NÉBIH feladata a 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 által történő ellátásának felügyelete és felülvizsgálata.
Emellett a NÉBIH gondoskodik a Kölcsönös Megfeleltetés keretében tervezett
ellenőrzések végrehajtásának szakmai felügyeletéről. Ellátja továbbá az ökológiai tanúsító
szervezetek elismerését, ellenőrzését és felügyeletét is.
A felülvizsgálatokat szakterületi ellenőrzések, illetve auditok formájában hajtja végre a
NÉBIH.
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 2015. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATI PROGRAM
ÖSSZEÁLLÍTÁSA
A program végrehajtását 2015. január 1-től
rendelte el a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal elnöke. A programban
szereplő
felülvizsgálatokat
a
végrehajtásáért felelős Igazgatóságoknak
2015.
november
30-ig
kellett
végrehajtaniuk.
A
tervezett
87
felülvizsgálatból 70 végrehajtására került
sor, 23 elmaradt és 6 adódott hozzá év
közben.
Az alábbi ábra a program végrehajtásával
kapcsolatos adatokat szemlélteti, a
végrehajtásban részt vett Igazgatóságok
szerinti megbontásban.
A program végrehajtásában részt vevő tíz
igazgatóság közül öt nem tudta elvégezni
maradéktalanul az év elején betervezett
valamennyi
felülvizsgálatát.
Egy
igazgatóság
egy
betervezett
felülvizsgálatot sem tudott végrehajtani.
Ennek okai a humán erőforrás hiányában
és más, előre nem tervezett feladatok

20

felmerülésében
keresendők
(pl.
terméktesztek,
harmadik
országi
felülvizsgálatok,
hivatalos
kiküldetés).
Esetenként azért vált szükségessé egyegy
szakterületi ellenőrzés törlése, mert az
eredeti időpontról elhalasztott ellenőrzést
nem lehetett későbbi időpontra tenni, mivel
az adott kormányhivatalnak abban a
negyedévben már volt egy másik
betervezett szakterületi ellenőrzése vagy
auditja.
Az
élelmiszer
eredetű
megbetegedésekhez kötődő szakterületi
ellenőrzés pedig azért maradt el, mert
2015ben nem történt a feltételeknek
megfelelő esemény, amely az ellenőrzés
lefolytatásához szükséges lett volna.
A REFI több felülvizsgálatot teljesített a
tervezettnél, mert egy kötelező, soron kívüli
auditot hajtott végre, továbbá egy auditot
hat külön auditra bontott szét, a humán
erőforrás változásához való alkalmazkodás
miatt. Emellett két audit maradt el, szintén
a már fent részletezett okokból.

18

17 17
15

16

13
11

12

9

8

7

7

6
4 4

5

5 5
3 3

4

5
3
0

0
REFI

ÁÁI

ÁI

ÁTI
tervezett

BAII

ÉTBI

NTAI

NKI

végrehajtott felülvizsgálatok

18. ábra 2015. évi felülvizsgálatok teljesülése igazgatóságok szerint
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Felülvizsgálat típusa
Audit

Szakterületi ellenőrzés

Felülvizsgálatok
száma
11
7
4
5
3
59
13
5
5

Felülvizsgálatot végző szervezeti egység
Rendszerszervezési és Felügyeleti Igazgatóság
Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság
Állattenyésztési Igazgatóság
Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága
Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóság
Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság
Földművelésügyi Igazgatóság
Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóság
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi
Igazgatóság

17
Összesen

70

2015.
ÉVBEN
LEFOLYTATOTT
SZAKTERÜLETI ELLENŐRZÉSEK

A végrehajtás aránya javult az előző év
adataihoz képest: 2014ben a betervezett
felülvizsgálatok 75%a, 2015ben 80%a
valósult meg.

A NÉBIH 2015. évre 80 szakterületi
ellenőrzés végrehajtását tervezte, amelyből
59 valósult meg, összesen 27 tárgyat
vizsgálva.
A tervezett és a végrehajtott szakterületi
ellenőrzések számát ágazatonként az
alábbi ábra szemlélteti.

A
végrehajtott
felülvizsgálatok
számszerűsített
alapadatait
a
végrehajtásért
felelős
Igazgatóságok
szerint az alábbi táblázatban foglaltuk
össze.

15

Földművelés

5
3

Erdészet

0
5
5

Növénytermesztés, kertészet

17
17

Növény, talaj

21

Élelmiszer, takarmány

16
6

Állatgyógyászati termékek

5
4
4

Állattenyésztés

9

Állategészségügy, Állatvédelem

7
0

5

10

tervezett

végrehajtott

15

19. ábra A tervezett és végrehajtott ellenőrzések száma ágazatonként
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A vizsgálati irányok a következők voltak:


A

Szalmonella

pozitív

felszámolásával

állományok

kapcsolatos

megyei

működésének felülvizsgálata


hatósági gyakorlat felülvizsgálata


Vágóhidak

állatvédelmi

A

ellenőrzésének

határállomási



hatósági

ellenőrzés

melléktermékekkel

hatósági

ellenőrzés



főfelügyelői

munka

ellenőrzésének

felülvizsgálata

baromfi

főfelügyelői

ellenőrzésének

és

dokumentálásának

Erdészeti

csemetekert

ellenőrzések

szabályszerűségének felülvizsgálata


szabályszerűségének

felülvizsgálata,

Állattartó telepek gyógyszerfelhasználás –

különös tekintettel a GMO vizsgálatokhoz

különös

szükséges mintákra

tekintettel

a

fertőzés

elleni


A megyei borászati felügyelő helyszíni
Az

élelmiszerek

Dísznövény szaporítóanyag forgalmazók
szemléjének felülvizsgálata



adalékanyag

Vadászatra

jogosultak

ellenőrzése

tárgyában lefolytatott megyei ellenőrzés

felülvizsgálata

felülvizsgálata


engedélyköteles létesítményekben

A

földkiadás

feladatokkal

hatósági

engedélyezési

jogszerűségének felülvizsgálata

eljárás

menetének


tevékenység

kapcsolatos

Az 57/2010. FVM rendelet szerinti külön
vizsgálata



Szőlő törzsültetvény szemle gyakorlati

szarvasmarha fajban

ellenőrzésének


felhasználás

mintavételezés

ellenőrzési munkájának felülvizsgálata


címke

Vetőmag

szerekre – ellenőrzésének felülvizsgálata


Fémzár

felülvizsgálata

munka

felülvizsgálata

felhasználás
ellenőrzéseinek

kivitelezésének


fajokban

monitoringjának

ellenőrzésének felülvizsgálata


Állattenyésztési

termékek

szer

felülvizsgálata

eredetű

hatósági ellenőrzésének felülvizsgálata



Növényvédő

Az

Állattenyésztési

növényi

felülvizsgálata


hatékonyságának és a nyomon követés



elsődleges

technológiai

kapcsolatos



Az

hatósági ellenőrzésének felülvizsgálata
állati

minőség-ellenőrzés

szennyezőanyag

hatékonyságának és a nyomon követés


Zöldség-gyümölcs

eljárásának felülvizsgálata

felülvizsgálata


Növény-egészségügyi felderítési rendszer

Őstermelői

szak-

igazolványokkal,

családi

Nagy kockázatot jelentő élelmiszerlánc-

gazdaságokkal

biztonsági

tevékenység szak- és jogszerűségének

veszélyek

ellenőrzésének

hatósági

felülvizsgálata

a

kapcsolatos

és

hatósági

felülvizsgálata

takarmányszektorban


A

talajvédelmi

járulék

megállapítási

eljárásának felülvizsgálata


A Talajvédelmi Információs Monitoring
Rendszer

mintavételezésének

felülvizsgálata


Növény-egészségügyi felderítési rendszer
működésének felülvizsgálata; kiemelten a
fa-csomagolóanyagok



Növény-egészségügyi felderítési rendszer
működésének felülvizsgálata; kiemelten a
szőlő zárlati károsítói

A
2015.
ÉVBEN
LEFOLYTATOTT
SZAKTERÜLETI
ELLENŐRZÉSEK
EREDMÉNYEINEK ÖSSZEFOGLALÁSA
A NÉBIH által végrehajtott szakterületi
ellenőrzések
célja
a
megyei
kormányhivatalok, és a járások hatósági
feladatellátásának jog- és szakszerűségi
felülvizsgálata.
A szakterületi ellenőrzések többnyire a
felülvizsgálati eljárásrendnek megfelelően
zajlottak, azonban esetenként a jelentések
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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.
Általánosságban megállapítható, hogy a
hatósági ellenőrzések ügyfélbarát módon
zajlottak, az ellenőrök felkészülten érkeztek
az ellenőrzés helyszínére, eljárásuk során
az előírásoknak megfelelően jártak el,
komplexen nézve az egész folyamatot. Bár
az ellenőrzési terv részellenőrzéseket is
előír, az ellenőrök inkább a teljes körű
ellenőrzés
lefolytatására
törekednek,
kompenzálva ezzel a megyei és járási
hivataloknál tapasztalható munkaerőhiányt.
Jó gyakorlat, hogy az ügyfél terheinek
csökkentése érdekében az ellenőrzéseket
a járási és megyei kollegák egy időre
ütemezik (megyei és a vágóhidat felügyelő
hatósági állatorvos), és arra is egyre több
esetben van példa, hogy a társhatóságként
működnek együtt (hegybíró és borászati
felügyelő).
Az egyik megyei kormányhivatalnál
közösen végzik el az ellenőrzéseket a
kormányhivatal
különböző
szervezeti
egységei (állategészségügy, zöldséggyümölcs
minőség-ellenőrzés,
szermaradék
vizsgálat,
növényegészségügy), ami költséghatékonyságot
biztosít.
A vizsgálat területeken a monitoring terv
teljesült, oly módon, hogy néhány esetben
szükség volt a mintavételek éven belüli
átütemezésére.

A dokumentáció kezelésében és az azt
követő eljárásban azonban 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).
A felülvizsgáltak elmondása alapján a járási
és megyei átszervezések következtében a
hatósági feladatok ellátására nagyon
kevesen vannak mind járási, mind pedig
megyei szinten. Bár egyes szakterületeken
magas minőségű szakmai munkavégzés
folyik, a szakember hiány miatt jelentős a
határidő túllépés. A laboratóriumi vizsgálati
eredmények rendelkezésre állása több mint
egy hónap, ami a nem megfelelő tételek
esetén nem teszi lehetővé a megfelelő
intézkedést.
A szakterületi ellenőrzések eredményeit
értékelve a NÉBIH akár jogalkotás
kezdeményezésével vagy eljárásrendi
útmutatók módosításával próbálja a helyi
munkavégzést segíteni.
A szakterületi ellenőrzések rendszerszintű
fejlesztési igényt nem fogalmaztak meg.

2015. ÉVBEN LEFOLYTATOTT AUDITOK
ÖKO GAZDÁLKODÓK ELLENŐRZÉSÉT ÉS
TANÚSÍTÁSÁT

VÉGZŐ

TANÚSÍTÓ

SZERVEZETETEK 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.
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Általánosságban elmondható, hogy 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.
Megállapításra
került,
hogy
egyes
esetekben a kockázatbecslési terv alapján
végzendő mintavételre, illetve a gyanú
alapján történő mintavételre az ellenőrök
nincsenek felkészülve, továbbá a megfelelő
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,
megfelelő
dokumentált
eljárásokat hozott létre az ökológiai eredet
igazolása
céljából
elvégzett
nyomonkövetési vizsgálatra vonatkozóan,
a kereskedelemmel foglalkozó ügyfelei
esetén. A tanúsító szervezet megfelelően
vizsgálta a nyomonkövethetőséget. Egy
beszállító esetében a nem megfelelősséget
feltárta, és megfelelő intézkedést hozott. A
helyszíni ellenőrzés során a tanúsító
szervezet megfelelően vizsgálta az
ökológiai
eredet
igazolhatóságát
a
beszállítói
tanúsítványok
vizsgálatán
keresztül. Az alkalmazott eljárás megfelel a
saját
előíró
dokumentumában
szerepeltetetett előírásoknak.
A tanúsító szervezet a rendszerjavító
intézkedéseket
követően
ismét
megfelelően
képes
ellátni
a
kereskedelemmel foglalkozó partnereinek
ellenőrzését és tanúsítását.

KÖLCSÖNÖS

MEGFELELTETÉS

RENDSZERÉNEK ÉVES FELÜLVIZSGÁLATA

2015-ben három 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
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kivételével, ahol a színes
feltételei nem adottak.

nyomtatás

RENDSZERELEMZÉS
FOLYAMATOK

A

HATÓSÁGI

ELEKTRONIZÁLTSÁGI

FOKÁNAK FELTÉRKÉPEZÉSE ÉRDEKÉBEN

2015-től az MVH kezdeményezése alapján
az MDM rendszerben megtalálható
elektronikus térképeket használják az
ellenőrök
(korábban
központilag
kinyomtatva kapták meg ezeket). A
térképek a jegyzőkönyv generálásával egy
időben kerülnek át az MDM-ből a KM
szakrendszerbe, ami órákig is eltarthat. Ez
alatt az ellenőr más munkát nem tud
végezni a számítógépén. A két rendszer
közötti kommunikációt VPN kapcsolat
biztosítja,
amelynek
a
pillanatnyi
kimaradása a jegyzőkönyv generálás
megszakadását okozza. Mivel az MDM-be
késve kerültek feltöltésre a térképi
állományok, 2015-ben egy hónappal
később
tudták
megkezdeni
az
ellenőrzéseket.
A
kinyomtatott
blokktérképeken
a
domborzati viszonyokat szemléltető színek
között kicsi a különbség, ezért nehéz
elkülöníteni a különböző lejtésű területeket.
Az ellenőrzési rendszer hatékonyabbá
tétele érdekében szükség van a térképek
generálásának gyorsítására, valamint a
térképeken
hangsúlyosabb
színek
használatára.
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.

A 2015-ös év folyamán hat szakterület
(talajvédelem,
bioüzemanyag-termelés,
állati
melléktermékek,
élelmiszer,
takarmány,
járványügy)
hatósági
folyamatainak felmérésére került sor,
amelyek alkalmával az elektronizáltság
fokát térképeztük fel.
A hat audit során összesen 227 hatósági
folyamat 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.
A szakmai munkát többféle elektronikus
rendszer támogatja (AIR, BIO alkalmazás,
OÁIR,
KM
Szakrendszer,
MEBER,
TRACES, RASFF, ADNS, OIE WAHIS, EU
pénzügyi jelentésformáinak rendszere).
Ezek a rendszerek - a BIO alkalmazás
kivételével - a hatóság belső folyamatait
támogatják, ez azonban nem eredményezi
az ügyféli oldal elektronizáltságát.
A 4. szintű elektronizáltságot az ÉTDR-be
(Építésügyi
hatósági
engedélyezési
eljárásokat
Támogató
elektronikus
Dokumentációs
Rendszer)
tartozó
folyamatok testesítik meg. Ezek a
folyamatok az építésügyi eljárás keretében
megvalósuló
szakhatósági
eljárások,
amelyek során hatóságunk más hatóság
elektronikus rendszerét használja. Jelenleg
csak ez a rendszer elégíti ki az ügyfél oldali
elektronizáltság követelményeit.
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A BORÁSZATI ÉS ALKOHOLOS ITALOK
IGAZGATÓSÁG

2012-113.

SZÁMÚ

felülvizsgálatára nem talált az auditcsoport
bizonyítékot.

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.

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.

A
dokumentációs
audit
keretében
rendelkezésre bocsájtott intézkedési terv
és
egyéb
információk
alapján
megállapítható, hogy hat témakör esetén a
megfelelő intézkedés történt.
Hét 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. A közös helyszíni
ellenőrzések folytatódnak, a központi
felügyelők már nem adják át az általuk
indított ügyeket a megyei illetékes
kollégának, hanem sajt maguk járnak el, így
a feladatmegosztás részben letisztult. A
címkebírálat esetén azonban nem tisztázott
az eljárás abban az esetben, ha az első és
a másodfokú hatóság eltérően ítéli meg egy
adott termék címkéjének a megfelelőségét.
Két témakörben nem történt intézkedés.
Továbbra is párhuzamos jelentési rendszer
van érvényben a BAII és az ÉTBI között a
borászati termékekkel és alkoholos
italokkal kapcsolatos hatósági tevékenység
vonatkozásában. 2013-2014-ben nem
végzett az igazgatóság szakterületi
ellenőrzést a megyei borászati hatósági
tevékenységet
illetően.
A
központi
borászati
felügyelők
tevékenységnek
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2015. 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

a Minőségügyi Kézikönyv és a kapcsolódó
eljárási utasítások tartalmazzák.

ÉVES ÁTFOGÓ ELLENŐRZÉS

A tanúsító szervezetek minden partnernél
évente legalább egyszer teljes körű
ellenőrzést tartanak, összhangban a
834/2007 rendeletben foglaltakkal. A
tevékenység összetettségétől, a termékek
volumenétől és az egyéb kockázati
tényezőktől függően az ellenőrző szervezet
évente több átfogó ellenőrzést is előírhat.
Az ellenőrzések az kerül kivizsgálásra,
hogy a partner vagy az ellenőrzött
tevékenységbe bevont alvállalkozója eleget
tesz-e a jogszabályi előírásoknak.
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
(889/2008/EK rendelet).
A tanúsító
szervezetek a fent említett ellenőrzéseik
10%-át be nem jelentett módon végzik. Az
így ellenőrizendő partnerek körét szintén
kockázatértékelés alapján határoznak meg.
RÉSZLEGES

ÉS

PÓTELLENŐRZÉSEK,

ELLENŐRZŐSZERVEZET-VÁLTÁST
KÖVETŐ NYITÓ ÉS ZÁRÓ ELLENŐRZÉS

Az éves átfogó ellenőrzés(ek)en kívül
szükség esetén részleges, illetve nagyobb
hiányosságok,
vagy
a
szabályok
megsértésének
gyanúja
esetén
pótellenőrzésekre is sor kerülhet. Ezek
lehetnek előre bejelentett vagy be nem
jelentett látogatások.
MINTAVÉTEL

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

BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT

Az ellenőrzéseket a Biokontroll Hungária
Nonprofit Kft. ellenőrei végzik. Az éves
átfogó
ellenőrzéseken
felül
a
kockázatelemzési rendszer alapján kijelölt
partnereknél rendkívüli, előzetesen be nem
jelentett ellenőrzések is lefolytatásra
kerülnek. Valamint célirányosan is történhet
visszatérő
ellenőrzés
(pl.: reklamáció kivizsgálása, egyéb
feltételrendszer
szerinti
ellenőrzés,
termékkör bővülés miatti ellenőrzés.)
A 2014 óta működő kockázatelemzési
rendszerben kerül meghatározásra a be
nem jelentett ellenőrzéseket és a
mintavételezéseket tartalmazó terv. A
kockázatbecslés
fő
szempontjai:
a
gazdasági üzemméret, a párhuzamos
gazdálkodás, az előző ellenőrzések
eredménye, a közvetlen értékesítés, és az
összbenyomás.
HUNGÁRIA ÖKO GARANCIA KFT

A HÖG az ellenőrzési és tanúsítási
tevékenységét a Tanács 834/2007/EK
rendelete és a kapcsolódó végrehajtási
rendeletek, továbbá a 34/2013. VM
rendelet és a kapcsolódó rendeletek,
valamint az ISO/IEC 17065:2013 szabvány
előírásai szerint végzi. A tanúsítás
alkalmazási területeit a Tanúsítási eljárás
tartalmazza.
Az ellenőrzések tervezése az ellenőrzés
céljának (típusának) meghatározását, az
ellenőrzés ütemezését és a megfelelő
ellenőr kiválasztását foglalja magában.
Az ellenőrökkel szemben támasztott
követelményeket
és
képzését
a
Minőségügyi Kézikönyvünk a személyzet
kompetenciájának irányítása című eljárás
tartalmazza.
Az
ellenőrizendő
tevékenységtől függően kiválasztásra kerül
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a megfelelő szakmai felkészültséggel és
gyakorlattal
rendelkező
ellenőr.
A
kiválasztás
során
az
esetleges
összeférhetetlenségeket
is
szigorúan
figyelembe vesszük.

ELLENŐRZÉSI TERV MEGVALÓSULÁSA,
ELTÉRÉS OKAI
BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT

A Biokontrol Hungária Kft. szerződött
partnerlétszáma 2014. december 31-vel
bezárólag 1 883 volt, így 10% + 8 db,
összesen 197 nem bejelentett ellenőrzés
volt 2015-re betervezve. Az előzetesen
felállított ellenőrzési terv az év során
néhányszor módosult, melynek 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 szereplőket
vonta a tanúsító szervezet ellenőrzés alá.
Ezáltal a változó partnerlétszámnak
megfelelően a szükséges ellenőrzésszám
folyamatos korrekciója megtörtént. Ennek
eredményeképpen 2015-ben 200 darab
ellenőrzés
került
végrehajtásra,
a
kockázatalapú ellenőrzési terv 100%-ban
teljesült.
HUNGÁRIA ÖKO GARANCIA KFT

A HÖG 2015-ben 266 partnernél tervezett
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
vonatkozóan le kellett ellenőrizni. Ez
alapján a valósan elvégzett ellenőrzések
száma a tevékenység típusának számával
növekszik. A 2015. évben meghirdetett VP
öko pályázat kertében több ügyfél
jelentkezett be az év utolsó harmadában.
Ezen ügyfelek ellenőrzésével nem volt
lehetőség pontosan előre tervezni.

Az tervezett ellenőrzésekből 17 db nem
valósult meg, amelynek okai a következők
voltak: ellenőrzési szerződés felmondása,
tevékenység megkezdése nem valósult
meg, partner cég felszámolása, valamint
partner nem tette lehetővé az ellenőrzést.

ELLENŐRZÉSEK EREDMÉNYEI
Az ellenőrzések eredményeit összefoglaló
táblázatok
mindkét
szervezetre
vonatkozóan a fejezet végén szerepelnek
(8-11. táblázat).
BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT
ELLENŐRZÉSEK SZÁMA

Az ellenőrök 2 120 db éves átfogó
ellenőrzést végeztek a 2015.01.01-12.31.
közötti időszakban. Továbbá 200 db
kockázatbecslés alapján tervezett be nem
jelentett
ellenőrzést,
27
db
szúrópróbaszerű
ellenőrzést,
további
79 db egyéb visszatérő ellenőrzést
(készletnyilvántartás,
nyomonkövetés,
technológia ellenőrzés, területi szemle,
reklamáció kivizsgálása, stb. céljából),
összesen pedig 2 426 db ellenőrzést
végeztek. 251 db partnerünket ellenőriztük
egynél több alkalommal. A 2015.12.31-i
szerződött partnerlétszám 1 952 volt. Az
ÖKO VP pályázat kapcsán bejelentkezett
partnereink
2015.12.31-ig
szerződést
kötöttek társaságunkkal, azonban az
ökológiai gazdálkodást 2016.01.01-től
vállalták, így ők nem szerepelnek 2015-ben
az ellenőrzött partnerek között, ebből
adódik a különbség a mellékelt táblázatban
megadott partnerszám és éves átfogó
ellenőrzések
száma
között.
Azon
partnereinknél, akik több tevékenységet is
folytatnak az ökológiai gazdálkodás
szabályai szerint, valamennyi tevékenységi
körhöz
beszámításra
kerültek.
A
2016.01.01-gyel induló mezőgazdasági
termelő tevékenységet folytató partnereink
száma 1 052 db.
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JOGSZABÁLYSÉRTÉSEK

Jogszabálysértés alatt azt értjük, amikor az
eltérés olyan súlyú, hogy az szankció
kiadásával jár. Nem értjük bele azokat a
nagy dokumentációs hiányosságokat,
amelyek pótlásakor a kiadott, ún. függő
szankció következmények nélkül törlésre
kerül.
2015-ben ilyen típusú jogszabálysértés,
azaz nem megfelelés, összesen 83 db volt,
amelyek jellemzően a mezőgazdasági
termelést
érintették.
Ezek
a
jogszabálysértések rendszerünkben 26
típusba sorolhatók, ebből az alábbi négy
kategóriába tartozik a jogszabálysértések
több, mint fele (45 db):


párhuzamos

gazdálkodás

előírásainak

megsértése,


tiltott készítménnyel csávázott vetőmag

partnereink, akik nem értékesítenek bio
jelöléssel terméket, az adminisztrációs
előírások betartására kevéssé törekednek.
Ismétlődő figyelmeztetések, szankciók alatt
azokat az eseteket értjük, amikor adott
évben adott partnernél ugyanolyan okból
állapítunk
meg
hiányosságot,
nem
megfelelőséget, mint az előző évben. Az
előző évhez képest ezek száma kis
mértékben nőtt, a növekedést a feldolgozók
ismétlődő eltérései okozzák.
A tanúsítványok visszavonásán a nem
megfelelés miatti visszavonást értjük.
Összesen 4 db tanúsítványt vontunk vissza
három partnernél, ebből egyet akkor,
amikor a partner kizárását a kormányhivatal
kezdeményezésünkre jóváhagyta.

felhasználása,


a

vetésváltás

szabályainak

durva

megsértése,


szokványos

állatok

bevonása

az

előírásoknak nem megfelelő módon.

A nem megfelelések száma az előző évhez
képest jelentősen, több mint 40%-kal nőtt.
INTÉZKEDÉSEK

Írásbeli figyelmeztetések száma az előző
évhez képest valamelyest csökkent.
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 csökkent a 2014-es évhez képest,
de még így, hogy közel a 2013. évi szintre
esett vissza, is jelentősnek mondható. Az
okok továbbra is a tavalyi jelentésben
említettek: az általános működéshez, a
tevékenység
végzéséhez
kapcsolódó
hatósági nyilvántartásokra, regisztrációkra,
bejelentésekre és engedélyekre fokozott
figyelmet
fordítunk,
valamint
azon

A 34/2013. (V. 14.) VM rendelet 25. § (1)
bekezdésében foglalt valamely intézkedés
elrendelését
8
alkalommal
kezdeményeztük, összesen 7 partner
esetében. Ez az előző évhez hasonló
tendenciát mutat.
A hatósági intézkedés kezdeményezésével
érintett partnereink nem rendelkeztek
tanúsítvánnyal, így meglévő tanúsítványt
visszavonni
vagy
a
használatát
felfüggeszteni nem kellett. Egy kizárási
kezdeményezéssel érintett partnerünk
esetében
az
Öko
rendelkezések
megsértéséhez kapcsolódó terméket a
döntés meghozataláig nem jelölhetőnek
minősítettünk, így ez az ügy a tanúsítás
felfüggesztésének esetei közé számolható.
Tételre vonatkozó szankciók, intézkedések
alatt tanúsítással rendelkező tételről az
ökológiai jelölés eltávolítását értjük. Ezek
száma a forgalomba hozott ökológiai
jelölésű tételek számához viszonyítva
elenyésző, %-ban nem kifejezhető, az
előző évez képest eggyel több feldolgozói
tétel volt érintett.
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ELLENŐRZÉSEK

SORÁN

TAPASZTALT

TENDENCIÁK/TRENDEK

Az ellenőrzésen tapasztaltak alapján az
ellenőr az értékelési folyamat során
javaslatot tesz, amely alapján a döntést,
azaz a szankciók kiadását, a nem
megfelelőségek megállapítását a tanúsítási
folyamat során végezzük, és ezeket az
eredményeket tartjuk nyilván. Az öko
rendelkezésektől való adott eltérés minden
partnerünknél
ugyanazzal
a
következménnyel jár, ezt a hatóság által
elfogadott, részletes Szankciókatalógusunk
biztosítja, amely meghatározza az egyes
eltérésekkel járó következményeket.
A 2015-ös évben az előző évhez képest a
nem megfelelések száma növekedett
jelentősen, a többi esetszám az előző
évekhez hasonló, ahogy ez az előző
pontokban
kifejtésre
került.
A
figyelmeztetések nagy számának továbbra
is oka a partnerek adminisztrációs
fegyelme és nem kellő tájékozódásuk az
adminisztrációs
és
a
működéshez
szükséges követelményekről.
A jellemző jogszabálysértésekre (fentebb)
nagy része a mezőgazdasági termelőket
érintették, a feldolgozók, kereskedők
esetében a dokumentációs hiányosságok
jellemzőbbek.

kormányhivatalnál.
Az
összefoglaló
táblázatban nem megfelelt tételként az
ökológiai jelölés eltávolításával járó,
jogszabályoknak nem megfelelő minták
számát tüntettük fel, nem tartalmazza
azokat
az
eseteket,
amelyek
a
vizsgálataink
alapján
véletlen
és
technológiailag
elkerülhetetlen
szennyeződésnek minősültek.
Tervezett
mintavételnek
a
kockázatelemzési
eljárásunk
alapján
meghatározott,
éves
mintavételi
tervünkben szereplő mintákat tekintjük,
amelyekből a nem megfelelt tételek
nagyságrendileg hasonló mintaszámból az
előző évhez hasonló 3-4%-os arányt
mutatnak. Ezen belül 2015-ben a mézek
szennyezettsége szembetűnő volt, a levett
minták 28%-a, ezért a 2016. évre tervezett
kockázat alapú mézvizsgálatok számát
jelentősen megemeltük. A 2013. évtől
kezdődően folyamatosan emelkedik az
előre nem tervezett mintavételek száma,
ami alatt jellemzően az import, a reklamáció
vagy gyanú alapján vett mintákat értjük.
Ebből a nem megfelelt tételek száma előző
évhez képest javuló tendenciát mutat (55%ról 40%-ra csökkent), de arányaiban itt is
kiugró (100%) a méhészeti termékek
szennyezettsége.

LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATI ADATOK

Az
ökológiai
gazdálkodásban
nem
engedélyezett anyagok jelenlétét mutató
analitikai vizsgálatok esetén a cél a
szennyezőanyag forrásának felderítése, a
szennyezéssel érintett tétel nagyságának
meghatározása, 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 kezdeményeztük az illetékes
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HUNGÁRIA ÖKO GARANCIA KFT
ELLENŐRZÉSEK SZÁMA

A Hungária Öko Garancia Kft. 2015-ben
összesen 304 db ellenőrzést végzett,
amelyből éves átfogó normál ellenőrzés
249 db, rendkívüli ellenőrzés 18 db,
szúrópróbaszerű ellenőrzés pedig 37 db
volt.
JOGSZABÁLYSÉRTÉSEK, INTÉZKEDÉSEK

A 2015-ös évben összesen 124 ügyfél
esetében szabott ki a tanúsító szervezet
szankciót szabálytalanságra való írásbeli
figyelmeztetéssel, valamint 186 ügyfél
esetében
hiányzó
dokumentum
megküldésére vonatkozóan. Ezen felül 33
intézkedési szankciót került kiszabásra az
ügyfelek tanúsított tevékenységeiknek egy
részére vagy teljes egészére történő
felfüggesztésére, továbbá egy esetben
szükség volt a gazdasági szereplő
tanúsítványának visszavonására.






helyesbítés a 2015. január 23-i (EU)
2015/131 bizottsági végrehajtási
rendelethez
2015/1980 végrehajtási rendelet
2015/2345 végrehajtási rendelet

BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT
SZERVEZETI VÁLTOZÁSOK

2015-ben a Biokontroll székhelyét és a
vezető tisztségviselő személyét illetően
nem történt változás. Egy új telephely került
bejegyezésre, amit irattárként működik.
A Biokontroll szervezeti felépítésének
módosítása a 2015. év során: új, szakmai
igazgató munkakört hoztunk létre.
A munkakörök betöltésében az alábbi
változások történtek 2015-ben: 1 új tanúsító
felvétele, aki a nemzetközi részleg
megbízott vezetője is, valamint 1 új ellenőr
felvétele a mezőgazdasági tevékenység
ellenőrzésének területére.
VÁLTOZÁS AZ AKKREDITÁCIÓS STÁTUSZBAN

ELLENŐRZÉSEK SORÁN TAPASZTALT
TENDENCIÁK

Megállapítható, hogy a 2015-ös év során
partnereink
esetében
előfordultak
ismétlődő szankciók, egyes esetekben a 04
szankció is.

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

A 34/2013. (V. 14.) VM rendeletet érintő
módosítás 2015-ben nem volt.
A
834/2007/EK
rendeletet
és
a
889/2008/EK rendeletet érintő módosítás
2015-ben nem volt.
A 1235/2008/EK rendeletet az alábbi
jogszabályok módosították 2015-ben:
 2015/131 végrehajtási rendelet
 2015/931 végrehajtási rendelet

Újraakkreditálási eljárás eredményeképpen
a Nemzeti Akkreditáló Testület a 2015.
november 18-án kelt, AI-00789-16/2015
számú határozatában, NAT-6-0012/2015
nyilvántartási számon az MSZ EN ISO/IEC
17065:2013
szabványnak
való
megfelelőséget igazoló akkreditált státuszt
odaítélte Biokontrollnak. Az új akkreditáció
a fürjtartásra is kiterjed.
FEJLESZTÉSEK (INFRASTRUKTURÁLIS,
INFORMATIKAI VÁLTOZÁSOK,
ESZKÖZBESZERZÉSEK)

2015-ben az alapvető működéshez
szükséges eszközök és programok
beszerzése megtörtént (telefon, laptop,
tablet, irodai programcsomagok, stb.).
HUNGÁRIA ÖKO GARANCIA KFT

Tanúsító
szervezetünk
kereskedelmi
tevékenység ellenőrzésére és tanúsítására
vonatkozóan
a
NÉBIH
60
napra
(2015.07.09 - 2016.09.06.) felfüggesztette.
Ez idő alatt a fenti tevékenységre
vonatkozó ellenőrzést és tanúsítást a
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34/2013 VM rendelet értelmében az
illetékes Kormányhivatalok látták el, akik
részére ügyfeleink ügyeit továbbítottuk.
A felfüggesztés tényéről ügyfeleinket
írásban tájékoztattuk. A visszajelzések
alapján
ez
nem
akadályozta
az
ügyfeleinkkel folytatott munkát.
2015. év során 3 új munkatársat vettünk fel,
ennek eredménye a mostani létszám: 6
főállású mérnök ellenőr, melyek közül 4-en
tanúsíthatnak is.

KÉPZÉS
BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT
BELSŐ KÉPZÉSEK ÉS RÉSZTVEVŐK SZÁMA

A személyzet naprakészsége, megfelelő
tudása érdekében - a Minőségügyi
Kézikönyvben leírtakkal összhangban, évente két alkalommal tartottunk a
munkatársaink
számára
szakmai
értekezletet,
illetve
egy
kétnapos
továbbképzést.


2015.02.27-28. Szakmai Továbbképzés
(36 fő)



2015.05.08.

Ellenőri

Szakmai

Továbbképzés (19 fő)



2015.12.18. Szakmai Értekezlet (34 fő)

Főbb területei a következők voltak:
jogszabályok változásai, hatósági és
újraakkreditálási felülvizsgálat eredménye,
tapasztalatai, öko támogatás tudnivalói,
minőségügyi
rendszer
és
előíró
dokumentumok változásai, belső auditok
eredményei,
mintavétel
gyakorlata,
ellenőrzés és tanúsítás kritikus pontjainak
megvitatása.

KÜLSŐ KÉPZÉSEK ÉS RÉSZTVEVŐK SZÁMA

2015 februárjában BioSuisse standard
témakörében 2 fő vett részt külföldi a svájci
ellenőrző szervezet által szervezett
képzésen. Ezek mellett munkatársaink
szakmai rendezvényeken, konferenciákon
számos alkalommal vettek részt, valamint
előadásokat
is
tartottak.
Felsőfokú
szakmérnöki képzésben 1 fő részesült.
A
felmerülő
szakmai
kérdésekkel
kapcsolatban a kollégák igényei szerint
további
találkozókra
is
lehetőséget
biztosítunk.
HUNGÁRIA ÖKO GARANCIA KFT

Az új munkatársak képzése a belépésüktől
kezdődően folyamatos, a tervezett éves
átfogó képzések a terveknek és a
munkaköri követelményeknek megfelelően
lezajlottak. Az ellenőrzési szezon elején
minden munkatársunk részt vett a kötelező
elméleti képzésen a vonatkozó külső
szabályozások (jogszabályok) valamint
belső dokumentumaink (tájékoztatóink,
formanyomtatványaink) változásairól. Új
munkatársaink esetén évközben több
közös ellenőrzésre, egyéni képzésére is sor
került.

Képzés

Szervező

Éves átfogó Hungária Öko
képzés I.

Garancia Kft.

Résztvevők
száma
8 fő

International
Bio Suisse

Certification Bio

1 fő

Suisse AG
Éves

Hungária Öko

képzés II.

Garancia Kft.
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5 fő

Feldolgozók
Importőrök
Exportőrök
Egyéb gazdasági

Feldolgozók
Importőrök
Exportőrök

Feldolgozók

Importőrök

Exportőrök

HU-ÖKO-01
1411
5
378
17
0
226
86
0
40
4
0
6
16
0
1
1
0
1

HU-ÖKO-02
343
0
25
6
0
37
9
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0

Összesen
1754
5
1
0
1
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403
23
0
263
95
0
41
5
0
7
16
0
1
9. táblázat Az ökológiai tanúsító szervezetek által 2014-ben kiszabott szankciók összefoglalása

szereplők

Feldolgozók
Importőrök
Exportőrök
Egyéb gazdasági
szereplők

Víziállatokat tenyésztő
akvakultúrás egységek
Feldolgozók
Importőrök
Exportőrök
Egyéb gazdasági
szereplők
Mezőgazdasági termelők
Víziállatokat tenyésztő
akvakultúrás egységek
Feldolgozók
Importőrök
Exportőrök
Egyéb gazdasági
szereplők
Mezőgazdasági termelők
Víziállatokat tenyésztő
akvakultúrás egységek
Feldolgozók
Importőrök
Exportőrök
Egyéb gazdasági
szereplők

5
378
17
0
226
1588
5
382
24
0
263
376
6
188
17
0
103
1964
11
570
41
0
366

HU-ÖKO-02
411
343
0
25
6
0
37
188
0
22
6
0
37
45
0
1
2
0
3
233
0
23
8
0
40

Összesen
2448
1754
5
403
23
0
263
1776
5
404
30
0
300
421
6
189
19
0
106
2197
11
593
49
0
406

További kockázatalapú ellenőrző
látogatások száma

Egyéb gazdasági

akvakultúrás egységek

Víziállatokat tenyésztő

termelők

Az elemzett minták száma

Mezőgazdasági

szereplők

Víziállatokat tenyésztő
akvakultúrás egységek

1411

Éves ellenőrzések száma

Egyéb gazdasági

akvakultúrás egységek

A nyilvántartott gazdasági szereplők száma

Víziállatokat tenyésztő

termelők

Mezőgazdasági termelők

2037

Mezőgazdasági termelők

Az ellenőrző hatóság/szerv által
nyilvántartott gazdasági
szereplők száma

HU-ÖKO-01
A nyilvántartott gazdasági szereplők
száma

Mezőgazdasági

szereplők

akvakultúrás egységek

Víziállatokat tenyésztő

termelők

Mezőgazdasági

hatóság neve

kódszáma vagy az illetékes

Az ellenőrző szerv/hatóság

Az ellenőrző szerv/hatóság
kódszáma

151

Az ellenőrző látogatások/szemlék teljes
száma

8. táblázat Az ökológiai tanúsító szervezetek által 2014-ben elvégzett ellenőrzések összefoglalása
Azon minták száma, amelyek nem feleltek meg a

834/2007/EK rendelet vagy az 1235/2008/EK rendelet
előírásainak

Víziállatokat tenyésztő
akvakultúrás egységek
Feldolgozók
Importőrök

A nyilvántartott gazdasági szereplők
száma

HU-ÖKO-02
2037
411
1411
343
5
0
378
25
17
6

Összesen
2448
1754
5
403
23
0

Mezőgazdasági
termelők

Feldolgozók
Importőrök
Exportőrök

Feldolgozók
Importőrök
Exportőrök

Feldolgozók
Importőrök
Exportőrök

0
0
226
37
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
1

263
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
8
0
0
0
0
1

Mezőgazdasági
termelők
Víziállatokat tenyésztő
akvakultúrás egységek
Feldolgozók
Importőrök
Exportőrök
Egyéb gazdasági
szereplők
Mezőgazdasági
termelők
Víziállatokat tenyésztő
akvakultúrás egységek
Feldolgozók
Importőrök
Exportőrök
Egyéb gazdasági
szereplők
Mezőgazdasági
termelők
Víziállatokat tenyésztő
akvakultúrás egységek
Feldolgozók
Importőrök
Exportőrök
Egyéb gazdasági
szereplők

0
226
70
0
5
4
0
4
70
0
4
2
0
2
5
0
0
0
0
0

HU-ÖKO-02
343
0
25
0
37
596
0
99
28
0
113
16
0
4
1
0
4
12
0
1
0
0
0

Összesen
1754
5
403 23 0
263
666
0
104 32 0 117
86
0
8
3 0
6
17
10. táblázat Az ökológiai tanúsító szervezetek által 2014-ben kiszabott szankciók összefoglalása
0
1
0
0
0

Felülvizsgálati ellenőrző látogatások
száma (5)

11. táblázat A felügyeletre és az ellenőrzésekre vonatkozó adatok
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Egyéb gazdasági
szereplők

Dokumentumok ellenőrzése és irodai
ellenőrzés (4)
(A gazdasági szereplőkre vonatkozó,
ellenőrzött dossziék száma)

Víziállatokat tenyésztő
akvakultúrás egységek

Egyéb gazdasági
szereplők

378 17

Az érintett tétel vagy gyártási sor
kapcsán alkalmazott intézkedések
száma (5)

Egyéb gazdasági
szereplők
Mezőgazdasági
termelők

Exportőrök

5

Importőrök

A feltárt szabálytalanságok és
jogsértések száma (4)

Víziállatokat tenyésztő
akvakultúrás egységek

Egyéb gazdasági
szereplők
Mezőgazdasági
termelők

Víziállatokat tenyésztő
akvakultúrás egységek

A nyilvántartott gazdasági szereplők
száma

Víziállatokat tenyésztő
akvakultúrás egységek

Egyéb gazdasági
szereplők

Mezőgazdasági
termelők

1411

Feldolgozók

Az ellenőrző szerv/hatóság
kódszáma

HU-ÖKO-01

6

Exportőrök

HU-ÖKO-01

Az ellenőrző hatóság/szerv által
nyilvántartott gazdasági szereplők
száma
Mezőgazdasági
termelők

Az ellenőrző szerv/hatóság
kódszáma

152

A gazdasági szereplő kapcsán
alkalmazott intézkedések száma (6)

Közvetlen megfigyelésen alapuló
ellenőrzések száma (6)

Mellékletek

153

Mellékletek
az éves jelentéshez
1. melléklet
ITNET 2010-2014 Célrendszer
2. melléklet
A NÉBIH működésének és feladatellátásának jogszabályi alapja, valamint a 2015-ben
módosult főbb jogszabályok listája
3. melléklet
A Nemzeti Referencia Laboratóriumok (NRL) és hatósági laboratóriumok
4 melléklet
A Nemzeti Referencia Laboratóriumok tevékenységi köre
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1.
MELLÉKLET
ITNET 2010-2014 CÉLRENDSZER
I. Megfelelő szabályozás
1. integrált, ellentmondásmentes, egyértelmű jogszabályi környezet kialakítása,
egységes nómenklatúrával;
2. szakmai joganyag egységes kiadása, elérhetősége;
3. egységes és rendezett utasítások, valamint az adminisztratív környezet fejlesztése
(pl. egységesített iratminták);
4. egyértelmű, a szervezeti felépítést tükröző feladat leosztás;
II. Megfelelő technikai háttér
1. informatikai alrendszerek fejlesztése, használhatóságuk növelése;
2. a jogi keretek figyelembe vételével könnyítés az adminisztrációs terheken (pl.
jelentések vonatkozásában);
3. mind a területen, mind a központban mobil munkavégzés lehetőségének biztosítása;
4. ügyfelek számára elektronikus ügyintézés lehetősége;
III. Jól felkészült szakemberek
1. egységes szakmai továbbképzési rendszer kialakítása;
2. e-learning rendszer kiépítése;
3. belső információáramlás hatékonyabbá tétele, információhoz való könnyebb
hozzáférés elősegítése;
4. az élelmiszerlánc szakterületeit érintő egyetemi, főiskolai képzésben való aktív
részvétel;
5. feladatok által támasztott igénynek megfelelő munkaerő alkalmazása;
6. célzott vezetőképzés;
IV. Hatékony munkaszervezés
1. egységes és közvetlen utasítási lánc;
2. átlátható és kiszámítható tervezési rendszer működtetése;
3. a kiemelt – ITNET-ben rögzített – célokra humánerőforrás biztosítása;
4. hatóságokkal való együttműködés fejlesztése;
5. éves fejlesztési terv készítése;
6. összehangolt éves operatív ellenőrzési és monitoring terv kialakítása;
7. éves képzési program összeállítása;
8. éves felülvizsgálati program készítése;
V. Korszerű módszerek
1. szakmai, jogi, pénzügyi, informatikai, kommunikációs stratégia-alkotás;
2. kockázat alapú tervezési modell és moduláris rendszerű, kockázatbecslésen alapuló
monitoring tervezés minél szélesebb körű bevezetése, alkalmazása (2013 végéig);
3. szakmai és civil szervezetek bevonása az ellenőrzésekbe;
4. adatelemzést széleskörűen támogató integrált adatgyűjtési rendszer;
5. minőségirányítási rendszer bevezetése;
6. fogyasztók, vállalkozók képzése, tájékoztatása;
7. folyamatos (nem csak élelmiszerlánc eseményhez köthető) média jelenlét;
8. szerepünk nemzetközi kapcsolatokban történő erősítése, illetve EU elnökségre való
szakmai felkészülés.
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2.
MELLÉKLET
A NÉBIH MŰKÖDÉSÉNEK ÉS FELADATELLÁTÁSÁNAK JOGSZABÁLYI ALAPJA, VALAMINT A
2015-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 2015-BEN

A szervezet működését érintő funkcionális jogszabályok:


2015. évi CLXXXII. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.
törvény módosításáról



2015. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.
törvény módosításáról



2015. évi CCXXIV. törvény az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények
módosításáról



441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggésben
egyes kormányrendeletek módosításáról



348/2015. (XI. 24.) Korm. Rendelet a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet,
valamint

a

területi

államigazgatási

szervezetrendszer

átalakításával

összefüggő

egyes

kormányrendeletek módosításáról szóló 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosításáról


271/2015. (IX. 18.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források
felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról
szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet módosításáról



2015. évi LXXVII. törvény egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények
módosításáról



406/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012.
(II. 29.) Korm. rendelet, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak
meghatározásáról szóló 68/2015. (III. 30.) Korm. rendeletmódosításáról



375/2015. (XII. 3.) Korm. rendelet a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény végrehajtásáról
szóló 170/1993. (XII. 3.) Korm. rendelet, az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program
adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet, valamint a népesség
személyi, családi és lakásviszonyainak minta alapján történő 2016. évi felmérésével kapcsolatos
egyes feladatokról szóló 65/2015. (III. 25.) Korm. rendelet módosításáról



320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről



264/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet a Közös Agrárpolitika tagállami végrehajtásával összefüggő
feladatokat ellátó egyes szervezetek kijelöléséről szóló 168/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet,
valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb
eljárási költségekről és szakértői díjakról szóló 78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet módosításáról



177/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet egyes agrártárgyú kormányrendeletek módosításáról



116/2015. (V. 7.) Korm. rendelet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II.
29.) Korm. rendelet, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak
meghatározásáról szóló 68/2015. (III. 30.) Korm. Rendeletmódosításáról
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70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával
összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról



68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak
meghatározásáról



66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási
(fővárosi kerületi) hivatalokról



30/2015. (II. 25.) Korm. rendelet az egészségügyi ágazat háttérintézményei átalakításával
összefüggő kormányrendeletek, valamint egyéb egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú
kormányrendeletek módosításáról



11/2015. (III. 31.) BM rendelet a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításához
kapcsolódó intézkedésekkel összefüggésben egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek
módosításáról



54/2015. (XI. 24.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról



23/2015. (IV. 28.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az
egészségügyi ágazat háttérintézményei és a fővárosi és megyei kormányhivatalok átalakításával
összefüggő módosításáról



34/2015. (VI. 25.) FM rendelet egyes mezőgazdasági tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról



23/2015. (V. 13.) FM rendelet egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról



5/2015. (II. 19.) FM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes
területalapú

támogatás,

valamint

az

ahhoz

kapcsolódó

átmeneti

nemzeti

támogatás

igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről


2/2015. (II. 6.) FM rendelet a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanácsnál működő Közösségi
Marketing Alapba történő befizetésről szóló piacszervezési intézkedés kiterjesztéséről



20/2015. (IV. 13.) MvM rendelet a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű
előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról



44/2015. (XII. 30.) NGM rendelet a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és
szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet módosításáról



9/2015. (III. 31.) NGM rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalok integrációjával
összefüggésben a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek
módosításáról



15/2015. (III. 31.) NFM rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalok külső és belső
integrációjával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról



1786/2015. (X. 30.) Korm. határozat a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program
2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról



1561/2015. (VIII. 12.) Korm. határozat a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív
Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról



1507/2015. (VII. 23.) Korm. határozat egyes, a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013.
évekre szóló akcióterve 5. prioritásával összefüggő kormányhatározatok módosításáról



13/2015. (VI. 30.) FM utasítás a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatának kiadásáról



13/2015. (VI. 8.) MvM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok Egységes Iratkezelési
Szabályzatáról



7/2015. (III. 31.) MvM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési
szabályzatáról



26/2015. (XII. 30.) NGM utasítás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatáról
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NGM közlemény a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekről



2015.

évi CLXXXVI.

törvény

a

közigazgatási

bürokráciacsökkentéssel

összefüggő

törvénymódosításokról


24/2015. (V. 26.) FM rendelet a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és
felhasználásának szabályairól



16/2015. (IX. 30.) FM utasítás a XII. Földművelésügyi Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó
fejezeti és központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos gazdálkodásról



16/2015. (III. 30.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Szakterületi jogszabályok:


2015. évi CLXXXIII. törvény a vad védelmével, a vadgazdálkodással, valamint a vadászattal
összefüggő egyes törvények módosításáról



2015. évi XCVII. törvény a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a
termelői és a szakmaközi szervezetekről



489/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet a lakosság természetes és mesterséges eredetű
sugárterhelését meghatározó környezeti sugárzási helyzet ellenőrzési rendjéről és a kötelezően
mérendő mennyiségek köréről



313/2015. (X. 28.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről
szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet jogharmonizációs célú módosításáról



94/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet a kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását ellenőrző
szervekről szóló 322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet módosításáról



2015. évi LXXXIX. törvény a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai
Megállapodás "A" és "B" Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes
kérdéseiről



2015. évi LXXXIV. törvény a Genfben, 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi
Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről és
belföldi alkalmazásáról



2015. évi LXXXIII. törvény a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról
Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének
kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről



436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet a mezőgazdasági őstermelői igazolványról



225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek
részletes szabályairól



71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről



39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos
szabályokról



19/2015. (II. 16.) Korm. rendelet a kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének,
forgalmazásának és felhasználásának rendjéről szóló 162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet és a
kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető
tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról
szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosításáról



93/2015. (XII. 23.) FM rendelet egyes, a nitrátszennyezéssel szembeni védelemmel és a kölcsönös
megfeleltetéssel kapcsolatos rendeletek módosításáról



92/2015. (XII. 23.) FM rendelet a tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről
szóló 7/2015. (III. 11.) FM rendeletmódosításáról
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89/2015. (XII. 22.) FM rendelet az államot megillető halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe,
pályázati úton történő haszonbérbe, valamint alhaszonbérbe adásának egyes szabályairól



84/2015. (XII. 17.) FM rendelet a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM
rendelet módosításáról



83/2015. (XII. 16.) FM rendelet a sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és
Azonosítási Rendszeréről



80/2015. (XII. 4.) FM rendelet a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások
feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet, valamint a sertés ágazatban igénybe vehető
állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet módosításáról



68/2015. (XI. 2.) FM rendelet egyes, a földművelésügyi ágazatba tartozó támogatásokat szabályozó
miniszteri rendeletek módosításáról



58/2015. (IX. 24.) FM rendelet a baromfi és a sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti
támogatásokat, valamint a Tanyafejlesztési Program 2015. évi támogatását szabályozó miniszteri
rendeletek módosításáról



57/2015. (IX. 24.) FM rendelet a sertésfeldolgozást végző élelmiszer-feldolgozók részére nyújtott
csekély összegű támogatásról



56/2015. (IX. 24.) FM rendelet a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak
megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet módosításáról



50/2015. (VIII. 17.) FM rendelet az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük
való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2015. évi
finanszírozásának szabályairól



46/2015. (VIII. 7.) FM rendelet egyes állategészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról



44/2015. (VII. 28.) FM rendelet a halgazdálkodási vízterület különleges rendeltetésűvé
nyilvánításának szabályairól



43/2015. (VII. 27.) FM rendelet a szőlőtermelési potenciálról szóló 38/2013. (V. 24.) VM
rendelet módosításáról



42/2015. (VII. 22.) FM rendelet a termelői csoportok elismeréséről



40/2015. (VII. 13.) FM rendelet a földművelésügyi miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó egyes
rendeletek módosításáról



21/2015. (IV. 30.) FM rendelet a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú szállításának
állategészségügyi feltételeiről



9/2015. (III. 13.) FM rendelet a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének
szabályairól



7/2015. (III. 11.) FM rendelet a tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről



3/2015. (II. 6.) FM rendelet az élelmiszerekben előforduló mikrobiológiai szennyeződések
megengedhető mértékéről szóló 4/1998. (XI. 11.) EüM rendelet módosításáról



198/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet egyes, a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerését
szabályozó kormányrendeletek módosításáról



10/2015. (III. 13.) FM rendelet az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági
gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az
állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre
alkalmas állapotban tartásának feltételeiről



50/2015. (XI. 19.) MvM rendelet az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló
Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti, a 2015. évben nyújtandó beruházási
támogatások feltételeiről



28/2015. (VI. 17.) OGY határozat a biológiai sokféleség megőrzésének 2015-2020 közötti időszakra
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szóló nemzeti stratégiájáról


27/2015. (VI. 17.) OGY határozat a 2015-2020 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi
Programról



12/2015. (VI. 25.) FM utasítás a kölcsönös megfeleltetés alkalmazását előkészítő projektről és
annak

irányítási

rendjéről

szóló

szabályzat

kiadásáról

szóló 12/2010.

(XII.

3.)

VM

utasítás módosításáról


EMMI közlemény a helyes laboratóriumi gyakorlat (Good Laboratory Practice, GLP) alkalmazását
biztosító Program 2014. évi végrehajtásáról és a 2015. évi Nemzeti GLP Programról



19/2015. (IV. 24.) FM rendelet az óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról



5/2015. (II. 27.) NGM rendelet az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről



81/2015. (XII. 16.) FM rendelet a borszőlő telepítés és kivágás engedélyezésének és
ellenőrzésének eljárási rendjéről



6/2015. (III. 10.) FM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról
szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendeletmódosításáról



56/2015. (XII. 23.) MvM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai
Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási
rendeletek módosításáról



48/2015. (XI. 2.) MvM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai
Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási
rendeletek módosításáról
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3.
MELLÉKLET
A NEMZETI REFERENCIA LABORATÓRIUMOK 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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4.
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

élelmiszercikkekben;
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Kémiai elemek állati eredetű élelmiszerekben;



Nehézfémek (tápszerek és speciális táplálkozási célú élelmiszerek, bébiételek);



Takarmányok nehézfém tartalom;



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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