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Az élelmiszerbiztonsági riasztási rendszer 
(RASFF) bemutatása
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Jogi háttér

178/2002/EK rendelet 
Sürgősségi riasztórendszer 50-52. cikk

16/2011/EU végrehajtási rendelet

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról 
és hatósági felügyeletéről
24. (1) b) állam (működteti)
32. § (1) g)  élelmiszerlánc-felügyeleti szerv 

22/2012. Korm. rendelet 9. § (2) d) 
kijelölt kapcsolattartó pont a NÉBIH 

https://portal.nebih.gov.hu/rasff



RASFF bejelentés keletkezésének útja



„kockázat” kifejezés alatt a 178/2002/EK rendelet szerinti, az emberi 
egészséget érintő, élelmiszerek, élelmiszerrel érintkező anyagok vagy 
takarmányok által jelentett közvetlen vagy közvetett kockázat, illetve a 
183/2005/EK rendelet szerinti, az emberi egészséget, az állatok 
egészségét vagy a környezetet érintő súlyos kockázat értendő.



Bejelentések típusa

Riasztás - gyors intézkedést tesz szükségessé, 
komoly kockázat 
Tájékoztatás - nem tesz szükségessé gyors fellépést

for follow-up
a termék, amelyet egy másik tagállamban hoznak forgalomba

vagy hozhatnak forgalomba
for attention

a termék,
• Csak a bejelentő ország területén jelenik meg
• már nincs a kereskedelemben
• lejárt

Határ visszautasítás - határátkelőhelyen történt 
visszafordításról 
Hír  - belső, fontos információ az ellenőrző hatóság 
számára 



Állati eredetű élelmiszerek

Hús és húskészítmény 
(baromfi)
Hús és húskészítmény 
(baromfitól eltérő fajok)
Hal és halászati termék
Élőkagyló
Tej és tejtermék
Tojás és tojástermék



3699 eredeti 
bejelentés 

1118 riasztás
493 nyomonkövetési

információ 
675 figyelemfelhívó 

információ
1401 határ-

visszautasítás 
12 hír





Az értesítések száma a veszély / termékkategória / ország 
kombinációk szerint.



Hazai körkép
• A hazai vonatkozású 162 RASFF ügy 146 esetben 
élelmiszerrel, 10 esetben takarmánnyal, 6 esetben 
pedig élelmiszerrel érintkező anyaggal kapcsolatos 
probléma volt. 

• az étrend‐kiegészítők és egyéb speciális élelmiszerek; 
gabonatermékek és sütőipari termékek; tojás és 
tojástermékek; valamint hús és hústermékek 
tekintetében adódott gond.

• Magyarországon előállított termékkel kapcsolatosan 
43 esetben merült fel élelmiszerbiztonsági probléma. 

• Hazánk a tavalyi évben 28 esetben kezdeményezett 
bejelentést.

RASFF bejelentések száma 2018

Élelmiszer 146

FCM 6

Takarmány 10
Összesen: 157

Magyar eredetű termék 43



Élelmiszerlánc komplexitása
Az élelmiszerbiztonság eseményei azt mutatják, 
hogy 
‐a termelési lánc összetettsége (a farmtól az 
asztalig), 
‐ a fogyasztói csoportok érzékenysége 
(csecsemőktől az idősekig), 
‐ a helyi érdekek védelme megköveteli, hogy a lánc 
felügyelete ne csupán a szigorodó szabályozások 
formális betartására korlátozódjon.





RASFF információ átadás 

EU Bizottság

CCPs (megyei kontaktpont)

BIP

CACP (illetékes hatóság kontaktpont)

ÉTBI NTAIÉlelmiszer ‐ és 
Takarmánybiztonsági 

Igazgatóság

Kockázatkezelési 
Igazgatóság

Növény‐, Talaj‐ és 
Agrárkörnyezet‐védelmi 

Igazgatóság

Állategészségügyi és Állatvédelmi 
Igazgatóság

Nemzeti kontakt 
pont



A leggyakoribb eset 



Mit tesz a Hatóság?



Ahonnan elindulunk…

Adatellenőrzés: adatok helyességének ellenőrzése, eltérés okainak 
feltárása (pl.: létezik e vállalkozás, hol van a székhely/telephely)

Érintett termék azonosítása (A kifogásolt tétel beérkezett e? Hol
található: a raktárban, további vállalkozásoknál, fogyasztónál?)

Nyomonkövetési vizsgálat (származását igazoló dokumentumok 
ellenőrzése (mikor, honnan jött a termék? ) 
Abból mennyi érkezett be, mennyit adtak el; 
Hova szállítottak? Belföldi, tagállami és harmadik országbeli 

termékelosztások feltárása)



Termék forgalomból történő kivonása
(a termék értékesítésének azonnali felfüggesztése, és
elkülönített helyre történő visszagyűjtése)
Termékvisszahívás
Termékvisszahívásra akkor kerül sor, ha a kockázatot jelentő
termék már a vásárlónál van. A visszahívásnál nehézséget
jelent a vásárlók elérése, értesítése.

Dokumentáció ellenőrzés (működést 
támogató dokumentumok megléte, 
önellenőrzési vizsgálatok megléte)

Szükség esetén mintavétel



Nyilvános RASFF adatbázis és egyéb információk
(RASFF Portal & RASFF consumers' portal)

http://ec.europa.eu/food/safety/rasff/index_en.htm
https://webgate.ec.europa.eu/rasff‐window/portal/
https://webgate.ec.europa.eu/rasff‐window/consumers/

• hagyományos formanyomtatványok gyűjteménye elektronikus formában

• bizonyos adattartalmat a nyilvánosság felé is elérhetővé tesz a rendszer (a referencia szám, a bejelentés dátuma, az
utolsó frissítés időpontja, a bejelentés típusa, a megtett intézkedés, a bejelentő ország, az országok, melyekbe a
kifogásolt termék exportálásra került, a termék neve, származási helye valamint a veszély kategóriája)





Keresés a Window‐ban

Bejelentés adatai 
alapján

Dátum alapján

Bejelentés típusa 
alapján

Termék  alapján

Veszély alapján

Elosztás alapján

Származás alapján



NÉBIH https://portal.nebih.gov.hu/hu/rasff




