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Hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 

szervezetek az élelmiszervállalkozások 

ellenőrzésére vonatkozóan 2019-ben

➢NÉBIH (országos illetékesség)

➢Megyei Kormányhivatalok Járási Hivatalainak 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi  

osztályai ( területi illetékesség)
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PMKH Járási Hivatalainak  Élelmiszerlánc-

biztonsági és Állategészségügyi osztályai

➢ Ceglédi

➢ Dabasi

➢ Érdi

➢ Gödöllői

➢ Monori

➢ Ráckevei

➢ Váci
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• A 178/2002/EK rendelet II. fejezet 4. szakasz 18. cikk (13) 

értelmében, „(1) A termelés, feldolgozás és forgalmazás 

minden szakaszában biztosítani kell az élelmiszerek, …, 

valamilyen élelmiszerbe vagy takarmányba bekerülő vagy 

vélhetően bekerülő egyéb anyagok útjának nyomon 

követhetőségét.

• (4) A Közösségben forgalomba hozott, illetve valószínűleg 

forgalomba hozatalra kerülő élelmiszereket vagy 

takarmányokat el kell látni olyan címkékkel vagy azonosító 

eszközökkel, amelyek a vonatkozó meghatározott 

rendelkezések követelményeivel összhangban, a vonatkozó 

dokumentáción és információkon keresztül lehetővé teszik a 

termékek nyomon követését.”
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Élelmiszer-előállítók gyártással kapcsolatos 

leggyakoribb hibái

➢ Nem, vagy rosszul működtetik a belső nyomon 

követési rendszert

➢ Gyártásközi jelölések nincsenek, vagy hiányosak, 

alapanyagok, félkész és késztermékek jelölése nem 

megfelelő

➢ Gyártási naplót nem vezetnek
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➢ Az allergén összetevőket nem emelik ki az 

összetevők között

➢ A tápérték jelölés hiányzik

➢ Rossz minőségű tintával viszik fel a ( dátum ) 

jelölést
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Élelmiszer-előállítók jelöléssel kapcsolatos 

leggyakoribb hibái



Kistermelők

➢Regisztrációs számot nem tüntetik fel

➢A kistermelői  mézek esetében termelői 

kifejezést nem tüntetik fel

➢Nettó tömege megadása sokszor helytelen

➢Minőség megőrzési időt helytelenül tüntetik fel ( 

helyesen: nap,hónap, év )
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Vendéglátás

➢Allergén tájékoztatást sem írásban, sem szóban 

nem biztosítanak

➢Az eredeti csomagolásból kivett alapanyagokat, 

félkész ételeket, lefagyasztott húsokat nem 

jelölnek ( nem nyomon követhető)
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Kereskedelem,Forgalmazás

➢Élelmiszerek azonosító jelölése nem szerepel a 

kísérődokumentumon ( számla, szállítólevél )

➢Európai Unióból, harmadik országból behozott 

élelmiszereken nincs magyar nyelvű jelölés

➢ Nem megfelelő betűméret ( 1,2 mm 

betűmagasságtól kisebb )
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Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
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