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Köszöntő 

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) a Földművelésügyi Minisztérium 
háttérintézményeként országos hatáskörben felügyeli az élelmiszerlánc-biztonsági szabályok 
betartását, küzd az élelmiszerhamisítások és a feketegazdaság ellen. A hivatal küldetése az 
Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégiában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása, a magyar 
élelmiszerlánc-biztonság védelme és javítása a termőföldtől az asztalig, valamint hozzájárulni ahhoz, 
hogy a vásárló minőségi élelmiszerrel találkozzon. Ennek érdekében a hagyományosnak mondott 
hatósági intézkedések hatékonyságának javítása mellett a NÉBIH nagy figyelmet fordít az 
ellenőrzésekből, vizsgálatokból eredő információk gyűjtésére, feldolgozására és közérthető módon 
való megosztására, kommunikálására. A hivatal kiemelt fontosságúnak tartja, hogy a szakmai 
érdekeken túl mindenkor eleget tegyen a magyar lakosság elvárásainak. Teszi ezt a folyamatosan 
fejlesztett laborhálózatával és a szerteágazó szakértelemmel rendelkező szakemberei által alkotott 
tudásbázissal. 

Az élelmiszerlánc-biztonsággal kapcsolatos tudásátadás fontosságának megnövekedett szerepe ma 
már egyértelmű. Nagyon fontos, hogy a gyermekek már óvodás korban is megkaphassák a szükséges 
információkat. Az élelmiszerlánc-biztonsági alap-, közép- és felsőfokú oktatás hatékonysága 
érdekében a pedagógusok részére biztosítani kell a korszerű ismeretek elsajátításának lehetőségét, 
azaz elérhetővé, ismertté kell tenni számukra ezeket az információkat. 

A modern élelmiszergazdasághoz igazodó, korábbinál összetettebb szerepkört az élelmiszerlánc-
felügyelet akkor töltheti be maradéktalanul, ha ismert, hiteles és elérhető az állampolgárok számára. 
Éppen ezért számos programot indítottunk annak érdekében, hogy a fogyasztók megismerjék a 
NÉBIH-et és a szervezet által ellátott feladatokat. Az élelmiszer-eredetű kockázatokat az iskolás és 
felnőtt fogyasztók számára könnyen érthető módon, gyakorlatiasan mutatjuk be. Kampányainkat 
gyakran eseményekhez, szezonális fogyasztási szokásokhoz kapcsoljuk az üzenetek hatékonyabb 
átadása érdekében. A szélesebb kört érintő problémákat feldolgozzuk, és a tapasztalatokat a média 
segítségével szélesebb körben, társadalmi szinten is megismertetjük. Folyamatosan törekszünk arra, 
hogy az intézkedéseinket a fogyasztók és a vállalkozók számára átláthatóvá tegyük, valamint hogy 
döntéseink előkészítésébe, kampányainkba a társadalom szereplőit is bevonjuk. 

Az eredményeink azt mutatják, hogy az élelmiszerlánc-biztonság felügyeletét az emberek rendkívül 
fontos kérdésnek tartják. 5-ös skálán mérve 4,6 és 4,8 között ingadozott a súlya, amellyel az 
egészségügy mögött tartósan őrzi a második helyét a felméréseinkben szereplő hat hatósági terület 
közül. A válaszadók 36%-a úgy ítéli meg, hogy az élelmiszerlánc-biztonság az elmúlt 3 évben 
kifejezetten jobb lett. 59% szerint nem változott jelentősen, és csak az emberek alig 5%-a érzi úgy, 
hogy romlott volna. Az emberek többsége – 60%-a – szerint az élelmiszerlánc-felügyelet hatósági 
eszközeit tovább kellene erősíteni, s mindössze 2,5% gondolja úgy, hogy túl sok pénzt költ az állam 
erre a területre. 

A NÉBIH ismertsége 2013 ősze óta megduplázódott, és 2015 tavaszára elérte a 71,3%-ot a teljes 
lakosság arányában. A hivatalt, illetve elnökét az emberek hiteles információforrásnak tartják: 5-ös 
skálán mérve folyamatos fejlődés eredményeképpen a hivatal a legutóbb 4,1-es átlagot ért el, 
amellyel az élelmiszerlánc-szereplők közül ma a leghitelesebbnek számít. Ez az osztályzat 2012 
tavaszán mindössze 3,7 volt. Kiemelkedő eredményként tartjuk számon, hogy legutóbbi kampányunk 
a lakosság 62%-ához eljutott valamilyen formában, a NÉBIH Zöld számról a fogyasztók 22%-a hallott, 
és Facebook oldalunk ismertsége 8%-os szintet ért el. A célcsoporton (a háztartás számára 
bevásárlást és ételkészítést végzők) belüli ismertségi arányok pedig ennél is kedvezőbben alakultak. 

A Stratégiában is megfogalmazott partnerségi modell a fogyasztókkal való szorosabb, közvetlenebb 
kapcsolattartásra épül. Az európai uniós csatlakozás óta jelentősen nőtt az élelmiszerválaszték 
(sokszor sajnos a hazai beszállítók rovására), és ezzel együtt kiszélesedett a kockázatok köre is. 
Logikus lépés volt tehát, hogy a fogyasztók felkészítésével, információkkal való ellátásával, illetve a 
szakmai párbeszédekbe való bevonásával törekedjünk a tudatos fogyasztói magatartás erősítésére. A 
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megelőzést, a kockázatok elkerülését tekintjük tehát elsődlegesnek, ugyanakkor a problémák 
bekövetkeztekor az érintettek gyors elérésére, együttműködésére is hangsúlyt fektetünk.  

Főállatorvosként legfőbb feladatom, hogy a magyar kormány célkitűzéseivel összhangban 
felügyeljem a hazai élelmiszerlánc-felügyeleti rendszert, biztosítva, hogy a magyar vásárlók asztalára 
jó minőségű, biztonságos és egészséges élelmiszer kerülhessen. Egy tradicionális múlttal rendelkező, 
erős hatóságnak is szem előtt kell tartania az átláthatóságot, proaktivitást igénylő társadalmi 
elvárásokat. Ennek teljesítésére a legkézenfekvőbb megoldás a célcsoportok igényeinek megfelelően 
végzett, a szakmai munkában gyökerező, arra építkező, tiszta, közérthető, hiteles információátadás. 
Úgy vélem, hogy ebben a NÉBIH iránymutató szerepet tölt be. Munkám során magam is tapasztalom, 
hogy egy-egy hangsúlyos probléma kezelése esetén mekkora kihívást jelent a gyors és hatékony 
szakmai reagálást a megfelelő társadalmi kommunikációval párosítani, mindig az adott helyzetnek 
megfelelő, körültekintő elemzést végezni, minden lehetséges kockázatot felmérni és mérlegelni. 
Biztos vagyok benne ugyanakkor, hogy a hitelesség az egyetlen mód arra, hogy az állampolgárok 
Magyarországon erős, jól felkészült, megbízható, Európában is kiemelkedő élelmiszerlánc-ellenőrzési 
rendszert lássanak. Valamennyi érintettel együttműködve mindent megteszek azért, hogy a vásárlói 
bizalmat és a tudatosságot fenntartó, támogató ellenőrzési rendszert működtessünk annak 
érdekében, hogy megőrizzük, sőt javítsuk Hazánk élelmiszerlánc-biztonsági státuszát. 
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Összefoglaló 

Az élelmiszerlánc összetettsége megköveteli, hogy azt tudományos megalapozottsággal és átfogó, 
megelőző szemlélettel - „a termőföldtől az asztalig” – és integrált megközelítéssel vizsgáljuk. A hazai 
élelmiszerlánc, az abban zajló gazdasági folyamatok egy összetett hálózatot képeznek, ráadásul e 
hálózat beágyazódik egy nemzetközi hálózatba. Az átláthatóság és nyomon követhetőség éppen 
ezért központi helyet foglal el a 2013-ban elfogadott Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia 
megvalósításában. A jó működőképesség fenntartása átfogóbb hozzáállást, lánc- és 
hálózatszemléletet követel meg minden (szabályozási, szervezési, informatikai, kommunikációs stb.) 
szinten. Ebből kifolyólag a stratégiai célok teljesüléséhez az egyes szakterületek közötti egyre jobban 
kiteljesedő együttműködés és integráció szükséges.  
Ennek a feladatnak a megvalósulásához ad forrást az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 
szóló 2008. évi XLVI. törvény (továbbiakban: Éltv.) 47/B. §-a alapján 2012-ben bevezetett felügyeleti 
díj. „A befolyt felügyeleti díjat az élelmiszerlánc-biztonsági stratégiában, a többéves tervben és az 
éves ellenőrzési tervben meghatározott feladatok végrehajtására kell fordítani. Az évente befolyt 
felügyeleti díj 10%-át fejlesztésre kell fordítani. A felügyeleti díjból befolyt bevétel működésre is 
fordítható.”  
A 2014. évben a befolyt felügyeleti díj összege 10.979.384.359 Ft volt, melyből  a NÉBIH által 
koordinált fejlesztésre fordítandó összeg 1.097.938.436 Ft, a NÉBIH működési kiadásokra fordítható 
bevétele 3.952.578.369 Ft volt. A megyei kormányhivatalok megosztott bevétele összesen 
5.928.867.554 Ft,  melyből 2014-ben átutalásra és főkönyvi elszámolásra került 4.548.226.977 Ft. 
Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által végzett ellenőrzések közül 2014-ben az országos főállatorvos 
által elrendelt tejágazati célellenőrzés volt a legnagyobb szabású, melynek keretén belül engedély 
nélkül üzemelő tejpalackozó egység működését tiltották meg, és több mint 500 liter jelöletlen, nem 
nyomonkövethető, tartályos és már kipalackozott tejet foglaltak le. Egy fővárosi sajtgyártó üzemben 
– ahol bevett gyakorlatnak számított a gyártás során lejárt alapanyagok újra felhasználása – 160 
tonna lejárt alapanyagot és selejt készterméket foglalt le és semmisített meg azonnali hatállyal a 
hatóság. Egy Tolna megyei üzemben több élelmiszerlánc-biztonsági hiányosságot találtak. A 
helyiségekben a padozat erősen szennyezett volt, a tárolási feltételek nem feleltek meg az 
előírtaknak, nem volt egyértelmű a nyomonkövethetőség a túró esetében. A fenti esetek tanulsága, 
hogy a hamisítások, csalások elleni küzdelem csak széles körű összefogással valósítható meg, ahhoz 
az élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság eszközei és lehetőségei önmagukban nem elegendőek. Nagy 
hangsúlyt kell fektetni a lakosság felvilágosítására, tájékoztatására, hogy az ismeretlen eredetű 
élelmiszer nem tekinthető biztonságosnak. 
Áprilisban az országos főállatorvos elrendelte Magyarország sertésállományának PRRS vírustól való 
mentesítési tervének végrehajtását. A program megvalósításával hazánknak az Európai Unióban 
elsők között nyílhat lehetősége egy jelentős gazdasági kárt okozó betegség leküzdésére.  
A NÉBIH laboratóriuma Magyarországon először 2013 nyarán mutatta ki a súlyos fenyegetést jelentő, 
szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazma, karantén kórokozót. A károsító elleni védekezés érdekében 
2014-ben pedig elkészült a fitoplazma felszámolására és visszaszorítására a Növény-egészségügyi 
Készenléti Terv.  
A 2014. évben az enyhe, csapadékszegény tél miatt túlszaporodott a mezei pocok, a kártevő nagy 
területeken súlyosan veszélyeztette a termést. Hatékony, engedélyezett készítmény hiányában a 
NÉBIH a Redentin 75 RB készítmény szükséghelyzeti engedélyeinek kiadásával, folyamatos, szakszerű 
kommunikációs tevékenységgel segítette a gazdálkodókat a védekezésekben. 
Az illegális tevékenységek elleni küzdelem másik fontos eleme a 2015. január 1-től elindult – az ÁFA 
megfizetésével összefüggő visszaélések visszaszorítását, valamint az élelmiszerlánc-biztonság 
növelését célzó – Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (a továbbiakban: EKÁER). 
A rendszer fejlesztése során a NÉBIH által kialakított szolgáltatásokon keresztül jutnak az EKÁER 
rendszerbe a FELIR azonosítóval és nyilvántartott első magyarországi tárolási helyekkel kapcsolatos 
adatok, amelyek biztosítják, hogy csak legálisan működő vállalkozások termékei kerüljenek szállításra, 
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valamint az Európai Unió területéről csak nyilvántartott vállalkozáshoz szállíthassanak élelmiszert. A 
NAV-al történő adatcserének köszönhetően a NÉBIH hatékonyabban tudja szervezni az első 
betárolási helyeken végzett ellenőrzéseket. 
Mind az ellenőrzések hatékonyságát, mind a feketegazdaság visszaszorítását segíti, hogy 2015. január 
1-től csak FELIR (élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer) azonosítóval rendelkező ügyfelek 
végezhetnek élelmiszerlánc-felügyelet alá tartozó tevékenységeket. A NÉBIH több mint 300 ezer 
ügyfél részére adta ki az azonosítót. 
Az ellenőrzések hatékonyságának növekedését jól mutatják a 2014. évi kiemelt ellenőrzések adatai. A 
NÉBIH 531 kiemelt ellenőrzést végzett, ez 36%-kal volt több a 2013. évinél, míg a kiszabott bírság 
összege 2,7-szeresére, 392 millió Ft-ra nőtt. A hatóság 1460 tonna termék megsemmisítését rendelte 
el. Az ellenőrzések 84%-ban élelmiszerekre, 14,5%-ban növényvédő szerekre és termésnövelő 
anyagokra vonatkoztak és 1,5%-ban állatvédelmi célúak voltak. 
2014-ben a hivatal számos, sajtóban is megjelenő élelmiszerlánc-eseményt göngyölített fel, 
megelőzve ezzel súlyosabb esetek kialakulását. Egy kistermelőnél végzett vizsgálat feltárta, hogy a 
kistermelő számos jogszabályt megszegett, nyomon követési rendszert nem működtetett, 
értékesítési területe meghaladta a jogszabályban előírt kistermelői korlátokat. Készítményeitől hatan 
betegedtek meg súlyos betegséget okozó botulizmusban.  
A hatóság több lépfene esetet is vizsgált, és a járványügyi vizsgálatok elvégzését követően megelőző 
vakcinázást rendelt el. A fertőzött állatokból származó húst az élelmiszerlánc-biztonsági és állat-
egészségügyi hatóság begyűjtötte és megsemmisítette. 
Júliusban negyvenkét középiskolás gyermek, novemberben 177 felnőtt és gyermek betegedett meg 
közétkeztetésben felszolgált ebéd miatt. A hatóság járványügyi intézkedéseket alkalmazott, többek 
között fertőtlenítő takarítást rendelt el. 
A Dél-Európából terjedő és kérődző állatokat megfertőző kéknyelv betegség felderítésére a hatóság 
2014 őszén megfigyelési zónát állított fel, majd a betegség hazai megjelenése miatt új védő- és 
megfigyelési zónát jelölt ki. A védő- és megfigyelési zóna területéről kéknyelvűségre fogékony állatot 
kiszállítani csak hatósági engedéllyel lehetett. Mivel a betegséget vérszívó szúnyogok terjesztik, a 
hatóság felhívta a gazdák figyelmét, hogy gondoskodniuk kell az állományok szúnyogellenes 
kezeléséről is.  
A NÉBIH az élelmiszerlánc-biztonsági célellenőrzéseken túl elindította a minőség – kedveltségi – 
biztonsági vizsgálatait is, melyekben kiemelt hangsúlyt helyezett az érzékszervi vizsgálatra, illetve a 
kedveltségi tesztre is. A biztonságos, jó minőségű és megfelelő élvezeti értékű élelmiszerek 
fogyasztása össztársadalmi érdekünk. E paraméterek ismeretében tud a fogyasztó helyesen dönteni 
arról, hogy mi kerüljön az asztalára. Ezek együttes és egyidejű vizsgálatára, azaz az élelmiszerek 
minőségi-biztonsági-kedveltségi vizsgálatára, valamint a vizsgálati eredmények fogyasztókkal és 
vállalkozókkal történő megosztására a NÉBIH a jövőben kiemelt figyelmet fordít. 
2014-ben epres joghurt, rizsfélék és fűszerpaprika őrlemények hatósági mintavétele történt meg. A 
szakemberek a minőségellenőrzésen túl, mikrobiológiai, kémiai-biztonsági, radio-analitikai 
paramétereket és adalékanyagokat vizsgáltak. A közétkeztetés minőségére ható programok 
keretében folytatódott a 2013-ban indított gyermek közétkeztetésből származó ételek (ebédek) 
laboratóriumi érzékszervi vizsgálata. E programot erősítve 2014. év végén beüzemeltek egy mobil 
vizsgálóállomást, amellyel a laboratóriumoktól távol eső étkeztető helyeken kiszolgált ételek 
módszertannak megfelelő, érzékszervi minősítése is lehetővé válik. 
Nemzetközi viszonylatban kiemelendő, hogy 2014-ben megindult a Kínába irányuló a 
szarvasmarhatermék-export, és számos, a keleti piaci nyitáshoz szükséges exportbizonyítványról is 
született megállapodás. Az EU Bizottságtól Magyarország megkapta a szarvasmarha gümőkór mentes 
státuszt, és elismerték, hogy hazánk BSE (kergemarhakór) szempontjából elhanyagolható kockázatú 
ország. 
A proaktív és hatékony kommunikációnak köszönhetően a NÉBIH ismertsége egy év alatt közel 
háromszorosára nőtt, a 2014. decemberi kampány eredményeképpen nőtt a zöldszám bejelentések 
száma, a NÉBIH Navigátor applikációt több mint kétezren letöltötték. A hivatalhoz 2014-ben 1002 
sajtómegkeresés érkezett (2013-hoz képest 40%-os emelkedés), a felkérések több mint 70%-ára 
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azonnal válaszoltunk. Nagy sajtóvisszhangot kiváltó események (pl. lépfene) kezelése során hitelesen 
és kellő időben informáltuk a közvéleményt és az érintett kollégákat. Ez tette lehetővé, hogy elejét 
vegyük minden, a megalapozott információk hiányában kialakuló kommunikációs válságnak.  
A NÉBIH 2014. május 1-jétől működteti – az országosan is egyedülálló – a Turista Állami Horgászjegy 
Informatikai Rendszert (TUHIR). A magyar közigazgatásban egyedülállóan, három nyelven elérhető 
rendszerben online regisztrációt, vizsgát követően, az ügyfél (akár külföldi állampolgár is) 
bankkártyás fizetéssel akár otthonról igényelhet hatósági igazolványt. 2014-ben összesen 3939 fő 
váltott online módon turista állami horgászjegyet. 
 

A fentiek alapján elmondható, hogy a NÉBIH - erős és hiteles hatóságként – a legfőbb letéteményese 
az Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégiában megfogalmazott feladatok végrehajtásának. Az országos 
hatáskör, a termőföldtől az asztalig tartó láncszemlélet és a megfelelő laboratóriumi háttér az, ami 
garantálni tudja a magyar vásárlókhoz eljutó élelmiszerek biztonságát. A NÉBIH szaktudásával és a 
tudatos vásárlói szokások erősítésével támogatja a minőségi, hazai termékeket előállító és 
forgalmazó vállalkozások sikerét és hozzájárul a magyar gazdaság fejlődéséhez. Mindez azonban nem 
elegendő, szükség van a vállalkozások és a fogyasztók aktív/hatékony együttműködésére, a jogkövető 
magatartásra és nyitottságra az élelmiszerlánc-biztonsággal kapcsolatos információk befogadására. 
Nemcsak a cél közös, hanem a felelősség is, hogy fenntartsuk, sőt fejlesszük Hazánk - európai szinten 
is élen járó - élelmiszerlánc-biztonsági helyzetét. 
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Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia – helyzetjelentés  

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 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 nyomon követhetőség éppen 
ezért központi helyet foglal el a Stratégia megvalósításában. További fontos feladat, hogy közösen, 
kellő tudományos megalapozottsággal csökkenteni kell az élelmiszerláncban előforduló egészségügyi 
és gazdasági kockázatokat. A kockázatcsökkentésre két fő célterület áll rendelkezésre: társadalmi 
tudásmenedzsment megszervezése és koordinálása az élelmiszerlánc mentén és az állam 
hagyományos hatósági funkcióinak megerősítése, hatékonyságának fokozása. Ezt az átfogó feladatot 
4 stratégiai cél és 11 program bontja tovább. 

Társadalmi szemléletformálás, kommunikáció 

Az élelmiszer eredetű megbetegedések jelentős része helyes vásárlási szokásokkal, 
konyhatechnológiával megelőzhető lenne, és a jelenlegi helyzeten rövid távon jól fókuszált, aktív 
kampánytevékenységgel, élénk közkapcsolatokkal, hosszú távon pedig modern oktatással, képzéssel, 
ismeretterjesztéssel tudunk változtatni. Mindemellett a társadalmi szemléletformálás sikeressége 
érdekében meg kell kezdeni a társadalmi tudáshálózat feltérképezését, fejlesztését. 

2014. évben folytatódtak az élelmiszer-biztonsági ismeretek átadását célzó vásárlói kampányok. A 
NÉBIH ismeretterjesztő tevékenysége – a Konyhasziget kiadványon keresztül, az „Ismeretlen 
eredetűt? Soha!” ún. Hófehérkés kampánnyal, illetve a terméktesztek köré felépülő Szupermenta 
blog működtetésével – egyre szélesebb közönséghez jutott el. 

A hatóság és a vásárlók közötti kommunikációt és információ-megosztást segíti a NÉBIH új 
honlapjának fejlesztése, valamint az év végétől elérhetővé vált mobil alkalmazás, a NÉBIH Navigátor, 
amellyel a fogyasztók hatékonyan segíthetik az élelmiszerbiztonsági problémák felderítését azáltal, 
hogy könnyen és azonnal jelezhetik az általuk felfedezett élelmiszer-biztonsági szabálytalanságokat a 
hatóságnak. 

A szemléletformálás jegyében fontos a legfiatalabb célcsoport elérése is. A NÉBIH a legnagyobb 
fővárosi termelői piaci közösséggel együtt szervezett (Vegyél-Egyél-Tegyél - VETélkedő elnevezésű) 
élelmiszerbiztonsági versenyt általános iskolás tanulóknak a fővárosban és Pest megyében. A cél az 
volt, hogy a gyerekek a kiváló élelmiszer alapanyagokat tudatosan keressék a termelői piacokon, és 
konyhai élelmiszerbiztonsági tapasztalatokat is szerezzenek. A vetélkedőben 37 településről 64 
általános iskolai osztály vett részt. 
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A NÉBIH aktívan vesz részt az oktatásban. Egyrészt úgy, hogy a szakemberek tanulói csoportokat, 
gyakorlatukat töltő diákokat fogadnak, másrészt előadóként kapcsolódnak be a felső- és középfokú 
oktatásba. 

Innováció és gazdaságfejlesztés az élelmiszerláncban 
Az élelmiszerlánc kihívásaira hatékony megoldást csak a tudomány eszközeinek következetes és 
megfelelő időbeni alkalmazásával lehet találni. Az élelmiszerlánc-biztonság fokozásának két lényeges 
eszköze az innováció és a gazdaságfejlesztés, amelyekre uniós források állnak rendelkezésre. E 
források egy jelentős részéhez az állam (a hatóságok), a kutatóintézetek és a vállalkozások közös 
kutatási, innovációs partnerségi programokon keresztül juthatnak hozzá, alapot biztosítva ezzel egy 
aktív élelmiszerlánc-kutatási hálózat működésének. 

A témával kapcsolatban, 2014. májusban két fontos nemzetközi konferencia lebonyolításában vett 
részt a hivatal. Az egyiken az agrárgazdaság szereplői az Európai Innovációs Partnerségben (EIP) rejlő 
lehetőségeket vitatták meg. A másik a szintén Budapesten megrendezett Európai 
Élelmiszerbiztonsági Szimpózium, amit az International Association for Food Protection (IAFP) 
szervezett és ahol meghívott előadóként a NÉBIH szakértői is részt vettek. A rendezvény fő célja az 
volt, hogy egy világméretű fórummal lehetőséget nyújtson az élelmiszerbiztonsággal foglalkozó 
szakemberek számára az új kutatási irányok, fejlesztések valamint technológiák megismerésére, 
továbbá a napjainkban felmerülő új veszélyek megvitatására. 

A NÉBIH – építve az egyes tudományterületeken (pl.: állatgyógyászati készítmények) aktív hazai és 
nemzetközi kutatás-fejlesztési projektekben való több évtizedes részvételekre – elkezdte 
megerősíteni és kiterjeszteni az élelmiszerlánc-biztonsággal kapcsolatos kutatás-fejlesztési 
tevékenységeit is.  

2014. szeptemberben az érdeklődők a Kutatók Éjszakája rendezvény keretén belül közel 60 
előadáson és kísérletben vehettek részt a NÉBIH-ben. A három budapesti telephely mellett már 
Gödöllőn, Miskolcon és Szolnokon is várták az érdeklődőket a szakemberek, ahol a hivatal 
munkájának megismerésén túl bepillanthattak az egyes laboratóriumok munkájába, sőt ki is 
próbálhattak az egyszerűbb módszerek (hamisított tej keményítő-jód reakció, borjú vér 
ellenanyagszint meghatározás, virágok fagyasztása cseppfolyós nitrogénnel, talajtani alapvizsgálatok 
és borhibák megismerése). 

Az állami tudásbázis újjáépítése 
A teljes vertikumot átfogó Élelmiszerlánc-felügyeleti 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 
nyomon követési rendszereinek kiépítéséhez.  
A FELIR célja az élelmiszerlánc-felügyelet nyilvántartási, és ellenőrzési feladatainak támogatása. Az 
ügyfelek a FELIR azonosító segítségével tudják igazolni, hogy jogosultak a hatóság által nyilvántartott 
tevékenységek végzésére. A NÉBIH 2014. év végén megkezdte a korábban nyilvántartásba vett, 
tevékenységüket legálisan végző ügyfeleinek a FELIR azonosító szám kiadását és postai úton történő 
kiküldését is. 

Az e-közigazgatás támogatása érdekében megkezdődtek egyrészt a NÉBIH-en belül az élelmiszerlánc 
felügyeletére irányuló informatikai folyamatfejlesztések, másrészt a végfelhasználók igényeit 
kielégítő szolgáltatások kiépítése is, melynek eredményeként a vállalkozók uniformizált módon, 
elektronikusan tudják majd intézni ügyeik jelentős részét.   
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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 szalmonella gyérítés, 
BSE monitoring, antibiotikum rezisztencia vizsgálatok stb. - széleskörű kockázatcsökkentést kell 
végezni. A kritikus infrastruktúrák védelme és ezek fenntartása nemzetbiztonsági kérdés, ezért is 
szükséges hatékonyabbá tenni az élelmiszerlánc-felügyeleti intézményrendszert. 
 
A NÉBIH által működtetett laboratóriumok 2014-ben is részt vettek a felkészültségüket és vizsgálati 
eredményeik megbízhatóságát és összehasonlíthatóságát igazolandó, nemzetközi körvizsgálatokon, 
illetve számos vizsgálati módszerfejlesztést hajtottak végre pl.: a szeszes italokra és sörvizsgálatokra 
vonatkozóan 68 új akkreditált vizsgálati módszer került bevezetésre. A 2014. évben megkezdődött a 
laboratóriumi mintaszállítási feladatok fejlesztése is, melynek célja, hogy valamennyi laboratóriumot 
működtető NÉBIH igazgatóság bekapcsolódjon a hatósági mintaszállítások rendszerébe, és egyúttal a 
szükséges eszköz- és feltételrendszer megteremtésének lehetősége is biztosításra kerüljön a rendszer 
továbbfejlesztéséhez. A hamisítások, csalások elleni küzdelem legfőbb célja mégis az, hogy a 
fogyasztók legális körülmények között előállított, ellenőrizhető és biztonságos termékekkel 
találkozhassanak, melyek nem jelentenek számukra egészségügyi és élelmiszerbiztonsági 
kockázatokat. Mindebben kulcsszerepe van a szakterületeken átívelő, az áruk áramlását, a hálózatot 
egyben átlátó, nyomon követő hatóságnak, és a masszív ellenőrzési módszerfejlesztésnek, stratégiai 
együttműködéseknek.  
 
A NÉBIH gyors reagálású, operatív jellegű ellenőrzéseket végző részlege, a Kiemelt Ügyek 
Igazgatósága (KÜI) 2014. évben is számos esetben derített fel illegális tevékenységeket, majd hozott 
nyilvánosságra élelmiszerlánc-hamisítási, csalási ügyeket. Ezek közül kiemelhetőek a több százezer 
darab, lejárt minőség megőrzési idejű tojás lefoglalása és megsemmisítése, a kistermelőként 
regisztrált árustól lefoglalt 2 tonna füstöltáru, vagy a 10 tonnányi alapanyag és késztermék tofu 
megsemmisítése, illetve a fővárosi sajtüzemben tapasztaltak felderítése és a szükséges intézkedések 
megtétele.  

Az élelmiszerlánc-bűnözés kérdéskörével kapcsolatban 2014-ben a NÉBIH szakmai konferenciát 
tartott az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: EFSA) támogatásával Budapesten. 
Szó esett többek között a kockázatbecslés szerepéről, az élelmiszerhamisítás és élelmiszerbűnözés 
kihívásairól, és az ezek elleni küzdelemről, de az előadók kitekintettek a növényvédőszer-hamisításra, 
valamint az étrend-kiegészítőkre vonatkozó kötelezettségekre, lehetőségekre és a tényekre, valamint 
az élelmiszerhamisítás jogi vonatkozásaira is. 

A tisztességtelen forgalmazói magatartás visszaszorításával kapcsolatban a NÉBIH 2014-ben 101 
esetben járt el. A határozattal lezárt eljárások kis- és középvállalkozásokat érintő, hivatalból indított 
átfogó ellenőrzések voltak. Az esetek több mint fele a diszkriminatív módon történő árképzéssel 
kapcsolatos vizsgálat volt. További ellenőrzött jogcímek a beszerzési ár alatti értékesítés, a 30 napos 
fizetési határidők ellenőrzése, az akciós értékesítés és a szerződés tartalmával összefüggő 
követelmények voltak. Megállapítható, hogy a tisztességtelen forgalmazói magatartások száma és 
súlya csökkent, ami a beszállítók helyzetének lényeges javulását feltételezi. 
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A FELIR rendszer fejlesztése 

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

A NÉBIH az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer (FELIR) fejlesztését az Elektronikus 
Közigazgatás Operatív Program (EKOP) keretében 2013. évben elnyert pályázat finanszírozásával 
kezdte meg. A fejlesztés három fő részből áll: 

 Elektronikus Nyilvántartásba vételi Rendszer (ENYR) 

 Elektronikus Ütemezési és Ellenőrzés Rendszer (EÜER) 

 Ügyfélprofil Rendszer (ÜPR) 

A nyilvántartásba vételi alkalmazás célja, hogy szabályozott folyamatokon keresztül kerüljenek 
nyilvántartásba az ügyfelek, és a nyilvántartásba vétel terjedjen ki minden, a NÉBIH által felügyelt 
élelmiszerlánc-vállalkozásra, amely mintegy 400 ezer ügyfelet és 200 különböző tevékenységet jelent. 
A fejlesztés segítségével az ügyfeleknek lehetősége lesz arra, hogy elektronikusan kezdeményezzék 
például egy élelmiszerbolt nyilvántartásba vételét vagy egy üzem engedélyezését. A fejlesztés 
továbbá lehetővé teszi az egységes és teljes körű ügyfél- és létesítmény-adatbázis kialakítását, ezáltal 
biztosítja a kockázat alapú ellenőrzési rendszer hatékonyságának növelését.  

A NÉBIH, illetőleg a megyei és járási kormányhivatalok éves szinten mintegy 200 ezer ellenőrzést 
végeznek. A kifejlesztésre kerülő rendszer lehetővé teszi az ellenőrzések hatékony ütemezését, 
menedzselését és azok célzott, kockázat alapú tervezését.  

A hatóság célja a jogszabályok érvényre juttatásán túl az ügyfelek lehető legmagasabb szintű 
támogatása, kiszolgálása, amelyet az Ügyfélprofil rendszer támogat. Az informatikai fejlesztés célja, 
hogy az ügyfelek könnyen elérhessék a szükséges információkat, nyilvántartott adatokat, lekérhessék 
az ellenőrzések vagy mintavételek eredményeit, követhessék a rájuk vonatkozó jogszabályok 
változásait. 

A fejlesztések folyamatban vannak, ugyanakkor 2015. január 1-től az élelmiszerlánc-vállalkozásoknak 
rendelkezniük kell FELIR azonosítóval, ennek érdekében a korábban nyilvántartásba vett, 
tevékenységüket legálisan végző vállalkozásoknak 2014. december közepéig az adminisztratív terhek 
csökkentését figyelembe véve ügyfélbarát módon, automatikusan kiadásra került 280 ezer azonosító, 
az ügyfelek kérelmei alapján történő FELIR nyilvántartásba vétel azóta is folyamatosan zajlik. 

A FELIR projektre alapozva tervezi a hatóság az „Intelligens Élelmiszerlánc-biztonsági Elemző 
Rendszer” (INTEL) fejlesztés elindítását, amelynek célja a hatóság folyamatainak további 
elektronizálása, a társhatóságok felé további informatikai kapcsolódási felületek kiépítése, a 
beérkező információk elemzési hatékonyságának növelése és az informatikai rendszerek 
üzemeltetési biztonságának javítása.  

Az Elektronikus Közúti Áruforgalmi Rendszer (EKÁER) 

élelmiszerlánc-biztonsági vonatkozásai 

Az EKÁER rendszer alapvető célja az ÁFA megfizetésével összefüggő visszaélések visszaszorítása 
valamint az élelmiszerlánc-biztonság növelése.  
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Élelmiszerlánc-felügyelet alá tartozó terméket csak FELIR azonosítóval rendelkező vállalkozás 
forgalmazhat, ezért az EKÁER működése során csak azonosítóval rendelkező ügyfélnek ad EKÁER 
számot. Az élelmiszer-előállítással és -forgalmazással kapcsolatos adatszolgáltatásról és 
nyomonkövethetőségről szóló, 3/2010 (VII. 5.) VM rendelet alapján élelmiszert külföldről csak 
bejelentett első tárolási helyre lehet behozni, ezért az EKÁER rendszer ellenőrzi, hogy behozatal 
esetén a cím szerepel-e a NÉBIH nyilvántartásában. A rendszer kialakítása során a NÉBIH részéről 
kifejlesztésre került két webszolgáltatás, amelyen keresztül online áttöltésre kerülnek az EKÁER 
rendszerbe a FELIR azonosítóval rendelkező ügyfelek alapadatai, valamint a nyilvántartott első 
tárolási helyek. 

Az ügyfelek bejelentési kötelezettségének segítése érdekében a NÉBIH weboldalán kialakításra került 
két kereső szolgáltatás, ahol a FELIR azonosítókhoz és első tárolási helyekhez tartozó nyilvántartott 
adatok elérhetőek. 

Az EKÁER rendszer bevezetése és a NÉBIH informatikai rendszerével kialakított kapcsolatok 
hozzájárulnak ahhoz, hogy csak legális vállalkozás termékei kerülhessenek forgalomba, és az Unió 
terültéről csak nyilvántartott helyre szállíthassanak élelmiszert. Mindez növeli az ellenőrzések 
hatékonyságát is. 

Élelmiszerlánc-felügyeleti díj  
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 beszámolót. 

A 2014. évi költségvetési évben a befolyt felügyeleti díj összege 10.979.384.359 Ft, melyből  a NÉBIH 
által koordinált fejlesztésre fordítandó összeg 1.097.938.436 Ft, a NÉBIH működési kiadásokra 
fordítható bevétele 3.952.578.369 Ft volt. A megyei kormányhivatalok megosztott bevétele összesen 
5.928.867.554 Ft,  melyből 2014-ben átutalásra és főkönyvi elszámolásra került 4.548.226.977 Ft.  A 
fejlesztési keretből az elszámolás alapján ténylegesen felhalmozási típusú beszerzések, fejlesztések, 
ingatlan- és eszközfelújítások valósultak meg. A befolyt felügyeleti díj összege teljes mértékig az 
élelmiszerlánc felügyelet hatósági-igazgatási tevékenységeire került felhasználásra 2014-ben is. 

A megyei kormányhivatalok a pénzügyi elszámolást a teljes, KIH részére továbbutalt összegről 
határidőben teljesítették a NÉBIH felé; ezen belül a Baranya, illetve a Komárom-Esztergom Megyei 
Kormányhivatal jelezte, hogy a kifizetéseket részben a 2014. évi kötelezettségvállalással terhelt 
előirányzat-maradvány keretében valósítják meg. Az elszámolás alapbizonylatai a megyei 
kormányhivataloknál állnak rendelkezésre, a NÉBIH részére csak tanúsítvány formájában küldik meg 
adataikat. A felügyeleti díjbevétel megyék közötti felosztása a KIM, illetve a Miniszterelnökség 
rendelkezései szerint történt, figyelembe véve az egyes kormányhivatalok közötti feladatmegoszlás 
eltérő volumenét is. 
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Megyei Kormányhivatal Felügyeleti díj bevétel és 
felhasználás (ezer Ft) 

Megoszlási 
arány (%) 

Bács-Kiskun 545 801 12,00% 

Baranya 182 182 4,01% 

Békés 318 460 7,00% 

Borsod-Abaúj-Zemplén 165 445 3,64% 

Csongrád 248 194 5,46% 

Fejér 193 466 4,25% 

Győr-Moson-Sopron 234 420 5,15% 

Hajdú-Bihar 280 769 6,17% 

Heves 167 843 3,69% 

Jász-Nagykun-Szolnok 199 484 4,39% 

Komárom-Esztergom 147 573 3,24% 

Nógrád 157 310 3,46% 

Pest 557 566 12,26% 

Somogy 152 246 3,35% 

Szabolcs-Szatmár 405 115 8,91% 

Tolna 134 406 2,95% 

Vas 148 859 3,27% 

Veszprém 159 656 3,51% 

Zala 149 431 3,29% 

Összesen 4 548 226 100% 

1. táblázat A felügyeleti díj bevétel megoszlása megyei kormányhivatalok között (2014) 

 

Kiadáscsoport Összeg (ezer Ft) Arány 

Személyi juttatások 2 490 994 54,8% 

Munkáltatót terhelő közterhek 913 361 20,1% 

Dologi kiadás 954 743 21,0% 

Felhalmozási kiadás (beruházás, felújítás) 101 610 2,2% 

Általános kiadás (dologi és 
felhalmozási kiadások max. 7%-a) 

65 745 1,4% 

2014. évi kötelezettségvállalással terhelt 
maradvány részét képező összeg 

21 773 0,5% 

Összesen 4 548 226 100,0% 

2. táblázat A megyei kormányhivatalok kiadásainak megoszlása fő kiadás csoportonként (2014) 

 

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

A NÉBIH 2014-ben 5.050.517 ezer Ft felügyeleti díjat használt fel kötelezettségvállalással, ezen 
összegből a 2014. évi előirányzat-maradvány terhére 2015. évi pénzügyi teljesüléssel valósul meg 
109.732 ezer Ft fejlesztés, illetve 87.884 ezer Ft pénzeszközátadás a megyei kormányhivatalok felé a 
méhegészségügyi felelősök megbízásának együttes finanszírozása érdekében. 
 

Kiadáscsoport Összeg (ezer Ft) Arány 

Személyi juttatások 218 467 4,3% 

Munkáltatót terhelő közterhek 60 012 1,2% 

Dologi kiadás 3 274 013 64,8% 

Pénzeszköz átadás 9 594 0,2% 

Felhalmozási kiadás  988 207 19,6% 

Általános kiadás (dologi és felhalmozási 
kiadások max. 7%-a) 

302 608 6,0% 

2014. évi kötelezettségvállalással terhelt 
maradvány részét képező összeg 

197 616 3,9% 

Ebből felhalmozás: 109 732  

Kiadás összesen: 5 050 517 100,0% 

Ebből felhalmozás összesen: 1 097 939 21,7% 

3. táblázat A NÉBIH kiadásainak megoszlása fő kiadáscsoportonként (2014) 

A személyi juttatások és munkaadót terhelő közterhek a kiemelt élelmiszerbiztonsági ellenőrzések, 
illetve a felügyeleti díj bevallások adminisztrációjával és ellenőrzésével kapcsolatosan a NÉBIH 
számára jóváhagyott létszámbővülés miatti többlet illetményeket és juttatásokat tartalmazza.  

A dologi kiadásokon belül jelentősek a laboratórium-hálózat fenntartásával és szakmai 
működtetésével kapcsolatos kiadások (vegyszerek, fogyóeszközök beszerzése, a laboratóriumi 
műszerek és helyiségek akkreditáció miatti rendszeres állagmegóvó, illetve eseti karbantartása; 
1.259.848 ezer Ft). A NÉBIH országos laborhálózatának jelentős része a megyei kormányhivatalok 
által vagyonkezelt ingatlanban működik. E laborok üzemeltetési kiadásaira, s azok visszamenőleges 
rendezésére a NÉBIH megállapodást kötött a kormányhivatalokkal, 2014-ben a megyei 
kormányhivatalok részére így összesen 264.887 ezer Ft került kifizetésre. A dologi kiadások között 
kiemelendők továbbá a kommunikációra, tudatformálásra fordított kiadások összesen 141.041 ezer 
Ft összegben. 2013. január 1-től hatályba lépett a jogosult állatorvos hatásköréről és a működésével 
kapcsolatos részletes szabályokról szóló 113/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása, melynek 
értelmében a jogosult állatorvosok költségei a NÉBIH-et terhelik a kormányhivatalok, a jogosult 
állatorvos és a NÉBIH közötti háromoldalú megállapodás alapján (2014. évi pénzügyi teljesítéssel 
108.667 ezer Ft). A dologi kiadások ezen felül tartalmazzák a „042170 Élelmiszerlánc-biztonság 
igazgatása” kormányzati funkció érdekében felmerült működési kiadások felügyeleti díj bevétel 
terhére finanszírozott hányadát. 
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A felügyeleti díj bevezetése lehetőséget biztosított az élelmiszerlánc-biztonsági feladatok ellátásához 
kapcsolódó 1.097.939 ezer Ft összegű fejlesztés megvalósítására. 

A beruházások alapos előkészítést, piacfelmérést, illetve sok esetben közbeszerzési eljárás 
lefolytatását igénylik, így e kiadástípus esetében az igények megvalósítása gyakorta költségvetési 
éven átnyúló folyamat. Ahogy az elmúlt évek folyamán, 2014-ben is műszerek, gépek, járművek 
fejlesztésére fordított legnagyobb arányban a Hivatal összesen 349 millió Ft értékben, de a 
közbeszerzési eljárások eredményes lezárása miatt az idén lehetőségünk volt egy-egy nagy értékű 
műszer beszerzésének megvalósítására is. Az új, korszerű laboratóriumi berendezések közül értéke 
alapján kiemelendő a folyadékkromatográfiás tömegspektrométer (80,6 millió Ft), radioanalitikai 
műszerek (62,2 millió Ft), valamint a gépjárműre telepített egyedi mobil érzékszervi vizsgálóállomás 
(felépítmény értéke 10,2 millió Ft) megvásárlása. Ezen kívül a laboratóriumi vizsgálati, a fajta-
kísérleti, illetve az ország GMO-mentességéhez hozzájáruló vetőmag-felügyeleti munka megbízható 
minőségű ellátása érdekében beszerzésre kerültek többek között PCR készülékek, 
tömegspektrométer, mintaelőkészítő berendezés, mikrohullámú roncsoló, őrlő-rázó gépek, DNS, RNS 
és protein izoláló automata, egyedi permetezőgép és a mezőgazdasági-kertészeti kisgépek. A 
fejlesztési keretből a NÉBIH fordított a kormányhivatali ellenőrzések során használható műszerekre 
is, mint pl. eb chipleolvasók, kézi szén-dioxid mérők, légsebesség-, pára- és hőmérsékletmérők.    

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 több lépcsős felújítása, az ott található 
laboratóriumi épület újbóli hasznosításának előkészítése. A Budapest, Tábornok utca 2. szám alatti 
laboratórium épületében a BSL3 szintű laboratórium légtechnikai felújítás 1. üteme elvégzésre került. 
A NÉBIH számos budapesti és vidéki telephelyén az elavult, korlátozottan javítható és 
gazdaságtalanul működtethető fűtési rendszerek felújítása is megkezdődött.  

Az informatikai rendszerfejlesztések (immateriális javak beszerzése, létesítése) a FELIR rendszerhez 
közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó szoftverfejlesztéseket fednek le, mint pl. az interaktív 
ügyfélportál kialakítása, androidos mobilalkalmazás fejlesztése, BPMS keretrendszer fejlesztése, 
melyek egyúttal a kormányhivatali munkát is támogatni fogják. Az informatikai eszközbeszerzések 
keretében munkaállomások, hordozható eszközök és kiegészítőik vásárlására került sor. 

A 2013. évi beszámolóban jelzett, 2013. évi előirányzat-maradvány terhére 2014-ben lezáródó 
beruházások teljesítése a maradvány-felhasználás szabályai szerint 2014. I. félévben megtörtént. 
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Felhalmozási kiadások 2014. évi pénzügyi 
teljesítés 

2015. évi pénzügyi 
teljesítés 2014. évi 
maradvány terhére 

Összesen 

Kiadások típusa Összeg               
(ezer Ft) 

Arány 
(%) 

Összeg               
(ezer Ft) 

Arány 
(%) 

Összeg               
(ezer Ft) 

Arány 
(%) 

Immateriális javak 
létesítése, beszerzése, 
fejlesztése 

86 471 11,065 9 176 10,620 95 647 11,020 

Ingatlanokkal 
kapcsolatos beruházások 

47 909 6,130 12 829 14,850 60 738 6,998 

Ingatlanok felújítása 251 854 32,227 57 486 66,530 309 340 35,642 

Informatikai eszközök 
beszerzése 

45 732 5,851 612 0,710 46 344 5,340 

Gépek, berendezések, 
járművek és 
felszerelések vásárlása  

342 728 43,855 6 300 7,290 349 028 40,215 

Gépek, berendezések, 
járművek és 
felszerelések felújítása 

6 812 0,872 0 0,000 6 812 0,785 

a. Nettó érték összesen 781 506 100,0 86 403 100,0 867 909 100 

b. Áfa (nem 
visszaigényelhető) 

206 701  23 329  230 030  

Mindösszesen 988 207  109 732  1 097 939  

4. táblázat A fejlesztési típusú kiadások csoportosítása (2014) 

Az ÉLBS egyik kiemelt programja a laboratóriumi rendszer újraszervezése, egy integrált, korszerű, 

szakmai és gazdasági értelemben egyaránt a jelenleginél hatékonyabban működtethető 

laboratóriumi hálózat kiépítése. Ennek érdekében a NÉBIH kezdeményezte Magyar Állam 

tulajdonában lévő, jelentős részben üresen álló Budapest XXI. kerület., hrsz. 209991, természetben 

Weiss Manfréd u. 4.sz. alatt található 4 ha 9706 nm területű ingatlan vagyonkezelésének átvételét, 

ahol a következő években megvalósulhat a beruházás. A központi laboratórium létrehozása egyben a 

folyamatok átszervezését, hatékonyabbá tételét is jelenteni, ennek érdekében az év során a 

laboratóriumokat érintő funkcionális és szakmai szervezési folyamatok helyzetfelmérésére is sor 

került, mely egyben a szükséges fejlesztések kiindulópontját jelenti. Első, kisebb lépésként a Pest 

Megyei Kormányhivatal XIII. ker. Lehel u. 43–47. sz. épületében működő Élelmiszer Analitikai Nemzeti 

Referencia Laboratóriumát a NÉBIH 2014 végén átköltöztette a XIV. ker. Remény utca 42. sz. alatt 

működő laboratóriumi telephelyére, ezáltal javítva egyrészt a Kormányhivatal elhelyezési 

lehetőségeit, másrészt a laboratóriumi kapacitások kihasználását.      
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5. táblázat Összesítés a felügyeleti díj felhasználásáról (2014)
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Megyei Kormányhivatalok Igazgatóságai által kiszabott bírságok 2013. 2014. 
K

is
za

b
o

tt
 b

ír
sá

go
k 

Takarmány-ellenőrzési bírság száma (db) 0 1 

összege (Ft) 0 177 000 

Élelmiszer-ellenőrzési bírság száma (db) 175 142 

összege (Ft) 36 588 
724 

54 738 
257 

Élelmiszerlánc-felügyeleti bírság  száma (db) 146 151 

összege (Ft) 25 883 
959 

33 418 
708 

194/2008. (VII. 31.) Korm.r. szerinti bírság száma (db) 321 294 

összege (Ft) 62 472 
683 

88 333 
965 

Szabálysértési bírság száma (db) 0 0 

összege (Ft) 0 0 

Helyszíni bírság száma (db) 9 4 

összege (Ft) 230 000 70 000 

Minőségvédelmi bírság (bor) száma (db) 11 15 

összege (Ft) 3 235 626 750 000 

Egyéb bírság (pl.: eljárási) száma (db) 2 9 

összege (Ft) 1 050 000 157 429 

Állatvédelmi bírság száma (db) 2 10 

összege (Ft) 600 000 2 490 000 

 

6. táblázat Összesítés a megyei Kormányhivatalok által kiszabott bírságokról (2013, 2014) 
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1. ábra 2014. évi bírságok százalékos megoszlása 

25,60% 

0,40% 

0,42% 5,70% 

3,07% 

3,33% 

9,76% 

0,46% 

0,48% 1,16% 

0,14% 

49,48% 

Kiemelt ellenőrzésekhez kapcsolódó bírság

Felügyeleti díjjal kapcsolatos bírság

Tisztességtelen forgalmazói magatartással
kapcsolatos bírság

Parlagfűvel kapcsolatos bírság

Talajvédelmi és termésnövelő anyagokkal
kapcsolatos bírság

Zöldség-gyümölcs minőségellenőrzési bírság

Növényvédelmi bírság

Állatgyógyászati szerekhez kapcsolódó bírság

Takarmányellenőrzési bírság

Állatvédelmi bírság

Állattenyésztési bírság

Élelmiszer előállítás, forgalmazás, vendéglátás
ellenőrzésével kapcsolatos bírság
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Élelmiszerlánc-felügyeleti tevékenység  
Az élelmiszerlánc-felügyeleti jogszabályokban foglalt előírások, kötelezettségek betartásának 
ellenőrzése az EU jogszabályokkal harmonizáltan, az Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Tervhez 
(ITNET) igazodó, komplex tervben, az Élelmiszerlánc-felügyeleti tervben meghatározottak szerint 
zajlik.  

A megyei kormányhivatalok és járási hivatalok állatorvos, mérnök, növényorvos, orvos, gyógyszerész 
kollégái, felügyelői, ellenőrei az élelmiszerlánc teljes területén, vagyis a talajvédelemtől a növény- és 
állategészségügyön át a vendéglátásig folyamatosan ellenőrzik és felügyelik a termelők, előállítók, 
forgalmazók, vállalkozások tevékenységét, termőhelyeit és létesítményeit. Az ellenőrzési rendszerben a 
NÉBIH szerepe sokrétű: kidolgozza az ellenőrzési terveket, nyomon követi azok teljesülését, audit és 
szakterületi ellenőrzéseket végez az ellenőrzési rendszer hatékonyságának és szakszerűségének 
felmérésére, egyes ügyekben önállóan végez ellenőrzési feladatokat, valamint a termék-mintavételek 
laboratóriumi vizsgálatait elvégzi, míg a kormányhivatalok felelőssége a végrehajtás eredményességében 
jelentős, hiszen az biztosítja a vásárlók és a tisztességes vállalkozók érdekét. 
Az Élelmiszerlánc-felügyeleti terv komplex módon megközelítve fedi le a teljes élelmiszerláncot. A 

kockázat alapú ellenőrzés-tervezés során kétféle ellenőrzés-típust különböztetünk meg: a 

létesítmény-ellenőrzés (folyamatellenőrzés) és a mintavételek (termékellenőrzés) egymásba fonódó 

rendszerét, amely felosztás az évente megújuló felügyeleti tervben is tükröződik. Az éves 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, egy-egy szűkebb, jól 

körülhatárolható (szak)terület szerint vagy az élelmiszerláncban előforduló veszélyek szerint kerülnek 

csoportosításra. A NÉBIH laboratóriumi hálózata 2014-ben közel egymillió mintából mintegy kétmillió 

vizsgálatot végzett el. Ezek közül az élelmiszereket és takarmányokat érintő mintavételi célok 

tekintetében 2014-ben mintegy 70 000 tervezett mintavétel került kiírásra, amelyek közel 90%-ban meg 

is valósultak.  
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 2. ábra Élelmiszerlánc Mintavételi Terv mintavételi céljainak megoszlása 2014-ben 
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3. ábra Az egyes élelmiszer és takarmány mintavételi célok teljesülése 2014-ben 

 

Talajvédelem 

Az élelmiszerbiztonság és az élelmiszerlánc alapját a termőtalaj védelme és hasznosítása, illetve a 
termőtalajon történő minőségi- és versenyképes mezőgazdasági árutermelés képezi.  

2014-ben a Talajvédelmi Információs és Monitoring (TIM) rendszer keretében tervezett 3708 db 
talajmintából 19 652 paramétert vizsgáltak a laboratóriumok. 

Az 1093 talajvédelmi kötelezettség betartásának ellenőrzése során 295 esetben talált nem 
megfelelést a hatóság. A kiszabott bírságok összege 47 millió forint volt, beleértve a termésnövelő 
anyagokkal kapcsolatos bírságokat is. A kiszabott bírságok összege csökkent, azonban összetételük 
változott a 2013. évi adathoz képest. 
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4. ábra Talajvédelmi ellenőrzések 2014-ben 
 

Bár a talajvédelmi hatósági ellenőrzések száma – azaz a termésnövelő anyagok és a talajvédelmi 
kötelezettségek betartásának ellenőrzése – növekedett az elmúlt évhez képest, a 2014-ben 
tapasztalt nem megfelelések száma arányaiban megfelel a 2013. évi ellenőrzéseken tapasztaltaknak. 

Növényi termékek, vetőmagok és szaporítóanyagok felügyelete, ellenőrzése 
A minőségi, növényi eredetű élelmiszer-előállítás elképzelhetetlen kiváló minőségű, ellenőrzött 
szaporítóanyag nélkül. A NÉBIH egyik kiemelt feladata a szaporítóanyag felügyelet, amely kiterjed a 
vetőmag, a burgonya vetőgumó, a fás- és lágyszárú szaporítóanyagok ellenőrzésére. Az elsődleges 
termelés egyik különleges területe 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 az export, az import, valamint a hazai 
termelés és EU-n belüli forgalmazás növény-egészségügyi ellenőrzésével, másrészt a károsítók 
rendszeres felderítésével, kiemelten fókuszálva a szaporítóanyagok ellenőrzésére.  

A növény-egészségügyi feladattervben meghatározottak végrehajtása a témák számát tekintve 
teljesen vagy időarányosan megtörtént. Zárlati károsító esetén az alkalmazott intézkedés a 
megsemmisítés, vagy az áru olyan mértékű feldolgozása, amely nem teszi lehetővé a károsító 
terjedését (pl. hőkezelés, biomassza, beszántás, öntözési tilalom).  
2014-ben három alkalommal került sor valamely fertőzés miatt élelmiszerlánc termék 
megsemmisítésére: 

 Ralstonia solonacearum fertőzés miatt Borsod-Abaúj-Zemplén megyében étkezési burgonya 
(Desirée) került zárlat alá, 4,77 ha területen, 193,18 t mennyiségben. A teljes tétel 
megsemmisítésre került. 

 Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus fertőzés 2014-ben több megyét érintett. Jász-
Nagykun-Szolnok megyében a fertőzött tételekből megmaradt burgonyát a hatóság zárolta. 
Nógrád megyében további két esetben szintén megsemmisítésre kerültek 22,6 t fertőzött 
tétel. 

 Plum Pox Virus által fertőzött szaporítóanyag termő területeken (üzemi törzsültetvények) a 
összesen 216 vírusfertőzött törzsfa égetéses megsemmisítésére volt szükség  9 megyében. 
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2014-ben 6568 esetben történt vizuális felderítés, károsító specifikus vizsgálatokkal. Két 
jogszabálysértést sikerült felderíteni,  növény-egészségügyi zárlat megszegése és növény-
egészségügyi igazolás nélküli forgalmazás miatt összesen 515.000 Ft növényvédelmi bírságot szabott 
ki a hatóság.  
A vizsgálatköteles termékek ellenőrzéseinek száma nőtt (export 18 %-kal, import  41%-kal, 
szaporítóanyag termeléssel és forgalmazással foglalkozó kis és nagykereskedők  18%-kal), a nem-
megfelelőségek és a tevékenységek korlátozásának száma lényegesen nem változott.  

 

 
5. ábra Vetőmagok és szaporítóanyagok ellenőrzése 

 
A fajtatulajdonosok, illetve termeltető vállalatok bejelentése alapján, jogszabályokban előírt számban 
és időben történik a vetőmag-előállítók rendszeres ellenőrzése. Az NÉBIH a forgalmazók megkeresése 
alapján elvégzi a szuperelit szaporítási fokú vetőmag-előállító táblák szántóföldi ellenőrzését és 
minősítését, fémzárolt és beküldött minták fajtaazonossági, tisztaság és csírázóképességi vizsgálatát. 
Ezen felül nagy hangsúlyt kap a vetőmagtételek GMO szennyezettségének rendszeres ellenőrzése. 

897 GMO szűrővizsgálatot végeztünk a laboratóriumban, ebből 18 vetőmagtétel lett pozitív. 
Kiemelendő, hogy ezek egyike sem került elvetésre, ezáltal biztosítva a hazai növénytermesztés GMO 
mentességét. A GMO szennyezett vetőmag tételek száma az évek átlagában állandó. Ennek oka a 
vetőmag tételek igen alacsony mértékű, véletlenszerű szennyeződése.  

3 névtelen bejelentés is érkezett GMO vetőmag használatra, a helyszínen történt elszámoltatás egyik 
esetben sem igazolta a bejelentésben foglaltakat. 588 határmenti forgalom és 9 piac ellenőrzést 
hajtottak végre a felügyelők, Romániából beszállításra kerülő esetleges GMO vetőmag kiszűrésére. 
Ezek az ellenőrzések nem tártak fel szabálytalanságokat.  
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6. ábra Az elmúlt 4 év vetőmag GMO ellenőrzési adatai 

 

A kukoricatáblák szántóföldi ellenőrzése és minősítése során 2014-ben 210 táblán, 39 faj, 795 hektár 
szántóföldi minősítését végezték a felügyelők.  

A szaporítóanyag ellenőrzés a következő kertészeti szakterületeket foglalja magába: zöldségpalánta 
és dísznövény szaporítóanyag, szőlő- és gyümölcs szaporítóanyag előállításának és forgalmazásának 
ellenőrzése.  
A palántatermesztőknél a jogszabály szerinti folyamatellenőrzésen és adminisztratív ellenőrzésen 
kívül a felügyelő tételes palántaminősítést is végez. 
A 2014. évben zöldségpalántával, dughagymával kapcsolatban a megyei felügyelők 69 engedélyes 
partnernél összesen 137 ellenőrzést tartottak. Az ellenőrzések a termesztőknél, illetve a 
kereskedelmi egységek többségénél intézkedésre okot adó, vagy súlyos jogszabálysértést nem tártak 
fel. Mindössze egy tétel nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak, amelyet a forgalomba hozataltól 
eltiltottak.  
A szőlő és gyümölcs szaporítóanyagok forgalmazásának adminisztratív ellenőrzése a származási 
bizonyítványok alapján történik. A NÉBIH által ellenőrzött magas kategóriájú (prebázis, bázis) 
szaporító alapanyagot előállító törzsültetvények és szaporító iskolák ellenőrzése során az elmúlt 
években szankcionálásra okot adó szabálytalanságot nem tapasztaltunk.  

A dísznövények nem esnek az élelmiszerlánc felügyelet hatálya alá. A nyilvántartásban szereplő 
dísznövény szaporítóanyag forgalmazókat szükség szerint, időszakosan a megyei felügyelők 
ellenőrzik. Az ellenőrzések száma évente változó, a kiválasztás kockázati alapon történik.  
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7. ábra Növényi szaporítóanyag felügyelet 

Az elsődleges termesztés másik speciális területe a növényi termék ellenőrzés, amelyek jelentős 
részét a zöldség-gyümölcs minőség és nyomon követési ellenőrzések teszik ki. 2014-ben 10373 tétel 
került ellenőrzésre a belföldi forgalmazóknál. A kifogások aránya mintegy 20%-kal csökkent 2014-ben 
(2013 évben 1266 tétel, 2014 évben 1057 tétel), ami a korábbi évek fokozott és a kockázatbecslés 
alapján végrehajtott, rendszeres ellenőrzéseknek és a piacellenőrzéseket bemutató 
médiaszerepléseknek tudható be. 2014 évben a kiszabott bírságok együttes összege 51 019 212 Ft 
volt. 
 

 

8. ábra Növényi termékek kereskedelmének ellenőrzése (2014) 
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Növényvédelem 

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 felügyelete.  
 
A tevékenység ellenőrzések során a növényvédő szert felhasználó termelők esetében előírt 3600 
ellenőrzés országos szinten teljesült, mivel 2995 technológiai ellenőrzés lefolytatása történt meg – 
amit kiegészít még a 2003 esetben elvégzett Kölcsönös Megfeleltetés ellenőrzés – 2014-ben. 
A növényvédő szer felhasználóknál végzett technológiai ellenőrzések esetében a leggyakrabban 
előforduló szabálytalanság a növényvédő szerek engedélyokirattól eltérő felhasználása, vagyis a 
technológiai fegyelem megsértése, valamint a kiürült csomagolóanyagok (göngyölegek) nem 
megfelelő kezelése volt. Problémaként a permetezési napló nem megfelelő vagy hiányos vezetése 
illetve a növényvédő szer megfelelő képesítés nélküli kijuttatása jelentkezett. A növénytermesztéssel 
foglalkozó ökológiai gazdálkodóknál lefolytatott – általában a tanúsító szervezetek által 
kezdeményezett – hatósági ellenőrzések alkalmával 14 esetben talált valamilyen szabálytalanságot az 
első fokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv.  
A növényvédő szer felhasználók által elkövetett jogsértésekért a hatóság összesen 9,5 millió forint 
bírságot szabott ki. 
A termelők körében elvégzett hatósági ellenőrzések és a feltárt szabálytalanságok száma csökkent, 
így a termelők esetében kevesebb növényvédelmi bírság lett kiszabva az előző évekhez képest. 
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9. ábra Növényvédő szerek felhasználáshoz kapcsolódó szabálytalanságok (2014) 
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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. 2014-ben 283 bejelentés érkezett, amelyek kivizsgálása érdekében 471 
helyszíni ellenőrzést folytattak le a növényvédelmi felügyelők. 152 esetben tártak fel 
szabálytalanságot. A legtöbb szabálytalanság (91 eset) a méhpusztulások kivizsgálásához köthető, de 
sok esetben történt növényvédő szer elsodródás. Összesen 6,4 millió forint bírság kiszabására került 
sor. 
Mintegy 630 minta laboratóriumi vizsgálata történt meg növényvédelmi tevékenységre 
visszavezethető káresemény kivizsgálására. A panaszbejelentések hatósági kivizsgálása elsősorban a 
méhmérgezésekkel volt kapcsolatos. A laboratóriumi vizsgálatok a növényi minták vizsgálata mellett 
kiterjedtek a méhhullákra is. 
A 2014 tavaszán jelentkezett tömeges méhmérgezések nagy részét egy Magyarországon nem 
engedélyezett növényvédő szer hatóanyag, a fipronil okozta. A NÉBIH által elvégzett laboratóriumi 
vizsgálatokból derült ki, hogy egy kaptán hatóanyagú gombaölő permetezőszer (Póker Extra 80 WDG) 
méhekre igen kockázatos fipronillal szennyeződött. Ezért okozhatta a megfelelő növényvédelmi 
technológia alkalmazásával kijutatott gombaölő permetezőszer több méhcsalád pusztulását. Az ügy 
kivizsgálása során megállapításra került, hogy a Póker extra 80 WDG készítmény a külföldi gyártás 
során szennyeződött fipronillal. A NÉBIH intézkedett a forgalmazóknál, valamint a termelőknél 
készleten maradt Póker extra 80 WDG készítmény forgalomból való kivonása és visszahívása, 
valamint a visszagyűjtött tételek megsemmisítése ügyében. A termék engedélytulajdonosával 
szemben 75 millió forint növényvédelmi bírság kiszabására került sor, növényvédő szer 
engedélyokirattól eltérő forgalomba hozatala és tömeges méhpusztulás előidézése miatt. 
 
A növényvédőszer-maradék vizsgálatokat tekintve 2014-ben 3698 db hatósági friss zöldség-, 
gyümölcs- és gabona-minta analízisét végezte el a hálózat a mintavételi program keretében, ezzel a 
mintavételi tervben előirányzott számok teljesültek. 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 hatósági minták 49,4 %-a nem tartalmazott szermaradékot kimutatható 
mennyiségben. Határérték feletti mennyiségben mért szermaradék tartalom miatt a minták 0,3 %-a 
minősült kifogásoltnak - 9 db (hazai eredetű fejes saláta, retek, sárgarépa és uborka).  
A kémiai biztonsági program keretében 650 feldolgozott élelmiszer, 267 bébiétel-, ital, 
gyermektápszer és 622, különböző állatfaj hús, máj és zsírszövet minta vizsgálata történt meg.  

Növényvédő szerek, termésnövelő anyagok, EK műtrágyák és 

állatgyógyászati szerek ellenőrzése 
 
A megyei felügyelők 2014-ben összesen 23 ellenőrzést végzetek a növényvédő szer-gyártó és -
kiszerelő üzemekben, az ellenőrzések magas számát egy a NÉBIH által elrendelt kiemelt ellenőrzés is 
növelte. Az első fokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a növényvédő szert gyártó és kiszerelő 
üzemeknél lefolytatott ellenőrzései során csupán egyetlen esetben talált szabálytalanságot.  
2014-ben 1815 növényvédő szert árusító kereskedelmi egység közül 1487 üzletben ellenőriztek. 
Összesen 1824 esetben történt hatósági ellenőrzés a növényvédő szert forgalmazók körében. A 
növényvédelmi felügyelők további 168 esetben végeztek helyszíni szemlét működési engedély illetve 
telepengedély kiadásához szükséges szakhatósági állásfoglalás kialakításához. 
A kis- és nagykereskedelmi egységeknél tartott hatósági ellenőrzések során a növényvédelmi 
felügyelők ellenőrzik az engedélyköteles növényvédő szerek forgalmazásának jogszerűségét. A 
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forgalmazási tevékenységhez kapcsolódóan 85 esetben tártak fel valamilyen szabálytalanságot. A 
leggyakrabban előforduló hiba a vásárlási jogosultságok vizsgálatának elmulasztása és a nem 
megfelelően vezetett nyilvántartás volt. Ezen hiányosságok azt mutatják, hogy a forgalmazók sokszor 
olyan személynek adják el az engedélyköteles növényvédő szert, aki nem jogosult azt megvásárolni, 
felhasználni. 

 
10. ábra Növényvédő szerek forgalmazásához kapcsolódó szabálytalanságok (2014) 

 

2014-ben 384 növényvédő szer - gombaölő, rovarölő, gyomirtó - tétel, illetve 833 minta 
laboratóriumi minőségvizsgálata történt meg 1320 vizsgálati paraméterre. Kilenc tétel Mospilan 20 
SG, Póker Extra 80 WDG, Actara SC, Alliette 80 WG bizonyult kifogásoltnak, elsősorban hatóanyag 
tartalom nem megfelelőség miatt.  
A kiszerelőknél, forgalmazóknál és felhasználóknál tartott ellenőrzések alkalmával sor kerül a 
növényvédő szerek helyszíni, vizuális vizsgálatára is, 2014-ben összesen 51 690 növényvédő szer tétel 
ellenőrzése történt meg. Az ellenőrzések alkalmával leggyakrabban lejárt szavatossági idejű 
növényvédő szerekkel találkoztak a felügyelők, de sok esetben volt gond a címkével vagy a 
csomagolással. 9 esetben találtak a felügyelők Magyarországon nem engedélyezett növényvédő 
szert, 9 tétel esetén pedig felmerült a hamisítás gyanúja. 63 esetben került sor megsemmisítés 
elrendelésére. A termékekkel kapcsolatos szabálytalanságokért összesen 20,6 millió forint bírságot 
szabtak ki a megyei felügyelők, melynek többségét, 19,6 millió forintot a forgalmazóknak, illetve az 
engedélytulajdonosnak kellett megfizetni.  
A NÉBIH 2014-ben utóellenőrzést tartott annál a növényvédő szer forgalmazással is foglalkozó 
cégnél, amelynél 2013-ban nagy mennyiségű lejárt felhasználhatósági idejű növényvédő szer 
forgalmazása miatt 15 millió forint növényvédelmi bírságot szabott ki. Az utóellenőrzés során 
megállapításra került, hogy a korábban lefolytatott ellenőrzés óta további 2 lejárt felhasználhatósági 
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idejű növényvédő szer tétel forgalmazására került sor. Tekintettel az ismételt jogsértés esetén 
alkalmazandó jogszabályokra, a forgalmazó 22,5 millió forint növényvédelmi bírságot kapott. 
 
Az 1680 tételszámú engedélyköteles termésnövelő anyag és EK-műtrágya címkézési, feliratozási, 
tárolási követelményeinek teljesülésének, valamint a forgalomba hozatali és felhasználási engedélyek 
meglétének ellenőrzése során 464 termék-mintavétel történt. 86 esetben állapítottak meg a 
talajvédelmi felügyelők a helyszínen szabálytalanságot, és 45 esetben laboratóriumban mértek 
beltartalmi hiányosságot vagy határérték feletti toxikus elem tartalmat. Ezen belül a NÉBIH Pécsi 
Talajbiológiai Laboratóriuma 57 db vizsgálatot végzett mikrobiológiai készítmények vonatkozásában, 
amelyből 14 termék esetében állapítottak meg valamilyen hiányosságot.  

 
Az állatgyógyászati készítmények gyártásának, nagykereskedelmi forgalmazásának és a készítmények 
minőségének éves tervszerinti ellenőrzése teljesült, azonban a piacfelügyeleti ellenőrzésre kijelölt 
oltóanyagok egy része a mintavétel idején nem volt raktáron.  
Állatgyógyászati készítmények gyártás ellenőrzése (GMP ellenőrzés) során 2014-ben 21 ellenőrzés 
történt. Az állatgyógyászati készítmények nagykereskedőinek ellenőrzésére (GDP ellenőrzés) 67 
esetben került sor.  
A centrálisan engedélyezett készítmények uniós piac-ellenőrzési terve alapján a tagállamok 8 
állatgyógyászati készítmény ellenőrzését végezték el; ebből 2 gyógyszerkészítmény mintavételezését 
és 2 immunológiai készítmény ellenőrzését (állatházi és laboratóriumi vizsgálatát) a magyar hatóság 
végezte el. A kölcsönös elismerési és decentralizált eljárásokban engedélyezett készítmények 
ellenőrzése során a laboratóriumok 6 gyógyszerkészítmény piacfelügyeleti ellenőrzését más tagállam 
OMCL laboratóriumával együttműködve végezték el. 
A gyártásengedélyezéshez kapcsolódó GMP megfelelőség ellenőrzést követően kiadott engedélyek 
száma 34. A lefolytatott ellenőrzéseket követően egy gyártó gyógyszergyártási engedélye 
felfüggesztésre került. Három esetben szabálysértés miatt közigazgatási hatósági eljárás indult; egy 
esetben a gyártó figyelmeztetésben részesült, két esetben bírság kiszabására került sor. A kiszabott 
bírságok összege 6 570 000 Ft. A 35 gyógyszer-nagykereskedelmi tevékenység ellenőrzések 
eredményeként 9 esetben szabálysértési eljárás indult; 6 esetben figyelmeztetés, 5 esetben bírság 
kiszabására került sor. A kiszabott bírságok összege 525 000 Ft. Forgalmazási korlátozásra a 
forgalomba hozatali engedély módosítása miatt 25 esetben került sor. Alaki hibás állatgyógyászati 
készítmények forgalmazására vonatkozó kérelmet 24 nagykereskedő/engedélyes nyújtott be. Az 
engedély kiadására 159 készítmény (gyártási tétel) esetében került sor. A hatóság négy kérelmet 
utasított el. 1470 állatgyógyászati termék/tétel került minőség-ellenőrzésre. Az ellenőrzésekhez 
kapcsolódóan a laboratóriumok összesen 390 állatgyógyászati termék/tétel (151 immunológiai 
készítmény és 239 gyógyszerkészítmény) laboratóriumi/állatházi ellenőrzését végezték el. Az 
elvégzett vizsgálatok száma összesen közel 3500. Az éves terv alapján ellenőrzött készítmények 9%-
ánál a csomagolóanyag/használati utasítás nem-megfelelősége volt azonosítható. Forgalomba 
hozatali engedély kiadását megelőzően 138 törzskönyvi minta laboratóriumi ellenőrző vizsgálataira 
került sor (9 oltóanyag, 129 gyógyszerkészítmény). A Gyógyszerkönyvi együttműködés keretében a 
laboratóriumok 6 uniós vizsgálati programban vettek részt. Az ellenőrzések 17 esetben tártak fel nem 
megfelelőséget; 8 oltóanyag tételes felszabadítása valamint 7 gyógyszerkészítmény laboratóriumi 
vizsgálata során. Öt oltóanyag gyártási tétel nem kerülhetett forgalomba. Az év során az EU gyors 
riasztási rendszerén keresztül 13 állatgyógyászati vonatkozású bejelentés érkezett. A bejelentések 
kivizsgálását követően a hatóság 2 készítmény érintett gyártási tételeinek országos visszavonását 
rendelte el.  

Az állatgyógyászati készítmények alkalmazását követően tapasztalt mellékhatás bejelentések 
(Pharmacovigilance rendszer) száma 34 volt; az állatorvosoktól 2 bejelentés, az állattulajdonosoktól 4 
bejelentés érkezett, 19 esetben a forgalomba hozatali engedély jogosultja (engedélyes) jelentette az 
esetet. Tizenkilenc bejelentés állatgyógyászati gyógyszerkészítményre, 6 bejelentés állatgyógyászati 
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oltóanyagra vonatkozott. A készítmények használata után az állatokon 6 esetben nem súlyos 
mellékhatásokat, 13 esetben súlyos mellékhatásokat jelentettek, 6 esetben a készítmény 
hatékonyságának hiányát feltételezték. Az alkalmazott készítmény és a tapasztalt tünetek közötti ok-
okozati összefüggés kivizsgálása és az adatok rögzítése az Eudravigilance rendszerben megtörtént. 
Az engedélyesektől 770 rendszeres gyógyszerbiztonsági jelentés (PSUR) érkezett be; 90 centrálisan 
engedélyezett gyógyszerkészítményre, 59 centrálisan engedélyezett oltóanyagra vonatkozott. 426 
PSUR nemzetközi eljárásban törzskönyvezett készítményre vonatkozott. Tizenhárom készítmény PSUR 
értékelését, a magyar hatóság, mint Referens Tagállam készítette el. A tagállamok közötti 
munkamegosztás keretében a magyar hatóság 6 hatóanyagra vonatkozóan végezte el a PSUR 
értékelést, ami 12 állatgyógyászati gyógyszerkészítményt érintetett. 
A 2014. évi forgalomba-hozatali ellenőrzések eredményeit az előző évek eredményeivel összevetve 
megállapítható, hogy a nem megfelelőségek számában szignifikáns változás nem történt, azonban a 
szabálytalanságok súlyossága nőtt. Az ellenőrzések során feltárt nem megfelelőségek többsége a 
jogszabályellenes gyártást és forgalmazást érintette. Jellemző nem-megfelelőségek: 

 gyártási és forgalmazási engedély hiányában végzett tevékenység 

 forgalomba hozatali engedélyben foglaltaktól eltérő gyártás 

 nem megfelelő csomagolóanyagban való forgalmazás 

 ellenjegyzett megrendelő nélküli gyógyszerkiadás 
 

 

 
11. ábra Növényvédő szerek és állatgyógyászati szerek tételeinek laboratóriumi minőségellenőrzése 

 

Takarmányok ellenőrzése 

A NÉBIH által kiadott hatósági ellenőrzési tervnek megfelelően, a területi szervek hatósági 
ellenőrzései kiterjedtek a takarmányipari létesítmények és a takarmányok ellenőrzésére is. 
A takarmányipari létesítmények száma az elmúlt évben jelentősen nem változott. 2014. év végén 
5773 db takarmány előállító és forgalmazó létesítmény szerepelt a hatósági nyilvántartásban a 2013. 
évi 5348 db létesítménnyel szemben. A takarmányt előállító létesítmények száma 859 db, a 
forgalmazó létesítmények száma 4914 db volt 2014-ben. A csekély mértékben változó 
létesítményszám mellett az előállított takarmányok összmennyisége jelentősen nem változott. 
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2014. évben az élelmiszerlánc-felügyelet során elvégzett takarmány előállító és forgalmazó 
létesítmény ellenőrzések száma 1671 darab volt. Az ellenőrzések kiterjedtek a létesítmények 
működésének, minőségirányítási és önellenőrzési rendszerének ellenőrzésére és a termékek 
vizsgálatára. Az éves monitoring mintavételi tervnek megfelelően megtörténtek a mintavételek, és a 
minták vizsgálata kiterjedt az élelmiszer- és takarmány biztonsági és minőségi paraméterekre. 
A hatósági takarmány-létesítmény ellenőrzések során feltárt nem megfelelőségek száma csökkent az 
elmúlt évben (2013-ban 202, 2014-ben 163). A hatóság 2014-ben 43 esetben alkalmazott 
figyelmeztetés szankciót a takarmányok ellenőrzése kapcsán, amely az előző évhez hasonló értéket 
mutat. Takarmány-ellenőrzéssel kapcsolatban 2014-ben 31 esetben került sor bírság kiszabására, 
összesen 7 380 000 Ft összegben. Ez a 2013. évhez képest hasonló számú, de kisebb összegű bírságot 
jelent. 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 nyomon-követhetőséggel kapcsolatos 
adminisztrációs hiányosságok voltak.  
 
A takarmányok laboratóriumi vizsgálatán alapuló ellenőrzése során feltárt hibák jellemzően minőségi 
problémák voltak. A 2014. évben összesen 6601 tétel került vizsgálatra (helyszíni és laborvizsgálatok 
összege), amiből 79 tételnél állapított meg a hatóság hibát. Minőségi vizsgálatok során esetenként az 
előállítók a címkén garantált beltartalomhoz képest olyan mértékben tértek el, amely már jogszabályi 
kifogás alá esik. Jellemző minőségi nem megfelelőség a fehérje- és vitaminhiány, illetve a makro- és 
mikroelem-tartalomban való eltérések voltak. A csekély számú takarmány biztonsági nem 
megfelelőségek jellemzően nemkívánatos anyagszennyezések voltak, de egy esetben sem merült fel 
közvetlen élelmiszerlánc-biztonsági veszély. A kifogásolási arány a tavalyi értékhez képest csökkent. 
Összességében a takarmányok biztonsági és minőségi paraméterei nem mutattak jelentős változást. 
A hatóság az ellenőrzések során feltárt hibák esetében minden esetben kivizsgálta a nem 
megfelelőség okát, és az adott tétellel kapcsolatban megtette a további szükséges intézkedéseket. 
A takarmány GMO monitoring vizsgálatok keretében 89 takarmányminta analízisét végeztük el. A 

minták megoszlása: 40 kukorica, 29 szója, 4 rizs, 5 repce, 2 búza és 9 keverék minta. 1 kukorica, 26 

szója és a 9 keverék minta lett pozitív. Kukorica estében a pozitivitás oka engedélyezett 

transzgénikus, Roundup Ready (a továbbiakban: RR) szója technikailag elkerülhetetlen szennyezése 

volt. A szója és takarmánykeverékek vizsgálata során a GMO pozitív mintákban szintén engedélyezett 

GM szervezet jelenlétét mutatták ki. Az Unióban engedélyezett GMO-t tartalmazó takarmányokra a 

jogszabályok jelölési kötelezettséget írnak elő. 

Vizsgált minta 
jellege 

Kukorica Szója Rizs Repce Búza Keverék 

Mintaszám (db) 40  29  4  5  2  9  

GMO negatív 39 (97,5%) 3 (10%) 4  5  2  0   

GMO pozitív 1 (2,5%)  26 (90%) - - - 9  (100%) 

RR szója - 26  - - - 9  

RR <  5% - 4     2  

RR > 5% - 22  - - - 7  

7. táblázat Takarmányok GMO vizsgálata 
 

Állategészségügyi és állatvédelemi ellenőrzések, állattenyésztési 

felülvizsgálatok 

Az ellenőrzések jellege az éves létesítmény-ellenőrzési tervben előírt kockázatbecslésen alapuló 
tervezett/kötelező, kompenzációs illetve eseti ellenőrzés volt. 
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A szakterületi ellenőrzések az éves létesítményellenőrzési terv és a szakmai igazgatósággal történő 
egyeztetés alapján valósulnak meg. 
Állatvédelmi tárgyú ellenőrzések száma – a kockázatbecslés alapján végrehajtott és a bejelentésre 
történő ellenőrzéseket is beszámítva – a tárgyévben 7639 volt.  A NÉBIH a NAV-val közösen 20 
helyszínen, összesen 47 pénzügyőr részvételével végezett ellenőrzéseket, amelyek során 718 

gépjármű átvizsgálására került sor a szlovák határszakaszon. Ismeretlen származás és 

egészségügyi háttér miatt elrendelésre került több mint 550 illegálisan Magyarországra 

szállított sertés leölése és ártalmatlanítása (Csongrád, Békés, Hajdú-Bihar megye). 
Az ellenőrzések során a jelenlegi járványügyi helyzettel kapcsolatos felderítésre nem került sor. Az 
ellenőrzött sertésszállítmányok, valamint a szállítmányok okmányai – az állategészségügyi hatóság 
tájékoztatása szerint – megfeleltek a vonatkozó jogszabályoknak. 
A 2014. évben állat-egészségügyi bizonyítványok tekintetében 24 módosítás és 96 új bizonyítvány 
elkészítése történt meg. Ez utóbbi számszerűen 5 db általános és 91 db ország-specifikus 33 országra 
vonatkozóan. 
 
Magyarországról a 2014. évben mintegy 14.000 db élő állat szállítmány került kiszállításra, amelyből 
több mint 3000 db szállítmány képezte a tényleges exportot különböző harmadik országokba.  
 

Faj Összes 
szállítmány (db) 

Állatlétszám (db) Fő piacok 

Ló 62 1009 EU 

Szarvasmarha 1865 49870 EU 

1555 82045 Libanon 

Izrael 

Egyiptom 

Törökország 

Sertés 2424 674233 EU 

881 170168 Szerb 
Köztársaság 

Bosznia-
Hercegovina 

Juh, kecske 2780 857850 EU 

75 26693 Libanon 

Baromfi 3832 61217950 EU 

501 18814634 Ukrajna 

Moldova 

Orosz Föderáció 

Üzbegisztán 

8. táblázat Elő állat export-szállítások (2014) 
 
A sertéshús kivitele nőtt a 2014. évben, amely megközelítette a 138 ezer tonnát. A sertéshús nagy 
része Romániába, Olaszországba és Japánba került, de egyre növekvő a magyar sertéshús piaca 
Horvátországban, a Koreai Köztársaságban, Szlovákiában és Szlovéniában is.  
A baromfihús kiszállítása is egyre jelentősebb arányban növekedett, amely a 2014. évben 213 ezer 
tonnát tett ki és a legnagyobb külföldi vásárlói piacunk Románia, Ausztria, Németország és Szlovákia 
volt. 
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A tojás és tenyésztojás kiszállítása némileg csökkent 2014. évben, de így is közel 110 millió db került 
kiszállításra, amely legnagyobb része a romániai, az olaszországi, az orosz, az ausztriai és a horvát 
piacra került. 
 
Az állatvédelmi ellenőrzések során az ellenőrök 87 esetben tapasztaltak meg nem felelést, minden 
esetben figyelmeztetésben részesítették a jogsértőket. Az állatvédelmi szabályok megsértése miatt 
69 alkalommal került sor állatvédelmi bírság kiszabására, összesen nagyjából 18 millió Ft értékben. 
Az ENAR ellenőrzések többéves tapasztalata, hogy az ellenőrzések és a megfelelő célcsoportok 
kiválasztása eredményeként évről évre csökken a meg nem felelések száma. 

 

12. ábra Állategészségügyi ellenőrzések fajonkénti megoszlása (2014) 

Bevezetésre került a Melléktermék Bevallási Rendszer (MEBER), ami lehetővé tette az állati 
melléktermékekkel kapcsolatos tevékenységet végzők számára az éves jelentésük elektronikus úton 
történő bejelentését.  

Az állatjóléti ellenőrzésekhez speciális mérőműszerek kerültek átadásra a Megyei Igazgatóságok, és 
azokon keresztül a járási főállatorvosok számára is. A mérőműszerek segítségével a hatósági kollégák 
pontos méréseket végezhetnek az állatjóléti paraméterek vonatkozásában (pl. káros gázok 
koncentrációja). Az átadott és használat közben bemutatott műszerek a következők: anemométer, 
szén-dioxid-, hőmérséklet-, páratartalom-mérő, lézeres távolságmérő, ammóniamérő, transzponder 
leolvasó. Az állami ebadatbázis adatai alapján a tárgyév során 219000 ebet jelöltek meg 
transzponderrel. A NÉBIH által működtetett ÁTET 145 állatkísérleti engedélykérelmet bírált el. 

Az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel 
kísérésükre irányuló nemzeti programok 2014. évi finanszírozásának szabályairól szóló, 50/2014. 
(IV.29.) VM rendelet keretében az alábbi társfinanszírozási összegek kerültek kifizetésre: 

 szalmonella gyérítési programok: 824.867.278 Ft 

 KSP monitoring: 13.317.179 Ft 

 madárinfluenza monitoring: 82.440.397 Ft 

 TSE monitoring: 93.182.544 Ft 

 veszettség monitoring: 628.785.885 Ft 

A szarvasmarha, sertés, juh, kecske, ló, baromfi, hal, nyúl, prémes-állat, galamb és méh fajtákat, 
valamint az őshonos fajtákat érintő tenyésztő szervezetek felülvizsgálata és ellenőrzése éves terv 

35% 

19% 

29% 

17% 

Baromfi Sertés Marha Juh-kecske
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alapján történik. 2014-ben több mint 3000 helyszíni ellenőrzést végeztek az állattenyésztési 
szakemberek. 10 esetben került sor bírság kiszabására, mintegy 2.200.000 Ft. értékben. 

Állat-egészségügyi diagnosztikai vizsgálatok 
A NÉBIH Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság laboratóriumaiba összesen 872 125 minta 
érkezett vizsgálatra 2014-ben, amelyből 1 609 699 vizsgálatot végeztek. A laboratóriumok 
valamennyi bejelentési kötelezettség alá tartozó betegség vizsgálatára meghirdetett nemzetközi 
körvizsgálatban (pl.: ASP, KSP, RSzKF, „hólyagos betegségek” TSE/BSE, veszettség, AI, baromfipestis) 
részt vettek, valamennyit megfelelő eredménnyel zártuk le.  
 
2014. január 14-én az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság (Standing Commitee on 
the Food Chain and Animal Health, a továbbiakban: SCOFCAH) megszavazta Magyarország 
gümőkórtól hivatalosan mentes státuszát majd 2014. február 14-én megjelent a 2003/467/EK 
bizottsági határozat mellékletének módosításáról szóló 2014/91/EU Bizottsági végrehajtási határozat. 
Kiemelkedő eredmény továbbá az is, hogy az Nemzetközi Állatjárványügyi Hivatal (World 
Organisation for Animal Health, a továbbiakban: OIE) 2014 májusában elismerte Magyarország BSE 
szempontjából elhanyagolható kockázatú státuszát. 
 
2014-ben lépfene kizárására és/vagy megállapítására 14 megye 40 településéről összesen 134 minta 
érkezett.  A vizsgálatok során 3 megyében (Hajdú-Bihar, Heves és Jász-Nagykun-Szolnok) 16 mintában 
állapított meg lépfenét a laboratórium.  Július hónapban 63 minta vizsgálata során 14 mintából 
mutatták ki a kórokozót. A július havi járványkitörés jelentős számú emelkedést eredményezett a 
korábbi évekhez képest (2013-ban 24 minta vizsgálata történt meg, ebből 1 megyében 2 pozitív 
megállapítás volt). 
 
A szalmonella gyérítési program keretében 3070 hatósági és 6614 vállalkozói megrendelésre érkezett 
minta vizsgálatát végezték el, a mintaszám nagyságrendileg nem változott az előző évhez képest. 
 
A 99/2003/EK irányelvnek megfelelően az EU parazitológiai referencia-laboratóriumával 
együttműködve folytatódtak a Trichinella-fajok és az Echinococcus multilocularis hazai 
elterjedtségével kapcsolatos vizsgálatok. 2014-ben 828 Trichinella vizsgálatot végeztek rókából. 332 
Echinococcus multilocularis vizsgálat is történt. 
 
2014-ben huszonhárom esetben került megállapításra surlókóros (scrapie) fertőzés hazai juh 
állományokban. Huszonkét esetben atipikus surlókór került megállapításra, egy esetben klasszikus 
surlókór. Szükség esetén a fertőzött állományok tulajdonosai vállalták az állatok genotipizálását, 
ezáltal elkerülhető volt az állományok teljes felszámolása. 

Szarvasmarha betegségek 

Gümőkór 

2014-ban 897 házi- és vadonélő állat (beleértve a vad madarakat is) szervmintáiból történt gümőkór-
kimutatásra irányuló bakteriológiai vizsgálat. A vizsgált mintából 519 voltszarvasmarha eredetű, 21 
bizonyult pozitívnak, valamennyi esetben Mycobacterium bovis ssp.caprae-t mutattak ki. A 
szarvasmarha gümőkór így 1 ismert (Somogy megye), továbbá 2 új állományban (mindkettő Heves 
megye) került megállapításra. A kórokozó kitenyésztését követően az identifikálás molekuláris 
biológiai módszerrel történt. 2014. január 14-én a SCOFCAH megszavazta Magyarország gümőkórtól 
hivatalosan mentes státuszát majd 2014. február 14-én megjelent a 2003/467/EK bizottsági 
határozat mellékletének módosításáról szóló 2014/91/EU Bizottsági végrehajtási határozat.  
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Brucellosis, leukosis, BVD vírus, Brucella melitensis 

Szarvasmarha brucellosis felderítésére 356 897, míg szarvasmarha-leukosis kapcsán 161 688 
vizsgálatot végeztek el a laboratóriumokban az elmúlt évben. A szarvasmarha-vérmintákból 98 471 
vizsgálatra került sor IBRgE, míg 39 970 IBRgB- ELISA-val. Paratuberculosis kapcsán 27 029 szerológiai 
vizsgálatot hajtottak végre.  
A BVD vírus (szarvasmarhák vírusos hasmenése) kimutatása elsősorban tenyészállatok 
ellenőrzéséhez, vagy export (elsősorban török) előtti ellenőrzéshez kapcsolódott 2014-ben is, 
mindösszesen 14 233 vizsgálat volt. 
2014-ben a vizsgálatra küldött emlős, vad és baromfi hullák száma nem változott. 

Brucella melitensis-től való mentességünk ellenőrzéseként 49 991 vizsgálatot végeztek, valamennyi 

negatív eredményre vezetett. Magyarország megőrizte Brucella melitensistől való hivatalosan 

mentes státuszát, Brucella abortustól való mentességi kérelmünk benyújtásra került az Európai 

Bizottsághoz. 

 BSE 

A BSE-gyorsteszttel 11 090 szarvasmarha mintát, továbbá 11 611 juh, 212 kecske mintát vizsgáltak 
meg. Az OIE 2014 májusában elismerte Magyarország BSE szempontjából elhanyagolható kockázatú 
státuszát. 

Schmallenberg vírus 

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

Kéknyelv betegség 

A Balkán régión végigsöprő kéknyelv-betegség 2014 októberében elérte Magyarországot, ezzel 
Hazánk nagy része a betegség szempontjából korlátozás alá került. A járványhelyzetben két és fél 
hónap alatt 39 330 vizsgálatot végeztek a laboratóriumok. A járvány nálunk főként szarvasmarhákat 
érintett, 14 873 szerológiai és 19 369 PCR vizsgálatot végeztek, juh esetében vizsgálatok PCR 4008, 
szerológia 627 db, kecske szerológia 60, PCR 201. A 2,5 hónap alatt összesen 77 kitörés történt, 
ennek kapcsán 67 állat került leölésre (63 db szarvasmarha, 4 db juh), 113 levágásra (szarvasmarha) 
és 5 állat elhullott (3 db szarvasmarha, 1 db juh, 1 db kecske). A Culicoides vektorok entomológiai 
vizsgálata is megkezdődött.  A betegség terjedése a tél beálltával, a törpeszúnyogok aktivitásának 
csökkenésével ideiglenesen leállt. A járvány leküzdése folyamatban van. 

Sertés betegségek 

Az elmúlt évben is folytatódott 14 323 kilőtt vaddisznóból származó vér- és szervminták klasszikus 
sertéspestis felderítésére irányuló szűrővizsgálata.  
A vaddisznó állományok klasszikus sertéspestistől való sikeres mentesítési programjának 
eredményeként Magyarország visszanyerte mentességét. 2014-ben, az ezt megelőző négy év 
eredményeivel megegyezően, víruspozitív esetet nem állapított meg a laboratóriumi vizsgálat. Az 
utolsó víruspozitív egyed kimutatására 2009-ben került sor. 
Házi sertésállományok esetében, a KSP-re irányuló valamennyi virológiai (911 db) és szerológiai (1802 
db) vizsgálat negatív eredménnyel zárult.  
Magyarország megtartotta klasszikus sertéspestistől mentes státuszát.  
2014-ben Ukrajnában, Lengyelországban, Lettországban, Litvániában, Észtországban állapítottak meg 

afrikai sertéspestis eseteket. Az európai járványügyi helyzetre való tekintettel Magyarországon 
elrendelt aktív felderítésben 16 633 vaddisznó vér- és szervminta vizsgálata történt meg, kivétel 
nélkül negatív eredménnyel.   
Házi sertésből ASP-re 154 szerológiai, továbbá 800 PCR vizsgálatot végeztek, negatív eredménnyel. 
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A sertésállományok Aujeszky-betegség felderítése céljából 112 736 vizsgálatára került sor 2014-ben. 
A sertésállományok Aujeszky-betegségtől való mentességének ellenőrzése keretében elvégzett 
virológiai és szerológiai vizsgálatok negatív eredménnyel zárultak.  
Vaddisznók Aujeszky-féle betegségének kimutatására 4362 PCR vizsgálatot végeztek a 
laboratóriumok. 
2014-ben kiegészítő jelentést nyújtottunk be az Európai Bizottsághoz a 2013-ban beadott, Aujeszky-
betegségtől való mentességünk elfogadtatására irányuló kérelmünkhöz, mely alapján azt 2014 
novemberében szavazásra bocsátották. 
Az Aujeszky-monitoringgal párhuzamosan a kisüzemekben brucellózis-vizsgálat is történt. A 
sertésbrucellosis felderítésére 31 355 szerológiai vizsgálatot végeztek. 
A sertésállományok PRRS vírustól való mentesítési program folytatásaként 2014 őszén újabb 
megyéket soroltak a mentesítés alatt álló korábbi megyékhez (összesen 13 megye). A program 
eredményeképpen 2014 végére az ország csaknem összes kislétszámú állománya mentesült a 
betegségtől. Zala, Vas, Borsod-Abaúj-Zemplén és Nógrád megyékben a nagylétszámú állományok is 
elérték a mentes státuszt. A vizsgálati szám jelentősen emelkedett az előző évhez képest, 139 243 
vizsgálat volt mindösszesen, ebből 123 069 Elisa vizsgálat, 4105 PCR.  
2014 januárjában megjelent a sertésállományoknak a sertés reprodukciós zavarokkal és légzőszervi 
tünetekkel járó szindrómájától való mentesítéséről szóló, 3/2014. (I. 16.) VM rendelet, Magyarország 
PRRS-től való mentesítése folyamatban van, a mentesítés regionális alapon történik. 

Veszettség 

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

Fertőző kevésvérűség 

A 2014. évben 15.686 vizsgálatot végeztek ló fertőző kevésvérűség (a továbbiakban: FKV) ellenanyag 
kimutatása céljából, ebből 2.873 vizsgálatot lóútlevél kiállításához. A rutin diagnosztikában AGID 
(agargél immundiffúziós) módszert használtak (15.398 vizsgálat). A pozitív eredmények 
megerősítésére, a szeropozitív állattal együtt tartott lovak vizsgálatára, vagy ha sürgős a vizsgálat 
ELISA tesztet is alkalmaztak (288 vizsgálat). 2014-ben 7 fertőzött lovat találtak 6 megyében (Jász-
Nagykun-Szolnok 2, Zala 1, Csongrád 1, Hajdú-Bihar 1, Szabolcs-Szatmár-Bereg 1, Tolna 1). 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, 27 633 vizsgálatot végeztek.  

Szalmonella 

A baromfi szalmonellózis gyérítési programok végrehajtása során az összes hasznosítási irány 

esetében elértük az EU által meghatározott célkitűzést. 

Halak 

A pontyfélék tavaszi viraemiája tekintetében megőriztük mentességünket, pisztrángok vírusos 

vérfertőzése és a pisztrángfélék vérképzőszervi elhalása sem fordult elő. 2014-ben KHV-

kimutatása céljából több mint 7000 mintát vizsgáltak meg a laboratóriumok. A monitoring 

program keretében 165 halgazdaságból történt mintavétel. Az 1958 PCR „pool” vizsgálata 

során (1 pool = max. 5 db hal) mindösszesen 1 Komárom-Esztergom megyei horgásztóban és 
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1 Somogy megyei halgazdaságban került megállapításra a betegség. Az érintett halgazdaság 

teljes halállománya felszámolásra került, a horgásztó esetén a kifogott hal élő állapotban 

történő elszállításának tilalma került elrendelésre. Az elmúlt három évben a pozitív esetek 

száma hasonló volt. 

Méhek 

A méhcsalád-pusztulás felmérésére irányuló EU kísérleti program 2014-ben is folytatódott a 

pusztulások hátterében álló betegségek (Varroa atka, Nosema spp., CBPV, 

nyúlós és európai költésrothadás) vizsgálatával. 

 

Élelmiszer előállítás, forgalmazás, vendéglátás ellenőrzése 
Az élelmiszerlánc-felügyeleti ellenőrzések az Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv szerint 
történnek. Az ellenőrzések és mintavételek száma kockázatbecslés alapján került meghatározásra, 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. 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 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. 
 
2014. évben a létesítmény-ellenőrzések száma 66 525 volt. 
A hatóság az ellenőrzések során 3927 esetben szabott ki bírságot, összesen 757 963 875 Ft értékben.  
2014. évben hazánkban 5711 darab bejelentésköteles élelmiszer-előállító létesítmény működött. A 
bejelentésköteles élelmiszer-előállítók ellenőrzése során a legtöbb termékellenőrzés az édesipari és a 
sütőipari termékeket, valamint a tartósított zöldség-, gyümölcstermékeket érintette; az ilyen típusú 
üzemek részaránya ugyanis a legmagasabb. Ezeken kívül azonban jelentős számú alkoholmentes ital 
és - főleg a kiemelt ellenőrzések kapcsán - méz is ellenőrzésre került. A létesítményellenőrzések 
során leggyakrabban higiéniai hiányosságok és a nyomonkövetési hiányosságok miatt kellett a 
hatóságnak szankcionálnia. 
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13. ábra Élelmiszerbiztonsági ellenőrzések 2014-ben 

 
Az engedélyköteles élelmiszer-előállító létesítmények száma 818 a tejgyűjtők és tojáscsomagolók 
nélkül. Az engedélyköteles élelmiszer előállító létesítményekben a NÉBIH által indított központi 
felülvizsgálatok és ún. harmadik országi export keretében 120 alkalommal került sor helyszíni 
ellenőrzésre, és további 45 alkalommal gépek higiéniai alkalmasságával kapcsolatos helyszíni 
vizsgálat történt. 
A létesítményekkel kapcsolatos legjellemzőbb hiányosságok a strukturális nem megfelelőség, a 
nyomon követhetőséggel, tisztítás-fertőtlenítéssel, önellenőrzéssel kapcsolatos problémák voltak. A 
HACCP rendszerrel (Hazard Analysis Critical Control Point, Veszélyelemzés a Kritikus Szabályozási 
Pontokon) kapcsolatos hiányosságok aránya a korábbiakhoz képest csökkent. 
Az élelmiszer-forgalmazó létesítmények száma 2014. év végén 40 431 volt, az előző évhez képest 
kismértékben (5%-kal) nőtt az egységek száma. A regisztrált kistermelők száma 11 588 fő volt, amely 
szintén kismértékű emelkedést jelent az elmúlt évek adataihoz képest. A helyi termelői piacok száma 
214-re nőtt. 
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14. ábra Regisztrált kistermelők megoszlása (2014) 
 
 

 
15. ábra Kistermelői ellenőrzések 
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16. ábra Termelői piacok megoszlása (2014) 

 
A vendéglátás és étkeztetés területén 2014-ben 53 233 létesítmény működött. Az étkeztető-
vendéglátó szektor hatósági felügyelete során 2014-ben 22 026 ellenőrzés történt.  
Első magyarországi tárolási helyen – amely lehet élelmiszer-előállító, -forgalmazó létesítmény vagy 
vendéglátóhely – 3254 ellenőrzésre került sor, melynek eredményeként 2 esetben kellett a 
tevékenységet korlátozni, 9 esetben figyelmeztetést alkalmazni, és 11 alkalommal bírságot kiszabni a 
megállapított hiányosságok miatt.  
2014-ben összesen 59 909 hatósági élelmiszerminta laboratóriumi vizsgálatára került sor, az 
élelmiszermintákon elvégzett vizsgálatok száma 250 084.  
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17. ábra Élelmiszerminták laboratóriumi vizsgálata vizsgálati irányonként (2013, 2014) 

A leggyakoribb hiba a tavalyi évhez hasonlóan a lejárt fogyaszthatósági idővel vagy lejárt minőség-
megőrzési idővel való forgalmazás jogsértése volt. Ezt követte a jelölési hiba, a harmadik helyen 
pedig a nyomonkövetési kifogások álltak. A laboratóriumi vizsgálatok kapcsán a 2014-es évben a 
mikrobiológiai kifogásokat követték az érzékszervi és a minőségi 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 2014-ben 155 963 élelmiszertételt vont 
ellenőrzés alá a hatóság, melyek közül 10 148 tételt kellett kivonni a forgalomból (6,5%), az 
ellenőrzött és nem megfelelt tételek aránya megegyezik a tavalyi év adataival. A forgalomból kivont 
tételek aránya a vizsgált tételekhez képest hazai élelmiszerek esetében 3,8%, tagállaminál 1,3% és 
harmadik országból származó élelmiszerek esetében 1,3% volt. 
Folytatódott az élelmiszerláncban használt fertőtlenítőszerek mikrobiológiai hatásvizsgálata, mely 
továbbra is jelentős kifogásoltsági arányt mutat (2013-ban 24%-os, 2014-ben a célzottabb vizsgálatok 
hatására 36%-os). A 2014. évben az ivóvíz monitoring terv alapján 834 laboratóriumi ivóvízminta-
vizsgálat került kiírásra, célzottan a magasabb kockázatok irányába.  Ebből 101 minta esetében volt 
határérték-túllépés. Leggyakoribb kifogásolt paraméter a vas, mangán, ammónium, illetve a 
szokásosnál magasabb mikrobaszám. Kifogásoltság, illetve nem megfelelőség esetén minden esetben 
első fokon határozat formájában megtörtént a víz felhasználásának korlátozása, a vízminőség-javító 
intézkedésekre kötelezés, illetve a vízfelhasználás felfüggesztése. 
Az élelmiszer GMO monitoring vizsgálatok keretében 378 élelmiszerminta analízisét végeztük el. A 

minták megoszlása: 211 szójatartalmú minta, 104 kukoricát tartalmazó minta, 37 rizsminta és 26 

lenmag minta. A szója tartalmú mintákból 146 bizonyult negatívnak (69%). A 65 pozitív mintából 53 

esetben 0,1% alatti és 12 mintánál 0,1%-0,9% közötti GMO tartalmat mértünk. Az utóbbi hat évben a 

GM pozitív minták egyike sem haladta meg a 0,9%-os GMO tartalmat.  
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Vizsgált 
összetevő 

Szója Kukorica Rizs Len 
(FP967) 

Mintaszám (db) 211  104  37  26  

GMO negatív 146 (69%) 103 (99%) 37 (100%) 26 (100%) 

GMO pozitív 65 (31%) 1 (1%) 0 0 

0,9% fölött 0  - - - 

0,1%-0,9% 12 (6%) - - - 

0,1% alatt 53 (25%) - - - 

9. táblázat Élelmiszer GMO monitoring vizsgálatok 2014-ben 
 
A borászati termékek és az egyéb alkoholos italok ellenőrzése során a felügyelők 2773 mintát vettek. 
A borászati üzemek működési engedélyeinek kiadásával kapcsolatos feladatok (helyszíni szemlék, 
hiánypótlások elrendelése, szakhatósági hozzájárulások beszerzése, határozat elkészítése) realizálása 
során a borászati felügyelőink 254 esetben végeztek adminisztratív ellenőrzést. Az Európai 
Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 
2011. évtől igényelhető támogatásról szóló, 83/2011. (VIII.31.) VM rendelet szerinti szakmai 
igazoláshoz szükséges ellenőrzés 140 esetben történt. 908 külföldről származó borászati termék 
adminisztratív ellenőrzését végezték el az eredetigazolások kiadása céljából. 2014. évben 13 293 tétel 
borászati termék esetében igényeltek a bortermelők, előállítók, forgalmazók forgalomba hozatali 
engedélyt, így a megnövekedett számú előzetes, forgalomba hozatalt megelőző ellenőrzéseknek 
köszönhetően csökkent a kereskedelmi forgalomba kerülő borok élelmiszerbiztonsági kockázata is. A 
laboratóriumi vizsgálat eredménye alapján a forgalomba hozatalt megelőzően 362 esetben állapított 
meg kifogást, majd a forgalomba hozatalt követően, ellenőrzési borminták közül mindössze 278 tétel 
esetében indított eljárást a hatóság (az összes vizsgált termék száma 16 066 volt). A forgalomba 
hozatali engedélyezés során megállapított kifogások 0,5%-os növekedést mutatnak a 2013-as évhez 
képest.  

A forgalomba hozott termékek ellenőrzése során emelt kifogások száma viszont 5%-os csökkenést 
mutat. A kereskedelmi forgalomban tapasztalt nem megfelelések esetében a borászati hatóság 
összesen 3 326 421 Ft vizsgálati díj megfizetésére kötelezte a felelősöket, és értesítette az illetékes 
elsőfokú hatóságot (Kormányhivatal), hogy a problémás minőségű, kiszerelésű, illetve előzetes 
minősítés nélküli termékek árusításáért, illetve forgalmazásáért alkalmazzák a jogszabályban előírt 
szankciókat. A borászati hatóság laboratóriuma 2014-ban összességében 16 066 db bor- és 
alkoholosital-mintát vizsgált meg közel 300 000 vizsgálati paraméterre kiterjedően. Az EU WineDB 
programja szerint készült autentikus borokhoz 59 szőlőmintát vettünk, és a belőlük készített borok 
izotópvizsgálataival hozzájárultunk az EU–boradatbank Magyarországra vonatkozó adatbázisának 
kialakításához. 
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Speciális ellenőrzések  

Kiemelt, operatív jellegű ellenőrzések  
A kiemelt ellenőrzések speciális eljárásrend alkalmazásával, különleges technikai eszközök igénybe 
vételével (például nagy értékű, speciális adatmentő eszközök, kamera stb.) bejelentésekre, 
társhatósági információkra és jelzésekre, internetes adathalászatra és kockázatelemzésre 
támaszkodva történnek. 

2014-ben 231 ügyben összesen 531 ellenőrzést hajtott végre az operatív csapat. Az 531 ellenőrzésből 
210 ellenőrzés tárt fel jogszabályi meg nem felelést, és vont maga után hatósági eljárást 3857 tonna 
élelmiszer vonatkozásában. A megindított eljárások során 392.088.742 Ft bírságot szabtak ki.  
A 2013-2014. évekre vonatkoztatva megállapítható, hogy 36%-kal nőtt az elvégzett ellenőrzések 
száma, 171%-kal több bírságot szabtak ki és az eltérést feltáró vizsgálatok számára jutó átlagos bírság 
összege is 261%-kal emelkedett. A KÜI előzetes elemzési módszerei alapján a felderítési arány 
megközelíti a 90 %-ot, ezzel is igazolva, hogy a NAV-val történő folyamatos információ-átadás és a 
hatékony adathalászat eredményeket hoz. Ez a hatékonyság egy speciális adatelemző, és 
mesterséges intelligenciát tanítható szoftverrel tovább fokozható. 
 
 

 
18. ábra 2013-2014. évi kiemelt ellenőrzések megoszlása  

 
Az ellenőrzések tapasztalata alapján elmondható, hogy egyes vállalkozások a kistermelői rendelet 
mögé bújnak, a tevékenységet szabályozó és korlátozó mennyiségi nagyságrendet rendre átlépik, 
illetve a vonatkozó értékesítési területi korlátozásokat is megsértik. Az élelmiszert gyártó 
vállalkozások körében gyakran lejárt minőség-megőrzési idejű alapanyagok feldolgozása történik, 
illetve a lefagyasztott alapanyagok nyomon követését nem biztosítják. Általánosságban elmondható 
az is, hogy egyes élelmiszert gyártó vállalkozások a késztermékek minőség-megőrzési idejének 
megállapítása során az alapanyagok minőség-megőrzési idejét meghaladó minőség-megőrzési időt 
állapítanak meg. 
Az egyes élelmiszerláncoknál végzett ellenőrzések során 2014-ben, 60 tétel (több mint 100 kg 
termék) élelmiszer (fagylalt, húsáru, hal, szárazáru) került zárolásra, majd megsemmisítésre 
hulladékkezeléssel kapcsolatos problémák, tárolási problémák, nyomonkövetési hiányosságok, lejárt 
minőség-megőrzési idő miatt. 20 helyszínen közel 400.000 liter tej nyomonkövetési vizsgálata történt 
meg, amelyből több mint 16.000 l tej került zárolásra.  
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2014-ben sor került 16 távol-keleti élelmiszert forgalmazó, előállító, felhasználó egység ellenőrzésére 
is. Három esetben az élelmiszer-higiéniai és nyomonkövetési hiányosságok annyira súlyosak voltak, 
hogy a vállalkozások működését fel kellett függeszteni. Ezen felül 11.282 kg élelmiszert kellett kivonni 
a forgalomból és megsemmisíttetni. A kiszabott bírságok összege 3.021.845 Ft volt.  
A hatóság kiemelt ellenőrzést tartott néhány bor előállítására, kannatöltésére és palackozására 
engedélyezett üzemben. A nyomonkövetésre fókuszáló ellenőrzések jelentősebb hiányosságokat 
nem tártak fel, ugyanakkor a tartályok naprakész jelölésére fel kellett hívni a figyelmet.  
A növényvédőszer-ellenőrzések keretében 2014-ben 63 db ellenőrzést végzett a hatóság, melyek 
során 394 tonna mennyiségű növényvédő szer forgalmi tiltását rendelték el és a 141.983.084 Ft 
növényvédelmi bírság került kiszabásra. Az ellenőrzések során egy négy cég láncolatán keresztül 
elkövetett hamisítást is sikerült feltárni. Az ellenőrzés eredményeképpen három cég esetében 
növényvédelmi bírság kiszabására került sor, illetve védjegybitorlás miatt az illetékes nyomozó 
hatósághoz áttételre került az ügy, ahol a nyomozást megkezdték. Az eljárás során összesen 150 kg 
hamis növényvédő szer került lefoglalásra.  
Termésnövelő anyagok ellenőrzése során engedély nélküli forgalmazás és beltartalmi hiányosság 
miatt bírság kiszabására került sor, melyek összege meghaladta a 70.000.000 Ft-ot.  
A kiemelt ellenőrzések sajátos esete, amikor több hatóság egyszerre végez ellenőrzést. A budapesti 
nagybani piacon három esetben került sor kiemelt ellenőrzésére, a NAV-val, valamint a Készenléti 
Rendőrséggel közösen. A gyulai határátkelőn több napon keresztül zajlottak a közös ellenőrzések a 
NAV által kockázatosnak tartott termékekre vonatkozóan. Hasonló együttműködés valósult meg az 
internetes kereskedelem ellenőrzésénél és a telepítési céllal értékesített tölgymakk értékesítése 
ügyében.  

A felügyeleti díj bevallás ellenőrzése 
Az élelmiszerlánc- felügyeleti díj ellenőrzése tárgyában az ügyfelek kiválasztása a bevallási és/vagy 
díjfizetési kötelezettséget nem vagy csak részben teljesítők köréből történt, mely alapján 105 
adatszolgáltatás-kéréssel megvalósuló ellenőrzés és 18 helyszíni ellenőrzés történt.  
2.600.000 Ft mulasztási bírság került kivetésre bejelentett székhelyükön meg nem található cégek 
részére (27 db). A 60 db határozattal lezárt vizsgálat során 11.235.905 Ft felügyeleti díj különbözet, 
3.339.000 Ft mulasztási bírság, 3.040.267 Ft késedelmi pótlék és 85.092 Ft eljárási költség került 
megállapításra, kiszabásra.  
Az év második felében a 2.385 ügyfélnek megküldött hatósági eljárás megindításáról szóló értesítés a 
2012. és 2013. évi élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallások alapján keletkezett, meg nem fizetett 
felügyeleti díj kintlévőségek összegét tartalmazta, összesen 958.897.343 Ft értékben. A nem reagáló 
és késedelmesen teljesítő partnerek részére összesen 37.225.375 Ft késedelmi pótlékot tartalmazó 
határozat került kiküldésre. Az ügyfelek 2014. év végéig 414.635.500 Ft összegű felügyeleti díjat és 
7.084.360 Ft összegű késedelmi pótlékot fizettek be.  
 

A tisztességtelen forgalmazói magatartás ellenőrzése 
A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott 
tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009. évi XCV. törvény alapján, a bejelentésre 
és saját hatáskörben indított ellenőrzések célja továbbra is az etikus üzleti magatartási normák 
érvényesítése. A NÉBIH 2014-ben 101 önálló ügyet kezelt, amiből 70 esetben (69%) a törvénnyel 
összefüggő vizsgálatot folytatott, valamint 31 egyéb ügyben (korábbi eljárásokhoz kapcsolódó 
bírósági szakasz, üzletszabályzatok küldése, tájékoztatás nem teljes értékű kiárusításról, 
állásfoglalások kiadása, jelentések, iktatott belső levelezés) járt el. A 41 lezárt vizsgálatból 27 esetben 
jogsértés nem volt megállapítható, 9 vizsgálat vállalás teljesítését előíró végzéssel, 3 határozattal 
zárult. 1 bejelentés vizsgálata elévülés miatt elutasításra, míg további 1 vizsgálat hatáskör hiányában 
más hatósághoz áttételre került. A határozattal lezárt eljárások kis- és középvállalkozásokat érintő, 
hivatalból indított átfogó ellenőrzések voltak. A törvényben nevesített jogcímek közül 2014-ben a 
lezárt vizsgálatok esetében öt jogcímet vizsgáltak. Kiemelkedő volt a diszkriminatív módon történő 
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árképzéssel kapcsolatos vizsgálatok száma (53,4%). További ellenőrzött jogcímek a beszerzési ár alatti 
értékesítés (21,1%), a 30 napos fizetési határidők ellenőrzése (16,2%), az akciós értékesítés (7,1%) és 
a szerződés tartalmával összefüggő követelmény (2,2%). A bejelentők elsősorban a diszkriminatív 
módon történő árképzés, valamint a beszerzési ár alatti értékesítés feltételezett megsértése miatt 
tettek bejelentést. 2014-ben termékpálya felügyeleti bírság nem került kiszabásra. Eljárási bírságot 
11 alkalommal szabtak ki, összesen 6,5 millió Ft értékben. 

Megállapítható, hogy a tisztességtelen forgalmazói magatartások száma és súlya a törvény 
célkitűzéseinek megfelelően csökken, ami a beszállítók helyzetének lényeges javulását feltételezi. A 
jogkövető magatartás javulásához hozzájárul a Kúria joggyakorlatának ügyfelek általi megismerése, 
melynek eredményeként csökkent a határozatok jogorvoslati eljárásainak száma is. 

2007 óta rendszeresen, évente több alkalommal kerül sor a szezonális élelmiszerlánc-ellenőrzésekre, 
amelyek keretében az ünnepi hagyományokhoz köthető, illetve a szezonálisan jellemző 
élelmiszerekre és tevékenységekre koncentrálva, országosan összehangolt, a teljes élelmiszerláncra 
kiterjedő ellenőrzést folytat a hatóság (tavaszi, nyári és téli szezonális ellenőrzés). A szezonális 
élelmiszerlánc ellenőrzések szervesen illeszkednek az élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság éves 
ellenőrzési tervéhez, kiegészítve azt.  

Szezonális ellenőrzések 
A szezonális ellenőrzések szükségességét az indokolja, hogy a gasztronómiai hagyományokhoz illő 
élelmiszerek iránt az ünnepek előtt megnő a kereslet. A megnövekedett áruforgalom 
szabálytalanságokat eredményezhet. Az élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság célja az ilyen esetek 
feltárása, megelőzése annak érdekében, hogy az élelmiszerbiztonságot fenntartsuk, és a fogyasztók 
egészségét esetlegesen veszélyeztető termékeket kiszűrjük. Az ellenőrzések kiemelt területei mindig 
azok az élelmiszer-ipari illetve élelmiszer-forgalmazó létesítmények, ahol az adott időszakban a 
várhatóan nagyobb mértékű termelés vagy megnövekedett forgalom miatt fokozott hatósági 
felügyelet indokolt.  
2014-ben a tavaszi (április 7-21.), nyári (július 1-augusztus 31.) és téli (december 1-31.) szezonális 
élelmiszerlánc ellenőrzés során országszerte 16 115 ellenőrzésre került sor, bírságot 907 esetben 
alkalmazott a hatóság, melynek értéke meghaladta a 127 millió forintot. A megállapított 
szabálytalanságok miatt 235 tonna élelmiszert kellett kivonni a forgalomból.  
 

Kölcsönös megfeleltetés és az Agrár-környezetgazdálkodási követelmények 

ellenőrzése 
A kölcsönös megfeleltetés (a továbbiakban: KM) körébe tartozó jogszabályban foglalt gazdálkodási 
követelmények (JFGK-k) és a helyes mezőgazdasági- és környezeti állapot (HMKÁ) közül az 
élelmiszerlánc felügyeleti szerv az alábbiak ellenőrzésének végrehajtásáért felelős: 

 a felszín alatti vizek szennyezés elleni védelme (HMKÁ 13); 

 a szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználása (JFGK 3); 

 a mezőgazdasági eredetű nitrát-szennyezés elleni védelem (JFGK 4); 

 sertések azonosítása és nyilvántartása (JFGK 6); 

 szarvasmarhák azonosítása és nyilvántartása (JFGK 7); 

 juh- és kecskefélék azonosítása és nyilvántartása (JFGK 8); 

 növényvédő szerek engedélyezésének, forgalomba hozatalának és használatának általános 
követelményei (JFGK 9); 

 egyes hormon-vagy tireosztatikus hatású anyagokra és β-agonistákra vonatkozó felhasználási 
tilalom az állattenyésztésben (JFGK 10); 

 élelmiszerbiztonság, takarmánybiztonság követelményei (JFGK 11); 

 szivacsos agyvelőbántalmak (TSE) elleni védekezés (JFGK 12); 
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 a ragadós száj- és körömfájás bejelentése (JFGK 13); 

 egyes fertőző állatbetegségek bejelentése: keleti marhavész, kiskérődző pestise, sertések 
hólyagos betegsége, kéknyelv betegség, szarvasok epizootiás haemorrhagiás betegsége, juh- 
és kecskehimlő (Capripox), hólyagos szájgyulladás, afrikai sertés pestis, bőrcsómosodás-kór, 
Rift-völgyi láz (JFGK 14); 

 kéknyelv betegség bejelentése (JFGK 15). 

 állatjólét (borjak védelme) (JFGK 16); 

 állatjólét (sertések védelme) (JFGK 17); 

 állatjólét (mezőgazdasági haszonállatok védelme) (JFGK 18); 
A kockázatelemzési módszereken alapuló, valamint a véletlenszerű kiválasztás eredményének 
függvényében egy adott ellenőrzési évben egy gazdálkodónál több JFGK vagy JFGK csoport ellenőrzésére 
is sor kerülhet. A helyszíni ellenőrzésre kiválasztott gazdálkodók minimális aránya JFGK-nként változó: 

 a JFGK 3,4,9, H 13 a JFGK 6, valamint a JFGK 10-18 esetén 1 %;  

 a JFGK 7 és a JFGK 8 esetén 3 %. 
A 2014-ben összesen 25 649 KM ellenőrzésre került sor. A meg nem felelések az egyes állatfajok 
azonosításával és nyilvántartásával kapcsolatos követelmények (JFGK 6, 7, 8) vonatkozásában 
kerültek legnagyobb számban megállapításra. A környezet- és talajvédelemmel kapcsolatos előírások 
(JFGK 3, 4, HMKÁ 13) betartása során a gazdálkodók sokkal inkább jogkövető magatartást 
tanúsítottak, hiszen ezen JFGK-k vonatkozásában meg nem felelések alacsony számban fordulnak elő. 
A növény- és állategészségügyi követelmények (JFGK 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) ellenőrzése során 
feltárt hiányosságok minimálisnak tekinthetők.  
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JFGK típusa Meg nem 
felelések száma 

(db) 

Meg nem 
felelések aránya 

(%) 

HMKÁ 13 1 0,183 

JFGK 3 - - 

JFGK 4 192 35,1 

JFGK 6 98 17,916 

JFGK 7 101 18,464 

JFGK 8 juh 34 6,216 

JFGK 8 kecske 5 0,914 

JFGK 9 41 7,495 

JFGK 10 - - 

JFGK 11 30 5,485 

JGFK 12 3 0,548 

JFGK 13 1 0,183 

JFGK 14 1 0,183 

JFGK 15 1 0,183 

JFGK 16 10 1,828 

JFGK 17 2 0,365 

JFGK 18 27 4,937 

Összesen 547 100 

10. táblázat A 2014. évi meg nem felelések száma és aránya, JFGK típusonkénti bontásban 
 
A 2014. évi ellenőrzési eredmények alapján megállapítható, hogy a HMKÁ 13, JFGK 3, 13, 14 és 15 
ellenőrzések során a megyei kormányhivatalok szakemberei meg nem felelést nem tártak fel, mely 
megegyezik az eddigi tendenciákkal. 
A KM ellenőrzések során – mind a 2013-as, mind a 2014-es év vonatkozásában – legnagyobb (és 
közel azonos) arányban (40,2% és 31,1%-ban) a sertések azonosítása és nyilvántartása (JFGK 6) 
kapcsán állapítottak meg hibákat, hiányosságokat. 
A JFGK 4, 7, 11, 16 és 18 ellenőrzések vonatkozásában a meg nem felelések százalékos aránya a két 
ellenőrzési év viszonylatában emelkedést mutat. A JFGK 6 ellenőrzések vonatkozásában a meg nem 
felelések százalékos aránya a két ellenőrzési év viszonylatában csökkenést mutat, amely nagy 
valószínűséggel a KM ellenőrzések motiváló hatásával lehet kapcsolatban. A JFGK 8, 9, 17 
vonatkozásában nem mutat jelentős eltérést a meg nem felelések aránya a két ellenőrzési évben, 
illetve a fennmaradó JFGK-k esetében a meg nem felelések aránya nagyon alacsony, vagy nulla. 
 

Az Agrár-környezetgazdálkodási (a továbbiakban: AKG) minimumkövetelmények ellenőrzés esetében 
sem 2013-ban sem pedig 2014-ben nem fordult elő nem megfelelés. Az agrár-környezetgazdálkodási 
intézkedés előírásainak betartására vonatkozó ellenőrzések eredményeinek kiértékelését a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal végzi. 

2014. szeptember 1-től a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez 

szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás 

rendjéről szóló, 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet szerinti ún. Nitrát adatszolgáltatást a termőföld 

védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény alapján a gazdálkodók elektronikusan kötelesek teljesíteni. 
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AKG hatásmonitoring helyszíni szemlék elsődleges célja, hogy a támogatási konstrukció által kitűzött 
célok teljesülését vizsgálja, és ezen keresztül a hatékonyságát megítélje. Továbbá a következő 
tervezési időszak támogatási konstrukcióit megalapozza. Számos szervezettel kötöttünk szerződést a 
felmérések valamint a laborvizsgálatok elvégzésére: 
- Magyar Madártani Egyesület (mezőgazdasági élőhelyhez kötődő madárfajok állományának 
vizsgálata), 
- A 19 megyei Kormányhivatal (talajjal kapcsolatos indikátorok helyszíni felvételezése és 
mintavételezése), 
- 10 Nemzeti Park Igazgatóság (Magas Természeti Értékű Területek prioritás állatfajainak 
populáció-változása, tájérték vizsgálatok), 
- Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóintézete (botanikai biodiverzitás, élőhely 
természetesség és özönnövény fertőzöttség), 
- Magyar Tudományos Akadémia Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézete (talajbiológiai 
aktivitás és talaj biodiverzitás mérése), 
- Szent István Egyetem (szerves anyag minőség vizsgálat), 
- Szent István Egyetem Vadvilág Megőrzési Intézet (kis és nagy léptékű apróvad vizsgálatok). 

Földművelésügyhöz kapcsolódó ellenőrzések 

A NÉBIH a biomassza termelőkre, biomassza-feldolgozókra és biomassza-kereskedőkre vonatkozó 
előírások betartását, illetve a bioüzemanyag üvegházhatású gázkibocsátási nyilvántartásban 
(továbbiakban: BÜHG nyilvántartás) szereplő ügyfelek féléves jelentései alapján a fenntartható 
bioüzemanyag-termeléssel összefüggő kereskedelmi lánc tagjai által kiállított biomassza igazolások és 
a fenntarthatósági igazolások valóságtartalmát ellenőrzi. 

A 2014. évben a 2013. évi II. féléves adatszolgáltatási kötelezettséggel érintett 690 ügyfelet és a 
2014. évi I. féléves adatszolgáltatási kötelezettséggel érintett 684 ügyfelet ellenőrizték abban a 
tekintetben, hogy a féléves adatszolgáltatást a vonatkozó jogszabály által meghatározott határidőben 
megküldték-e a NÉBIH részére. 2014-ben összesen 1605 db ellenőrzés történt. Ebből 1374 ellenőrzés 
az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésével összefüggő ellenőrzés volt. 690 ellenőrzés a 2013. évi 
II. féléves adatszolgáltatások, 684 ellenőrzés a 2014. évi I. féléves adatszolgáltatások határidőben 
történő beérkezésének vizsgálatára irányult, melynek során megállapításra került, hogy 110 esetben 
határidőn túl vagy egyáltalán nem került megküldésre az adatszolgáltatás a NÉBIH részére. További 
231 ellenőrzés a már beérkezett adatszolgáltatásokban és az érintett ügyfelek által kiállított 
igazolásokban foglaltak valóságtartalmának szúrópróba szerinti vizsgálatára irányult (ami 33,6 %-os 
ellenőrzési arányt jelent), ebből 18 esetben került megállapításra jogsértés.  

Az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése miatt indított eljárások során 20 esetben, míg az 
adatszolgáltatásokban feltüntetett – a fenntartható bioüzemanyag-termeléssel összefüggő 
kereskedelmi, illetve feldolgozói láncban szereplő - piaci szereplőkkel szemben lefolytatott eljárások 
során 13 esetben figyelmeztetéssel élt a hatóság. Továbbá 98 esetben került sor az adatszolgáltatási 
kötelezettség megsértése miatt az ügyfelek nyilvántartásból való törlésére és 77 esetben került sor 
bírság kiszabására, összesen 35 256 405 Ft értékben. 

A NÉBIH évente helyszíni ellenőrzést tart az általa engedélyezett zárttéri vadtartó helyek: 
vadaskertek, vadasparkok és vadfarmok tekintetében. 2014-ben 47 vadaskert és 34 vadfarm 
ellenőrzés volt tervezve. A tervezett vadaskert-ellenőrzések 78%-a, míg vadfarm esetében a tervezett 
ellenőrzések 85 %-a lett ténylegesen végrehajtva.  

A vadászati hatóság 6 megyében, 47 esetben rendelt el vadaskert helyszíni ellenőrzést 2014-ben, 
amelyből 44-et hajtottak végre. Az ellenőrzések Nógrád, Pest, Komárom- Esztergom és Szabolcs-
Szatmár- Bereg, Baranya és Somogy megye vadaskertjeit érintették. Az ellenőrzött vadaskertek 
területe összesen 19 267,20 hektár, a becslési adatok alapján 11 298 darab nagyvadat tartanak az 
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ellenőrzött 47 vadaskert területén. Az ellenőrzött vadaskertek 68%-a (30 db) az erdőgazdasági Zrt-ék 
tulajdonában és üzemeltetésében van, 14 esetben vadásztársaság az engedélyes. 

A NÉBIH 10 esetben talált szabálytalanságot a vadaskert üzemeltetésével kapcsolatban, 6 
vadaskertben a létesítési engedélyben nem engedélyezett vadfaj tartását észlelte, 1 esetben a 
létesítési engedély érvényessége lejárt, míg 3 vadaskertben a tartott létszám meghaladta az 
engedélyben meghatározott létszámot. Három vadaskertben, melyekben a vadlétszám az 
engedélyben rögzítettnél magasabb volt, valamint nem engedélyezett vadfajt is tartottak, 
megállapítást nyert továbbá, hogy a vadaskert üzemeltetéséhez szükséges dokumentumokat nem, 
vagy csak részben vezetik. Az elvégzett vadaskert ellenőrzésesek alapján megállapítható, hogy a 
vadaskertek 21 %-ánál tapasztalható az üzemeltetéssel összefüggő szabálytalanság. A vadászatra 
jogosultak felszólításra kerültek az ellenőrzés során tapasztalt szabálytalanságok megszüntetésére, a 
hiányosságok pótlását a felszólításban megadott határidő lejártát követően az Igazgatóság ismételten 
ellenőrzi. 

2014-ben 6 megye (Békés, Csongrád, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Somogy és Vas) 
területén elhelyezkedő vadfarmokat érintett az ellenőrzés. A felsorolt megyékben összesen 69 db 
vadfarm engedély került kiadásra, ebből 34 vadfarm került ellenőrzésre. Az ellenőrzések során felvett 
állományadatok alapján megállapításra került, hogy az országos tendenciának megfelelően a 
legnagyobb létszámot a vaddisznó, míg a legkisebb állományt az őz képviseli a vadfarmokon. Az 
elvégzett vadfarm-ellenőrzések eredményei alapján megállapítható, hogy az előző évekhez 
viszonyítva a feltárt hiányosságok aránya mintegy 12 %-kal csökkent. A vadfarm üzemeltetői 
felszólításra kerültek. 

A mezőgazdasági kockázat-kezelési rendszer részeként, meghatározott elemi káresemények 
bekövetkezése esetén, amennyiben a termelő a végrehajtási rendeletben meghatározott módon 
kárbejelentést tesz, a hatóság helyszíni szemlét tart. A 2014-es kárbejelentésnek megfelelően 2614 
helyszíni szemlére került sor, mintegy 48 870 hektár károsodott mezőgazdasági területen. A korábbi 
évek számaihoz képest a kárbejelentések száma – tekintettel a 2014. évi időjárási körülményekre - 
csökkent. 

Az illegális, nem bejelentett, szabályozatlan halászat és horgászat, mind környezeti, mind gazdasági 
szempontból világszerte óriási problémákat okoz. Ez a tevékenység veszélyt jelent a halállomány 
fenntarthatóságára és az élelmiszerbiztonságra, torzítja piacot, hátrányosan befolyásolja a 
fenntartható halászatot és a part menti települések közösségeinek életét, és beláthatatlan szociális 
és gazdasági következményekkel lehet a társadalom egészére.  

Az importőrök által megküldött fogási tanúsítványokat a NÉBIH ellenőrzi és érvényesíti abban az 
esetben, ha Magyarországon történik a termék szabad forgalomba bocsátása. Ha Magyarországról 
történik a termékek továbbszállítása harmadik országba (akár úgy is, hogy a szabad forgalomba 
bocsátásra irányuló kérelem nem teljesíthető, és így visszaszállításra kerül a harmadik országba), az 
importőr cég által benyújtott újrakiviteli bizonyítványt hitelesíti a NÉBIH. 

Az importőrök 2014-ben 79 fogási tanúsítványt nyújtottak be ellenőrzésre, ebből 2 darab volt spanyol 
fogási tanúsítvány, és a szállítmány harmadik országban került feldolgozásra. 2014-ben már 8 
forgalmazó cég importált halászati termékeket 14 országból. A konzerv hal behozatal az előző évi 
töredékére esett vissza, helyette fagyasztott halfilé és haltörzs került a piacra. Az ellenőrzésre 
benyújtott fogási tanúsítványokkal és szállítmányokkal kapcsolatban nem merült fel probléma, 
minden szállítmány szabad forgalomba bocsátásra került. 

A horgászjegy, halászjegy és halászati engedély váltásától eltiltott személyek, illetve az eltiltás 

mértéke a NÉBIH által fejlesztett és üzemeltetett, az állami horgászjegyet nyilvántartó és kiadását 
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engedélyező, SZÁK rendszerben van nyilvántartva. Ugyanez a rendszer kezeli a mintegy 350.000 

állami horgászjegyet váltó személy adatait. A TUHIR (turista horgászjegy kiadási és információs 

rendszer) rendszer az állami turista horgászjegyet váltó személyek (2014-ben 3888 fő), valamint a 

horgásztesztet sikeresen kitöltő személyek adatait tartalmazza. Az állami horgászjegy illetve a turista 

horgászjegy váltását megelőzően mindkét szakrendszer keresztellenőrzést végez annak 

ellenőrzésére, hogy az érintett ügyfél nem áll-e állami horgászjegy, állami halászjegy vagy állami 

halászati engedély váltásának eltiltása hatálya alatt. Ez által éves szinten 355.000 ezer személy 

ellenőrzése történik meg. 

 

19. ábra Földművelésügyi ellenőrzések 

Élelmiszer eredetű megbetegedések kivizsgálása 
2014-ben 73 élelmiszer eredetű megbetegedés gyanút jelentettek (2561 megbetegedéssel). Ebből 34 
esemény bizonyult élelmiszer eredetűnek, melyek kapcsán 1709 személy betegedett meg, 113 beteg 
kórházba került, és 2 idős - ápolási otthonban gondozott - személy meghalt.  
Az események, megbetegedettek és kórházi ápoltak száma egyaránt emelkedést mutat a 2013. évi 
adatokhoz képest. A tömeges méretű események száma (16 esemény – 1521 beteg) jelentősen 
emelkedett, ezek többsége a gyermek-étkeztető szektorban történt. Ipari előállítású élelmiszer által 
közvetített megbetegedés 1 esetben volt. Kistermelői élelmiszer fogyasztását követően 4 esetben 
történt megbetegedés. Az egyik kistermelői esemény szarvasgombás-pesto okozta botulizmus 
megbetegedést (6 súlyos megbetegedéssel) RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) hír alapján 
indított eljárással tártuk fel.  
Magyarországon először vendéglátó termék is okozott 1 fős, bizonyított botulizmus megbetegedést, 
a közvetítő étel egy arab étteremben vásárolt falafel volt. 
Az élelmiszer eredetű megbetegedéseknél leggyakoribb technológiai hibák az elégtelen hőkezelés és 
késztermék utólagos szennyeződése voltak. A magas mikrobaszám, illetve feltételes kórokozók által 
kiváltott megbetegedések aránya évek óta emelkedő tendenciát mutat, tárgyévben az események 
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32,4 % -a ilyen volt. (A fejezetben szereplő megbetegedésekre vonatkozó számadatok forrása az 
egészségügyi hatóság.) 
 

Az élelmiszerek transz-zsírsav tartalmának ellenőrzése 
 
Az élelmiszerekben lévő transz-zsírsavak megengedhető legnagyobb mennyiségéről,  a transz-zsírsav 

tartalmú élelmiszerek forgalmazásának feltételeiről és hatósági ellenőrzéséről,  valamint a lakosság 

transz-zsírsav bevitelének nyomon követésére vonatkozó szabályokról szóló, 71/2013. (XI. 20.) EMMI 

rendelet hatályba lépése óta rendszeres ellenőrzést végez a NÉBIH és az élelmiszer-biztonsági 

feladatokat ellátó megyei és járási szervek. Az első két hónapban célellenőrzés keretén belül, majd 

2014. április 1-jétől az éves monitoring terv szerint végezzük a mintavételt. Ezáltal folyamatos 

felügyelet alatt tudjuk tartani a Rendelet által érintett termékcsoportokat.  

2014. utolsó negyedévének végéig 291 élelmiszer TFA-tartalmát vizsgáltuk. Ezek közül 17 termék 

nem felelt meg az előírásoknak. Az érintett termékcsoportok: étolaj (dió-olaj), pékáruk (croissant); 

kekszek, nápolyik, teasütemények (sós kekszek, kakaós bevonóval mártott teasütemény, kakaós 

töltött ostya, csokoládékrémmel töltött keksz); édesipari készítmények (ét- vagy tejbevonó figurák, 

tej ízű krémmel töltött kakaós tejtábla, mogyorókrém); cukrász sütemények (lúdláb tortaszelet, linzer 

szívecske), kávéfehérítő por. A kifogásolt tételeket a forgalomból kivonták, fogyasztóktól visszahívták 

és bírságot szabtak ki a felelős vállalkozó terhére. 

 

Parlagfű és egyéb károsítók elleni küzdelem 
2014-ben is folytatódott a küzdelem a parlagfű ellen. 
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. A hatósági eljárás lefolytatására, így a növényvédelmi 
bírság kiszabására a megyei kormányhivatal növényvédelmi felügyelői jogosultak. 2014-ben 
külterületen 2346 parlagfűvel fertőzött foltot derítettek fel és 1950 esetben, 1838,72 hektárra 
rendeltek el közérdekű védekezést. Belterület vonatkozásában a jegyzők 146 jegyzőkönyvet állítottak 
ki. Kül- és belterületen összesen 1808 db bírsághatározat született, a bírság mértéke pedig 
meghaladta a 87,3 millió Ft-ot.  
Az ellenőrzések tapasztalatai alapján a parlagfüves területek mérete évről évre csökken. Az előző 
éveknek megfelelően 2014-ben is sor került 6 megyében a parlagfüves területek helikopterrel 
történő felderítésére. A légi felderítés segítségével rövid idő alatt nagy területek vonhatók ellenőrzés 
alá. A megyei hatóságok visszajelzései alapján az elmúlt évek légi felderítéseinek is köszönhető, hogy 
csökkent a jogszabálysértések száma, javult a jogkövető magatartás. Ennek megfelelően a kiszabott 
növényvédelmi bírság mértéke is csökkent 2013-hoz képest, több mint 60 millió Ft-tal. 
A termelők kötelezettsége a szomszédos termelők növénytermelési, növényvédelmi biztonságát vagy 
az emberi egészséget bármely módon veszélyeztető egyéb károsítók –nem parlagfű – elleni 
védekezés. Ennek kapcsán 439 helyszíni ellenőrzést folytattak le a növényvédelmi felügyelők, és 
összesen 1 933 500 forint növényvédelmi bírságot szabtak ki azzal szemben, aki védekezési 
kötelezettségének az azt elrendelő határozatban megjelölt határidőig sem tett eleget. 
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20. ábra Parlagfű ellenőrzések adatai (2013, 2014) 

Auditok és felülvizsgálatok 

Rendszerelemzés a NÉBIH és a megyei mezőgazdasági szakigazgatási szerveknél ügyfél 

által kezdeményezett hatósági ügyek elektronizáltsági fokának feltérképezése érdekében 

A 2014-ben lefolytatott, az állatjólét szakterületére vonatkozó jogszabályok alapján végzett hatósági 
eljárások elektronizáltsági fokának felmérésére vonatkozó audit során 21 hatósági eljárás elemezése 
történt meg. Az audit alkalmával megállapítást nyert, hogy 17 állatvédelmi hatósági eljárás az 
elektronikus közigazgatás 1. szintjén áll, ami azt jelenti, hogy a hatáskörrel rendelkező közigazgatási 
szervről és feladataikról szóló információk online formában a kormányzati portálon elérhetők, de az 
egyes hatósági ügyek intézése papír alapon történik. 
Az állatjóléti felelősök képzésére online lehet jelentkezni, ami az elektronikus közigazgatás 3. 
szintjének megvalósítását jelenti. A transzponderrel megjelölt ebek adatainak elektronikus 
adatbázisban történő nyilvántartása szintén 3. szintként azonosított. Az építésügyi hatósági 
eljárásban történő szakhatósági eljárások teljesen elektronizált folyamatok (4. szint).  
Az Állatkísérleti Projekt Információs Rendszer kialakításával az állatkísérletek engedélyezésének 
folyamata, a FELIR Projekt eredményeként kiépülő rendszerrel pedig további tíz folyamat teljes 
elektronizálása valósul meg 2015-ben. 
 

2014. évben lefolytatott szakterületi ellenőrzések 

A 2014. évben a NÉBIH szakmai igazgatóságai által végrehajtott felülvizsgálatok közül 35 teljesíti az 
alapvető minőségi kritériumokat. Ez a tavalyi felülvizsgálatokhoz képest pozitív előrelépést jelent. 
Meg kell jegyezni, hogy volt olyan igazgatóság, amelyik nem megfelelően használta a 2014. évben 
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bevezetett jelentési sablont, ezért nem lehetett értékelni a jelentésüket. Mindezt figyelembe véve a 
2015. évi szakterületi ellenőröknek tartandó oktatási anyagra nagy hangsúlyt fogunk fektetni.  

A 2014. évben lefolytatott szakterületi ellenőrzések alapján megállapítható, hogy a hatósági 
ellenőrzések általában jól szervezetten zajlanak. A helyszíni ellenőrzések során tapasztalható 
jogszabályellenes gyakorlatok feltárásra kerülnek. Ezen kívül a feltárt nem megfelelőségek miatt 
szükséges intézkedéseket a területi szervek foganatosítják. A hatósági ellenőrzéseket végző 
személyzet megfelelő szakmai tudással és jogszabályismerettel rendelkezik. Az ellenőrzések 
megfelelően dokumentáltak. További nehézségeket okoz a gyenge humánerőforrás-ellátottság is. 
Többek között ennek is köszönhető az, hogy a területi felügyeletet ellátó munkatársak általában több 
beosztásban is dolgoznak, ami az egyes tevékenységekre fordítható idő rovására megy. A területi 
szervek felügyeleti tevékenységének egyik legjellemzőbb hiányosságaként több szakterület esetében 
is az merült fel, hogy a helyszíni ellenőrzést végzők nem követik pontosan az adott szakterület által 
kiadott központi utasításokat és eljárásrendeket, nem használják a kiadott check listákat, így 
esetenként a jogsértés feltárása is elmarad. A hiányosságok másik részét az okozta, hogy az ellenőrök 
nem rendelkeznek naprakész információkkal a szakterületükre vonatkozó jogszabályváltozásokról. 
Két esetben fordult elő, hogy a szakrendszeri adatfeltöltés nem volt megfelelő (a Kereskedelem 
Ellenőrzési és Szakértői Rendszer (Trade Control and Expert System (TRACES)) szerinti Közös 
Beléptetési Okmányt nem töltötték ki, illetve Agrár Információs Rendszerben (AIR) nem volt teljes 
körű az adatfeltöltés). 

Kölcsönös Megfeleltetés rendszerének éves felülvizsgálata 

Az audit során Fejér, Jász-Nagykun-Szolnok és Bács-Kiskun megyében az alábbiak vizsgálata történt 
meg: 

 az állatvédelmi felügyelő a jogszabályokban és utasításokban előírt ellenőrzési feladatainak 
ellátáshoz milyen informatikai, technikai és egyéb feltételekkel rendelkezik,  

 az állatvédelmi felügyelő hogyan képes ellátni a jogszabályokban és utasításokban (ezen belül 
is elsősorban a Kölcsönös megfeleltetés vonatkozásában kiadott utasításokban) előírt 
ellenőrzési és ehhez kapcsolódó adminisztrációs, elektronikus rendszerekben történő 
rögzítési és egyéb feladatait. 

 
Az ellenőrzés megállapította, hogy a KM ellenőröknek nem minden esetben van meg a szükséges 
eszközük az ellenőrzések lefolytatásához, de az ellenőrzésre való felkészülésben és annak 
lefolytatásában javulás érzékelhető. A KM ellenőrök a KM szakrendszert nem megfelelően ismerik, 
illetve két esetben nem is használták, így a nyilvántartási rendszerük sem naprakész. A KM ellenőrök 
oktatását, a szakrendszer használatát továbbra is napirenden kell tartani. 

Ökogazdálkodók ellenőrzését és tanúsítását végző tanúsító szervezetetek éves 

felülvizsgálata 

2014 októberében történt meg a tanúsító szervezetek feldolgozással és kereskedelemmel foglalkozó 
partnereinél végrehajtott ellenőrzési és tanúsítási tevékenységének felülvizsgálata. A tanúsító 
szervezetek 3-3 partnerénél witness auditot és dokumentáció ellenőrzést tartottak, amelyek során a 
kereskedelemmel kapcsolatos ellenőrzési és tanúsítási tevékenységüket, továbbá a nyomon 
követhetőséget vizsgálták – az elsődleges előállítástól a forgalmazásig.  

Megállapítható volt, hogy az egyik tanúsító esetében a nyomon követési rendszer nem volt teljes 
körű. A tanúsító egyes partnereinél a nyilvántartási rendszer sem ökológiai, sem általános 
élelmiszerbiztonsági szempontból nem volt alkalmas a nyomon követésre, ennek ellenére a tanúsító 
szervezet kiadta az érvényes tanúsítványt a partnernek. Általános probléma a tanúsítványokon 
alkalmazott túl tág termékkategória, amely megnehezíti a nyomon követést.  
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RASFF 
Az EU tagállamokban működő élelmiszer- és a takarmánybiztonsági riasztási rendszer (RASFF, Rapid 
Alert System for Food and Feed) kijelölt nemzeti kapcsolattartója a NÉBIH. A NÉBIH honlapján 
folyamatosan, hetente frissül az új RASFF ügyek magyar nyelvű adatbázisa, megtalálható a RASFF 
éves jelentése, információk jelennek meg egyes kiemelt magyar vonatkozású esetekkel 
kapcsolatosan. 

2014-ben összesen 3090 eredeti bejelentést továbbított a brüsszeli RASFF központ a tagállamoknak, 
melyek között 726 riasztás, 402 információs jelentés nyomon követése, 605 figyelemfelhívó 
információs jelentés és 1357 határ-visszautasítás szerepelt. A bejelentéseken túlmenően 41 hír is 
érkezett. A 2014. évi bejelentésekből 84% (2600) vonatkozott élelmiszerre, 10% (307) takarmányra és 
6% (183) élelmiszerrel érintkező anyagokra. Az élelmiszerekkel kapcsolatos EU-bejelentések 
leggyakoribb oka a megengedettnél magasabb mikotoxin szint, valamint a patogén 
mikroorganizmusok jelenléte. További nagyobb számú bejelentést tett szükségessé a nehézfémekkel 
(a legtöbb esetben higannyal és kadmiummal), növényvédőszer-maradékokkal szennyezett 
élelmiszerek észlelése, valamint jelentősnek mondható a nem megfelelő összetétel miatti 
(színezékek, adalékanyagok, új élelmiszer és szintetikus gyógyszer hatóanyag összetevők, stb.) 
bejelentések száma is. Magyar vonatkozású ügy 2014-ben 114 volt, ami az előző évihez képest 56%-
os növekedést jelentett (2013: 73 eset). A 2014-ben a RASFF-ban jelentett 36 magyar származású 
termékre vonatkozó kifogás közül 9 esetben a termék harmadik országból származott, illetve a 15 
magyar bejelentésből egy volt magyar származású termék miatt. 96 élelmiszerrel, 13 takarmánnyal 
és 5 élelmiszerrel érintkező anyagokkal kapcsolatos ügy volt. A legtöbb hazai ügy a különleges 
táplálkozási célú élelmiszerekkel, étrend-kiegészítőkkel volt kapcsolatos (35 eset, 30,7%), döntően a 
forgalmazott termékek összetevőivel voltak kifogások (nem megengedett összetevő, új 
élelmiszerként engedélyezendő, de nem engedélyezett összetevő, bio szennyező, növényvédőszer-
maradék). A második legnagyobb csoportot a hal és haltermékek csoportja jelentette (14 eset, 
12,3%). Leggyakrabban az egészségre káros anyagok (benzopirén, PAH, nehézfém szennyező, 
allergének) okoztak problémát. A harmadik leggyakrabban kifogásolt termékcsoportba a 
takarmányok kerültek (13 eset, 11,4%). E termékekben a leggyakoribb kifogást az ipari szennyezők, a 
patogén mikrobák, mikotoxinok jelenléte jelentette. A gyümölcs és zöldségfélék 9 esettel (7,9%-kal) 
szerepeltek.  
Tájékoztatásként érkezett 34 bejelentés, hír formájában 2 esetben kaptunk értesítést a Bizottságtól, 
kétoldalú (bilaterális) megkereséssel 8 ügyben fordult valamely tagállam hazánkhoz, továbbá 3 határ-
visszautasítás érkezett.  

Kapcsolattartás az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatósággal (EFSA) 
Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) az élelmiszerlánc kockázatainak értékelésére és 
kommunikálására létrehozott, az Európai Bizottságtól, az Európai Parlamenttől és a tagállamoktól 
független, európai uniós költségvetésből finanszírozott szervezet. A NÉBIH az EFSA hivatalosan 
kijelölt hazai partnerintézménye és ellátja az EFSA „Focal Point” feladatait. Ez elsősorban 
tudományos információcserét jelent, illetve a hazai szakemberek tájékoztatását az EFSA pályázati 
felhívásairól, konzultációiról, szakmai rendezvényeiről. A NÉBIH 2014-ben a hazai szakemberek 
számára két konferenciát szervezett az EFSA támogatásával és közreműködésével. 

Az Európai Bizottság a szakterületek egyre szélesebb köréből már az EFSA-n keresztül kéri be a 
munkájához szükséges tagországi adatokat. Ezek közül a növényvédőszer-maradékokra és a kémiai 
anyagokra vonatkozó laboratóriumi mérési adatokat a NÉBIH szolgáltatja, az EFSA által megadott és 
megkövetelt formai követelményeknek megfelelően. 
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Laboratóriumi fejlesztések 
Két uniós projekt keretében (Epidemiology and control of classical swine fever in wild boar and 
potential use of a newly developed live marker vaccine; SSPE-CT-2003-501599 és Improved tools and 
strategies for the prevention and control of classical swine fever; 227003) közel 9 éves kutatás-
fejlesztési tevékenység eredményeképpen Suvaxyn CSF Marker néven új klasszikus sertéspestis 
elleni, élő, rekombináns vakcina került kifejlesztésre. A projekt konzorcium tagjaként a NÉBIH 
szakemberei a kapcsolódó állatkísérletekben és laboratóriumi vizsgálatokban jelentős szerepet 
játszottak, ezzel hozzájárultak a projektek sikeréhez. 2014-ben az Európai Gyógyszerügynökség, 
centrális engedélyezési eljárás keretében egész Európára vonatkozó forgalomba hozatali engedélyt 
adott ki az új termékre, amely az első klasszikus sertéspestis elleni marker vakcina az Európai 
Unióban.  

Jelentős fejlesztéseket hajtott végre a NÉBIH az alkoholos termékek laboratóriumi vizsgálati 
módszereiben. „In situ” metanol elemző műszer üzembe helyezésére került sor, melynek 
működtetése hatékony a szeszes italokkal történő esetleges élelmiszerterrorizmus esetén. A 
Borászati Hatósági Laboratórium bővítette akkreditált területét a szeszes italokra és sörvizsgálatokra 
vonatkozóan 68 új akkreditált vizsgálati módszerrel. Megkezdődött több új hatósági eljárás online 
ügyintézés lehetőségének kialakítása. 

2014-ben az élelmiszer-vizsgáló laboratóriumok rugalmas akkreditálást kezdeményeztek a NAT-nál, 
amely nagyon fontos segítséget jelent a hatósági vizsgálati igények teljesebb körű kielégítéséhez. A 
laboratóriumi munkában elindult a vonalkódos azonosítás bevezetése. A NÉBIH laboratóriumok 
folyamatosan fejlesztik az új és módosuló jogszabályok ellenőrzéséhez szükséges vizsgálatokat, 2014-
ben kiemelt figyelmet szenteltek valamennyi Magyar Élelmiszerkönyvben rögzített paraméter 
vizsgálatára. 

A közétkeztetés minőségére ható programjaink keretében folytatódott a 2013. januárban indított 
gyermek közétkeztetésből származó ételek (ebédek) laboratóriumi érzékszervi vizsgálata, melynek 
során 2014. év végéig 381 menüsor vizsgálata történt meg. Ötlépcsős skálán minősítve a menüket, 
azok 1 %-a nem megfelelő, 15 %-a átlag alatti, 57%-a átlagos, 22%-a átlag feletti és 5 % kiváló 
minősítést kapott. Az eddigi adatok igazolják, hogy a készételek elkészítési helye és a fogyasztás 
helye, illetve azok közelsége vagy távolsága, a készen-tartás és a nagy távolságokon történő szállítás 
hatással van a minőségre. Ezt a programot erősítve év végén került beüzemelésre egy mobil 
vizsgálóállomás, amellyel a laboratóriumoktól távol eső étkeztető helyeken kiszolgált ételek 
érzékszervi minősítése is lehetővé válik. 

A laboratóriumok felkészültségüket, vizsgálati eredményeik megbízhatóságát és 
összehasonlíthatóságát azzal is ellenőrzik, hogy évről évre részt vesznek az EU által szervezett – 
European Proficiency Test – körvizsgálatokon. A NÉBIH Növényvédőszermaradék-analitikai 
Laboratóriumok nagy gyakorlattal és kiemelkedő szakmai tudással rendelkező szakemberei, az 
európai viszonylatban az ’A’ kategórián belül is kiemelkedő eredményt érnek el évről - évre. A 
minőségvizsgáló laboratórium 2014-ben is részt vett a Nemzetközi Növényvédő Szer Analitikai Tanács 
(Collaborative International Pesticides Analytical Council, a továbbiakban: CIPAC) keretén belül 
vizsgálati módszerek fejlesztésében, azok CIPAC módszerként történő elfogadásában. 2014. évben a 
laboratórium részt vett az English Speaking Pesticide Analytical Council (a továbbiakban: ESPAC) 
munkájában, melynek során előkészítették a rynaxapirt vizsgáló, kis léptékű körmérést és 
megvitatásra kerültek az FTIR (Fourier-transzformációs infravörös spektroszkópia) technika előnyei a 
szerek gyors összehasonlítása terén. Az ESPAC éves összejövetelén a laboratóriumban folyó munka is 
bemutatásra került, „Analysis of impurities and fake pesticides” címmel.  

2014. évben tovább folyt a csávázott vetőmagok vizsgálati módszerének beállítása, klotianidin, 
tiakloprid, tiofanat metil, tetrakonazol, mefenoxám, protiokonazol, tebukonazol, karboxin, TMTD, 
imidakloprid hatóanyagok meghatározása, különböző csávázott vetőmagokban. 
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A méhészeti műanyag lapkák amitráz tartalmának vizsgálatára új módszert vezettek be a 
laboratóriumok. 

Az állattenyésztés genetikai laboratórium az ISAG (International Society for Animal Genetic) 
világszervezet által szervezett körteszten elért hibátlan eredménye alapján ismételten megőrizte első 
osztályú besorolását. Ezzel az egyetlen nemzetközileg elfogadott magyarországi laboratóriumként 
jogosult a világfajták (angol telivér) DNS alapú származásellenőrzésének végzésére. Megrendelések a 
környező kelet-európai országokból is érkeznek (Románia, Szerbia, FYR Macedónia). 

 Kommunikációs kampányok 
A NÉBIH stratégiai és kommunikációs stratégiai céljait központi szakigazgatási szervként és a 
Földművelésügyi Minisztérium háttérintézményeként a 2013 őszén elfogadott Élelmiszerlánc-
biztonsági Stratégia alapján határozta meg. Az Élelmiszerlánc-biztonsági stratégia hivatalunk számára 
egyértelmű irányvonalakat jelöl ki. Erős hatóság működtetése, intenzív részvétel a feketegazdaság 
elleni küzdelemben, kereskedelmi érdekektől független, hiteles tudásbázis kialakítása. 
Az Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia az élelmiszerlánc-biztonsággal kapcsolatos adatok, információk 
és tudás átlátható és kölcsönös megosztását, valamint az összes érintett fél között a kommunikáció 
fokozását is célzó, azaz a tudásalapú társadalom (amely magába foglalja a vállalkozókat, a hatóságot, 
a fogyasztót, a politikát, a médiát, azaz minden szereplőt) megteremtését segítő dokumentum. Fő 
célja hazánk élelmiszerlánc-biztonságának javítása úgy, hogy minél több veszélyt azonosítunk, és azok 
kockázatát elfogadható mértékűre csökkentjük. Az emberi, állati és növényi megbetegedések 
megelőzése érdekében egyrészt az élelmiszerlánc-biztonságra az azt érintő kockázatok közvetlen 
kezelésével már rövidtávon is hatással lehet minden szereplő, másrészt gondoskodni kell egy 
hosszabb távú, közvetett, ám mélyebb változásokat is elérni képes intézkedéscsomagról. A megfelelő 
mennyiségű és minőségű információ összegyűjtése a kockázatkezelés hatékonyságának növelése, az 
élelmiszerlánc egyes szereplőinek szintjén tapasztalható információs aszimmetria, illetve az 
élelmiszerlánc-biztonság jelentős szubjektivitásának feloldása is kiemelt célok, ezek megoldása 
alapvetően az információáramlás segítése, a tudás hatékony és széleskörű megosztása útján 
lehetséges.  
A tudás minél magasabb szintjét kell minden csoportnál biztosítani ahhoz, hogy az élelmiszerlánc-
biztonsági helyzeten javítani lehessen. Ez azt jelenti, hogy átfogó, „társadalmi tudásmenedzsmentre” 
van szükség. A társadalmi tudásmenedzsment: az adatok, információk és tudás átlátható és 
kölcsönös megosztása, valamint a kommunikáció fokozása az összes érintett fél között. Csak így 
lehetséges az egyre összetettebbé váló élelmiszerlánc által jelentett kockázatok megelőzése és 
hatékony kezelése. Mindehhez a sokkal intenzívebb, proaktív, ismeretterjesztő jellegű kommunikáció 
szükséges  
 
A Stratégia 7. tematikus alprogramja részletezi az élénk közkapcsolati rendszer kialakításának 
szükségességét az élelmiszerláncban. Tovább kell ösztönözni azt az örvendetes tendenciát, hogy 
egyre népszerűbbé válnak mind a médiában, mind pedig a közbeszédben az egészséges 
táplálkozással, a helyes életmóddal és a gasztronómiával kapcsolatos témák. Emellett javítanunk kell 
az élelmiszerekkel kapcsolatos ismeretek általános szintjét, a minőségorientációt, elő kell segíteni azt, 
hogy a társadalom számára objektív formában bemutatható legyen a jó minőségű, hazai élelmiszerek 
fogyasztásával együtt járó fogyasztói és társadalmi haszon. Az általános élelmiszerlánc-biztonsági 
kockázatkommunikáció, ismeretterjesztés esetében a legfontosabb célkitűzés a prevenció, illetve a 
kockázatelkerülési magatartás erősítése, azaz annak átadása, hogy a vásárló által megfogalmazott 
igények (pl. hogy mit és hol vesz le a polcról) visszahatnak a termelésre és kereskedelemre is. 
Mindezek olyan folyamatos tartalom-előállítással segíthetők elő, amely felkelti az egyes információk 
célcsoportjainak figyelmét. A tartalom előállítás szempontjából nagyon fontos a visszacsatolás és a 
gyors reagálás is. Törekedni kell az ingyenes médiafelületeken való rendszeres jelenlétre (érdeklődést 
kiváltó híranyagok, illetve időszakos sajtótájékoztatók a rendszeresen és nagy számban előforduló 
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kérdések kapcsán). A célirányos ismeretterjesztési kampányok szintén fontos és költséghatékony 
eszközei lehetnek az élelmiszerlánc-biztonság fejlesztésének. Ugyanezekkel a kommunikációs 
elemekkel az élelmiszerlánc-vállalkozói oldalhoz is szólni kell, azaz az igényt (fogyasztó) és a 
lehetőségeket (vállalkozó) párhuzamosan kell kezelni. 
Az Élelmiszerminőség kampányunkhoz kapcsolódó terméktesztet, mint komplex, élelmiszerek 
esetében kedveltségi tesztet is tartalmazó vizsgálati rendszert azért hoztuk létre, hogy a klasszikus 
hatósági ellenőrzési célokon (megfelelőség ellenőrzés) túl, közérthető módon lehessen tájékoztatást 
nyújtani a kockázatoknak leginkább kitett vásárlók számára. Nem szabad szem elől veszítenünk azt, 
hogy manapság egy államigazgatási hivatalnak nem elegendő professzionális szaktudással elemeznie 
egy-egy termékkört, hanem azt megfelelően, közérthető módon kell tudnia kommunikálni, az 
adófizetők igényeit szem előtt tartva. 
2014. évben folytatódtak a vásárlók élelmiszer-biztonsági ismereteinek bővítését célzó kampányok. A 
NÉBIH ismeretterjesztő tevékenysége – a Konyhasziget kiadványon keresztül, az „Ismeretlen 
eredetűt? Soha!” ún. Hófehérkés kampánnyal, illetve a terméktesztek köré felépülő Szupermenta 
blog működtetésével – egyre szélesebb közönséghez jutott el. 

2014 decemberétől elérhető a NÉBIH új mobilalkalmazása, amellyel a fogyasztók hatékonyan 
segíthetik az élelmiszerbiztonsági problémák felderítését, és azonnal jelezhetik az általuk felfedezett 
szabálytalanságokat a hatóságnak. Az egyelőre androidos okostelefonokon elérhető NÉBIH Navigátor 
nevű alkalmazással a vásárlók pontosan jelezhetik a vásárlás helyszínét és a probléma okait, amelyet 
a hatóság szakemberei kivizsgálnak. Jelenteni lehet például lejárt minőség-megőrzési idejű vagy 
jelöletlen élelmiszert, eladáshelyi higiéniai problémát, helytelen tárolást vagy bármilyen szokatlan, 
gyanús körülményt. Az applikáción keresztül a telefonos híváson kívül hangalapú, e-mailes vagy 
fényképes bejelentési módok közül lehet választani. A NÉBIH Navigátor a bejelentési lehetőség 
mellett számos más, hasznos információval is szolgál, például automatikusan küld 
élelmiszerbiztonsággal kapcsolatos híreket, riasztásokat. 

A NÉBIH Zöld számának megismertetése a lakosság körében hatékonynak bizonyult (összesen 7611 
beérkező hívás), hiszen az ingyenes bejelentő vonalra összesen 693 db bejelentés érkezett, leginkább 
élelmiszerbiztonságot, növény- és talajvédelmet érintő hiányosságok jelzésével. A bejelentések 
nyomán megtett intézkedések közül 70 esetben hatósági mintavételre került sor, 25 alkalommal 
bírság kiszabása, 36 esetben történt forgalomból kivonás, 34 esetben alkalmaztak figyelmeztetést, és 
3 alkalommal felfüggesztették az intézmény működését. 
A szemléletformálás jegyében fontos a legfiatalabb célcsoport elérése is. A NÉBIH a legnagyobb 
fővárosi termelői piaci közösséggel együtt szervezett (Vegyél-Egyél-Tegyél-VETélkedő elnevezésű) 
élelmiszerbiztonsági versenyt általános iskolás tanulóknak a fővárosban és Pest megyében. A cél az 
volt, hogy a gyerekek a kiváló élelmiszer-alapanyagokat tudatosan keressék a termelői piacokon, és 
konyhai élelmiszerbiztonsági tapasztalatokat is szerezzenek. A vetélkedőben 37 településről 64 
általános iskolai osztály vett részt.  

Sajtókapcsolat, médiajelenlét 
A NÉBIH sajtójelenléte az elmúlt években fokozatosan erősödött. Ebben mind a proaktív 
kommunikáció, mint pedig a hivatal jelenlétének megerősödése szerepet játszott. A médiumok 
gazdasági, mezőgazdasági témákkal foglalkozó újságíróival napi szintű, stabil kapcsolatot sikerült 
kialakítani, így egyre több kérdésben fordulnak közvetlenül a NÉBIH-hez.  

A hivatalhoz 2014-ben összesen 1002 sajtómegkeresés érkezett, ami 2013-hoz képest 40%-os 
emelkedést mutat. A megkeresések több mint kétharmada (628 db) szóbeli nyilatkozattételhez 
kapcsolódott. Írásos tájékoztatást 370 esetben kértek az újságírók, 4 alkalommal pedig vágókép, 
illusztráció készítés céljából fordultak a NÉBIH-hez.  
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A hivatal célja, hogy hatékony, gyorsan reagáló hatóságként tartsák számon a médiumok képviselői. E 
törekvés eredményességét mutatja, hogy a felkérések 70%-ának még a megkeresés napján, vagy 
annak másnapján eleget tettünk. Az anyagok összeállításának csupán 8%-ában tartott 4 vagy több 
napig a válasz elkészítése, mely jellemzően a nagyobb volumenű, mélyebb szakmai kutatást is igénylő 
témáknál fordult elő. 

A megkeresések típusa alapvetően négy kategóriába sorolható: 

 egyéni témafelvetés: az újságíró által felvetett, konkrét ügyhöz, aktuális eseményhez nem 
köthető témák; 

 generált: NÉBIH által kiadott közleményekre, tájékoztatókra reflektáló megkeresések; 

 kiemelt ügyek: rendkívüli ellenőrzésekhez, „botrányokhoz”, nagy élelmiszerbiztonsági 
kockázattal járó témákhoz kapcsolódó megkeresések; 

 szezonális témák: időszakosan visszatérő, előre tervezhető témák kapcsán érkező kérdések. 
 

2014-ben legnagyobb számban (429 esetben) egyéni témákkal fordultak a hivatalhoz az újságírók, 
mely jól mutatja a NÉBIH jelenlétének beépülését a sajtó világába. A megkeresések mintegy 30%-a a 
hivatal által kiadott közleményekhez (83 db), tájékoztató anyagokhoz kapcsolódott, míg 19%-a 
valamilyen rendkívüli ellenőrzéshez, nagy élelmiszerbiztonsági kockázattal járó „botrányhoz”.  

A megkeresések harmada az élelmiszer- és takarmánybiztonság területét érintette, emellett a sajtó 
munkatársai jelentős számban kérdezték a kiemelt ügyekkel foglalkozó szakembereket, valamint a 
hivatal növény-, talaj- és agrárkörnyezet-védelmi és állat-egészségügyi és állatvédelmi témákban 
érintett munkatársait.  

A NÉBIH-hez érkező megkeresések számának emelkedése mellett a hivatal média-megjelenése is 
jelentős: a 2013-ban mért 4470 publikációhoz képest 2014-ben már 6422 alkalommal szerepeltünk a 
különböző felületeken. A megjelenések túlnyomó többsége – 74%-a – online médiumokban történt 
(4746 db). A nyomtatott sajtóban megjelent hírek (13,4%, 866 db) és az elektronikus megjelenések 
(12,6%, 810 db) aránya közel azonos volt tavaly. 

Ügyfélszolgálat  

A NÉBIH Központi Ügyfélszolgálata 2014-ben 1660 db bejövő levelet továbbítottak a szakmai 
igazgatóságokhoz megválaszolásra, melyek jellemzően szakágazatot érintő komplex 
tájékoztatáskéréssel kapcsolatos megkeresések voltak: élelmiszerek jelölésével, csomagolásával, 
összetételével, élelmiszerforgalmazást érintő kérdésekkel kapcsolatban. A NÉBIH hatósági 
munkájának, közleményeinek, sajtómegjelenéseinek hatására is jelentősen megnövekedtek a 
megkeresések, visszajelzések a lakosság részéről, például sprotni halkonzerv, szarvasgombás pesto 
(Botulizmus), lefoglalt hús, lejárt, penészes sajtok visszadolgozása, RASFF riasztás által érkezett 
közleményekkel kapcsolatban. 

A felügyeleti díj és FELIR ügyfélszolgálat feladata 2014-ben - az élelmiszerlánc felügyeleti díj bevallás 
elektronikus felületén való eligazodásához illetve a díjfizetés szabályaihoz kapcsolódó 
segítségnyújtáson túl - az élelmiszerlánc-szereplők teljes körű tájékoztatása volt FELIR nyilvántartási 
kötelezettségükről. Ezzel kapcsolatosan az év új feladatát jelentette az élelmiszerlánc szereplők FELIR 
azonosítóval való ellátásának koordinációja, mely során mintegy 300 000 FELIR-nyilvántartási igazolás 
került kiosztásra az érintettek részére. Az év végén jelentős számú megkeresés érkezett a NAV által 
üzemeltetett EKÁER rendszer bevezetéséhez kacsolódóan is, mivel az EKÁER az élelmiszerlánc-
felügyeleti hatóság hatáskörébe tartozó termékek esetén kizárólag a FELIR azonosítóval rendelkező 
ügyfelek szállítmányához ad számot.  
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Az ügyfélszolgálat az év során összesen 24 000 hívást kezelt és 14 000 beékező email-t válaszolt meg. 
Az e-bevallás rendszerben 67 000 db bevallás készült, döntően meghatalmazásos jogviszony útján. E 
dokumentumok hitelesítése (tartalmi és formai bírálat) során 4100 esetben volt szükség hiánypótlás 
lefolytatására. A nagy mennyiségű iratforgalom jelentős részét képezték (6600 iktatott tétel) a NÉBIH 
Közös Törzs ügyfél-nyilvántartásának aktualizálásához, karbantartásához szükséges partner 
adatbejelentő lapok feldolgozása. Jelentős mennyiségű szakmai állásfoglalás (290 db) és regisztrációs 
igazolás (620 db) került kiadásra az egyes érdekképviseletek és egyéni megkeresések folytán. 
Továbbra is hatékony együttműködés jellemző a társhatóságokkal szakmai adatszolgáltatás, technikai 
segítségnyújtás és belföldi jogsegély keretében (MVH, NAV, NAK). 

 


