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Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 
• A magyar élelmiszerlánc biztonságának felügyeletéért felelős országos 

hatáskörű állami szervezet 
• Kockázatkommunikációval is foglalkozik 
• 116 sajtóközlemény évente 
• 1388 sajtómegkeresés évente 
• Jól ismert, kedvelt és hiteles szervezet a magyar lakosság körében, Európában 

a leghitelesebb nemzeti szintű hatóság (EFSA, 2018) 



Az élelmiszerlánc biztonsága 
nem csak hatósági kérdés ! 



Élelmiszer eredetű megbetegedési események 

HÁZTARTÁSOK 
77,57% 



Problémák 

• Tudáshiány 

• Alulértékelt kockázatok 

• Túlértékelt kockázatok 

• Nem következetes magatartás 

 

Megvédeni a fogyasztót? 



Eszközök 

• Zöld szám 

• Megújult honlap 

• Közösségi média felületek 

• Konyhasziget magazin (Gyereksziget) 

• Kampányok 

• Tematikus honlapok 

• Rendezvények 



Kampányok 



Nébih oktatási programok 

• Felnőtt fogyasztó: rutinból cselekszik 

• A helytelen gyakorlatok nem is tudatosulnak 

• Megváltoztatásuk sokszor reménytelen 

• Lehetőség: szemléletformálás gyermekkorban 

• Kockázatmegelőzési és Oktatási Osztály 

• Feladat: oktatási programok óvodától az egyetemig,  

 együttműködés az oktatási intézményekkel 

 

 



Óvodai programelem 
• Játékos foglalkozások 
• Higiénikus és célirányos élelmiszervásárlás 
• Helyes élelmiszertárolás 
• Kézmosás (Tiszta kézzel kiadvány) 
• Indulás: 2018. első negyedév 
• Eddigi eredmény: 70 óvoda (kb. 6900 gyermek) 



• Prevenciós foglalkozások óvodások és kisiskolások 
számára 

• Csatlakozás: 2019. április 11. 
• Minden évben április 11-től november 30-ig 

Campona játszóház 



MiniPolisz 

• Interaktív foglalkozások 3-12 éves korosztály számára 

– Ételt csak okosan 
– Firelife 
– Maradék nélkül 
– Szabad a gazdi 

• Szemléletformálás élménypedagógiai eszközök 
bevonásával 



Általános iskolai programelem - élelmiszerbiztonság 

• Alsó tagozatosok:  
Meseszálra fűzött szemléletformáló anyag 

• Felső tagozatosok: 
Ismeretterjesztő kiadvány 



Alsósoknak szánt programelem: mesekönyv 

• Egy születésnap története (tervezés, 
bevásárlás, ételkészítés) 

• Meseíró: Gévai Csilla 
• Mesekönyv, diasor, foglalkoztató füzet 
• Célcsoport: alsó tagozatos diákok (3-4. 

évfolyamos tanulók) 
• Mesekönyv bemutató: 2019. február 20.  

(Csillaghegyi Általános Iskola)  
• Igénylések: 80 iskola, kb. 2300 db mesekönyv 
• Óvoda, egyetem és határon túli alapítvány is 

jelentkezett az ingyenes példányokért 



Mesekönyv 



Mesekönyv - visszajelzések 



• Ismeretterjesztő füzet 
– Élelmiszerismeret 
– Tudatos és biztonságos élelmiszervásárlás 
– Élelmiszerek helyes tárolása 
– Konyhai higiénia 
– Élelmiszer eredetű megbetegedések 

• Munkafüzet 
• Kiadvány fejezeteire épülő előadások 
• Tervezett indulás: 2019. év vége 

Felsősöknek szánt programelem – élelmiszerbiztonság 



Felsősöknek szánt programelem - élelmiszerpazarlás 

• Célcsoport: 5-6-7. évfolyamos tanulók 

• Indulás: 2018. március 21.  
(Molnár Ferenc Általános Iskola)  

 



Ismeretterjesztő kiadvány 

 5-6-7. évfolyam  

 2 666 általános iskolába 

 274 450 példány 

Tanári kézikönyv 

Munkafüzet 

Online ingyenesen elérhetők, letölthetők 

Maradék nélkül iskolai program 
Élelmiszerpazarlás megelőzése általános iskolában   



Prezentációk 
 6+1 db (6x45 perc vagy 1x45 perc) 

 Ismeretterjesztő kiadvány fejezeteihez 
illeszkednek 

 Ingyenesen letölthető, szerkeszthető 

 Projekthetek, témahetek, 
osztályfőnöki óra 

 Pedagógusok javaslatai alapján 
folyamatos fejlesztés 

 Angol nyelven is – replikáció és 
kéttannyelvű oktatás 

 



Animációs videók 
 6 db 

 Ismeretterjesztő kiadvány fejezeteihez illeszkednek 

 Ingyenes 

 Projekthetek, témahetek, osztályfőnöki óra 



Játékok 



Online kvíz verseny és nyári tábor 

 2018, 2019, összesen 1907 
gyerek, 91 osztály 

 Maradék nélkül kiadvány + 
mesekönyv alapján 

 Elméleti forduló + videó 

 Nyeremény: tematikus nyári 
tábor a 2 nyertes osztálynak 



Nyári tábor 2018 



Nyári tábor 2019 



• Komplex szemlélet 
• Szoros együttműködés a pedagógusokkal 
• Ingyenes, szabadon letölthető, elektronikus kiadványok 
• Használatra kész prezentációk szerkeszthető formátumban 
• Bemutató órák  
• Információs forródrót 
• Vetélkedők az érdeklődés fenntartásához 
• Szülők is megszólíthatók, bevonhatók 

Nébih Iskolai program - egységes alapelvek 



Hol alkalmazhatók az oktatási anyagok? 

• Alaptárgyak (pl. technika, életvitel és gyakorlat, 
környezetismeret, biológia, kémia, földrajz) 
kiegészítéséhez 

• Osztályfőnöki órán 
• Délutáni foglalkozások 
• Iskolai egészségnapok 
• Fenntarthatósági Témahét 
• Erdei iskolai programok 



Középiskolai programelem 

• EU e-bug együttműködés 

• Tudásbázis: H2020 SafeConsumE 

• Online anyagok 

• Várható: 2020 



Felsőoktatás 
• Kihelyezett tanszékek 

- Állatorvostudományi Egyetem 
Élelmiszerlánc-biztonsági Kihelyezett Tanszék 

- Szent István Egyetem, Élelmiszertudományi Kar 
Élelmiszerlánc-biztonsági Kockázatkezelési Kihelyezett Tanszék 

• Részvétel PhD képzésben 

• Kutatások, publikációk 

• Napi szintű kapcsolattartás az egyetemistákkal  

• Több mint 30 szakmai gyakorlatos hallgató 

• Jelenleg 10 szakdolgozatos hallgató 

 



Hosszú távú célok 

• Pedagógus-továbbképzésben részvétel 

• Folyamatos szakmai támogatás 

 a pedagógusoknak 

• Tananyagok, segédletek gondozása, 
fejlesztése 

• Érdeklődés fenntartása 

• Pedagógus rendezvény szervezése 



Köszönöm a megtisztelő figyelmet! 


