ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI ÉS FÖLDHIVATALI FŐOSZTÁLY
ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI ÉS ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI OSZTÁLY

(1) Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály a hatósági jogalkalmazói feladatai
körében:

a) Feladat- és hatáskörével összhangban élelmiszerlánc-felügyeleti, élelmiszer-ellenőrzési,
takarmány-ellenőrzési és állatvédelmi bírságot szabhat ki;
b) Nyilvántartást vezet
ba) az élelmiszervállalkozásokról;
bb) élelmiszer-biztonsági felügyelet alá tartozó helyekről;
c) Engedélyezi az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról
szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i 853/2004/EK rendelete 4. cikkének
(2) bekezdése alapján engedélyköteles élelmiszer-vállalkozás működését;
d) Nyilvántartást vezet az engedélyezési kötelezettség alá nem tartozó élelmiszer-vállalkozásokról;
e) Nyilvántartást vezet az egyéb, szakterületéhez kapcsoló - jogszabályokban meghatározott adatokról.
f) Az Európai Unió élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó gyors vészjelző rendszerén
keresztül Magyarországra érkező bejelentés alapján, továbbá a Magyarországon észlelt veszély
esetén megteszi a szükséges intézkedéseket;
g) Elrendeli az élelmiszer-vállalkozás részére a szükséges vízminőség-javító intézkedéseket;
h) Megtilthatja vagy korlátozhatja az egészségre veszélyt jelentő ivóvíz élelmiszer-vállalkozásoknál
történő felhasználását;
i) A saját kutas vízellátású élelmiszer-vállalkozások esetében mintavételi pontra egyedi határértéket
szabhat meg;
j) Előkészíti a járványveszély esetén a szükséges hatósági intézkedések elrendelését, továbbá az
állat-egészségügyi

szempontból

külön

eljárást

igénylő

állati

hulladék,

anyag,

eszköz

ártalmatlanná tételét, és gondoskodik a társhatóságok tájékoztatásáról;
k) Előkészíti a döntést a kártalanításról ötmillió forintot meghaladó kár esetében;
l) Előkészíti a jogszabályokban előírt állat-egészségügyi akciók (kötelező védőoltások, diagnosztikai
vizsgálatok, parazitózisok elleni védekezés stb.) elrendelését;
m) Előkészíti az engedélyt az állat-egészségügyi szolgáltató létesítmények, az élelmiszerláncról és
hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény végrehajtására kiadott jogszabályban
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meghatározott fajú és létszámú állatot tartó gazdaság, állatrakodó, állati eredetű melléktermék
kezelését, szállítását végző vállalkozás működése tekintetében;
n) Engedélyezi, nyilvántartja és ellenőrzi az állati eredetű melléktermékekkel foglalkozó szállítói,
ártalmatlanítói tevékenységet végző üzemeltetőket;
o) Nyilvántartást vezet
oa) az állatorvosokról;
ob) állattartókról, állattartó tenyészetekről, állatkereskedőkről;
oc) az állat-egészségügyi felügyelet alá tartozó helyekről;
od) az állat-egészségügyi szolgáltató létesítményekről;
p) Előkészíti az állatvédelmi intézkedések elrendelését;
q) Kivizsgálja, kivizsgáltatja az állatvédelmi tárgyú bejelentéseket;
r) Meghatározza az idegen állományból származó állatok állat-egészségügyi megfigyelési célú
elkülönítésének módját és idejét;
s) Nyilvántartást vezet
sa)

a

közúti

élőállat-szállításra

engedélyezett

gépjárművezetőkről,

az

állatkísérőkről,

állatszállítókról, állatszállítmányozókról;
sb) a közúti élőállat-szállításra engedélyezett gépjárművekről;
sc) az egyedi azonosítású állatokról;
sd) az állatkísérlet végzésére jogosultakról;
se) a veszélyes ebekről és a veszélyessé minősített ebek jogszabályban meghatározott
adatairól;
sf) továbbá az egyéb, szakterületéhez kapcsoló - jogszabályokban meghatározott - adatokról;
sg) a takarmány-vállalkozásokról;
sh) a takarmányozási hatósági felügyelet alá tartozó helyekről;
si) az állati eredetű melléktermékkel foglalkozó vállalkozásokról;
t) Engedélyezi
ta) az állatkísérlet végzését;
tb) a kísérleti célú állat tenyésztése (szaporítása), tartása, szállítása, valamint forgalomba
hozatalát;
tc) a takarmány-előállító és takarmányt forgalomba hozó létesítményeket;
td) a lejárt etethetőségi, felhasználhatósági, illetve minőség-megőrzési idejű takarmány
forgalomba hozatalát, valamint a minőségében károsult takarmány felhasználását;
te) az élelmiszert előállító üzemekből származó, takarmányként felhasználható melléktermékek
kezelését, felhasználását, további feldolgozását;
tf) az állati eredetű melléktermék ártalmatlanítását végző vállalkozásokat.
(2) Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály az ellenőrzési feladatai körében:
a) Elvégzi az Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Tervben (ITNET) előírt monitoring
vizsgálatokat;
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b) Élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében helyszíni létesítmény elelnőrzéseket
végez.
(3) Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály a felügyeleti feladatai körében:
a) Ellenőrzi az élelmiszerbiztonsági, illetve -minőségi, állat-egészségügyi rendelkezések megtartását;
b) Ellenőrzi az élelmiszer-előállító, -elosztó, és -forgalmazó létesítmény harmadik országba irányuló
exportra való alkalmasságát, a nemzetközi előírásoknak megfelelően;
c)

Megteszi a szükséges intézkedéseket élelmiszerlánc esemény esetében;

d) Az élelmiszer-vállalkozásoknál felhasznált vízre vonatkozóan bármely olyan vízminőségi jellemző
vizsgálatát is elrendelheti, amelyről feltételezhető, hogy olyan mennyiségben, illetőleg
koncentrációban van jelen az ivóvízben, amely egészségügyi szempontból kockázatot jelenthet;
e) Ellenőrzi az ivóvíz minőségű víz biztosítását, az élelmiszeripari vállalkozások vízellátó rendszereit,
illetve a saját kutas vízellátású élelmiszer-vállalkozások önellenőrző vízvizsgálati programjának
teljesítését az általa felügyelt élelmiszeripari-vállalkozásoknál;
f) Hatósági vízminőség-ellenőrző vizsgálatot végez a) Ellenőrzi az állatok védelméről és kíméletéről
szóló törvényben foglaltak betartását;
g) Ellenőrzi az állatkísérletek végzését;
h) Ellenőrzi takarmánybiztonsági, és –minőségi előírások megtartását;
i) Közreműködik az állatkínzások kivizsgálásában.
(4) Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály a koordinációs feladatai körében:
a) Szakterülete vonatkozásában szervezi az élelmiszerlánc-felügyeleti éves ellenőrzési és monitoring
terv végrehajtását, valamint összeállítja részanyagát az éves jelentéshez;
b) Élelmiszerfertőzés és -mérgezés esetén kölcsönös tájékoztatás mellett együttműködik az
egészségügyi államigazgatási szervvel;
c) Ellátja az egyes élelmiszerlánc-felügyeleti feladatok végrehajtását segítő hazai és nemzetközi
informatikai rendszerek használatával és működtetésével kapcsolatos szakmai feladatokat;
d) Értékeli a saját kutas vízellátású élelmiszer-vállalkozások negyedéves vízvizsgálati eredményeit,
azokról nyilvántartást készít és jelentés küld a NÉBIH részére;
e) Élelmiszeripari-vállalkozások esetén tájékoztatja az engedély kiadására illetékes és hatáskörrel
rendelkező

vízügyi

hatóságot,

amennyiben

az

intézkedések

a

vízjogi

engedélyezési

kötelezettség alá tartozó vízellátó rendszereket érintik;
f) Élelmiszeripari-vállalkozások esetén tájékoztatja az illetékes népegészségügyi szervet azokról a
vízminőségi

eltérésekről,

illetve

adatokról,

amelyek

egészségügyi

kockázattal

vannak

összefüggésben;

d) Szakterülete vonatkozásában szervezi és irányítja az élelmiszerlánc-felügyeleti éves ellenőrzési
és monitoring terv végrehajtását, valamint összeállítja részanyagát az éves jelentéshez;
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e) Szervezi az állatbetegségek megelőzését, felderítését és felszámolását, továbbá a nagy
nemzetgazdasági kárt okozó vagy közegészségügyi szempontból veszélyes állatbetegségek
felszámolására állami pénzeszközökkel támogatott mentesítési programok végrehajtását;

f) Emberről állatra vagy állatról emberre terjedő betegségek fellépése, illetve gyanúja esetén
kölcsönös tájékoztatás mellett együttműködik az egészségügyi államigazgatási szervvel;

g) Szervezi a Tenyészet Információs Rendszerrel (TIR), Baromfi Információs Rendszerrel (BIR),
valamint egyes állatfajok egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerével
(ENAR) kapcsolatos egyes feladatok ellátását;

h) Szervezi a takarmányokkal kapcsolatos feladatok ellátását, fogadja az ezzel kapcsolatos
jelentéseket;

i) Szervezi az agrár- és vidékfejlesztési támogatások ellenőrzéséhez kapcsolódó állat-egészségügyi
feladatok területi ellátását;

j) Szervezi az agrár- és vidékfejlesztési támogatások ellenőrzéséhez állatvédelmi feladatok területi
ellátását;

k) Szervezi a mezőgazdasági haszonállat-tartással, állatszállítással (különösen a pihentető
állomásokkal,

etető-itató

állomásokkal),

vágással,

leöléssel

kapcsolatos

állatvédelmi

ellenőrzéseket;

l) Koordinálja a hosszú távú állatszállításokat kísérő útinaplóval kapcsolatos feladatellátás;
m) Járványos állatbetegségek elleni védekezéshez szükséges területi készenléti tervet készít.
(5) Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály a funkcionális feladatai körében:
Gondoskodik a járványos állatbetegség megelőzéséhez, illetve felszámolásához szükséges ingyenes
oltó- és kórjelző anyagokról, a járványok megelőzéséhez és elfojtásához szükséges műszaki,
technikai feltételek, védőfelszerelések biztosításáról, valamint folyamatos karbantartásáról és
cseréjéről.
(6) Az Élelmiszerlánc-biztonsági, Minőség-ellenőrzési és Felügyeleti Osztály a hatósági jogalkalmazói
tevékenység során az alábbi munkafolyamatot követi:
a)

A

hatósági

ügyintézők

a

hatósági

döntéseket

a

munkaköri

leírások

szerinti

munkamegosztásuk alapján (figyelemmel a helyettesítés rendjére is) a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.)
rendelkezéseinek alkalmazásával készítik elő, kivéve, ha jogszabály eltérő eljárási szabályokat
állapít meg. Az ügyintézési határidő 21 nap, melynél rövidebb határidőt bármely jogszabály,
hosszabbat pedig törvény vagy kormányrendelet állapíthat meg. A határidők számítására a Ket.
65. §-ában és az ágazati jogszabályokban foglaltakat kell alkalmazni.
b)

Az elsőfokú eljárás kérelemre (szóban vagy írásban) vagy hivatalból indul. A másodfokú
eljárás fellebbezésre indul. Fellebbezést az ügyfél nyújthatja be az elsőfokú határozat ellen,
valamint azon végzések esetében, amikor a Ket. önálló fellebbezés jogát biztosítja. A kérelem
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valamint a fellebbezés beérkezését követően a hatósági ügyintéző haladéktalanul, valamint az
eljárás során folyamatosan ellenőrizi, hogy az eljárásra a Kormányhivatal hatáskörrel és
illetékességgel rendelkezik-e.
c)

A hatósági ügyintéző, ha a Kormányhivatal hatáskörének vagy illetékességének a hiányát
állapítja meg, előkészíti a Ket. 22. §-a szerinti áttételt.

d)

Ha az eljárás a Kormányhivatal hatáskörébe és illetékességébe tartozik a hatósági
ügyintéző - amennyiben a Ket. 29. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti értesíti kötelezettsége
fennáll - értesíti az ügyfelet/ügyfeleket.

e)

A hatósági ügyintéző, ha az eljárás tárgyát képező kötelezettség későbbi teljesítése
veszélyben van, előkészíti a Ket. 29/A. §-ában meghatározott biztosítási intézkedést.

f)

A hatósági ügyintéző előkészíti a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítását a Ket. 30.§ában meghatározott feltételek fennállása esetén.

g)

A hatósági ügyintéző előkészíti az eljárást megszüntető döntést a Ket. 31. §-ában
meghatározott feltételek bekövetkezése esetén.

h)

A hatósági ügyintéző előkészíti az eljárást felfüggesztő döntést a Ket. 32. §-ában
meghatározott feltételek fennállása esetén.

i)

A hatósági eljárás során a Ket. 40. §-a szerinti képviseletnek van helye. A jogképességet
és képviseleti jogosultságot a hatósági ügyintéző az eljárás során folyamatosan vizsgálja.

j)

A hatósági ügyintéző a Ket. 116. §-ában foglaltakra tekintettel előkészíti az eljáró hatóság
kijelölését tartalmazó döntést a Ket. 42-43. §-ában foglaltak fennállása esetén.

k)

A döntés előkészítése során a hatósági ügyintéző köteles a tényállást tisztázni. Ha a
rendelkezésére álló adatok nem elegendőek, köteles hivatalból vagy kérelemre bizonyítási
eljárást lefolytatni. Hatósági eljárásban bizonyíték különösen: az ügyfél nyilatkozata, az irat, a
tanúvallomás, a szemléről készült jegyzőkönyv, a szakértői vélemény, a hatósági ellenőrzésen
készült jegyzőkönyv és a tárgyi bizonyíték. A jegyzőkönyvre és a hivatalos feljegyzésre a Ket.
39. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.

l)

A hatósági ügyintéző az eljárás során szakértőt, tolmácsot a Ket. 58-60. §-ában foglaltak
szerint vehet igénybe.

m)

A Ket. 61. §-ában meghatározott esetekben a hatósági ügyintéző előkészíti az eljárási
bírság kiszabását tartalmazó döntést.

n)

Az eljárás során a hatósági ügyintéző biztosítja az ügyfél részére a Ket. 68. §-ában
foglaltak betartása mellett az ügy irataiba való betekintést, valamint a Ket. 39/A. §-a szerint az
adatok zártan kezelését.

o)

A hatósági ügyintéző a Ket. 46-49. §-ai szerint idézi vagy értesíti az eljárás résztvevőit.

p)

A hatósági ügyintéző előkészíti az ügy érdemében hozandó határozatot és az eljárás során
felmerülő egyéb kérdésekben kibocsátandó végzést. A hatóság döntéseinek a Ket. 72. §-ában
meghatározottakat kell tartalmaznia.

q)

A hatósági ügyintéző gondoskodik a Ket. szabályai szerint a döntés közléséről, nyilvános
közzétételéről.
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r)

A hatósági ügyintéző az I. fokon meghozott döntése ellen benyújtott fellebbezés estén
gondoskodik annak a Ket. 102. §-ában foglaltak szerinti felterjesztésről, a fellebbezésről
kialakított álláspont előkészítéséről.

s)

Az ügyintézés során a döntéseket a szakmai szabályok betartása mellett a lehető
legrövidebb időn belül kell előkészíteni.

t)

A hatósági ügyintézők közreműködnek a hatósági statisztikai adatgyűjtésben.

u)

A hatósági ügyintéző kiemelt figyelmet fordít a cselekvőképességében korlátozott, és a
cselekvőképtelen személyek jogainak érvényesítésére.

(7) Az Élelmiszerlánc-biztonsági, Minőség-ellenőrzési és Felügyeleti Osztály az ellenőrzési tevékenység
során az alábbi munkafolyamatot követi:
a) A hatósági ügyintézők a hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzik a jogszabályban foglalt
rendelkezések betartását, valamint a végrehajtható döntésben foglaltak teljesítését.
b) A hatósági ellenőrzés hivatalból vagy – ha azt törvény vagy kormányrendelet nem zárja ki vagy
nem korlátozza – az ügyfél kérelmére indul. Az ügyfél csak saját maga hatósági ellenőrzés alá
vonását kezdeményezheti. A hatóság ellenőrzési tervet készít, amely tartalmazza legalább az
előre ütemezett ellenőrzések tárgyát, az ellenőrzési időszakot, az ellenőrzések ütemezését,
eszközét, az ellenőrzések szempontrendszerét, valamint a hatóság vezetője által meghatározott
egyéb adatokat.
c) A hatóság a hatósági ellenőrzés eredményes ellátásához az ügyféltől jogszabályban
meghatározott adatok szolgáltatását, iratok bemutatását, egyéb tájékoztatást kérhet, illetve
helyszíni ellenőrzést tarthat. Ha jogszabály lehetővé teszi, a helyszínre vagy a hatósági
nyilvántartáshoz

telepített,

illetve

a

folyamatba

beépített

ellenőrző

rendszerből

táv-

adatszolgáltatást kérhet. Jogszabályi felhatalmazás alapján a hatóság időszakos vagy
folyamatos adatszolgáltatási kötelezettséget is elrendelhet, és folyamatos helyszíni ellenőrzést
tarthat.
d) A hatóság a hatósági ellenőrzés során a hatósági ellenőrzés tárgyát képező tényeket feltárja, az
ellenőrzés tárgykörére vonatkozó következtetéseket levonja, és azokat értékeli.
e) A hatóság a hatósági ellenőrzésről jegyzőkönyvet készít, amelynek egy példányát a helyszínen az
ügyfélnek átadja, vagy azt az ügyfél részére az ellenőrzés befejezésétől számított tíz napon belül
megküldi. Ha a hatóság a helyszíni ellenőrzéskor jogsértést nem tapasztal, jegyzőkönyv felvétele
helyett egyszerűsített jegyzőkönyvet készíthet. Ha a hatóság az ügyfél kérelmére lefolytatott
hatósági ellenőrzés során jogsértést nem tapasztal, e tényről az ügyfél kérelmére hatósági
bizonyítványt állít ki.
(8) Az Élelmiszerlánc-biztonsági, Minőség-ellenőrzési és Felügyeleti Osztály a felügyeleti tevékenység
során az alábbi munkafolyamatot követi:
a) A hatóság felügyeleti jogkörében eljárva első lépésben hatósági ellenőrzést folytat le.
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b) Amennyiben a hatósági ellenőrzés során hiányosságot, jogsértést, hibát vagy mulasztást tár fel, a
hatóság megteszi a szükséges intézkedéseket a feltárt hiányosságok, jogsértések, hibák,
mulasztások tekintetében azok elhárítása, a helyreállítása, valamint a felelősségre vonásra
irányuló eljárás lefolytatása érdekében.
c) Ha a jogszabály vagy hatósági döntés megsértése a jogellenes magatartás megszüntetésével
vagy a jogszerű állapot helyreállításával orvosolható, a hatóság felhívja az ügyfél figyelmét a
jogszabálysértésre,

és

legalább

húsz

napos

határidő

megállapításával,

valamint

a

jogkövetkezményekre történő figyelmeztetéssel végzésben kötelezi annak megszüntetésére.
d) Ha a jogszabály vagy hatósági döntés megsértése a jogellenes magatartás megszüntetésével
vagy a jogszerű állapot helyreállításával nem orvosolható vagy a hatóság által megállapított
határidő eredménytelenül telt el, a hatóság hivatalból megindítja a hatáskörébe tartozó eljárást.
e) Amennyiben a hatóság az adott jogszabálysértés tekintetében nem rendelkezik hatáskörrel vagy
illetékességgel, a hatóság a hatósági ellenőrzésről felvett jegyzőkönyv jogszabálysértésre
vonatkozó információkat tartalmazó részének a megküldésével kezdeményezi a hatáskörrel
rendelkező hatóság eljárását, illetve fegyelmi, szabálysértési, büntető, polgári vagy egyéb
eljárást kezdeményez.
(9) Az Élelmiszerlánc-biztonsági, Minőség-ellenőrzési és Felügyeleti Osztály a koordinációs tevékenység
során az alábbi munkafolyamatot követi:
a) Az élelmiszerlánc-felügyeleti terv országos elrendelése után elkészíti a Terv megyét érintő
egységeinek járási ill. ellenőri szintre történő kiosztását, a teljesülést negyedéves vonatkozásban
ellenőrzi. Az ellenőrzési év során több alkalommal járási főállatorvosi értekezleteken értékeli a
tapasztalatokat.
b) Élelmiszer közvetítette megbetegedések előfordulása esetén az egészségügyi államigazgatási
szervekkel folyamatosan konzultál, a betegségek felszámolására munkacsoportot alakít, a
hatásköröknek megfelelően egyezteti az leküzdéshez szükséges feladatokat.
c) Rögzíti az ellenőrzéseket az informatikai rendszerekben.
d) Elvégzi a vízmintavételeket és gondoskodik azok vizsgáló laboratóriumba juttatásáról.
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