Az applikációt androidos telefonra az alábbi link
segítségével töltheti le:
https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.gov.nebih.playstore.launcher
IOS telefonra az alábbi link segítségével töltheti
le:
https://appsto.re/hu/vOfE5.i
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NÉBIH Navigátor
Élelmiszerlánc-biztonsági mobil alkalmazás

Érezte már magát elveszettnek egy áruház tengernyi terméke között?
Volt már, hogy elbizonytalanodott egy élelmiszer
vásárlása közben?
Tudta, hogy ma már könnyedén elnavigálhat az
élelmiszerlánc szövevényesnek tűnő hálójában?
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
(NÉBIH) azért fejlesztette ki a NÉBIH Navigátor
ingyenesen letölthető mobil alkalmazást, hogy
lehetőséget nyújtson a vásárlóknak az élelmiszerlánc-biztonság hatékony nyomon követésében.
A NÉBIH Navigátor alkalmazás mind androidos,
mind IOS rendszerre ingyenesen letölthető.
A Navigátorban három alapfunkció közül választhat a felhasználó.

A Hírek, újdonságok menüpontban, az élelmiszerlánc-biztonsággal kapcsolatos hírek és aktuális információk olvashatóak. A felhasználók első kézből
értesülhetnek a legfrissebb EU-s élelmiszer és takarmány riasztásokról, az állat- és növény-egészségügyi járványhelyzetről, a NÉBIH ellenőrzéseiről,
valamint a lakosság széles körét érintő eseményekről.
A vásárlók naprakész tájékoztatása mellett fontos
funkciója a NÉBIH Navigátor alkalmazásnak, hogy
a felhasználó több csatornán keresztül is azonnali
visszajelzést tud adni egy esetleges élelmiszerbiztonsági szabálytalanságról. A Zöldszám funkción
belül mindenki kiválaszthatja a bejelentés számára legkedvezőbb módját. Fényképes bejelentésnél
képet küldhet a vásárló a tapasztalt rendellenességről. A hangalapú és e-mailes bejelentés funkció
segítségével hang-, illetve szövegfájlt küldhet a hatóságnak, mely közvetlenül a NÉBIH ügyfélszolgálatra érkezik. Az ingyenes Zöldszám tárcsázásával
pedig telefonon tud bejelentést tenni a felhasználó.
Az Adatbázisok menüben, ellenőrizhető például
egy borászati termék érvényes engedélyének megléte (BOR FORGALOMBAHOZATALI ENGEDÉLY), de
itt kereshetőek a regisztrált élelmiszervállalkozások is (ELSŐ MAGYARORSZÁGI BETÁROLÁSI HELY).
Továbbá nyomon követhetőek a nyilvántartott
szarvasmarhák adatai (SZARVASMARHA EGYEDI
AZONOSÍTÓSZÁM). Elsősorban gazdasági társaságok és egyéni vállalkozók szempontjából fontos az
élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer,
ahol rákereshet saját vagy más az adatbázisban
szereplő szolgáltatóra (ÉLELMISZERLÁNC-FELÜGYELETI INFORMÁCIÓS RENDSZER). Emellett a Magyarországon engedélyezett növényvédő szerek
és termésnövelő anyagok adatbázisa is elérhető
(NÖVÉYVÉDŐSZER ÉS TERMÉSNÖVELŐ KERESŐ). Új
funkcióként jelentkezik az Ebregiszter, ahol bármikor lekérdezhetőek a mikrochippel rendelkező kutyák adatai (EBREGISZTER).

A NÉBIH Navigátor alapfunkciói mellett, mindössze egy kattintással elérhetőek a NÉBIH online
felületei és közösségi oldalai, hiszen nemcsak a
NÉBIH weboldalát érdemes böngészni, hanem
a hivatal youtube vagy facebook oldalán is találhatóak érdekes cikkek, hasznos tanácsok.
A NÉBIH szemléletformáló programjai, a Szupermenta, az Ételt csak okosan és a Szabad a gazdi
honlapjai is egyszerűen elérhetőek a Navigátor
alkalmazásból. Ezeken a felületeken olvashatóak
a hivatal kiemelt kampányainak érdekességei, a
legújabb terméktesztek eredményei, praktikus
és biztonságos konyhatechnológiai módszerek,
illetve a felelős állattartással kapcsolatos tudnivalók.
Szintén egy kattintással elérhető a Parlagfű bejelentő az applikáción keresztül, amely különösen a tavasz beköszöntével hasznos funkciója
a Navigátornak, ha egy tavaszi vagy nyári séta
közben parlagfűvel szennyezett területet talál az
arra sétáló, egy egyszerű regisztrációt követően
bejelentést tehet.
Emellett jó hír a horgászni vágyóknak, hogy a
Navigátornak köszönhetően közvetlenül elérhetővé vált a turista állami horgászjegy (TUHIR)
honlapja is.
A NÉBIH Navigátor egy olyan sokoldalú alkalmazás mely fontos társa lehet az élelmiszerlánc
minden szereplőjének a vásárlótól az eladóig,
a gazdától a vállalkozóig, a gazditól a kutyáig
mindenkinek.
A rendelet hatályos szövege – többek között –
a Nemzeti Jogszabálytár www.njt.hu oldalon érhető el.

