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Tavaszi szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés
részjelentés
2018. március 1-18.
A 2018. évi Tavaszi szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés első időszaka lezárult.
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által koordinált ellenőrzéseket ország szerte a
megyei kormányhivatalok járási hivatalainak szakemberei, és a NÉBIH hatósági ellenőrei
jelenleg is végzik, a szezonális ellenőrzés sorozat Húsvét hétfőig tart.
A hatóság a Húsvétot megelőzően az alábbi célterületekre, illetve kiemelt termékekre
fókuszál.
Célterületek:
− hús és húskészítmény előállítás és
forgalmazás;
− tojásforgalmazás és tojáscsomagolás;
− édesipari
termék
előállítás
és
forgalmazás;
− alkoholos ital és borászati termék
előállítás és forgalmazás;
− zöldség- és gyümölcs-forgalmazás;
− élőállat (bárány, nyúl) szállítások.

Kiemelt termékek:
− pácolt, füstölt nyers vagy főtt
húskészítmények (különösen a sonka);
− tojás;
− édesipari termékek;
− különféle borok és szeszes italok;
− szezonális zöldség-gyümölcs;

Az idei tavaszi szezonális ellenőrzés első időszakának eredményei:
Március 1-18. között országosan összesen 2135 ellenőrzésre került sor.
Ebből 360 ellenőrzés élelmiszer előállító helyen (53 vágóhíd/daraboló, 61 húskészítmény
előállító, 20 tojás-csomagoló, 18 édesipar, 208 egyéb előállító), 1086 ellenőrzés az
élelmiszer-forgalmazásban (182 hiper/szupermarket, 586 üzlet/szaküzlet, 109 vásár/piac, 88
nagyker/logisztikai központ, 121 egyéb kereskedő) és 512 esetben vendéglátóhelyen történt.
Állatszállítmányt 177 esetben vontak vizsgálat alá a szakemberek.
A feltárt szabálytalanságok miatt 44 alkalommal figyelmeztetést, 74 esetben bírság
kiszabását alkalmazták szankcióként, és összesen 7 303 006 Ft bírságot szabtak ki. Az
élelmiszervállalkozás tevékenységének korlátozására 5 esetben volt szükség.
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Élelmiszer ellenőrzések eredményei
A különböző létesítmények ellenőrzése során higiéniai hiányosságokat az összes ellenőrzés
3,6 %-ában (2017-ben 4%), a termékek minőségével és összetételével kapcsolatos
szabálytalanságot 3,4 %-ában (2017-ben 2,3%), a nyomon-követhetőségre vonatkozó
hiányosságot 1,3 %-ában (2017-ben 2,2%), valamint a dolgozók képzettségével illetve
egészségügyi alkalmasságával kapcsolatos hiányosságot 1,6 %-ában (2017-ben 1,7%)
állapítottak meg.
A tavalyi hasonló időszak adataival összehasonlítva valamivel kevesebb higiéniai
hiányosságot tapasztalt a hatóság, az ellenőrzés alá vont termékek minőségével több
probléma volt, a nyomon-követhetőség viszont javult.
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Az ellenőrzések alkalmával megvizsgált 10 207 hazai és külföldi élelmiszer tételből 234
tételt (az ellenőrzött tételek számának 2,3%-át) kellett kivonni a forgalomból 2,1 tonna
mennyiségben, melynek értéke megközelítőleg 2,6 millió forint. A forgalomból kivont
tételek aránya a tavalyihoz képest nőtt (2017-ben 1,9 % volt).
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Az élelmiszerek forgalomból történő kivonásának okai voltak a fogyaszthatósági illetve
minőség megőrzési idő lejárta (az összes vizsgálat alá vont tétel 1,7 %-ában, 2017-ben 0,7 %),
az ismeretlen eredet (0,2%, 2017-ben 0,5%), a jelölési hiba (0,3%, 2017-ben 0,4%).
Fogyasztásra való alkalmatlanság miatt az ellenőrzött tételek 0,1%-át vonta ki a hatóság, ez
kevesebb az előző évinél (0,2%).
A pácolt, füstölt nyers vagy főtt húskészítmények (melybe beletartozik a sonka) esetében
a forgalomból kivont tételek aránya az összes vizsgálat alá vont tétel 1,5%-a volt (tavaly
1,7%, 2016-ban 2 %), amire leginkább a fogyaszthatósági illetve minőség megőrzési idő
lejárta miatt volt szükség.
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Étkezési tojás laboratóriumi vizsgálata fipronil szennyezettség felderítésére
Összesen 38 minta érkezett laboratóriumi vizsgálatra, melyből 31 minta eredménye alapján
fipronil illetve fipronil-szulfon szermaradék nem volt kimutatható. A további 7 minta
laboratóriumi vizsgálata még folyamatban van.
Tojásfestékek vizsgálata
Idén első alkalommal a kereskedelemben kapható tojásfestékeket is ellenőrizte a NÉBIH. A
valamennyi megyére kiterjedő mintavétel során 44 megmintázott tojásfesték csomagból 126
különböző tojásfestéket vizsgált meg a laboratórium.
A tojásfestékekben a jelölésen feltüntetett színezékeket azonosították. Egy esetben fordult elő,
hogy a piros festékben a jelölésen feltüntetett azorubin (E122) helyett neokokcint (E124)
mutattak ki.
A jelölés szerint csak természetes színezékeket tartalmazó tojásfestékek valóban nem
tartalmaztak mesterséges színezékeket. Egyes gyártók külön jelölték, hogy a festékek nem
tartalmaznak azoszínezékeket, amit a mérések megerősítettek.
A zöldség-gyümölcs ellenőrzések eredményei (az itt említett adatok a fenti összefoglalásban
szerepelnek)
A 2018. évi tavaszi szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés első időszakában a NÉBIH Növény-,
Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság valamint a Megyei Kormányhivatalok Növény
és Talajvédelmi Osztály zöldség-gyümölcs minőségellenőrei 242 belföldi forgalmazónál
végeztek ellenőrzéseket, ahol összesen 671 tétel (206 db hazai, és 465 db import) vizsgálatára
került sor.
Az ellenőrzések során 42 esetben állapítottak meg hibát, ebből 3 esetben nyomon-követési
hiányosságok, 1 esetben regisztráció hiánya miatt, továbbá 38 esetben jelölési hibák, illetve
minőségi kifogás következtében. Összesen 34 darab élelmiszer-ellenőrzési, illetve
élelmiszerlánc felügyeleti bírság kiszabására került sor összesen 3 993 176 Ft értékben. Az
ellenőrök 8 forgalmazóval szemben alkalmazták a figyelmezetés szankciót. Forgalomból
kivonásra összesen 13 tétel került 466 kg mennyiségben, amelyből csupán egy ismeretlen
eredetű és nem nyomon-követhető 1 kg mennyiségű paprika termék került megsemmisítésre.
Állatszállítások ellenőrzésének eredményei
A bárány és nyúl szállítások ellenőrzése alkalmával eddig országosan 177 szállítmányt (57902
db szállított állat) vizsgáltak meg a hatósági állatorvosok. Hiányosságot eddig nem
állapítottak meg.
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