


Téli szezonális élelmiszerlánc-ellenőrzés 2017
részjelentés

időszak: 2017. december 1-13.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) által koordinált téli szezonális 
élelmiszerlánc-ellenőrzés legfontosabb célja, hogy a fokozott ellenőrzés hatására az ün-
nepek előtti megnövekedett forgalom mellett is teljesüljenek az élelmiszerbiztonsági és 
minőségi követelmények az élelmiszer-előállítás és forgalmazás minden szakaszában. 
A téli szezonális élelmiszerlánc-ellenőrzésre idén is december 1-31. között kerül sor az 
ország egész területén.  

Az ellenőrzéseket, a NÉBIH koordinálásával, a megyei kormányhivatalok, illetve járási hiva- 
talok élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatokat ellátó szakemberei, valamint a 
NÉBIH hatósági ellenőrei végzik.

A célterületek és a kiemelten ellenőrizendő termékek meghatározása – a korábbi évek gyakorla-
tának megfelelően – az ünnepekhez kötődő gasztronómiai hagyományok figyelembe vételével 
történt. 

Célterületek:
• Hús- és húskészítmény-előállítás és -forgalmazás 
• Édesipari termék előállítás és forgalmazás 
• Piacokon, vásárokon, karácsonyi ünnepi vásárokon és rendezvényeken végzett 

édesség-forgalmazás
• Karácsonyi ünnepi vásárokon, rendezvényeken kitelepült vendéglátók 
• Zöldség- és gyümölcsforgalmazás
• Áruhal-forgalmazás 
• Élőállat-szállítások 

Kiemelt termékek:
• Friss hús; hal és haltermékek; pácolt, füstölt nyers vagy főtt húskészítmények; virsli 
• Édesipari termékek 
• Borászati termékek közül a borok és a pezsgők
• Szezonális zöldség-gyümölcs
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A 2017. évi téli szezonális ellenőrzés első időszakának eredményei számokban

Az élelmiszerláncban december 13-ig országosan összesen 2218 ellenőrzésre került sor. 

Ebből 257 ellenőrzés élelmiszer-előállító helyen (50 vágóhíd/daraboló, 54 húskészítmény 
előállító, 19 édesipar, 134 egyéb előállító), 939 ellenőrzés az élelmiszer-forgalmazásban  
(171 hiper/szupermarket, 464 üzlet/szaküzlet, 178 vásár/piac/rendezvény, 50 nagyker/logisztikai 
központ, 76 egyéb forgalmazó) és 400 vendéglátóhelyen történ.
Állatszállítmányokat eddig 622 esetben vontak vizsgálat alá a szakemberek.

A feltárt szabálytalanságok miatt 23 alkalommal figyelmeztetést, 65 esetben bírság kiszabását 
alkalmazták szankcióként és összesen 4,8 millió Ft bírságot szabtak ki.

ellenőrzés ellenőrzött 
egységek száma

szankciók
figyelmeztetés kiszabott bírság

esetszám esetszám összeg Ft
élelmiszer 1 596 23 65 4 844 687

állatszállítás 622 0 0 0
összes 2 218 23 65 4 844 687

Az idei első időszakban mind az ellenőrzések, mind az alkalmazott szankciók esetszáma a ta- 
valyihoz hasonlóan alakult. A kiszabott bírság összege jelenleg kevesebb az előző évi hasonló 
időszaknál, de figyelembe kell venni, hogy az eljárások egy része még folyamatban van.

Az élelmiszer-ellenőrzések eredményei

Az ellenőrök leggyakrabban – az összes ellenőrzés 4,3%-ánál – higiéniai hiányosságokat 
találtak (2016. évi téli szezonális ellenőrzés hasonló időszakában 2,6%). Csökkent a nyomon 
követhetőségre vonatkozó hiányosságok aránya, idén az összes ellenőrzés 1,6%-ánál állapítot-
ták meg (2016. évi téli szezonális ellenőrzés hasonló időszakában 2,8%). 
A termékek minőségével és összetételével kapcsolatos szabálytalanság az ellenőrzések  
2,2%-ánál fordult elő, ami megegyezik a tavalyi hasonló időszakkal (2016-ban 2,2%). 
A dolgozók képzettségével, egészségügyi alkalmasságával kapcsolatos hiányosság előfordulá-
sa kis mértékben emelkedett az előző évihez képest, az ellenőrzések 1,6%-ánál tártak fel ezzel 
kapcsolatos hiányosságot a szakemberek (2016-ban 1,4%). 
Az élelmiszer előállító és forgalmazó létesítmények esetében a feltárt hiányosságok, illetve sza-
bálytalanságok miatt 10 alkalommal kellett a tevékenységet korlátozni.
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Az ellenőrzések alkalmával összesen 8 568 hazai és külföldi élelmiszertételt vizsgáltak meg 
a szakemberek, melyek 1,6%-át, azaz 134 tételt kellett kivonni a forgalomból, országosan  
9 492 kg mennyiségben. A kivont tételek aránya jelentősen csökkent az előző év első időszakához 
képest. (2016-ban 3,8%)

termék ellenőrzött 
tétel 

összes forgalomból kivont tétel

száma mennyisége 
kg értéke Ft

élelmiszer 
hazai 6 618 84 1 104 512 193

külföldi 1 950 50 8 387 281 098
összes 8 568 134 9 492 793 291

Az ellenőrzés alá vont élelmiszertételek között a fogyaszthatósági, illetve minőségmegőrzési 
idő lejárta miatti forgalomból kivonás az előző évihez képest jelentősen csökkent, idén 0,4% 
(2016-ban 2,9%) volt. Az ismeretlen eredet miatti kivonás aránya 0,5% (2016-ban 0,4%). A 
jelölési hiba miatt forgalomból kivont tételek aránya idén 0,5% (2016-ban 0,3%). Az ellenőrzés 
alá vont termékek között mindössze 3 tétel bizonyult fogyasztásra alkalmatlannak. 

Az élő, közvetlen emberi fogyasztásra szánt áruhal forgalmazását is kiemelten ellenőrzi a 
hatóság. Az első időszakban e téren nem tapasztaltak hiányosságot vagy szabálytalanságot a 
szakemberek.

A kormányhivatalok munkatársai mellett a NÉBIH hatósági szakemberei is fokozott figyelmet 
fordítanak a téli időszak jellegzetes termékeire. 
A NÉBIH hamisítás és feketegazdaság elleni kiemelt csoportja, a Kiemelt Ügyek Igazgatósága 
egy – a NAV munkatársaival közösen tartott – raktár ellenőrzése során 16 raklap ismeretlen ere-
detű, nem nyomon követhető, tartós, hűtést nem igénylő élelmiszert, köztük nagy mennyiségben 
különféle csokoládékat talált.
A szakemberek végül 20 tétel, csaknem 8 tonna élelmiszer forgalomból történő kivonását ren-
delték el, melyek jelenleg is hatósági zár alatt vannak további intézkedésig.

A karácsonyi ünnepi vásárokon, rendezvényeken kitelepült vendéglátók ellenőrzésének 
tapasztalatai

Az ünnepi vásárokra kitelepült vendéglátó üzletekről kifejezetten kedvező tapasztalatokat sze-
reztek a szakemberek Borsod, Fejér, Somogy és Vas megyékben, de más területekről sem 
érkezett kirívó szabálytalanságról információ. A vállalkozások a szükséges engedélyekkel ren-
delkeznek, termékeik nyomon követhetőek, az elvárt higiénés és élelmiszerbiztonsági szabá- 
lyokat ismerik és tiszteletben tartják. 
Eddig 45 kitelepült vendéglátó vállalkozást ellenőriztek a kormányhivatalok munkatársai 
és csupán egy esetben volt szükség a tevékenység korlátozására. A helyszínen rendezhető 
higiénés hiányosságról 3 esetben érkezett jelzés.
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A szaloncukrok, édességek ellenőrzése

A kereskedelmi egységekben, piacokon, vásárokon, ünnepi vásárokon és rendezvényeken la- 
boratóriumi vizsgálat céljából hatósági mintavételre is sor került az első időszakban, melynek 
célja a nem jelölt allergének kimutatása. A beérkezett minták laboratóriumi vizsgálata folyamat-
ban van.
A szezonális élelmiszerlánc-ellenőrzés első időszakában országosan 1 059 szaloncukortételt 
ellenőrzött a hatóság, ebből 401 tétel vizsgálata piaci/vásári értékesítés alkalmával történt. 
Az egyéb karácsonyi töltött édességeket is kiemelt termékként kezelte a hatóság. Az 1440 
ellenőrzött tételből (melyből 167 tételt vásáron, piacon vizsgáltak) lejárt minőségmegőrzési idő 
miatt 6 tételt, jelölési hiba miatt 25 tételt és ismeretlen eredet miatt 21 tételt, összesen 8083 kg 
mennyiségben kellett kivonni a forgalomból. (Az adatok a termékellenőrzések eredményeit be-
mutató táblázat részét képezik!)

A szezonális zöldség-gyümölcs termékek ellenőrzésének tapasztalatai

Az idei téli szezonális élelmiszerlánc-ellenőrzésen a megyei kormányhivatalok és a NÉBIH 
zöldség-gyümölcs minőségellenőrei a december 1-13-ig tartó időszakban 235 belföldi forgal-
mazónál végeztek ellenőrzéseket, ahol összesen 627 tétel (270 db hazai, és 357 db import) 
vizsgálatára került sor.
Az ellenőrzések során 30 esetben állapítottak meg hibát (nyo-
mon követési hiányosságok: 3; jelölési hibák, minőségi kifogás: 27). Ösz- 
szesen 28 alkalommal élelmiszer-ellenőrzési, illetve élelmiszerlánc-felügyeleti bírságot  
szabtak ki, együttesen 979 687 Ft értékben. Az ellenőrök 2 forgalmazóval szemben alkalmaz-
ták a figyelmezetés szankciót. Összesen 29 tételt vontak ki a forgalomból, mintegy 1 136 kg  
mennyiségben. (Az adatok a létesítmény- és termékellenőrzések eredményeit bemutató táblá-
zatok részét képezik!)

Állatszállítások ellenőrzésének eredményei

Az élőállat-szállítások ellenőrzése alkalmával országosan 618 szállítmányt (579 012 db szállí-
tott állat) vizsgáltak meg a hatósági állatorvosok , továbbá 4 élőhalszállítmány (összesen  
18,7 tonna hal) ellenőrzésére is sor került. Szabálytalanságot, jogsértést nem állapítottak meg, 
így figyelmeztetésre, bírság kiszabására az állatszállítások kapcsán – a tavalyihoz hasonlóan – 
eddig nem került sor.
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