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KGF/583/1/2012. 
 
 

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal  
 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
 

Alapító Okirata 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (4) bekezdésében, az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendeletben foglaltakat figyelembe véve – az államháztartásért felelős miniszterrel 
egyetértésben – a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) 
alapító okiratát az alábbiak szerint kiadom: 
 
1.  A költségvetési szerv elnevezése: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 

Rövidített neve: NÉBIH 
 Idegen nyelvű elnevezései: 
 National Food Chain Safety Office 
 Nationalamt für Sicherheit der Nahrungsmittelkette 
 
2.   A költségvetési szerv székhelye és levelezési címe: 

- székhely: 1024 Budapest, Keleti Károly utca 24. 
- levelezési cím: 1525 Budapest, Pf. 30. 

 
3. A NÉBIH létrehozásáról rendelkező jogszabály:  
 

A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és működéséről szóló 
274/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 
Működését meghatározó jogszabály: a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról 
szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet 

 
4. A NÉBIH alapításának időpontja: 2007. január 1. 
 
5. A NÉBIH illetékessége: országos 
 
6. Jogutódlás:  
 

6.1 Közvetlen jogelődök: 
- Növény- és Talajvédelmi Központi Szolgálat; 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 
- Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet; 1024 Budapest, Keleti Károly utca 24. 
- Állami Erdészeti Szolgálat; 1054 Budapest, Széchenyi utca 14. 
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- Földművelésügyi Költségvetési Iroda; 1024 Budapest, Keleti Károly utca 24. 
- Országos Borminősítő Intézet; 1027 Budapest, Bem tér 2. 
- Állatgyógyászati Oltóanyag-, Gyógyszer- és Takarmányellenőrző Intézet; 1107 

Budapest, Szállás utca 8. 
- Országos Állategészségügyi Intézet; 1149 Budapest, Tábornok utca 2. 
- Országos Élelmiszer-vizsgáló Intézet; 1095 Budapest, Mester utca 81. 

 
6.2. a NÉBIH általános jogutódja az alábbi szervnek: 
- Nemzeti Lovarda FVM Szakiskolának; (1087 Budapest, Kerepesi út 7.) 
- A 2012. március 15-én beolvadással megszűnő Magyar Élelmiszer-biztonsági 

Hivatalnak; (1097 Budapest, Gyáli út 2-6.) 
 

7. A NÉBIH jogszabályban meghatározott közfeladatként közigazgatási 
jogalkalmazói, hatósági és törvényességi ellenőrzési tevékenységet folytat. A NÉBIH 
elvégzi a szakágazati területek feladatait meghatározó jogszabályok által hatáskörébe 
utalt, különösen hatósági, szakhatósági, felügyeleti, engedélyezési, ellenőrzési, 
nyilvántartási, illetve szakmai igazgatási feladatokat, valamint ellát egyéb 
(megállapodásban, utasításban megállapított) szakmai feladatokat. 

 
8. A költségvetési szerv irányítását ellátó szerv neve és székhelye: Vidékfejlesztési 

Minisztérium 1055 Budapest, Kossuth tér 11. 
 
9. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó 
  
10. A NÉBIH működési rendje: A NÉBIH feladatait és részletes szervezeti felépítését a 

Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SzMSz) határozza meg, melyet a 
vidékfejlesztési miniszter normatív utasításban ad ki. 

 
11. A költségvetési szerv telephelyei: 

1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 
1095 Budapest, Mester u. 81. 
1182 Budapest, Fogoly utca 13-15. 
1143 Budapest, Tábornok u. 2. 
4002 Debrecen, Bornemissza u.3-7. 
7400 Kaposvár, Cseri út 18. 
1107 Budapest, Szállás u. 8. 
2100 Gödöllő, Isaszegi út 160. (hrsz. 6575.) 
1023 Budapest, Frankel Leó út 42-44. 
1135 Budapest, Lehel u. 43-47  
1144 Budapest, Remény u. 42. 
1024 Budapest, Kitaibel Pál u. 4. 
1024 Budapest, Kisrókus u. 15/a. 
1024 Budapest, Kisrókus u. 15/b. 
3213 Atkár, Tabi major 1. 
1225 Budapest, Batthyány u. 37. 
1027 Budapest, Bem József tér 2. 
8621 Zamárdi Rákóczi u. 38. 
1039 Budapest, Királyok u. 261.  
3244 Parádfürdő, Cifraistálló, Kossuth u. 217. 
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7811 Szalánta, Eszterágpuszta 1. 
7401 Kaposvár, Kisiváni u. 
7095 Iregszemcse, Pf. 10. 
5540 Szarvas, I. kerület 5. 
6821 Székkutas, I. kerület 75. 
6034 Helvécia, Szabó Sándor telep 11. 
6000 Kecskemét, Mindszenti körút 73. 
5144 Jászboldogháza (hrsz.: 020/a,b,c,d,f,g,h,j,k; 022/16,17; 38/1,2; 39) 
4002 Debrecen, Kismacs tanya 4. 
4461 Nyírtelek-Gyulatanya, Újsor 1. 
3881 Abaújszántó, Aranyosi út 41. (Pf. 17.) 
3356 Kompolt, Fleischmann u. 12. 
9701 Szombathely, Komáromi u. 34. 
9451 Röjtökmuzsaj, Röjtöki u. 36. 
8929 Pölöske, Teleki kastély 
9431 Fertőd, 
2463 Tordas, Szabadság u. 2. 
2213 Monorierdő, Beton út 86. 
7634 Pécs, Kodó dűlő 1. 
3501 Miskolc, Blaskovics út 24. 
6800 Hódmezővásárhely, Rárósi út 110. 
2481 Velence, Országút 230. 
2100 Gödöllő, Kotlán Sándor út 3. 
5001 Szolnok, Vízpart krt. 32. 
9762 Tanakajd, Ambróczy sétány 2. 
6000 Kecskemét, Halasi út 34. 
3534 Miskolc, Stadion utca 39/A. 
8000 Székesfehérvár, Csíkvári út 15-17. 
4030 Debrecen, Diószegi út 30. 
7400 Kaposvár, Cserimajor 
7100 Szekszárd, Tormay Béla u. 18. 
9700 Szombathely, Zanati út 3. 
8200 Veszprém, Mártírok útja 11/A. 
8200 Veszprém, Dózsa György út 33. 

 
12. A NÉBIH vezetőjének kinevezési és felmentési rendje, valamint a kinevezés 

időtartama: A NÉBIH elnökét (a továbbiakban: elnök) a miniszter határozatlan időre 
nevezi ki, az elnököt a miniszter menti fel, valamint gyakorolja felette a további 
munkáltatói jogokat. A NÉBIH elnökhelyetteseit (a továbbiakban: elnökhelyettesek) 
határozatlan időtartamra a miniszter nevezi ki és menti fel, a további munkáltatói 
jogokat az elnök gyakorolja felettük. 

 
13. A NÉBIH foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony: A dolgozók 

foglalkoztatási jogviszonyára a kormánytisztviselők tekintetében a közszolgálati 
tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény, a munkavállalók 
tekintetében a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény rendelkezéseit 
kell alkalmazni. A munkáltatói jogok gyakorlásának részletes szabályait az SzMSz 
határozza meg. 
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14. A NÉBIH alaptevékenysége: A NÉBIH a rá vonatkozó mindenkor hatályos 
jogszabályok rendelkezései szerint elvégzi a szakágazati területek feladatait 
meghatározó jogszabályok által hatáskörébe utalt, különösen hatósági, szakhatósági, 
felügyeleti, engedélyezési, ellenőrzési, nyilvántartási, illetve szakmai igazgatási 
feladatokat, valamint ellát egyéb (megállapodásban, utasításban megállapított) 
szakmai feladatokat, gondoskodik szakmai továbbképzésekről és hatósági 
szakemberek képzéséről, közreműködik katasztrófavédelmi feladatok ellátásában, 
ennek keretében: 

 
- ellátja a mezőgazdasággal, földművelésügyi szakigazgatással, vadgazdálkodással és 

halászattal, az erdőgazdálkodással és az erdővagyon védelmével, az elsődleges 
faipari termeléssel, az ezekhez kapcsolódó szolgáltatással, kutatással és fejlesztéssel, 
a mezőgazdasági termékforgalommal, az agrár-környezetgazdálkodással, az 
élelmiszerlánc-biztonsággal, a talajvédelemmel, a növényegészségüggyel és 
növényvédelemmel, a növényvédőszer és termésnövelő anyagok engedélyezésével, a 
takarmányminőséggel és biztonsággal, az élelmiszer-higiéniával, -minőséggel, 
biztonsággal, a szőlő- és borgazdálkodással, az állategészségüggyel, 
állatvédelemmel, állatgyógyászati termékekkel, az élelmiszerlánc-biztonsággal, az 
állatjóléttel, a növénytermesztéssel, a kertészettel, a növényi szaporítóanyagok 
minősítésével, a növényfajták állami elismerésével, az állattenyésztéssel, a 
mezőgazdasági célú vízgazdálkodással, - beleértve a meliorációt és az öntözést is, - 
továbbá az agrárpiaci rendtartás működésének szervezésével, illetve az ágazatot 
érintő katasztrófavédelemmel, a talaj, a növényzet és az állatok, valamint a növényi 
és az állati eredetű élelmiszertermékek radioaktivitásának ellenőrzésével 
kapcsolatosan külön jogszabályban hatáskörébe utalt, illetve az SzMSz-ben és a 
Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) Nukleárisbaleset-
elhárítási Intézkedési Tervében részletezett közhatalmi és egyéb feladatokat; 

- a minisztérium felügyelete alatt – elsősorban a szakmapolitikai szempontok 
érvényesülése céljából – szervezi, összehangolja és ellenőrzi a területi szervek 
szakmai tevékenységét, a minisztérium iránymutatása alapján szervezi és felügyeli a 
területi szervek minőségbiztosítási tevékenységét. 

 
A) A NÉBIH ellátja a földművelésügyi szakigazgatási és hatósági, valamint a vadászati, 

halászati hatósági és szakigazgatási feladatokat: 
- ellátja a megyei kormányhivatalok földművelésügyi igazgatóságai tevékenységének 

operatív irányítását, valamint a falugazdász hálózat tevékenységének koordinációját, 
- ellátja másodfokon a földkiadással és földárveréssel, valamint a birtok-összevonási 

célú földhasználattal kapcsolatos hatósági feladatokat, 
- ellátja a korábbi években meghirdetett nemzeti forrásból finanszírozott támogatások 

kezeléséből adódó feladatokat, 
- ellátja a termelési-termelői adatok adatszerű rögzítését, 
- ellátja a termésbecsléssel, állapotminősítéssel kapcsolatos adatgyűjtési és 

információközlési feladatokat,  
- ellátja a gazdálkodók folyamatos tájékoztatását a nemzeti támogatási lehetőségekről 

a falugazdászi hálózaton keresztül, 
- ellátja a nemzeti agrárkár-enyhítési rendszer működtetésével kapcsolatos feladatokat, 
- ellátja a vízgazdálkodási feladatkörben a mezőgazdasági célú vízgazdálkodási és 

vízkár-elhárítási létesítmények fenntartásának, fejlesztésének, üzemeltetésének 
irányítását, és ellenőrzését, 
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- ellátja elsőfokú hatósági jogkörében a vadaskert, vadaspark, vadfarm létesítésének 
engedélyezését, a létesítési engedélyek visszavonását, vadászterület különleges 
rendeltetésének megállapítását és a trófea nemzeti értéké nyilvánítását, 

- másodfokú hatósági jogkörében ellátja a vadászterület határának megállapításával, 
vadászterület határának megváltoztatásával, vadászterületek nyilvántartásával, 
vadászatra jogosultak és földtulajdonosi képviselők nyilvántartásával, vadászati jog 
haszonbérletére kötött szerződések jóváhagyásával, idényen kívüli vadászat 
engedélyezésével, vadászati tilalom elrendelésével, vadászati kíméleti terület 
megállapításával, mesterséges vadtenyésztési tevékenység folytatásának 
engedélyezése, vadgazdálkodási tervezéssel, hivatásos vadász nyilvántartásával, 
trófeás vad elejtés szakszerűségének vizsgálatával, vadvédelmi és vadgazdálkodási 
bírság kiszabásával, valamint állami vadászjegy, illetve vadászati engedély 
visszavonásával kapcsolatos feladatokat, 

- ellátja a jogszabályban előírt nyomtatványok, érmek, azonosító-jelek beszerzésével 
kapcsolatos feladatokat, 

- ellátja másodfokú halászati hatósági jogkörében a halvédelmi és halgazdálkodási 
bírság kiszabásával, állami halász-horgászjegy visszavonásával, halászati vízterületté 
nyilvánítással, halászati vízterület kíméleti területté nyilvánításával, halgazdálkodási 
tervek jóváhagyásával, módosításával, az elektromos halászat tilalma alóli 
felmentéssel, valamint a nagy értékű természetesvízi halállományok szaporodása 
érdekében a duzzasztóművek beruházóját hallépcső építésére és működtetésére 
kötelezéssel kapcsolatos feladatokat, 

- ellátja bioüzemanyag üvegházhatású gázkibocsátási nyilvántartás vezetésével 
kapcsolatos feladatokat. 

 
B) A NÉBIH ellátja a növénytermesztéssel, állattenyésztéssel kapcsolatos hatósági és 

szakigazgatási feladatokat: 
- ellátja a növény- és állatfajták állami elismerésével (nemzeti fajtajegyzékre 

vételével), a vetőmag- és szaporítóanyag-vizsgálattal, -minősítéssel, -certifikációval 
és -felügyelettel kapcsolatos hatósági feladatokat; 

- elvégzi az új növényfajták állami elismeréséhez az állami elismerés 
meghosszabbításához, a fajtafenntartás ellenőrzéséhez, a nemzeti, illetve az EU 
közösségi fajtaoltalomhoz és a vetőmagvak minősítéséhez szükséges vizsgálatokat; 

- ellátja a szántóföldi, kertészeti vetőmagvak előállításának ellenőrzésével, 
minősítésével, fémzárolásával, fajtaazonossági vizsgálatával kapcsolatos feladatokat; 

- ellátja a szőlő, gyümölcs, dísznövény és erdészeti szaporítóanyagok ellenőrzésével, 
minősítésével és certifikációjával, a törzsültetvények és faiskolák engedélyezésével 
kapcsolatos feladatokat; 

- ellátja a tenyésztési hatósági és tenyésztés-szervezési feladatokat, ellátja a 
vágóállatok vágás utáni minősítésének és kereskedelmi osztályba sorolásának 
hatósági felügyeletét, ellátja a vágóállat minősítéssel kapcsolatos hatósági 
feladatokat; 

- új állatfajtákat és tenyésztő szervezeteket elismer; 
- elvégzi és ellenőrzi a tenyésztés-szervezéssel, a teljesítményvizsgálatokkal és a 

végtermék-tesztekkel, valamint a tenyészértékbecsléssel kapcsolatos feladatokat; 
- kialakítja és működteti az állatok egységes azonosítási és nyilvántartási rendszerét; 
- ellátja a géntechnológiai úton előállított szervezetek engedélyezését végző bizottság 

titkársági feladatait. 
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C) A NÉBIH ellátja a must, bor, borpárlat és egyéb borgazdasági termékek 
előállításával, kezelésével és forgalomba hozatalával kapcsolatos hatósági és 
szakigazgatási feladatokat: 

- elvégzi a belföldi forgalomba kerülő borászati termékek minősítését, és kiadja a 
minősítést tartalmazó határozatokat; 

- ellátja a külkereskedelmi forgalomba kerülő borászati termékek minősítését, az 
export bizonylatok kiadását; 

- ellátja a külföldi származású bor, borpárlat és egyéb borászati termék forgalomba 
hozatal előtti minősítését, szállítmányonkénti ellenőrzését; 

- nyilvántartja a palackozó és bortöltő pincészeteket; 
- működteti az Országos Borszakértő Bizottságot; 
- elvégzi a kékderítéssel kapcsolatos ügyeket és a tevékenység egyéb szervezetek által 

történő végzésének engedélyezését; 
- ellátja a magántárolási, a lepárlási, a mustsűrítménnyel való mustjavítási támogatási 

intézkedésekhez kapcsolódó szakmai (ellenőrzési, laboratóriumi és adminisztrációs) 
feladatokat; 

- ellátja a bortörvény hatálya alá tartozó termékek előállítását, kiszerelését (ideértve a 
nem palackos kiszerelést is) és forgalomba hozását végző üzemek működésének 
engedélyezésével kapcsolatos feladatokat; 

- részt vesz nemzetközi és hazai körvizsgálatokban; 
- részt vesz a szőlő- és borágazat nemzetközi szakbizottságainak munkájában. 

 
D) A NÉBIH az élelmiszerlánc-felügyeleti tevékenység keretében: 

- ellátja megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei 
élelmiszerlánc-biztonsági, különösen növényegészségügyi, növényvédelmi, 
talajvédelmi, agrárkörnyezet-védelmi, állategészségügyi, állatvédelmi, 
takarmányhigiéniával, takarmányok biztonságával és minőségével, 
élelmiszerhigiéniával, az élelmiszerek biztonságával, minőségével, állatgyógyászati 
termékekkel kapcsolatos feladatainak szakmai irányítását és koordinálását; 

- működteti a monitoring, szakmai informatikai (információs) és nyilvántartási 
rendszereket, különösen a növényegészségügyi információs rendszert és az országos 
termelői nyilvántartást, a Talajvédelmi Információs és Monitoring rendszert, az 
Agrár-környezetgazdálkodási Információs Rendszert, a Parlagfű Információs 
Rendszerét, a talajvédelemmel kapcsolatos országos nyilvántartási és információs 
rendszert, a talajvédelmi országos térképtárat, az országos növényvédelmi 
előrejelzési rendszert, az országos térinformatikai rendszert, az Országos 
Állategészségügyi Informatikai Rendszert; 

- elvégzi az élelmiszerlánc-felügyelet keretében, hatósági ellenőrzések során vett 
minták laboratóriumi vizsgálatát; 

- kijelöli a hatósági ellenőrzések során vett minták vizsgálatait végző 
laboratóriumokat, és ezek jegyzékét honlapján közzéteszi; 

- kijelölés alapján ellátja a referencia-laboratóriumi feladatokat; 
- tanúsított referencia anyagminták előállítását végzi az élelmiszerlánc felügyeleti 

tevékenység támogatása céljából; 
- közreműködik a diagnosztikai módszerek folyamatos korszerűsítésében, 

véleményezi a laboratóriumi vizsgálatok nemzetközi szabványait, érvényesíti a 
vizsgálati módszereket, gondoskodik az átvett vizsgálati módszerek hazai 
elterjesztéséről; 



7 

- részt vesz az oktatásban és a kutatásban, valamint az élelmiszerlánc-biztonsággal 
foglalkozó szakemberek képzésében, szervezi a belső szakmai képzéseket; 

- ellátja a növényegészségügyi-, növényvédelmi-, talajvédelmi hatósági feladatokat, 
valamint a növényvédő szer és termésnövelő anyagok engedélyezésével kapcsolatos 
hatósági feladatokat; 

- ellátja a növényi károsítók által okozott járványok, valamint állatjárványok 
elhárításával, felszámolásával kapcsolatos központi feladatokat, jogszabályban 
foglaltak szerint felállítja és működteti az Országos Járványvédelmi Központot; 

- koordinálja az exporttal, importtal, vegetatív szaporítóanyag (vetőmag) előállítással, 
belső piaci kereskedelemmel és belföldi szállítással kapcsolatos növényegészségügyi 
hatósági előírások érvényesítését, a növény és növényi eredetű termékek exportjával 
kapcsolatos egyes nemzetközi feladatok ellátását; 

- ellátja a Radiológiai Ellenőrző Hálózata irányítását; 
- koordinálja az állatok egységes azonosítási és nyilvántartási rendszerével 

kapcsolatos feladatok ellátását; 
- ellátja az élelmiszerlánc-események kezelésével kapcsolatos központi feladatokat; 
- koordinálja az élelmiszer eredetű megbetegedések kivizsgálását az 

élelmiszerláncban; 
- közreműködik az élelmiszer-iparban felhasznált tisztító- és fertőtlenítőszerek 

gyártásával, felhasználásával kapcsolatos engedélyezési eljárásban, nyilvántartásba 
veszi az élelmiszer-iparban felhasználható fertőtlenítőszereket előállítókat; 

- engedélyezi, nyilvántartja és ellenőrzi a nem állam által működtetett élelmiszerlánc- 
vizsgáló laboratóriumok működését; 

- megtervezi az országos mentesítési és betegség felszámolási programokat; 
- közreműködik - elsősorban diagnosztikai és más szakmai vizsgálattal- az 

állatbetegségek okainak megállapításában, a fertőzöttség felderítésében, a helyi 
mentesítési és betegség felszámolási programok végrehajtásában; 

- működteti az államilag előírt állat-egészségügyi feladatok ellátásához szükséges 
oltó- és kórjelző anyagok központi tárolóját és elosztóját; 

- ellátja az állatgyógyászati termékekkel kapcsolatos központi engedélyezési, 
szakhatósági, nyilvántartásba vételi, ellenőrzési feladatokat; 

- ügyeleti és/vagy készenléti szolgálatot szervez. 
 
E) A NÉBIH ellátja az erdészeti hatósági és szakigazgatási feladatokat: 

- gondoskodik a körzeti erdőtervek készítéséről; 
- működteti az Országos Erdőállomány Adattárat és részére a szükséges adatokat 

összegyűjti, elemzi; 
- gondoskodik az erdővédelmi mérő- és megfigyelő rendszer működésével kapcsolatos 

feladatok ellátásáról; 
- közreműködik az erdőgazdálkodási tevékenység hosszú távú fejlesztési irányelvei 

kidolgozásában; 
- elvégzi az országos, illetőleg körzeti hozamszabályozás feladatait; 
- megbízás alapján ellátja a nemzetközi erdészeti egyezményekből adódó kormányzati 

feladatokat és kapcsolatot tart a nemzetközi erdészeti szervezetekkel; 
- ellátja az állami támogatásokkal kapcsolatos delegált ellenőrzési feladatokat, 
- folyamatosan elemzi az erdőgazdálkodási tevékenységet; 
- ellátja a térségi fejlesztés erdészettel összefüggő tervezési és fejlesztési feladatait; 
- ellátja az erdészeti és az elsődleges fafeldolgozás szakágazati statisztikai feladatait; 



8 

- biztosítja az ENSZ és szakosított szervei felé történő adatszolgáltatást, valamint az 
1979. évi Genfi Konvenció keretében működő, az országhatárokon túl terjedő 
légszennyezés erdőkre gyakorolt hatását vizsgáló program útmutatójában, továbbá a 
külön jogszabályban meghatározott nemzeti koordinációs központ feladatait; 

- ellátja az erdőgazdálkodás ágazati irányításával és ellenőrzésével kapcsolatosan a 
minisztérium által részére kijelölt egyéb feladatokat. 

 
F) A NÉBIH élelmiszerlánc-biztonsági tudományos szervként: 

- közreműködik a magyar nemzeti élelmezés- és táplálkozáspolitika kialakításában az 
élelmiszer- és takarmánybiztonság vonatkozásában; 

- kapcsolatot tart az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatósággal, az Európai Bizottság 
Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Igazgatóságával (DG SANCO) és egyéb, az 
élelmiszer- és takarmánybiztonság területén érintett nemzetközi, tagállami és hazai 
szervezetekkel; 

- az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság megbízására szakvéleményeket, 
szaktanulmányokat készít, tudományos és műszaki segítséget nyújt, adatot gyűjt és 
elvégzi a felmerülő kockázatazonosítással kapcsolatos feladatokat; 

- részt vesz az uniós és nemzeti kutatási programokban és elősegíti az eredmények 
hazai hasznosítását; 

- javaslatot tesz az élelmiszer- és takarmánybiztonságot veszélyeztető eseményekkel 
kapcsolatos kormányzati intézkedések kidolgozásához; 

- azonosítja és jellemzi az élelmiszer- és takarmánybiztonságra kockázatot jelentő 
területeket; 

- részt vesz az egységes kockázatbecslési módszerek kialakításában; 
- szakvéleményt, szaktanácsot ad, tudományos támogatást nyújt a közigazgatási 

szervek, intézmények felkérésére az élelmiszer- és takarmánybiztonsággal 
kapcsolatos kérdésekben; 

- az egyes hatóságoknál működő információs rendszerekre épülve saját adatbázis 
létrehozásával gyors és átfogó tájékoztatást nyújt a fogyasztók számára az 
élelmiszer- és takarmánybiztonságot érintő aktuális kérdésekről, problémákról, 
megelőzésük módjairól, az élelmiszer- és takarmánybiztonság eredményeiről; 

- közreműködik, tudományos, technikai segítséget nyújt az emberi egészséget 
közvetlenül vagy közvetve veszélyeztető ártalmak azonosításában és 
felszámolásában; 

- koordinál az élelmiszer- és takarmánybiztonság területén érintett minisztériumok, 
hatóságok, intézmények, szervezetek között; 

- az élelmiszer- és takarmánybiztonság érdekében végzett monitoring-vizsgálatok 
eredményeit elemzi és indokolt esetben közzéteszi illetve kockázatbecslési 
tevékenysége érdekében szükség szerint laboratóriumi vizsgálatot kezdeményez; 

- az egészségügyi államigazgatási szerv szakvéleménye alapján elvégzi az új 
élelmiszerre vonatkozó kérelem elsődleges értékelését; 

- végzi az Európai Unió élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó gyorsriasztási 
rendszerének (RASFF) hazai működtetését. 

 
G) Államháztartási szakágazati besorolás: 

841311 Mezőgazdaság, erdészet, halászat, vadászat igazgatása 
 
Alaptevékenységének besorolása: 
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010000 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó 
szolgáltatások 

712106 Élelmiszer-előállítással kapcsolatos állat-egészségügyi ellenőrző vizsgálatok, 
712109 Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett műszaki vizsgálat, elemzés, 
749050 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység, 
841312 Mezőgazdaság központi igazgatása és szabályozása 
841319 Kis- és nagykereskedelem központi igazgatása és szabályozása 
842151 Nemzetközi tudományos együttműködés 

 
15. A NÉBIH vállalkozási tevékenysége: 

 
A NÉBIH szabad kapacitásainak hasznosítása érdekében, az Áht. 46. § (2) bekezdésében, 
illetve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet 3. §-ában foglaltak szerint vállalkozhat, feltéve, hogy ez nem veszélyezteti 
az alapító okiratban meghatározott alaptevékenységét és ebből fakadó kötelezettségeinek 
teljesítését.  

 
A NÉBIH vállalkozási tevékenységének felső határa az intézmény módosított kiadási 
előirányzatainak a 30 %-a. 
 
16. A NÉBIH elnökének beszámolási kötelezettsége: A NÉBIH elnöke a NÉBIH 
működéséről szükség szerint, de legalább évente beszámol a vidékfejlesztési 
miniszternek. 
 
17. A NÉBIH tevékenységének ellenőrzése: a NÉBIH ellenőrzését a Vidékfejlesztési 
Minisztérium végzi. Ez az ellenőrzés nem érinti más, erre jogosult szervek ellenőrzési 
jogát. 
 
18. A vagyonkezelés módja: a NÉBIH kezeli a feladatainak ellátásához szükséges, a 
Magyar Állam tulajdonát képező ingó és ingatlan vagyont. A vagyonkezelői jogosultságot 
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., illetve jogelődjei és a NÉBIH, illetve jogelődjei 
közötti vagyonkezelői szerződés rögzíti. 
 
Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdéseket a Szervezeti és Működési Szabályzat 
szabályozza. 
 
Jelen Alapító Okirat 2012. március 15-én lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal JF/000053/2011. számú, egységes szerkezetű 
Alapító Okirata hatályát veszti. 
 
Budapest, 2012. március „       ”   
               
             
          dr. Fazekas Sándor 
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