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Köszöntő 

Immáron ez az ötödik év, amikor a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) 

elmúlt évi legfontosabb feladatait és eredményeit bemutatjuk Önöknek. Az elmúlt öt év talán 

legfőbb eredménye, hogy ma már a magyar lakosság több mint 80%-a az élelmiszerlánc-

biztonságot egyértelműen a NÉBIH-hez köti. 

Úgy vélem, hogy a Hivatal 2016-ban is eleget tett a vele szemben támasztott elvárásoknak. 

Őrködött a teljes élelmiszerlánc biztonsága felett, ugyanakkor jelentős lépéseket tett a 

partnerség irányába, mind a vásárlók, mind a vállalkozások felé. 

A NÉBIH központi ellenőrzéseinek hatékonysága továbbra is mintegy 92%-os. A Hivatal 

gyors reagálású, operatív jellegű ellenőrzéseket végző részlege, a Kiemelt Ügyek 

Igazgatósága 2016-ban is számos esetben derített fel illegális tevékenységeket, több mint 989 

tonna terméket vont ki a forgalomból, 27 esetben függesztette fel a vállalkozások működését, 

valamint mintegy 380 millió Ft bírságot szabott ki. 

A Hivatal 2016-ban megerősítette a tisztességtelen piaci magatartás (például beszerzési ár 

alatti értékesítés, fix bónusz, diszkriminatív árképzés stb.) elleni hatósági fellépést és fellépett 

az élelmiszergazdaságot károsan befolyásoló gazdasági cselekmények ellen. Az ellenőrzött 

esetek nagyobb része a diszkriminatív módon történő árképzéssel kapcsolatos vizsgálat volt. 

A NÉBIH egy kettős  tanácsadó és ellenőrző  program bevezetésével támogatja a harmadik 

országba irányuló élelmiszerexport sikerességét. A program során, valamint a harmadik 

országbeli hatóságok szakemberei által végzett helyszíni ellenőrzések kísérőjeként 2016-ban a 

NÉBIH 75 ellenőrzést végzett, és az így felkészített vállalkozások sikeresen elnyerték a 

marhahús kínai, vagy például a szarvasmarha-belsőség orosz exportlehetőségét, illetve 

fenntarthatják az USA-ba irányuló sertéskészítményre vonatkozó exportjogosultságukat. 

Továbbra is sikeresek a szemléletformáló programok. Ezek közül érdemes megemlíteni a 

Szupermenta termékteszt programot, ahol az élelmiszerbiztonsági és laboratóriumi 

vizsgálatokat kedveltségi teszt is kiegészíti. Ez egyfajta iránytű a lakosság számára, hogy a 

széles termékkínálatban megtalálják a minőséget. A tesztek során többször is bizonyítást 

nyert, hogy a magyar termékek képesek felvenni a versenyt a külföldi élelmiszerekkel. 2016-

ban 14 termékkört vizsgáltak meg a szakemberek, többek között vajat, barnacukrot, 

tejcsokoládét, kutyanyakörvet.  

Emellett természetesen továbbra is kulcsfontosságú a vásárlók tudatossága, hogy a 

mindennapokban a szabálytalanságokat maguk is észleljék, és ne hagyják szó nélkül. Már az 

olyan alapvető szabályok betartásával is - mint a termékek jelölésének elolvasása, vagy az 

illegális kereskedők elkerülése - sokat tehetnek az élelmiszerlánc biztonságáért. Ha pedig a 

vásárlók szabálytalanságot észlelnek, akkor ezt a közel öt éve az ingyenesen hívható NÉBIH 

Zöld Számon tehetik meg. 

Összességében elmondható, hogy a magyar élelmiszerpiacon rend van, a vásárlók 

többségében megbízható és jó minőségű termékkel találkoznak. Évről évre javul a helyzet, 

jelentősen sikerült visszaszorítani a szabálytalanságok nagy részét, ugyanakkor bőven maradt 

még tennivaló a nyomonkövethetőség terén. 
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Összefoglaló 

A területi közigazgatás 2016-os átalakításának eredményeként a NÉBIH számára két fő 

feladatkör került megfogalmazásra. Egyrészt a jövőben még inkább meg kell erősíteni a 

NÉBIH-nek azon területeit, amelyek az élelmiszerlánchoz kapcsolódó illegális 

tevékenységekkel szembeni fellépést végzik, másrészt továbbra is kiemelt hangsúlyt kell 

fektetni a társadalmi szemléletformálásra, komplex tudásbázis és a jelenkor kihívásaihoz 

rövid időn belül alkalmazkodni tudó, kiváló szakmai minőséggel vizsgáló laboratóriumi 

rendszer folyamatos fejlesztésére. Az élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevezetése óta annak 

legalább 10%-át minden évben laboratóriumi fejlesztésekre fordítja a Hivatal. Ennek 

megfelelően a NÉBIH laboratóriumhálózata – amellett, hogy jelenleg is magas színvonalú 

munkát végez – folyamatosan fejlődik, gyarapodik a legmodernebb eszközökkel és 

módszerekkel. 

A fejlesztés szükségességét a globalizáció hatásaként jelentkező áruforgalom-növekedés is 

alátámasztja, amely megnöveli az állat- és növénybetegségek behurcolásának kockázatát. Ezt 

a kockázatot tovább növeli, hogy a klimatikus viszonyok változása miatt is Magyarország 

határához egyre közelebb jelentkeznek azok a járványügyi - egészségügyi és gazdasági 

károkat is okozó - megbetegedések (például: bőrcsomósodáskór, afrikai sertéspestis, szőlő 

aranyszínű sárgaság betegség), melyek hazánkban korábban nem voltak jellemzőek.  

Járvány-elfojtás és kríziskezelés terén a NÉBIH komoly erőfeszítéseket tesz, központi 

kockázatkezelési rendszert működtet a járványos állatbetegségek, zárlati károsítók, illetve 

élelmiszerlánc-események megelőzése, felszámolása, utókezelése, valamint a hatósági 

intézkedések koordinációja érdekében. A legutóbbi járványügyi helyzetek kezelése kapcsán 

fogalmazódott meg, hogy a járványos állatbetegségek hatékony felügyeletéhez, 

megfékezéséhez és felszámolásához, valamint az élelmiszerlánc szereplőinek vizuális 

tájékoztatásához ma már elengedhetetlen az e funkciókat támogató informatikai rendszer 

kiépítése. Az Intelligens Élelmiszerlánc-biztonsági Elemző Rendszer (INTEL) fejlesztéseivel 

megvalósulhat – a sertéságazat kifehérítésén túl – többek között az állategészségügyi 

laboratóriumi rendszer modernizálása és az elektronikus kockázatelemzési rendszer 

kialakítása. Ezzel párhuzamosan a NÉBIH megkezdte a Nemzeti Élelmiszerlánc-minősítési és 

Eredetvizsgálati Rendszer (NMR) kialakítását. Ennek célja, hogy az NMR az élelmiszer-

vállalkozók felügyeletét támogató rendszerként üzemeljen, továbbá az élelmiszerek 

biztonságát és minőségét felügyelő és minősítő kollégák munkáját támogassa, valamint átfogó 

tartalomszolgáltató rendszert hozzon létre, és használható tudástárat biztosítson a lakosság 

számára. 

Nem túlzás azt állítani, hogy a tavalyi év legnagyobb feladatát a magas patogenitású, H5N8 

típusú madárinfluenza járvány elleni küzdelem jelentette, amely a 2017. évre is áthúzódott. A 

járvány visszaszorításában óriási szerepe volt a kiemelkedő állategészségügyi szakmai 

munkának, a NÉBIH megerősített laboratóriumi hátterének, központi beszerzési és logisztikai 

tevékenységének. A feladat nagyságát jól érzékelteti, hogy 2017. áprilisig a NÉBIH Állat-

egészségügyi Diagnosztikai laboratóriumaiba több mint 104 ezer minta érkezett, 2,67 millió 

baromfi került leölésre Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, 

Jász-Nagykun-Szolnok, Somogy, Veszprém megyékben és az állattartóknál jelentkező 

közvetlen kár elérte a 11 milliárd Ft-ot. 

Egyéb betegségek, így különösen az afrikai sertéspestis is veszélyeztetik hazánkat. Jelenleg a 

Hivatal a megelőzésre helyezve a hangsúlyt, fokozott intézkedéseket vezetett be mind az áru, 

mind a személyi forgalomban az ukrán határon. Tavaly aktualizálásra került az a készenléti 

terv, amely a szőlő- és borszektort fenyegető karantén károsító, a szőlő aranyszínű sárgaság 
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betegség kórokozója terjedésének megfékezésére szolgál. Az országos felszámolási és 

megelőzési program eredményeként a betegség nem terjedt tovább 2016-ban, a fertőzések 

foltszerűen az ország nyugati és középső részében voltak jelen. 

A NÉBIH a vásárlók és a jogkövető vállalkozások érdekében szigorúan fellép a 

jogszabályokat megszegőkkel szemben. Az állami halőri szolgálat több mint 10.000 horgászt 

és 243 halértékesítő helyet ellenőrzött, 50 esetben leplezett le orvhalászokat és több mint 700 

kg igazolatlan eredetű hal és haltermék megsemmisítését rendelte el. Az állami turista 

horgászjegy népszerűsége tovább nőtt. 7.648 fő váltotta ki az új típusú állami horgászjegyet, 

mintegy 1.300-zal többen, mint az előző évben. 

A 2016. évi NÉBIH által szervezett őstermelői ellenőrzések tapasztalataként elmondható, 

hogy arányait tekintve igen sok a szabálytalanság, ami az őstermelőknél az előírások részleges 

ismeretére és a rendszeres ellenőrzések hiányára vezethető vissza. Erre való tekintettel, a 

NÉBIH országos ellenőrzési hatáskörében fokozza mind az adminisztratív, mind a helyszíni 

ellenőrzéseinek számát. 

A NÉBIH kiemelt ügyekkel foglalkozó, operatív csapatának a felderítési aránya 90%-os, 

ezzel is igazolva, hogy a NAV-val (EKÁER) és más társhatóságokkal történő folyamatos 

információátadás és a hatékony adathalászat eredményeket hoz. Ez a hatékonyság egy 

speciális adatelemző, és mesterséges intelligenciára tanítható szoftverrel tovább fokozható. Az 

operatív csapat 2016-ban összesen 705 ellenőrzést hajtott végre. Ez 2.472 tonna élelmiszert 

érintett. A megindított eljárások során 398.900.632 Ft bírságot szabtak ki. A 2015-2016. 

évekre vonatkoztatva megállapítható, hogy az ellenőrzések száma jelentősen nem változott, a 

kiszabott bírság aránya, azonban 20%-kal emelkedett. 2016-ban - a korábbi évekhez 

hasonlóan - legnagyobb számban nyomonkövetési és élelmiszer-higiéniai hiányosságokat 

tártak fel. Az ellenőrzések során megállapításra került, hogy az élelmiszergyártó 

vállalkozások körében tendenciaszerűen felmerül a lejárt minőség-megőrzési idejű, illetve 

nagy mennyiségű jelöletlen, ismeretlen eredetű alapanyagok feldolgozása. Az élelmiszer-

előállító egységekben az ellenőrök több esetben találtak súlyos élelmiszer-higiéniai 

hiányosságokat, melyek következtében a vállalkozások tevékenységét felfüggesztették. 

2016-ban 25 kistermelői nyomonkövetési ellenőrzés volt. Az ellenőrzések során kiderült, 

hogy a kistermelők a tevékenységüket szabályozó és korlátozó mennyiségi nagyságrendet 

rendre átlépik, illetve a vonatkozó értékesítési területi korlátozásokat is megsértik, és a 

nyomonkövetést biztosító nyilvántartásokat sem vezetik.  

Az engedélyköteles létesítmények tekintetében fontos, hogy exportra csak olyan 

vállalkozások jelentkezzenek, melyek teljesíteni tudják a harmadik országok által elvárt plusz 

követelményeket. A NÉBIH ennek érdekében egy vállalkozást segítő, de egyben szűrő, 

szükség esetén szankcionáló szerepet is betölt. 

Az eredethamisítások visszaszorítása érdekében eredettérképek létrehozása van folyamatban, 

melyek referencia-adatbázisként segítik az ilyen jellegű hamisítások feltárását és 

visszaszorítását.  

2014-ben indult a PRRS Nemzeti Mentesítési Program. Amíg 2014 elején, egyetlen megye 

teljes sertésállománya sem volt mentes, addig 2015. december végére öt, 2016. év végére 

összesen kilenc megye lett mentes a PRRS betegségtől. Két megyében (Somogy és Szabolcs-

Szatmár-Bereg) mindösszesen egy-egy nagylétszámú állomány hátráltatja a teljes megye 

mentes státuszának elérését. A kislétszámú állományokról továbbra is elmondható, hogy 

megtartották az előző évi mentes státuszukat. Az ellenőrző vizsgálatok kevesebb, mint 1%-os 
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fertőzöttséget mutatnak, ráadásul ez gyakorlatilag csak Komárom-Esztergom megyére 

koncentrálódott, valószínűleg a nagymértékű hízóállomány-kihelyezés miatt.  

Az ország jó állategészségügyi státuszának fenntartása elengedhetetlen annak érdekében, 

hogy a magyar vállalkozások fenntarthassák külkereskedelmi tevékenységeiket. Az új  

harmadik országokban történő  piacszerzés előfeltétele, hogy az ottani hatóságok 

megvizsgálják hazánk állategészségügyi státuszát és ez alapján szabják meg a minél 

kedvezőbb kiszállítási feltételeket. Ilyen rendszerauditok zajlottak le mostanában például 

Törökország és Szaúd-Arábia részéről a kérődző élőállatok exportjának vonalán.  

A NÉBIH tavaly, kiemelt akció keretében ellenőrizte a Balaton-felvidéki borászati üzemeket 

és a budapesti vendéglátóhelyeket. A Hivatal összesen mintegy 190 létesítmény ellenőrzését 

végezte el. 

A NÉBIH folyamatosan vizsgálja a vetőmagtételek GMO mentességét. A rendszeres 

szűrésnek köszönhetően 2016-ra jelentősen csökkent a kimutatott GMO szennyezett 

vetőmagtételek száma. A hatóság által végzett folyamatos és a nemzetközi trendeket 

figyelembe vevő, állandóan fejlődő szűrővizsgálat hozzájárul a magyar növénytermesztési 

stratégiában is megfogalmazott GMO-mentesség fenntartásához. 
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Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia – helyzetjelentés  

A 2013-ban elfogadott Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia (ÉLBS) az elkövetkező tíz évre 

meghatározza az élelmiszerlánccal kapcsolatos legfontosabb célokat és feladatokat, valamint 

új, korszerű alapokra helyezi az élelmiszerlánc-biztonság szereplőinek viszonyát. A 

Stratégiában megfogalmazott jövőkép lényege az, hogy az élelmiszerlánc-termékek 

mindenkor egészségesek, kiváló minőségűek és biztonságosak legyenek, előállításuk, 

kereskedelmük, felhasználásuk vagy fogyasztásuk során tudatosságot és felelősséget 

tanúsítson minden szereplő. Az 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 viszonyrendszerbe. Ezt az átfogó feladatot 4 stratégiai cél és 11 program bontja 

tovább. 

Társadalmi szemléletformálás, kommunikáció 

Az élelmiszer eredetű megbetegedések jelentős része – különösen a háztartásokban  a helyes 

vásárlási szokásokkal, megfelelően ismert és alkalmazott konyhatechnológiával és élelmiszer 

ismeretekkel megelőzhető lenne. A jelenlegi helyzeten rövid távon jól fókuszált, aktív 

kommunikációs tevékenységgel, 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. 

Az Élelmiszerminőség programhoz kapcsolódó terméktesztet (Szupermenta), mint komplex, 

élelmiszerek esetében kedveltségi tesztet is tartalmazó vizsgálati rendszert azért hozta létre a 

NÉBIH, hogy a klasszikus hatósági ellenőrzési célokon (megfelelőség ellenőrzés) túl, 

közérthető módon lehessen tájékoztatást nyújtani a kockázatoknak leginkább kitett vásárlók 

számára. A program második éve alatt a Hivatal szakemberei és meghívott vendégei 14 

termékcsoportot teszteltek: tejcsokoládé, vaj, facsart narancs, fűmagkeverék, bazsalikom, 

bacon, gumicukor, saláta, búzasör, kutyanyakörv, barnacukor, hortobágyi palacsinta, 

kölesgolyó, sertésvirsli. 2015 decemberétől a teszten helyezést elért gyártók, forgalmazók 

használhatják a Szupermenta emblémát termékeiken. Eddig 14 termék esetében igényelték az 

embléma használatát.  

2016. évben folytatódott a vásárlók élelmiszer-biztonsági ismereteinek bővítését célzó 

program, az „Ételt csak okosan” és a „Helyi termék éve” program. Az utóbbihoz 

kapcsolódóan országosan 14 szakmai fórum került megrendezésre.  

A NÉBIH 2016-ban indított „Maradék nélkül” programja ismeretterjesztő és kommunikációs 

tevékenységével első lépésként fel szeretné hívni a lakosság figyelmét az – évente 100 

milliárd forint értékű gazdasági kárt és jelentős környezetterhelést okozó – 

élelmiszerpazarlásra, majd ezt követően az emberek tudatos és megfontolt vásárlási szokásait 

kívánja erősíteni.  

A borászati hatóság közreműködésével megrendezésre került a Nemzeti Borkiválóság 

Program, a fehér és vörös Borkiválóságok Országkóstolója. A kóstolóprogram végrehajtását 

követően Magyarország bor és pálinka kiválóságai két kiadványban kerültek bemutatásra.  
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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.  

Az egyetemi és hatósági összefogás érdekében 2016 novemberében együttműködési 

megállapodást kötött a NÉBIH és a Szent István Egyetem (SZIE). A megállapodás célja az 

Élelmiszerlánc-biztonsági Kockázatkezelési Kihelyezett Tanszék létrehozása, valamint a 

magyar élelmiszerlánc-biztonság védelme és fejlesztése a termőföldtől az asztalig. A Hivatal 

szakemberei így bekapcsolódhatnak az állatorvos-képzés mellett az élelmiszermérnökök, 

biomérnökök és a táplálkozástudományi szakemberek képzésébe is. 

A NÉBIH K+F téren sikeres pályázati tevékenységet folytat. Sikerült elnyerni egy 

élelmiszerbiztonsági kockázatészleléssel és kockázatkommunikációval kapcsolatban 

meghirdetett Horizont 2020 SFS-37-2016 kutatási pályázatot egy nemzetközi konzorcium 

egyik legmeghatározóbb tagjaként. Ezen kívül önálló pályázóként, nyertesként hirdették ki a 

Hivatal élelmiszerhulladékok visszaszorítását célzó kutatási és kommunikációs projektjét a 

LIFE Environmental Governance and Information programjában. Ez utóbbi 2016. november 

18-án egy Budapesten szervezett konferencia keretében bemutatásra került a szélesebb 

szakmai közvélemény számára. 

2016. február 22. és 26. között Budapesten tartotta 37. ülését a WHO-Codex bizottság 

analitikai és mintavételi módszerekkel foglalkozó bizottsága (CCMAS - Codex Committee on 

Methods of Analysis and Sampling). Az ülés munkájában 47 tagország, 1 tagszervezet és 17 

szervezet képviseletében közel 170 szakember vett részt. A Földművelésügyi Minisztérium és 

az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) vezetői tárgyalást folytattak az EFSA és 

Magyarország intézményei, szakemberei között meglévő tudományos együttműködés további 

erősítéséről, a gyakorlati tapasztalatok átadásáról és a jövőbeni közös munka újabb 

lehetőségeiről 2016 novemberében. Az EFSA látogatás kapcsán a NÉBIH tudományos 

konferenciát szervezett, melyen a fenti témákon kívül előadások hangzottak el a 

kommunikáció és az adatelemzés növekvő szerepéről az élelmiszerlánc-biztonságban. Az 

újonnan felbukkanó fertőző betegségek felismeréséről, azonosításáról, nyomonkövetéséről és 

az ellenük való védekezésről szolgált friss információkkal az akadémiai, az ipari és hatósági 

szereplők részvételével szintén Budapesten, szeptemberben megrendezett konferencia. 

Az elmúlt években több harmadik országbeli piac is megnyílt a magyar kereskedők számára, 

ami új lehetőséget biztosít a magyar vállalkozások fejlődésére. A gazdasági szempontból 

jelentős piacokra (például az USA-ba, az Orosz Föderációba vagy Kínába) történő szállítást 

azonban nagyban megnehezítik az eltérő, speciális szabályok. Az állati eredetű élelmiszert 

előállító vállalkozások számára ezen előírások megismerésére – és így a könnyebb 

teljesítésére – biztosított lehetőséget a NÉBIH konferenciája 2016 májusában és júniusában. 

Az állatokról emberre terjedő betegségek (zoonózisok) folyamatos kihívást jelentenek az 

élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság számára, így 2016-ban a Magyar Zoonózis Társasággal 

közösen két szakmai konferenciát is rendezett a NÉBIH (május 23-án és október 11-én), 

amelyeken érintették az élelmiszerek által terjesztett zoonózisok témáját, a migráció 

egészségügyi veszélyeit, az árvíz-belvíz jelentette problémákat, valamint a szúnyogok által 

terjesztett betegségeket, amely a klímaváltozás miatt különösen fontos témának minősült.  
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A NÉBIH a 2016-os évben három TWINNING (ikerintézményi) projektben vett részt, 

amelyek célja, hogy a tagjelölt, potenciális tagjelölt, valamint az EU-határain kívüli további 

partneri országokban a közigazgatás fejlesztését, az uniós joganyag átvételét és alkalmazását 

elősegítsék. Mindhárom projekt Franciaországgal közös konzorciumban kerül megvalósításra.  

A Törökországban zajló, „TR/13/IB/AG /03 Capacity Building Regarding Official Controls, 

Animal Welfare, Zoonoses and Animal by- Product Management” (A hatósági ellenőrzések, 

állatjólét, zoonózisok és állati eredetű melléktermékek igazgatásának kapacitásbővítése) című 

projekt célja az élelmiszer- és takarmánybiztonság, illetve a közegészségügy állapotát az EU-s 

szintre emelni az élelmiszerbiztonság, az állat- és növény-egészségügyi politikák terén az 

uniós joganyaghoz való igazodás révén. 

Az „AZ/15/ENP/AG/37 Support to the State Veterinary Control Service (SVCS) in 

Strenghtening the Epidemiological Surveillance System in Azerbaijan” (Az azerbajdzsáni 

Állami Állategészségügyi Felügyeleti Szolgálat (SVCS) támogatása az epidemiológiai 

felügyeleti rendszer megerősítésében) című projekt célja az állategészségügyi ellenőrzések 

megerősítése az állatok és emberek egészségének védelme, az agrárgazdasági szektor 

gazdasági növekedésének elősegítése és az élelmiszerbiztonsági helyzet javítása érdekében. 

Az „SR/13/IB/AG/01 Enhancing the Capaticies of the Serbian Authorities in Zoonoses and 

Food Borne Disease Control” (A zoonózisok és élelmiszer eredetű megbetegedések 

felügyeletéért felelős szerb hatóságok kapacitásnövelése) című projekt célja az agrárgazdaság 

modernizációja és a vidéki ágazat fejlesztése csakúgy, mint az uniós joganyag átültetésében 

való előrelépés, illetve a Közös Agrárpolitika (KAP) alapelveivel és céljaival való 

összehangolás előmozdítása. 

Az állami tudásbázis újjáépítése 

A teljes vertikumot átfogó Élelmiszerlánc-felügyeleti Információs Rendszer (a továbbiakban: 

FELIR), kialakításával egységes információmenedzsment valósítható meg. Ezáltal létrejön 

egy olyan integrált adatbázis, amely a szakterületek összekapcsolódásából adódóan az 

őstermelőktől, kistermelőktől a multinacionális cégekig láthatóvá teszi a hálózatot, lehetővé 

teszi az átlátható kockázatelemzést. Megerősíti az ágazati stratégiai döntéshozatalt és 

támpontot ad a termékek átfogó tanúsítási és nyomonkövetési rendszereinek kiépítéséhez. 

A FELIR a legális élelmiszerlánc-szereplők adatbázisa, amely a hatósági ellenőrzési funkciók 

ellátását segíti. Az elektronikus nyilvántartási rendszer keretén belül eddig összesen 391.000 

FELIR azonosító került kiadásra, ami a 2016. évben 25 ezer fővel történő bővülést jelentett.  

A rendszer működését támogatja, hogy az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző 

Rendszer (EKÁER) csak FELIR azonosító megléte esetén teszi lehetővé az élelmiszerek 

szállítását, valamint csak bejelentett, első magyarországi tárolási helyre engedi az 

élelmiszerek behozatalát. A NÉBIH folyamatosan részt vesz az EKÁER rendszer 

fejlesztésében, biztosította a 2016. évi zökkenőmentes üzemeltetést, valamint a 

társhatóságokkal közösen ellenőrzéseket végzett az EKÁER által érintett szállítmányokkal 

kapcsolatban. 

A csalás elleni és a feketegazdaság felszámolására irányuló küzdelemben fontos szerepe lesz 

az Intelligens Élelmiszerlánc-biztonsági Elemző Rendszert (INTEL) létrehozó projektnek, 

amelynek keretén belül olyan kockázatelemzési rendszer kerül kialakításra, ami az illegális 

tevékenységet végzők kiszűréséhez, a sertéságazat kifehérítéséhez is hozzájárul. A FELIR 

rendszer továbbfejlesztésével és az INTEL kiépítésével olyan adatelemzések végezhetők, 

amelyek nemzetbiztonsági célokat is szolgálnak, mint a járványügyi veszélyhelyzetek 
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kockázatainak időbeni felismerése és kezelése, valamint az élelmiszerterrorizmus elleni 

védelem. Mindezeken túl szolgálja a kapcsolódó hatósági feladatellátás egyszerűsítését, 

valamint az ügyfél-oldali folyamatok elektronizálását is. 

Hiteles és erős hatóság 

A mai modern élelmiszerlánc-biztonság elképzelhetetlen az egész élelmiszerlánc komplex, 

megelőző jellegű felügyelete nélkül. A kritikus infrastruktúrák védelme és ezek fenntartása 

nemzetbiztonsági kérdés, ezért is szükséges hatékonyabbá tenni az élelmiszerlánc-felügyeleti 

intézményrendszert. 

2016-ban tovább folytatódott a sertésállományoknak a sertés reprodukciós zavarokkal és 

légzőszervi tünetekkel járó szindrómájától (PRRS) való mentesítési programja. A mentesítési 

program eredményeként csökkent az élősertés behozatal az EU tagállamokból, a 2013. évhez 

viszonyítva 14%-kal esett vissza a sertésimport. Legjelentősebben, 38%-kal a vágóállat 

behozatal csökkent, a továbbtartásra szánt malac behozatal 13,5%-kal nőtt. A tagállami 

kereskedelemből származó élő sertés behozatal visszaesése nem a piac fehéredésének 

eredménye, mert az élőállatok behozatala a magas ÁFA esetében is állategészségügyi 

bizonyítvánnyal történt, és azóta is így történik. A mentesítési program eredményeként tovább 

erősödtek a hazai sertéstartók piaci lehetőségei: Igaz, hogy 2016-ban mintegy 4%-kal 

kevesebb sertést vágtak le hazánkban, mint 2015-ben, azonban a külföldről származó 

vágósertések száma ennél sokkal jelentősebben, több mint 15%-kal csökkent. 

Amíg 2014 elején, egyetlen megye teljes sertésállománya sem volt mentes a betegségtől, 

addig 2015. december végére 5, 2016. év végére összesen 9 megye lett mentes. Két megyében 

(Somogy és Szabolcs-Szatmár-Bereg) mindösszesen egy-egy nagylétszámú állomány 

hátráltatja a teljes megye mentes státuszának elérését. Ezen felül már 4 járás (Hajdú-Bihar 

megyében) is hivatalosan mentes a PRRS-től és ezen kívül közel 40 járás területe már 

mentesnek tekinthető. A 2016 év végére a nagylétszámú tenyész-sertéstelepek 83%-a 

mentesnek tekinthető. Ez összességében 50 PRRS mentes teleppel és több, mint 17.000 

mentes kocával való növekedést mutat 2014-hez képest. A kislétszámú állományokról 

továbbra is elmondható, hogy megtartották az előző évi mentes státuszukat. Az ellenőrző 

vizsgálatok kevesebb, mint 1%-os fertőzöttséget mutatnak, ráadásul ez gyakorlatilag csak 

Komárom-Esztergom megyére koncentrálódott, valószínűleg a nagymértékű hízóállomány 

kihelyezés miatt.  

2016. november elején madárinfluenza vírus jelenlétét mutatta ki a NÉBIH egy Békés 

megyei, nagy létszámú, pulykát tartó gazdaságban. Ezt követően több megyében, Bács-

Kiskun, Csongrád, Jász-Nagykun-Szolnok megyékben is történtek kitörések. A kitörések 

körül felállított védő- és megfigyelési körzeteket a NÉBIH – a járványügyi helyzetre való 

tekintettel – az érintett megyékben a minimálisan előírt 10 km sugarú körön kívüli területekre 

is kiterjesztette. A betegség továbbterjedésének megakadályozása érdekében a kitörések 1 

km-es körzetében minden baromfiállományt felszámoltak. Valamennyi korlátozás alá eső 

területen belül, illetve az érintett területekről kizárólag azonnali vágás esetén engedélyezték 

az állatok kiszállítását, az élő baromfik minden egyéb mozgatását megtiltották. Az országos 

főállatorvos az érintett területeken elrendelte a megerősített felmérő-szűrő vizsgálatokat, 

valamint a vadon élő madarak rendkívüli monitoringját.  

A tervezett kockázatcsökkentési programok és a madárinfluenza vírus okozta járványügyi 

helyzet kezelése mellett a 2016. évben folytatódott a közétkeztetési főző- és tálalókonyhák 

élelmiszerbiztonsági és élelmiszerminőségi szempontok szerinti minősítésének „próbaüzeme” 

is. 2016-ban 1891 főzőkonyha és 281 tálaló-, melegítőkonyha szemléje zajlott le. Így a 

minősítő rendszer próbaüzemének kezdete (2015. október) óta 2.614 közétkeztető főzőkonyha 
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és 281 tálaló-, melegítőkonyha élelmiszerbiztonsági és minőségi szempontok szerinti 

minősítésére került sor. A már minősített főzőkonyhák több mint 1 millió étkezőt látnak el, a 

már minősített tálalókonyhákon csaknem 35 ezer fő étkezik. A minősítésen a konyhák 7%-a 

nem felelt meg. A 4-es és 5-ös minősítést elért konyhák listája az üzemeltetők hozzájárulása 

alapján a NÉBIH honlapján rendszeresen nyilvánosságra kerül. A lista megjelentetése az 

üzemeltetőket a jobb eredmény elérésére ösztönzi, illetve a fogyasztók is aktuális 

információkhoz juthatnak a NÉBIH által jónak ítélt konyhákról, üzemeltetőkről.  

Az élelmiszerlánc kifehérítése, sikeres küzdelem a visszaélésekkel szemben 

A hamisítások, csalások elleni küzdelem legfőbb célja mégis az, hogy a vásárlók legális 

körülmények között előállított, ellenőrizhető és biztonságos termékekkel találkozhassanak, 

melyek nem jelentenek számukra közvetlen egészségügyi és élelmiszerbiztonsági 

kockázatokat. Mindebben kulcsszerepe van a szakterületeken átívelő, az áruk áramlását, a 

hálózatot egyben átlátó, nyomonkövető hatóságnak, és a masszív ellenőrzési 

módszerfejlesztésnek, stratégiai együttműködéseknek.  

A minőségi magyar méztermelés védelme és a mézhamisítás elleni összehangolt fellépés 

érdekében együttműködési megállapodást kötött 2016 elején a NÉBIH és az Országos Magyar 

Méhészeti Egyesület (OMME). A NÉBIH és az OMME – a vásárlók és a hazai mézpiac 

védelme érdekében – egyaránt kiemelten fontosnak tartja a méhészeti szakágazat 

megerősítését, az alacsony minőségű, esetlegesen hamisított import termékek hatékonyabb 

kiszűrését, valamint az illegális, mézhamisítással összefüggő tevékenységek visszaszorítását.  

A tejpiaci célellenőrzések során országszerte mintegy 300 élelmiszerforgalmazónál végeztek 

mintavétellel egybekötött ellenőrzést a megyei kormányhivatalok és a NÉBIH ellenőrei. A 

laboratóriumi eredmények alapján összesen 22 tétel, több tízezer liter, többségében 1,5 

százalékos zsírtartalmú, külföldi UHT tejet kellett kivonni a forgalomból alacsony 

zsírtartalom miatt. 

A NÉBIH „gyors reagálású”, operatív jellegű ellenőrzéseket végző részlege, a Kiemelt Ügyek 

Igazgatósága (KÜI) a 2016. évben is számos esetben derített fel illegális tevékenységeket, 

majd hozott nyilvánosságra élelmiszerlánc-hamisítási, csalási ügyeket. A 2014-2016 évekre 

vonatkoztatva megállapítható, hogy az előző évek növekvő tendenciáját folytatva 30%-kal 

nőtt az elvégzett ellenőrzések száma, 17%-kal több bírságot szabtak ki. A KÜI előzetes 

elemzési módszerei alapján a felderítési arány megközelíti a 95 %-ot, ezzel is igazolva, hogy 

a NAV-val történő folyamatos információ-átadás és a hatékony adathalászat illetve a 

társhatóságok együttes ellenőrzési fellépése eredményesen működik. A korábbi évekhez 

hasonlóan, idén is a nyomonkövetési, az élelmiszer-higiéniai hiányosságok kerültek 

legnagyobb számban feltárásra. Az ellenőrzések során megállapításra került, hogy az 

élelmiszergyártó vállalkozások körében tendenciaszerűen felmerül a lejárt minőség-megőrzési 

idejű, illetve nagy mennyiségű jelöletlen, ismeretlen eredetű alapanyagok feldolgozása. A 

NÉBIH youtube-csatornáján a KÜI ellenőrzésekről videofelvételek kerülnek közzétételre.  

Az illegális fakitermelés és kereskedelem visszaszorítása érdekében a NÉBIH 2016-ban 

kialakított egy hatékony ellenőrzési rendszert, amelyet a faanyag kereskedelmi lánc 

szereplőinek közreműködésével működtet, azzal a céllal, hogy csak jogszerű fakitermelésből 

származó faanyagok kerüljenek kereskedelmi forgalomba hazánk területén. A NÉBIH az 

ellenőrzéseket szoros együttműködésben végzi a megyei NAV és rendőri szervekkel, valamint 

a természetvédelmi őrszolgálattal.  
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A rendőri szervek segítségét néhány esetben a NÉBIH Állami Halőri Szolgálata (ÁHSZ) is 

igénybe vette, akik 2016-ban több mint 350 esetben kezdeményeztek eljárást és bírság 

kiszabását a „tilosban” horgászókkal és halászokkal szemben. 

A NÉBIH 2016-ban megerősítette a tisztességtelen piaci magatartás elleni hatósági fellépést, 

és a Gazdasági Versenyhivatal intézkedéseitől függetlenül fellép az élelmiszergazdaságot 

károsan befolyásoló gazdasági cselekmények ellen.  
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Élelmiszerlánc-felügyeleti díj  

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a 

továbbiakban: Éltv.) 47/B. §-a 2012-ben bevezette a felügyeleti díjat és előírta a 

felhasználásáról szóló beszámoló készítését. A felügyeleti díj megosztandó közhatalmi 

bevétel a megyei kormányhivatalok és a NÉBIH közt.  

2016. évben a felügyeleti díj bevallást az Éltv. 2015. évi módosítása után újra az eredeti 

szabályok szerint, azaz 1 ezrelékes vagy kkv-k esetében átalányösszeggel kellett megtenni. A 

sávos (progresszív) felügyeleti díj megszűnt a kiskereskedelmi szektorban. A sávos 

felügyeleti díj kivezetése miatt a 2015. végi bevallások helyesbítését 2015. december végéig 

lehetett benyújtani, e helyesbített bevallások mindkét részletének fizetési határideje 2016. 

január 31. lett. Emiatt kivételesen 2015. helyett 2016. évben folyt be több mint 400 millió Ft 

élelmiszerlánc-felügyeleti díjbevétel.  

A 2016. évi költségvetési törvény még a magasabb, sávos felügyeleti díj bevétellel tervezte a 

hivatalok költségvetését. A költségvetési törvény módosításával év közben mind a 

kormányhivatalok, mind a NÉBIH plusz költségvetési támogatást kaptak, amely ellensúlyozta 

az Éltv. módosításával kiesett, korábban elvárt bevételt. 

A 2016. költségvetési évben a befolyt felügyeleti díj összege 11,76 milliárd Ft, melyből a 

NÉBIH által koordinált, fejlesztésre fordítandó 10%-os keretösszeg 1,18 milliárd Ft. A 

megyei kormányhivatalokat a befolyt felügyeleti díjból 6,35 milliárd Ft, a NÉBIH-et – a 

fejlesztési kerettel együtt – 5,41 milliárd Ft illette meg. A megyei kormányhivatalok számára 

2016-ban 6,64 milliárd Ft került átutalásra. A 290 millió Ft-os többletet az előző összeghez 

képest az okozza, hogy az utolsó negyedévben befolyt bevételt következő év január 5-én kell 

a NÉBIH-nek kormányhivatalok felé továbbutalnia a vonatkozó jogszabály szerint. 2015-ről 

2016-ra emiatt 463 millió Ft pénzügyi rendezése húzódott át, 2016-ról 2017-re viszont csak 

173 millió Ft. 

A felügyeleti díj bevétel alakulását szemlélteti az elmúlt öt évben a következő diagram 

bemutatva az összbevétel mellett a teljes összegből a kormányhivatalokat és a NÉBIH-et 

megillető hányadot is: 

 

1. ábra: A felügyeleti díj bevétel alakulása (millió Ft; 2016) 
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A befolyt felügyeleti díj összege 2016-ban is teljes mértékig az élelmiszerlánc-felügyelet 

tevékenységeire került felhasználásra, azonban az elmúlt évekhez hasonlóan a feladatok 

forrását csak részben biztosítja. A kormányhivatalok által készített kimutatás szerint az 

élelmiszerlánc-biztonsági funkción a területi igazgatásban összesen 8,2 Mrd Ft, a NÉBIH-nél 

19,2 Mrd Ft kiadás merült fel, ehhez képest a felügyeleti díj bevétel aránya kormányhivatalok 

esetében 80%, a NÉBIH-nél pedig 28%. A fejlesztési keretből az elszámolás alapján 

felhalmozási típusú beszerzések, fejlesztések valósultak meg, ezek aránya meg is haladta az 

előírt 10%-ot.  

A kormányhivatalokat megillető felügyeleti díjbevétel megyei kormányhivatalok közötti 

felosztása a Miniszterelnökség rendelkezései szerint történt, figyelembe véve az egyes megyei 

kormányhivatalok közötti feladatmegoszlás eltérő volumenét is. 

Megyei 

Kormányhivatal 

Felügyeleti díj bevétel 

és felhasználás (millió 

Ft) 

Megoszlási 

arány (%) 

Bács-Kiskun 495,91 7,47% 

Baranya 286,84 4,32% 

Békés 338,00 5,09% 

Borsod-Abaúj-Zemplén 366,48 5,52% 

Csongrád 406,66 6,12% 

Fejér 297,09 4,47% 

Győr-Moson-Sopron 301,04 4,53% 

Hajdú-Bihar 387,86 5,84% 

Heves 314,29 4,73% 

Jász-Nagykun-Szolnok 320,79 4,83% 

Komárom-Esztergom 222,67 3,35% 

Nógrád 215,09 3,24% 

Pest 883,42 13,30% 

Somogy 309,45 4,66% 

Szabolcs-Szatmár-

Bereg 

459,88 6,92% 

Tolna 243,02 3,66% 

Vas 256,29 3,86% 

Veszprém 278,70 4,20% 

Zala 257,84 3,88% 

Összesen 6.641,32 100% 

1. táblázat: A felügyeleti díj bevétel megoszlása megyei kormányhivatalok között (2016) 
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Kiadáscsoport Összeg  

(millió Ft) 

Arány 

Személyi juttatások 4.351,78 65,53% 

Munkáltatót terhelő közterhek 1.265,51 19,06% 

Dologi kiadás 916,52 13,80% 

Felhalmozási kiadás (beruházás, felújítás) 13,47 0,20% 

Általános kiadás  

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

52,56 0,79% 

2015. évi kötelezettségvállalással terhelt 

maradvány részét képező összeg 

41,48 0,62% 

Összesen 6.641,32 100,00% 

2. táblázat: A megyei kormányhivatalok kiadásainak megoszlása fő kiadás 

csoportonként (2016) 

Az egyes kiadásnemek megoszlása a megyei kormányhivatalok közt jelentős szórást mutat. 

Személyi jellegű kiadás kizárólag abban a megyei kormányhivatalban számolható el, ahol a 

költségvetés nem csak támogatásból finanszírozta a munkaerő foglalkoztatását. 2015-höz 

képest tovább növekedett a felügyeleti díjból elszámolt bérek és közterhek abszolút összege 

és aránya is. 2016-ban három megyei kormányhivatal elszámolása szerint kizárólag személyi 

juttatásokra, illetve azok közterheire tudta fordítani az élelmiszerlánc-felügyeleti díjbevételt, 

és további hat megyei kormányhivatalnál e kiadások aránya meghaladta a 85%-ot. A 

törzshivatal kapcsolódó általános kiadásainak fedezetére a dologi és felhalmozási kiadások 

legfeljebb 7%-ának megfelelő összeget lehetett beállítani, de ez egy megyei 

kormányhivatalban sem haladta meg az 4%-ot, mértéke évről évre csökkenő, átlagosan csak 

1%. A dologi működési kiadások az összes kiadás 13,8%-át tették ki, ezen belül a jelentősebb 

kategóriák az egyéb és a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (23%, illetve 20%), 

valamint a közüzemi díjak (10%). 2015-höz képest némileg, 15%-kal nőtt a felügyeleti díjból 

a megyei kormányhivataloknál megvalósított beruházások, felújítások összege. A felügyeleti 

díj terhére öt megyei kormányhivatalnál történtek fejlesztések, de a teljes összeg kétharmada a 

Heves Megyei Kormányhivatal haszongépjármű beszerzésére koncentrálódik. 

2015-ben egy kormányhivatalnál, a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatalnál 

képződött  2016-ban elköltött  maradvány a díjbevételből, melyet a kormányhivatal az 

általános államháztartási szabályok szerint felhasznált. 2016-ban szintén ugyanitt képződött 

41,5 millió Ft maradvány 2017-re. 

A NÉBIH 5.410,33 millió Ft 2016. évi felügyeleti díjat használt fel kiadásai érdekében, 

maradvány nem képződött. A 2015-ös elszámolás szerint a fejlesztéseken 231,14 millió Ft 

maradvány képződött, ezt a NÉBIH a 2016. évi összegen felül a korábban megindított 

beszerzéseire felhasználta. 
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Kiadáscsoport Összeg (millió 

Ft) 

Arány 

Dologi kiadás 3 144,57 58,12% 

Egyéb működési célú támogatás 598,01 11,05% 

Felhalmozási kiadás  1 313,80 24,28% 

Általános kiadás (dologi és 

felhalmozási kiadások max. 7%-a) 

353,95 6,54% 

Kiadás összesen: 5 410,33 100,00% 

3. táblázat: A NÉBIH kiadásainak megoszlása fő kiadáscsoportonként (2016) 

A felügyeleti díj összességében 42,44%-os arányban biztosította a Hivatal különböző  

élelmiszerlánc-felügyelethez kapcsolódó  dologi kiadásainak forrását. E működési 

költségeken belül a legjelentősebb az elsősorban az országos laboratóriumi hálózatban 

felhasznált vegyszerek, fogyóeszközök és más szakmai anyagok beszerzése. Ez az összes 

érintett dologi kiadás mintegy 27%-a, amelynek a felügyeleti díjból arányosan finanszírozott 

része 857 millió Ft. A NÉBIH országos laborhálózatának jelentős része a megyei 

kormányhivatalok által vagyonkezelt ingatlanokban működik. E laboratóriumok üzemeltetési 

kiadásaira a NÉBIH megállapodást kötött a megyei kormányhivatalokkal. 2016-ban a megyei 

kormányhivatalok részére így – továbbszámlázást követően – összesen 87,7 millió Ft került 

kifizetésre. A dologi kiadások között kiemelendők az Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégiának 

megfelelően a szakmai ismeretterjesztő feladatokra, kommunikációra, szemléletformálásra, 

Szupermenta-terméktesztekre fordított kiadások, összesen mintegy 115,7 millió Ft értékben; 

megjegyezve azt, hogy e területen sok, szakmailag 2016-ban megkezdett tevékenység 

pénzügyileg majd 2017-ben fog jelentkezni. 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 megyei kormányhivatalok, a jogosult állatorvos és a NÉBIH közötti 

háromoldalú megállapodás alapján. Ennek kapcsán a 2016. évi kifizetés 133,2 millió Ft, a 

2015. évi kifizetéssel nagyságrendileg azonos mértékben. Különböző, a megyei 

kormányhivatalok által is használt szakrendszerek üzemeltetésére a NÉBIH a díjbevételből 

235 millió Ft-ot fordított. A NÉBIH állja a  jelentős részben a megyei kormányhivatalok és a 

járási hivatalok által is használt  gépjárműflotta bérleti és üzemeltetési kiadásait, ennek 

arányosítva a díjbevételből finanszírozott összege a teljes kiadásból 433 millió Ft volt. 

Az Éltv. 38/D. §-a alapján a NÉBIH tulajdonosi joggyakorlása mellett működik az 

Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit (ÉLBC) Kft. az élelmiszerlánc-felügyeleti 

feladatok ellátásának segítése érdekében. 2016-ban az ÉLBC Kft. részt vett többek között a 

mintaszállítási feladatok ellátásában, a közétkeztetés minősítő rendszerének működtetésében, 

a FELIR szakrendszerek üzemeltetésben, a laboratóriumi mintaelemzési és egyéb kémiai 

vizsgálatokban, a növény fajtakísérleti állomások munkájában, illetve különböző audit, 

stratégiai, tervező, elemző és adminisztratív feladatokban. Az ÉLBC Kft. működésének 

forrásaihoz a felügyeleti díj arányosan 598 millió Ft-tal járult hozzá. 

A felügyeleti díj lehetőséget biztosított az élelmiszerlánc-biztonsági feladatok ellátásához 

kapcsolódó 1.313,8 millió Ft összegű fejlesztés megvalósítására. A felügyeleti díj forrásból 

megvalósított fejlesztések aránya némileg meg is haladja az Éltv.-ben előírt 10%-ot. 
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2016-ban a NÉBIH közel hasonló arányban költött műszer- és eszközbeszerzésre, a 

szakrendszerekkel kapcsolatos informatikai szoftver és hardver beszerzésre, valamint az 

ingatlanok korszerűsítésére. Laboratóriumi vizsgálati és egyéb műszerek, gépek, 

berendezések beszerzésére és felújítására nagyságrendileg összesen 500 millió Ft-ot 

fordítottunk, amely mintegy 350 db kisebb-nagyobb beszerzésből áll össze. Ezek közül 

kiemelendőek a legjelentősebbek: 

Szakterület Műszer/berendezés megnevezése Ár (bruttó; mFt) 

Borászat FTIR boranalizátor 22 

DAD,FLD detektorok 6,1 

autosampler 5,1 

Élelmiszer- és 

takarmánybiztonság 

zsíranalizátor 9,2 

fehérjeanalizátor 8,9 

Kjeldahl automata analizátor 8,8 

szcintillációs mérőműszer vezérlőegység 8,3 

lantán-bromid detektor 8,3 

automata sorozat hígító 7,6 

Interscience EasySpiral Dilute 7,4 

integrált önálló digitális spektrum analizátor 5,8 

Állategészségügyi 

diagnosztika 

különböző típusú PCR-ek és platformok 44,6 

labormikroszkóp digitális kamerával 8,6 

CO2 inkubátor 2,9 

Növény- és 

talajvédelem 

asztali fotometriális analizátor 10,1 

automata nitrogén analizátor 10,1 

Nicolet iS10FT-IR spektrometer 9,8 

ultracentrifugális malom 4 

mélyhűtő berendezés 3,6 

Növénytermesztés, 

kertészet 

szakmai eszközök 17 

Állattenyésztés PCR 9,4 

Állatgyógyászati 

termékek 

különböző mélyfagyasztók, mélyhűtők 8,5 

Általános szünetmentes tápegységek folyamatos 

létesítése, cseréje, korszerűsítése 

19,2 
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4. táblázat: Főbb NÉBIH laboratóriumi beszerzések (2016) 

Az informatikai rendszerfejlesztések (immateriális javak beszerzése, létesítése) elsősorban az 

élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerhez kapcsolódó szakrendszerek elemeinek, 

moduljainak folyamatos továbbfejlesztéséhez kapcsolódott, pl. az őstermelői és családi 

gazdálkodó nyilvántartó rendszer, az elektronikus ütemezési és ellenőrzési rendszer, az 

elektronikus nyilvántartási rendszer, az OÁIR, az ENAR, az ALI, az AIR, a partner-objektum 

nyilvántartás és a felügyeleti díj bevallás terén (összesen bruttó 203,7 mFt).  

Az informatikai eszközbeszerzések terén a legnagyobb hányadot a 2015-ben indult ún. 

Informatikai Biztonsági Fejlesztési Projekt (IBFP) lezárása tette ki (összesen bruttó 94,5 mFt). 

A legjelentősebb ingatlan-beruházás a NÉBIH Zamárdiban található oktatási központjának 

átalakítása, amelynek 2017-es befejezését követően az épület teljes mértékben alkalmas lesz 

élelmiszerlánc-biztonsági konferenciák, oktatások korszerű megszervezésére és 

lebonyolítására. 2016-ban az épület átalakítása és a gépészeti kiadások összesen bruttó 278,6 

mFt-ot tettek ki. Az akkreditációs és a biztonságos munkavégzési követelmények miatt több 

laboratóriumi helyiség felújítására is sor került (összesen bruttó 68,1 mFt). A debreceni ÁDI 

laboratórium szennyvízkezelő rekonstrukciója bruttó 7,3 m Ft-ot jelentett. 

Felhalmozási kiadások 2016. évi pénzügyi teljesítés 

Kiadások típusa 

a.) Nettó kiadások: 

Összeg 

(millió Ft) 

Arány 

Immateriális javak létesítése, beszerzése, fejlesztése 202,94 18,74% 

Ingatlanokkal kapcsolatos beruházások 268,50 24,79% 

Ingatlanok felújítása 132,03 12,19% 

Informatikai eszközök beszerzése 82,57 7,62% 

Informatikai eszközök felújítása 2,89 0,27% 

Gépek, berendezések, járművek és felszerelések vásárlása  392,81 36,26% 

Gépek, berendezések, járművek és felszerelések felújítása 1,45 0,13% 

a. Nettó érték összesen 1.083,19 100,00% 

b. Áfa (nem visszaigényelhető) 230,61  

Mindösszesen 1.313,80  

5. táblázat: A fejlesztési típusú kiadások csoportosítása (2016) 

A 6. táblázat – a következő oldalon – a megyei kormányhivatalok és a NÉBIH valamennyi, 

felügyeleti díj terhére elszámolt kiadását mutatja be részletesen. 
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6. táblázat: Összesítés a felügyeleti díj felhasználásáról (ezer Ft; 2016) 
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Laboratóriumi fejlesztések 

2016-ban két, NÉBIH vizsgálólaboratórium akkreditált státuszának odaítélő dokumentumait 

kapta meg a Nemzeti Akkreditáló Hatóságtól (a továbbiakban: NAH), illetve két laboratórium 

teljes körű újra akkreditálása zajlott. Ezen kívül valamennyi vizsgálólaboratórium felügyeleti 

vizsgálatára is sor került, amelyek minden esetben sikeresen zárultak. A legtöbb 

laboratóriumban több, esetenként akár 80 rugalmas terület akkreditálására is sor került. Ennek 

köszönhetően sokkal gyorsabban lehet majd a jövőben a hatósági munka során az ismeretlen 

veszélyek ellen fellépni, hiszen e területeken nem kell megvárni a klasszikus akkreditálási 

eljárás akár 8-9 hónapig tartó folyamatának végét, hanem a laboratórium egy validálási 

eljárással  igazolva a módszer alkalmasságát  már 2-3 héten belül akkreditáltan el tudja 

végezni az új vizsgálatot. 

A NÉBIH radioanalitikai laboratóriumai részt vesznek a Nemzetközi Atomenergia 

Ügynökség (NAÜ) által indított projektekben, és bekapcsolódtak a nukleáris veszélyhelyzet 

esetén szükséges állategészségügyi intézkedésekről szóló projektbe is. A Radioanalitikai 

Referencia Laboratórium  a NAÜ együttműködő laboratóriumaként  továbbra is részt vesz 

a referencia anyag előállításban és a NAÜ által delegált szakemberek képzésében. 

A NÉBIH laboratóriumai folyamatosan jó eredménnyel vesznek részt az EU által szervezett – 

European Proficiency Test – körvizsgálatokon és egyéb nemzetközi körvizsgálatokon is.  

A Borászati Hatósági Laboratóriumban a NAH 2016. évi felülvizsgálata 136 db vizsgálati 

módszer rugalmas és további 183 db módszer szabvány szerinti akkreditálásának 

ellenőrzésére terjedt ki. A döntés értelmében a laboratórium 17025:2005 ISO szabvány 

szerinti akkreditált státusza folyamatosan fenntartható. Tavaly több új készülék beszerzésére 

és üzembe helyezésére is sor került (FTIR boranalizátor, HPLC rendszer, Titrolab automata 

titráló, táramérleg, kézi alkoholmérő, új HPLC detektorok). 

A Növényvédőszermaradék-analitikai Laboratóriumok szakemberei a nemzetközi körmérések 

során az ’A’ kategórián belül is kiemelkedő eredményt érnek el évről évre, rendszeresen az 

első tíz legjobb laboratórium között szerepelnek. A laboratóriumok 2016-ban is nagy 

hangsúlyt fektettek a dolgozók továbbképzésére, a minőségirányítási rendszerekkel 

kapcsolatos belső oktatások mellett szakmai rendezvényeken vettek rész előadásokkal és 

poszterekkel. Az elmúlt évben a szermaradék-analitikai laboratóriumokban megtörtént a 

felkészülés a rugalmas akkreditálási területek bevezetésére. Az akkreditálási eljárások a 2017. 

év első félévében zárultak le. A szakterület aktívan részt vesz az iráni-magyar együttműködési 

programban, melynek keretében egy kutatási pályázat került beadásra. A szakemberek részt 

vesznek az Európai Unió Referencia Laboratóriumai által szervezett módszer validálási és 

kutatási programokban. 

A Szolnoki Talajvédelmi Laboratórium 2016-ban a Szegedi Tudományegyetem 

Mezőgazdasági Karával együttműködésben „A cékla és a batáta nitrát-akkumulációjának 

vizsgálata” kutatásban vett részt. A „Tokaj hegyaljai teroár” kutatások keretében növény 

vizsgálatokat végeztek annak megállapítására, hogy hogyan hatnak a talaj tulajdonságok a 

szőlőlevél kémiai összetételére és a must minőségére. 

A Velencei Talajvédelmi Laboratórium 2016-ban a három kutatási, fejlesztési projektben vett 

részt és az alábbi vizsgálatokat végezte el: 
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 a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Mezőgazdasági Gépesítési Intézetével 

együttműködve a „Mezőgazdasági tevékenységek kisméretű részecske kibocsátásának 

csökkentése, a kibocsátási források azonosítása” című kutatás keretében 40 talajminta 

részletes mechanikai összetétel vizsgálata, 

 a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközponttal együttműködve - 

az FM megbízásából - „Sertéságazati kutatási feladatok elvégzése” projekt keretében, 

280 db talajminta szűkített és 80 talajminta bővített tápanyagtartalom-vizsgálata, 

 A Szegedi Tudományegyetem Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszékével 

együttműködve, az Országos Vízügyi Főigazgatóság újonnan kiépülő aszály-

monitoring rendszerének, az első 16 mérőállomásának kiépítéséhez kapcsolódva közel 

100 db talajminta vízgazdálkodásának (pF) vizsgálata. 

A Tanakajdi Talajvédelmi Laboratórium az iskolákban művelt területek talajvédelmi 

szempontból való megfelelőségének ellenőrzésére az Iskolakertek Alapítvány részére teljes 

talajvizsgálatokat végzett. A Kutatók Éjszakája program keretében szombathelyi középiskolai 

osztályokkal ismertette meg a talajvizsgálatok alapmódszereit. 

A Pécsi Bakteriológiai Laboratórium 2016. évben részt vett egy nemzetközi, jártassági 

vizsgálatban, a Xylella fastidiosa baktérium identifikálásában, amely sikeres eredménnyel 

zárult.  

A budapesti Növény-egészségügyi és Molekuláris Biológia Laboratórium aktívan részt vesz 

az Európai és Mediterrán Növényvédelmi Szervezet (EPPO) diagnosztikai paneljeinek a 

munkájában, tagja az EUPHRESCO-nak, az Európai Növény-egészségügyi Kutatási 

Koordinációs hálózatnak, amelyen belül hét kutatás-fejlesztési programban vesz részt. 

Kiemelkedő feladat az új laboratóriumi, diagnosztikai módszerek kidolgozása nemzetközi 

együttműködésben és az új generációs szekvenálási módszerek fejlesztése, elsősorban a 

növényi vírusokra. A laboratórium szakemberei az új generációs szekvenálás módszereinek 

kidolgozásában koordináló szerepet vállaltak az EUPHRESCO-COST (Európai Növény-

egészségügyi Kutatási Koordináció - Európai Tudományos és Technológiai együttműködés) 

programokban. 2016 folyamán tovább folytatódott Somogy megyében az ORFK engedélyével 

2014-2015-ben is végzett biológiai védekezés a szelídgesztenye gubacsdarázs (Dryocosmus 

kuriphilus) ellen, a Torymus sinensis fémfürkész további betelepítésével. A fémfürkész 

nőstények betelepítése eredményes volt, a parazitálás effektivitása 77-93,5% között alakult. 

Ez elegendő ahhoz, hogy a továbbiakban a fürkészek természetes populációja biztosíthassa a 

szelídgesztenye gubacsdarázs populáció nagyságának megfelelő szinten tartását. Ezért 2017-

ben további betelepítések már nem lesznek. 

A Velencei Virológiai Laboratóriumban a vetőmag export elősegítésére újabb vizsgálati 

módszer-adaptációk történtek (borsó, spenót vetőmag). Az EUPHRESCO VirusCollect (vírus 

gyűjtemény) II. program keretében a laboratórium gyümölcsvírus izolátum-gyűjteményével 

bekapcsolódott a nemzetközi adatbázisba.  

2016. évben a NÉBIH nemzeti referencia laboratóriumába, az Állategészségügyi 

Diagnosztikai Igazgatóság budapesti telephelyére  molekuláris biológiai vizsgálati kapacitás 

bővítésére  1 db King-Fisher márkájú nukleinsav kivonó robot, 2-2 db hagyományos és RT-

PCR (reverse transcription-polymerase chain reaction, reverz transzkripciós polimeráz-

láncreakció) gép, valamint a diagnosztika világába a tavalyi évben bevezetett, legújabb Next 

Generation PCR (új generációs PCR) gép került beszerzésre. Ez utóbbi gép segítségével 

indokolt esetben a korábbi 6-8 óra diagnosztikai időt 1 óra alá lehet lecsökkenteni. A vírus 

szerológiai kapacitásbővítésére 1 db szerológiai robotot és a gépet kiszolgáló pipettázó 
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robotot állított működésbe a Hivatal. A megerősített laboratóriumi eszközpark nagyban 

hozzájárult ahhoz, hogy a madárinfluenza járvány idején a normál mintaszám közel ötszörösét 

dolgozta fel az állategészségügyi referencia laboratórium. A molekuláris laboratórium 17 órás 

osztott műszakban, a teljes PCR géppark teljes kihasználásával dolgozta fel a naponta 

beérkező mintákat (csúcsidőben a mintaszám megközelítette a napi 3000 darabot is, ez a 

kapacitás, illetve a feldolgozás üteme az EU-ban is egyedülállónak bizonyult).  
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Szemléletformálás  

A NÉBIH kommunikációs tevékenységének alapját az Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia 

adja.  

A Hivatal az élelmiszerlánc biztonságának javulását a szakmai feladatok ellátása mellett a 

különböző célcsoportoknak szóló, szemléletformáló programokkal igyekszik elősegíteni, és 

partnerségi viszonyra törekszik mind a vásárlókkal, mind a vállalkozókkal, amit hatékony és 

célzott információátadással és tudásmegosztással valósít meg. 

Ezt volt hivatott erősíteni 2016 decemberében a NÉBIH ingyenesen hívható Zöld Számának 

népszerűsítése is. A vásárlók a Zöld Számon bejelentést tehetnek minden olyan esetben, 

amikor élelmiszerrel kapcsolatos biztonsági, vagy minőségi problémát tapasztalnak elárusító-, 

vagy vendéglátóhelyen. A program során több kereskedelmi és országos csatornán jelent meg 

fizetett, illetve PR hirdetés, valamint óriásplakátok népszerűsítették a Hivatal Zöld Számát. 

2016-ban is folytatódtak az ismeretterjesztő programok, illetve új területek felé is nyitott a 

Hivatal. Ilyen az élelmiszerpazarlással foglalkozó „Maradék nélkül” elnevezésű program, 

amelyet a NÉBIH az Európai Unió LIFE (L’Instrument Financier pour l’Environnement) 

környezetvédelmi alprogramjának pénzügyi támogatásával indított el 2016-ban. Ez a téma az 

egész világon egyre fontosabbá válik, így hazánk kifejezetten törekedett arra, hogy a legelső 

európai uniós tagállamok között dolgozzon ki ezen a területen egy komplex 

intézkedéscsomagot. 

A program célja a hazai élelmiszerpazarlás mérséklése. A probléma jelentőségét érzékelteti, 

hogy Magyarországon évente kb. 1,8 millió tonna élelmiszerhulladék keletkezik, jelentős 

részük a háztartásokban, ami évente, fejenként körülbelül 46 kg-ot jelent. A számok alapján 

látszik, hogy ennél a programnál is kiemelt fontosságot kap a vásárlói tudatosság. A program 

2016 novemberében megrendezésre került hivatalos nyitókonferenciáján mintegy 120 

érdeklődő vett részt, akik között újságírók, több egyetem hallgatói, civil szervezetek 

képviselői, az ÉFOSZ, számos élelmiszer-előállító vállalat, az OKSZ és egyes kereskedelmi 

láncok vezetői egyaránt jelen voltak. A kiemelkedő sajtóérdeklődésnek köszönhetően az 

eseményről számos interjú és cikk is készült, amelyek összesen 73 médiumban jelentek meg. 

A nyitókonferencia, és ezáltal a Maradék nélkül program híre az egyes újságok, weboldalak, 

televíziós és rádiós műsorok napi átlagos látogatottsága, nézettsége, hallgatóinak száma 

alapján több mint 9 millió főt ért el. A nyitókonferenciával hivatalosan is kezdetét vette a 

szemléletformáló program a Maradék nélkül program honlapjának (www.maradeknelkul.hu) 

elindításával, amely folyamatosan frissülő tartalommal (hírek, praktikák) várja a látogatókat. 

2016. november végén az érdeklődők táborának bővítése érdekében útjára indult a program 

önálló Facebook oldala is. A Facebook-on közzé tett posztok, videó anyagok eddig mintegy 

98000 elérést eredményeztek. A program iránt már az induláskor nagy médiaérdeklődés 

mutatkozott: három hónap alatt összesen 9 televíziós és rádiós interjú, illetve riport készült. A 

program részeként számos rendezvényen, illetve konferencián szerepeltek a szakemberek 

bemutatva a program legfontosabb elemeit, valamint nyomatékosítva az élelmiszerpazarlás 

elleni fellépés szükségességét. 

A Hivatal egyik legrégebbi, társadalmi célú programja az „Ételt csak okosan!” 2016-ban 

ünnepelte 3. születésnapját. Ebből az alkalomból megújult a program honlapjának arculata. A 

cél változatlanul, az otthoni ételkészítés élelmiszer-biztonsági szabályainak átadása, a tudatos 

és igényes vásárlási szokások kialakítása. A megújulás során kialakításra került a 

http://www.maradeknelkul.hu/
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„Gyereksarok” al-oldal, ahol a gyerekek játékokon, érdekes cikkeken és recepteken keresztül 

ismerhetik meg az élelmiszerbiztonság, a tudatos vásárlás, a megfelelő konyhatechnológiai 

módszerek és a biztonságos ételkészítés alapszabályait. 2016-ban került bemutatásra a 

„Receptor” nevű alkalmazás, amely élelmiszerbiztonsági tippeket ad, a szakemberek által 

megalkotott adatbázis alapján. A fejlesztés segíti a háziasszonyok mindennapjait a 

bevásárlástól kezdve az ételkészítésen át a konyhai teendők minden területén. Az alkalmazás 

népszerűsítésére novemberben online hirdetéskampány zajlott. A háztartások 

élelmiszerbiztonsági és élelmiszerminőségi ismereteinek bővítését célul kitűző 

„Konyhasziget” magazin 6 lapszáma jelent meg 2016-ban, összesen mintegy 2.400.000 

példányban. 

A NÉBIH „Élelmiszerminőség” programjához 2014-ben létrehozott „Szupermenta” 

elnevezésű komplex termékteszt a vásárlási döntés meghozatalában jelent segítséget. A 

méltán népszerű program közérthető módon, mégis a Hivatal hiteles szakmai hátterével 

juttatja olyan információhoz a vásárlót, amelynek segítségével megalapozottabb döntést tud 

hozni.  

A Szupermenta embléma 2015 végén került bevezetésre, ennek használatára a teszten az első 

három hely valamelyikén végzett termék jogosult. A Hivatalhoz 2016-ban 14 megkeresés 

érkezett az emblémával kapcsolatban. A Szupermenta projekt 2016-ban összesen 14 

termékcsoport teljes körű vizsgálatát végezte el. Különböző élelmiszerek, fűszernövények, 

állatgyógyászati készítmények, alkoholos italok és fűmagok vizsgálatára is sor került. A 

tesztek során, az összesen 250 terméken több mint ötezer laboratóriumi mérést végeztek a 

szakemberek. A kedveltségi kóstolásokon megközelítően 300-an vettek részt. 

A 2013-ban indított „Szabad a gazdi” program célja, hogy széles körben megismertesse a 

felelős állattartás szabályait. Kezdetek óta jelen van a közösségi médiában, ahol praktikus 

tanácsokkal, szemléletformáló cikkekkel, edukációs célú kvízjátékokkal éri el közönségét. 

2016-ban folytatódott a „Látótárs projekt”, amely a vakvezető kutyák kiképzésének 

folyamatát ismerteti meg a nagyközönséggel. Az erről vezetett blog a vakvezető kutyák 

életébe írásokon, kisfilmeken keresztül enged bepillantást. A Szabad a gazdi program civil 

szervezetekkel is együttműködik, hogy a felelős állattartás példáját és gyakorlatát minél 

szélesebb körben terjeszthesse. 

Az Európai Bizottság célkitűzése, hogy 2020-ra az EU valamennyi tagállamában felszámolják 

a veszettséget. A „Ne habozz” program célja, hogy a lakosság felismerje a betegségre utaló 

tüneteket és jelentse a veszettségre gyanús állatokat az állategészségügyi hatóság felé, a 

NÉBIH Zöld Számán. A program weboldalán hasznos információk találhatók a programról és 

a betegségről egyaránt, valamint szórólapok segítik az ismeretterjesztést. A veszettség-

mentesítési programról egy animációs kisfilm is készült. 

2016-ban is folytatódott a helyben termelt, magyar élelmiszereket népszerűsítő „Helyből 

jobb!” program. A magyar vásárlók körében is egyre nagyobb az érdeklődés a helyben készült 

termékek iránt. A helyi termék bizalmi termék, hiszen a vásárlók bíznak azokban a 

termelőkben, forgalmazókban, akiket ismernek, és akikről tapasztalatból tudják, hogy a 

termékük jó minőségű. Tőlük szívesebben vásárolnak, vagyis a minőségi helyi termékkel a 

vásárló és a termelő is jól jár. A termelői piacok és a helyi termék-védjegyek száma az elmúlt 

években jelentősen gyarapodott, kedveltségük nőtt. A célok megvalósításának érdekében 

2016-ban, az FM szervezésében, hét helyszínnel lezajlott a „Helyből jobb! Szakmai Fórum”, 

illetve a már megszokott, piackeresővel ellátott weblap, valamint intenzív közösségi média 

jelenlét segítette a termelőket, piacüzemeltetőket, vásárlókat a tájékozódásban. 
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A NÉBIH rendszeresen jelen van kiállítóként a hazai élelmiszeripari, mezőgazdasági, 

állatvédelemi kiállításokon, ahol a Hivatal mindennapi tevékenységét, illetve különböző 

kommunikációs programjait népszerűsíti. A Hivatal standján oktató jellegű élelmiszer-

biztonsági feladványokkal, kvízekkel, különböző tájékoztató kiadványokkal várják a 

látogatókat a NÉBIH szakemberei. Számos borfesztiválon is képviseltette magát a Hivatal, 

segítve a tudatos borfogyasztókat illatminták, autentikus borok és borhibák, borbetegségek 

bemutatásával. Az ilyen jellegű programok célja, hogy a tudatos borfogyasztók révén 

csökkenjen a keresletet a gyengébb minőségű termékek iránt. A Csodák Palotájával történő 

együttműködés keretében létrehozott „Csobbanó tudomány” című ismeretterjesztő interaktív 

kiállítást három hónap alatt 35 ezer látogató tekintette meg. Évente több, országos, illetve 

nemzetközi konferencia, workshop szervezését is végzi a Hivatal. 2016-ban két nemzetközi 

szinten is jelentős rendezvény valósult meg. Az egyik a magyar elnökségű, a WHO-Codex 

bizottság analitikai és mintavételi módszerekkel foglalkozó bizottsága (CCMAS - Codex 

Committee on Methods of Analysis and Sampling), a másik a biológiai szabványosítással 

foglalkozó Nemzetközi Ügynökség (IABS - International Alliance for Biological 

Standardization) konferenciája volt. 
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Sajtókapcsolat, médiajelenlét 

2016-ban tovább folytatódott a NÉBIH sajtójelenlétének erősödése. A pozitív tendencia 

fenntartásában egyaránt szerepet játszott az, hogy a Hivatal mostanra megbízható és hiteles 

információforrássá vált a sajtó számára, valamint az, hogy a hatóság következetes és proaktív 

kommunikációt folytat. A médiumok gazdasági, mezőgazdasági témákkal foglalkozó 

újságíróival napi szintű, stabil kapcsolatot sikerült kialakítani, így egyre több kérdésben 

fordulnak közvetlenül a NÉBIH-hez.  

A Hivatalhoz 2016-ban összesen 1.326 sajtómegkeresés érkezett, ami 2015-höz képest 

mintegy 13%-os, míg a Hivatal 2012-es megalakításához viszonyítva 110%-os emelkedést 

mutat. A megkeresések mintegy kétharmada (986 db) szóbeli nyilatkozattételhez 

kapcsolódott. Írásos tájékoztatást 338 esetben kértek az újságírók, 2 alkalommal pedig 

vágókép, illusztráció készítés céljából fordultak a NÉBIH-hez. A megkeresési típusok 

megoszlása évek óta következetesen a fenti tendencia szerint alakult, ami alátámasztja a sajtó 

működésének felgyorsulását, a szóbeliség felé történő elmozdulását. 

 

2. ábra: Sajtómegkeresések száma (2011-2016) 

A Hivatal kiemelt célja, hogy hatékony, gyorsan reagáló hatóságként tartsák számon a 

médiumok képviselői. E törekvés eredményességét mutatja, hogy a NÉBIH a felkérések 83%-

ának (2015-ben ez az arány 74% volt) még a megkeresés beérkezésének napján, vagy annak 

másnapján eleget tett. Az anyagok összeállításának csupán 5,5%-a tartott 4 vagy több napig, 

ami 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. 

2016-ban szintén emelkedett a Hivatal közleményeinek száma. Noha a tavaly publikált 148 

sajtóanyag a 2015-ös 125-höz képest nem kiemelt arányú változás, azonban, ha figyelembe 
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vesszük, hogy 2014-ben csupán 81 közleményt adott ki a NÉBIH, egyértelműen látható a 

proaktivitás iránti elkötelezettség a szakemberek részéről. E kezdeményező hozzáállás 

eredményességét támasztja alá, hogy 2016-ban a Hivatalhoz érkezett megkeresések csaknem 

50%-a (662 esetben) a kiadott közlemények kapcsán érkezett. Mindez egyúttal annak is 

hiteles példája, hogy a sajtó fontosnak, közérdeklődésre számot tartónak találja a NÉBIH által 

végzett munkát, az élelmiszerlánc egészét lefedő szakterületek eredményeit.  

Továbbra is jelentős arányban (31%-ban) keresték meg a NÉBIH-et egyéni 

témafelvetéseikkel a sajtó munkatársai. A rendkívüli ellenőrzéshez, nagy élelmiszerbiztonsági 

kockázattal járó „botrányokhoz” kötőtő megkeresések aránya némileg emelkedett, 15% körül 

alakult, ami elsősorban a madárinfluenza járványt kísérő fokozott médiaérdeklődésnek 

köszönhető.  

 

3. ábra: Kiadott közlemények száma (2011-2016) 

A megkeresések harmada – a korábbi évekhez hasonlóan – az élelmiszer- és 

takarmánybiztonság területét érintette, emellett a sajtó munkatársai jelentős számban 

kérdezték a kiemelt ügyekkel foglalkozó szakembereket, valamint a Hivatal állategészségügyi 

és állatvédelmi, valamint növény-, talaj- és agrárkörnyezet-védelmi témákban érintett 

munkatársait.  

A NÉBIH-hez érkező megkeresések számának növekedése mellett a Hivatal média-

megjelenése is tovább emelkedett: a 2014-ben mért 6.422, majd 2015-ben regisztrált 10.491 

publikációhoz képest 2016-ban 14.308 alkalommal jelent meg a Hivatal a média napirendjén. 

A megjelenések több mint 80%-a a szervezet aktív tájékoztatásainak, szóvivői 

tevékenységeinek, megjelentetett közleményeinek köszönhetően születetett, 17,5%-ban pedig 

passzív szereplőként tűnt fel más intézmények tevékenysége, közéleti szereplők nyilatkozatai, 

és különböző publicisztikák eredményeként.  

A megjelent sajtóanyagok 56%-a pozitív hangvételű volt, ami a számos sikeres akciónak, 

terméktesztnek és figyelemfelhívó közleménynek köszönhető. Csupán 4%-nyi negatív 

hangvételű megjelenés volt. Ezek mindegyike 3-4 fő téma köré csoportosult és alapvetően 

annak egyoldalú bemutatása, illetve a hatósági álláspont figyelmen kívül hagyása okozta (pl. 

tejtermelők tiltakozó akciói, a Badacsony-hegy zárlata, a szatmári pálinka vizsgálata). 

A megjelenések túlnyomó többsége (72%-a) online médiumokban történt (10.321 db). 

Látható, hogy 2016-ban gyakorlatilag önmagában az online felületen regisztrált híranyagok 

száma eléri a 2015-ös összes megjelenési számot. Ezt követték a nyomtatott sajtóban 

megjelent hírek (15%, 2.159 db) majd az rádiós és televíziós megjelenések (13%, 1.828 db).  
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A hírforrások elérési adatai alapján az online oldalakon megjelent cikkekkel mintegy 288 

millió látogató elérésére nyílt lehetőség, míg a nyomtatott lapokban publikált cikkeket további 

56 millió példányban terjesztették országszerte. A megjelenések hirdetési értéke meghaladta a 

2,4 milliárd Ft-ot. 

A legnagyobb médiavisszhangot kiváltó témák között a madárinfluenza járvánnyal 

kapcsolatos információkat, a tejtermelők tiltakozását, a szezonális ellenőrzések eredményeit, 

valamint az EU élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyorsriasztási rendszerén (RASFF) 

érkezett riasztásokkal kapcsolatos híreket lehet kiemelni. A terméktesztek közül a virsli 

termékkör vizsgálata váltotta ki a legjelentősebb érdeklődést. 

 
4. ábra: Sajtómegjelenések száma (2013-2016) 

A sajtótevékenység megítélése 

A NÉBIH reprezentatív közvélemény-kutatásának eredményei szerint a magyar emberek 

számára az élelmiszerbiztonság – az egészségügy után – a második legfontosabb közfeladat. 

A vásárlók több mint fele úgy gondolta, hogy 2016-ban lényegesen jobb volt az 

élelmiszerbiztonsági helyzet, mint a NÉBIH megalakulása előtt és alig 5% érzékelt romlást. A 

Hivatal sajtójelenlétének eredményességét és fontosságát támasztja alá, hogy a kutatásban 

részt vevők elsősorban a televízióból, valamint az internetes hírportálokon keresztül 

értesülnek az élelmiszerlánc-biztonsággal kapcsolatos eseményekről.  

A NÉBIH Facebook oldalának ismertsége is jelentősen emelkedett: a lakosság 10%-a hallott 

már róla vagy járt is a felületen. A közösségi felület folyamatos fejlődését támasztja alá az is, 

hogy egyre többször fordul elő, hogy az online portálokon önálló hírként jelenik meg egy-egy, 

a Hivatal Facebook oldalára feltöltött anyag. 

A lakosság körében legnagyobb számban említett élelmiszerlánc-biztonsági esemény tavaly a 

madárinfluenza járvány volt. Ugyanakkor a megkérdezettek 85%-a még a járvány kitörésének 

időszakában sem változtatott baromfihús fogyasztási szokásain, ami jelentős mértékben 

köszönhető a hatóság pánikhelyzet elkerülése érdekében tett, gyors és folyamatos 

kommunikációjának. 
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Ügyfélszolgálat  

A NÉBIH élelmiszerlánc-biztonsággal kapcsolatos közérdekű bejelentésekre létrehozott Zöld 

Szám bejelentő vonalára 2016-ban 11.255 db megkeresés érkezett, melyből a lakossági 

ügyfelek közel 1.793 esetben fordultak a hatósághoz különböző szakterületeket, legfőképpen 

élelmiszerbiztonságot, növény- és talajvédelmet érintő közérdekű bejelentéssekkel 

kapcsolatban. 

A Hivatal központi általános ügyfélszolgálatára a 2016. évben összesen 12.070 db 

telefonhívás, valamint 4580 db elektronikus levél érkezett, melyek jellemzően a szakágazatot 

érintő komplex tájékoztatáskéréssel kapcsolatos megkeresések voltak. A NÉBIH hatósági 

munkájának, sajtómegjelenéseinek hatására is jelentősen megnövekedtek a megkeresések és 

visszajelzések a lakosság részéről. 2016-ban például a madárinfluenza, a veszettség, a 

parlagfű, a kadmium- és kobalt-szennyezett reggeliző készletek, a szalmonellával fertőzött 

tojásszállítmány, valamint a lefoglalt élelmiszerek forgalmazóit és bezárt 

vendéglátóegységeket összegyűjtő jogsértői lista kapcsán érkezett a legtöbb kérdés. 

A felügyeleti díj és FELIR (élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer) ügyfélszolgálat 

fő feladata továbbra is az élelmiszerlánc-szereplők teljes körű tájékoztatása a nyilvántartási 

kötelezettségükről. A beérkező hívások nagyrészt az élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallás 

elektronikus felületén való eligazodással, illetve a díjfizetés szabályaival voltak 

kapcsolatosak. Az év végétől az ügyfélszolgálaton új feladatként jelent meg a faanyag-

kereskedelmi lánc felügyeleti rendszer (EUTR) meghatalmazás felületével és az online 

regisztrációs felület technikai részével kapcsolatos segítségnyújtás. 2016. évben a felügyeleti 

díj és FELIR ügyfélszolgálat 25.920 darab hívást kezelt. 

A nagy mennyiségű iratforgalom (21.300 iktatott tétel) jelentős részét képezte a FELIR-

nyilvántartás kialakításához, aktualizálásához szükséges partner adatbejelentő lapok 

feldolgozása. Jelentős mennyiségű szakmai állásfoglalás és nyilvántartási igazolás került 

kiadásra az egyes érdekképviseletek és egyéni megkeresések folytán. Továbbra is hatékony 

együttműködés jellemző a társhatóságokkal szakmai adatszolgáltatás, technikai 

segítségnyújtás és belföldi jogsegély keretében (Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Hivatal, 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara). 
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Élelmiszerlánc-felügyeleti terv 

Az EU jogszabályokkal harmonizált élelmiszerlánc-felügyeleti előírások, kötelezettségek 

betartásának ellenőrzése az Élelmiszerlánc-felügyeleti tervben meghatározottak szerint zajlik. 

A terv komplex módon megközelítve fedi le a teljes élelmiszerláncot. A kockázat alapú 

ellenőrzés-tervezés során kétféle ellenőrzéstípust 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 

a Speciális Tervekből, Élelmiszerlánc Mintavételi Tervből és a Tevékenység-ellenőrzési 

Tervekből áll. 

Speciális ellenőrzések  

Az élelmiszerhamisítás és a fekete és szürke élelmiszerkereskedelem a gazdasági károkon túl 

biztonsági kockázatot is jelent, hiszen az élelmiszerlánc-biztonság egyik alapkövetelménye 

sérül, azaz nem biztosított a termékek nyomonkövethetősége, eredetük és előéletük 

ismeretlen.  

Kiemelt, operatív jellegű ellenőrzések  

2012-től a NÉBIH központi ellenőrzési csoportja (Kiemelt Ügyek Igazgatósága, KÜI) teljes 

hatáskörrel, országos illetékességgel hajt végre ellenőrzéseket olyan kiemelt ügyekben, ahol 

csalás, hamisítás gyanúja merül fel, illetve ha súlyos élelmiszerbiztonsági és közegészségügyi 

kockázatot jelentő események merülnek fel. A kiemelt ellenőrzések speciális eljárásrend 

alkalmazásával, különleges technikai eszközök igénybe vételével, bejelentésekre, társhatósági 

információkra és jelzésekre, internetes adathalászatra és kockázatelemzésre támaszkodva 

történnek. Az ellenőrök a NÉBIH saját adatbázisait, valamint a HU-GO (elektronikus 

útdíjszedési rendszer) és az EKÁER (Elektronikus Közútiáruforgalom-ellenőrző Rendszer) 

adatbázisokat is használják. 

Az operatív csapat 2016-ban összesen 705 ellenőrzést hajtott végre. Ez 2.472 tonna 

élelmiszert érintett. A megindított eljárások során 398.900.632 Ft bírságot szabtak ki. A 2015-

2016. évekre vonatkoztatva megállapítható, hogy az ellenőrzések száma jelentősen nem 

változott, a kiszabott bírság aránya azonban 20%-kal emelkedett. 

A KÜI előzetes elemzési módszereinek alkalmazásával a felderítés aránya 90%-os, ezzel is 

igazolva, hogy a NAV-val és más társhatóságokkal történő folyamatos információátadás és a 

hatékony adathalászat eredményeket hoz. Ez a hatékonyság egy speciális adatelemző, és 

mesterséges intelligenciára tanítható szoftverrel tovább fokozható. 

 
5. ábra: 2015-2016. évi kiemelt ellenőrzések megoszlása 
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A korábbi évekhez hasonlóan idén is a nyomonkövetési, az élelmiszer-higiéniai hiányosságok 

kerültek legnagyobb számban feltárásra. Az ellenőrzések során megállapításra került, hogy az 

élelmiszergyártó vállalkozások körében tendenciaszerűen felmerül a lejárt minőség-megőrzési 

idejű, illetve nagy mennyiségű jelöletlen, ismeretlen eredetű alapanyagok feldolgozása. Az 

ellenőrzések során feltárásra került továbbá, hogy több állati eredetű élelmiszert előállító és 

forgalmazó kiskereskedelmi egységben jogszabályi tiltás ellenére jelöletlen alapanyagokat 

használtak fel a gyártás során. Az élelmiszer előállító egységekben több esetben találtak az 

ellenőrök súlyos élelmiszer-higiéniai hiányosságokat, melyek következtében a vállalkozások 

tevékenysége felfüggesztésére került. 

2016-ban 25 kistermelői nyomonkövetési ellenőrzés volt. Az ellenőrzések során kiderült, 

hogy a kistermelők a tevékenységüket szabályozó és korlátozó mennyiségi nagyságrendet 

rendre átlépik, illetve a vonatkozó értékesítési területi korlátozásokat is megsértik, és a 

nyomonkövetést biztosító nyilvántartásokat sem vezetik.  

Közérdekű bejelentés alapján indult meg a tavalyi évben a növényvédő szer forgalmazásához 

kapcsolódó ellenőrzéssorozat, melynek eredményeképpen 15 értékesítő társaságnál, 25 

helyszínen történt ellenőrzés. Az ellenőrök megállapították az érintett termékek külföldi 

gyártójának bevonásával, hogy a vizsgált termékek nem eredetiek, hamisak, több tonna 

növényvédőszer került forgalmi korlátozás alá, és több tízmilliós növényvédelmi bírság 

kiszabására is sor került. A NÉBIH jelzésére a NAV Bűnügyi Főigazgatósága iparjogvédelmi 

eljárást folytat az érintett vállalkozásokkal szemben. Ezen felül több növényvédő szer 

forgalmazó társaság ellenőrzése során megállapításra került, hogy működési engedély 

hiányában végezték kereskedelmi tevékenységüket. Hét társaság esetében 160 millió forintot 

meghaladó növényvédelmi bírságot szabtak ki. 

2016-ban összesen tíz helyszínen három mézcsomagoló céget (előállító) és egy forgalmazó 

társaságot érintő ellenőrzés sorozatot folytattak a szakemberek. Összesen 16 laboratóriumi 

vizsgálatra került sor idegen cukor kimutatása céljából, melyekből kilenc tétel esetében 

bizonyosodott be a mézhamisítás gyanúja. Nyomonkövethetőségi hiányosságok illetve 

hamisítási tevékenység miatt összesen 20 tonna, egyazon előállítótól származó terméket 

kellett megsemmisíteni.  

A tavalyi évben is folytatódott az előző évben új ellenőrzési témaként megjelent 

egészségtudatos és reformélelmiszerek előállításának és forgalmazásának ellenőrzése. Több 

társaságnál a reform élelmiszerek gyártása során lejárt minőségmegőrzési idejű alapanyagok, 

illetve jelöletlen és nem nyomonkövethető alapanyagok felhasználása került feltárásra. Több 

tonna élelmiszert vontak ki, illetve a kiszabott bírságok nagyságrendje több tízmillió forint 

volt. 

2016-ban új ellenőrzési irányként a zöldség-gyümölcs feldolgozó társaságok kerültek 

ellenőrzésre. Három belföldi tulajdonú savanyító üzem ellenőrzése során két társaságnál 

jelöletlen, nem nyomonkövethető alapanyagok felhasználását, illetve a nyomonkövetési 

rendszer működtetésének hiányát állapította meg a NÉBIH. 235 tonna nem nyomonkövethető 

terméket vontak ki. Az egyik társaságnál súlyos élelmiszerhigiéniai hiányosságok miatt az 

egység tevékenységét felfüggesztették. Az ellenőrzést követő hatósági eljárások során több 

tízmillió forintos bírságot szabtak ki. 

Az internetes kereskedelem ellenőrzése során nem engedélyezett állatgyógyászati 

készítményeket találtak az ellenőrök. Az üggyel kapcsolatos adatokat a NAV Kiemelt Adózók 

Adó és Vámigazgatósága vette át és több uniós tagállam adóhatóságát érintő, úgynevezett 
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multilaterális ellenőrzés sorozatot indított a vállalkozással szemben. Az adóhatóság 

tájékoztatása szerint több milliárdos bírság kiszabása várható. 

Állatkínzással kapcsolatos panaszbejelentés alapján több alkalommal voltak állatvédelmi 

ellenőrzések egy több mint 350 kutyát tartó állatmenhelyen. Szintén közérdekű bejelentés 

alapján derült fény arra, hogy egy kutyatenyészetben több mint 100 közép-ázsiai és kaukázusi 

juhászkutyát tartottak rossz körülmények között. A hatóság által előírt intézkedések 

megvalósulását utóellenőrzések keretében ellenőrizték a szakemberek.  

2016-ban a NAV Kelet-budapesti Adóigazgatóságának munkatársai próbavásárlást végeztek 

egy termésnövelő szereket forgalmazó társaság üzlethelyiségében. Az ellenőrzéssel 

egyidejűleg a NÉBIH is nyomonkövetési ellenőrzést folytatott le a társaságnál. Mintegy négy 

tonna engedély nélküli, idegen nyelvű címkével ellátott illetve lejárt felhasználhatósági idejű 

terméket vontak ki a forgalomból és tízmilliós nagyságrendű növényvédelmi bírság került 

kiszabásra. 

2016-ban összesen 72 alkalommal történtek közös ellenőrzések a Nemzeti Adó- és 

Vámhivatallal illetve a Rendőri Szervekkel, valamint a Munkavédelmi Hatósággal. A 

budapesti nagybani piacon is sor került több hatóság egyidejű ellenőrzésére, melyek 

jellemzően a NAV Bevetési Igazgatósága és a NAV megyei Adó és Vámigazgatóságai, a 

NAV Bűnügyi Főigazgatósága, valamint a Készenléti Rendőrség és a NÉBIH közös akciói 

voltak.  

A NAV Hajdú-Bihar megyei EKÁER csoportjának jelzésére a NÉBIH a tavalyi év végén egy 

román illetőségű, édesipari termékeket előállító cég törökbálinti raktárában tartott ellenőrzést. 

A raktárban mintegy 30 tonna édesipari terméket, alapanyagot és csomagolóanyagot tárolt a 

társaság. A termékek tételes átvizsgálása során megállapításra került, hogy mintegy 9 tonna 

termék, illetve alapanyag lejárt minőségmegőrzési idejű volt. A termékeket 

megsemmisítették.  

2016 októberében 14 ellenőrzésre került sor az élelmiszerlánc-felügyeleti díjjal kapcsolatban. 

10 társaságnál kerültek szabálytalanságok feltárásra. Az ellenőrzések megállapították, hogy a 

zöldség-gyümölcs nagykereskedelmet folytató társaságok nem sorolták tevékenységüket 

felügyeleti díj kötelezettség alá tartozónak, az export irányú értékesítéseik árbevételét nem 

számították a felügyeleti díj alapjának, több esetben jogosulatlanul vették igénybe a 

kisvállalkozói kedvezményt a felügyeleti díj összegének kiszámításakor, illetve teljes 

egészében figyelmen kívül hagyták az élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallási és fizetési 

kötelezettség teljesítését. Az ellenőrzések keretében több millió forintot meghaladó 

élelmiszerlánc-felügyeleti díj hiány, illetve több százezer forint nagyságrendű mulasztási 

bírság és késedelmi pótlék került megállapításra. 

Az agrárágazatot érintő jogszabály-alkotási folyamat 2013 szeptemberében kezdődött, és a 

létfontosságú agrárgazdasági rendszerelemek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és 

védelméről szóló 540/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet hatályba lépésével fejeződött be. A 

kormányrendelet hatálybalépése óta eltelt időszakban a kijelölésre alkalmasnak talált 129 

cégből közel 40 üzemeltető esetében az illetékes kormányhivatal, illetve szakhatóság (helyi 

katasztrófavédelmi kirendeltség) élt javaslattal az általuk üzemeltetett létesítmény vagy 

létesítmények kijelölésére. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos 

Iparbiztonsági Főfelügyelőséggel (OKF) közösen 32 üzemeltető kezelésében lévő, 42 

létfontosságú létesítmény bejárására került sor. Az ellenőrzések során általánosságban 

megállapítható volt, hogy az üzemeltetők által elkészített/elkészíttetett biztonsági 

dokumentációk mindegyikéből hiányzott egy olyan fejezet, amely külön foglalkozott volna az 
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élelmiszerbiztonsági szempontból releváns kockázatok megjelölésével – figyelemmel a 

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points, veszélyelemzés és kritikus 

ellenőrzőpontok) előírásaira, kritikus pontjaira (CCP) – kifejezetten az előállított termékekre 

vonatkozó tevékenységi protokollokkal, továbbá az ezekhez kapcsolódó erő-eszköz 

felsorolásával, valamint a NÉBIH részéről az egyes események megoldásához nyújtandó 

támogatások körével. A feltárt hiányosságok üzemeltetői oldalról történő pótlása jelenleg 

folyamatban van, mivel a hatóság figyelembe vette az OKF által feltárt hibák kijavítására, 

illetve a kijelölés óta hatályba lépett jogszabályok által előírt változtatások bevezetésére 

általuk adott eltérő határidőket. 

A felügyeleti díj bevallás ellenőrzése 

A NÉBIH a 2016. évben tovább folytatta a bevallással nem rendelkező ügyfelek vizsgálatát, 

valamint kiemelt helyen a tej és tejterméket forgalmazó ügyfelek vizsgálatára került sor. 

Összesen 124 élelmiszerlánc-felügyeleti díjjal kapcsolatos ellenőrzésre került sor. Az előző 

évekről áthúzódó ellenőrzések száma összesen 102 volt. Folytatódott a bevalló, de nem fizető 

ügyfelek vizsgálata, mely alapvetően a kintlévőségek rendezését szolgálta. Ezeknél az 

ellenőrzésénél az esetek közel felében az ügyfelek rövid időn belül rendezték tartozásukat.  

Az ellenőrzések hatására érzékelhető volt továbbá, hogy megnövekedett – az ellenőrzötteken 

kívül is  a bevallást beadók száma. A 2016-os év eredményeként elmondható, hogy – a 

kintlévőségek folyamatos csökkenése mellett – az ellenőrzések hatására a pótlólagosan 

benyújtott bevallások összege a 367 millió Ft-ot is meghaladta. Az ellenőrzések során 25 

ellenőrzés egyszerűsített módon, míg 201 ellenőrzés határozattal zárult, amelyek során 

felügyeleti díj különbözet címen 92.983.000 Ft összeget, mulasztási és eljárási bírság címen 

2.450.000 Ft összeget, míg késedelmi pótlék címen 14.814.241 Ft összeget és eljárási költség 

címen 169.870 Ft összeget állapítottak meg az ellenőrök. 

 

6. ábra: Felügyeleti díj megállapítások (2016) 

 

A továbbra sem fizető ügyfelekkel szemben a Hivatal végrehajtást kezdeményezett az 

illetékes NAV felé a kintlévőségek behajtása céljából, összességében több mint 331 millió Ft 

összegben. A területileg illetékes NAV megközelítőleg 97 millió Ft összeget hajtott be. 

Az ellenőrzések tapasztalatai azt mutatják, hogy a következetes és rendszeres ellenőrzések 

elérik, hogy a cégek jogkövetőbb gyakorlatot alkalmazzanak. 
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Piacszervezési hozzájárulás ellenőrzése 

A sikeres hatósági fellépésen túl az FM és a NÉBIH számára is kiemelten fontos a 

szakmaközi szervezetekkel kialakított partneri kapcsolat, a minél gyakoribb információ-

megosztás és az együttműködés.  

A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács kezdeményezésére a negyedik negyedévben 

került sor a Magyarország területén működő tejfeldolgozó, nagykereskedelemmel foglalkozó 

tejágazati szereplők, valamint a tej-nagy/kiskereskedők ellenőrzésére. A vizsgálatok 89 

ügyfélnél jogerős döntéssel zárultak, melyek közül 67 esetben nem állapított meg a NÉBIH 

elmaradást. A további 22 esetben az ellenőrzés eltérést tárt fel, így határozathozatalra került 

sor. Az ellenőrzés lefolytatása két ügyfél esetében meghiúsult, mivel a cégek kényszertörlés 

alá kerültek.  

 

7. ábra: Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács megkeresése alapján történt 

piacszervezési hozzájárulással kapcsolatos ellenőrzések (2016) 

A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács részéről további megkeresés érkezett 2016. év 

decemberében összesen 94 db cégre vonatkozóan, melynek vizsgálatra történő előkészítése 

szintén megtörtént. 

A tisztességtelen forgalmazói magatartás ellenőrzése 

A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben 

alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009. évi XCV tv. (a 

továbbiakban: Tfmtv.) általános célja, hogy a kereskedelmi gyakorlatokat a mezőgazdasági és 

élelmiszeripari termékek tekintetében a beszállítók és kereskedők között oly módon 

szabályozza, hogy tiltja azoknak a kereskedői módszereknek az alkalmazását, amelyek 

lehetőséget biztosítanak a kereskedőnek a két fél közötti egyenlőtlen piaci alkupozícióval és a 

gazdasági erővel való visszaélésre. 

A NÉBIH 2016-ban 102 önálló ügyet kezelt, amiből 83 esetben a törvénnyel összefüggő 

vizsgálatot folytatott, valamint 19 egyéb ügyben (üzletszabályzatok küldése, tájékoztatás nem 

teljes értékű kiárusításról, állásfoglalások kiadása, jelentések, iktatott belső levelezés) járt el. 

A 83 vizsgálatból 61 (73%) vizsgálat kereskedelmi láncok, míg 22 (27%) vizsgálat kis- és 

középvállalkozások által működtetett kereskedelmi egységek tevékenységét vizsgálta. 
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8. ábra: Tisztességtelen forgalmazói magatartás 2016. évi vizsgálatainak megoszlása 

A 2016-ban folyamatban lévő ellenőrzések 81%-a Hivatalból, 19%-a bejelentés alapján 

indult. A kiemelt célellenőrzések közül 9 vizsgálat a kereskedelmi és gyártói márkás virslik, 

21 az UHT tejek, 6 az étolaj, valamint 1 a görögdinnye értékesítését vizsgálta. 21 esetben több 

jogcímre kiterjedően átfogó hatósági ellenőrzés, valamint 13 utólagos hatósági ellenőrzés volt 

folyamatban. A bejelentések magánszemélyektől, ügyvédi irodáktól érkeztek beszerzési ár 

alatti értékesítés feltételezett megsértése miatt. 

Az összes vizsgálatból 16% a Tfmtv. által kötelezően előírt utólagos hatósági ellenőrzés volt, 

a kereskedő nyilatkozata szerinti kötelezettségvállalás teljesítésének ellenőrzése céljából. A 

lezárt 7 ügyből 4 vizsgálat jogsértés megállapítása nélkül, 3 termékpálya-felügyeleti bírság 

kiszabásával zárult. A bírsággal lezárt utólagos hatósági ellenőrzések egy-egy jogcímet érintő 

jogsértések voltak, melyek során megállapítást nyert, hogy a kereskedők vállalásaikat nem 

teljes körűen teljesítették.  

A 2016-ban lezárt 68 vizsgálatból 43 esetben jogsértés nem volt megállapítható, 7 vizsgálat 

kötelezettségvállalás teljesítését előíró végzéssel, 18 eljárás pedig határozattal zárult. A 

kiszabott termékpálya-felügyeleti bírság összege 224.480.000 Ft volt. 

 

9. ábra: Tisztességtelen forgalmazói magatartás 2016. évi szankciók megoszlása 
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A határozattal lezárt eljárások során megállapított leggyakoribb tisztességtelen forgalmazói 

magatartás a beszerzési ár alatti értékesítés és a 30 napos fizetési határidő be nem tartása volt. 

A kereskedők igazolhatóan megsértették még az akciós értékesítés, a progresszív bónusz 

alkalmazásának, valamint a diszkriminatív árképzés alkalmazásának tilalmát is. 

Az eljárás elhúzására, akadályozására, a valós tényállás feltárásának meghiúsítására irányuló 

kereskedői magatartás miatt összesen 3.500.000 Ft összegben került sor eljárási bírság 

kiszabására. 

A 2016. évi vizsgálatok összesített tapasztalatai azt mutatják, hogy a folyamatos és 

következetes hatósági jogalkalmazásra továbbra is szükség van annak érdekében, hogy a 

kereskedők fenntartsák a Tfmtv. rendelkezéseinek megfelelő, tisztességes kereskedelmi 

gyakorlatot.  

Szezonális ellenőrzések 

2007 óta rendszeresen, évente több alkalommal kerül sor a szezonális élelmiszerlánc-

ellenőrzésekre, amelyek keretében az ünnepi hagyományokhoz köthető, illetve a szezonálisan 

jellemző élelmiszerekre és tevékenységekre koncentrálva, országosan összehangolt, a teljes 

élelmiszerláncra kiterjedő ellenőrzést folytat a hatóság (tavaszi, nyári és téli szezonális 

ellenőrzés).  

A szezonális ellenőrzések szükségességét az indokolja, hogy a gasztronómiai 

hagyományokhoz illő élelmiszerek iránt az ünnepek előtt megnő a kereslet. A megnövekedett 

áruforgalom ugyanakkor a szabálytalanságok növekedését is eredményezheti. A NÉBIH célja 

az ilyen esetek feltárása és megelőzése, az élelmiszerbiztonság fenntartása és a vásárlók 

egészségét esetlegesen veszélyeztető termékek kiszűrése. 

2016-ban a tavaszi (március 1-28.), nyári (július 1 - augusztus 31.) és téli (december 1-31.) 

szezonális élelmiszerlánc-ellenőrzés során országszerte 17.336 ellenőrzésre került sor, 

bírságot 727 esetben szabott ki a hatóság, melyek értéke megközelítette a 100 millió Ft-ot. A 

megállapított szabálytalanságok miatt 322 tonna élelmiszert kellett kivonni a forgalomból. 

Élelmiszer eredetű megbetegedések kivizsgálása az élelmiszerláncban 

Az élelmiszer eredetű megbetegedések vizsgálatának jogi hátterét az Éltv., a Nemzeti 

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

földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet adja. Az Éltv. 32. § (3) bekezdése előírja a bejelentett és 

kivizsgált élelmiszer-mérgezések és élelmiszer-fertőzések nyilvántartását, adatainak 

rendszeres értékelését és közzétételét. Az élelmiszerek vonatkozásában az élelmiszerláncban 

zajló kivizsgálást és felderítést, az eseményekhez vezető okokat és a megelőzéshez szükséges 

intézkedéseket, valamint az egészségügyi hatóság felé zajló adatszolgáltatást az Éltv. 33. § c) 

pontja rögzíti. A feladatellátás során meghatározó az Európai Parlament és Tanács 

2003/99/EK számú irányelve, amely a zoonózisokról és a zoonózis-kórokozók 

monitoringjáról rendelkezik. 

Az események területi vizsgálatában együttműködés folyik a népegészségügyi hatóság 

munkatársaival. A NÉBIH a nyilvántartását évente kétszer egyezteti az Országos 

Tisztifőorvosi Hivatallal (OTH) és az Országos Epidemiológiai Központtal. A folyamatos és 

eredményes együttműködés biztosítása és a gyors adatszolgáltatás érdekében a NÉBIH és az 

OTH 2015-ben együttműködési megállapodást kötött. 
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2016-ban 96 élelmiszer-eredetű megbetegedés gyanút jelentettek (3.602 megbetegedéssel). 

Ebből 49 esemény bizonyult ténylegesen élelmiszer-eredetűnek, melyek kapcsán 2.684 

személy betegedett meg, 157 beteg kórházba került, 3 idős személy meghalt.  

 

10. ábra: Bejelentett és nyilvántartott élelmiszer eredetű események és megbetegedések 

száma (2016) 

év B e j e l e n t e t t N y i l v á n t a r t o t t 

Esemény Beteg Kórházban 

ápolt 

Esemény Beteg Kórházban 

ápolt 

Meghalt 

s z á m a 

2008. 83 2265 175 67 1811 164 2 

2009. 79 1124 89 50 1035 75 1 

2010. 106 2416 109 43 1409 78 0 

2011. 95 1783 167 49 1140 105 0 

2012. 78 1332 148 31 773 102 0 

2013. 58 1572 180 26 1023 64 0 

2014. 73 2561 256 34 1709 113 2 

2015. 77 2255 151 47 1416 99 1 

2016. 96 3602 177 49 2684 157 3 

7. táblázat: Nyilvántartott, az élelmiszer láncban előfordult élelmiszer eredetű 

események és megbetegedések számának alakulása 2008-2016 

Az élelmiszer eredetű események és megbetegedések száma kissé emelkedett a 2015. évi 

adatokhoz képest (2016:49; 2015:47 esemény), és lényegesen több volt a megbetegedettek 

(2016:2684; 2015:1416 beteg) és a kórházi ápoltak száma is (2016:157; 2015:99 ápolt). 

Növekedett a tömeges méretű  egyidejűleg 29-nél több megbetegedéssel kapcsolatos  

események száma (2016:20; 2015:12 eset), és csaknem háromszoros emelkedést mutat a 

megbetegedettek száma (2016:2350; 2015:898 beteg). Ki kell hangsúlyozni, hogy lényegesen 

kevesebb volt a közétkeztetési események száma (2016:19; 2015:30 esemény), ugyanakkor az 

események során többen betegedtek meg (2016:2114; 2015:1145 beteg), mint 2015-ben. Ez is 
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alátámasztja a „Minőségvezérelt Közétkeztetés Program” fontosságát és szerepét a 

megelőzésben.  

A vendéglátásban történt események száma megkétszereződött (2016:26; 2015:13 eset), és a 

betegszám is emelkedett (2016:489; 2015:236 beteg). Ennek hátterében felismerhető a 

vendéglátásban egyre inkább lazuló higiénés fegyelem. Ugyanakkor nő a NÉBIH Zöld 

Számának szerepe, mert a vendégek egyre többször jelentik be azokat a „vendéglátós 

helyzeteket”, amelyek eddig általában nem kerültek be a hatóságok látókörébe.  

 

 
11. ábra: A nyilvántartott élelmiszer eredetű események számának megoszlása 

előfordulási hely szerint (2008-2016) 

Kereskedelmi létesítményben forgalmazott termékek fogyasztását követően 1-1 esetben  

disznósajt és kecskesajt  történt csoportos megbetegedés. Egy háztartási botulizmus 

felderítésében az élelmiszerláncban előállított és forgalmazott több élelmiszer vizsgálata 

történt meg. Egy esetben szennyezett forráskút vizének fogyasztása okozott tömeges 

megbetegedést. Élelmiszeripari előállítású termék okozta megbetegedés 2016-ban nem volt. 

A tömeges események többsége 2016-ban is a gyermek-közétkeztető szektorban történt. 

Kiemelkedő volt ezek közül a 637 gyermeket érintő, enyhe tünetekkel járó, gyors lefolyású, 

gyros étellel közvetített, Clostridium perfringens okozta ételmérgezés. Egy esetben élelmiszer 

közvetítette Hepatitis A vírusfertőzést állapított meg a hatóság. Három esetben szalmonellózis 

okozott megbetegedést, Lengyelországból származó fertőzött tojás felhasználása miatt. A 

szalmonellózisok kapcsán 3 idős, egyéb betegségekben szenvedő beteg elhunyt. 

A megbetegedéseket kiváltó kórokok közül 2016-ban a Salmonellák (42,9 %) és a magas 

mikrobaszám, illetve feltételes kórokozók okozta megbetegedések aránya (18,4 %) volt 

kiemelkedő. A megbetegedések hátterében – az események többségében – egyidejűleg 

többféle konyhatechnológiai hiba állt. Egy esetben nem megfelelő előkészítést, három esetben 

nem megfelelő hűtést, négy esetben pedig fertőzött nyersanyag használatát állapították meg a 

szakemberek. Öt esetben elégtelen hőkezelés volt a megbetegedést elősegítő tényező. 17 

eseménynél a betegséget kiváltó mikrobák az étel elkészítését követően, utólag kerültek a 
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késztermékekbe. Az esetek 38,8%-ában az előidéző tényező ismeretlen maradt a késői 

bejelentés, vagy a már nem rekonstruálható helyzetek miatt. 

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 nyomonkövetésére vonatkozó szabályokról 

szóló 71/2013. (XI. 20.) EMMI rendelet hatályba lépése óta rendszeres ellenőrzést végeznek a 

NÉBIH, valamint az élelmiszer-biztonsági feladatokat ellátó megyei és járási hivatalok 

szakemberei. Az érintett termékcsoport folyamatos felügyelete céljából 2014. április elsejétől 

az éves monitoring terv szerint folyik a mintavétel. 

 

12. ábra: Élelmiszerek transz-zsírsav ellenőrzése (2015-2016) 

A 2016. évben 114 élelmiszer transz-zsírsav-tartalmát vizsgálta a hatóság. Ezek közül két 

termék nem felelt meg az előírásoknak: egy kakaós krémmel töltött kakaós keksz, illetve egy 

csokis karika (kakaós bevonó masszába mártott teasütemény). A kifogásolt tételeket kivonták 

a forgalomból és bírság került kiszabásra. 

Parlagfű és egyéb károsítók elleni küzdelem 

2016-ban is folytatódtak a parlagfű pollenkoncentráció csökkentését célzó intézkedések. 

A parlagfüves területek ellenőrzésére külterületen az illetékes megyei kormányhivatal, 

belterületen a jegyző jogosult. Az ellenőrzés minden évben július elsejétől a vegetációs 

időszak végéig, október közepéig zajlik. A hatósági eljárás lefolytatására, így a 

növényvédelmi bírság kiszabására a megyei kormányhivatal növényvédelmi felügyelői 

jogosultak. 2016-ban külterületen 2.276 parlagfűvel fertőzött foltot derítettek fel és 1.963 

esetben, 1.940 hektárra rendeltek el közérdekű védekezést. Belterület vonatkozásában a 

megyei kormányhivatalok 144 esetben kezdeményezték a növényvédelmi bírság kiszabását. 

Belterületen a parlagfű elleni védekezési kötelezettség elmulasztása esetén jelenleg a jegyző 

jogosult a közérdekű védekezés elrendelésére, azonban ugyanazon terület vonatkozásában a 

növényvédelmi bírság kiszabásáról a megyei kormányhivatal rendelkezik. 2008 előtt, 
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belterületen a védekezési kötelezettség elmulasztása esetén a közérdekű védekezés 

elrendelése mellett a növényvédelmi bírság kiszabása is jegyzői hatáskörbe tartozott. A 2008. 

évi módosításokat követően – miszerint a növényvédelmi bírságot nem a jegyző, hanem a 

megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi osztályának munkatársai szabják ki – 

drasztikusan lecsökkent az indított eljárások száma. Kül- és belterületen összesen 2.559 

bírsághatározat született, a bírság mértéke pedig meghaladta a 133,5 millió Ft-ot.  

Az előző évhez képest a felderített parlagfüves területek mérete nőtt, mivel 2016-ban több, 

összesen 8 megyében került sor a parlagfüves területek helikopterrel történő felderítésére. A 

légi felderítés előnye, hogy segítségével rövid idő alatt nagy területek vonhatók ellenőrzés alá. 

A megyei szinten összesen ellenőrzött terület nagysága 3.674.515 hektár volt, ami az ország 

teljes mezőgazdasági területének 63%-a. A légi felderítéssel ellenőrzött terület nagysága 

1.475.386 hektár, ebből összesen 500 hektár bizonyult parlagfűvel fertőzöttnek. Az egyéb 

módon, nem légi felderítéssel felderített terület nagysága 2.199.129 hektár volt, ebből 

összesen 3500 hektár a parlagfűvel fertőzött terület nagysága. A megyei hatóságok 

visszajelzései alapján az elmúlt évek légi felderítései a vizsgált megyékben javították a 

jogkövető magatartást. A felderítést végzők úgy tapasztalták, hogy sok esetben már a 

felderítés nyilvános meghirdetése elegendő volt ahhoz, hogy a földhasználók eleget tegyenek 

a parlagfűmentesítési kötelezettségüknek, és a helikopter felszállásának idejében még az 

utolsó perceket is kihasználták a kaszálás elvégzésére. 

 

13. ábra: Parlagfű ellenőrzések adatai (2015-2016) 

A termelők kötelezettsége a parlagfű-mentesítésen túl a szomszédos termelők 

növénytermelési, növényvédelmi biztonságát vagy az emberi egészséget bármely módon 

veszélyeztető egyéb károsítók elleni védekezés is. A növényvédelmi felügyelők 926 helyszíni 

ellenőrzést folytattak le az egyéb károsítókkal kapcsolatos védekezési kötelezettséggel 

kapcsolatban, és összesen 340.000 Ft növényvédelmi bírságot szabtak ki azzal szemben, aki a 

védekezési kötelezettségének az azt elrendelő határozatban megjelölt határidőig sem tett 

eleget. 

A mezei pocok 2014. évi, rendkívül súlyos károkkal járó országos gradációját követően a 

NÉBIH 2016-ban is fokozott figyelemmel kísérte a fertőzöttség alakulását. 2015/2016 telén 

további fertőzésekkel lehetett számolni leginkább az erdészeti területeken, az őszi búzában, a 

lucernásokban, kisebb mértékben a gyümölcsösökben. A fertőzések egyes helyeken az 

erdészeti felújításokat is veszélyeztették. A NÉBIH, mint a növényvédő szerek 

engedélyezéséért felelős nemzeti hatóság 2016. februárig, valamint 2016. szeptember végétől 
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járult hozzá a Redentin 75 RB szükséghelyzeti felhasználásához. A 2016. évi csapadékos 

időjárás és a védekezések következtében nem alakult ki a mezőgazdasági termelést súlyosan 

veszélyeztető gradáció.  

Kölcsönös megfeleltetés és az Agrár-környezetgazdálkodási követelmények ellenőrzése 

A kölcsönös megfeleltetés (KM) körébe tartozó jogszabályban foglalt gazdálkodási 

követelmények (JFGK-k) közül a NÉBIH – mint a kölcsönös megfeleltetési szabályok 

betartását ellenőrző szervekről szóló 322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet szerinti hatáskörrel 

rendelkező hatóság – az alábbiak ellenőrzésének végrehajtásáért felelős: 

 JFGK 1 a mezőgazdasági eredetű nitrát-szennyezés elleni védelem; 

 JFGK 6 sertések azonosítása és nyilvántartása; 

 JFGK 7 szarvasmarhák azonosítása és nyilvántartása; 

 JFGK 8 juh- és kecskefélék azonosítása és nyilvántartása; 

 JFGK 10 növényvédő szerek engedélyezésének, forgalomba hozatalának és 

használatának általános követelményei; 

 JFGK 5 egyes hormon- vagy tireosztatikus hatású anyagokra és β-agonistákra 

vonatkozó felhasználási tilalom az állattenyésztésben; 

 JFGK 4 élelmiszerbiztonság, takarmánybiztonság követelményei; 

 JFGK 9 szivacsos agyvelőbántalmak (TSE) elleni védekezés; 

 JFGK 11 állatjólét - borjak védelme; 

 JFGK 12 állatjólét - sertések védelme; 

 JFGK 13 állatjólét - mezőgazdasági haszonállatok védelme. 

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-ként változó: 

 JFGK 1, 10, JFGK 6, valamint a JFGK ETA (Élelmiszerbiztonság – TSE - Állatjólét) 

esetén 1 %;  

 JFGK 7 és JFGK 8 esetén 3 %. 

2016-ban összesen 4.269 KM ellenőrzésre került sor. A meg nem felelések a 2015-ös évhez 

hasonlóan 2016-ban is a szarvasmarhák azonosításával és nyilvántartásával kapcsolatos 

követelmény (JFGK7), valamint a talajvédelemmel kapcsolatos előírások (JFGK1) 

vonatkozásában kerültek legnagyobb számban megállapításra. A JFGK 5 és 11 ellenőrzések 

során a megyei kormányhivatalok szakemberei meg nem felelést nem tártak fel. A többi 

JFGK (JFGK 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13) vonatkozásában pedig nem mutatkozott jelentős eltérés a 

megállapított meg nem felelések arányában az előző (2015-ös) ellenőrzési évhez képest. 

 

 

JFGK típusa 
Meg nem 

felelések száma 

(db) 

Meg nem 

felelések aránya 

(%) 

JFGK 1 186 33,21 

JFGK 4 22 3,93 
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8. táblázat: A 2016. évi meg nem felelések száma és aránya, JFGK-típusonkénti 

bontásban 

A 2014-2020-ig terjedő EU-s költségvetési ciklusban az agrár-környezetgazdálkodási 

intézkedés jelentősen átalakult. Önálló intézkedés lett az ökológiai gazdálkodási terület, és az 

ellenőrzendő előírások rendszere is megváltozott. Az új rendszer alapján a 2016. január 

elsejével induló támogatási időszakban a korábbi AKG minimum követelmények 

megszűntek, így ezek ellenőrzésére már nem volt szükség, azonban az ökológiai támogatás 

esetében megmaradtak a korábbi minimum követelmények, melyeket 93 gazdálkodónál 

ellenőriztek a megyei kormányhivatalok munkatársai. Az AKG intézkedés esetében a 

minimum követelmények helyett referencia elemek ellenőrzését írja elő az Unió, melyeket két 

szakterületre lehet bontani, a nitrát direktíva által meghatározott helyes mezőgazdasági 

előírásokra, valamint az integrált növényvédelem előírásaira. E referenciaelemek ellenőrzése 

453 gazdálkodónál valósult meg. Az agrár-környezetgazdálkodási és ökológiai támogatási 

intézkedések esetében az előírások betartásának ellenőrzésére mindösszesen 546 

gazdálkodónál került sor. 

2016-tól kezdődően hét támogatási konstrukció írja elő a gazdálkodási napló elektronikus 

tartalmának beküldését a NÉBIH által létrehozott és üzemeltetett felületen, minden naptári 

évre vonatkozóan. Ennek megfelelően közel 20.000 elektronikus gazdálkodási napló érkezett 

be a Hivatalhoz. 

A vizek mezőgazdasági eredetű nitrát-szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges 

cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás 

rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet által kötelezően előírt, elektronikus úton 

teljesítendő ún. „Nitrát adatszolgáltatást” a gazdálkodók a NÉBIH által létrehozott és 

üzemeltett felületen tudják teljesíteni. Az adatszolgáltatási időszak 2016. január 1-től naptári 

időszakra változott, így az adatbenyújtási időszak március 31-ig tart. 2015-ben összesen 

65.000 adatlapot küldtek be a gazdálkodók, 2016-ra vonatkozóan 63.000 adatlap érkezett be.  

Földművelésügyhöz kapcsolódó ellenőrzések 

A NÉBIH a 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (a továbbiakban: Megújuló 

Energia Irányelv) foglaltak hazai jogrendbe történő átültetését követően, a fenntartható 

bioüzemanyag-termelési lánc tagjainak ellenőrzését is végzi. A Hivatal vezeti továbbá a 

bioüzemanyag üvegházhatású gázkibocsátási nyilvántartást (BÜHG nyilvántartás). A féléves 

adatszolgáltatásokban foglalt adatok a nyomonkövethetőséget szolgálják. Ezen adatok alapján 

készíti el a NÉBIH a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részére, az Európai Uniónak 
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kétévenként megküldendő megújuló energiaforrás-hasznosítás előrehaladásról szóló 

jelentéshez kapcsolódó részjelentését.  

2016-ban a 2015. évi II. féléves adatszolgáltatási kötelezettséggel érintett 955 ügyfél és a 

2016. évi I. féléves adatszolgáltatási kötelezettséggel érintett 842 ügyfél került ellenőrzésre. 

2016-ban összesen 1.958 ellenőrzés történt. Ebből 1.797 ellenőrzés az adatszolgáltatási 

kötelezettség teljesítésével összefüggő ellenőrzés volt: 

 955 ellenőrzés a 2015. évi II. féléves adatszolgáltatások,  

 842 ellenőrzés a 2016. évi I. féléves adatszolgáltatások határidőben történő 

beérkezésének vizsgálatára irányult.  

113 esetben határidőn túl vagy egyáltalán nem szolgáltattak adatot a NÉBIH részére.  

További 161 ellenőrzés kockázatelemzésen alapuló ellenőrzési terv alapján történt, és a már 

beérkezett adatszolgáltatásokban, illetve az érintett ügyfelek által kiállított igazolásokban 

foglaltak valóságtartalmának vizsgálatára irányult. 38 esetben került megállapításra jogsértés. 

Az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése miatt indított eljárások során 50 esetben, míg 

az adatszolgáltatásokban feltüntetett – a fenntartható bioüzemanyag-termeléssel összefüggő 

kereskedelmi, illetve feldolgozói láncban szereplő – piaci szereplőkkel szemben lefolytatott 

eljárások során 33 esetben figyelmeztetéssel élt a hatóság. A fentieken túlmenően 53 esetben 

került sor az adatszolgáltatási kötelezettség megsértése miatt, illetve 8 esetben valótlan 

tartalmú igazolás kiállítása miatt az ügyfelek BÜHG nyilvántartásból való törlésére.  

Összesen 53 esetben került kiszabásra az ügyfelekkel szemben bírság, amelynek összértéke 

9.602.093 Ft volt.  

A 2016-os kárenyhítési évben az agrárkár-megállapító szerveknél összesen 9.442 mezőgazdasági 

termelő 10.919 db kárbejelentést tett összesen 131.633 ha területre. 

Év Kárbejelentést tevő 

termelők száma 

Kárbejelentések 

száma 

Érintett terület 

nagysága (ha) 

2014 2.614 - 48.870 

2015 8.482 9.867 208.408 

2016 9.442 10.919 131.633 

9. táblázat: Kárbejelentések alakulása (2014-2016) 

2016-ban a legtöbb kárbejelentés (4.247 eset) és a legtöbb károsodott mezőgazdasági terület 

(36.077 ha) Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, míg a legkevesebb kárbejelentés (53 eset) és 

a legkevesebb károsodott területet (800 ha) Komárom-Esztergom megyében volt. 
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14. ábra: Káresemények megoszlása ha-ban (2016) 

A megyei agrárkár-megállapító szervekhez a kárbejelentések döntő többsége – igazodva a 

2016-os kárenyhítési év három meghatározó káreseményéhez – május folyamán tavaszi 

fagykár, júniusban belvízkár, majd június-július közötti időszakban jégkár következtében 

érkezett be. A kárbejelentésben feltüntetett károsodott mezőgazdasági terület nagyságának 

időbeli megoszlása alapvetően a kárbejelentések megoszlását követi, kivétel a belvízkár, 

amely esetében a legtöbb terület február-márciusban került bejelentésre. A tavaszi fagykár 

tekintetében április vége május elején, míg a jégesőkár vonatkozásában június-júliusban szinte 

folyamatosan nagy területek kerültek bejelentésre. 

 

15. ábra: Káreseményekkel érintett területek megoszlása művelési áganként, ha-ban 

(2016) 

A szántóföldi növénykultúrák közül a három legnagyobb területre bejelentett növénykultúra a 

napraforgó (24.260 ha), a kukorica (15.950 ha), illetve az őszi búza (14.572 ha) volt. A 

szántóföldi zöldségkultúrák közül a három legnagyobb területre bejelentett növénykultúra 

tavaszi zöldborsó (411 ha), burgonya (280 ha), illetve paprika (202 ha) volt. A gyümölcs 
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kultúrák esetében a három legnagyobb területre bejelentett növénykultúra az alma (17.845 

ha), a meggy (5.885 ha), illetve a szilva (2.599 ha) volt. A szőlő ültetvények esetében a 

károsodott ültetvény 97,7%-a (11.358 ha) minőségi borszőlő, 1,19% (222 ha) egyéb borszőlő 

ültetvény, míg 0,3%-a (35 ha) csemegeszőlő ültetvény volt. 

A 2016-os kárenyhítési évben a rendeletben meghatározott határidőig (november 30.) 

országosan összesen 4.594 db kárenyhítő juttatás iránti kérelem került benyújtásra. A 

kérelmekben feltüntetett üzemi hozamérték-csökkenés összege 13.289.315.936 Ft. Ebből azon 

kérelmek száma, ahol  a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti 

kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvényben (a továbbiakban; Mkk. tv.) 14. § 

2) bekezdés f) pontja szerint  az igazolt üzemi hozamérték-csökkenés meghaladja a 15%-ot: 

3.575 db és 12.442.447.830 Ft volt. Ebből azon kérelmek száma, ahol az ügyfelek 

rendelkeznek Mkk. tv. szerinti mezőgazdasági biztosítással: 433 db és 3.498.373.773 Ft. A 

többi 3.142 db kérelem esetében ahol az üzemi hozamérték-csökkenés 8.944.074.057 Ft a 

termelők nem rendelkeznek érvényes biztosítással, így a megítélhető juttatás felére lesznek 

jogosultak. 

Halászati ellenőrzések 

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 a piacot, hátrányosan 

befolyásolja a fenntartható halászatot és a part menti települések közösségeinek életét, és 

beláthatatlan szociális és gazdasági következményekkel lehet a társadalom egészére.  

A NÉBIH Állami Halőri Szolgálata (a továbbiakban: ÁHSZ) 2016-ban közel 10.000 horgászt 

ellenőrzött, 354 esetben talált szabálytalanságot, 50 esetben leplezett le jogosulatlanul halászó 

személyt. Ezen ügyek kapcsán 7 millió forint halvédelmi bírság került kiszabásra. 

Az ÁHSZ tavaly 243 halértékesítő helyen tartott ellenőrzést, az érintett helyek 10-15 %-ánál 

talált a hal származásával kapcsolatban szabálytalanságokat. Összesen több mint 700 kg 

ismeretlen eredetű – ezért akár orvhalászatból is származható  hal és haltermék került a 

forgalomból kivonásra és megsemmisítésre. 

Az importőrök által megküldött fogási tanúsítványokat a NÉBIH ellenőrzi és érvényesíti 

abban az esetben, amennyiben Magyarországon történik a termék szabad forgalomba 

bocsátása. Az importőrök 2016-ban 187 fogási tanúsítványt nyújtottak be ellenőrzésre. Az 

előző évekhez képest a hitelesített fogási tanúsítványok száma megduplázódott, amely a 

Magyarországra behozott tonhal konzerv mennyiségének növekedéséből adódik. 2016-ban 7 

forgalmazó cég importált halászati termékeket 15 országból. Hazánkba főképpen konzervet, 

fagyasztott halfilét és haltörzset hoztak be. Az ellenőrzésre benyújtott fogási tanúsítványokkal 

és szállítmányokkal kapcsolatban nem merült fel probléma, minden szállítmány szabad 

forgalomba bocsátásra került. 

Az állami horgászjegy, az állami halászjegy és állami halászati engedély váltásától eltiltott 

személyek, valamint az eltiltás időtartama a NÉBIH által fejlesztett és üzemeltetett, az állami 

horgászjegyet nyilvántartó és kiadását engedélyező, SZÁK szakrendszerbe kerül rögzítésre. 

Ugyanez a rendszer kezeli a mintegy 403.198 állami horgászjegyet váltó személy adatait is. A 

TUHIR (turista horgászjegy kiadási és információs rendszer) az állami turista horgászjegyet 

váltó személyek (2016-ban 7.648 fő; ami 1.369 fővel több az előző évhez képest), valamint a 

horgásztesztet sikeresen kitöltő személyek adatait tartalmazza. A TUHIR a fentieken 

túlmenően az egyetlen olyan on-line hatósági rendszer, mely három nyelven elérhető, a turista 

állami horgászjegy igénylése, a horgászjegy díjának kifizetése és jegy kiváltása teljes 
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mértékben elektronikusan történik. Az állami horgászjegy, illetve a turista horgászjegy 

váltását megelőzően mindkét szakrendszer keresztellenőrzést végez, hogy az érintett ügyfelet 

nem tiltották-e el állami horgászjegy, állami halászjegy vagy állami halászati engedély 

váltásától. Ezáltal éves szinten mintegy 403 ezer személy ellenőrzése történik meg. 

2016 végén 464.000 új típusú egységes horgászokmány került átadásra a Magyar Országos 

Horgász Szövetség (MOHOSZ) részére, így a Magyarországi horgászok időben kiválthatták a 

2017. évi horgászjegyeiket. 

 

16. ábra: Földművelésügyi és halászati ellenőrzések (2015-2016)  
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Élelmiszerlánc-felügyeleti tevékenység  

Az élelmiszerlánc-felügyeleti jogszabályokban foglalt előírások, kötelezettségek betartásának 

ellenőrzése 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, nyomonköveti 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 

megyei kormányhivatalok felelőssége a végrehajtás eredményességében jelentős, hiszen az 

biztosítja a vásárlók és a tisztességes vállalkozók érdekét. 

Az Élelmiszerlánc Mintavételi terven belül a mintavételek, egy-egy szűkebb, jól 

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

kerülnek csoportosításra. A tervezett ellenőrzéseken és mintavételeken túl, gyanú alapján is 

végez a hatóság ellenőrzéseket és mintavételeket, ezáltal az összes megvizsgált minták és az 

összes elvégzett ellenőrzések száma nem minden esetben egyezik a terv alapján végrehajtott 

ellenőrzések és mintavételek számával. 

A NÉBIH-ben 2016 júliusától indult el a Központi Monitoring Mintavételi Projekt (KöMMP), 

mely az Élelmiszerlánc Mintavételi terv része azzal a különbséggel, hogy a Projektben lévő 

mintákat nem a megyei/járási hivatalok veszik, hanem az erre kialakított, a NÉBIH által 

koordinált és kiképzett csapat. 

A KöMMP alapvető célja, hogy a tervezett, illetve elrendelt mintavételek a megadott időre, a 

tervben meghatározott paramétereknek megfelelően kerüljenek kiválasztásra és kiértékelésük 

révén a lakosságot érő veszélyekről és hatásokról több információval rendelkezzünk. A 

vizsgálatok központi kiértékelésével lehetővé válik a nem-megfelelőségek arányának 

figyelembevétele, mely által pontosítható a következő évi terv, így a kockázatalapú tervezés 

pontosabbá tehető, és a nagyobb jelentőségű nem megfelelőségek központilag, országosan 

egységesen kezelhetők. Az első évi KöMMP célja a mintavételek megvalósulásán kívül 

elsősorban az adatgyűjtés, működőképes folyamatok és eljárások kialakítása volt. 

A projekt első évi eredménye azt mutatja, hogy az eltervezett és teljesített mintavételek száma 

minden mintavételi cél esetében több mint 90%-os. A mintavételek alkalmával talált, NÉBIH 

által kiértékelt és a területileg illetékes hatósághoz az értékeléssel együtt megküldött nem-

megfelelőségek esetében a hatósági eljárások megtörténtek. 

A NÉBIH laboratóriumi hálózata 2016-ban több mint egymillió mintából közel kétmillió 

vizsgálatot végzett el. 2016-ban a tervezett mintavételeken belül, a feldolgozott 

élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó termék mintavételek 12%-ának végrehajtása 

pilot-jelleggel átkerült a NÉBIH-hez, amely 12 különböző mintavételi célt, és több mint 100 

különböző terméktípust fedett le. Összességében, az élelmiszereket és takarmányokat érintő 

mintavételi célok tekintetében 2016-ban mintegy 45.000 tervezett mintavétel került kiírásra, 

amelyek szinte teljes mértékben megvalósultak. 
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17. ábra: Élelmiszerlánc Mintavételi Terv mintavételi céljainak megoszlása 2016-ban 

 

18. ábra: Az egyes élelmiszer és takarmány mintavételi célok teljesülése 2016-ban 
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Talajvédelem 

2016-ban a Talajvédelmi Információs és Monitoring (TIM) rendszer keretében 4.108 db 

talajmintából 20.293 paramétert vizsgáltak a laboratóriumok. 

A hatóság a talajvédelmi kötelezettségek betartását 2.057 alkalommal ellenőrizte, amelyből 

298 esetben tapasztalt nem megfelelést. A kiszabott bírságok összege meghaladta a 12 millió 

Ft-ot. A kiszabott bírságok száma a 2015. évihez képest növekedett, azonban a teljes összegét 

tekintve csökkenés tapasztalható.  

 

19. ábra: Talajvédelmi ellenőrzések 2016-ban 

Fajtaminősítés, vetőmagok és szaporítóanyagok felügyelete, ellenőrzése 

A szántóföldi és kertészeti fajok fajtáinak állami elismeréséhez szükséges szántóföldi és 

beltartalmi vizsgálatokat a NÉBIH Növényfajta-kísérleti Állomásai végzik. Szántóföldi 

növényeknél 22 faj 282 fajtájából, kertészeti növényeknél pedig 58 faj 1.355 fajtájából történt 

kísérlet-beállítás. Az Országos Fajtaminősítő Bizottság állásfoglalása alapján 165 új 

növényfajta, 22 régi tájfajta és 5 házi kerti fajta esetében kezdődhetett meg tavaly a vetőmag 

és szaporítóanyag-forgalmazás. 

A minőségi, növényi eredetű élelmiszer-előállítás elképzelhetetlen magas biológiai értékű, új 

fajták felhasználásával előállított, kiváló minőségű, ellenőrzött szaporítóanyag nélkül. A 

NÉBIH növényi szaporítóanyag-felügyeleti tevékenysége kiterjed a vetőmag, a burgonya 

vetőgumó, a fás- és lágyszárú szaporítóanyagok minősítésére és a forgalmazás ellenőrzésére.  

A NÉBIH a vetőmag szaporítók bejelentése alapján, jogszabályokban előírt számban és 

időben elvégzi a szuperelit szaporítási fokú vetőmag-előállító táblák szántóföldi ellenőrzését 

és minősítését, a fémzárolt és beküldött minták tisztaság, csírázóképességi, magkórtan és 

fajtaazonossági vizsgálatát. A NÉBIH vetőmagfelügyelők 2016-ban 507 hektáron 45 

szántóföldi növényfaj 181 fajtája esetében végezték el a vetőmag előállító területek szuperelit 

fokú minősítését. 

A Központi Vetőmagvizsgálati Laboratóriumban összesen 12.593 db magminta minősítése 

történt meg, amely 11%-kal magasabb szám az előző évinél, 2014-hez képest pedig majdnem 

30%-os növekedést jelent. A vizsgálati napok éves átlaga 2014. évben 12,14 nap volt, 2016. 

évben pedig 14,46 nap (a csírázóképességi napok számával együtt). 
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A megyei kormányhivataloknál vizsgált minták száma átlag 25%-kal, a vizsgálatok száma 

átlag 30%-kal növekedett.  

 
2014 2015 2016 

Változás 

2014-hez 

képest 

Szombathelyi JH 

Fémzárolt minta /db 757 870 909 120 % 

Beküldött minta/db 214 277 228 106 % 

Összes vizsgálat/db 4107 5117 5182 126 % 

Békéscsabai JH 

Fémzárolt minta /db 5536 6304 7015 126 % 

Beküldött minta/db 585 884 1059 181 % 

Összes vizsgálat/db 21940 19071 22762 103 % 

Győri JH  

Fémzárolt minta (db) 959 1093 1505 156 % 

Beküldött minta (db) 494 293 447 90 % 

Összes vizsgálat (db) 3934 5329 7125 181 % 

Székesfehérvári JH  

Fémzárolt minta (db) 2452 3101 2968 121 % 

Beküldött minta (db) 351 344 547 155 % 

Összes vizsgálat (db) 7888 8809 10997 139 % 

Pécsi JH 

Fémzárolt minta (db) 956 1209 1439 150 % 

Beküldött minta (db) 388 718 618 159 % 

Összes vizsgálat (db) 1344 1927 2057 153 % 

Szolnoki JH 

Fémzárolt minta (db) 1434 1268 1211 84 % 

Beküldött minta (db) 1167 1281 1481 126 % 

Összes vizsgálat (db) 8768 10192 12899 147 % 

Debreceni JH 

Fémzárolt minta (db) 1149 1092 1291 112 % 

Beküldött minta (db) 753 992 681 90 % 

Összes vizsgálat (db) 4259 4479 5183 121 % 
 

Megjegyzés: A járási hivatalokban vizsgált fémzárolt minta számának és a NÉBIH NKI laboratóriumban vizsgált minták számának összege 

nem azonos az országban fémzárolt összes tétel számával. Ennek az oka, hogy vannak vizsgálatok (ezermagtömeg, osztályozottság), 

amelyeket a mintavevők a helyszínen elvégeznek az üzemi eszközökkel a mintavétel után, mielőtt Budapestre küldik a mintát minősítésre. 

10. táblázat: Vetőmag minta- és vizsgálati számok alakulása a megyei 

kormányhivataloknál (2014-2016) 

A NÉBIH-nél és a megyéknél is jelentkező általános minta- illetve vizsgálati szám 

növekedésnek az egyik oka, hogy 2016 áprilisától a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak 

előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet előírja, hogy a 

kalászos gabonák minősítéséhez, a rostán áthullás vizsgálatnak részét képezi az 

ezermagtömeg vizsgálat is. 

A másik ok, hogy több vetőmagüzem kínálatában is megjelentek az elmúlt két évben a 

zöldtrágya- és takarmány vetőmagkeverékek, ehhez az alkotórészeket először külön-külön 
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kell minősíteni és csak az alkalmas minősítésű tételek keverhetők. Ezt követően a keveréket 

ismét minősíteni kell.  

A rutinszerű vizsgálatokon túlmenően eseti célellenőrzések is lefolytatásra kerültek.  

2016-ban a Földművelésügyi Minisztérium által elrendelt tavaszi élelmiszerlánc-biztonsági 

ellenőrzés részeként, március 21-24. között országos helyszíni ellenőrzést végzett a NÉBIH 

csemege- és pattogató kukorica vetőmagforgalmazók, gazdaboltok, termeltetők, 

konzervgyárak körében. A helyszíni ellenőrzések célja a hatósághoz be nem jelentett, 

szabálytalanul dokumentált, illetve esetlegesen GMO (genetikailag módosított szervezet) 

szennyezett tételek kiszűrése volt. A több megye területére illetékességgel rendelkező hét 

megyei kormányhivatal vetőmagos szakemberei és a NÉBIH vetőmag-felügyelői az egész 

országot érintő ellenőrzésben 55 forgalmazó vállalkozást ellenőriztek, amely vállalkozások és 

cégek összesen 350 csemege- és pattogató kukorica tétel forgalmazásában érdekeltek. A nagy 

forgalmazói és termeltető cégek mellett jelentős számú gazdaboltban, áruházban is 

ellenőrizték a főleg kis tasakos kiszerelésű vetőmag tételeket. Az akció során 5 

csemegekukorica tételről derült ki, hogy nem történt meg a hivatalos bejelentésük a NÉBIH 

felé. Ezen tételekkel az érintett cégek elszámoltatásra kerültek és a vetőmagból GMO 

szennyezettség vizsgálat céljából mintát vettünk. További 8, nagy kockázatot jelentő vetőmag 

tétel került kijelölésre GMO szennyezettségre irányuló vizsgálatra. A 13 kijelölt tétel 

laboratóriumi vizsgálatát a NÉBIH laboratóriumában rövid időn belül elvégezték, egyetlen 

esetben sem került megállapításra GMO szennyezettség. Az ellenőrzések eredményeként 

elmondható, hogy az ellenőrzött vetőmag forgalmazók többsége betartja az előírásokat, 

jogkövető magatartást tanúsítanak, amely a több éve működő, rendszeres hatósági jelenlétnek 

tulajdonítható. 

Az exportra kerülő mintegy 90.000 tonna vetőmaghoz (9.007 db vetőmagtétel) összesen 

25.000 db ISTA (nemzetközi vetőmag vizsgálati szervezet) nemzetközi érvényű bizonyítvány 

került kiállításra. Az ISTA bizonyítványok számának alakulása:  

- 2014-ben: 20.400 db,  

- 2015-ben: 15.000 db,  

- 2016-ban: 25.000 db. 

A bizonyítványok számának növekedését 2016-ban a tételszámok jelentős emelkedése okozta, 

illetve az, hogy a cégek logisztikai okokból (a FÁK országok a határnál minden szállító 

járműre eredeti bizonyítványt kérnek) több másolati ISTA bizonyítvány példányt is 

megrendelnek. 

A kertészeti és erdészeti szaporítóanyag-ellenőrzés magába foglalja a zöldségpalánta- és 

dísznövény-szaporítóanyag, szőlő- és gyümölcs, valamint erdészeti és energetikai 

szaporítóanyag előállítás és forgalmazásának ellenőrzését.  

2016-ban összesen 133 termelőnél és forgalmazónál volt zöldségpalánta vagy dughagyma 

ellenőrzés. A vizsgált tételek száma 4.430. Intézkedésre okot adó jogszabálysértés nem volt.  

A szőlő és gyümölcs szaporítóanyag-forgalmazás adminisztratív ellenőrzése a származási 

bizonyítványok alapján történik. A NÉBIH által ellenőrzött magas kategóriájú (prebázis, 

bázis) szaporító alapanyagot előállító törzsültetvények és szaporító iskolák helyszíni 

ellenőrzése során az elmúlt évben szankcionálásra nem került sor. 
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20. ábra: Növényi szaporítóanyag-felügyelet (2016) 

Növényi termékek felügyelete, ellenőrzése  

Az elsődleges termelés egyik különleges területe a növény-egészségügyi szakterület. 

Alapvető feladata a zárlati (karantén) és egyéb új, nem honos, de nagy gazdasági veszteséggel 

járó károsítók bekerülésének, megtelepedésének és terjedésének megakadályozása, egyrészt 

az export, az import, valamint a hazai termelés és az EU-n belüli forgalmazás növény-

egészségügyi ellenőrzésével, kiemelten a szaporítóanyagok vizsgálatával, másrészt a 

károsítók rendszeres, országos felderítésével (monitoringjával). 

A növény-egészségügyi feladattervben meghatározottak végrehajtása a témák számát tekintve 

teljesen, vagy időarányosan megtörtént. 2016-ban a hazai termelésben és EU-s 

forgalmazásban 7.893 növény-egészségügyi vizsgálatot és károsító-felderítést végeztek. A 

nem-megfelelőségek és a tevékenységek korlátozásának száma mintegy felére csökkent az 

előző évhez képest. Import növény-egészségügyi ellenőrzés során 3.183 tételt vizsgáltak, 32 

esetben volt nem megfelelő a szállítmány. A nem megfelelő tételeket visszautasították vagy 

megsemmisítették. Export vizsgálat 16.390 tétel esetében történt, nem megfelelés csak 1 

esetben volt.  

Zárlati károsító esetén az alkalmazott intézkedés a megsemmisítés, vagy az áru olyan mértékű 

feldolgozása, amely nem teszi lehetővé a károsító terjedését (pl. hőkezelés, beszántás, 

öntözési tilalom). 2016-ban az alábbi karantén károsítók fertőzési esetei miatt került sor 

növény, növényi termék megsemmisítésére: 

 Ralstonia solanacearum (burgonya barnarothadás) fertőzés miatt a következő 

megyékben rendeltek el növény-egészségügyi zárlatot: 

o Zala megyében 2,5 ha területű áruburgonya volt érintett. Az ügyfél területén, 

valamint a tárolójában levő, összesen 11.250 kg fertőzöttnek minősített tételt 

megsemmisítették, a feltételezetten fertőzöttnek minősített 17.100 kg-os tételt 

kizárólag étkezési célra értékesíthette az ügyfél. Szintén Zala megyében 6.300 

kg vetőgumót, 2.060 m², fóliasátrat, valamint 542,5 m³ termesztő közeget 

nyilvánított fertőzöttnek a hatóság. A fertőzött tételek megsemmisítése és a 

termesztő közeg ártalmatlanítása megtörtént. 

o Bács-Kiskun megyében 6 kistermelőnél mutatták ki a fertőzést étkezési 

burgonyában, összesen 10,5 ha területet vontak zárlat alá. 
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o Somogy megyében egy ügyfélnél 120 t vetőburgonyát, 8 t étkezési burgonyát, 

valamint 2,76 t ipari burgonyát minősítettek fertőzöttnek, és 3,6 ha területet 

vontak zárlat alá. A fertőzött tételeket megsemmisítették.  

 Clavibacter michiganensis subsp. sependonicus (burgonya baktériumos 

gyűrűsrothadás) fertőzés miatt Heves megyében Lengyelországból származó étkezési 

burgonya szállítmányt tartóztattak fel, összesen 450 kg tételt semmisítettek meg. 

Szabolcs megyében összesen 123.805 kg ismeretlen eredetű, növény-egészségügyi 

regisztrációs számmal nem rendelkező, több fajtából álló lengyel étkezési burgonya 

felhasználási és forgalomba hozatali korlátozását rendelték el, mivel nem volt igazolva 

a burgonya tételek Clavibacter michiganensis subsp. sependonicus mentessége. A 

tételeket megsemmisítették. 

A szőlő aranyszínű sárgaság (Flavescence dorée) betegség  a szőlő védelmére a NÉBIH által 

kidolgozott országos felszámolási és megelőzési program eredményeként  nem terjedt 

számottevően tovább 2016-ban, a fertőzések foltszerűen az ország nyugati és középső 

részében voltak jelen. 

A betegség a termesztett növények közül kizárólag a szőlőre jelent fokozott veszélyt, gyors 

terjedését vektora, a csak szőlőn táplálkozó, monofág amerikai szőlőkabóca (Scaphoideus 

titanus) okozza, ezért kiemelten fontos a vektor elleni növényvédő szeres védekezés, mivel 

jelenleg nem áll rendelkezésre más mód a betegség elleni hatékony fellépésre. 

Veszprém megyében már az előző években azonosított fertőzési helyekhez (Badacsonytomaj 

2 fertőzött terület és Badacsonytördemic 1 fertőzött terület) közel, Nemesgulácson is 

azonosították a kórokozót, így kijelölték a 4. fertőzött területet, amely indokolttá tette a teljes 

Badacsony-hegy fertőzött területté nyilvánítását. A fertőzések felszámolását célzó 

intézkedések folyamatban vannak. A felszámolási intézkedések részeként a fertőzött területen 

és az azt körülvevő 3 km sugarú biztonsági zónában a Veszprém Megyei Kormányhivatal a 

körülhatárolt terület határozat útján történő kihirdetésével elrendelte a kötelező növényvédő 

szeres védekezést a vektor ellen és előírta az elhanyagolt szőlőültetvények gondozásba 

vételét. Amennyiben az elhanyagolt szőlőültetvényeket nem veszik gondozásba az érintett 

tulajdonosok, a hatóság az ellenőrzés során azonnal elrendelheti a kivágatást. A fertőzött 

területen továbbá 430 tünetes tőkét jelöltek ki, ezek kivágatása a termelőkkel/tulajdonosokkal 

a következő évben valósul meg. A korábban érintett megyéken kívül Győr-Moson-Sopron 

megyében jelent meg a kórokozó szőlő árutermő ültetvényben, a 2015-ös erdei iszalag 

fertőzés után 2016 novemberében 1 db tőkén találták meg a kórokozót. A Győr-Moson-

Sopron Megyei Kormányhivatal növényvédelmi felügyelői további fokozott felderítést 

végeztek a fertőzött tőke körül kijelölt 1 km sugarú területen, összesen 148.311 db tőkét 

vizsgáltak, ebből 4.209 db tőke mutatta a sárgaság betegség tüneteket. A fitoplazma fertőzésre 

gyanús tőkék kivágása a 2017. évben valósul meg. Továbbá Baranya megyében, Gyód 

községben, egy zártkerti szőlőben 2 db tőkén mutatták ki a szőlő aranyszínű sárgaságot.  

A Délnyugat-Dunántúlon elterjedt szelídgesztenye-gubacsdarázs (Dryocosmus kuriphilus), 

kártételének csökkentése érdekében a rovar természetes ellenségének (Torymus sinensis) a 

természeti környezetbe történő kísérleti, ellenőrzött körülmények közötti betelepítése az előző 

évek gyakorlata szerint tovább folytatódott, a rovar sikeresen megtelepedett és már a 

természetes terjedése is megfigyelhető volt. 

Az elsődleges termesztés másik speciális területe a növényi termék ellenőrzés, amelyek 

jelentős részét a zöldség-gyümölcs minőség és nyomonkövetési ellenőrzések teszik ki. 2016-

ban 10.581 tétel került ellenőrzésre a belföldi forgalmazóknál. A kifogások aránya (7 %), ami 

közel azonos volt, mint a 2014. és a 2015. években. A kiszabott bírságok együttes összege 
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77.951.307 Ft volt. A termék eredetének meghamisításával megszűnik a 

nyomonkövethetőség, mely az egyik legsúlyosabb élelmiszerlánc-biztonsági szabálysértés és 

minden esetben komoly szankciót vont maga után. 171 tétel esetében (245 tonna) került sor az 

áru megsemmisítésére, az esetek többségében a nyomonkövethetőség megsértése, illetve 

ismeretlen eredet miatt.  

A NÉBIH kiemelt figyelmet fordított, a szezonális termékek ellenőrzésére, különösen – az 

elmúlt évek piaci problémái miatt – a görögdinnyére. Az ellenőrzések kiterjedtek az 

élelmiszerlánc teljes vertikumára. A vizsgálatok komplexek, felölelték a forgalmazási 

minőség szabványoknak való megfelelés ellenőrzését, a nyomonkövethetőség biztosítását, 

valamint a származás megfelelő jelölését is. Emellett a csomagolóhelyek higiéniai 

alkalmasságának ellenőrzéseire is sor került. Összességében elmondható, hogy a piacra kerülő 

hazai görögdinnye termék jó minőségű volt. Forgalomból történő kivonásra 12 tétel esetben 

került sor, ebből két esetben ismeretlen eredet, két esetben minőségi probléma (a termék 

túlérettsége), illetve nyolc esetben jelölés hiánya miatt. Három tétel került megsemmisítésre, 

összesen 21 tonna mennyiségben. 

A Csongrád Megyei Kormányhivatal és a NAV közös EKÁER ellenőrzésen egy szállítmány 

jelöletlen, nem azonosítható eredetű görögdinnyét talált egy kamionban, amit a címzett 

magyar cég nem ismert el. A gazdátlan, jelöletlen árut a hatóság az élelmiszerláncból kivonta 

és a tétel megsemmisítését rendelte el. A lerakodás során a dinnye szállítmány alatt több 

millió forint értékű csempész cigarettát is találtak, amelynek további sorsáról a NAV saját 

hatáskörben intézkedett. 

Az élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság a téli szezonális termékek ellenőrzése során különösen 

nagy figyelmet fordított az almára. Csupán egy esetben találtak jelentős jogsértést az 

ellenőrök Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, a NAV EKÁER Osztályával történő közös 

ellenőrzésen. A vállalkozás semmilyen nyilvántartást nem vezetett a forgalmazott 

élelmiszerekről és szabálytalan működése következtében az átcsomagolás során keveredtek a 

magyar illetve a lengyel származású alma tételek. A telephelyen talált mintegy 13,7 tonna 

jelöletlen alma terméket a hatóság lefoglalta, és elrendelte azonnali megsemmisítését.  

Az EKÁER rendszer bevezetésével több jelöletlen, ismeretlen eredetű és nem 

nyomonkövethető zöldség-gyümölcs tétel került a hatóság látókörébe, ebből a legjelentősebb 

a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, több vállalkozásnál megtalált burgonya tétel, amelyből 

közel 200 tonna került megsemmisítésre.  

A növényi termékek másik fő területe a szennyezőanyag monitoring, ami magába foglalja a 

gabonafélék fuzárium toxin monitoringját, kukorica aflatoxin, levélzöldségek és cékla nitrát 

monitoringját, a nehézfém-szennyezettség monitoringját a zöldségekben és gyümölcsökben, 

valamint a levélzöldségek mikrobiológiai szennyezettség monitoringját, illetve burgonya alfa-

szolanin monitoringját. Az ellenőrzések kockázatbecslés alapján történnek és a termesztés 

körülményeinek helyszíni szemléje mellett laborvizsgálat céljából mintavételre is sor kerül. 

Cékla esetében többször is előfordult magas nitráttartalom. Ugyan az Európai Unióban nincs 

meghatározva határérték cékla nitráttartalmára vonatkozóan, de a NÉBIH felhívta a vásárlók 

figyelmét, hogy a csecsemők részére nem ajánlott a cékla fogyasztása. 
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21. ábra: Növényi termékek kereskedelmének ellenőrzése (2016) 

Növényvédelem 

Az élelmiszerlánc-biztonságot befolyásoló fő veszélyforrások közül elsők között szerepelnek 

a növényvédő szerek. Ezért a lakosság egészséges és biztonságos élelmiszerrel való ellátása 

érdekében elengedhetetlen a hatósági felügyelet.  

A tevékenység-ellenőrzések során a növényvédő szert felhasználó termelők esetében előírt 

3.600 ellenőrzés országos szinten teljesült, mivel 2.751 ellenőrzés lefolytatása történt meg – 

amit kiegészít még az 1.420 esetben elvégzett Kölcsönös Megfeleltetés ellenőrzés – 2016-ban. 

A növényvédőszer-felhasználóknál végzett technológiai ellenőrzések esetében a 

leggyakrabban előforduló szabálytalanság a növényvédő szer megfelelő képesítés nélküli 

kijuttatása, a növényorvosi vény hiánya és a kiürült csomagolóanyagok (göngyölegek) nem 

megfelelő kezelése volt. Problémaként jelentkezett a permetezési napló nem megfelelő, vagy 

hiányos vezetése és a növényvédő szerek engedélyokirattól eltérő felhasználása, vagyis a 

technológiai fegyelem megsértése. A növénytermesztéssel foglalkozó ökológiai 

gazdálkodóknál lefolytatott – általában a tanúsító szervezetek által kezdeményezett – hatósági 

ellenőrzések alkalmával 11 esetben talált valamilyen szabálytalanságot a hatóság. A 

növényvédőszer-felhasználók által elkövetett jogsértésekért mintegy 2 millió Ft bírság került 

kiszabásra. A termelők körében elvégzett hatósági ellenőrzések száma ugyan nőtt, de a feltárt 

szabálytalanságok száma csökkent, így 2016-ban a termelők esetében lényegesen kevesebb 

növényvédelmi bírság került kiszabásra az előző évekhez képest. A kevesebb feltárt 

szabálytalanság a termelők jogkövető magatartásának javulásából fakad. 

A lakosság felől érkező bejelentések általában növényvédő szer elsodródása, valamint 

feltételezhetően növényvédő szer okozta méhpusztulások miatt érkeztek. 2016-ban összesen 

150 bejelentés érkezett, amelyek kivizsgálása érdekében 216 helyszíni ellenőrzést folytattak a 

szakemberek. 28 esetben tártak fel szabálytalanságot. A legtöbb szabálytalanság a 

méhpusztulások kivizsgálásához (12 eset) és a növényvédő szer elsodródáshoz (9 eset) 

köthető. Az eljárások során összesen 1,8 millió Ft bírság kiszabására került sor.  

Mintegy 250 minta laboratóriumi vizsgálata történt meg növényvédelmi tevékenységre 

visszavezethető káresemény kivizsgálására. A panaszbejelentések hatósági kivizsgálása 

elsősorban a méhmérgezésekkel volt kapcsolatos. Összesen 137 mintavételre került sor a 
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méhmérgezések hatósági kivizsgálása során. A laboratóriumi vizsgálatok a növényi minták 

vizsgálata mellett kiterjedtek a méhhullákra is. Tavaly 61 db monitoring vizsgálat történt a 

korábban méhmérgezésekkel érintett települések környezetében a növényvédelmi 

technológiai fegyelem ellenőrzésére. A jogsértésre utaló vizsgálati eredmények alapján a 

hatóság 6 esetben indított eljárást a terület földhasználója ellen. 

A növényvédőszer-maradék vizsgálatokat tekintve 2016-ban 1.885 db hatósági friss zöldség-, 

gyümölcs- és gabona-minta analízisét végezte el a NÉBIH a mintavételi program keretében, 

ezzel a mintavételi tervben előirányzott számok teljesültek. Az ellenőrzések kiterjedtek a 

termőhelyekre, piacokra, logisztikai központokra, határállomásokra, valamint az agrár-

környezetgazdálkodási-, 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 54%-a kimutatható, de nem kifogásolható 

mennyiségben tartalmazott növényvédőszer-maradékot. Határérték feletti mennyiségben mért 

szermaradék-tartalom miatt a minták 0,4%-a (7 db) minősült kifogásoltnak (hazai eredetű 

burgonya, fejes saláta, paprika, olajtökmag, újhagyma és egyiptomi paprika), illetve 18 hazai 

eredetű minta esetében Magyarországon adott kultúrában nem engedélyezett növényvédő 

szerek jelenléte volt kimutatható, ami a minták 0,9 %-a. 

A NÉBIH a vizsgálati eredmények birtokában minden esetben haladéktalanul megtette a 

szükséges intézkedéseket a lakosság megfelelő tájékoztatása, a kifogásolt tételek forgalomba 

hozatalának megtiltása és a hatósági eljárás megindítása érdekében.  

A NÉBIH a hatósági munka mellett kiemelten fontosnak tartja a gazdálkodók megfelelő 

tájékoztatását, munkájuk segítését. Ennek érdekében kifejlesztésre került a Növényvédő 

Szerek Adatbázisa, mely a Magyarországon engedélyezett növényvédő szerek hivatalos, 

interneten elérhető listája. A program népszerűsége folyamatosan nő, 2014-ben még csak 

177.708, 2015-ben 533.350 és 2016-ban 946.551 műveletet hajtottak végre benne a 

felhasználók. A program iránti érdeklődésre való tekintettel 2016-ban kifejlesztésre került a 

kereső telefonos alkalmazása. 

Növényvédő szerek, termésnövelő anyagok, EK műtrágyák és állatgyógyászati 

termékek ellenőrzése 

A felügyelők 2016-ban összesen 19 ellenőrzést végeztek a növényvédőszer-gyártó és 

kiszerelő üzemekben, szabálytalanságot nem találtak. 

A növényvédő szert forgalmazók körében 1.703 esetben történt hatósági ellenőrzés 2016-ban. 

1.686 növényvédő szert árusító kereskedelmi egység közül 1.396 üzletben végeztek 

ellenőrzéseket, és 152 esetben végeztek helyszíni szemlét működési engedély, illetve 

telepengedély kiadásához szükséges szakhatósági állásfoglalás kialakításához. 

A felügyelők forgalmazási tevékenységhez kapcsolódóan, 49 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. 
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22. ábra: Növényvédő szerek forgalmazásához kapcsolódó szabálytalanságok (2016) 

A növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet módosítása 

következtében a 2016. évben jelentősen megnőtt a II. kategóriájú növényvédő szer 

forgalmazásra, vásárlásra és felhasználásra jogosító engedélyek megújításának és kiadásának 

száma. A 2015. évben mindössze 11.000 ilyen engedélyt adtak ki a növényvédelmi 

felügyelők, míg tavaly ez a szám elérte a 18.000 darabot. 

2016-ban 110 növényvédő szer – gombaölő, rovarölő, gyomirtó – tétel, illetve 151 minta 

laboratóriumi minőségvizsgálata történt meg 207 vizsgálati paraméterre. A vizsgált hatósági 

minták döntő többsége megfelelt az engedélyokiratban előírt minőségi követelményeknek, hét 

esetében volt minőségi kifogás. 

A kiszerelőknél, forgalmazóknál és felhasználóknál tartott ellenőrzések alkalmával sor kerül a 

növényvédő szerek helyszíni, vizuális vizsgálatára is. 2016-ban összesen 55.178 növényvédő 

szer tétel ellenőrzése történt meg. Az ellenőrzések alkalmával leggyakrabban lejárt 

szavatossági idejű növényvédő szerekkel találkoztak a felügyelők, de sok esetben volt gond a 

csomagolással vagy a címkézéssel, 2 tétel esetén pedig felmerült a hamisítás gyanúja. 22 

esetben került sor megsemmisítés elrendelésére. A termékekkel kapcsolatos 

szabálytalanságokért összesen 5,2 millió Ft bírságot szabtak ki a megyei felügyelők, melyet a 

forgalmazóknak, illetve az engedélytulajdonosnak kellett megfizetni.  

A NÉBIH, mint a növényvédőszerek engedélyezéséért felelős nemzeti kompetens hatóság, a 

növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK és a növényvédőszer-

maradék határértékekről szóló 396/2005/EK rendeletben meghatározott tagállami feladatok 

ellátásának keretében, valamint a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, 

forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V. 18.) FVM rendeletben előírt 

rendelkezések alapján az alábbi feladatokat végezte el 2016-ban: 

 A növényvédőszer-hatóanyagok megújítása 3. ütemének (AIR-3) keretében 

elkészítette a Gliocladium catenulatum hatóanyag értékelő jelentését (RAR - Renewal 

Assessment Report), valamint újabb adatok figyelembe vételével módosította a 

korábban elkészített benzoesav hatóanyag RAR-ját, amelyek megküldésre kerültek az 

Európai Élelmiszerbiztonsági Hatósághoz. Ezzel párhuzamosan további 1 hatóanyag 

(Dimoxistrobin) értékelése zajlott, amelynek véglegesítése 2017-ben esedékes.  

 Az aminopiralid hatóanyag kukoricára vonatkozó új szermaradék-határérték 

megállapításához szükséges értékelő jelentést készített. 

 62 új növényvédőszer-engedélyt adott ki, ebből 2 európai zonális értékelésen alapul, 

melyet a többi tagállam is átvehet. 
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 132 értékeléssel megalapozott, és 75 adminisztratív jellegű növényvédőszer-okirat 

módosítást végzett. 

 96 új termésnövelő anyag okiratot adott ki, mely 227 új készítmény forgalomba 

hozatalát jelenti – a készítmények száma a kétszeresére nőtt 2015-höz képest.  

 129 termésnövelő anyag okiratot módosított. 

 375 EK műtrágya bejelentést igazolt vissza. 

 146 kísérleti engedély került kiadásra, mely 889 készítményt érintett (növényvédő szer 

+ termésnövelő anyag). 

2016-ban a hatóság 21 növényvédő szerre adott ki kiskultúrás engedélyt 25 

növénykultúrára/kultúracsoportra vonatkozóan. A kiskultúrás engedélyezési program olyan 

növénykultúrákban, területeken nyújt megoldásokat a termelők számára, amelyekben 

nélkülözhetetlen a hatékony és jogszerű növényvédőszer-használat lehetőségeinek 

megteremtése és bővítése. Az élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság kiemelt feladatának tekinti a 

kis felületen termesztett növények növényvédelmében meglévő technológiai hiányok 

mérséklését. 

A Magyarországon és világszerte legnagyobb mértékben felhasznált növényvédő szer, a 

glifozát gyomirtó teljes európai betiltása is kézzelfogható közelségbe került a hatóanyag 

megújítása körül kirobbant vita miatt ez év nyarán. Bár az Európai Élelmiszerbiztonsági 

Hatóság alaptalannak minősítette a hatóanyag egészségügyi kockázatával kapcsolatos 

aggályokat, a tagállamok  politikai okokból  nem tudtak minősített többséggel döntést 

hozni. Az Európai Bizottság végül egy átmeneti intézkedéssel és egy szigorító rendelettel 

2017 végéig hosszabbította meg a hatóanyag engedélyét. A szigorító rendelet miatt a 

tagállamokban meg kellett szüntetni a humán-egészségügyi kockázatot fokozó polietoxilált 

faggyúamin segédanyagot tartalmazó glifozát termékek forgalmazását. Ennek alapján 

hazánkban 2016. november 30-i hatállyal összesen 24 készítmény engedélye került 

visszavonásra az engedélyezett 59-ből. A megmaradó 35 készítmény az uniós döntésig 

forgalmazható. 

Az Európai Bizottság 2013 decemberétől korlátozta három hatóanyag (klotianidin, 

tiametoxám és imidakloprid) felhasználását, ugyanis az Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal 

megállapításai szerint a neonikotinoid csávázószerek felhasználása következtében jelentkező 

kockázat a méhekre nem zártható ki. Magyarország végrehajtotta az EU korlátozott 

felhasználásra vonatkozó döntését. A két éves moratórium után 2016-ban – az EU 

jogszabályok alapján  szükséghelyzeti engedély kiadására került sor, melynek következtében 

9.985 ha kukorica és 55 ha napraforgó vetőmagtermesztő területen használhatták a fenti 

hatóanyagokat. A tapasztalatok szerint semmilyen, méhekre nézve káros jelenség nem történt 

– összhangban az elmúlt évtized gyakorlatával. 2016 őszén a hatóság 25.000 ha intenzív 

termesztésű repce vetését is engedélyezte a fenti hatóanyagokkal. Ennek tapasztalatai 2017-

ben lesznek láthatóak.  

Az állatgyógyászati készítmények gyártásának, nagykereskedelmi forgalmazásának hatósági 

ellenőrzése a 2016. évi ellenőrzési tervnek megfelelően teljesült. Állatgyógyászati 

készítmények gyártásellenőrzése [jó gyártási gyakorlat, GMP (Good Manufacturing Practice) 

ellenőrzés] során 19 ellenőrzés történt. A gyártásengedélyezéshez kapcsolódó GMP 

megfelelőség ellenőrzést követően kiadott engedélyek száma 49 volt.  

Az állatgyógyászati készítmények nagykereskedőinek ellenőrzésére (GDP ellenőrzés) 48 

esetben került sor. Alaki hibás állatgyógyászati készítmények forgalmazására vonatkozó 
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kérelmet 15 nagykereskedő/engedélyes nyújtott be. Az engedély kiadására 81 készítmény 

(gyártási tétel) esetében került sor. A hatóság 2 kérelmet utasított el.  

Állatgyógyászati termékek jogszabályellenes gyártása, forgalmazása, reklámozása miatt 17 

esetben került sor bírság kiszabására, összesen 4.852.000 Ft értékben, további 15 esetben 

pedig figyelmeztetést kaptak az ügyfelek. Forgalmi korlátozásra 13 esetben került sor. 

2016-ban összesen 1.871 állatgyógyászati termék/tétel került ellenőrzésre. Az ellenőrzésekhez 

kapcsolódóan a laboratóriumok 955 állatgyógyászati termék/tétel laboratóriumi/állatházi 

minőségellenőrzését végezték el. Az Európai Gyógyszerügynökség és az Európai 

Gyógyszerminőségi Igazgatóság által koordinált uniós piac-ellenőrzési tevékenység során az 

ellenőrzésre kijelölt, centrálisan engedélyezett állatgyógyászati készítmények közül 2 

készítmény állatházi és laboratóriumi vizsgálatait a magyar hatóság végezte el.  

A hazai piacfelügyeleti ellenőrzési tervben kijelölt készítmények minőségének ellenőrzése 

közel 50%-ban valósult meg, 64 készítményből 31 került vizsgálatra. A mintavételezés a 

legtöbb esetben azért maradt el, mert a készítményt 2016-ban nem forgalmazták 

Magyarországon. A hazai éves ellenőrzési terv alapján ellenőrzött készítmények esetén a 

laboratóriumi vizsgálatok minőségi hibát nem tártak fel. Egy esetben a termék 

csomagolóanyaga nem felelt meg a forgalomba hozatali engedélyben foglaltaknak. 

Forgalomba hozatali engedély kiadását megelőzően 576 törzskönyvi minta laboratóriumi 

ellenőrző vizsgálataira került sor. Az Európai Gyógyszerkönyvi együttműködés keretében a 

laboratóriumok 3 uniós vizsgálati programban vettek részt.  

Az ellenőrzések eredményeit az előző évek tapasztalataival összevetve megállapítható, hogy a 

2016-ban feltárt gyártóhelyi és forgalmazási tevékenységet érintő nem megfelelőségek száma 

nem csökkent jelentősen, de a szabálytalanságok több esetben nem állatgyógyászati 

készítménnyel, hanem állatgyógyászati termékkel kapcsolatban forgalmazó vállalkozásoknál 

fordultak elő. Ennek következtében a figyelmeztetések száma nőtt, mert szinte az összes 

felügyelt kereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozás kkv-nak minősül, és így első 

esetben csak figyelmeztetésben részesíthető. Ezért és a nem kkv gyártókat érintő bírságok 

számának csökkenése miatt a bírságok összege az előző évhez képest csökkent.  

Az állatgyógyászati készítmények alkalmazását követően tapasztalt mellékhatás-bejelentések 

(Pharmacovigilance esetek) száma 2016-ban 31 volt; 25 esetben a forgalomba hozatali 

engedély jogosultja (engedélyes), 6 esetben a kezelő állatorvos jelentette az esetet. Tizenkilenc 

bejelentés gyógyszerkészítményre, 10 bejelentés oltóanyagra vonatkozott, 2 esetben 

oltóanyagot és gyógyszert egyaránt használtak. A készítmények használata után az állatokon 

23 esetben mellékhatásokat jelentettek, 8 esetben a készítmény hatékonyságának hiányát 

feltételezték. Az alkalmazott készítmény és a tapasztalt tünetek közötti ok-okozati összefüggés 

kivizsgálása alapján az esetek 60%-ában a tapasztalt tünetek a felhasznált készítményhez 

köthetőek voltak.  

Az engedélyesektől 2016-ban 768 rendszeres gyógyszerbiztonsági jelentés (periodic safety 

update reports, PSUR) érkezett be, melyek közül 165 centrálisan engedélyezett 

állatgyógyászati készítményre (96 gyógyszerkészítményre, 69 oltóanyagra), 344 nemzetközi 

eljárásban törzskönyvezett készítményre vonatkozott (308 gyógyszerkészítményre, 36 

oltóanyagra). Tizenhárom nemzetközi eljárásban törzskönyvezett készítmény PSUR 

értékelésében Magyarország referens tagállamként vett részt. Nemzeti eljárásban 

törzskönyvezett állatgyógyászati készítményre vonatkozóan 234 jelentés érkezett, melyek 

értékelését a hatóság elvégezte. A tagállamok közötti munkamegosztás keretében a magyar 

hatóság 3 hatóanyag PSUR értékelését végezte el, összesen 12 készítmény esetében. 
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23. ábra: Növényvédő szerek és állatgyógyászati szerek tételeinek laboratóriumi 

minőségellenőrzése (2015-2016) 

Takarmányok ellenőrzése 

A NÉBIH által kiadott hatósági ellenőrzési tervnek megfelelően, a NÉBIH és a területi 

szervek hatósági ellenőrzései kiterjedtek a takarmányipari létesítmények és a takarmányok 

ellenőrzésére is. 

A takarmányipari létesítmények száma a 2016. évben az előző évhez képest további 

növekedést mutatott. 2016. év végén 6.886 takarmány előállító és forgalmazó létesítmény 

szerepelt a hatósági nyilvántartásban a 2015. évi 6.507 létesítménnyel szemben. A takarmányt 

előállító létesítmények száma 1.021, a forgalmazó létesítmények száma (beleértve a 

takarmányt is forgalmazó kereskedelmi egységeket) pedig 5.865 volt 2016-ban. A változó 

létesítményszám mellett az előállított takarmányok összmennyisége jelentősen nem változott. 

2016. évben az élelmiszerlánc-felügyelet során elvégzett takarmány-előállító- és forgalmazó 

létesítményellenőrzések száma 1.171 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 takarmány-létesítmények hatósági ellenőrzése során feltárt nem megfelelőségek száma 

csökkent az elmúlt években (2013-ban 202, 2014-ben 163, 2015-ben 94, 2016-ban 64). A 

hatóság 2016-ban 27, azaz az előző évhez képest kevesebb esetben alkalmazott figyelmeztetés 

szankciót a takarmányok ellenőrzése kapcsán. Bírság kiszabására 18 esetben került sor, 

összesen 2.363.553 Ft összegben. Ez a 2015. évhez képest nagyobb számú, de kisebb összegű 

bírságot jelent. Tevékenység korlátozására a tavalyi évben 9 esetben volt szükség a 2015. évi 

18 esethez képest. Az ellenőrzési tapasztalatok alapján az előállító létesítmények 

tevékenysége a működési engedélyben meghatározott keretek között zajlott. A helyszíni 

ellenőrzések során feltárt nem megfelelőségek jellemzően továbbra is a minőségirányítással 

és nyomonkövethetőséggel kapcsolatos adminisztrációs hiányosságok voltak.  
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24. ábra: Takarmány ellenőrzések és nem megfelelőségek száma (2015-2016) 

A takarmányok laboratóriumi vizsgálaton alapuló ellenőrzése során feltárt hibák jellemzően 

minőségi problémák voltak. A takarmányok vonatkozásában a 2016. évben összesen 5267 

tétel került vizsgálatra (helyszíni és laborvizsgálatok összege), amiből 244 tételnél állapított 

meg a hatóság hibát. A kifogásolási arány a tavalyi értékhez képest növekedést mutatott. 

Minőségi vizsgálatok során esetenként az előállítók a címkén garantált bel-tartalomhoz képest 

olyan mértékben tértek el, amely már jogszabályi kifogás alá esik. Jellemző minőségi nem 

megfelelőség – az előző évek tapasztalataihoz hasonlóan  a fehérje- és vitaminhiány, illetve 

a makro- és mikroelem-tartalomban való eltérések voltak.  

Magyarország, hasonlóan a többi uniós tagállamhoz, takarmányozás terén fehérjehiánnyal 

küzd. Éppen ezért a piacon megtalálható fehérjepótlásra használt különböző kiegészítő 

takarmányok igen értékes fehérjeforrások, melyek esetében számolnunk kell az esetlegesen 

előforduló hamisítással.  

A csekély számú takarmány-biztonsági nem megfelelőségek közül több esetben szalmonella 

pozitivitást mutatott ki a laboratórium. A szalmonella-szennyezettségek elsősorban 

technológiai hibákból eredtek, de ártalmatlanítási eljárásokkal sikerült a takarmányt 

mentesíteni, és egy esetben sem merült fel közvetlen élelmiszerlánc-biztonsági veszély.  

A hatóság az ellenőrzések során feltárt hibák minden esetében kivizsgálta a nem megfelelőség 

okát, és az adott tétellel kapcsolatban megtette a további szükséges intézkedéseket. 

Állategészségügyi és állatvédelemi ellenőrzések, állattenyésztési felülvizsgálatok  

Az ellenőrzések jellege szerint az állategészségügyi szakterületen végzett ellenőrzéseket 

három csoportba oszthatjuk. Az első az éves létesítmény-ellenőrzési tervben előírt 

kockázatbecslésen alapuló tervezett/kötelező ellenőrzések, a második az ún. kompenzációs 

ellenőrzések, a harmadik csoport pedig az eseti ellenőrzések. 

Az állatvédelmi tárgyú ellenőrzések száma 2016-ban 18.078 volt. Az állatjóléti ellenőrzések 

eredményei alapján, a meg nem felelést tekintve növekedés volt tapasztalható az előző évihez 

képest. A kiszabott állatvédelmi bírságok száma (2015: 45; 2016: 59 eset) szintén növekedést 

mutat, melyek együttes összege (2015: 13.170.000 Ft; 2016: 9.907.500 Ft) azonban kevesebb 

az azt megelőző évben kiszabotthoz képest, melyet az magyaráz, hogy az elkövetett 
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jogszabálysértések kevésbé voltak súlyosak, mint a 2015. évben. Az állatvédelmi bírsággal 

szankcionált meg nem felelések okai a következőek voltak:  

 az ebtartással kapcsolatos jogszabályi előírások megsértése, 

 az ebek egyedi azonosítására vonatkozó előírások megsértése,  

 az immunizálására vonatkozó jogszabályi előírások be nem tartása,  

 illegális állatszállítás,  

 szabálytalan (elsősorban nem megfelelően dokumentált) állatszállítás, 

 vágóhídi állatvédelmi szabályok be nem tartása,  

 állatkínzás. 

A tagállamok társhatóságaitól beérkező, a kölyökkutya-kereskedelemben tapasztalható 

szállítási szabálytalanságokról történt értesítések számában csökkenés volt tapasztalható, mely 

az előző években elrendelt kereskedelmi célú kutyaszállítással kapcsolatos adminisztrációs 

kötelezettségnek tudható be.  

A NÉBIH által szervezett állatjóléti felelős képzések keretében 2016. során öt alkalommal, 

összesen 289 személy szerzett állatjóléti felelős bizonyítványt, így már közel 5000 gazda 

ingyenes képzését végezte el a hatóság. A vágóhídi állatjóléti tisztviselők, illetve a vágóhídi 

dolgozók részére megtartott képzéseken részt vett személyek közül előbbi munkakörre 47, 

míg utóbbira 107 személy részére adott ki a NÉBIH bizonyítványt. 

Az Állatkísérleti Tudományos Etikai Tanács a tárgyévben az előző évihez képest (193) több, 

összesen 222 állatkísérleti engedélykérelmet bírált el. 

A 2016. évben az állategészségügyi bizonyítványok tekintetében 25 módosítást kértek az ún. 

harmadik országok. A legtöbb bizonyítványmódosítás az év végi magas patogenitású 

madárinfluenza betegség kitörések miatt történt.  

2016-ban 102 új bizonyítványt (2014: 96; 2015: 73) tett leigazolásra elérhetővé a NÉBIH. Az 

új bizonyítványok a magyar export új célterületeit tükrözik. A hagyományos balkáni piac 

(Albánia, Montenegró, Szerbia, FYR Macedónia) mellett több ázsiai ország (Japán, Kína, 

Dél-Korea, Tajvan, Hongkong) és közel-keleti és afrikai állam (Egyesült Arab Emirátusok, 

Szaúd-Arábia, Ománi Szultánság, Egyiptom, Marokkó, Tunézia, Algéria, Libanon, Líbia, 

Bahrein, Jordánia, Irán, Katar, Kenya, Kongó) esetén került exportbizonyítvány-minta 

jóváhagyásra, jellemzően hús és húskészítmények, tej- és tejtermékek, élő szarvasmarha, 

keltetőtojás és napos baromfi, valamint állateledel kivitelére. Olyan közel-keleti országokkal 

sikerült megtárgyalni a kérődző állatfajok kiszállítási feltételeit, mint Jordánia, Egyesült Arab 

Emirátusok, Szaúd-Arábia, Kuvait, Líbia. Az Eurázsiai Gazdasági Unió (Oroszország, 

Kazahsztán, Belorusszia) felé történő élőállat-, illetve állati eredetű termékek exportjának 

koordinálására vonatkozó eljárásrend kiegészült több, orosz jogszabály magyar nyelvű 

fordításával.  

Magyarországról a 2016. évben 27.923 (2015. évben: 21.524) élőállat-szállítmány került 

kiszállításra, amelyből 3.686 (2015. évben: 3.366) szállítmány képezte a tényleges exportot 

különböző harmadik országokba, 4.211.205 állattal. Megállapítható, hogy a kiszállítások 

döntő többsége továbbra is EU tagállamokba irányult. 

Új exportcélpontok között szerepel Kongó, Kenya, az Ománi Szultánság, Kuba és Bahrein. 

Más EU-s tagállamba történő kiszállítás, illetve harmadik országba történő export ellenőrzése 

esetén bírság kiszabására nem került sor, ami javulás a korábbi 6 esethez képest. 
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Faj Összes 

szállítmány 

(db) 

Állatlétszám (db) Fő piacok 

Ló 1 173 2 574 EU 

Törökország 

Szarvasmarha 4 817 210 913 EU, Libanon, 

Izrael, Egyiptom, 

Törökország 

Sertés 1 861 469 201 EU, Moldovai 

Köztársaság, 

Bosznia-

Hercegovina 

Juh, kecske 2 283 611 374 EU, Libanon, 

Jordánia 

Baromfi 4 668 73 215 413 EU, Moldovai 

Köztársaság, 

Üzbegisztán 

11. táblázat: Élőállat-kiszállítások az EU-ba és harmadik országokba (2016) 

Az Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer (ENAR) ellenőrzések tapasztalata, hogy 

az ellenőrzések és a megfelelő célcsoportok kiválasztása eredményeként évről évre csökken a 

meg nem felelések száma. Az elmúlt évben a hatóság azokat a tenyészeteket ellenőrizte 

hatványozottan, amelyeknél dokumentációs, jelentésbeni hiányosságok jelentkeztek.  

Az egyes állatfajokra vonatkozó állat-egészségügyi ellenőrzések száma 32.650 volt (2014: 

16.971; 2015: 13.461). 2016-ban 86 ellenőrzés során találtak meg nem felelést. Bírság 

kiszabására 21 esetben került sor, mindösszesen 2.315.500 Ft összegben. Ezen felül 13 

esetben kellett a tevékenységet korlátozni, és 52 esetben a hatóság csak figyelmeztette az 

állattartókat. 

A sertések jelöléséről, valamint az Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 

83/2015. (XII. 16.) számú FM rendelet 2016. június 30-i határidővel bevezettette a 

tenyészsertések jelölését, ezzel segítve az állatállományok nyilvántartását és 

nyomonkövetését. 

A 2014. évben került bevezetésre a Melléktermék Bevallási Rendszer (MEBER), amivel az 

állati melléktermékekkel kapcsolatos tevékenységet végzők számára először vált lehetővé, 

hogy a megelőző évre vonatkozó éves jelentési kötelezettségüknek elektronikus úton, webes 

felületen tegyenek eleget. Az elektronikusan beadott jelentések száma évről évre 

folyamatosan növekszik. 
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25. ábra: A MEBER rendszerben leadott éves állati melléktermék jelentések száma 

(2013-2016) 

 

Az állati melléktermékekhez kapcsolódó gazdálkodói ellenőrzések száma 1.941, a meg nem 

felelések száma 17 és a bírságok összege 1.605.000 Ft. 

A másik tagállamokból beérkező élőállat-szállítmányok száma 2016. évben 11.353 (2015. 

évben: 11.207) volt, ami majdnem megegyezik az egy évvel korábbi adattal, csak az egy 

évvel korábbi 38,7 millió állathoz képest ez a szállítmány szám 2016. évben 35.9 millió 

állatot jelentett. Ebbe bele kell érteni a tenyésztésre, termelésre, vágási célból, állatkertekbe, 

kedvtelésből küldött állatokat is. A szállítmányokon a területileg illetékes élelmiszerlánc-

felügyeleti szervek a 2016. évben 8.369 ellenőrzést végeztek (iratellenőrzést, 

azonosságvizsgálat, fizikai vizsgálat, laborvizsgálat, állatvédelmi ellenőrzés).  

Az ellenőrzéseket a területileg illetékes élelmiszerlánc-felügyeleti szerv jogszabályi 

felhatalmazás (például a vágási célból beérkező szállítmányok 100%-án kell ellenőrzést 

végrehajtani), kockázatbecslésen alapuló ellenőrzési terv, esetleg gyanú alapján végezte. Más 

EU-s tagállamból érkező beszállítás, illetve harmadik országból történő import ellenőrzése 

esetén bírság kiszabására egy esetben került sor 150.000 Ft értékben. 

A 2016. évben a magyar állategészségügyi határállomások (Liszt Ferenc nemzetközi 

repülőtér, Röszke közút, Záhony közút és Eperjeske vasút) által ellenőrzött élőállat-

szállítmányok száma 263 volt, összesen mintegy 1.362 ezer állattal (2015: 306 szállítmány, 

1.195 ezer állat), amelyből 1.118 regisztrált ló ideiglenes beléptetésére került sor. Az élőállat 

szállítmányok közül két kedvtelésből tartott állatszállítmány került visszautasításra hiányzó 
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vagy érvénytelen kísérő bizonyítvány miatt. Az állat-egészségügyi ellenőrzés köteles 

élelmiszer szállítmányokból 2.577 szállítmány került beléptetésre. A szállítmányok esetében 

országosan 14 szállítmány került visszautasításra. (2015: 16 szállítmány).  

Az Ukrajnával határos határátkelőhelyeken az afrikai sertéspestis betegség miatt folyamatos 

járványvédelmi intézkedéseket alkalmazott a hatóság, annak érdekében, hogy a betegség 

behurcolásának kockázata a legkisebbre csökkenjen. Ukrajnából az Unió területére a 

határszakaszokon belépő, nem kereskedelmi célú személyes poggyászból származó állati 

eredetű élelmiszerek folyamatosan elkobzásra kerülnek. 2016. évben 2.027 kg (2015. év: 

2.940 kg) élelmiszert koboztak el. Ezen kívül az összes külföldről belépő/visszatérő élőállat 

szállító jármű ellenőrzése is megtörtént. A harmadik országokból visszatérő élőállat szállító 

járművek felületét a szemlén és a dokumentumok ellenőrzésén túlmenően, a fertőtlenítés 

hatékonyságának ellenőrzésére törlés-próbát is végeztek. A Záhonyi Állat-egészségügyi 

Határkirendeltség 401 (2015: 346 jármű), harmadik országból visszatérő üres állatszállító 

járművet ellenőrzött. Ebből 3 jármű került visszautasításra a nem megfelelő módon történt 

fertőtlenítés miatt, 4 esetben pedig helyben, a záhonyi határkirendeltség 

kamionfertőtlenítőjében kellett pótlólagosan elvégeztetni a takarítást és fertőtlenítést. Az 

utasforgalomban elhelyezett fertőtlenítő szőnyegek továbbra is biztosítják valamennyi belépő 

jármű kerékfertőtlenítését. A teherforgalomban a kamionok kerékfertőtlenítő szőnyegen és 

fertőtlenítő kapun haladnak át. A fertőtlenítéshez szükséges fertőtlenítőszert a NÉBIH 

biztosította a határkirendeltség számára. 

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 alapján történik. 2016-ban több mint 1.000 helyszíni ellenőrzést 

végeztek az állattenyésztési szakemberek. 3 esetben került sor bírság kiszabására, mintegy 

500.000 Ft értékben.  

Állategészségügyi programok és vizsgálatok 

2016-ban is folytatódtak a fertőző állatbetegségek behurcolásának, elterjedésének 

megállapítására szolgáló monitoring programok. A NÉBIH laboratóriumaiba összesen 

1.135.018 minta érkezett vizsgálatra 2016-ban (ez 7,5%-kal több, mint 2015-ben), amelyből 

2.234.182 vizsgálatot végeztek (9,5%-os növekedést jelent 2015-höz képest). A 

laboratóriumok valamennyi bejelentési kötelezettség alá tartozó betegség vizsgálatára 

meghirdetett nemzetközi körvizsgálatban (pl.: ASP, KSP, RSzKF, „hólyagos betegségek” 

TSE/BSE, veszettség, AI, baromfipestis, brucellozis, Q-láz) részt vettek, valamennyit 

megfelelő eredménnyel zárták le.  

2016-ban 23 esetben került megállapításra atipikus scrapie fertőzés hazai juh állományokban.  

Kérődző állatok betegségei 

Gümőkór 

2016-ban 413 házi és vadon élő emlősállat szervmintáiból történt gümőkór-kimutatásra 

irányuló bakteriológiai vizsgálat. Ez jelentős csökkenés a korábbi évekhez viszonyítva, ami a 

szarvasmarha-állományok kedvező járványügyi helyzetével és a diagnosztikai protokoll 

javításával (összehasonlító intradermális tuberkulin-teszt alkalmazása a nem specifikus 

reakciók elkerülése érdekében) hozható összefüggésbe. A 202 szarvasmarha eredetű mintából 

3 esetben került kimutatásra a gümőkór kórokozója. Mindhárom minta egy állományból 

származott. Ettől függetlenül Magyarország 2016-ban továbbra is megőrizte gümőkórtól 

hivatalosan mentes minősítését. Két dunántúli megyéből (Komárom-Esztergom és Somogy) 
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származó vaddisznó mintáiból 17 esetben lehetett kimutatni a Mycobacterium caprae 

kórokozót. Ezekben a megyékben különösen figyelni kell a legeltetett szarvasmarha 

állományokra, hogy a fertőzött vadállatoktól történő visszafertőződés kockázata 

minimalizálható legyen. 

Brucellosis, leucosis 

Szarvasmarha brucellózis felderítésére 416.710, míg a szarvasmarha-leukózis kapcsán 

244.472 vizsgálatot végeztek el az elmúlt évben. A leukózis vizsgálatok alapján a fertőzöttség 

évről évre javuló szintje elérte azt a határt, amikor már reálisan lehet számolni az ország vagy 

legalább egyes régió(k) mentességének deklarálásával. A betegség megerősítését/kizárását 

célzó vizsgálatok (virológiai, PCR) egy esetben igazolták a leukózis betegséget. Hazánk 

mentességének nemzetközi deklarálásához szükséges jogszabály módosítása folyamatban 

van. 

Brucella melitensis  

A Brucella melitensis-től való mentesség ellenőrzéseként juhokból és kecskékből 52.141 

vizsgálatot végzett a NÉBIH laboratóriuma. Valamennyi negatív eredményre vezetett. 

Magyarország megőrizte Brucella melitensis-től való hivatalosan mentes státuszát.  

Bőrcsomósodáskór (Lumpy skyn disease; LSD) 

A bőrcsomósodáskór az elmúlt néhány évben nagy kiterjedtségű, súlyos gazdasági 

következményekkel járó járványt okozott Európa délkeleti területein. A vérszívó ízeltlábúak 

(szúnyog, kullancs) által terjesztett betegség onnan kapta a nevét, hogy a megbetegedett 

állatok fején, nyakán, hátán, lábain, tőgyén, valamint a farok tájékon lévő bőrfelületen 2-5 

centiméteres csomók jelennek meg. A betegség hazai megjelenésének megelőzése érdekében 

a NÉBIH több intézkedést hajtott végre 2016 során. A bőrcsomósodáskór elleni 

leghatékonyabb védekezés az állatok védőoltása. Az FM kezdeményezését követően, melyhez 

több közép-európai ország is csatlakozott, módosult az EU-s védekezési stratégia. A 

jogszabályi változások következtében, bizonyos feltételek teljesítése mellett lehetővé vált a 

bőrcsomósodáskórral még nem érintett, de a járvány terjedése alapján közvetlenül 

veszélyeztetett országokban is a vakcinázással történő védekezés. A NÉBIH az állami 

járványvédelmi készlet részeként 200 ezer adag vakcinát szerzett be, valamint elkészítette a 

vészvakcinázási tervet. A hazánktól délre eső európai országokban végrehajtott tömeges 

vakcinázás, a fertőzött országokból történő élő szarvasmarha behozatali tilalom, a 

szállítmányok szigorú ellenőrzése és a járművek fertőtlenítése megakadályozta a betegség 

behurcolását. A vakcinázásra való felkészülés mellett a betegség korai felismerése érdekében 

a NÉBIH képzéseket tartott hatósági állatorvosok részére. A bőrcsomósodáskór gyanúja 2016 

évben 14 esetben merült fel, a gyanú kizárására a NÉBIH 196 mintát vizsgált meg. 

TSE, BSE 

A BSE-gyorsteszttel 13.664 szarvasmarha mintát, továbbá 14.254 juh, 179 kecske, 41 bivaly 

és 34 vadonélő kérődző és 8 egyéb mintát vizsgáltak meg. (összesen 28.180 gyorsteszt 

vizsgálat.) Huszonhárom esetben került megállapításra atipikus surlókór (scarpie). Klasszikus 

scrapie és szarvasmarha BSE egyetlen esetben sem, így hazánk továbbra is az elhanyagolható 

kockázatú országok közé tartozik. Az atipikus súrlókórral fertőzött állományok esetében 

folyamatban vannak a 2 éves intenzív monitoring vizsgálatok, ezáltal elkerülhető volt az 

állományok teljes felszámolása. 
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Schmallenberg vírus 

A Schmallenberg vírus vizsgálatok legnagyobb része a Törökországba irányuló exporthoz 

volt szükséges. Összesen 47.801 minta virológiai (PCR) vizsgálata került elvégzésre.  

Kéknyelv betegség 

A kéknyelv betegség vírusának kimutatására szolgáló PCR módszerrel 2016-ban 142.481 

mintát dolgozott fel a NÉBIH állat-egészségügy diagnosztikai laboratóriuma. Az ellenanyag 

kimutatást enzimhez kapcsolt immunszorbens (ELISA) módszerrel végezték, és 35.170 

vérmintát vizsgáltak meg, ami az előző évi vizsgálati számnak közel duplája. A Culicoides 

vektorok entomológiai vizsgálata során 270 csapdatartalomban 28.974 Culicoidest 

azonosítottak faj-, illetve fajkomplex szinten. Amíg a 2014-es 77 esettel szemben 2015-ben 

37-szer került megállapításra kitörés, addig 2016-ban nem került megállapításra a betegség. 

Amennyiben ez a kedvező helyzet 2017-ben is megmarad, akkor Magyarország deklarálhatja 

a kéknyelv betegség mentességét nemzetközi szinten is. 

Lépfene 

2016-ban lépfene klinikai gyanút követően laboratóriumi vizsgálat keretében 7 juh és kecske, 

valamint 6 szarvasmarha (4 minta Békés megyéből) került vizsgálatra. 2 minta Jász-Nagykun-

Szolnok megyéből érkezett, a vizsgálat negatív eredménnyel zárult. A Békés megyéből 

származó 4 minta pozitív eredményű volt. A Békés megyei lépfene esetek egy járványgóchoz 

tartoztak. A gyors és hatékony igazgatási intézkedések (legeltetési tilalom, gyógykezelés, 

vészvakcinázás elrendelése, stb.) eredményeként megelőzhető volt a több állományra 

kiterjedő járvány. 

Kecskék arthritis-encephalitise (CAE) 

A NÉBIH laboratóriuma 273 ELISA vizsgálatot végzett a kecskék arthritis-encephalitis vírus 

ellenanyag kimutatására, melyből 12 esetben állapítottak meg pozitivitást. 

Sertés betegségek 

Klasszikus sertéspestis 

Az elmúlt vadászati évben is folytatódott a vaddisznó állományban a klasszikus sertéspestis 

(KSP) felderítési (surveillance) program, amelynek keretében összesen 8.899 vérminta 

szerológiai (ELISA) és 277 szervminta virológiai (PCR) vizsgálata történt meg. 2016-ban, az 

ezt megelőző öt év eredményeivel megegyezően, víruspozitív esetet nem állapított meg a 

laboratóriumi vizsgálat. Az utolsó víruspozitív egyed kimutatására 2009-ben került sor. 

Házi sertésállományok esetében, a KSP-re irányuló – a megerősített passzív surveillance 

keretében végzett – valamennyi virológiai vizsgálat negatív eredményre vezetett. Ezen felül – 

az elsősorban kereskedelmi célból végzett – szerológiai vizsgálatok is negatív eredménnyel 

zárultak. Magyarország megtartotta klasszikus sertéspestistől mentes státuszát. 

Afrikai sertéspestis 

Az európai járványügyi helyzetre való tekintettel az afrikai sertéspestis (ASP) felderítési 

(surveillance) program keretében 8654 szerológiai és 8734 virológiai (PCR) vizsgálat történt 

meg, kivétel nélkül negatív eredménnyel. Házi sertésből ASP-re 617 PCR vizsgálatot végzett 

a NÉBIH laboratóriuma, negatív eredménnyel. Az ukrán határon elkobzott, sertéshúsból 

származó élelmiszerekből összesen 35 negatív eredményű virológiai (PCR) vizsgálat történt. 

Összességében a 2016-os évben ASP irányában, több mint 18.000 laboratóriumi vizsgálatra 

került sor. 
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Továbbra is zajlik az ukrán-magyar határon a beérkező járművek fertőtlenítése és a 

határellenőrzés során a személyes poggyászból származó, nem kereskedelmi célú állati 

eredetű élelmiszerek kobzása és mintavételezése. 

2016 decemberében a magyar határtól 18 km-re, Nagyszőlős területén mutatták ki az afrikai 

sertéspestis vírusát, ezért szükségessé vált az ukrajnai kitöréshez legközelebb található 

vadászterületeken, illetve településeken azonnali intézkedések bevezetése annak érdekében, 

hogy a betegség esetleges hazai megjelenését minél korábban észlelje az állategészségügyi 

hatóság. Az intézkedések kiterjedtek a vadászatra jogosultak  állami kártalanítás mellett 

történő  aktív közreműködésére az elhullott vaddisznóknak a vadászterületek bejárásával 

történő szervezett keresése érdekében. A vadászatra jogosultaknak az elhullott vaddisznókat 

24 órán belül, írásban kell bejelenteniük az állategészségügyi hatóságnak. Minden elhullott 

vaddisznóból virológiai vizsgálat céljából mintát kell venni. Az érintett településen az 

elhullott házi sertéseket a sertéstartóknak szintén 24 órán belül kell bejelenteniük. Minden 

egyedből virológia vizsgálat céljából mintát kell venni. Ezen kívül valamennyi sertéstartó 

telepen a sertéseket korcsoportonként össze kell írni. A kültéri sertéstartást fel kell 

függeszteni, vagy kettős kerítéssel meg kell akadályozni a vadállománnyal való érintkezést. 

Az ismeretlen eredetű sertéshús termékek kiszűrésére a piacokat fokozott ellenőrzés alá kell 

vonni. Mind a vaddisznók, mind a házi sertések esetén a mintavétel és az ártalmatlanítás 

költségeinek, valamint a sertésállományokban történő összeírás végrehajtásának pénzügyi 

fedezetéül az állat, növény és GMO-kártalanítás előirányzat szolgál.  

Aujeszky-betegség 

A sertésállományok Aujeszky-betegsége felderítése céljából 102.094 állat vizsgálatára került 

sor 2016-ban. A virológiai és szerológiai vizsgálatok negatív eredménnyel zárultak. 

Vaddisznók Aujeszky-féle betegségének kimutatására 139 PCR vizsgálatot végeztek a 

laboratóriumok. Hazánk megtartotta a betegség szempontjából elismert „mentes" minősítését. 

PRRS 

2016-ban tovább folytatódott a sertésállományoknak a sertés reprodukciós zavarokkal és 

légzőszervi tünetekkel járó szindrómájától (PRRS) való mentesítési programja. A vizsgálati 

szám tovább emelkedett az előző évhez képest. 2016-ban összességében 224.109 vizsgálatot 

végzett el az állategészségügyi laboratórium. A program eredményeképpen 2016 

novemberére 9 megye (Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Heves, Tolna, Nógrád, Pest, 

Zala és Vas), továbbá Hajdú-Bihar megye négy járása mentesült a betegségtől, és két 

megyénket kivéve (Jász-Nagykun-Szolnok és Bács-Kiskun) az egész ország területe 

mentesítés alá vont területnek minősül. Somogy megyében és Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megyében egy-egy nagylétszámú fertőzött telep akadályozza a megye mentessé nyilvánítását, 

Somogy megyében az adott telep állománycseréje már megkezdődött. Jász-Nagykun-Szolnok 

és Bács-Kiskun megyék területe 2017 végétől szintén mentesítés alá vont terület lesz. 2016-

ban összesen 1.417 kislétszámú és 754 nagylétszámú állomány került minősítésre PRRS 

szempontjából, ebből 1.369 kislétszámú és 542 nagylétszámú állomány kapta meg a mentes 

minősítést. A csaknem két éve tartó folyamat gyakorlati tapasztalatai alapján módosításra 

került a mentesítés alapjául szolgáló rendelet, melynek műszaki notifikációs eljárása 2016. 

február 24-én a tagországok részéről tett észrevétel nélkül zárult. Ezzel az Európai Unió 

gyakorlatilag jóváhagyta Magyarország PRRS mentesítési programját. 

A Magyarországra szállított tenyészsertések száma 2014 és 2016 között 465.352-ről 90.675-re 

csökkent. A továbbiakban a cél az, hogy a hízósertések importja is ilyen jelentősen 

csökkenjen. Magyarország Kormányának e program iránti elkötelezettségét mutatja, hogy a 
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2016-ban elfogadott Magyarország 2017. évi költségvetésében külön fejezeti kezelésű 

előirányzatban került meghatározásra a mentesítési program költségvetési fedezete. 

Sertés brucellosis 

2016-ban sertésből 463 esetben végeztek brucellák kimutatására irányuló bakteriológiai 

vizsgálatot. Egy sertésállományban 3 esetben mutatták ki fertőző vetélésből a Br. suis bv. 2. 

baktériumot. A vaddisznók Brucella-monitoringja során 181 állat került vizsgálatra, amelyek 

közül 6 megyéből 9 állat bizonyult Br. suis bv. 2 fertőzöttnek. 

Veszettség 

2016 tavaszán és őszén Magyarország területének közel kétharmadán, 66.884 km
2
-en, a 

Dunától keletre, valamint a Dunántúl déli részén történt a vadon élő ragadozók veszettség 

elleni immunizálása vakcina tartalmú csalétkek kisrepülőgépes kiszórásával a NÉBIH 

szervezésében.  

2016-ban 3.759 vadon élő és 555 háziállat veszettségre irányuló vizsgálata történt meg. Ebből 

egy esetben mutatta ki a laboratórium a veszettség vírusát, egy Szerencs környékéről (Borsod-

Abaúj-Zemplén megye) származó rókában. A vírus szekvencia analízise lengyel 

vírustörzsekkel való hasonlatosságot mutatott. Az eset megállapításának helye körül egy 

esetleges járvány megelőzése érdekében 50 km sugarú körben dupla sűrűségű (40 adag 

csalétek/km
2
) gócvakcinázásra került sor a tavaszi vakcinázási program során. A rókák 

immunizáltságának ellenőrzése során 2.671 ELISA, és 3.273 OTC [(Oxy)-tetracycline] 

marker vizsgálatát végezte el a laboratórium. A 2016/2017 vadászati évben a vizsgált rókák 

72,5%-a vette fel a csalétket. Ez az eredmény a nemzetközi tapasztalatokkal összhangban áll. 

2016-tól az EU az aranysakálok vizsgálatát is támogatja, ebben a fajban 71,2% volt azoknak 

az egyedeknek az aránya, melyek a csalétekkel érintkeztek. Emberi fertőződésre, 

megbetegedésre 1994 óta nem került sor Magyarországon. 

Fertőző kevésvérűség 

A 2016. évben 22.545 vizsgálatot végeztek ló fertőző kevésvérűség ellenanyag kimutatása 

céljából, ebből 1.923 vizsgálatot lóútlevél kiállításához. A vizsgálatok során 5 pozitív lovat 

talált a laboratórium. Ezeket az állatokat a magyar lóállomány egészségének védelme 

érdekében le kellett ölni. 

Madárinfluenza 

2016-ban madárinfluenza felderítésére a háziszárnyasok és tenyésztett vadmadarak, továbbá 

vadon élő madarak mintái érkeztek, amely során 110.255 minta vizsgálata történt meg.  

2016 novemberében megállapításra került a H5N8 típusú madárinfluenza Magyarországon, 

majd ezt követően számos európai országban is. 2017. április végéig összesen 240 

gazdaságban került megállapításra a fertőzöttség (Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Győr-

Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Somogy, Veszprém megyékben). 

Ennek következtében mintegy 2,65 millió baromfi került leölésre. Az állattartóknál jelentkező 

közvetlen kár 10,1 milliárd forint volt, amely haladéktalanul kifizetésre került a határozatok 

jogerőre emelkedését követően. Kiegészítő intézkedésként leölésre került sor azon 

gazdaságokban, ahol járványügyi kapcsolatot találtak az érintett állományokkal. Ennek során 

több mint 600 ezer baromfit kellett leölni.  

2016-ban négy országos főállatorvosi határozat került kiadásra. Az első november 4-én 

Magyarország teljes területén a baromfitartó gazdaságokban elrendeli a baromfik fedett, 
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lehetőleg zárt helyen történő etetését, itatását, valamint a takarmány zárt, fedett helyen történő 

tárolását. November 15-én elrendelésre került Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megye 

területén, hogy baromfi csak zártan tartható, vagy amennyiben ez nem megoldható, a kifutót 

megfelelő erősségű madárhálóval kell védeni. Ezt a rendelkezést további két határozat Jász-

Nagykun-Szolnok, majd Hajdú-Bihar megye területére is kiterjesztette. Az intézkedés a 

vadmadártól történő fertőződések csökkentését szolgálja, ugyanakkor a zárt tartás egyes hazai 

tartási technológiák esetén nehezen megoldható. Zárt tartást Hollandiában, Németországban 

és Szerbiában is elrendeltek. 

A fertőzött telepek újbóli betelepítésére vonatkozóan egységes eljárás került kidolgozásra, 

mely intézkedés célja, hogy a baromfitartó gazdaságok járványvédelmének megerősítése 

révén csökkenjen a vadmadarak általi fertőzés lehetősége. A vadmadarakkal való érintkezés 

és ezáltal a fertőzés lehetőségének csökkentése érdekében 2017. január végén, a korábban 

csak az ország fertőzéssel sújtotta területeire vonatkozóan elrendelt baromfik zártan történő 

tartását az Országos Főállatorvos 1/2017. számú határozatában az ország teljes területére 

kiterjesztette. 

16 megye 50 településén 199 vadon élő madárból került kimutatásra a vírus, 5 esetben pedig 

fogságban tartott vadmadarakból. 

Salmonella gyérítési program 

2016-ban folytatódott a baromfiállományokban előforduló Salmonella baktériumok 

előfordulásának Európai Unió által társfinanszírozott gyérítési programja. A program 

célkitűzése, hogy a tenyésztyúk, brojlercsirke, tenyészpulyka és hízópulyka állományokban 

1% alatt, míg tojótyúk állományok esetén 2% alatt legyen a fertőzött állományok száma. 

Ennek érdekében az Unió társfinanszírozás keretében támogatja a fertőzött állományok 

felszámolásához kapcsolódó kárenyhítési költségeket, a fertőzés megelőzésére szolgáló 

vakcinázás költségeit, valamint a fertőzöttség felderítésére szolgáló hatósági mintavételeket és 

az ehhez kapcsolódó laboratóriumi költségeket is. A 2012-2015. évig terjedő időszakban mind 

az öt hasznosítási irányban elértük az uniós célkitűzést fertőzött állományok tekintetében, 

kivéve 2013-ban, amikor tenyésztyúkban az elvárt 1% helyett 1,1% volt a fertőzöttségi ráta. 

2016-ban a tojótyúk esetében magasabban alakult a fertőzöttség aránya az Európai Unióban 

elvárt 2%-nál. A pozitív állományok jelentős része kislétszámú állomány volt, ahol a biológiai 

biztonság többnyire alacsonyabb színvonalú, mint a nagylétszámú állományok esetében. 

Halak 

A NÉBIH laboratóriumában 9.741 halat vizsgáltak, melynek zöme ponty volt. Az ország 190 

gazdaságának 217 járványtani tóegységéből végezték el a koi herpesz vírus (KHV) 

kimutatására irányuló ellenőrző vizsgálatokat, amelynek során 6.723 pontyot és koi pontyot, 

ezüstkárászt, keszegfélét és ponty ivarterméket vizsgáltak molekuláris biológiai módszerrel.  

A tavalyi évhez hasonlóan 20 tógazdaság került kijelölésre a pontyfélék tavaszi virémiája 

(SVC) előfordulásának ellenőrzésére. A 649 elvégzett szűrővizsgálatok alapján vírushordozás 

nem fordult elő. A koi herpesz betegséget 2016-ban négy gazdaságban állapították meg a 

szakemberek. A pisztrángfélék vérképzőszervi elhalása vírusának (IHNV) és a pisztrángok 

vírusos vérfertőzése vírusának (VHSV) kimutatására irányuló vizsgálatokat 1.143 halból 

(csuka, pisztráng, süllő és tokféle) végezték el vírusizolálásos módszerrel, amelyek 

valamennyi esetben negatív eredményre vezettek. A NÉBIH laboratóriuma elkezdte az 

újonnan megjelent ponty ödéma betegség (Carp Edema Virus, Pox vírus) felderítésére 

irányuló molekuláris biológiai vizsgálatokat. A beküldött ponty mintákból, amelyek 14 

állományból származtak, 3 esetben a CEV I-es genotípusát mutatták ki a szakemberek. 
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Méhek 

2016-ban a megyei adatok alapján 23.740 méhtartó volt az országban, az őszi monitoring 

során vizsgált méhcsaládok száma 1.184.016 volt. Ez a 2015-ös évhez képest (1.191.851 db) 

kismértékű csökkenést jelent. A vándoroltatáshoz kapcsolódó vizsgálatok során megvizsgált 

méhcsaládok száma 516.815, a határ menti vizsgált méhcsaládok száma pedig 85.222 volt. A 

nyúlós költésrothadás gyanúja miatt elvégzett vizsgálatok száma 62.522, ebből pozitív 4.121 

volt. A nyúlós költésrothadás miatt leölt méhcsaládok száma 8.054 volt. A laboratórium a 

mézelő méhek nyúlós költésrothadását az országos szinten beérkezett 9.214 lép közül 5.114-

ben állapította meg. A mézelő méhek európai költésrothadását ebben az évben egy esetben 

diagnosztizálták. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület (OMME) felkérésére az ország 

egész területéről származó 311 méhminta és 284 lépminta vizsgálatát végezték el a 

szakemberek. 

Vadállományban végzett monitoring vizsgálatok 

Vaddisznókban 2016-ban is folytatódott a KSP és ASP monitoring program, rókákban pedig a 

veszettségmentesítési program keretében az immunizálás hatékonyságának ellenőrzése a fent 

részletezettek szerint. 

A 2003/99/EK irányelvnek megfelelően folytatódtak az Echinococcus multilocularis, hazai 

elterjedtségével kapcsolatos vizsgálatok. Ennek a zoonotikus galandféregnek a húsevő állatok 

(vadon élő ragadozók, valamint a kutya) a valódi gazdái, azonban az ember is 

megfertőződhet, mint köztigazda. A szakemberek 389 Echinococcus-vizsgálatot végeztek 

rókákból, amelyek közül 23 állat E. multilocularis-fertőzöttségét állapították meg.  

Gümőkór monitoring keretében 179 vizsgált vaddisznóból 36 esetben mutattak ki 

Mycobacteriumot, ebből 18 esetben M. bovis ssp. caprae-t; 24 vizsgált gímszarvasban pedig 

két esetben M. bovis ssp. caprae-t találtak. Rókából 2 esetben M. avium ssp. avium került 

kimutatásra. Brucellózis monitoring keretében 174 vaddisznó Brucella fertőzöttségre irányuló 

vizsgálatából 9 esetben mutattak ki Brucella suis-t. 

A 2016. év utolsó negyedében kezdődő magyarországi madárinfluenza járvány során 16 

megyét érintően 62 esetben, összesen 200 vadmadárból mutatták ki a madárinfluenza vírusát. 

A fajok közül legnagyobb számban bütykös hattyúkból mutatták ki a fertőzést. 

Európai Uniós társfinanszírozási programok 

2016-ban az Európai Unió a 2015. évi társfinanszírozott állategészségügyi programokra 

összesen 4.331.958,78 eurót fizetett ki Magyarország részére.  

Társfinanszírozott állatbetegség Kifizetés Euróban 2016-ban 

Madárinfluenza 167 321,85 € 

Afrikai sertéspestis 156 900,22 € 

Klasszikus sertéspestis 17 592,26 € 

Veszettség 1 525 077,55 € 

Szalmonella 2 213 543,30 € 

TSE 251 523,60 € 

12. táblázat: EU-s társfinanszírozási kifizetések állategészségügyi programokra (2016) 

2016 évi EU társfinanszírozott állategészségügyi programokra Magyarország 5.217.868,44 

EUR összegre vonatkozó támogatási kérelmet nyújtott be az Európai Bizottsághoz. 
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Társfinanszírozott állatbetegség Benyújtott kifizetési kérelem Euróban 

Madárinfluenza 204 663,70 € 

Afrikai sertéspestis 191 668,67 € 

Klasszikus sertéspestis 32 679,86 € 

Veszettség 1 536 028,93 € 

Szalmonella 3 041 077,21 € 

TSE 191 753,85 € 

Kéknyelv betegség 19 996,22 € 

13. táblázat: EU-s társfinanszírozási kérelmek állategészségügyi programokra (2016) 

Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és 

kifizetésének rendjéről szóló 148/2007 FVM rendelet szerinti kifizetések  

A betegségek felderítése és leküzdése érdekében végzett mintavételek és vizsgálatok részbeni 

állam által történő finanszírozásának alapját képező rendelet szerinti kifizetések az elmúlt 

évben az alábbi megoszlást mutatták: 

 

Állatbetegség megnevezése Kifizetés 

2016.évben 

Szarvasmarha-tuberkulózis 448 907 992 Ft 

Szarvasmarha-brucellózis 652 087 766 Ft 

Enzootiás szarvasmarha-leukózis 257 674 954 Ft 

Juh/Kecske Brucellózis (Brucella melitensis) 6 349 880 Ft 

Aujeszky-féle betegség 91 770 680 Ft 

Klasszikus sertéspestis 1 458 180 Ft 

Madárinfluenza 76 720 Ft 

Szarvasmarhák szivacsos agyvelőbántalma vagy egyéb 

lassan kifejlődő betegségek 

9 296 500 Ft 

Szalmonellózis 346 987 549 Ft 

Sertés brucellózis 57 203 400 Ft 

PRRS 270 128 010 Ft 

IBR/IPV 533 563 850 Ft 

Salmonella pullorum 0 Ft 

Salmonella gallinarum 136 000 Ft 

Afrikai sertéspestis 4 200 Ft 

Sertések hólyagos megbetegedése 117 200 Ft 

Kéknyelv betegség 244 592 595 Ft 

Paratuberkulózis 106 585 000 Ft 

Campylobacteriosis 4 337 200 Ft 

Listeriosis 6 874 000 Ft 

Myxomatózis elleni vakcinázás 35 917 490 Ft 

Nyulak vérzéses betegsége (RHD) elleni vakcinázás 33 372 530 Ft 

Kapcsolódó állat-egészségügyi szolgáltatás, gyógykezelés, 

immunizálás 

5 770 649 521 Ft 

Koi Herpes Virus (KHV) 3 011 300 Ft 

Pontyfélék tavaszi virémiája (SVC) 52 900 Ft 
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Takonykór (Malleus) 3 913 960 Ft 

Lovak fertőző kevésvérűsége (FKV) 11 027 400 Ft 

Kecskék arthritis-encephalitise (CAE) 1 195 760 Ft 

Maedi-visna 3 240 720 Ft 

Mycoplasma agalactiae (kecske és juh fertőző elapasztása) 187 730 Ft 

Chlamydophila abortus 442 180 Ft 

Juh/Kecske Brucellózis (Brucella ovis) 5 797 700 Ft 

Lépfene 67 501 160 Ft 

Összesen: 8 974 462 027 Ft 

14. táblázat: 2016-os kifizetések 

A rendelet szerinti összes kifizetés az elmúlt négy évben a következő tendencia szerint 

alakult: 

 

26. ábra: Összes kifizetés 2012-2016. 

Az összes kifizetés öt év alatt 5,2 milliárd forintról 9 milliárd forintra növekedett, vagyis 

73%-kal emelkedett. Az összes támogatásnak még a tavalyi évben is majdnem kétharmad 

részét (64,3%) a C001 technikai kódon szereplő „Kapcsolódó állategészségügyi szolgáltatás, 

gyógykezelés, immunizálás” jogcím tette ki, melyet jellemzően az állattartók 

gyógyszerköltségeinek csökkentése érdekében a forgalmazók hívnak le. Ez a tavalyi évben 

5,8 milliárd forintot jelentett, vagyis többet, mint 2012-ben a rendelet összes jogcímére 

megítélt és kifizetett összeg. A fennmaradó 3,2 milliárd forintnak a legnagyobb hányadát (533 

millió) 2016-ban is az IBR tette ki, mely betegség esetében a 2014-es felmérés szerint alig 

történt előrelépés a mentesítési program elindulása óta eltelt 14 évben. Ennél több kifizetés 

csak a szarvasmarha brucellosisa (652 millió) esetében történt. Szintén növekedett a 

szarvasmarha leukózisra (258 millió), a kéknyelv betegségre (245 millió), a gümőkórra (449 

millió) történt kifizetések, és a baromfi salmonellosisa (347 millió) miatti kifizetések összege. 

A PRRS (270 millió) esetében mutatkozó hasonló tendenciára a 2014-ben elindult országos 

mentesítési program ad magyarázatot. A feltüntetett másik két sertésbetegség (Aujeszky – 92 

millió és brucellosis – 57 millió) együttesen sem éri el a PRRS szintjét.  
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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 figyelembevételével az ellenőrizendő 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. 

Élelmiszer-előállító- és forgalmazó létesítmények ellenőrzése 

A 2016. évben az élelmiszer-előállító- és forgalmazó létesítményeket érintő ellenőrzések 

száma 58.304 volt. A hatóság az ellenőrzések során 3.518 esetben szabott ki bírságot, 

összesen 715.727.196 Ft értékben. Takarmány-előállítással és -forgalmazással kapcsolatban 8 

esetben történt bírság kiszabása 1.055.100 Ft értékben. Takarmányellenőrzési bírság 10 

esetben került takarmány-előállító és -forgalmazó helyen kiszabásra 1.308.453 Ft értékben. 

 

Kiszabott bírságok 2015. 2016. 

1. Élelmiszer-ellenőrzési bírság száma (db) 989 1552 

összege 

(Ft) 

230003566 305516308 

2. Takarmány-ellenőrzési bírság száma (db) na 10 

összege 

(Ft) 

na 1308453 

3. Élelmiszerlánc-felügyeleti bírság  száma (db) 1332 1807 

összege 

(Ft) 

167662709 372458316 

1.-3. összesen: 194/2008. (VII. 31.) 

Korm.r. szerinti összes bírság 

száma (db) 2311 3369 

összege 

(Ft) 

397666275 679283077 

4. Minőségvédelmi bírság (bor) száma (db) 102 69 

összege 

(Ft) 

57896455 26709828 

5. Egyéb bírság (pl.: eljárási, helyszíni ) száma (db) 105 98 

összege 

(Ft) 

5275151 12097844 

1.-5. összesen száma (db) 2518 3536 

összege 

(Ft) 

460837881 718090749 

 

15. táblázat: Összesítés a megyei kormányhivatalok és a NÉBIH által kiszabott 

bírságokról (2015, 2016)  
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27. ábra: Élelmiszerbiztonsági ellenőrzések száma (2016) 

2016. évben, hazánkban 6.264 darab bejelentésköteles élelmiszer-előállító létesítmény 

működött. A bejelentésköteles élelmiszer-előállítók ellenőrzése során a legtöbb 

üzemellenőrzés a sütőipari és az édesipari üzemeket, valamint a tartósított zöldség-, 

gyümölcsfeldolgozó üzemeket érintette; az ilyen típusú üzemek részaránya ugyanis a 

legmagasabb. A létesítmény-ellenőrzések során leggyakrabban higiéniai hiányosságok és 

nyomonkövetési hiányosságok miatt kellett a hatóságnak szankcionálnia. 

2016-ban az engedélyköteles élelmiszer-előállító létesítmények száma 816, a tejgyűjtők 

száma 89 és a tojáscsomagolók száma 167 volt. Az év folyamán 72 engedélyköteles 

létesítmény kezdte meg tevékenységét, 165 létesítmény esetén a hatóság kérte az adatokban 

történő módosítást  ami a tevékenységben történő változást (bővítést, illetve megszűnést) 

jelent , továbbá 34 vállalkozás esetében a hatóság jelezte a tevékenység megszüntetését és a 

működési engedély visszavonását. 

A vállalkozások 2016-ban egy-egy jelentkezés során több exportcélt is megjelöltek, összesen 

67 exportszándékot jeleztek a NÉBIH felé, melyből 29 végződött elfogadással. 2016-ban 4 

harmadik ország élelmiszerbiztonsági hatósága 5 alkalommal végzett auditot 28 hazai, állati 

eredetű élelmiszer-előállító létesítményben. Az auditokat Szaúd-Arábia, Thaiföld, Tajvan (két 

alkalommal) és Kína élelmiszerbiztonsági hatósága végezte. 2016-ban a NÉBIH elnyerte a 

jogot, hogy az Izraelbe baromfihúst exportálni kívánó létesítményeket felterjessze és 

elfogadja izraeli exportra, így az USA-exportra jelentkező létesítmények után Izraelbe is 

megkezdhetik a szállításokat a NÉBIH engedélyével. Az exporteljárásnak megfelelően 

exportszándék bejelentését követően a vállalkozásokat a területért felelős szakemberek 

felülvizsgálták, így az exporthoz kapcsolódóan 84 helyszíni vizsgálat történt.  
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A harmadik országbeli exporttal kapcsolatos felülvizsgálatokon kívül az engedélyköteles 

létesítményekben mintavételekkel egybekötött helyszíni ellenőrzésre került sor az iskolatej 

program keretében 4 vállalkozás esetében. Továbbá 6 állati eredetű létfontosságú létesítmény 

helyszíni felülvizsgálata történt meg.  

A Magyar Élelmiszerkönyv húskészítményekről és egyes előkészített húsokról szóló 1-3/13-1 

számú előírásának megújítása keretében a termékekben a csontokról mechanikusan lefejtett 

hús (MSM) jelenlétének és arányának ellenőrizhetősége érdekében 15 húsfeldolgozó üzemben 

220 db minta vételére került sor. A mintákat a NÉBIH laboratóriumai kalcium-tartalomra, és a 

hús szerkezetének mikroszkópos változására vizsgálták, mivel ezek a jellemzők alkalmasak az 

MSM jelenlétének húskészítményben illetve előkészített húsban való meghatározására. Az 

eredmények értékelése alapján az MÉ Húskészítmény Szakbizottság konkrét javaslatot tett a 

jogalkotó felé a kalcium-tartalom határértékre. 

A forgalmazás területén 13, kereskedelemben kapható hazai és külföldi Mascarpone sajt 

vizsgálatára is sor került. A laboratóriumi vizsgálatok során élelmiszerbiztonsági kifogás nem 

merült fel, csak a jelöléssel kapcsolatos eltéréseket állapítottak meg a szakemberek.  

A Tej Szakmaközi Szervezet és Termék Tanács bejelentéseinek kivizsgálását követően 

(német trappista sajt, lengyel túró, növényi zsírral hamisított tejföl, a „háztáji” név 

megtévesztő használata) 3 esetben kellett eljárni. A nem hazai előállítású UHT tejek tavaszi 

kiemelt ellenőrzését követően pedig 6 esetben nem megfelelő zsírtartalom került 

megállapításra. 

2016-ban is tovább folytatódott a NÉBIH és a Baromfi Termék Tanács közötti 

együttműködési megállapodás alapján a BTT tulajdonában álló Koronás Tojás Védjegy tagjai 

által működtetett tojótelepek és tojáscsomagolók Védjegy Szabályzatban foglaltak szerinti 

ellenőrzése. Az ellenőrzésre kijelölt 5 telep közül azonban csak egy vizsgálatára került sor, 

mivel 4 telep a madárinfluenzával érintett megfigyelési körzetben volt. 

Az év folyamán 15 helyszínen a gépek higiéniai alkalmasságának vizsgálatát is elvégezték a 

szakemberek. 
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28. ábra: Exportált termékek százalékos megoszlás célország szerint (2016) 

 
29. ábra: Harmadik országokba kiszállított termékek mennyisége (tonna, 2016) 

Az élelmiszer-forgalmazó létesítmények száma a 2016. év végén 41.034 volt, az előző évhez 

képest kis mértékben nőtt az egységek száma. A regisztrált kistermelők száma 16.565 fő volt, 

amely emelkedést jelent az elmúlt évek adataihoz képest. A helyi termelői piacok száma 

emelkedett, decemberre elérte a 277-et. 
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30. ábra: Kistermelői ellenőrzések száma (2016) 

 

 
31. ábra: Helyi Termelői piacok száma (2016) 

Vendéglátó-, és étkeztető létesítmények ellenőrzése 

2016. évben a vendéglátó-, és étkeztető létesítmények száma 55.786, a létesítményeket érintő 

ellenőrzések száma 20.195 volt. Az ellenőrzéseken feltárt nem megfelelőségek száma 

emelkedett: a 2015. évi 1.674-gyel szemben 2016-ban 1.842 volt. A vendéglátó étkeztető 

szektorban tapasztalt jogsértések alapján 1.088 határozattal 121.843.870 Ft bírságot szabtak ki 

a hatóságok, ami az előző évhez képest emelkedést mutat. (2015-ben 998 határozattal a bírság 

117.505.417 Ft volt).  
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A vendéglátó létesítmények hatósági ellenőrzésein feltárt legjellemzőbb hiányosságok: 

 a helyben lefagyasztott alapanyagok-, illetve adagolókba átöntött fűszerek 

nyomonkövetésre nem alkalmas jelölése,  

 takarítatlanság,  

 az ellenőrző hőmérők hiánya,  

 a különböző tisztasági fokú élelmiszerek egymást szennyező módon tárolása,  

 nem az adott létesítmény tevékenységére adaptált HACCP rendszerek,  

 HACCP dokumentáció látszólagos – nem valós adatokkal – kitöltése,  

 kézmosás feltételeinek hiánya,  

 nem megfelelő személyi higiénia,  

 FELIR azonosító hiánya, 

 külön engedély hiánya. 

A közétkeztetés minőségének és biztonságának javítása érdekében a NÉBIH a 2016. évben 

folytatta a „Minőségvezérelt közétkeztetés” programot, melynek keretében 2016-ban 1.891 

főzőkonyha, és 281 tálaló-, melegítőkonyha szemléjére és egységes, nyilvános szempontok 

szerinti minősítésére került sor próbaüzem jelleggel. A program 2015. évi indulása óta 

minősített 2.614 főző-, és 281 tálaló konyha közel 1.091.522 fő napi ellátást biztosítja, a 

tálalókonyhákon 34.699 fő étkezik. Az összesen 2.895 létesítmény 6,9%-a jeles, 30 %-a jó, 

38,7%-a közepes, 17,4%-a elégséges és 7%-a elégtelen, azaz nem megfelelt minősítést ért el. 

 
 

32. ábra: Közétkeztető konyhák minősítése (2015-2016)  

A szemléken az élelmiszerbiztonsági- és minőségi hibák feltárása kiegészült helyszíni 

tanácsadással, majd az üzemeltetők egyedi szakmai javaslatot kapnak a feltárt nem 

megfelelőségek javítására. Az adatok alapján a felderített hibák döntő része 

ismeretterjesztéssel, a higiénés szemlélet fejlesztésével, illetve munkaszervezéssel 

orvosolható. Az eddigi tapasztalatok és a visszajelzések alapján a programnak nagyon 

kedvező a fogadtatása, és feltételezhető, hogy a program szerepet játszik a közétkeztetési 

szektorban történt élelmiszer eredetű megbetegedések csökkenésében is. 

A közétkeztetésben kiszolgált készételek érzékszervi vizsgálatára – külső megjelenés, 

állomány, íz, illat paraméterek alapján – 2016. évben összesen 249 db minősítés történt, ebből 

98 (39,4%) vizsgálat a mozgó érzékszervi vizsgáló labor-autóban és 151 (60,6%) vizsgálat a 
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megyei laboratóriumokban történt. A közétkeztetésben kiszolgált készételek érzékszervi 

vizsgálatát tekintve 1 vizsgált menü kapott nem megfelelő minősítést. 27 (11%) menü átlag 

alatti, 162 (65%) menü átlagos, 52 (21%) menü átlag feletti és 7 (3%) menü pedig kiváló 

minősítést kapott. 

 
33. ábra: Készételek érzékszervi minősítése (2016) 

2016-ban a vendéglátásban előállított, kiszolgált ételek terméktesztjét két kiemelt termék 

esetében részletes hatósági vizsgálattal egybekötve végezte el a Hivatal a Szupermenta 

program keretében.  

 Nagy vendégforgalmú bevásárlóközpontokban, 10 helyszínen, 160 hatósági minta 

levételével vizsgálták meg a szakemberek a frissen facsart narancslé érzékszervi, 

mikrobiológiai, és egyéb tulajdonságait, valamint az alapanyag narancsok esetében azok 

növényvédőszer-maradék tartalmát. Kitért a vizsgálat a vendéglátóhelyeken a 

munkafelületek tisztaságának laboratóriumi vizsgálattal kiegészített ellenőrzésére, a 

narancslé készítésében részt vevők személyi higiéniájának, valamint az alkalmazott 

technológia vizsgálatára is. A termékteszt megnyugtató eredménnyel zárult, hatósági 

intézkedésre, bírság kiszabására egy esetben sem került sor. 

 A NÉBIH 2016 őszén, internetes próbavásárlás keretében összesen 21, különböző 

előállítótól származó, „hortobágyi” elnevezésű palacsintát rendelt, és több szempontból is 

megvizsgálta az ételeket. A mikrobiológiai vizsgálatok 7 termék esetében 

szennyezettséget jelző mikroorganizmusok jelenlétét, 2 termék esetében toxint termelő 

Bacillus cereus jelenlétét mutatták ki. Képzett, nagy rutinnal rendelkező érzékszervi bíráló 

bizottság végezte el a termékek érzékszervi bírálatát. Az analitikai vizsgálatokon belül a 

szakemberek megmérték a termékek glutaminsav-tartalmát is. Legtöbb problémát a 

jelölések kapcsán talált a Hivatal, mert ezen a vizsgálaton a 21-ből csak öt palacsinta állta 

meg a helyét.  

Első magyarországi tárolási helyen – amely lehet élelmiszer-előállító-, forgalmazó 

létesítmény vagy vendéglátóhely – 4.174 ellenőrzésre került sor, melynek eredményeként 5 

esetben kellett a tevékenységet korlátozni, 71 esetben figyelmeztetést alkalmazni, és 25 

alkalommal bírságot kiszabni – 36.847.426 Ft értékben – a megállapított hiányosságok miatt.  
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Laboratóriumi vizsgálatok 

A NÉBIH élelmiszer- és takarmány-laboratóriumaiban 2016-ban összesen 52.874 hatósági 

minta vizsgálatára került sor, a mintákon elvégzett vizsgálatok száma 263.276 volt. A minták 

élelmiszer, takarmány és környezeti minták voltak, amelyekből mikrobiológiai, kémiai, 

radioanalitikai, érzékszervi, GMO vizsgálatokat végeztek. A tavalyi évben a laboratóriumok 

részt vettek az EU által szervezett méz- és halhamisítás felmérésére irányuló vizsgálatban, a 

részletes eredményeket idén nyárra ígérte az értékelést végző EU-s referencia laboratórium. 

A nem állam által működtetett laboratóriumok engedélyezése és ellenőrzése során a hatóság 

2016-ban 21 működési engedélyt adott ki első fokon, ezekkel kapcsolatban bírósági keresetet 

nem indítottak. 

 

34. ábra: Élelmiszerminták laboratóriumi vizsgálata vizsgálati irányonként (2015-2016.) 

A leggyakoribb hiba a tavalyi évhez hasonlóan a lejárt fogyaszthatósági idővel, vagy lejárt 

minőség-megőrzési idővel való forgalmazás jogsértése volt. Ezt követte a nyomonkövetési 

hiba, a harmadik helyen pedig a jelölési kifogások álltak. A laboratóriumi vizsgálatok kapcsán 

a 2016-os évben a mikrobiológiai kifogásokat követték az érzékszervi és a minőségi 

(analitikai, beleértve az adalékanyagokat) 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 134.785 élelmiszer tételt vont 

ellenőrzés alá a hatóság, melyek közül összesen 5.887 tételt kellett kivonni a forgalomból 

(4,4%). A forgalomból kivont tételek aránya a vizsgált tételekhez képest hazai élelmiszerek 

esetében 4,2%, tagállaminál 5% és harmadik országból származó élelmiszerek esetében 3,2% 

volt. 
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2016. évben 1.124 ivóvízmintát dolgoztak fel a NÉBIH laboratóriumai. Hasonlóan az előző 

évek eredményeihez a leggyakrabban kifogásolt paraméter a vas, a mangán, az ammónium, 

illetve a szokásosnál magasabb mikrobaszám volt. Nem megfelelőség esetén minden esetben 

első fokon határozat formájában megtörtént a víz felhasználásának korlátozása, a vízminőség-

javító intézkedésekre kötelezés, illetve a vízfelhasználás felfüggesztése. 

Fertőtlenítőszerek vizsgálata 

A tavalyi évben is folytatódott az élelmiszerláncban alkalmazott fertőtlenítő hatású 

fertőtlenítőszerek mikrobiológiai hatékonyságának vizsgálata. A kifogásoltsági, nem 

megfelelőségi arány a 2016. évben is jelentős. A monitoring-, illetve élelmiszer eredetű 

megbetegedések kivizsgálása során vett fertőtlenítő hatású szerekből a NÉBIH 

laboratóriumaiban elvégzett vizsgálatok szerint az összes vizsgált szer 49%-a, azaz 145 

fertőtlenítőszer nem fejtette ki az elvárt biocid hatást (2015. évben a vizsgált szerek 62,6%-a – 

131 szer – bizonyult kifogásoltnak). 

Év Vizsgált szerek 

száma  

Élelmiszer eredetű 

megbetegedés gyanú 

miatt vizsgált szerek 

száma 

Kifogásolt 

szerek száma  

Élelmiszer 

eredetű 

megbetegedés 

gyanú miatt 

vizsgált, 

kifogásolt 

szerek száma 

2015 
209 (100%) 137(65,5%) 131 (62,6%) 91(69%) 

2016 
296 (100%) 168(57%) 145 (49%) 95 (65%) 

16. táblázat: Fertőtlenítő hatású szerek vizsgálata 2015-2016. évben 

 
35. ábra: Vizsgált és kifogásolt fertőtlenítő hatású szerek megoszlása vizsgálati ok 

szerint (2016) 

Borászati termékek és egyéb alkoholos italok vizsgálata 

A NÉBIH a borászati termékek és az egyéb alkoholos italok ellenőrzése során 2016-ban 4.187 

helyszíni ellenőrzést végezett, 2.852 termékből vett mintát és 1.335 egyéb, adminisztratív 

ellenőrzést folytatott.  
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2016 áprilisában a „Balatoni vihar” elnevezésű akcióban, a NÉBIH és a megyei 

kormányhivatalok borászati felügyelői, 15 2-2 fős csapatban, 3 nap alatt 89 borászati üzemet 

és mintegy 300.000 hl borászati termék nyomonkövetését ellenőrizték a Balaton-felvidéken. 

Az akció során vizsgált borászati termékek közül mindösszesen 6.740 hl (2%) termék 

nyomonkövetése nem volt biztosított. A termékek laboratóriumi vizsgálata során egyetlen 

tétel esetében sem állapított meg a hatóság komoly analitikai problémát.  

2016. augusztus 11-én a „Csillagvizsgáló” akció során, 86 ellenőr 97 budapesti 

vendéglátóhely alkoholos italkínálatát ellenőrizte egyetlen nap alatt. A NÉBIH által 

koordinált ellenőrzéssorozaton többek között két vendéglátóhely működését kellett 

ideiglenesen felfüggeszteni, ugyanakkor a laboratóriumi vizsgálatokon a termékek 85%-a 

megfelelt az előírásoknak. 

A borászati üzemek működési engedélyeinek kiadásával kapcsolatos feladatok (helyszíni 

szemlék, hiánypótlások elrendelése, szakhatósági hozzájárulások beszerzése, határozat 

elkészítése) során a borászati felügyelők 290 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.) számú VM 

rendelet szerinti szakmai igazoláshoz szükséges ellenőrzés 798 esetben történt. 247 külföldről 

származó borászati termék adminisztratív ellenőrzését végezték el az eredetigazolások kiadása 

céljából.  

14.299 tétel borászati termék esetében igényeltek a bortermelők, előállítók, forgalmazók 

forgalomba hozatali engedélyt, így a megnövekedett számú előzetes, a forgalomba hozatalt 

megelőző ellenőrzéseknek köszönhetően csökkent a kereskedelmi forgalomba kerülő borok 

élelmiszerbiztonsági kockázata is. 

A kiadott forgalomba hozatali engedélyek száma folyamatos növekedést mutat 2012. óta. A 

2016. évben 6,2%-kal nőtt az előző évhez képest. A NÉBIH összesen 2.660.227,95 hl 

borászati termékre adott ki megfelelő minősítést. A forgalomba hozatali engedélyezés során 

megállapított kifogások az összes engedélyezési minta 4,5%-át tették ki. 

A forgalomba hozatalt megelőző ellenőrzések során 656 esetben állapított meg kifogást 

(145.619 hl borászati termék) a hatóság. Ez a kifogásolási arány 9 %-os növekedést mutat az 

előző évhez képest.  

A forgalomba hozatalt követően vett ellenőrzési borminták közül 318 tétel, alkoholos italok 

vonatkozásában 50 tétel esetében indított eljárást a hatóság. Az ellenőrzések során feltárt 

kifogások száma az összes ellenőrzés számához viszonyítva 1%-os növekedést mutat a 2015. 

év hasonló adatához viszonyítva. 

A NÉBIH borászati laboratóriuma 2016-ban összességében 17.151 bor és alkoholos ital tétel 

mintáját vizsgálta meg közel 350.000 vizsgálati paraméterre kiterjedően. Az összes 

megvizsgált minták száma 10%-os emelkedést mutat az előző évhez képest. A növekedésben 

szerepe van annak, hogy a termelők a nagyobb tételek helyett több részletben, kisebb tétel 

engedélyezését kérték a hatóságtól. 

Borászati termékek exportja vonatkozásában 47 különböző, harmadik országba történő 

kiszállítással kapcsolatban történtek ellenőrzések. A kiadott minőségi tanúsítványok száma 

3.607 (37.807 hl) volt 2016-ban, ez a korábbi évhez képest (2015-ben 3.395 db tanúsítvány, 

37.775 hl termék) 6%-os növekedést mutat.  
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A kereskedelmi forgalomban tapasztalt nem megfelelések esetében a borászati hatóság 

összesen 5.587.145 Ft vizsgálati díj megfizetésére kötelezte a felelősöket. A borászati hatóság 

az eljárások során, első fokon 407.406.500 Ft bírságot szabott ki. A hamisított bor előállítása, 

valamint az ellenőrzések során feltárt súlyos élelmiszer-higiéniai hiányosságok, továbbá a 

borászati termék előállításához meg nem engedett anyag tárolása és egyéb jogsértések miatt 4 

üzem ideiglenes bezárását rendelte el a hatóság.  

A NÉBIH az „EU WineDB” programja szerint készült autentikus borokhoz 61 szőlőmintát 

vett, és a belőlük készített borok izotóparány-vizsgálataival hozzájárult az EU–Boradatbank 

Magyarországra vonatkozó adatbázisának kialakításához. 

A borászati hatóság kiemelten kezeli a külföldi borászati termékeket a korábbi évek olasz 

borhamisítási botrányát követően. A külföldi borászati termékekkel kapcsolatban a 2016. 

évben 188 adminisztratív ellenőrzés történt, 105 esetben végzett a hatóság import borból 

mintavételt és laboratóriumi vizsgálatot. Ez azt jelenti, hogy valamennyi hazánkba behozott 

bort az igazolás kiadását megelőzően megvizsgálta a hatósági laboratórium, és minden 

esetben meggyőződött arról, hogy atomi szintű laboratóriumi vizsgálatok alapján a termék 

cukoreredete megfelel a jogszabályokban előírtaknak, azaz a termék nem hamis. A hatóság 

ellenőrizte azt is, hogy a termékek megfelelnek az előállító által deklarált minőségi 

jellemzőknek. Az idei vizsgálatok során, az előzetes ellenőrzés kapcsán egyetlen esetben sem 

fordult elő az import termékekkel kapcsolatos kifogás.  

A forgalomba hozatali engedélyezési eljárás során is megvizsgálja a hatóság a feldolgozott 

termékeket. Forgalomba hozatali engedélyezésnél 44 esetben utasították el a kérelmet, 

összesen 51.335,88 hl import bort tartalmazó tétel vonatkozásában. Ezek a tételek már magyar 

bort is tartalmaztak. Az engedélyezésre bekerült tételek esetén elsősorban érzékszervi kifogást 

fogalmazott meg a hatóság. 

 

36. ábra: Hazánkba érkező lédig borászati termékek mennyisége hl-ben kifejezve (2013-

2016) 

GMO-val kapcsolatos laboratóriumi vizsgálatok 

Az élelmiszer GMO monitoring vizsgálatok keretében a 2016. évben 258 élelmiszerminta 

analízisét végezte el a NÉBIH laboratóriuma. A minták megoszlása: 120 szójatartalmú minta, 
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68 kukoricát tartalmazó minta, 42 rizsminta, 12 lenmag illetve lenmag tartalmú minta és 16 

egyéb élelmiszer (burgonya, papaya, alma, cukkini).  

A szója tartalmú mintákból 79 bizonyult negatívnak. A 41 GM pozitív szójaminta minden 

esetben 0,1% GMO tartalom alatt volt. A laboratórium 68 kukoricát tartalmazó mintánál egy 

esetben mutatott ki 0,1% alatti GMO tartalmat. Egy esetben pedig a minta GMO tartalma 

nagyobb volt, mint 0,9%, de a minta csomagolásán fel volt tüntetve a GMO kukorica 

tartalom. A rizs és egyéb minták minden esetben negatívnak bizonyultak.  
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Vizsgált 

összetevő 

Szója Kukorica Rizs Len 

(FP967) 

Egyéb 

Mintaszám 

(db) 

120 68 42 12 16 

GMO negatív 

(db) 

79 (66%) 66 (97%) 42 (100%) 11 (92%) 16 (100%) 

GMO pozitív 

(db) 

41 (36%) 2 (3%) 0 1**(8%) 0 

0,9% fölött 

(db) 

0 1* - - - 

0,1%-0,9% 

(db) 

0 0 - - - 

0,1% alatt 

(db) 

41 1 - - - 

*A vizsgált minta csomagolásán fel volt tüntetve a GMO kukorica tartalom. 

**Nem engedélyezett GMO jelenléte esetén nem történik mennyiségi meghatározás, mivel jelenléte egyáltalán nem 

megengedett. 

17. táblázat: Élelmiszer GMO monitoring vizsgálatok 2016-ban 

A vetőmagok GMO szennyezettségének rendszeres ellenőrzése az import és hazai 

forgalmazású tételek esetében egyaránt kiemelt feladat volt. 

GMO szűrővizsgálattal 1008 mintát ellenőrzött a NÉBIH laboratóriuma, ebből 14 minta 

esetében volt kimutatható szennyezettség. Kereskedelmi forgalomba szánt GMO szennyezett 

vetőmag tétel az előző három évhez hasonlóan 2016-ban sem került elvetésre. 

A monitoring vizsgálatokon kívül, kiemelt vizsgálatok keretében 7 fűmag minta GMO 

vizsgálata történt meg, ahol minden vizsgált minta negatívnak bizonyult. 

A takarmány GMO monitoring vizsgálatok keretében 104 takarmányminta analízisét végezte 

el a laboratórium. A minták megoszlása: 45 kukorica takarmányminta, 37 szója 

takarmányminta, 13 keverék takarmányminta, 9 egyéb takarmányminta (len, rizs, búza, 

repce). 

A 45 kukorica takarmányminta negatívnak bizonyult (1 kukorica takarmánymintában 

találtunk Roundup Ready
®

 szója szennyezést). A 37 szója takarmánymintából 9 bizonyult 

negatívnak. A 28 GMO pozitív szójaminta GMO tartalma 5 esetben 0,1% alatt volt, 23 minta 

pedig 0,9% felett tartalmazott GMO-t. A legtöbb esetben a pozitív eredmény Roundup 

Ready
® 

szója jelenlétével magyarázható. A pozitív minták esetében jogszabálysértés nem 

történt. A 13 keverék takarmánymintából 4 minta bizonyult negatívnak. A 9 GMO pozitív 

minta esetében, 5 mintánál a GMO tartalom 0,9% alatti volt, míg 4 mintánál 0,9% feletti volt. 

A szójamintákhoz hasonlóan a minták nagy részéből Roundup Ready
® 

szója volt azonosítható  

Az egyéb minták (len, búza, rizs, repce) vizsgálata esetén két esetben FP967, nem 

engedélyezett GMO lent mutattunk ki.  

 

 



87 
 

Vizsgált minta 

jellege 

Kukorica Szója Keverék Egyéb 

Mintaszám (db) 45 37 13 9 

GMO negatív (db) 45 (100%) 9 (24,5%) 4 (31%) 7 (78%) 

GMO pozitív (db) - 28 (75,5%) 9 (69%) 2* (22%) 

0,9% fölött (db) - 23 4 - 

0,1% - 0,9% (db) - - 1 - 

0,1% alatt (db) - 5 4 - 
*A 2repce mintából a laboratórium kimutatta a 35S promotert és a NOS terminátort, de mivel a vizsgálat iránya a 

619/2011/EU rendeletben meghatározott géntechnológiával módosított eventek kimutatására irányult, így a pozitivitást 

magyarázó, EU-ban engedélyezett GMO event nem került azonosításra. 

18. táblázat: Takarmány GMO monitoring vizsgálatok 2016-ban 

A takarmány GMO monitoring tervnek megfelelően 68 minta esetében ellenőrizni kellett a 

619/2011/EU rendeletben meghatározott géntechnológiával módosított események (genetical 

events) jelenlétét is (LLP – low level presence). A vizsgált takarmányalapanyagok és keverék 

takarmányok mindegyike LLP negatívnak bizonyult. 

Auditok és felülvizsgálatok 

A NÉBIH feladata a hatáskörébe tartozó hatósági feladatok megyei kormányhivatalok és a 

járási hivatalok által történő ellátásának felügyelete és felülvizsgálata.  

Emellett a NÉBIH gondoskodik a Kölcsönös Megfeleltetés keretében tervezett ellenőrzések 

végrehajtásának szakmai felügyeletéről és végzi az ökológiai tanúsító szervezetek elismerését, 

ellátja azok az ellenőrzését és a felügyeletét is.  

A felülvizsgálatok szakmai ellenőrzések, illetve auditok formájában történnek. A NÉBIH 

szakmai ellenőrzéseinek lefolytatása 2016. január elsejétől a Miniszterelnökség ellenőrzési 

terve alapján, az általa kiadott Útmutató szerint történik. A NÉBIH auditrendszere 2013. 

december 9-étől „MSZ EN 9001:2009” szabvány szerint tanúsított, figyelembe véve az „ISO 

19011:2011 Útmutató” irányelveit is. 

Az éves auditprogram összeállítását egy nagyjából egy hónapos tervezési folyamat előzi meg, 

amelynek keretében azonosításra kerülnek a program összeállítását befolyásoló kockázati 

tényezők, majd kockázatelemzéssel meghatározásra kerül, hogy mely tényezők esetében 

szükséges kockázatkezelő intézkedést bevezetni. Bizonyos témákban jogszabály írja elő az 

évenkénti felülvizsgálat végrehajtását. A tervezés során figyelembe veszik az EU Bizottsági 

ellenőrzések ajánlásait, a felsővezetői prioritásokat és a szakmai ellenőrzésekből származó 

információkat. 

2016-ban az auditorok a tervezett 98 felülvizsgálatból 79-et végrehajtottak, 19 elmaradt. A 

2016. évre tervezett 85 szakmai ellenőrzésből 68 valósult meg. Négy megye kivételével 

valamennyi megyében történt szakmai ellenőrzés. 
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37. ábra: 2016. évi felülvizsgálatok teljesülése NÉBIH igazgatóságok szerint 

Felülvizsgálat típusa Felülvizsgálat 

száma (db) 

Szakterület Felülvizsgálatot végző 

szervezeti egység 

Audit 11 - Rendszerszervezési és 

Felügyeleti Igazgatóság 

Szakmai ellenőrzés 8 állategészségügy, 

állatvédelem 

Állategészségügyi és 

Állatvédelmi Igazgatóság 

Szakmai ellenőrzés 4 állattenyésztés Állattenyésztési Igazgatóság 

Szakmai ellenőrzés 6 állatgyógyászati 

termékek 

Állatgyógyászati Termékek 

Igazgatósága 

Szakmai ellenőrzés 3 élelmiszer,  Borászati és Alkoholos Italok 

Igazgatóság 

Szakmai ellenőrzés 10 élelmiszer, takarmány Élelmiszer és 

Takarmánybiztonsági 

Igazgatóság 

Szakmai ellenőrzés 28 erdészet Erdészeti Igazgatóság 

Szakmai ellenőrzés 1 növénytermesztés, 

kertészet 

Növénytermesztési és 

Kertészeti Igazgatóság 

Szakmai ellenőrzés 8 növény, talaj Növény, Talaj és 

Agrárkörnyezet-védelmi 

Igazgatóság 

Összesen szakmai 

ellenőrzés 

68  - 

Mindösszesen 79  - 

19. táblázat: 2016-ban végzett felülvizsgálatok száma 
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A különböző szakterületeken és témakörökben lefolytatott auditok 12 megyét érintettek. Az 

irodán kívüli, helyszíni audittal töltött napok száma 20 volt. Az auditorok munkáját összesen 

4 szakterületi szakértő segítette 2016-ban. 

Öko-gazdálkodók ellenőrzését és tanúsítását végző tanúsító szervezetek éves felülvizsgálata 

Irodai audit, witness (megfigyelő) audit és dokumentáció ellenőrzés keretében került 

felülvizsgálatra valamennyi ökológiai tanúsító szervezet tevékenysége, amelynek keretében a 

tanúsító szervezetek gazdasági szerepelőknél az állattartás és az állatgyógyászati 

készítmények felhasználásának tárgyában végzett ellenőrzéseinek vizsgálata történt meg. 

A delegált hatósági feladat elvégzéséhez a tanúsító szervezetek rendelkeznek a szükséges 

működési feltételekkel. Az auditált ellenőrzéseik során az állatok egyed szintű azonosítása és 

az állatmozgás vizsgálata nem történt meg teljes körűen. Az ellenőröknek nem állt 

rendelkezésére naprakész információ az állatállományokra vonatkozó Egységes 

Nyilvántartási és Azonosítás Rendszerből (ENAR), így nem tudtak meggyőződni a telepi 

nyilvántartás esetleges hiányosságairól, hitelességéről. Az egyes telepek nyilvántartásai 

évekre visszamenőleg a konvencionális követelményeknek sem feleltek meg. A telepi 

nyilvántartások egyik esetben sem tették lehetővé az egyedek státuszának 

(ökológiai/átállási/konvencionális) nyomonkövetését. A tanúsítványok adattartalma nem 

mindig tükrözte a telepen megtalálható állatok státuszát. Átállási és konvencionális egyedek 

is találhatók az ökoként tanúsított telepen, amely egyedek nem szerepelnek a tanúsítványon. 

Az állattartó telepeken kötelezően vezetendő, gyógyszerfelhasználást rögzítő, gyógykezelési 

naplók adattartalma több esetben nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak. A tanúsító 

szervezet ellenőrei nem ellenőrizték a telepen megtalálható állatgyógyászati készítményeket, 

illetve azok lejárati idejét. Nem vizsgálták azt, hogy a felhasznált készítmények 

engedélyezettek-e Magyarországon (az egyik telepen volt a hűtőben nem engedélyezett szer). 

Az állatgyógyászati készítmények tárolásának, nyilvántartásának megfelelőségét nem 

vizsgálták. Az öko-állattartókhoz kapcsolódó dokumentáció áttekintése alapján 

megállapítható, hogy ugyanazon hiányosságok ismétlődnek évről-évre (pl. az egyedek 

kezeléseit, állatértékesítést, beszerzést nem jelentik előzetesen a tanúsító szervezet felé). 

Következtetésként elmondható, hogy az ENAR-ban szereplő adatok ismerete nélkül az 

állomány egyedszintű azonosítását és az állatmozgás nyomonkövetését nem tudják elvégezni 

a tanúsító szervezetek. Az ellátó állatorvosok nem a jogszabályoknak megfelelően vezetik a 

gyógykezelési naplót, valamint nem engedélyezett szert is használtak egy esetben. Az 

ellenőrök pedig képzettség hiányában nem tudják a gyógykezelési naplót értelmezni, az 

abban szereplő információkat felülvizsgálni (pl. helyesen állapította-e meg az ellátó 

állatorvos az öko-szabályok szerinti várakozási időt). A tanúsító szervezetek ellenőrzési 

rendszere és a hatósági ellenőrzések sem biztosítják az állattartó telepek nyilvántartásának 

jogszerű vezetését. Ezen okokból következően az egyes állatok öko-státuszának 

meghatározása és nyomonkövetése nem biztosított. 

A NÉBIH-re vonatkozóan a helyszíni auditokat követően intézkedési terv kidolgozására 

került sor, amely alapján a következő intézkedések valósultak meg.  

A NÉBIH 

• 2016. júliusban képzést tartott a tanúsító szervezetek részére a vizsgált szakterületeken, 

• egyeztető megbeszélést tartott a Magyar Állatorvosi Kamarával az ellátó állatorvosok 

képzéséről és a kamarai újságban egy tájékoztató anyag megjelentetéséről, 

• adatszolgáltatást biztosít az ENAR adatbázisban szereplő adatokhoz a tanúsító 

szervezeteknek, 
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• a tanúsító szervezeteket határozatban kötelezte a hatóság a rendszerjavító intézkedések 

megtételére, amelyeknek a megadott határidőig eleget tettek. 

Kölcsönös Megfeleltetés rendszerének éves felülvizsgálata 

Szabálybetartási audittal, dokumentációvizsgálat keretében, hét megyére kiterjedően történt 

meg a JFGK 7 (szarvasmarhák azonosítása és nyilvántartása) követelmények tekintetében 

végzett KM ellenőrzések szervezésének, illetve a KM ellenőrök jogszabályokban és 

utasításokban előírt ellenőrzési, adminisztrációs és elektronikus rendszerekben történő 

rögzítési feladatai végrehajtásának vizsgálata. 

A NÉBIH és a kormányhivatalok között hatékony koordináció és információcsere zajlik, a 

KM szakrendszer kellő támogatást nyújt az ellenőrzést végzőknek. A megyei ellenőrzési 

ütemtervek elkészítése, az ellenőrzések ütemezése, a vezető ellenőrök kijelölése és 

kiválasztása az eljárásrend betartásával történik. A tartalék ellenőrök kijelölése hét megyéből 

ötnél nem történt meg, mert nincs olyan gyakorlattal rendelkező humánerőforrás, akit az 

ellenőrzésekhez még nem sorolnak be, és pótellenőrként kijelölhető. Az ellenőrzések 

megkezdésének feltétele az, hogy minden ellenőr sikeres vizsgát tegyen egy központilag 

szervezett képzésen. A vizsgált 78 személyből 18 fő nem tett eleget vizsgakötelezettségének. 

Az ellenőrzések előkészítése során többnyire adminisztrációs hibákat vétettek az ellenőrök. 

Az ügyfél előzetes értesítéséről készítendő feljegyzés hiányzott, illetve az ellenőrzési 

jegyzőkönyvek generálását az ellenőrzést megelőzően több mint egy héttel korábban 

végezték el. Az ENAR betétlapok 23%-ánál megállapítható volt, hogy hiányosan kitöltött 

jegyzőkönyv került a helyszínen hitelesítésre. Néhány aktából hiányzott a szakrendszerben 

meglévő „1967 Elkésett/Elmulasztott bejelentések” melléklet. Egyes egyedekről nem lehetett 

megállapítani a bejegyzések alapján, hogy állományban van vagy kijelentetlen státuszban 

vannak. Az egyedleltár és a regisztrálatlan egyedek listája kitöltetlenül került az aktába. Az 

állomány-nyilvántartás szerinti állatlétszám, illetve a nem megfelelő füljelzővel megjelölt 

egyedek száma mező néhol üresen maradt. Gyakori hiba volt, hogy az ENAR betétlapokat 

egyik fél sem írta alá, és nem tüntették fel rajta a garnitúraazonosítót. A határozatok a 

szakrendszerből generálódnak, amelyben a tényállás alapjául elfogadott bizonyítékként a 

jegyzőkönyv kerül megnevezésre a Ket-nek (a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény) való megfelelés érdekében. A 

jegyzőkönyvekben azonban a megállapítások alapjául szolgáló bizonyíték nem volt 

megnevezve, és csatolásra sem került. A határozatok közlése gyakran három hónapon túl 

történt. Egy esetben a 300-nál több egyed késedelmes bejelentésénél a határozatban csak 

enyhe szankció generálódott. 

Megállapítható, hogy a képzések teljesítésében tapasztalható elmaradás nem nyújt elegendő 

garanciát arra, hogy minden gazdálkodó az aktuális követelményeknek megfelelően kerüljön 

ellenőrzésre. Az ellenőrzések tartalék ellenőrök kijelölése hiányában is határidőre teljesültek, 

ezért  és a kormányhivatalok létszámhiányra való hivatkozása okán  e kötelezettség 

eltörlése átgondolandó. Az előírtnál korábban legenerált ENAR adatok alapján az ellenőr 

téves következetésekre juthat. A jegyzőkönyvekben fellelhető kitöltetlen 

lapok/mezők/kérdések nyitva hagyják a lehetőséget az adatok utólagos módosításához. A 

jegyzőkönyvi megállapítások alapját képező bizonyítékok megnevezésének vagy 

csatolásának hiánya az ellenőrzések utólagos rekonstruálhatóságát nehezíti. A megyei 

kormányhivatalok részére tett javaslatok az eljárásrend betartására hívták fel a figyelmet. 

Intézkedési tervet a NÉBIH készített két javaslat vonatkozásában, amely szerint a következő 

ellenőrzési év megkezdéséig elvégzik az eljárásrend felülvizsgálatát, és az oktatásokra 

vonatkozó szakrendszeri adatrögzítések hibáit extra ellenőrzések bevezetésével 
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minimalizálják. 

Rendszerelemzés a hatósági folyamatok elektronizáltsági fokának feltérképezése érdekében 

Három szakterület (állatgyógyászati termékek, bor és alkoholos italok, erdészet) hatósági 

folyamatainak felmérésére és a folyamatok elektronizáltsági fokának megállapítására került 

sor dokumentáció auditok keretében. 

Az auditok során összesen 149 hatósági folyamat elemzése történt meg. A hatósági eljárások 

értékelése hatfokozatú skálán zajlott: 

0. szint: Minden kizárólag papír alapú 

1. szint: A szervezetre vonatkozó információk online közzé vannak téve (honlap), de az 

ügyintézés kizárólag papír alapú 

2. szint: E-nyomtatványok elektronikusan is kitölthetők, de azok elektronikus 

benyújtására nincs lehetőség 

3. szint: E-nyomtatványok online kitölthetők és elektronikusan benyújthatók, de például 

a díjfizetés személyes 

4. szint: A teljes ügyintézési folyamat elektronikus, az ügyfél fizikailag nincs jelen és 

minden elektronikusan és az ügyfél által nyomonkövethetően zajlik 

5. szint: Automatizált űrlapkitöltés a meglévő adatokból, amelyeket már eleve 

feltüntetnek a személyre szabott űrlapban, s az állampolgárnak ezeket nem kell újra 

beírnia 

A 0. és az 5. szinten álló folyamatot az auditok során továbbra sem azonosítottunk. Az 

elemzett szakterületek folyamatainak értékelését az alábbi ábra szemlélteti.  

 
38. ábra: Elektronizációs szintek aránya a vizsgált területeken 

Az egyes szakterületek folyamatainak elektronizáltsági szintjei az alábbi ábrákon láthatóak. 
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39. ábra: Állatgyógyászati termékek folyamatainak elektronizáltsági szintjei 

 
40. ábra: Bor és alkoholos italok folyamatainak elektronizáltsági szintjei 

 
41. ábra: Erdészet folyamatainak elektronizáltsági szintjei 

A hatósági folyamatok elektronizáltsági szintje a három szakterület folyamatait tekintve 

rendkívül alacsony.  

A szakmai munkát többféle elektronikus rendszer támogatja. Ezek a rendszerek túlnyomó 

részt a hatóság belső folyamatait támogatják, azonban egyes eljárásokban már az ügyfelek 

elektronikus tevékenységeit is kiszolgálják.  

Az elemzés alá vont szakterületek közül a legmagasabb elektronizáltsági szint a 4-es szint, 

amelyet az EUTR (European Timber Regulation, faanyagterméklánc-felügyelet) tesz lehetővé 

azáltal, hogy az abban zajló regisztrációval összefüggő folyamatok ügyfélkapun keresztül, 
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elektronikus módon indíthatók, valamint a regisztrációs folyamat eredményéről is 

ügyfélkapun keresztül értesülnek az ügyfelek.  

A Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóság 2013-3. számú felülvizsgálatának nyomonkövető 

rendszerauditja 

Interjúval és igazoló dokumentumok bekérésével vizsgálták az auditorok a 2013. évi audit óta 

történt intézkedéseket, változásokat a 2013. évi audit jelentés 20 vizsgált kérdéskörére 

vonatkozóan. 

Hat vizsgált kérdéskörben történt előrelépés, hat kérdéskörben részben történt változás.  

Az alábbi témakörök esetében pedig nem történt változás:  

 az illetékességi területek megoszlása változatlan maradt,  

 a már elvetett és kikelt növények GMO-szennyezettségének vizsgálatát végző 

hatóság/szervezet jogszabályi kijelölése hiányzott,  

 a humán erőforrás hiánya továbbra is fennállt, főleg a speciális szaktudást igénylő 

területeken,  

 a központi eljárásrendek továbbra is elnökhelyettesi aláírással voltak ellátva.  

Pozitívum volt, hogy az Igazgatóság  hatósági feladatok tekintetében  továbbra is csak 

jogszabályi felhatalmazás alapján végez feladatokat, a szántóföldi vetőmagok hatósági 

ellenőrzése teljes körű, a zöldség vetőmagok esetében az Igazgatóság tételes vizsgálatot 

végez, a fémzárolás folyamatában rendszeresen vannak keresztellenőrzési pontok. Az 

Igazgatóságon az egyes szakterületek a szakrendszereken keresztül érik el a hatósági 

tevékenységre vonatkozó adatokat. A dísznövény és zöldségpalánta szakterületen havi papír 

alapú jelentés van.  

A szakrendszeri fejlesztések rendszertervei elkészültek, ugyanakkor a kivitelezés még nem 

valósult meg. 2016. március 1-től dokumentált eljárás (Szakmai útmutató a vetőmagtételek 

GMO ellenőrzéséhez) szabályozza a GMO vetőmagtételek ellenőrzésének eljárását. A 

tájfajták esetében változott az eddigi gyakorlat, vagyis már nemcsak dokumentáció ellenőrzést 

végeznek, hanem helyszíni vizsgálatot is. A növénytermesztési hatóságnál alkalmazott 

oktatási, képzési és vizsgáztatási rendszer továbbra is példaértékű. Az Igazgatóság a képzéseit 

megfelelően dokumentálja. 

Élelmiszerek minősége és jelölése hatósági ellenőrzésének végrehajtása és hatékonysága 

Irodai audit, dokumentumvizsgálat és witness audit keretében került felülvizsgálatra az 

„Élelmiszer-jelölés hatósági ellenőrzésének végrehajtása és hatékonysága” tárgyú audit.  

Az élelmiszer-jelölés hatósági ellenőrzésének rendszere összességében megfelel a vonatkozó 

jogszabályi követelményeknek. A rendszerben számos példa van jó gyakorlatra, azonban még 

van néhány olyan terület, amely gyengíti a hatósági ellenőrzések hatékonyságát, illetve az 

ellenőrzések egységes és következetesen jó minőségű elvégzését. Az ellenőrzések 

tervezésének, szervezésének területén a kockázatelemzést teljes körűen kell megvalósítani. A 

kiadott útmutatók elsősorban a hatósági eljárás lefolytatásához adnak iránymutatást, a jelölés 

ellenőrzés konkrét szakmai kivitelezéséhez nem nyújtanak elég részletes segítséget, ezért egy 

kevesebb tapasztalattal bíró ellenőrnek nem elegendőek. A jelölésvizsgálat hatósági 

ellenőrzésének egységes minőségét, következetességét és komplexitását a már meglévő 

útmutatókra alapozva szükséges fejleszteni. Az első fokon eljáró hatósági személyek 

munkájának felülvizsgálatára kiadott útmutatót felül kell vizsgálni.  

Hatásköri átfedés van az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv és a fogyasztóvédelmi hatóság 

élelmiszer-tájékoztatással kapcsolatos feladatai között, mivel az élelmiszer-jelölés vizsgálata 
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és a tisztességes tájékoztatás gyakorlatának vizsgálata nem választható szét egyértelműen. 

Ennek ellenére hatásköri összeütközés nem volt, és a két hatóság kölcsönös kommunikációval 

megoldja az egyes ügyeket. 

Jó gyakorlat a regionális képzések rendszere, amely során a korábbi képzők képzése elv 

helyett, közvetlenül adják át az ismereteket a hatósági ellenőrzéseket végző személyzetnek. 

Az egységes és következetes hatósági ellenőrzéseket segíti az élelmiszerekkel kapcsolatos 

hatósági ellenőrzés eljárásrendeket, szabályokat és iratmintákat tartalmazó Hatósági 

Útmutató, illetve a rendszeresen frissített, élelmiszerekre vonatkozó jogszabálygyűjtemény, 

amely a NÉBIH honlapján a vállalkozók számára is elérhető. 

Az élelmiszer-vállalkozók megkeresésére az FM és a NÉBIH együtt, egymással egyeztetve 

adja ki a közösen kialakított szakmai álláspontját, amelyet a kormányhivataloknak is 

megküld. 

A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló 1169/2011/EK rendelet 

kötelező alkalmazása előtt rendelkezésre álló 3 éves felkészülési időszakban a hatóság és az 

élelmiszer-vállalkozók felkészítését az új előírásokra előadások megtartásával és 

közlemények megjelentetésével segítette a központi hatóság. 

Élelmiszer kereskedelem hatósági ellenőrzésének végrehajtása és hatékonysága 

Irodai audit, dokumentum vizsgálat és witness audit keretében került felülvizsgálatra az 

„Élelmiszer-kereskedelem hatósági ellenőrzésének végrehajtása és hatékonysága” tárgyú 

audit. 

Az élelmiszer-kiskereskedelmi létesítménynek és tevékenységek hatósági ellenőrzésének 

rendszerét az élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság kidolgozta. Kialakították az ellenőrzések 

tervezésének és szervezésének rendszerét, amely szerint végrehajtják a hatósági 

ellenőrzéseket, és a hatékonyság felülvizsgálatának egyes elemei is működnek. 

Az eredményes és hatékony koordináció az érintett hatóság többsége között megvalósul, de 

jegyzői értesítések és a szakhatósági felkérések gyakori elmaradása akadályt jelent az 

építésügyi szakhatósági feladat ellátásában, illetve rontja az ellenőrzések hatékonyságát. 

A NÉBIH irányítási feladatai döntően ellenőrzések szervezése, képzések tartása, útmutatók és 

szakmai álláspontok kiadása, másodfokú eljárások lefolytatása és RASFF (Rapid Alert 

System for Food and Feed, élelmiszer- és a takarmánybiztonsági riasztási rendszer) 

koordináció, és a szakmai álláspontok kiadása. Ez utóbbiak területi szervek felé történő 

kiadásáról a jövőben is rendszeresen gondoskodni kell. 

A központi hatóság és a területi szervek az élelmiszer-forgalmazó létesítmények és 

tevékenységek ellenőrzésének eljárását több útmutató tartalmazza, melyeket a területi szervek 

ismernek és alkalmaznak. A tagállamokból és harmadik országokból beérkező szállítmányok 

élelmiszerlánc-biztonsági ellenőrzésére és a külön engedélyezési eljárásra speciális útmutatók 

készültek. Az útmutatók segítik az egységes eljárások lefolytatását, új hatósági útmutató 

kiadásának szükségessége nem merült fel.  

Az ellenőrzések tervezésének és az ellenőrzési terv teljesülésének vizsgálata során a 

megfelelő visszacsatolás érdekében a jövőben az OÁIR adatainak előtérbe helyezését 

javasolta az auditcsoport. Figyelembe véve, hogy az OÁIR rendszerben a 

kockázatértékeléshez szükséges (kapacitási és kockázati) adatok hiányosak, illetve a 

létesítmények tevékenységének kockázata komplexen nem kezelhető, ezért az OÁIR rendszer 

adatokkal feltöltése és az ellenőrzés tervezésének ismételt átgondolása szükséges a hatékony 

kockázatbecslés érdekében. 

Mivel az élelmiszer-előállítással és -forgalmazással kapcsolatos adatszolgáltatásról és 

nyomonkövethetőségről szóló 3/2010. (VII. 5.) VM rendelet [a továbbiakban: 3/2010. (VII. 
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5.) VM rendelet] módosítása következtében a járási hivataloknak nem áll rendelkezésére 

elegendő információ a tagállamokból, harmadik országból beérkező szállítmányokról, nem 

tudják hatékonyan ellenőrizni az élelmiszerlánc ezen területét.  

Az audit feltárta, hogy a területi szervek szükségesnek tartják az élelmiszerek forgalomba 

hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről szóló 57/2010. 

(V. 7.) FVM rendelet 2. mellékletében bővítését, ugyanis álláspontjuk szerint a 

húskészítmények és a tojás kockázatossági megítélése megegyezik a rendeletben már szereplő 

termékekével.  

A hatóságok munkavégzéséhez szükséges létesítmények és alapvető eszközök rendelkezésre 

állnak. A helyszíni munkavégzés és következésképpen az ellenőrzés-tervezési folyamat 

hatékonyságát segítené, ha az ellenőrök rendelkeznének mobil internetes elérhetőséggel. A 

mintavételi terv végrehajtásának vizsgálata a mintaszállítás hibáira utaló tényeket tárt fel, 

amely alapján 2017-ben a téma auditja kerül lefolytatásra.  

Jó gyakorlat, hogy az egyik megye az első fokon eljáró hatósági személyek felülvizsgálatát, 

egy erre a célra rendszeresített formanyomtatvány segítségével rendszeresen végzi, amelynek 

eredményei a teljesítmény-értékelési rendszerbe is visszacsatolásra kerülnek. 

Az audittal érintett szervezeti egységeknek intézkedési tervet kellett készíteniük a szakmai 

álláspontok egységes és rendszeres kiadására, az első tagállamokból és harmadik országokból 

érkező szállítmányok ellenőrzésének hatékonyabbá tételére, az első fokon eljáró személyek 

munkájának felülvizsgálatára, egyes útmutatók és adatbekérések fenntartásának átgondolására 

vonatkozóan.  

Tojás és tojástermékkel kapcsolatos hatósági feladatok végrehajtása és hatékonysága 

Irodai audit, review audit és witness audit keretében került felülvizsgálatra a „Tojás és 

tojástermékekkel kapcsolatos hatósági feladatok végrehajtása és hatékonysága” tárgyú audit.  

Az élelmiszerlánc-felügyeleti rendszer a vizsgált témakörben megfelel a 882/2004/EK 

rendelet általános követelményeinek. A járási hivatalok azonban nem tudják az egységeket 

minden részletre kiterjedően ellenőrizni, a helyszíni ellenőrzéshez nem áll rendelkezésre 

hatósági útmutató és speciális ellenőrzési lista. A hatósági ellenőrzések tervezése az OÁIR 

rendszerben történik kockázati tényezők alapján. Az egyik vizsgált megyében18, míg a másik 

megyében 9 tojáscsomagoló nem szerepel az OÁIR rendszerben, általánosságban nem 

rögzítik a kapacitási adatokat és a nem megfelelőségeket. Az engedélyezett üzemek esetében 

 a NÉBIH útmutatása alapján, kockázati tényező figyelembe vétele nélkül – évi 4 ellenőrzést 

kell végrehajtani. A hatósági ellenőrök munkája nem volt egységes színvonalú.  

Következtetésként elmondható, hogy mivel az OÁIR rendszerben nem rögzítik a 

kockázatértékeléshez szükséges adatokat, illetve minden engedélyezett létesítményt évente 

négyszer kell ellenőrizni, a létesítmények éves ellenőrzési terve nem felel meg a 882/2004/EK 

rendelet szerinti követelménynek (hatósági ellenőrzések szervezésének kritériumai). Két járási 

hivatal nem hajtotta végre teljes körűen az éves ellenőrzési tervet. A visszaellenőrzés 

megtörtént a NÉBIH részéről, azonban nem volt visszacsatolt intézkedés az ellenőrzés 

tervezésekor. A 3/2010. (VII. 5.) VM rendelet módosítása bevezette, hogy 2015. január 1-től 

tagállamból érkező szállítmányokra vonatkozóan nem kell teljesíteni az előjelentési 

kötelezettséget, ha ezt a vállalkozó az EKÁER-ben teljesítette. A megyék/járások így nem 

tudják hatékonyan ellenőrzi az élelmiszerlánc ezen területét. 

Az audittal érintett szervezeti egységek intézkedési tervet készítettek. A központi hatóság 

vállalta speciális útmutató és ellenőrzési lista kidolgozását, amely tartalmazza az audit során 

felmerült egyéb hiányosságokkal kapcsolatosan követendő eljárásokat. A más tagállamból 
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érkező tojások hatósági ellenőrzésének hatékonyságának növelésére javaslatot dolgoznak ki, 

továbbá vállalták az éves ellenőrzési terv felülvizsgálatát az audit eredményeinek alapján. A 

megyei illetékes hatóság vállalta az OÁIR rendszer feltöltését, javítását, továbbá hatósági 

intézkedések végrehajtását a tojástermék-előállító üzemben is. Az intézkedési tervben 

foglaltakat mind a központi, mind a megyei illetékes hatóság határidőre, 2017. február végéig 

megfelelően végrehajtotta.  

Egyes élő állatokban és állati termékekben lévő anyagok és azok maradványainak ellenőrzése, beleértve az 

állatgyógyászati termékek ellenőrzésének végrehajtását és hatékonyságát 

Irodai audit és witness audit keretében került felülvizsgálatra „Az élelmiszer-termelő állatok 

kezelése során alkalmazott állatgyógyászati készítmények felhasználásának hatósági 

ellenőrzése és annak hatékonysága” tárgyú audit. 

Az NÉBIH rendelkezik az audit hatálya alá tartozó hatósági feladat elvégzéséhez szükséges 

eszközökkel. Az inspektorok rendelkeznek kellő szaktudással a hatósági felülvizsgálat 

elvégzéséhez, azonban a humánerőforrás nem áll arányban a feladatokkal. Az inspektorok 

nem vesznek részt a létesítményellenőrzési terv kialakításában, nem rendelkeznek 

információval az előző évi reziduum monitoring vizsgálati eredményekről sem. 

Az állattartó telepek ellenőrzésére szolgáló ellenőrzési listában szereplő kérdések némelyike 

nehezen értelmezhető mind a megyei, mind a központi szakembereknek. A telepeken 

ellenőrzést végző hatósági, illetve járási főállatorvos szaktudása megfelelő volt a telepen 

alkalmazott állatgyógyászati készítmények felhasználásának ellenőrzésére. A baromfitartó 

telepen megfelelően alkalmazták az állatgyógyászati készítményeket, és erről megfelelő 

nyilvántartást is vezettek. A sertéstartó telepen nem volt megfelelő a gyógykezelések 

nyilvántartása, a készítmények tárolása, a készítmények alkalmazása. Az állatvédelmi és 

állathigiéniai előírásokat sem tartották be a telepen.  

Következtetésként elmondható, hogy a hatósági ellenőrzéseken nem megfelelőségeket teljes 

körűen feltárták és megfelelő intézkedéseket hoztak a nem megfelelőségek észlelése után. A 

hatósági ellenőrzések és azok felülvizsgálata is hatékony, ugyanakkor az ellenőrzések 

eredményeit nem veszik figyelembe a következő évi létesítmény ellenőrzések tervezése során, 

ami annak hatékonyságát csökkenti. A sertéstelepen talált hiányosságok miatt az ellenőrzést 

végző járási főállatorvos figyelmeztetésben részesítette az állattartót. A járási főállatorvos 

utóellenőrzést végzett, mely során megállapította, hogy a gyógyszerfelhasználással 

kapcsolatos hiányosságok javításra kerültek. 

A NÉBIH igazgatóságai közötti szakmai kommunikációt javítani szükséges, kiemelten az 

ellenőrzések tervezése esetén. A telepekre vonatkozó ellenőrzési lista félreérthető kérdéseit 

egyértelműsíteni szükséges. Javasolt egy, a 128/2009 FVM rendelet előírásainak megfelelő 

gyógykezelési napló formanyomtatványt közzétenni. 

A 2015. és 2016. évi auditok intézkedési terveiben foglaltak végrehajtásának nyomonkövetése 

Az auditokhoz kapcsolódóan az auditált szervezeti egységek intézkedési terveket készítenek. 

Ezek végrehajtását a NÉBIH nyomonköveti. A 2015-2016. évi auditok intézkedési terveiben 

megfogalmazott feladatokat a megjelölt határidőig valamennyi auditált szervezeti egység 

végrehajtotta. 
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Év Intézkedések száma (db) 

intézkedési 

tervben 

meghatározott 

végrehajtott  nem 

végrehajtott  

folyamatosan 

teljesítendő 

a teljesítési 

határidő 

még nem 

járt le 

2015. 34 24 0 10 0 

2016.  44 27  0 14 3 

20. táblázat: 2015 és 2016-os intézkedési tervekben foglaltak végrehajtásának 

nyomonkövetése 

Riasztási rendszerek 

A NÉBIH több nemzetközi, EU-s riasztási rendszer kijelölt kapcsolattartó pontja. Ezek közül 

az egyik az EU tagállamokban működő élelmiszer- és a takarmánybiztonsági riasztási 

rendszer (RASFF, Rapid Alert System for Food and Feed). A NÉBIH honlapján 

folyamatosan, hetente frissül az új RASFF ügyek magyar nyelvű adatbázisa, megtalálhatók a 

RASFF éves jelentések, információk, hírek és - amennyiben a hazai vásárlók szélesebb köre is 

érintett  sajtóközlemények jelennek meg egyes kiemelt, magyar vonatkozású esetekkel 

kapcsolatosan. 

A brüsszeli RASFF központ 2016-ban összesen 2.922 eredeti bejelentést továbbított a 

tagállamoknak, melyek között 817 riasztás, 372 információs jelentés nyomonkövetésre, 574 

figyelemfelhívó információs jelentés és 1.159 határ-visszautasítás volt. A bejelentéseken 

túlmenően 20 hír is érkezett. A 2016. évi bejelentésekből 88% (2.582) vonatkozott 

élelmiszerekre, 7% (209) takarmányokra és 5% (131) élelmiszerrel érintkező anyagokra. Az 

élelmiszerekkel kapcsolatos EU-bejelentések leggyakoribb oka a patogén mikroorganizmusok 

jelenléte, valamint a megengedettnél magasabb mikotoxin szint volt. További nagyobb számú 

bejelentést tett szükségessé a növényvédőszer-maradékok jelenléte és a nem engedélyezett új 

élelmiszer-összetevők használata. Gyakran találtak a hatóságok továbbá a nehézfémekkel (a 

legtöbb esetben higannyal, ritkábban kadmiummal) szennyezett élelmiszereket, és jelentősnek 

volt mondható a nem megfelelően használt élelmiszer-adalékanyagok és -színezékek, az 

idegen (szennyező) anyag, az allergének, a csalások és hamisítások miatt tett bejelentések 

száma is. 

Magyar vonatkozású ügy 2016-ban 141 volt, ami az előző évihez képest 64%-os növekedést 

jelentett (2015: 86 eset). Ezek közül 117 élelmiszerrel, 14 takarmánnyal és 10 élelmiszerrel 

érintkező anyaggal kapcsolatos volt.  
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42. ábra: Erdészet folyamatainak elektronizáltsági szintjei 

A legtöbb hazai ügy különleges táplálkozási célú élelmiszerekkel, étrend-kiegészítőkkel és 

dúsított élelmiszerekkel volt kapcsolatos (36 eset, 25,5%). Nem engedélyezett új 

élelmiszereket (például agmatin szulfát, kreatin-nitrát), gyógyszer hatóanyagokat (szinefrin, 

yohimbin), patogén mikroorganizmusokat (Escherichia coli), nehézfémet (ólom) mutattak ki 

a termékekben. A második leggyakrabban kifogásolt termékcsoport, az előző évhez 

hasonlóan, a gabona és péksütemények csoportja volt (15 eset, 10,6%). Itt leggyakrabban a 

bioszennyezők (atropin), a mikotoxinok (ochratoxinok), az idegen (szennyező) anyag és az 

allergének (nem jelölt mandula, glutén, szezámmag, tej összetevő) okoztak problémát. A 

harmadik leggyakrabban kifogásolt termékcsoportba a baromfi- és baromfitermékek kerültek 

(13 eset, 9,2%). Ebben a termékcsoportban a leggyakoribb kifogást a szalmonella baktérium 

jelenléte jelentette kacsa, csirke, pulyka húsban és tojásban. A gyümölcsök és zöldségek 12 

esettel (8,5%) szerepeltek növényvédőszer-maradék, mikotoxinok, összetételi problémák, 

idegen anyag, magas élelmiszeradalék mennyiség miatt.  

2016-ban riasztásként 72, tájékoztatásként 44, határ-visszautasításként 4 bejelentés érkezett, 

míg hír formájában a NÉBIH egy esetben kapott értesítést a Bizottságtól. A magyar hatóság 7 

riasztást, 11 tájékoztatást és 2 határ-visszautasítást jelentett be. Kétoldalú (bilaterális) 

megkereséssel 6 ügyben fordult valamely tagállam hazánkhoz és Magyarország 3 esetben más 

tagállamhoz.  

Az AAC (Administrative Assistance and Cooperation System, Igazgatási Segítségnyújtási és 

Együttműködési Rendszer) rendszert az Európai Bizottság a RASFF-hoz hasonlóan 

működteti, olyan ügyekben, melyek leginkább nem megfelelő minőségi paraméterekre 

vonatkozó kifogást közölnek, de nem jelentenek egyértelmű élelmiszerbiztonsági kockázatot. 

A rendszer biztosítja a hamisítás gyanúját felvető esetek kezelését is. Cél a határon átnyúló 

ügyek hatékony kezelése (nyomonkövetési vizsgálat kérése, dokumentáció megküldésének 

kérése más tagállamtól, vállalkozások adatainak egyeztetése, stb.) továbbá a nemzetközi 

jogsegély folyamatának felgyorsítása. 

2016-ban Magyarországot 6 AAC és 10 hamisítás gyanúját felvető bejelentés érintette, 

melyből 3 esetben hazánk volt a bejelentő tagállam. A kifogásolás oka 4 esetben nem 
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engedélyezett összetevő, 4 esetben jelölési hiba, 3 esetben határérték feletti mennyiségű 

összetevő és 5 esetben illegális előállítás volt. 

A tagállamok között működő harmadik gyors riasztási rendszer (Rapid Alert System, RAS) az 

állatgyógyászati szerekkel kapcsolatos ügyeket kezeli. Az év során összesen 7 bejelentés 

érkezett. A jelentett készítmények minőséghibás/hamisított tételei Magyarországon nem 

kerültek forgalmazásra, ezért további intézkedésre nem volt szükség. 

Kapcsolattartás az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatósággal  

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 az EFSA „Focal Point” 

hálózatában, amelynek átfogó feladata a tudományos információcsere támogatása az EFSA és 

a hazai intézmények, szakemberek között. A hálózat feladatainak ellátása keretében a NÉBIH 

többek között megválaszolta az EFSA és a tagállamok által küldött kérdéseket, folyamatosan 

tájékoztatta a hazai szakembereket az EFSA tudományos tevékenységéről, kiírt pályázatairól, 

konzultációiról, az EFSA főigazgatójának magyarországi látogatása alkalmával konferenciát 

szervezett a hazai szakemberek részére 2016 novemberében. 

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. 


