Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény alapján közétett jogsértő szervezetek és személyek listája
- élelmiszer Időpont

1.

2020.09.09

A jogsértést elkövető élelmiszervállalkozás cégneve és címe

A jogsértés időpontjában bejegyzett
vezető tisztségviselő neve

Rizoterra Kertészet Kereskedelmi és Szolgáltató
Hivekovics Zoltán
Kft., 8756 Nagyrécse, Zrínyi Miklós u.10.

2.

2020.09.22

Balatoni József ev. / 6725 Szeged, Petőfi S. sgt.
62.

3.

2020.09.29

Kokesi Projekt Kft. (1134 Budapest, Váci út 49.) Gál Benjamin Alex

2020.10.06

Tesco-Globál Áruházak Zrt. 2040 Budaörs, Kinizsi
Kámán-Kovács Beáta, Nádasdi Miklós
út 1-3.

4.

5.

2020.10.14

6.

2020.10.20

7.

2020.11.04

8.

2020.11.06

9.

2020.11.06

10.

2020.11.06

11.

2020.11.06

Lak.I Medical Kft.
(6400 Kiskunhalas, Szilády Á. u. 5-7. II/205.)

Az érintett élelmiszer
megnevezése

friss fogyasztásra szánt gyümölcs (földi
eper, szeder, áfonya, ribizli, Vilmos
körte), méz (akác, vegyes), natúrlé
(körte, szeder, áfonya), fagyasztott
gyümölcs (áfonya, földi eper, szeder,
ribizli)

alapanyagok, fűszerek,
húskészítmények

Lak István

Az érintett élelmiszer/fertőtlenítőszer
pontos azonosítására alkalmas adatok

fenti termékkör kapcsán fellelésre került, mindösszesen
25 tétel (jelöletlen, azonosító jelölést nem tartalmazó,
valamint dokumentáció hiányában nem
nyomonkövethető élelmiszerek), megközelítően 16 t

brokkoli és karfiol

brokkoli (Származási ország: Lengyelország,
tételazonosító: DU28I, mennyisége: 1440 db, mintavétel
időpontja: 2020.09.23.) és karfiol (Származási ország:
Lengyelország, tételazonosító: DU27I és LOT:
ZRR/0466/KA/2020.1, mennyisége: 1220 db, mintavétel
időpontja: 2020.09.23.)

Nettó tömeg: 1g
(minőségmegőrzési időre való tekintet nélkül került
Gold Power étrend-kiegészítő kapszula
elrendelésre a termék forgalomból való kivonása)

Lak.I Medical Kft.
(6400 Kiskunhalas, Szilády Á. u. 5-7. II/205.)

Red One Plus étrend-kiegészítő férfiak
számára; nettó tömeg: 1 g
Diablo Extra növényi komponenseket
tartalmazó étrend-kiegészítő férfiak
számára; nettó tömeg: 3 g
Minőségmegőrzési időre való tekintet nélkül került
Cold Power étrend-kiegészítő kapszula;
elrendelésre a termékek forgalomból való kivonása
nettó tömeg: 1 g
Maraton Classic növényi
komponenseket tartalmazó étrendkiegészítő férfiaknak; nettó tömeg: 3 g

VITALIS Kertészeti és Szeszipari Kft. (székhely:
7045 Györköny, Arany J. u. 359.)
Brebis Magyarország Kft. (székhely: 7045
Györköny, 488.)
Bodri Pincészet Kft. (székhely: 7100 Szekszárd,
Vitéz u. 1.)

Nébih Kiemelt Ügyek Igazgatósága

11 tétel (öszesen 31,74 kg) élelmiszer forgalomból történő
hamburgerhús, mozzarella, csomagolt
tisztítatlan zöldség-gyümölcs felhasználása, általános rend és higiénia hiánya, elégtelen
kivonása szennyezettség, a jelölés hiánya, a
saláta, csomagolatlan szendvics és
hűtőkapacitás és szabálytalan tárolás, használt sütőolaj nem megfelelő kezelése,
NÉBIH Kiemelt Ügyek Igazgatósága
nyomonkövetés hiánya és lejárt fogyaszthatósági idő
tortafélék
csomagolatlan élelmiszer cseppfertőzés elleni védelem nélküli kihelyezése
miatt.

vendéglátóipari alapanyagok, félkész és
összesen 21 élelmiszertétel (348 kg) forgalomból való
késztermékek (zöldségek, előhűtött és
kivonása, forgalmazásának megtiltása,
fagyasztott húsok, tésztafélék, hal,
megsemmisítése/ártalmatlanítás elrendelése
fűszerek)

Rapid 92 Horeca Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft. (székhely: 1186 Budapest, Zádor utca 11.)

A jogsértést megállapító elsőfokú
hatóság megnevezése

Jelöletlen, illetve jelölt, de nyomonkövetés biztosítására alkalmas dokumentáció
hiányában nem nyomonkövethető, valamint nyomonkövetést biztosító azonosító jelölés
hiánya miatt nem nyomonkövethető tételek, továbbá higiéniai és nyomonkövetési
hiányosságok kerültek megállapításra. Mindezek alapján az élelmiszerek azonnali
hatállyal történő forgalomból való kivonására, forgalomba hozatali tilalmának
Nébih Kiemelt Ügyek Igazgatósága
elrendelésére, élelmiszer- és takarmányláncból történő kivonására és zár alá vételére és
a fenti tételekkel megegyező, valamint az ügyfél által csomagolt valamennyi
forgalomban lévő tétel visszahívására került sor. A higiéniai és nyomonkövetési
hiányosságok miatt a létesítmény tevékenysége azonnali hatállyal felfüggesztésre
került.

összesen 61 termék tétel (megközelítően 12,6 tonna )
forgalomból való kivonása, forgalomba hozatal megtiltása,
élelmiszer-és takarmányláncból történő kivonása, továbbá
az állati eredetű termékek megsemmisítésre utalása,
jelöletlen, nem nyomonkövethető, lejárt fogyaszthatósági/minőségmegőrzési idejű,
hatósági zár alá vétele; valamint a létesítményben
penészes termékek
előállított, még megfelelő fogyaszthatósági
idejű/minőségmegőrzési idejű valamennyi élelmiszer tétel
forgalomból való visszahívása

Petiga Kft. (1133 Budapest, Ipoly u. 28/B. ép. al
Wang Lina
2.)

Lak István

A feltárt szabálytalanság rövid leírása

Molnár Géza

vodka

Márton Jánosné

pálinka

Bárány Péter

pálinka

Dr. Bodri István Géza

borszőlő

brokkoli (hatóanyag: klórpirifosz, szermaradék tartalom: 0,168 mg/kg, hatáérték: 0,01
mg/kg) és karfiol (hatóanyag: flonikamid (flonikamid, TFNG és TFNA összege,
flonikamidban kifejezve), szermaradék tartalom: 0,117 mg/kg, hatáérték: 0,03 mg/kg)
termékek határértéket meghaladó szermaradék-tartalma

Szildenafil, Tadalafil gyógyszerhatóanyagok voltak kimutathatóak a termékből. A
Szildenafil mennyisége a terápiás dózisba esik, a Tadalafilt a napi terápiás dózist
meghaladó mennyiségben tartalmazza a készítmény. A vizsgálat során szennyező szintű
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Élelmiszermennyiségben Paracetamol hatóanyagot is azonosítottak. A Szildenafil és Tadalafil a
és Takarmánybiztonsági Igazgatóság
foszfodiészteráz-5 enzim (PDE-5) gátló hatása révén az erectilis dysfunctio terápiájában
alkalmazott vegyület. Magyarországon ezen hatóanyagokat tartalmazó készítmények
kiadása orvosi rendelvényhez kötött. A Paracetamol fájdalomcsillapító és lázcsillapító
Általános takarítatlanság és súlyos technológiai-higiéniai hiányosságok, így pl.
gépek/berendezések/eszközök szennyezettek, elkülönített tárolás hiánya, egészségügyi
NÉBIH Kiemelt Ügyek Igazgatósága
könyv hiánya, nem nyomonkövethető, lejárt minőségmegőrzési és fogyaszthatósági
idejű élelmiszerek felhasználási célú készentartása.
Szildenafil, Tadalafil gyógyszerhatóanyagok voltak kimutathatóak a termékekből. Mind a
négy esetben a Szildenafil mennyisége a terápiás dózisba esett, a Tadalafilt a napi
terápiás dózist meghaladó mennyiségben tartalmazták a készítmények. A vizsgálat során
mind a négy termékben szennyező szintű mennyiségben Paracetamol hatóanyagot is
azonosítottak. A Szildenafil és Tadalafil a foszfodiészteráz-5 enzim (PDE-5) gátló hatása
révén az erectilis dysfunctio terápiájában alkalmazott vegyület. Magyarországon ezen
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Élelmiszerhatóanyagokat tartalmazó készítmények kiadása orvosi rendelvényhez kötött. A
és Takarmánybiztonsági Igazgatóság
Paracetamol fájdalomcsillapító és lázcsillapító hatású, számos vény nélkül kapható
készítményben megtalálható hatóanyag. Az étrend-kiegészítők az Európai Unió és a
magyarországi szabályozás szerint is élelmiszernek minősülnek. Gyógyszer-hatóanyag
élelmiszerben történő felhasználása tilos, kizárólag az engedélyezett, felügyelt
körülmények között előállított gyógyszerekben engedhető meg.

„Cocaine Vodka”; alk.: 40 % vol.; kiszerelés 0,5 liter;
A tétel nem nyomon követhető.
gyártja: R.HILL - Hill's Liquere s.r.o.;Na Tržnici 758, 757 01
Valašské Meziříčí, Czech Republic; mennyiség: 43 liter
Magyar Kajszibarack Pálinka; alkoholtartalom 40% V/V;
Gyártmánylap hitelesítésének hiánya
kiszerelés: 0,35 liter; tételszám: 200209
„Magamnak Főztem Barackpálinka"; alkohol: 40 % (V/V);
Gyártmánylap hitelesítésének hiánya
kiszerelés: 0,5 liter; tételszám: 190904
V 198 bevételi bizonylat-számú betárolt szőlő 5420 kg

NÉBIH Kiemelt Ügyek Igazgatósága

Pincekönyv hiányos vezetése

Nébih Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóság

Nébih Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóság
Nébih Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóság
Nébih Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóság
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A jogsértést elkövető élelmiszervállalkozás cégneve és címe

12.

2020.11.06

G'ROBY VÁR-KER Kereskedelmi Kft. (székhely:
1186 Budapest, Közdűlő út 46-50.)

Tercsi Krisztina; Botkó Attila

13.

2020.11.18

Újhely-Bor Kft. (székhely: 3980 Sátoraljaújhely,
hrsz 10913/13.)

Tóth Zoltán

2020.11.25

Tisza Élelmiszer Termelő Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. – sütőipari üzem; „Csongrádi
Kenyérgyár”
Horváth Lajos, Tóthné Hajdú Edit
(székhely: 6640 Csongrád, Szegedi út 39.
ellenőrzött telephely: 6640 Csongrád, Szegedi út
27.)

14.

15.

16.

2020.12.17

2021.01.13

A jogsértés időpontjában bejegyzett
vezető tisztségviselő neve

Pudravka Tech Kft., 1142 Budapest, Tatai u. 3.
„A” épület

Mokán Róberttel (5720. Sarkad Sugár u.11.)

Az érintett élelmiszer
megnevezése

A feltárt szabálytalanság rövid leírása

A jogsértést megállapító elsőfokú
hatóság megnevezése

Nosztalgia Barackpálinka; alkohol: 37,5% V/V; kiszerelés:
0,5 liter; tételszám: L 12 12 2019; mennyiség: 6 liter

Nyomonkövethetőség hiánya

Nébih Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóság

borszőlő: 548,15 q; szőlőmust: 61 hl

Pincekönyvi nyilvántartás nem megfelelő

Nébih Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóság

A létesítmény tevékenységének azonnali hatályú
felfüggesztése, továbbá 15 tétel élelmiszer (öszesen 591,4
kg) forgalomból kivonása , forgalmazásának megtiltása és
az állati eredetű élelmiszerek megsemmisítésének
elrendelése nyomonkövetés hiánya, lejárt
minőségmegőrzési idő és szennyezettség miatt.

Súlyos élelmiszer-biztonsági kockázatot jelentő higiéniai hiányosságok (penész
szennyezettség az üzem egész területén, takarítatlanság, nem tisztántartható és
Nébih Kiemelt Ügyek Igazgatósága
szennyezett berendezések használata), személyi-higiéniai hiányosságok, továbbá
jelöletlen, nem nyomonkövethető, valamint lejárt minőségmegőrzési idejű élelmiszerek.

5 tétel (öszesen 25 kg) élelmiszer forgalomból kivonása
jelölés hiánya, nyomonkövetés hiánya, lejárt
minőségmegőrzési idő, miatt.

Az egységben élelmiszerbiztonsági jogsértések kerültek feltárásra (több élelmiszerhigiéniai és élelmiszer-biztonsági hiányosság: így pl.: az egész egységre jellemző
takarítatlanság, szennyezettség, higiénikus kézmosáshoz szükséges kellékek nem voltak
kihelyezve, a sütő-főző térben került tárolásra 4 nyitott hordóban összegyűjtve a
konyhai hulladék, külön hulladéktároló hely hiánya, zöldség- gyümölcs előkészítő
hiánya, dolgozók munkaruhával, míg az egység pedig HACCP rendszerrel sem
Nébih Kiemelt Ügyek Igazgatósága
rendelkezett). A higiéniai hiányosságokon túl fentiek szerint nem nyomonkövethető,
valamint lejárt minőség-megőrzési idejű alapanyagok is fellelésre kerültek a
létesítményben. A vendéglátó-ipari egység tevékenysége (vendéglátó-ipari termékek
előállítása, tárolása, szállítása, forgalomba hozatala) azonnali hatállyal felfüggesztésre
került.

sertés, élelmiszerhulladék

75 db sertés (3 db koca, 17 db szopós malac, 55 db. hízó
sertés), 200 liter űrtartalmú tárolóban fellelt növényi és
állati eredetű élelmiszerhulladék

A sertés tartás nem került bejelentésre, a sertések állategészségügyi állapota nem
igazolt, ismeretlen, ezért azonnali hatállyal forgalmi korlátozás elrendelése, a telepen
200 liter űrtartalmú tárolóban élelmiszerhulladék került fellelésre, ezen
élelmiszerhulladék forgalomból való kivonásának, és a forgalomba
hozatalának/felhasználásának azonnali hatállyal való megtiltása, továbbá
megsemmisítésének az elrendelése.

pálinka
borszőlő, szőlőmust

Sütőipari alapanyagok, így liszt,
fűszerek, alapanyag keverékek,
tötlelékek.

Szenitterné Pálffy Ildikó Gyöngyi

-

Az érintett élelmiszer/fertőtlenítőszer
pontos azonosítására alkalmas adatok

vendéglátó-ipari alapanyag

Nébih Kiemelt Ügyek Igazgatósága

17.

2021.01.29

EGE Fruit Kft. (1111 Budapest, Bertalan Lajos u.
Sezen Mustafa
22. fsz. 2.)

Gránátalma

Hatóságom elrendelte az érintett élelmiszer tétel
forgalomból való kivonását, forgalomba hozatalának
megtiltását, valamint a tétel visszahívását. Gránátalma
Gránátalma, hatóanyagok: acetamiprid (szermaradék tartalom: 0,089 mg/kg, hatáérték:
(Származási ország: Törökország, tételazonosító: 20/29289 0,01 mg/kg) és tiakloprid (szermaradék tartalom: 0,035 mg/kg, hatáérték: 0,01 mg/kg) Nébih Kiemelt Ügyek Igazgatósága
(A20/37464), LOT szám: 142830201, csomagolás dátuma: termék határértéket meghaladó szermaradék tartalma.
10.01.2021, mennyisége: 25536 db, 9790 kg, mintavétel
időpontja: 2021.01.11)

18.

2021.02.04

ÁBRAHÁM-SPED Kft. (adószám: 23196146-2-07,
Ábrahám Gábor
székhely/telephely: 2431 Perkáta, 0412/2. hrsz.)

előhűtött és fagyasztott marhahús

összesen 1940 kg súlyú terméktétel forgalomból való
kivonása, forgalmazásának megtiltása

jelöletlen, nem nyomonkövethető, lejárt fogyaszthatósági idejű termékek, súlyos
technológiai-higiéniai hiányosságok miatt a tevékenység felfüggesztése

Nébih Kiemelt Ügyek Igazgatósága

-

A vágóhíd tevékenységének felfüggesztése a súlyos élelmiszer-biztonsági kockázatot
jelenő élelmiszerhigiéniai (nagyfokú szennyezettség, nem üzemelő fertőtlenítő
berendezések és kézmosók)

Nébih Kiemelt Ügyek Igazgatósága

Vágási, darabolási tevékenység során a higiénikus kézmosás feltételeinek, a hasító
berendezések, valamint a kések mosásának és fertőtlenítésének hiánya; így a súlyos
technológiai-higiéniai hiányosságok miatt a tevékenység felfüggesztése

Nébih Kiemelt Ügyek Igazgatósága

19.

2021.02.11

Létai-Huszti Húsipari és Kereskedelmi Kft,
(székhely: 4281 Létavértes, Petőfi utca 80.)

Huszti Sándor Imre

-

20.

2021.02.17

Fehérpecsenye Húsfeldolgozó és Kereskedelmi
Kft. (székhely: székhely: 1054 Budapest,
Podmaniczky u. 57. 2. em. 14., telephely: 9522
Kemenesmagasi helyrajzi szám 0181/4)

Gyurkovics László Andrásné

A feltárt élelmiszer-higiéniai
jogsértések nyomán a létesítmény
vágóhídi tevékenységnek azonnali
hatállyal történő felfüggesztése.

21.

2021.02.19

Mertlogistic Kft., 2310 Szigetszentmiklós, Ipar
u.1.

22.

2021.02.25

PORCIÓ-ÉK Élelmiszeripari és Kereskedelmi
Korlátolt Felelősségű Társaság, 2730 Albertirsa, dr. Horváth Zoltán
Homokrész

Karabiyik Mehmet

citrom

sertés bőr, szalonna, háj, szív, nyelv,
gyomor, máj, vér és egyéb belsőség

nincs

Hatóságom elrendelte az érintett élelmiszer tétel
forgalomból való kivonását, forgalomba hozatalának
megtiltását, valamint a tétel visszahívását. Citrom
Citrom, hatóanyagok: buprofezin (szermaradék tartalom: 0,084 mg/kg, hatáérték: 0,01
(Származási ország: Törökország, tételazonosító: 103-21
mg/kg) ésklórpirifosz-metil (szermaradék tartalom: 0,057 mg/kg, hatáérték: 0,01 mg/kg) Nébih Kiemelt Ügyek Igazgatósága
(0503,0504, 0505, 0506, 0507, 0601, 0602, 0603),
termék határértéket meghaladó szermaradék tartalma
beérkezett mennyiség: 20.450,5 kg, dokumentáltan
értékesített mennyiség: 19.735 kg, mintavétel időpontja:
2021.02.08)
12 nem nyomonkövethető élelmiszer tétel , valamint súlyos technológiai-higiéniai
hiányosságok: pl. padozattal-oldalfallal-mennyezettel kapcsolatos higiéniai
összesen 12 élelmiszer tétel (12.700 kg) forgalomból való
hiányosságok, kézmosók és eszközfertőtlenítők működése-felszerelése hiányos,
kivonása, forgalmazásának megtiltása, valamennyi tétel
Nébih Kiemelt Ügyek Igazgatósága
gépek/berendezések/eszközök szennyezettek, technológiához nem kapcsolódó
jelöletlen volt
eszközök, közműhálózatba történő bekötések hiánya, rozdásodás, festékpergés,
tevékenység felfüggesztése

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény alapján közétett jogsértő szervezetek és személyek listája
- élelmiszer Időpont

A jogsértést elkövető élelmiszervállalkozás cégneve és címe

23.

2021.03.04

Gastro Rooster Kft. Székhelye: 1093 Budapest,
Bakáts tér 12. , ellenőrzött telephely: 1027
Budapest, Varsányi Irén utca 33

24.

2021.03.09

Capsula 2007. Kft. (székhelye: 2943, Bábolna,
Kozma Ferenc u. 2, adószáma: 14024421-2-11)

25.

2021.03.29

26.

2021.04.28

27.

2021.05.18

Király Sütő Zrt. Ellenőrzött székhelye: 2330
Dunaharaszti, Király utca 3., ellenőrzés helye:
2330 Dunaharaszti, Király utca 3.

Maho Silver Trans Kft.
(1076 Budapest, Garay utca 45. I/120.)

Gyuricska Antal e. v. Ellenőrzött egység cím:
"Róbert Csemege 5. sz. üzlet" 4623 Tuzsér,
Rákóczi u. 68.

A jogsértés időpontjában bejegyzett
vezető tisztségviselő neve

Az érintett élelmiszer
megnevezése

Az érintett élelmiszer/fertőtlenítőszer
pontos azonosítására alkalmas adatok

A jogsértést megállapító elsőfokú
hatóság megnevezése

Beszédes Tamás

vendéglátó ipari alapanyagok és
késztermékek, így hús és
húskészítmény, sajt, fagyasztott félkész 33,98 kg összesen 23 élelmiszer tétel
ételek és alapanyagok, szószok, fűszer,
üdítőitalok

23 élelmiszer tétel forgalomból kivonása, forgalomba hozatal megtiltása és zár alá
helyezése nyomonkövetés hiánya, lejárt fogyaszthatósági/minőségmegőrzési idő miatt,
továbbá tevékenység felfüggesztése külön engedélyben foglataktól eltérően végzett
Nébih Kiemelt Ügyek Igazgatósága
tevékenység, így tisztítatlan zöldség-gyümölcs és előkészítést igénylő hús felhasználása
megfelelő előkészítő nélkül, a higiénikus kézmosási lehetőség hiánya,
keresztszennyeződés veszélye, takarítatlanság miatt.

Lőrik Lambert

A feltárt élelmiszerlánc-biztonsági
jogsértések nyomán a tevékenységnek
azonnali hatállyal történő
felfüggesztése.

Az ügyfél élelmiszer forgalmazásra vonatkozó – különös tekintettel a „friss hús”
forgalmazása kapcsán jogszabályban előírt – engedéllyel nem rendelkezik, illetve a
működésével kapcsolatos egyéb regisztrációval sem rendelkezik, a tevékenységéről
Nébih Kiemelt Ügyek Igazgatósága
semmiféle nyomonkövetési dokumentációt nem vezet, valamint HACCP dokumentációja
nem terjed ki az általa végzett tevékenység teljességére, továbbá nem naprakész.

Angeli István

sütőipari alapanyagok, félkész
termékek és késztermékek, így
zsemlemorzsa alapanyagok,
kukoricadara, linzertészta, mézes
piskótalap, reszelt sajt, baracklekvár,
reszelt alma, meggytöltelék,
fagyasztott pékáruk

Horvát Margit

The Boss étrend-kiegészítő férfiak
számára

Gyuricska Antal e. v.

Állati és növényi eredetű, köztük
hűtést, fagyasztást igénylő
élelmiszerek.

1. Dr. Dávid-Vital Trópusi Tabebuia
Teakeverék koncentrátum
2. Dr. Dávid-Vital Trópusi Tabebuia
Teakeverék mikroőrlemény

nincs

713,5 kg összesen 14 élelmiszer tétel

Nettó tömeg: 3g
(minőségmegőrzési időre való tekintet nélkül került
elrendelésre a termék forgalomból való kivonása)

1.
Nettó térfogat: 450 ml
2.
Nettó tömeg: 300 g
(Minőségmegőrzési időre való tekintet nélkül került
elrendelésre a termékek forgalomból való kivonása.)

Hatóanyag-Szakértő Rák- és Immunkutató Kft.
(1052 Budapest, Deák Ferenc tér 4.)

29.

2021.06.17

Balaton-Hús Élelmiszer Nagy-és Kiskereskedelmi
Kft., adószám: 12416794-2-14, székhely: 8681
Tóth Ferenc
Látrány, Ady E. utca 15., telephely: 8681
Látrány, Rákóczi F. utca 85.,

előhűtött és fagyasztott állati eredetű
élelmiszer

31 tétel nem nyomonkövethető, valamint lejárt
minőségmegőrzési ill. fogyaszthatósági idejű élelmiszer,
mely forgalomból való kivonás, forgalomba hozatal
megtiltása továbbá hatósági zár alá vétele került
elrendelésre

30.

2021.07.08

Long Guang Kft. Székhelye: 1105 Budapest,
Ihász utca 22. 2. em. 10., ellenőrzött telephely:
2030 Érd, Diósdi út 4.

vendéglátó ipari alapanyagok, így hús
és máj, tészta, tofu, zöldség, gomba,
kacsatojás, szósz, szezámmag,
keményítő, fagyasztott húskészítmény,
máj és zöldség

179,5 kg, összesen 15 élelmiszer tétel

dr. Hidvégi Áron Arnold

Mao Jingzu és Mao Wenlong

14 nem nyomonkövethető élelmiszer tétel forgalomból kivonása, forgalomba hozatal
megtiltása és zár alá helyezése nyomonkövetés hiánya miatt, továbbá tevékenység
felfüggesztése súlyos élelmiszer-higiéniai és élelmiszer-biztonsági hiányosságok miatt.

Nébih Kiemelt Ügyek Igazgatósága

Szildenafil, tadalafil gyógyszerhatóanyagok voltak kimutathatóak a termékből. A
szildenafilt és a tadalafilt is a napi legmagasabb terápiás dózist meghaladó
mennyiségben tartalmazza a készítmény. A szildenafil és tadalafil a foszfodiészteráz-5
enzim (PDE-5) gátló hatása révén az erectilis dysfunctio terápiájában alkalmazott
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Élelmiszervegyület. Magyarországon ezen hatóanyagokat tartalmazó készítmények kiadása orvosi
és Takarmánybiztonsági Igazgatóság
rendelvényhez kötött. Az étrend-kiegészítők az Európai Unió és a magyarországi
szabályozás szerint is élelmiszernek minősülnek. Gyógyszer-hatóanyag élelmiszerben
történő felhasználása tilos, kizárólag az engedélyezett, felügyelt körülmények között
előállított gyógyszerekben engedhető meg.

41 tétel, összesen 1249 kg lejárt fogyaszthatósági, és
Lejárt fogyaszthatósági-, és minőségmegőrzési idejű, valamint nem nyomonkövethető
minőségmegőrzési idejű, valamint nem nyomonkövethető
élelmiszer forgalmazása.
élelmiszer

2021.06.09

28.

A feltárt szabálytalanság rövid leírása

Nébih Kiemelt Ügyek Igazgatósága

A termékekben egyéb növényekkel keverve élelmiszer-összetevőként felhasznált
Tabebuiae cortex (lapacho kéreg/Argentin lángfa), - figyelembe véve az OGYÉI negatív
listáját és a releváns szakirodalmakban illetve tudományos szakvéleményekben
fellelhető információkat – nem elhanyagolható potenciális veszélyt rejt a fogyasztók
számára, így nem tekinthető biztonságosnak.
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal ÉlelmiszerA rendelkezésre álló információk alapján maga a növényi kéreg, illetve annak naftokinon és Takarmánybiztonsági Igazgatóság
tartalma toxikus és DNS-lánc törést okozó hatással rendelkezik, ugyanakkor a növény
többek között véralvadásgátló, vérhígító, de akár belső vérzést okozó mellékhatással is
rendelkezik.

A nem nyomonkövethető, továbbá lejárt minőségmegőrzési ill. fogyaszthatósági idejű
élelmiszerek, valamint a feltárt élelmiszer-higiéniai jogsértések (így pl.: tevékenysége
kapcsán előírt hőmérsékleti követelmények nem megfelelő biztosítása, nem
engedélyezett fagyasztás, HACCP dokumentáció nem megfelelősége) miatt az
értékesítés helyén történő előállítási tevékenységnek azonnali hatályú felfüggesztése.

Nébih Kiemelt Ügyek Igazgatósága

15 jelöletlen élelmiszer tétel forgalomból kivonása, forgalomba hozatal megtiltása
nyomonkövethetőség hiánya miatt, továbbá tevékenység felfüggesztése súlyos
élelmiszerbiztonsági kockázatot jelentő higiéniai jogsértések miatt.

Nébih Kiemelt Ügyek Igazgatósága

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény alapján közétett jogsértő szervezetek és személyek listája
- élelmiszer Időpont

31.

2021.07.15

32.

2021.08.18

33.

34.

2021.08.25

2021.08.25

A jogsértést elkövető élelmiszervállalkozás cégneve és címe

Maho Silver Trans Kft.
(1076 Budapest, Garay utca 45. I/120.)

Pesti Pipi Kft. (Székhely: 1222 Budapest,
Promonotor utca 41/A., ellenőrzéssel érintett
egység: 1118 Budapest, Kisfaludy utca 70.)

HERBÁRIA Zrt.
(1135 Budapest, Csata utca 27.)

MECSEK-DROG Kft. (7720 Pécsvárad, Erzsébeti
út 18.)

A jogsértés időpontjában bejegyzett
vezető tisztségviselő neve

Horvát Margit

Dancs Attila

Kovács-Zombai Leonóra Ilona
Förstner András Zoltán
Soproni Márton Zsombor

Kakas Sándor

Az érintett élelmiszer
megnevezése

Royal-G Power étrend-kiegészítő
kapszula;
Dragon Power Original étrendkiegészítő kapszula

fűszerek, szószok, saláták, mártások

HERBÁRIA PATIKÁJA Lapacho
(Tabebuae cortex), tea

Mecsek Tea LAPACHO KÉREG
Tabebuiae cortex, SZÁLAS

Az érintett élelmiszer/fertőtlenítőszer
pontos azonosítására alkalmas adatok

Nettó tömeg: 1g illetve 1,5 g
(minőségmegőrzési időre való tekintet nélkül került
elrendelésre a termékek forgalomból való kivonása)

A helyszínen összesen 50 lejárt minőségmegőrzési idejű és
nem nyomonkövethető élelmiszertétel, továbbá az ügyfél
által előállított, még érvényes fogyaszthatósági
idejű/minőségmegőrzési idejű nem nyomonkövethető
élelmiszerek.

1. 50 g
(Minőségmegőrzési időre való tekintet nélkül került
elrendelésre a termék forgalomból való kivonása.)

50 g
(Minőségmegőrzési időre való tekintet nélkül került
elrendelésre a termék forgalomból való kivonása.)

A feltárt szabálytalanság rövid leírása

A jogsértést megállapító elsőfokú
hatóság megnevezése

Szildenafil, tadalafil gyógyszerhatóanyagok voltak kimutathatóak a termékekből. A
szildenafilt és a tadalafilt is a napi legmagasabb terápiás dózist meghaladó
mennyiségben tartalmazzák a készítmények. A szildenafil és tadalafil a foszfodiészteráz5 enzim (PDE-5) gátló hatása révén az erectilis dysfunctio terápiájában alkalmazott
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Élelmiszervegyület. Magyarországon ezen hatóanyagokat tartalmazó készítmények kiadása orvosi
és Takarmánybiztonsági Igazgatóság
rendelvényhez kötött. Az étrend-kiegészítők az Európai Unió és a magyarországi
szabályozás szerint is élelmiszernek minősülnek. Gyógyszer-hatóanyag élelmiszerben
történő felhasználása tilos, kizárólag az engedélyezett, felügyelt körülmények között
előállított gyógyszerekben engedhető meg.

A nyomonkövetési rendszer teljes hiánya és higiéniai hiányosságok miatt a tevékenység
felfüggesztése, lejárt minőségmegőrzési idejű és nem nyomonkövethető élelmiszer
Nébih Kiemelt Ügyek Igazgatósága
forgalomból való kivonása és forgalomba hozatal megtiltása, nyomonkövetési szabályok
megsértése miatt termékvisszahívás történt.

A termékben a következő gyógynövény van jelen:
- lapacho
Figyelembe véve az OGYÉI negatív növényi listáját és a releváns szakirodalmakban,
illetve tudományos szakvéleményekben fellelhető információkat, az alábbi növény nem
elhanyagolható potenciális veszélyt rejt a fogyasztók számára, így az azt tartalmazó
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Élelmiszerélelmiszerek nem tekinthetők biztonságosnak.
és Takarmánybiztonsági Igazgatóság
Lapacho: a növényi kéreg, illetve annak naftokinon tartalma toxikus és DNS-lánc törést
okozó hatású, ugyanakkor a növény többek között véralvadásgátló, vérhígító, de akár
belső vérzést okozó mellékhatással is rendelkezik.

A termékben élelmiszer-összetevőként felhasznált lapacho kéreg - figyelembe véve az
OGYÉI negatív növényi listáját és a releváns szakirodalmakban illetve tudományos
szakvéleményekben fellelhető információkat – nem elhanyagolható potenciális veszélyt
rejt a fogyasztók számára, így nem tekinthető biztonságosnak.
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal ÉlelmiszerA rendelkezésre álló információk alapján maga a növényi kéreg, illetve annak naftokinon és Takarmánybiztonsági Igazgatóság
tartalma toxikus és DNS-lánc törést okozó hatással rendelkezik, ugyanakkor a növény
többek között véralvadásgátló, vérhígító, de akár belső vérzést okozó mellékhatással is
rendelkezik.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény alapján közétett jogsértő szervezetek és személyek listája
- élelmiszer Időpont

35.

36.

37.

2021.08.25

2021.08.25

2021.08.25

A jogsértést elkövető élelmiszervállalkozás cégneve és címe

NATURLAND MAGYARORSZÁG Kft. (1106
Budapest, Csillagvirág u. 8.)

POSSIBILIS Kft. (1094 Budapest, Ferenc tér 1.)

MDR 2000 Kft. (2117 Isaszeg, Lovarda utca 13.)

A jogsértés időpontjában bejegyzett
vezető tisztségviselő neve

Ásványi Tibor Zoltán

dr. Csabafiné Mezei Mária

Mester Attila

Az érintett élelmiszer
megnevezése

NATURLAND Herbal LAPACHO frissítő
teakeverék

1. POSSIBILIS Lapacho tea Lapacho
Narancs ízű lapacho tea
2. POSSIBILIS Lapacho tea Lapacho
3. POSSIBILIS Lapacho tea

„MAMA GYÓGYNÖVÉNYEI, Lapacho
tea”

Az érintett élelmiszer/fertőtlenítőszer
pontos azonosítására alkalmas adatok

40 g (20x2 g)
(Minőségmegőrzési időre való tekintet nélkül került
elrendelésre a termék forgalomból való kivonása.)

1. 75 g
2. 75 g
3. 100 g
(Minőségmegőrzési időre való tekintet nélkül került
elrendelésre a termékek forgalomból való kivonása.)

80 g
(Minőségmegőrzési időre való tekintet nélkül került
elrendelésre a termék forgalomból való kivonása.)

A feltárt szabálytalanság rövid leírása

A jogsértést megállapító elsőfokú
hatóság megnevezése

A termékben a következő gyógynövény van jelen:
- lapacho
Figyelembe véve az OGYÉI negatív növényi listáját és a releváns szakirodalmakban,
illetve tudományos szakvéleményekben fellelhető információkat, az alábbi növény nem
elhanyagolható potenciális veszélyt rejt a fogyasztók számára, így az azt tartalmazó
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Élelmiszerélelmiszerek nem tekinthetők biztonságosnak.
és Takarmánybiztonsági Igazgatóság
Lapacho: a növényi kéreg, illetve annak naftokinon tartalma toxikus és DNS-lánc törést
okozó hatású, ugyanakkor a növény többek között véralvadásgátló, vérhígító, de akár
belső vérzést okozó mellékhatással is rendelkezik.

Figyelembe véve az OGYÉI negatív növényi listáját és a releváns szakirodalmakban,
illetve tudományos szakvéleményekben fellelhető információkat, a lapacho növény nem
elhanyagolható potenciális veszélyt rejt a fogyasztók számára, így az azokat tartalmazó
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Élelmiszerélelmiszerek nem tekinthetők biztonságosnak.
és Takarmánybiztonsági Igazgatóság
Lapacho: a növényi kéreg, illetve annak naftokinon tartalma toxikus és DNS-lánc törést
okozó hatású, ugyanakkor a növény többek között véralvadásgátló, vérhígító, de akár
belső vérzést okozó mellékhatással is rendelkezik.

A termékben a következő gyógynövény van jelen:
- lapacho
Figyelembe véve az OGYÉI negatív növényi listáját és a releváns szakirodalmakban,
illetve tudományos szakvéleményekben fellelhető információkat, az alábbi növény nem
elhanyagolható potenciális veszélyt rejt a fogyasztók számára, így az azt tartalmazó
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Élelmiszerélelmiszerek nem tekinthetők biztonságosnak.
és Takarmánybiztonsági Igazgatóság
Lapacho: a növényi kéreg, illetve annak naftokinon tartalma toxikus és DNS-lánc törést
okozó hatású, ugyanakkor a növény többek között véralvadásgátló, vérhígító, de akár
belső vérzést okozó mellékhatással is rendelkezik.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény alapján közétett jogsértő szervezetek és személyek listája
- élelmiszer Időpont

38.

39.

40.

A jogsértést elkövető élelmiszervállalkozás cégneve és címe

2021.08.30

Biolitte Kft.
(1213 Budapest, Határ utca 125.)

2021.08.30

NATURDA Kft.
(9400 Sopron, Lomb utca 9.)

2021.09.23

Ízletes Húskészítményt Gyártó és Forgalmazó
Korlátolt Felelősségű Társaság, székhely: 1138
Budapest, Turóc utca 3. 7. em. 7., adószám:
27309254-2-41, ellenőrzés helye: 4281
Létavértes, Petőfi utca 78. (HU590EK)

A jogsértés időpontjában bejegyzett
vezető tisztségviselő neve

Kovácsik János

Az érintett élelmiszer
megnevezése

Az érintett élelmiszer/fertőtlenítőszer
pontos azonosítására alkalmas adatok

100 db
now® Pau D’Arco 500 mg of Inner Bark (Minőségmegőrzési időre való tekintet nélkül került
étrend-kiegészítő
elrendelésre a termékek forgalomból való kivonása.)

Taschner Zsolt

SONNENTOR® lapacho kéreg tea bio

Pavalacs Erzsébet

sertés zsír, sertés belsőség, tepertő,
vörös- és fokhagyma pép, darát
sertéshús, apróhús, szalonna, sertés
fej, pácolt sertés húsok, egyéb sertés
húsok

70 g
(Minőségmegőrzési időre való tekintet nélkül került
elrendelésre a termékek forgalomból való kivonása.)

összesen 34 élelmiszer tétel (14.953 kg) forgalomból való
kivonása, forgalmazásának megtiltása, 33 élelmiszer tétel
esetéebn nyomonkövetési hiányosság a jelöletlenség
okán és az előállításra vonatkozó dokuemntáció
hiányában, 1 tétel esetében a hűtési lánc megszakadt és
szennyezett is volt

A feltárt szabálytalanság rövid leírása

A jogsértést megállapító elsőfokú
hatóság megnevezése

Az étrend-kiegészítő termékben élelmiszer-összetevőként felhasznált Pau d’Arco
(Tabebuia impetiginosa) fa kéreg, figyelembe véve az OGYÉI negatív növényi listáját és a
releváns szakirodalmakban illetve tudományos szakvéleményekben fellelhető
információkat – nem elhanyagolható potenciális veszélyt rejt a fogyasztók számára, így
nem tekinthető biztonságosnak.
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal ÉlelmiszerA rendelkezésre álló szakirodalmak alapján maga a növényi kéreg, illetve annak
és Takarmánybiztonsági Igazgatóság
naftokinon tartalma toxikus és DNS-lánc törést okozó hatással rendelkezik, ugyanakkor a
növény többek között véralvadásgátló, vérhígító, de akár belső vérzést okozó
mellékhatással is rendelkezik.

A termékben élelmiszer-összetevőként felhasznált Tabebuia fa kéreg, figyelembe véve
az OGYÉI negatív növényi listáját és a releváns szakirodalmakban illetve tudományos
szakvéleményekben fellelhető információkat – nem elhanyagolható potenciális veszélyt
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Élelmiszerrejt a fogyasztók számára, így nem tekinthető biztonságosnak.A rendelkezésre álló
és Takarmánybiztonsági Igazgatóság
szakirodalmak alapján maga a növényi kéreg, illetve annak naftokinon tartalma toxikus
és DNS-lánc törést okozó hatással rendelkezik, ugyanakkor a növény többek között
véralvadásgátló, vérhígító, de akár belső vérzést okozó mellékhatással is rendelkezik.

33 nem nyomonkövethető élelmiszer tétel, 1 tétel esetében a hűtési lánc megszakadt,
valamint súlyos technológiai-higiéniai hiányosságok: pl. padozattal-oldalfallalmennyezettel kapcsolatos higiéniai hiányosságok, kézmosók és eszközfertőtlenítők
működése-felszerelése hiányos, gépek/berendezések/eszközök szennyezettek,
technológiához nem kapcsolódó eszközök, közműhálózatba történő bekötések hiánya,
rozdásodás, festékpergés, tevékenység felfüggesztése, termékek forgalomból történő
visszahívása

Nébih Kiemelt Ügyek Igazgatósága

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény alapján közétett jogsértő szervezetek és személyek listája
- élelmiszer -

41.

Időpont

A jogsértést elkövető élelmiszervállalkozás cégneve és címe

2021.10.07

Vágó József magánszemély, ellenőrzés helye:
3186 Litke, Kossuth L. u. 45.

A jogsértés időpontjában bejegyzett
vezető tisztségviselő neve

-

Az érintett élelmiszer
megnevezése

energiaital

Az érintett élelmiszer/fertőtlenítőszer
pontos azonosítására alkalmas adatok

46.320 db, összesen 11.580 kg. Minőségmegőrzési idő:
03.08.2020.

020/7 HU01GY005 gyűjtőállomáson fellelt 4 szarvasmarha
(HU3465100533, HU3465100470, HU3465100494,
HU3465100487) , 21 juh. 9 kecske (13 juh , 7 kecske
szarvasmarha, juh, kecske; jelöletlen,
jelölelten) egyed; 4 tétel, összesen 150kg nem
nem nyomonkövethető valamint lejárt
nyomonkövethető élmiszer; 2 tétel (Rumen 4% Premix
etethetőségi idejű takarmány;
Etethetőségi idő:2021.08.13, Hízómarha Premix plusz
jelöletlen, nem nyomonkövethető
Biotin
élelmiszer
Etethetőségi idő:2021.08.13) lejárt etethetőségi idejű
premix, összesen: 1560 kg, 1 tétel jelöletlen, nem
nyomonkövethető takarmány keverék (600 kg)

A feltárt szabálytalanság rövid leírása

A jogsértést megállapító elsőfokú
hatóság megnevezése

forgalomból kivonás, forgalomba hozatal megtiltása és zár alá helyezése lejárt minőségNébih Kiemelt Ügyek Igazgatósága
megőrzési idő miatt.

A szarvasmarha, juh és kecske állomány állategészségügyi státusza ismeretlen, ezért
azonnali hatállyal történő forgalmi korlátozás elrendelése. Az állattartó telep kialakítása
és működtetése nem felel meg a gyűjtőállomások jogszabályban és engedélyében előírt
feltételeinek, jogszabály alapján előírt nyomon-követhetőség nem biztosított ezért a
gyűjtői tevékenység azonnali hatállyal történő felfüggesztése. Az ügyfél
takarmányvállalkozóként nem regisztrált, továbbá a takarmány előállítással
Nébih Kiemelt Ügyek Igazgatósága
kapcsolatban nyomonkövetési rendszert, valamint a jogszabály szerinti dokumentációt
nem vezet. A lejárt feletethetőségi idejű takarmány tételek hatósági zár alá vétele, a
jelöletlen, nem nyomonkövethető takarmány tétel forgalomból való azonnali hatállyal
történő kivonása, forgalomba hozatalának megtiltása és zár alá vétele. Az élelmiszer
tételek forgalomból való azonnali hatállyal történő kivonása, és forgalomba hozatalának
megtiltása továbbá hatósági zár alá vétele.

2021.10.19

Kissné Andrási Márta e.v. adószám: 58613319-122, székhely: 7759 Lánycsók Virág u. 3.,
Kissné Andrási Márta e.v.
telephely: 7661 Kátoly hrsz 020/7 HU01GY005
gyűjtőállomás

43.

2021.10.27

Alionaqua Zrt. (székhely: 1037 Budapest, Bécsi
út 314/B.)

Vadász Ákos Barna

Funkcionális italok

44.

2021.11.09

Klenáncz József
(2344 Dömsöd, Középső-dunapart 46.)

Klenáncz József

Minőségmegőrzési időre és kiszerelési egységre való
Akácméz (A1, A6, A7 tételazonosítóval
tekintet nélkül rendeltük el a termékek kivonását a
megjelölt termékek)
forgalomból.

A laboratóriumi és nyomonkövetési vizsgálatok alapján ezek a termékek nem viselhetik
Nébih Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság
az „akácméz” megnevezést.

45.

2021.11.10

Uniexport Trade Kft. (1137 Budapest, Janicsár
utca 9.)

Botlik Ildikó Erika

NOR-OIL Lazacolaj Étrend-kiegészítő
kapszula 500mg/kapszula nt: 30g
(60db)

Minőségmegőrzési időre és kiszerelési egységre való
tekintet nélkül rendeltük el a termékek kivonását a
forgalomból.

A vizsgált termékekben a dobozon jelölthöz képest korábbi lejáratú és más összetételű
Nébih Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság
(D3 vitamin és folsav tartalmú halolaj) terméket is elhelyeztek.

46.

2021.11.11

POINT MARKETING Kft. (2519 Piliscsév, Topol
utca 1.)

Manhertz Zoltán

Kofa Prémium Őszibarack hámozott
felezett magozott cukrozott lében,
nettó tömeg 820g, töltőtömeg: 480 g

Minőségmegőrzési idő: 31.12.2022, tételazonosító:
KMP15 19198 Minőségmegőrzési idő: 31.12.2023,
tételazonosító: KPHS16 20220

A konzervdoboz kinyitása során a konzervnyitó típusától függően a konzervdoboz belső
Nébih Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság
bevonata a konzerv tartalmába pereg, ami élelmiszerbiztonsági kockázatot jelent.

47.

2021.11.18

VITACOOL Prémium Kft.
(6721 Szeged, József Attila sugárút 2.)

Stefánovics Zsolt

„Norbi Update Keto Mézédes Mézhelyettesítő szirup,
édesítőszerekkel”

Minőségmegőrzési időre és kiszerelési egységre való
tekintet nélkül került elrendelésre a termékek
forgalomból való kivonása és a fogyasztóktól történő
visszahívása.

A laboratóriumi vizsgálatok alapján a termék a termékcsoportban nem engedélyezett
adalékanyagokat tartalmaz (tejsav, kálium-szorbát, nátrium-benzoát, amelyek közül a
kálium-szorbát és a nátrium-benzoát tartósítószerek nagy mennyiségben vannak jelen), Nébih Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság
továbbá a termék a jelölésen feltüntetett értékhez képest tűréshatár feletti
mennyiségben tartalmaz szénhidrátot.

42.

Valamennyi, még érvényes minőségmegőrzi idővel
rendelkező, jogsértéssel érintett termék (funkcionális ital)
forgalomból történő visszahívása, 14 tétel nem
Nyilvántartásba vétel nélkül végzett élelmiszer előállítói tevékenység, nyomonkövetési
nyomonkövethető és 2 tétel lejárt minőségmegőrzési
rendszer és dokumentáció teljes hiánya, élelmiszer higiéniai hiányosságok.
idejű élelmiszer forgalomból való kivonása, forgalomba
hozatal megtiltása, a működés megtiltása.

Nébih Kiemelt Ügyek Igazgatósága

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény alapján közétett jogsértő szervezetek és személyek listája
- élelmiszer Időpont

A jogsértést elkövető élelmiszervállalkozás cégneve és címe

A jogsértés időpontjában bejegyzett
vezető tisztségviselő neve

Az érintett élelmiszer
megnevezése

Az érintett élelmiszer/fertőtlenítőszer
pontos azonosítására alkalmas adatok

Grape Vital® DR. CSABAI POWER CAPS Nettó tömeg: 27 g; 90 db
GRAPEFRUITMAG-KIVONATOT
(Minőségmegőrzési időre való tekintet nélkül került
tartalmazó étrend-kiegészítő kapszula elrendelésre a termék forgalomból való kivonása.)
XXL

48.

2021.12.08

Dr. CSABAI Pharma Kft. (2161 Csomád, Napsugár
Telek Lilla
utca 32.)

49.

2021.12.23

Klenáncz József
(2344 Dömsöd, Középső-dunapart 46.)

Klenáncz József

Akácméz (A2 tételazonosítóval
megjelölt termékek)

50.

2021.12.29

Everest Top Trading 2014 Kft. székhely: 2045
Törökbálint, Ady Endre u. 1.

Dudics Gergely Zoltán

Hűtést igénylő, illetve nem igénylő
419 tétel, összesen 40531 kg lejárt fogyaszthatósági-, és
állati és növényi eredetű élelmiszerek. minőségmegőrzési idejű élelmiszer.

Balogh Sándor

Kockázott lapocka, bőr nélküli
szalonna, sertés köröm, malac fej,
sertés lapocka, csülök, csontos karaj,
oldalas, sertés farok, apróhús, sertés
húsos csont, csont nélküli marhahús,
eh. pulyka alsó comb, sertés
szűzpecsenye, bőrös malachús, bőrös
tokaszalonna, sertés háj, darált hús,
kolbász

51.

2022.02.03

BS HÚS Kf;. székhely: 1143 Budapest, Ilka utca
20. 1. emelet 3.; adószám: 13790464-2-42;
ellenőrzés helye: 4030 Debrecen, Vágóhíd u. 6.

52.

2022.02.04

Auchan Magyarország Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. (Székhely: 2040 Budaörs, Sport
u. 2-4.)

53.

2022.02.17

Házi Mézes Kft.; székhely: 2330 Dunaharaszti,
Nádor utca 56/B;
Takács Imre
ellenőrzött egység: 1015 Budapest, Donáti u. 4042 és 55-69.

Ducoux Dominique André

A feltárt szabálytalanság rövid leírása

A jogsértést megállapító elsőfokú
hatóság megnevezése

A lefolytatott hatósági ellenőrzés eredményei alapján a hamisítás ténye került
megállapításra. A laboratóriumi vizsgálati eredmények, valamint a rendelkezésre álló
tudományos szakirodalmi adatok alapján a terméken élelmiszer-összetevőként jelölt
Nébih Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság
grapefruitmag kivonat részben, vagy egészben nem grapefruitmagból származik, mivel a
grapefruitmagban jelentős mennyiségben jelen lévő hatóanyagokat a termék csak
alacsony - magra nem jellemző - mennyiségben tartalmazza.

Az ügyfél által szolgáltatott dokumentumok alapján nem lehet megállapítani, hogy az A2
Minőségmegőrzési időre való tekintet nélkül elrendelték a
tétel milyen alapanyagok felhasználásával készült, és azt sem, hogy ezen alapanyagok
termékek forgalomból való kivonását és a fogyasztóktól
Nébih Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság
honnan származnak. Mindezek következtében az A2 tétel nem nyomonkövethető, így
való visszahívását.
egészséget veszélyeztető, nem biztonságos élelmiszernek minősül.

Lejárt fogyaszthatósági és minőségmegőrzési idejű élelmiszer forgalomból való
kivonása, forgalomba hozatal megtiltása ás zár alá helyezése.

Nébih Kiemelt Ügyek Igazgatósága

Összesen 23 élelmiszer tétel (1979,46 kg) forgalomból
való kivonása, forgalomba hozatalának és
felhasználásának azonnali megtiltása valamint hatósági
zár alá vétele; 20 élelmiszer tétel esetében
nyomonkövetési hiányosság a jelöletlenség okán; 1 tétel
esetében nyomonkövetési hiányosság annak okán, hogy a
termék jelölése a termék jellegével nem megfeleltethető;
2 tétel esetében nyomonkövetési hiányosság annak okán,
hogy a jelölés tétel azonosításra alkalmas adatot nem
tartalmaz, valamint nyomonkövetési dokumentáció
hiánya miatt

23 nem nyomonkövethető élelmiszer tétel, valamint súlyos technológiai-higiéniai
hiányosságok: pl. padozattal kapcsolatos higiéniai hiányosságok, kézmosók,
eszközmosogatók és eszközfertőtlenítők működése-felszerelése hiányos, helyiségek
szennyezettek, takarítatlanok, technológiához nem kapcsolódó eszközök, rozsdásodás,
festékpergés, üzemre adaptált és valamennyi tevékenységre kiterjedő HACCP rendszer
hiánya, nyomonkövetési rendszer hiánya, gyártmánylapok hiánya, 64/2007. (VII. 23.)
FVM-EüM együttes rendelet szerinti előállító tevékenység felfüggesztése

Nébih Kiemelt Ügyek Igazgatósága

citrom

Hatóságom elrendelte az érintett élelmiszer tétel
forgalomból való kivonását, forgalomba hozatalának
megtiltását, valamint a tétel visszahívását. citrom
(Származási ország: Törökország, tételazonosító:
csomagolás dátuma: 22-01-12., mennyisége: 11886 kg,
mintavétel időpontja: 2022.01.25.)

Termék neve Citrom, Fajta: Lamas hatóanyag: klórpirifosz-metil (szermaradék tartalom:
0,040 mg/kg, hatáérték: 0,01 mg/kg) termék határértéket meghaladó szermaradék
Nébih Kiemelt Ügyek Igazgatósága
tartalma

édesipari késztermékek és alapanyag

7 tétel, összesen 519 kg nem nyomonkövethető
élelmiszer (dióbél, vegyes mézes puszedli, kókuszcsók,
cukrászati félkész és késztermék).

A nyomonkövetési dokumentáció hiányában a nem nyomonkövethető élelmiszerek
forgalomból való kivonása, forgalomba hozatal megtiltása ás zár alá helyezése, továbbá
az élelmiszer-vállalkozás által előállított élelmiszerek forgalomból való visszahívása. A
Nébih Kiemelt Ügyek Igazgatósága
feltárt súlyos higiénia hiányosságok miatt az egység tevékenységének azonnali hatályú
felfüggesztése.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény alapján közétett jogsértő szervezetek és személyek listája
- élelmiszer Időpont

54.

55.

A jogsértést elkövető élelmiszervállalkozás cégneve és címe

2022.04.12

2022.04.19

Klenáncz József
(2344 Dömsöd, Középső-dunapart 46.)

A jogsértés időpontjában bejegyzett
vezető tisztségviselő neve

Az érintett élelmiszer
megnevezése

Az érintett élelmiszer/fertőtlenítőszer
pontos azonosítására alkalmas adatok

A feltárt szabálytalanság rövid leírása

Erdei László

"Csemege szalámi"

jelölése szerint "Pick", 1,075 kg/db; minőségét megőrzi:
08.05.2022; kettős gyártói azonosító jelölés (celofánon HU
390 EK; élelmiszer címkén HU 7 EK); címke adattartalma a
következő: "Minőségét megőrzi: dátumbélyegzővel:
08.05.2022.; Két vonalkód: Az első vonalkód alatti szám: 5
998003 118745; A második vonalkód alatti szám: (15)
140314 (10) 3348; Összetevők: sertéshús, sertés szalonna,
étkezési só, fűszerek, cukor, tartósítószer (E250); 100g
késztermék előállításához 156g sertéshúst használtak fel.
Nem nyomonkövethető, jogszabály alapján hamisítottnak minősülő termék ezért
Rúd: Szállítás: +20 C alatt. Szeletelt: Szállítás és tárolás:
forgalomból való kivonás elrendelése, forgalomba hozatal megtiltása, valamint az
+20 C alatt. Tárolás (rúd):+20 C alatt, nyitott kartonban a
érintett élelmiszer termék hatósági zár alá vétele.
minőségmegőrzési időtartam legfeljebb harmadáig, ezt
követően lehetőség szerint függesztve, vagy fektetve
száraz helyen. Gyártó: PICK SZEGED Zrt. H-6725 Szeged,
Szabadkai út 18.; Energiatartalma: 100g
termékben:2185kJ/528Kcal Zsírtartalom: 47,6g
Fehérjetartalom: 24,8g Sótartalom: Na 1,7g" Záró szalag:
trikolor a termék mindkét végén Akasztóhurok: trikolor
Klipsz: a termék mindkét végén ezüst színű, nem található
benne bejegyzés.

Klenáncz József

Akácméz (A3 és A5 tételazonosítóval
megjelölt termékek)

Minőségmegőrzési időre való tekintet nélkül került
elrendelésre a termékek forgalomból való kivonása, a
fogyasztóktól való visszahívása.

A jogsértést megállapító elsőfokú
hatóság megnevezése

Nébih Kiemelt Ügyek Igazgatósága

Az ügyfél által szolgáltatott dokumentumok alapján nem lehet megállapítani, hogy az A3
és A5 tétel milyen alapanyagok felhasználásával készült, és azt sem, hogy ezen
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Élelmiszeralapanyagok honnan származnak. Mindezek következtében az A3 és A5 tétel nem
és Takarmánybiztonsági Igazgatóság
nyomonkövethető, így egészséget veszélyeztető, nem biztonságos élelmiszernek
minősül.

A következő gyógyszerhatóanyagok voltak kimutathatóak a termékből: Szildenafil,
Tadalafil.
Az OGYÉI szakmai véleménye szerint „a szildenafil és az (R,R)-tadalafil a foszfodiészteráz
Minőségmegőrzési időre való tekintet nélkül került
(PDE-5) gátló hatása révén az erectilis dysfunctio terápiájában alkalmazott vegyület”. Az
elrendelésre a termékek forgalomból való kivonása, a
étrend-kiegészítők az Európai Unió és a magyarországi szabályozás szerint is
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Élelmiszerfogyasztóktól való visszahívása, valamint az ezen
élelmiszernek minősülnek. Gyógyszer-hatóanyag élelmiszerben történő felhasználása
és Takarmánybiztonsági Igazgatóság
megnevezésű termékek további behozatala, hazai gyártás
tilos, kizárólag az engedélyezett, felügyelt körülmények között előállított
esetén a termék előállítása és forgalomba hozatala.
gyógyszerekben engedhető meg és az ezen hatóanyagot tartalmazó készítmények
kiadása orvosi rendelvényhez kötött Magyarországon.

56.

2022.04.21

BIO-HERB Kft.,
1139 Budapest, Béke tér 7. fszt 2.

57.

2022.04.27

Takácsné Ábrán Anna Krisztina magánszemély;
lakcím: 2330 Dunaharaszti, Nádor utca 56/B;
ellenőrzött egység: 1015 Budapest, Donáti u. 4042.

édesipari félkésztermékek és alapanyag

3 tétel, összesen 255 kg nem nyomonkövethető
élelmiszer (cukrászati félkésztermék)

A nyomonkövetési dokumentáció hiányában a nem nyomonkövethető élelmiszerek
forgalomból való kivonása, forgalomba hozatal megtiltása ás zár alá helyezése. A feltárt
Nébih Kiemelt Ügyek Igazgatósága
súlyos higiénia hiányosságok miatt az egység tevékenységének azonnali hatályú
felfüggesztése.

58.

2022.05.17

Atamel Bt.; székhely/ellenőrzés helye: 1078
Budapest, Nefelejcs u. 27.

Kőszegváry Ferenc Géza

vendéglátóipari alapanyagok, félkész és
késztermékek

9 tétel, összesen 82,18 kg nem nyomonkövethető és lejárt
minőség-megőrzési idejű élelmiszer (öntetek, tésztafélék,
friss és előkészített húsok, pizzafeltétek, csomagolatlan
készételek, borskeverék, morzsa, stb.).

Jelöletlen, nem nyomonkövethető, valamint a lejárt minőség-megőrzési idejű
élelmiszerek forgalomból való kivonása, felhasználásuk és forgalomba hozataluk
megtiltása. A feltárt súlyos higiénia hiányosságok miatt az egység tevékenységének
azonnali hatályú felfüggesztése.

59.

2022.05.26

TESCO-GLOBAL ÁRUHÁZAK Zrt. (2040 Budaörs,
Kinizsi út 1-3.)

Pálinkás Zsolt, Kámán Tamás, Szilva Mónika

Forgalmazza: TESCO-GLOBAL ÁRUHÁZAK
Zrt. Nettó térfogat: 750 ml
Minőségmegőrzési idő: BBD: 31.07.2023
Tételazonosító: L21 221

Forgalmazza: TESCO-GLOBAL ÁRUHÁZAK Zrt. Nettó térfogat:
750 ml
Minőségmegőrzési idő: BBD: 31.07.2023
Tételazonosító: L21 221

2022.06.01

Pálinkás Tamás ev. (adószáma: 58532838-2-33)
HU12GY013 számon patások és baromfik
összegyűjtésére engedélyezett, illetve
HU12CP003 számon szarvasmarha és juh fajok
pihentetésére ellenőrző állomásként
engedélyezett, 2736, Mikebuda, Mikebudai út
17. címen található állattartó létesítmény

60.

Makkos Róbert

„Shoot növényi kivonatot tartalmazó
étrend-kiegészítő; nettó tömeg: 3g”

Nébih Kiemelt Ügyek Igazgatósága

Az Uniós tagállamok által jóváhagyott kóstolói csoport szakvéleménye alapján a termék nem felel
meg a megnevezésben szereplő „extra szűz” minőségi kategória jogszabályban foglalt
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Élelmiszer- és
követelményének. A termék minősége az érzékszervi bírálati eredmény alapján a „szűz”
Takarmánybiztonsági Igazgatóság
kategóriával azonos.

Az állattartó telep kialakítása és működtetése nem felel meg a gyűjtőállomások illetve
pihentetőállomások jogszabályban és engedélyében előírt feltételeinek, jogszabály alapján előírt
Nébih Kiemelt Ügyek Igazgatósága
nyomon-követhetőség nem biztosított ezért a gyűjtői és pihentetői tevékenység azonnali
hatállyal történő felfüggesztése.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény alapján közétett jogsértő szervezetek és személyek listája
- élelmiszer Időpont

61.

62.

63.

A jogsértést elkövető élelmiszervállalkozás cégneve és címe

A jogsértés időpontjában bejegyzett
vezető tisztségviselő neve

2022.06.02

Saláta Express Food Kft. ( székhelye: 1171
Budapest, Óvónő u. 21.b. ép.); telephely: 1211
Budapest, Központi út 9.

Gómán Tibor

2022.06.03

Gorzsa-Hús Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
adószám: 25988426-2-41, székhely: 1034
Budapest, Bécsi út 163., telephely: „Gorzsai
Húsüzem”
6800 Hódmezővásárhely, Gorzsa tanya 3
(Hódmezővásárhely, hrsz.: 075/3)

Kecskeméti Rita

2022.06.29

Az érintett élelmiszer
megnevezése
Hidegkonyhai termékek és azok
alapanyagai (rántott csirkecomb filé,
rántott szelet, tormás sonkatekercs,
szendvicsek, zsemlemorzsa, fűszerkeverék,
tisztított zöldségek)

Fűszerkeverék, húskészítmény

Az érintett élelmiszer/fertőtlenítőszer
pontos azonosítására alkalmas adatok

A jogsértést megállapító elsőfokú
hatóság megnevezése

10 tétel élelmiszer (öszesen 246,55 kg) forgalomból történő
kivonása, forgalomba hoztal és felhasználás megtiltása
jelöletlenség, nyomonkövetés hiánya, lejárt minőségmegőrzési Meleg víz hiánya, a dolgozók egészségügyi alkalmassága nem igazolt, általános takarítatlanság,
idő miatt. A feltárt dokumentációs, higiéniai, nyomonkövetési rozsdás eszközök és berendezések, nyomonkövetési rendszer hiánya
hiányosságok miatt a tevékenység azonnali hatályú
felfüggesztése.

Nébih Kiemelt Ügyek Igazgatósága

2 termék tétel (összesen 601 kg) forgalomból való kivonása,
forgalmazásának, felhasználásának megtiltása

Nébih Kiemelt Ügyek Igazgatósága

Lejárt minőség megőrzési idejű, valamint jelöletlen, nem nyomonkövethető termékek. Súlyos
technológiai-higiéniai hiányosságok miatt a tevékenység felfüggesztése.

Ismeretlen egészségügyi státuszú állatállomány forgalmi korlátozásának elrendelése járványügyi
kockázat miatt, az élelmiszerbiztonsági kockázatot jelentő higiéniai körülmények okán a
kistermelői tevékenység felfüggesztése,42 tétel, összesen 1701 kg élelmiszer forgalomból való
kivonása, forgalomba hozatal és felhasználás megtiltása visszahívás elrendelése. A visszahívással
érintett tételek: Gyártó Schultz László, reg. szám: 03 5 T 037; Szalámi csipős gyártási idő (gy.i.):
2022.05.10, minőségmegőrzési idő (mmi):22.08.2022; Szalámi csemege gy.i:2022.05.13, mmi:
22.08.2022; Erdélyi mennydörgés gy.i: 2022.05.03, mmi: 22.08.2022; Mangalica füstölt szalonna
gy.i: 2022.05.24, mmi: 22.06.2022; Száraz kolbász csípős gy.i: 2022.05.30, mmi: 22.07.2022;
42 tétel, összesen 1701 kg élelmiszer forgalomból való kivonása,
Kistermelői tevékenységből származó állati
Száraz kolbász csípős: gy.i: 2022.04.22, mmi: 08.07.2022; Száraz kolbász csemege gy.i:
forgalomba hozatal és felhasználás megtiltása, visszahívás
Nébih Kiemelt Ügyek Igazgatósága
eredetű élelmiszerek
2022.06.10, mmi: 22.10.2022; Száraz kolbász csípős gy.i: 2022.06.10, mmi: 22.10.2022; Szalámi
elrendelése.
csípős, gy.i: 2022.05.31, mmi:22.08.2022; Erdélyi mennydörgés, gy.i: 2022. 06.10, mmi: 22. 10.
2022; Szalámi csemege, gy.i: 2022.04.27, mmi: 22.08.2022; Szalámi csípős gy.i: 2022. 06.10, mmi:
22. 10. 2022; Szalámi csemege gy.i: 2022.05.31, mmi: 22.08.2022; Száraz kolbász csípős gy.i:
2022. 04.27; mmi: 22.08.2022; Száraz kolbász csípős gy.i: 2022.05.03, mmi: 22.08. 2022;
Mangalica száraz kolbász csípős gy.i: 2022. 06.10, mmi: 22.10.2022; Mangalica száraz kolbász
csemege gy.i: 2022.06.10, mmi: 22.10.2022; Füstölt csemege szalonna gy.i: 2022.06.07, mmi:
22.10.2022; Mangalica szalámi csemege gy.i: 2022.06.10, mmi: 22. 10.2022, Mangalica szalámi
csípős gy.i: 2022.06.10, mmi: 22.10.2022; Füstölt hús gy.i: 2022.06.14, mmi: 22.10. 2022

Schultz László kistermelő; 5520 Szeghalom,
Bajcsy-Zsilinszky utca 57.regisztrációs szám: 03 5
T 037

7

1. air a tüdő vitaminja 7 féle

támogató összetevő CORDYCEPS
kivonattal 50 mg / Vitaminokat és
Cordyceps-et tartalmazó étrendkiegészítő kapszula, valamint 2.air7 a
tüdő vitaminja dohányosok részére 7 Forgalmazza: Siren7 Kft. (9400 Sopron, Csengeri 30-32. D. 1/6.)
30 db-os kiszerelések
féle támogató összetevő Cordyceps
kivonat 100 mg + Boswellia Serrata
kivonat / Cordyceps-, Boswellia
kivonatot, vitaminokat, rutint és
koenzim Q10-et tartalmazó étrendkiegészítő tabletta

2022.07.01

Siren7 Kft. (1083 Budapest, Práter utca 59.) megjegyzés: a cég jelenleg felszámolás alatt áll

65.

2022.07.27

Vandamme Hungária Kft. (2921 Komárom,
Tűzoltó utca 2.)

Bernard Vandamme, Xavier Vandamme

szójalecitin (továbbfelhasználásra szánt)

2022.06.27. -2022.07.18. között előállított szójalecitin

66.

2022.08.01

Nagykonyha Kft., 4029 Debrecen Karácsony
György u. 7.sz
telephely: 4031 Debrecen, Déli sor 51. sz.

Rónai Angelika Mónika

---

---

64.

A feltárt szabálytalanság rövid leírása

Mayer Viktória

A termékeket lényeges tulajdonságukra vonatkozó félrevezető megjelöléssel hozták forgalomba.
1. A „tüdő vitaminjaként” megnevezett termék nem tartalmaz olyan összetevőt, amely jelen
ismeretek szerint a tüdő egészségét támogató hatással bírna (ez az állítás nem engedélyezett és
jelenleg EFSA véleményezés alatt sem áll). 2.A termékmegnevezés és termékleírás szerint is
kifejezetten a dohányosok részére kifejlesztett termék esetében kutatási eredményekkel nem
igazolt, hogy a benne jelen lévő növényi kivonatok a dohányzás kapcsán fokozottan igénybe vett
tüdő egészségét támogatnák. Továbbá a https://air7.hu/ weboldalon szereplő termékleírásban Nébih Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság
mindkét termékkel kapcsolatban több nem engedélyezett és jelenleg EFSA véleményezés alatt
sem álló egészségre vonatkozó állítás került feltüntetésre, illetve betegségmegelőző és gyógyító
tulajdonsággal is felruházták a termékeket, amely szintén nem megengedett. Mindkét termék
esetében minőségmegőrzési időre és tételazonosítóra való tekintet nélkül került elrendelésre a
termékek forgalomból történő kivonása; a termékek esetleges újbóli forgalmazása csak a
fogyasztóknak szánt információk kijavítását követően lehetséges.
A Vandamme Hungária Kft.-t érintő 2022.3845 számú RASFF riasztással kapcsolatos helyszíni
kivizsgálások és mintavételek eredményeként megállapítást nyert, hogy
1. az üzemben előállított szójalecitin termék Salmonellával szennyezett, továbbá a mintából
kimutatott magas mikrobaszám és Enterobaktérium szám az előállítás nem megfelelő higiéniás
körülményeire utal
2. a szójalecitin termék nem nyomonkövethető.
A Hajdú–Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Népegészségügyi Osztályától
2022. június 17-én értesítést kaptunk, hogy a Debrecen, Déli sor u. 51. sz. alatti Nagykonyha Kft.
által 2022. június 16-án fogyasztott ételtől 3 fő betegedett meg, a kórházba került két főnél,
egynél történt székletvizsgálat melynek eredménye negatív lett. Az eljárás során megállapítást
nyert, hogy a Nagykonyha Kft. által készített 2022.06.16. napján szociális étkeztetés keretében
készített ételmintából a Nébih Mikrobiológiai Nemzeti Referencia Laboratóriumában
Enterobacter cloaceae, Coliform, a levett tisztasági mintákból, Enterococcus, Enterococcus
faecalis, Élesztőgomba, Penészgomba jelenlétét mutatták ki. A nem megfelelő eredmény miatt
2022. július 20-án kelt HB-03/ÉÁO/02271-18/2022. számon élelmiszer-ellenőrzési bírságot
szabtunk ki.

Nébih Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság

Hajdú–Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási
Hivatala Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi
Osztály

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény alapján közétett jogsértő szervezetek és személyek listája
- élelmiszer Időpont

67.

2022.08.19

A jogsértést elkövető élelmiszervállalkozás cégneve és címe

PEROME s.r.o. (943 01 Štúrovo, Hlavná 22.)

A jogsértés időpontjában bejegyzett
vezető tisztségviselő neve

Az érintett élelmiszer
megnevezése

Az érintett élelmiszer/fertőtlenítőszer
pontos azonosítására alkalmas adatok

A feltárt szabálytalanság rövid leírása

A jogsértést megállapító elsőfokú
hatóság megnevezése

nincs adat

A következő gyógyszerhatóanyag volt kimutatható a termékből: Szildenafil.
Az OGYÉI szakmai véleménye szerint „a szildenafil a foszfodiészteráz (PDE-5) gátló hatása révén
Minőségmegőrzési időre való tekintet nélkül került
GentleManus Növényi kivonatot tartalmazó
az erectilis dysfunctio terápiájában alkalmazott vegyület”. Az étrend-kiegészítők az Európai Unió
elrendelésre a termékek forgalomból való kivonása, a
étrend kiegészítő kapszula férfiak részére
és a magyarországi szabályozás szerint is élelmiszernek minősülnek. Gyógyszer-hatóanyag
Nébih Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság
fogyasztóktól való visszahívása, valamint az ezen megnevezésű
Nettó tömeg: 1g (2 kapszula)
élelmiszerben történő felhasználása tilos, kizárólag az engedélyezett, felügyelt körülmények
termék további behozatala.
között előállított gyógyszerekben engedhető meg és az ezen hatóanyagot tartalmazó
készítmények kiadása orvosi rendelvényhez kötött Magyarországon.

Jankó Zoltán József (ügyvezető)

FEB21PH391 gyártási számú, DEC2020 gyártési idejű, 1 l-es
termék neve és engedélyszáma jogosulatlanul került feltüntetésre, illetve valótlan adatokat
Coragen 20 SC (1 l-es kiszerelésű) és Pulsar
kiszerelésű, 127 l mennyiségű Coragen 20 SC és 2020.07.27.
40 SL (5 l-es kiszerelésű) engedélyköteles
tartalmazó címke következtében egyéb lényeges tulajdonságára vonatkozóan (gyártási idő, Nébih Kiemelt Ügyek Igazgatósága
gyártási idejű, 1907250625 gyártási számú, 5 l-es kiszerelésű, 5 l
termék (növényvédő szer)
gyártási szám, csomagolás) is félrevezető jelölés - termék, ezért forgalomból való kivonás
mennyiségű Pulsar 40 SL

jogszabály alapján jogellenesen forgalomba hozott - nem az előállításra kizárólagosan
jogosult által (vagy annak hozzájárulásával) előállított termék, az engedélyes gyártó ill. a

68.

2022.08.22

Szandai Magtár Kft. (5000 Szolnok, Városmajor út
27.)

elrendelése, forgalomba hozatal megtiltása, valamint az érintett engedélyköteles termék
hatósági zár alá vétele.

69.

2022.08.22

Agroforrás Kft. (2314 Halásztelek, Erzsébet utca 20.) Zsigmond Sándor (ügyvezető)

FEB21PH391 gyártási számú, DEC2020 gyártési idejű, 1 l-es
Coragen 20 SC (1 l-es kiszerelésű)
kiszerelésű, 127 l mennyiségű és DEC21PH493 gyártási számú,
engedélyköteles termék (növényvédő szer) NOV 20221 gyártási idejű, 1 l-es kiszerelésű, 1 l mennyiségű
Coragen 20 SC

70.

2022.09.01

dr. M.P. és Társa Kft. (székhelye:8600 Siófok, Bél
Mátyás utca 1925/3 hrsz.
ellenőrzött egység: 8600 Siófok, Mártírok útja 13.
(15)

Vendéglátóiprai termékek alapanyagai, így
fagyasztott állati eredetű élelmiszerek
(gyroshús, hal, homár, csirke, kacsa, liba,
28 tétel, összesen 790,49 kg élelmiszer
marha és birkahús), sajt, lencse, fűszerek,
tortilla.

Utolsó frissítés: 2022.09.01.

dr. Márai Péter

jogszabály alapján jogellenesen forgalomba hozott - nem az előállításra kizárólagosan jogosult
által (vagy annak hozzájárulásával) előállított termék, az engedélyes gyártó ill. a termék neve és
engedélyszáma jogosulatlanul került feltüntetésre, illetve valótlan adatokat tartalmazó címke
következtében egyéb lényeges tulajdonságára vonatkozóan (gyártási idő, gyártási szám,
csomagolás) is félrevezető jelölés - termék, ezért forgalomból való kivonás elrendelése,
forgalomba hozatal megtiltása, valamint az érintett engedélyköteles termék hatósági zár alá
vétele.

A fentiek szerinti, 28 tétel élelmiszer (öszesen 790,49 kg) forgalomból történő kivonása,
forgalomba hozatal és felhasználás megtiltása nyomonkövetés hiánya, lejárt fogyaszthatósági és
Nébih Kiemelt Ügyek Igazgatósága
minőségmegőrzési idő miatt. A feltárt higiéniai, hiányosságok miatt a tevékenység azonnali
hatályú felfüggesztése (2022. 08. 24-ig).

Nébih Kiemelt Ügyek Igazgatósága

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény alapján közétett jogsértő szervezetek és személyek listája
- állatgyógyászati termék Időpont

A termék megnevezése

A jogsértést elkövető vállalkozás
cégneve és címe

A jogsértés időpontjában bejegyzett
vezető tisztségviselő neve

A termék azonosító adatai

Részletek

A jogsértést megállapító elsőfokú hatóság
megnevezése

1.

2021.06.03

Salmovac SE vakcina A.U.V. elnevezésű
állatgyógyászati készítmény

CEVA-Phylaxia Oltóanyagtermelő Zrt. (1107
Budapest, Szállás u. 5.)

Dr. Németh Zsolt Attila

Gyártási szám: 3010520A, Lejárati idő: 2021.12.11.

A mért hatóanyag-tartalom eltért a követelménytől:A
stabilitási vizsgálat (12 hónap) során a mért telepformáló
egység szám 5,6×107 TFE/adag volt a minimális 1x108
TFE/adag helyett.

Nébih Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága

2.

2021.07.07

Több állatgyógyászati készítmény

dr. Izing Simon

-

3.

2021.07.08

Több állatgyógyászati készítmény

dr. Szilvássy Levente

-

4.

2021.07.08

Több állatgyógyászati készítmény

CHEVAL ARTHROVET Kft. (1113 Budapest,
Bocskai út 52-54. fszt. 1.)
TRIVET Kft. (8991 Teskánd, Petőfi u
0120/8.hrsz.)
EQUI-DENT Bt. (3530 Miskolc, Vörösmarty u
62. 4. em. 3.)

dr. Tóth Attila

-

5.

2021.07.13

Több gyógyhatású állatgyógyászati
készítmény

Gál Erika Judith

-

VITAMIN TRADE Kft. (9024 Győr, Baross
Gábor utca 54. B. ép.)

6.

2021.07.16

CheckMite+ 1,360 g impregnált csík
méhkaptárban való alkalmazásra A.U.V. és Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft. (1194
Bayvarol csík A.U.V. állatgyógyászati
Budapest, Hofherr Albert utca 42.)
készítmények

7.

2021.07.16

CheckMite+ 1,360 g impregnált csík
méhkaptárban való alkalmazásra A.U.V. és Tolnagro Kft.(7100 Szekszárd, Rákóczi utca 142Bayvarol csík A.U.V. állatgyógyászati
146.)
készítmények

8.

2021.07.21

Több vényköteles állatgyógyászati
készítmény

9.

2021.10.07

macskák részére kínált nyakörv

10.

2022.02.09

Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft. (1194
Budapest, Hofherr Albert utca 42.)

Viva Zhang Eu Kft.; székhely: 1185, Budapest,
Bakonybánk u. 4 A., ellenőrzés helye: 1087,
Budapest, Kőbányai út 29., 221. ép W307. cím
alatti üzlethelyiség

Deák Tamás Sándor, próbavásárlás és a hatósági
Nematel-P 439 mg/g és Ivermax féreghajtó
ellenőrzés helye: 2381 Táborfalva, Arany János
paszta lovak részére
u. 3.

Málits József Miklós

-

dr. Varga Józsefné és dr. Varga József

-

Málits József Miklós

-

Yin Fuzong

Deák Tamás Sándor

Macskák részére kínált nyakörv (Margosa Extract
traning & simple 52 cm és 36 cm), gyártási szám,
lejárati idő nem jelölt

állatgyógyászati készítmények jogszabályellenes
felhasználás
állatgyógyászati készítmények jogszabályellenes
felhasználás
állatgyógyászati készítmények jogszabályellenes
felhasználás
A jogsértés oka: A https://www.kutyapont.eu/ c.
honlapon a cég úgy forgalmazott és reklámozott
gyógyhatású állatgyógyászati készítményeket, hogy
azok nem voltak a Hatóság által nyilvántartásba véve.
A jogsértés oka: A cég kiskereskedőként
jogszabályellenesen forgalmazta az érintett
állatgyógyászati készítményeket más kiskereskedőnek,
aki ráadásul vényköteles állatgyógyászati készítmény
forgalmazására feljogosító működési engedéllyel nem
rendelkezett.
A jogsértés oka: A cég kiskereskedőként
jogszabályellenesen forgalmazta az érintett
állatgyógyászati készítményeket más kiskereskedőnek,
aki ráadásul vényköteles állatgyógyászati készítmény
forgalmazására feljogosító működési engedéllyel nem
rendelkezett.
A jogsértés oka: Lejárati időn túli vényköteles
állatgyógyászati készítmények jogszabályellenes
forgalmazása
A termékek tételek nem rendelkeznek forgalomba
hozatali engedéllyel, és jóváhagyott magyar nyelvű
használati utasítással, címkével sem, így tiltott módon
hozták forgalomba, ezért elrendelésre került a tételek
forgalomból való kivonása, a forgalomba hozatal
megtiltása, a tételek zár alá vétele, illetve a
forgalomból való visszahívása.

Az állatgyógyászati készítmények magyarországi
forgalomba hozatali engedéllyel (valamint
törzskönyvvel, SPC-vel) nem rendelkeztek, azaz
Magyarországon nem engedélyezett állatgyógyászati
készítmények, Magyarországon a hasonló vagy
ugyanilyen hatóanyag tartalmú készítmények
vénykötelesek. A közvetlen és külső csomagoláson
feltüntetett tájékoztató (azaz címke) idegen nyelvű,
használati utasítás idegen nyelvű. A készítmények a
magyarországi engedélyezett állatgyógyászati
összesen 183 db Nematel-P (150 db LOT 21C101
készítmények (gyógyszer) listáján nem szerepeltek.
EXP: 03-2023, 33 db LOT 21J120
Eseti engedéllyel nem rendelkeztek, alaki hibás
EXP: 10-2023) 439 mg/g féreghajtó paszta és 106 db készítmények közt nem szerepeltek. Eredetre
Ivermax (Lot/Ch.-B.: EC210036
vonatkozóan az ügyfél dokumentációval nem
Exp./ Verwendbar bis: 05/2024) féreghajtó paszta
rendelkezett. Az állatgyógyászati készítmények
kizárólag üzletben forgalmazható terméknek
minősülnek, valamint a forgalmazás jogszabályban
előírt feltételek teljesítése mellett végezhető. Az ügyfél
üzlettel, nagykereskedelmi és/vagy kiskereskedelmi
állatgyógyszer forgalmazói engedéllyel nem
rendelkezett, hatósági adatbázisban a forgalmazók
közt nem szerepelt, a jogszabályokban rögzített
nyilvántartásokat nem vezette, ilyennel nem
rendelkezett. Az ügyfél a forgalmazói tevékenység
végzéséhez szükséges végzettséggel sem rendelkezett.

Nébih Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága
Nébih Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága
Nébih Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága

Nébih Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága

Nébih Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága

Nébih Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága

Nébih Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága

Nébih Kiemelt Ügyek Igazgatósága

Nébih Kiemelt Ügyek Igazgatósága

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény alapján közétett jogsértő szervezetek és személyek listája
- állatgyógyászati termék Időpont

A termék megnevezése
Utoljára frissítve: 2022.05.26.

A jogsértést elkövető vállalkozás
cégneve és címe

A jogsértés időpontjában bejegyzett
vezető tisztségviselő neve

A termék azonosító adatai

Részletek

A jogsértést megállapító elsőfokú hatóság
megnevezése

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény alapján közétett jogsértő szervezetek és személyek listája
- webáruház Időpont

Weboldal

Termék megnevezése

Név/vállalkozás

Részletek
Jogsértő tartalmú weboldal – Közérdekű bejelentés kivizsgálása
A weboldalakon nincs feltüntetve a felelős vállalkozás.

1

2021.03.01

https://velemenyek.club/ok-look/
https://hu1.ok-look.cc/

Utolsó frissítés:2022.07.26.

O.K. Look

ismeretlen

Jogsértés rövid leírása:
A weboldalakon elhelyezett termékkel kapcsolatos tájékoztatás hiányos és megtévesztő. A weboldalakon szereplő tájékoztatás szerint a terméket az éleslátás visszanyerésére és a retina
védelmére alkalmas gyógyhatású készítményként hirdetik, melynek fő összetevői a lutein, a zeaxantin és az áfonya.
A termékkel kapcsolatos tájékoztatásból hiányoznak az élelmiszerek esetén alkalmazandó kötelező jelölési elemek, többek között nem került feltüntetésre a termék összetevőinek pontos
megnevezése, és a termékben lévő, táplálkozásélettani hatással rendelkező anyagok valós mennyisége sem. Továbbá olyan utalást is tesznek, amely szerint gyógyhatású termékként a
hivatalosan elfogadott gyógymóddal szemben ajánlják a terméket, amely megtévesztő a fogyasztók számára és nem felel meg a vonatkozó jogszabályi előírásoknak sem. A weboldalakon a
termékkel kapcsolatban olyan egészségre vonatkozó állítások is feltüntetésre kerültek, melyek nem engedélyezettek ill. nem állnak EFSA általi értékelés alatt sem, valamint gyógyító és
betegségmegelőző tulajdonságra utalnak, amely szintén nem megengedett. A tájékoztatás azt is sugallja, hogy a termék helyettesítheti a hagyományos gyógyszeres terápia alkalmazását, amely
növelheti az egészségügyi kockázatot.
A weboldalakon a termék hatékonyságának igazolása céljából feltüntetett vizsgálati eredmények nem valósak és a terméket ajánló egészségügyi személyek személyazonossága is fiktív.
Ellenőrző hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal ÉTbI

A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009. évi XCV. Törvény alapján megállapított jogsértések
Sorszám

Kereskedő neve (cégneve)

Jogsértés időpontjában
bejegyzett vezető tisztségviselő
neve

dátum

iktatószám

Cím (székhely)

Megállapított jogsértés jogszabályi helye, jogcíme

Kiszabott bírság összege
(MFt)

Döntés visszavonása

Bírósági felülvizsgálat
megindulása

Végrehajtás felfüggesztése
iránti kérelem aktuális
állapota

Jogerős ítélet tartalma

2,00

nincs

nincs

nincs

nincs

5,00

nincs

van

nincs

nincs

40,00

nincs

van

nincs

nincs

12,00

nincs

van

nincs

nincs

Kötelezettségvállalást kötelezővé tevő döntés

3.§ (2) Tisztességtelen forgalmazói magatartásnak minősül:
1.

Auchan Magyarország Kft.

Dominique Ducoux

2020.08.27

7100/15-16/2019

2040 Budaörs, Sport u. 1-4.

2.

Lidl Magyarország Élelmiszer Bt.

dr. Kaibinger Tamás

2020.09.03

7100/6106-8/2020

1037 Budapest, Rádl árok 6.

Heiszler Gabriella

2020.09.29

Dominique Ducoux

2020.09.29

7100/736-12/2020

q) a terméknek – az árukészletnek a kereskedő tevékenységének beszüntetése vagy profilváltás miatt történő legfeljebb tizenöt napos és a mezőgazdasági
igazgatási szervnek előzetesen bejelentett kiárusítása, valamint nem teljes értékű (ideértve az előre nem látható okból a kereskedő készletében
felhalmozódott közeli lejáratú terméket is) termék kiárusítása esetének kivételével – a beszállító által számlázott átadási ára, illetve a kereskedő általi saját
előállítás esetén – az üzemi általános költségeket is tartalmazó – önköltségi ára alatt történő forgalmazása a kereskedő által a végső fogyasztó felé
3.§ (2) Tisztességtelen forgalmazói magatartásnak minősül:

3. SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.

4.

Auchan Magyarország Kft.

q) a terméknek – az árukészletnek a kereskedő tevékenységének beszüntetése vagy profilváltás miatt történő legfeljebb tizenöt napos és a mezőgazdasági
igazgatási szervnek előzetesen bejelentett kiárusítása, valamint nem teljes értékű (ideértve az előre nem látható okból a kereskedő készletében
felhalmozódott közeli lejáratú terméket is) termék kiárusítása esetének kivételével – a beszállító által számlázott átadási ára, illetve a kereskedő általi saját
előállítás esetén – az üzemi általános költségeket is tartalmazó – önköltségi ára alatt történő forgalmazása a kereskedő által a végső fogyasztó felé

3.§ (2) Tisztességtelen forgalmazói magatartásnak minősül:
f) a kereskedő által a végső fogyasztónak nyújtott árengedményhez az árengedmény fogyasztó irányába történő nyújtásának időtartamánál hosszabb
időtartamra, valamint mennyiségénél nagyobb mennyiségre vonatkozó - akár részleges mértékű - beszállítói hozzájárulás kikötése, vagy a kereskedő által a
7100/166-16/2020 2060 Bicske, Spar út 0326/I. hrsz.
végső fogyasztónak nyújtott árengedménynél nagyobb mértékű beszállítói hozzájárulás kikötése, továbbá a (2a) bekezdésében foglalt rendelkezés be nem
tartása;

2041 Budaörs, Keleti u. 3.

3.§ (2) Tisztességtelen forgalmazói magatartásnak minősül:
f) a kereskedő által a végső fogyasztónak nyújtott árengedményhez az árengedmény fogyasztó irányába történő nyújtásának időtartamánál hosszabb
időtartamra, valamint mennyiségénél nagyobb mennyiségre vonatkozó - akár részleges mértékű - beszállítói hozzájárulás kikötése, vagy a kereskedő által a
végső fogyasztónak nyújtott árengedménynél nagyobb mértékű beszállítói hozzájárulás kikötése, továbbá a (2a) bekezdésében foglalt rendelkezés be nem
tartása;

5.

Aldi Magyarország Kereskedelmi Bt.

Lajos Áron

2020.10.16

3. § (2) Tisztességtelen forgalmazó imagatartásnak minősül:
r) a kereskedő által forgalmazott termékmennyiség alapján érvényesíthető árkedvezmény, jutalék vagy díj - bármilyen jogcímen történő - felszámítása a
beszállító felé, a kereskedőt a forgalmazott termékmennyiség növelésére ösztönző - a felek által megállapított valamely korábbi időszakban elért vagy
becsült mértékhez képesti többletértékesítés alapján, a terméket terhelő adómérték figyelembevétele nélkül megállapított, a termék kereskedelmi
7100/3296-17/20202051 Biatorbágy, Mészárosok útja forgalmának
2.
tulajdonságaival összefüggő, arányos mértékű - utólagos árkedvezmény kivételével;

6.

METRO Kereskedelmi Kft.

Böhne-Fabian Niels

2020.10.16

7100/3299-18/2020

Heiszler Gabriella

2020.10.29

7. SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.

8.

Penny Market Kereskedelmi Kft

Florian Jens Naegele

2020.11.03

9.

Tesco-Global Áruházak Zrt.

Pártos Zsolt

2021.02.03

2041 Budaörs, Keleti u. 3.

3. § (2) Tisztességtelen forgalmazó imagatartásnak minősül:
r) a kereskedő által forgalmazott termékmennyiség alapján érvényesíthető árkedvezmény, jutalék vagy díj - bármilyen jogcímen történő - felszámítása a
beszállító felé, a kereskedőt a forgalmazott termékmennyiség növelésére ösztönző - a felek által megállapított valamely korábbi időszakban elért vagy
becsült mértékhez képesti többletértékesítés alapján, a terméket terhelő adómérték figyelembevétele nélkül megállapított, a termék kereskedelmi
forgalmának tulajdonságaival összefüggő, arányos mértékű - utólagos árkedvezmény kivételével;

3. § (2) Tisztességtelen forgalmazó imagatartásnak minősül:
r) a kereskedő által forgalmazott termékmennyiség alapján érvényesíthető árkedvezmény, jutalék vagy díj - bármilyen jogcímen történő - felszámítása a
7100/3300.14/2020 2060 Bicske, Spar út 0326/I. hrsz.beszállító felé, a kereskedőt a forgalmazott termékmennyiség növelésére ösztönző - a felek által megállapított valamely korábbi időszakban elért vagy
becsült mértékhez képesti többletértékesítés alapján, a terméket terhelő adómérték figyelembevétele nélkül megállapított, a termék kereskedelmi
forgalmának tulajdonságaival összefüggő, arányos mértékű - utólagos árkedvezmény kivételével;
3. § (2) Tisztességtelen forgalmazó imagatartásnak minősül:
r) a kereskedő által forgalmazott termékmennyiség alapján érvényesíthető árkedvezmény, jutalék vagy díj - bármilyen jogcímen történő - felszámítása a
beszállító felé, a kereskedőt a forgalmazott termékmennyiség növelésére ösztönző - a felek által megállapított valamely korábbi időszakban elért vagy
becsült mértékhez képesti többletértékesítés alapján, a terméket terhelő adómérték figyelembevétele nélkül megállapított, a termék kereskedelmi
7100/3298-20/2020 2351 Alsónémedi, Penny utca 2.forgalmának tulajdonságaival összefüggő, arányos mértékű - utólagos árkedvezmény kivételével;

0,00

nincs

nincs

nincs

nincs

0,00

nincs

nincs

nincs

nincs

80,00

nincs

nincs

nincs

nincs

0,00

nincs

nincs

nincs

nincs

6,50

nincs

nincs

nincs

nincs

0,50

nincs

nincs

nincs

nincs

5,00

nincs

nincs

nincs

nincs

A NÉBIH kötelezte az Aldi Magyarország Élelmiszer Bt-t, hogy a 2020. szeptember 27.
napján kelt kötelezettségvállalásának jelen végzés véglegessé válását követő naptól
tegyen eleget, tartózkodjon a Tfmtv. 3. § (2) bekezdés r) pontja szerinti tisztességtelen
forgalmazói magatartástól, ennek megfelelően utólagos árkedvezményt (progresszív
bónusz) kizárólag a forgalmazott termékmennyiség növelésére ösztönző, a
beszállítóval megállapított valamely korábbi időszakban elért vagy becsült mértékhez
képesti többletértékesítés esetén – a terméket terhelő adómérték figyelembe vétel
nélkül megállapított, a termék kereskedelmi forgalmának tulajdonságaival összefüggő,
arányos mértékben – alkalmaz.
A NÉBIH kötelezte a Metro Kereskedelmi Kft-t, hogy a 2020. szeptember 29. napján
kelt kötelezettségvállalásának jelen végzés véglegessé válását követő naptól tegyen
eleget, tartózkodjon a Tfmtv. 3.§ (2) bek. r) pontja szerinti tisztességtelen forgalmazói
magatartástól, ennek megfelelően a METRO Kft.- illetve a nevében és megbízásából
meghatalmazottja, megbízottja – által progresszív bónusz tárgyában kötött
megállapodásban a realizálandó forgalmi célok a METRO Kft. vonatkozásában
egyértelműen kerüljenek meghatározásra.

A NÉBIH kötelezte a Penny Market Kft-t, hogy a 2020. október 06. napján kelt
kötelezettségvállalásának jelen végzés véglegessé válását követő naptól tegyen eleget,
tartózkodjon a Tfmtv. 3. § (2) bekezdés r) pontja szerinti tisztességtelen forgalmazói
magatartástól, ennek megfelelően utólagos árkedvezményt (progresszív bónusz)
kizárólag a forgalmazott termékmennyiség növelésére ösztönző, a beszállítóval
megállapított valamely korábbi időszakban elért vagy becsült mértékhez képesti
többletértékesítés esetén – a terméket terhelő adómérték figyelembe vétel nélkül
megállapított, a termék kereskedelmi forgalmának tulajdonságaival összefüggő,
arányos mértékben – alkalmaz.

3.§ (2) Tisztességtelen forgalmazói magatartásnak minősül:

7100/532-2/2021

q) a terméknek – az árukészletnek a kereskedő tevékenységének beszüntetése vagy profilváltás miatt történő legfeljebb tizenöt napos és a mezőgazdasági
2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3. igazgatási szervnek előzetesen bejelentett kiárusítása, valamint nem teljes értékű (ideértve az előre nem látható okból a kereskedő készletében
felhalmozódott közeli lejáratú terméket is) termék kiárusítása esetének kivételével – a beszállító által számlázott átadási ára, illetve a kereskedő általi saját
előállítás esetén – az üzemi általános költségeket is tartalmazó – önköltségi ára alatt történő forgalmazása a kereskedő által a végső fogyasztó felé
3. § (2) Tisztességtelen forgalmazói magatartásnak minősül:

10.

Budapest Bortársaság Kft.

11.

SPAR Magyarország
Kereskedelmi Kft.

Dely Csanád

2021.03.22

7100/422-11/2021

h) a termék ellenértékének - hibás teljesítés esetének kivételével - a beszállító részére, vagy annak részére, akire azt a beszállító - a kereskedő erről szóló
értesítése mellett - engedményezte
1112 Budapest, Kőérberki út
ha) a terméknek a kereskedő vagy javára eljáró más személy általi birtokba vételét [a h) pont vonatkozásában a továbbiakban: átvétel] követő harminc
36.
napon túli kifizetése, amennyiben a beszállító a helyesen kiállított számlát az átvételt követő tizenöt napon belül a kereskedő rendelkezésére bocsátja,
hb) a helyesen kiállított számla kézhezvételétől számított tizenöt napon túli kifizetése, amennyiben a beszállító a helyesen kiállított számlát az átvételt
követő tizenöt napon túl bocsátja a kereskedő rendelkezésére.
3. § (2) Tisztességtelen forgalmazói magatartásnak minősül:

Heiszler Gabriella

2021.03.28

7100/103-12/2021

h) a termék ellenértékének - hibás teljesítés esetének kivételével - a beszállító részére, vagy annak részére, akire azt a beszállító - a kereskedő erről szóló
értesítése mellett - engedményezte
2060 Bicske, Spar út 0326/I.
ha) a terméknek a kereskedő vagy javára eljáró más személy általi birtokba vételét [a h) pont vonatkozásában a továbbiakban: átvétel] követő harminc
hrsz.
napon túli kifizetése, amennyiben a beszállító a helyesen kiállított számlát az átvételt követő tizenöt napon belül a kereskedő rendelkezésére bocsátja,
hb) a helyesen kiállított számla kézhezvételétől számított tizenöt napon túli kifizetése, amennyiben a beszállító a helyesen kiállított számlát az átvételt
követő tizenöt napon túl bocsátja a kereskedő rendelkezésére.
3. § (2) Tisztességtelen forgalmazói magatartásnak minősül:

12.

COOP Szolnok Zrt.

Fekete Tibor

2021.03.29

7100/150-11/2021

h) a termék ellenértékének - hibás teljesítés esetének kivételével - a beszállító részére, vagy annak részére, akire azt a beszállító - a kereskedő erről szóló
értesítése mellett - engedményezte
ha) a terméknek a kereskedő vagy javára eljáró más személy általi birtokba vételét [a h) pont vonatkozásában a továbbiakban: átvétel] követő harminc
napon túli kifizetése, amennyiben a beszállító a helyesen kiállított számlát az átvételt követő tizenöt napon belül a kereskedő rendelkezésére bocsátja,
hb) a helyesen kiállított számla kézhezvételétől számított tizenöt napon túli kifizetése, amennyiben a beszállító a helyesen kiállított számlát az átvételt
5008 Szolnok, Krúdy Gyula u. követő tizenöt napon túl bocsátja a kereskedő rendelkezésére.
108.

A NÉBIH kötelezte a COOP Szolnok Zrt-t, hogy a 2021. 03. 19. napján kelt
kötelezettségvállalásának a végzés véglegessé válásától kezdődően tegyen eleget,
melynek megfelelően a Tfmtv. 3. § (2) bekezdés h) pontjában foglaltaknak
megfelelően biztosítsa a termékek ellenértékének – a hibás teljesítés esetének
kivételével – a beszállító részére, vagy annak részére, akire azt a beszállító – a
kereskedő erről szóló értesítése mellett – engedményezte
kötváll

nincs

nincs

nincs

nincs

- a terméknek a kereskedő vagy javára eljáró más személy általi birtokba vételét
követő harminc napon belül kifizetése megtörténjen, amennyiben a beszállító a
helyesen kiállított számlát az átvételt követő tizenöt napon belül a kereskedő
rendelkezésére bocsátotta, vagy
- a helyesen kiállított számla kézhezvételétől számított tizenöt napon belül
megtörténjen, amennyiben a beszállító a helyesen kiállított számlát az átvételt követő
tizenöt napon túl bocsátotta a kereskedő rendelkezésére.

Kötelezettségvállalás végrehajtása

A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009. évi XCV. Törvény alapján megállapított jogsértések
Sorszám

Kereskedő neve (cégneve)

Jogsértés időpontjában
bejegyzett vezető tisztségviselő
neve

dátum

iktatószám

Cím (székhely)

Megállapított jogsértés jogszabályi helye, jogcíme

Kiszabott bírság összege
(MFt)

Döntés visszavonása

Bírósági felülvizsgálat
megindulása

Végrehajtás felfüggesztése
iránti kérelem aktuális
állapota

Jogerős ítélet tartalma

3. § (2) Tisztességtelen forgalmazói magatartásnak minősül:

13.

Vinotrend Kft.

Csapó Szabolcs

2021.04.01

7100/425-10/2020

2013 Pomáz, Céhmester u.
22.

h) a termék ellenértékének - hibás teljesítés esetének kivételével - a beszállító részére, vagy annak részére, akire azt a beszállító - a kereskedő erről szóló
értesítése mellett - engedményezte
ha) a terméknek a kereskedő vagy javára eljáró más személy általi birtokba vételét [a h) pont vonatkozásában a továbbiakban: átvétel] követő harminc
napon túli kifizetése, amennyiben a beszállító a helyesen kiállított számlát az átvételt követő tizenöt napon belül a kereskedő rendelkezésére bocsátja,
hb) a helyesen kiállított számla kézhezvételétől számított tizenöt napon túli kifizetése, amennyiben a beszállító a helyesen kiállított számlát az átvételt
követő tizenöt napon túl bocsátja a kereskedő rendelkezésére.

Kötelezettségvállalást kötelezővé tevő döntés
A NÉBIH kötelezte a Vinotrend Kft-t, hogy a 2021. 03. 22. napján kelt
kötelezettségvállalásának a végzés véglegessé válásától kezdődően tegyen eleget,
melynek megfelelően a Tfmtv. 3. § (2) bekezdés h) pontjában foglaltaknak
megfelelően biztosítsa a termékek ellenértékének – a hibás teljesítés esetének
kivételével – a beszállító részére, vagy annak részére, akire azt a beszállító – a
kereskedő erről szóló értesítése mellett – engedményezte

kötváll

nincs

nincs

nincs

nincs

- a terméknek a kereskedő vagy javára eljáró más személy általi birtokba vételét
követő harminc napon belül kifizetése megtörténjen, amennyiben a beszállító a
helyesen kiállított számlát az átvételt követő tizenöt napon belül a kereskedő
rendelkezésére bocsátotta, vagy
- a helyesen kiállított számla kézhezvételétől számított tizenöt napon belül
megtörténjen, amennyiben a beszállító a helyesen kiállított számlát az átvételt követő
tizenöt napon túl bocsátotta a kereskedő rendelkezésére.

3. § (2) Tisztességtelen forgalmazói magatartásnak minősül:

14.

Borház Magyarország Kft.

Gáspár Tamás

2021.04.01

7100/426-13/2021

1022 Budapest, Borkő u. 12.

h) a termék ellenértékének - hibás teljesítés esetének kivételével - a beszállító részére, vagy annak részére, akire azt a beszállító - a kereskedő erről szóló
értesítése mellett - engedményezte
ha) a terméknek a kereskedő vagy javára eljáró más személy általi birtokba vételét [a h) pont vonatkozásában a továbbiakban: átvétel] követő harminc
napon túli kifizetése, amennyiben a beszállító a helyesen kiállított számlát az átvételt követő tizenöt napon belül a kereskedő rendelkezésére bocsátja,
hb) a helyesen kiállított számla kézhezvételétől számított tizenöt napon túli kifizetése, amennyiben a beszállító a helyesen kiállított számlát az átvételt
követő tizenöt napon túl bocsátja a kereskedő rendelkezésére.

A NÉBIH kötelezte a Borház Magyarország Kft-t, hogy a 2021. 03. 25. napján kelt
kötelezettségvállalásának a végzés véglegessé válásától kezdődően tegyen eleget,
melynek megfelelően a Tfmtv. 3. § (2) bekezdés h) pontjában foglaltaknak
megfelelően biztosítsa a termékek ellenértékének – a hibás teljesítés esetének
kivételével – a beszállító részére, vagy annak részére, akire azt a beszállító – a
kereskedő erről szóló értesítése mellett – engedményezte
kötváll

nincs

nincs

nincs

nincs

- a terméknek a kereskedő vagy javára eljáró más személy általi birtokba vételét
követő harminc napon belül kifizetése megtörténjen, amennyiben a beszállító a
helyesen kiállított számlát az átvételt követő tizenöt napon belül a kereskedő
rendelkezésére bocsátotta, vagy
- a helyesen kiállított számla kézhezvételétől számított tizenöt napon belül
megtörténjen, amennyiben a beszállító a helyesen kiállított számlát az átvételt követő
tizenöt napon túl bocsátotta a kereskedő rendelkezésére.

3. § (2) Tisztességtelen forgalmazói magatartásnak minősül:

15.

Tesco-Global Áruházak Zrt.

Pártos Zsolt

2021.04.19

7100/329-10/2021

h) a termék ellenértékének - hibás teljesítés esetének kivételével - a beszállító részére, vagy annak részére, akire azt a beszállító - a kereskedő erről szóló
értesítése mellett - engedményezte
2040 Budaörs, Kinizsi u. 1-3. ha) a terméknek a kereskedő vagy javára eljáró más személy általi birtokba vételét [a h) pont vonatkozásában a továbbiakban: átvétel] követő harminc
napon túli kifizetése, amennyiben a beszállító a helyesen kiállított számlát az átvételt követő tizenöt napon belül a kereskedő rendelkezésére bocsátja,
hb) a helyesen kiállított számla kézhezvételétől számított tizenöt napon túli kifizetése, amennyiben a beszállító a helyesen kiállított számlát az átvételt
követő tizenöt napon túl bocsátja a kereskedő rendelkezésére.

59,99

nincs

felülvizsgálati h. i. nem járt le

nincs

nincs

3. § (2) Tisztességtelen forgalmazói magatartásnak minősül:

16.

Borok Világa Kft.

Pátzay István Gábor

2021.05.04

7100/2033-9/2021

h) a termék ellenértékének - hibás teljesítés esetének kivételével - a beszállító részére, vagy annak részére, akire azt a beszállító - a kereskedő erről szóló
értesítése mellett - engedményezte
ha) a terméknek a kereskedő vagy javára eljáró más személy általi birtokba vételét [a h) pont vonatkozásában a továbbiakban: átvétel] követő harminc
napon túli kifizetése, amennyiben a beszállító a helyesen kiállított számlát az átvételt követő tizenöt napon belül a kereskedő rendelkezésére bocsátja,
hb) a helyesen kiállított számla kézhezvételétől számított tizenöt napon túli kifizetése, amennyiben a beszállító a helyesen kiállított számlát az átvételt
1074 Budapest, Dohány utca követő tizenöt napon túl bocsátja a kereskedő rendelkezésére.
58-62

A NÉBIH kötelezte a Borok Világa Kft-t, hogy a 2021. 04. 30. napján kelt
kötelezettségvállalásának a végzés véglegessé válásától kezdődően tegyen eleget,
melynek megfelelően a Tfmtv. 3. § (2) bekezdés h) pontjában foglaltaknak
megfelelően biztosítsa a termékek ellenértékének – a hibás teljesítés esetének
kivételével – a beszállító részére, vagy annak részére, akire azt a beszállító – a
kereskedő erről szóló értesítése mellett – engedményezte
kötváll

nincs

nincs

nincs

nincs

- a terméknek a kereskedő vagy javára eljáró más személy általi birtokba vételét
követő harminc napon belül kifizetése megtörténjen, amennyiben a beszállító a
helyesen kiállított számlát az átvételt követő tizenöt napon belül a kereskedő
rendelkezésére bocsátotta, vagy
- a helyesen kiállított számla kézhezvételétől számított tizenöt napon belül
megtörténjen, amennyiben a beszállító a helyesen kiállított számlát az átvételt követő
tizenöt napon túl bocsátotta a kereskedő rendelkezésére.

3.§ (2) Tisztességtelen forgalmazói magatartásnak minősül:

17.

Tesco-Global Áruházak Zrt.

Pártos Zsolt

2021.05.04

7100/3116-8/2021

q) a terméknek – az árukészletnek a kereskedő tevékenységének beszüntetése vagy profilváltás miatt történő legfeljebb tizenöt napos és a mezőgazdasági
2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3. igazgatási szervnek előzetesen bejelentett kiárusítása, valamint nem teljes értékű (ideértve az előre nem látható okból a kereskedő készletében
felhalmozódott közeli lejáratú terméket is) termék kiárusítása esetének kivételével – a beszállító által számlázott átadási ára, illetve a kereskedő általi saját
előállítás esetén – az üzemi általános költségeket is tartalmazó – önköltségi ára alatt történő forgalmazása a kereskedő által a végső fogyasztó felé

6,50

nincs

nincs

nincs

nincs

5,13

nincs

nincs

nincs

nincs

25,00

nincs

nincs

nincs

nincs

10,00

nincs

nincs

nincs

nincs

4,00

nincs

nincs

nincs

nincs

3. § (2) Tisztességtelen forgalmazói magatartásnak minősül:

18.

METRO Kereskedelmi Kft.

Böhne-Fabian Niels

2021.05.07

7100/153-12/2021

19.

Auchan Magyarország Kft.

Dominique Ducoux

2021.05.11

7100/65-8/2021

20.

Auchan Magyarország Kft.

Dominique Ducoux

2021.05.20

7100/537-8/2021

2040 Budaörs, Keleti u. 3.

h) a termék ellenértékének - hibás teljesítés esetének kivételével - a beszállító részére, vagy annak részére, akire azt a beszállító - a kereskedő erről szóló
értesítése mellett - engedményezte
ha) a terméknek a kereskedő vagy javára eljáró más személy általi birtokba vételét [a h) pont vonatkozásában a továbbiakban: átvétel] követő harminc
napon túli kifizetése, amennyiben a beszállító a helyesen kiállított számlát az átvételt követő tizenöt napon belül a kereskedő rendelkezésére bocsátja,
hb) a helyesen kiállított számla kézhezvételétől számított tizenöt napon túli kifizetése, amennyiben a beszállító a helyesen kiállított számlát az átvételt
követő tizenöt napon túl bocsátja a kereskedő rendelkezésére.

3. § (2) Tisztességtelen forgalmazó imagatartásnak minősül:
r) a kereskedő által forgalmazott termékmennyiség alapján érvényesíthető árkedvezmény, jutalék vagy díj - bármilyen jogcímen történő - felszámítása a
2040 Budaörs, Sport u. 2-4. beszállító felé, a kereskedőt a forgalmazott termékmennyiség növelésére ösztönző - a felek által megállapított valamely korábbi időszakban elért vagy
becsült mértékhez képesti többletértékesítés alapján, a terméket terhelő adómérték figyelembevétele nélkül megállapított, a termék kereskedelmi
forgalmának tulajdonságaival összefüggő, arányos mértékű - utólagos árkedvezmény kivételével;
3. § (2) Tisztességtelen forgalmazói magatartásnak minősül:
h) a termék ellenértékének - hibás teljesítés esetének kivételével - a beszállító részére, vagy annak részére, akire azt a beszállító - a kereskedő erről szóló
értesítése mellett - engedményezte
2040 Budaörs, Sport u. 2-4. ha) a terméknek a kereskedő vagy javára eljáró más személy általi birtokba vételét [a h) pont vonatkozásában a továbbiakban: átvétel] követő harminc
napon túli kifizetése, amennyiben a beszállító a helyesen kiállított számlát az átvételt követő tizenöt napon belül a kereskedő rendelkezésére bocsátja,
hb) a helyesen kiállított számla kézhezvételétől számított tizenöt napon túli kifizetése, amennyiben a beszállító a helyesen kiállított számlát az átvételt
követő tizenöt napon túl bocsátja a kereskedő rendelkezésére.
3. § (2) Tisztességtelen forgalmazói magatartásnak minősül:

21.

Auchan Magyarország Kft.

Dominique Ducoux

2021.05.26

7100/149-12/2021

h) a termék ellenértékének - hibás teljesítés esetének kivételével - a beszállító részére, vagy annak részére, akire azt a beszállító - a kereskedő erről szóló
értesítése mellett - engedményezte
ha) a terméknek a kereskedő vagy javára eljáró más személy általi birtokba vételét [a h) pont vonatkozásában a továbbiakban: átvétel] követő harminc
napon túli kifizetése, amennyiben a beszállító a helyesen kiállított számlát az átvételt követő tizenöt napon belül a kereskedő rendelkezésére bocsátja,
2040 Budaörs, Sport u. 2-4. hb) a helyesen kiállított számla kézhezvételétől számított tizenöt napon túli kifizetése, amennyiben a beszállító a helyesen kiállított számlát az átvételt
követő tizenöt napon túl bocsátja a kereskedő rendelkezésére.
q) a terméknek – az árukészletnek a kereskedő tevékenységének
beszüntetése vagy profilváltás miatt történő legfeljebb tizenöt napos és a mezőgazdasági igazgatási szervnek előzetesen bejelentett kiárusítása, valamint
nem teljes értékű (ideértve az előre nem látható okból a kereskedő készletében felhalmozódott közeli lejáratú terméket is) termék kiárusítása esetének
kivételével – a beszállító által számlázott átadási ára, illetve a kereskedő általi saját előállítás esetén – az üzemi általános költségeket is tartalmazó –
önköltségi ára alatt történő forgalmazása a kereskedő által a végső fogyasztó felé
3.§ (2) Tisztességtelen forgalmazói magatartásnak minősül:

22.

Budaconsum Kft.

Gyelán Zsolt

2021.06.24

7100/5571-11/2021

q) a terméknek – az árukészletnek a kereskedő tevékenységének beszüntetése vagy profilváltás miatt történő legfeljebb tizenöt napos és a mezőgazdasági
igazgatási szervnek előzetesen bejelentett kiárusítása, valamint nem teljes értékű (ideértve az előre nem látható okból a kereskedő készletében
1025 Budapest, Csatárka út
felhalmozódott közeli lejáratú terméket is) termék kiárusítása esetének kivételével – a beszállító által számlázott átadási ára, illetve a kereskedő általi saját
58.
előállítás esetén – az üzemi általános költségeket is tartalmazó – önköltségi ára alatt történő forgalmazása a kereskedő által a végső fogyasztó felé

kötváll

nincs

nincs

nincs

nincs

3.§ (2) Tisztességtelen forgalmazói magatartásnak minősül:
q) a terméknek – az árukészletnek a kereskedő tevékenységének beszüntetése vagy
profilváltás miatt történő legfeljebb tizenöt napos és a mezőgazdasági igazgatási
szervnek előzetesen bejelentett kiárusítása, valamint nem teljes értékű (ideértve az
előre nem látható okból a kereskedő készletében felhalmozódott közeli lejáratú
terméket is) termék kiárusítása esetének kivételével – a beszállító által számlázott
átadási ára, illetve a kereskedő általi saját előállítás esetén – az üzemi általános
költségeket is tartalmazó – önköltségi ára alatt történő forgalmazása a kereskedő által
a végső fogyasztó felé

Kötelezettségvállalás végrehajtása

A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009. évi XCV. Törvény alapján megállapított jogsértések
Sorszám

Kereskedő neve (cégneve)

Jogsértés időpontjában
bejegyzett vezető tisztségviselő
neve

dátum

iktatószám

Cím (székhely)

Megállapított jogsértés jogszabályi helye, jogcíme

Kiszabott bírság összege
(MFt)

Döntés visszavonása

Bírósági felülvizsgálat
megindulása

Végrehajtás felfüggesztése
iránti kérelem aktuális
állapota

Jogerős ítélet tartalma

3.§ (2) Tisztességtelen forgalmazói magatartásnak minősül:

23.

Halmschláger Trade Zrt.

Halmschláger Antal

2021.07.28

7100/5570-10/2021

q) a terméknek – az árukészletnek a kereskedő tevékenységének beszüntetése vagy profilváltás miatt történő legfeljebb tizenöt napos és a mezőgazdasági
igazgatási szervnek előzetesen bejelentett kiárusítása, valamint nem teljes értékű (ideértve az előre nem látható okból a kereskedő készletében
2085 Pilisvörösvár, Fő út 85. felhalmozódott közeli lejáratú terméket is) termék kiárusítása esetének kivételével – a beszállító által számlázott átadási ára, illetve a kereskedő általi saját
előállítás esetén – az üzemi általános költségeket is tartalmazó – önköltségi ára alatt történő forgalmazása a kereskedő által a végső fogyasztó felé

kötváll

nincs

nincs

nincs

nincs

kötváll

nincs

nincs

nincs

nincs

3. § (2) Tisztességtelen forgalmazói magatartásnak minősül:

24.

Alflöld Pro-Coop Zrt.

Vágóné Balla Eszter

2021.07.28

7100/11712-5/2021

h) a termék ellenértékének - hibás teljesítés esetének kivételével - a beszállító részére, vagy annak részére, akire azt a beszállító - a kereskedő erről szóló
értesítése mellett - engedményezte
ha) a terméknek a kereskedő vagy javára eljáró más személy általi birtokba vételét [a h) pont vonatkozásában a továbbiakban: átvétel] követő harminc
napon túli kifizetése, amennyiben a beszállító a helyesen kiállított számlát az átvételt követő tizenöt napon belül a kereskedő rendelkezésére bocsátja,
hb) a helyesen kiállított számla kézhezvételétől számított tizenöt napon túli kifizetése, amennyiben a beszállító a helyesen kiállított számlát az átvételt
6000 Kecskemét, Kurucz krt. követő tizenöt napon túl bocsátja a kereskedő rendelkezésére.
24.

Kötelezettségvállalást kötelezővé tevő döntés
3.§ (2) Tisztességtelen forgalmazói magatartásnak minősül:
q) a terméknek – az árukészletnek a kereskedő tevékenységének beszüntetése vagy
profilváltás miatt történő legfeljebb tizenöt napos és a mezőgazdasági igazgatási
szervnek előzetesen bejelentett kiárusítása, valamint nem teljes értékű (ideértve az
előre nem látható okból a kereskedő készletében felhalmozódott közeli lejáratú
terméket is) termék kiárusítása esetének kivételével – a beszállító által számlázott
átadási ára, illetve a kereskedő általi saját előállítás esetén – az üzemi általános
költségeket is tartalmazó – önköltségi ára alatt történő forgalmazása a kereskedő által
a végső fogyasztó felé
A NÉBIH kötelezte az Alföld Pro-Coop Zrt-t, hogy a 2021. 06. 28. napján kelt
kötelezettségvállalásának a végzés véglegessé válásától kezdődően tegyen eleget,
melynek megfelelően a Tfmtv. 3. § (2) bekezdés h) pontjában foglaltaknak
megfelelően biztosítsa a termékek ellenértékének – a hibás teljesítés esetének
kivételével – a beszállító részére, vagy annak részére, akire azt a beszállító – a
kereskedő erről szóló értesítése mellett – engedményezte
- a terméknek a kereskedő vagy javára eljáró más személy általi birtokba vételét
követő harminc napon belül kifizetése megtörténjen, amennyiben a beszállító a
helyesen kiállított számlát az átvételt követő tizenöt napon belül a kereskedő
rendelkezésére bocsátotta, vagy
- a helyesen kiállított számla kézhezvételétől számított tizenöt napon belül
megtörténjen, amennyiben a beszállító a helyesen kiállított számlát az átvételt követő
tizenöt napon túl bocsátotta a kereskedő rendelkezésére.

3.§ (2) Tisztességtelen forgalmazói magatartásnak minősül:

25.

METRO Kereskedelmi Kft.

Böhne-Fabian Niels

2021.08.30

7100/5572-20/2021

26.

SPAR Magyarország
Kereskedelmi Kft.

Heiszler Gabriella

2021.08.30

7100/5566-14/2021

27.

METRO Kereskedelmi Kft.

Böhne-Fabian Niels

2021.09.06

7100/11690-11/2021

28.

Auchan Magyarország Kft.

Dominique Ducoux

2021.09.06

7100/5561-14/2021

29.

Lidl Magyarország Élelmiszer
Bt.

Robert Flachbart

2021.09.29

7100/11694-11/2021

30.

Tesco-Global Áruházak Zrt.

Pártos Zsolt

2021.10.14

7100/11691-8/2021

2040 Budaörs, Keleti u. 3.

q) a terméknek – az árukészletnek a kereskedő tevékenységének beszüntetése vagy profilváltás miatt történő legfeljebb tizenöt napos és a mezőgazdasági
igazgatási szervnek előzetesen bejelentett kiárusítása, valamint nem teljes értékű (ideértve az előre nem látható okból a kereskedő készletében
felhalmozódott közeli lejáratú terméket is) termék kiárusítása esetének kivételével – a beszállító által számlázott átadási ára, illetve a kereskedő általi saját
előállítás esetén – az üzemi általános költségeket is tartalmazó – önköltségi ára alatt történő forgalmazása a kereskedő által a végső fogyasztó felé

5,00

nincs

nincs

nincs

nincs

3,00

nincs

nincs

nincs

nincs

5,00

nincs

nincs

nincs

nincs

3,00

nincs

nincs

nincs

nincs

2,00

nincs

nincs

nincs

nincs

12,00

nincs

nincs

nincs

nincs

3.§ (2) Tisztességtelen forgalmazói magatartásnak minősül:
q) a terméknek – az árukészletnek a kereskedő tevékenységének beszüntetése vagy profilváltás miatt történő legfeljebb tizenöt napos és a mezőgazdasági
2060 Bicske, Spar út 0326/I.
igazgatási szervnek előzetesen bejelentett kiárusítása, valamint nem teljes értékű (ideértve az előre nem látható okból a kereskedő készletében
hrsz.
felhalmozódott közeli lejáratú terméket is) termék kiárusítása esetének kivételével – a beszállító által számlázott átadási ára, illetve a kereskedő általi saját
előállítás esetén – az üzemi általános költségeket is tartalmazó – önköltségi ára alatt történő forgalmazása a kereskedő által a végső fogyasztó felé
3.§ (2) Tisztességtelen forgalmazói magatartásnak minősül:

2040 Budaörs, Keleti u. 3.

q) a terméknek – az árukészletnek a kereskedő tevékenységének beszüntetése vagy profilváltás miatt történő legfeljebb tizenöt napos és a mezőgazdasági
igazgatási szervnek előzetesen bejelentett kiárusítása, valamint nem teljes értékű (ideértve az előre nem látható okból a kereskedő készletében
felhalmozódott közeli lejáratú terméket is) termék kiárusítása esetének kivételével – a beszállító által számlázott átadási ára, illetve a kereskedő általi saját
előállítás esetén – az üzemi általános költségeket is tartalmazó – önköltségi ára alatt történő forgalmazása a kereskedő által a végső fogyasztó felé
3.§ (2) Tisztességtelen forgalmazói magatartásnak minősül:

q) a terméknek – az árukészletnek a kereskedő tevékenységének beszüntetése vagy profilváltás miatt történő legfeljebb tizenöt napos és a mezőgazdasági
2040 Budaörs, Sport u. 2-4. igazgatási szervnek előzetesen bejelentett kiárusítása, valamint nem teljes értékű (ideértve az előre nem látható okból a kereskedő készletében
felhalmozódott közeli lejáratú terméket is) termék kiárusítása esetének kivételével – a beszállító által számlázott átadási ára, illetve a kereskedő általi saját
előállítás esetén – az üzemi általános költségeket is tartalmazó – önköltségi ára alatt történő forgalmazása a kereskedő által a végső fogyasztó felé
3.§ (2) Tisztességtelen forgalmazói magatartásnak minősül:
q) a terméknek – az árukészletnek a kereskedő tevékenységének beszüntetése vagy profilváltás miatt történő legfeljebb tizenöt napos és a mezőgazdasági
1037 Budapest, Rádl árok 6. igazgatási szervnek előzetesen bejelentett kiárusítása, valamint nem teljes értékű (ideértve az előre nem látható okból a kereskedő készletében
felhalmozódott közeli lejáratú terméket is) termék kiárusítása esetének kivételével – a beszállító által számlázott átadási ára, illetve a kereskedő általi saját
előállítás esetén – az üzemi általános költségeket is tartalmazó – önköltségi ára alatt történő forgalmazása a kereskedő által a végső fogyasztó felé
3.§ (2) Tisztességtelen forgalmazói magatartásnak minősül:
q) a terméknek – az árukészletnek a kereskedő tevékenységének beszüntetése vagy profilváltás miatt történő legfeljebb tizenöt napos és a mezőgazdasági
2040 Budaörs, Kinizsi u. 1-3. igazgatási szervnek előzetesen bejelentett kiárusítása, valamint nem teljes értékű (ideértve az előre nem látható okból a kereskedő készletében
felhalmozódott közeli lejáratú terméket is) termék kiárusítása esetének kivételével – a beszállító által számlázott átadási ára, illetve a kereskedő általi saját
előállítás esetén – az üzemi általános költségeket is tartalmazó – önköltségi ára alatt történő forgalmazása a kereskedő által a végső fogyasztó felé
3. § (2) Tisztességtelen forgalmazói magatartásnak minősül:

A NÉBIH kötelezte a Krupp és Társa Kft-t, hogy a 2021. 10. 26. napján kelt
kötelezettségvállalásának a végzés véglegessé válásától kezdődően tegyen eleget,
melynek megfelelően a Tfmtv. 3. § (2) bekezdés h) pontjában foglaltaknak
megfelelően biztosítsa a termékek ellenértékének – a hibás teljesítés esetének
kivételével – a beszállító részére, vagy annak részére, akire azt a beszállító – a
kereskedő erről szóló értesítése mellett – engedményezte

h) a termék ellenértékének - hibás teljesítés esetének kivételével - a beszállító részére, vagy annak részére, akire azt a beszállító - a kereskedő erről szóló
értesítése mellett - engedményezte
ha) a terméknek a kereskedő vagy javára eljáró más személy általi birtokba vételét [a h) pont vonatkozásában a továbbiakban: átvétel] követő harminc
napon túli kifizetése, amennyiben a beszállító a helyesen kiállított számlát az átvételt követő tizenöt napon belül a kereskedő rendelkezésére bocsátja,
hb) a helyesen kiállított számla kézhezvételétől számított tizenöt napon túli kifizetése, amennyiben a beszállító a helyesen kiállított számlát az átvételt
követő tizenöt napon túl bocsátja a kereskedő rendelkezésére. q) a terméknek – az árukészletnek a kereskedő tevékenységének beszüntetése vagy
profilváltás miatt történő legfeljebb tizenöt napos és a mezőgazdasági igazgatási szervnek előzetesen bejelentett kiárusítása, valamint nem teljes értékű
(ideértve az előre nem látható okból a kereskedő készletében felhalmozódott közeli lejáratú terméket is) termék kiárusítása esetének kivételével – a
beszállító által számlázott átadási ára, illetve a kereskedő általi saját előállítás esetén – az üzemi általános költségeket is tartalmazó – önköltségi ára alatt
történő forgalmazása a kereskedő által a végső fogyasztó felé
31.

Krupp és Társa Kft.

Szeidl Tamás

2021.11.02

7100/11704-9/2021

2040 Budaörs, Szabadság út
52-54.

- a terméknek a kereskedő vagy javára eljáró más személy általi birtokba vételét
követő harminc napon belül kifizetése megtörténjen, amennyiben a beszállító a
helyesen kiállított számlát az átvételt követő tizenöt napon belül a kereskedő
rendelkezésére bocsátotta, vagy

kötváll

nincs

nincs

nincs

nincs

- a helyesen kiállított számla kézhezvételétől számított tizenöt napon belül
megtörténjen, amennyiben a beszállító a helyesen kiállított számlát az átvételt követő
tizenöt napon túl bocsátotta a kereskedő rendelkezésére.
valamint a Tfmtv.
3. § (2) bekezdés q) pontja alapján biztosítsa annak elkerülését,
- hogy a Tfmtv. hatálya alá tartozó termékek forgalmazása során a terméknek - az
árukészletnek a kereskedő tevékenységének beszüntetése vagy profilváltás miatt
történő legfeljebb tizenöt napos és a mezőgazdasági igazgatási szervnek előzetesen
bejelentett kiárusítása, valamint nem teljes értékű (ideértve az előre nem látható
okból a kereskedő készletében felhalmozódott közeli lejáratú terméket is) termék
kiárusítása esetének kivételével - a beszállító által számlázott átadási ára, illetve a
kereskedő általi saját előállítás esetén - az üzemi általános költségeket is tartalmazó önköltségi ára alatt történjen a forgalmazása a kereskedő által a végső fogyasztó felé.

3.§ (2) Tisztességtelen forgalmazói magatartásnak minősül:

32.

SPAR Magyarország
Kereskedelmi Kft.

Heiszler Gabriella

2021.11.11

7100/11689-10/2021

33.

SPAR Magyarország
Kereskedelmi Kft.

Heiszler Gabriella

2021.12.02

7100/11114-20/2021

q) a terméknek – az árukészletnek a kereskedő tevékenységének beszüntetése vagy profilváltás miatt történő legfeljebb tizenöt napos és a mezőgazdasági
2060 Bicske, Spar út 0326/I.
igazgatási szervnek előzetesen bejelentett kiárusítása, valamint nem teljes értékű (ideértve az előre nem látható okból a kereskedő készletében
hrsz.
felhalmozódott közeli lejáratú terméket is) termék kiárusítása esetének kivételével – a beszállító által számlázott átadási ára, illetve a kereskedő általi saját
előállítás esetén – az üzemi általános költségeket is tartalmazó – önköltségi ára alatt történő forgalmazása a kereskedő által a végső fogyasztó felé
3. § (2) Tisztességtelen forgalmazó imagatartásnak minősül:
2060 Bicske, Spar út 0326/I. c) a kereskedő üzleti érdekeit szolgáló költségek - így különösen üzletlétesítéssel, üzemeltetéssel, működéssel, a terméknek a kereskedő által igénybe vett
hrsz.
logisztikai egységből másik logisztikai egységbe vagy az üzletbe történő szállítással összefüggő költségek - részben vagy egészben történő áthárítása a
beszállítóra a kereskedő részéről vagy harmadik közreműködő szereplő igénybevételével történő módon;

6,50

nincs

nincs

nincs

nincs

67,50

nincs

felülvizsgálati h. i. nem járt le

-

-

Kötelezettségvállalás végrehajtása

A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009. évi XCV. Törvény alapján megállapított jogsértések
Sorszám

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Kereskedő neve (cégneve)

Central-Drinks Kft.

CO-OP Hungary Zrt.

Alföld Pro-Coop Zrt.

Észak-Kelet Pro-Coop Zrt.

Hétforrás Zrt.

HONI-Coop Kft.

Mecsek Füszért Zrt.

Jogsértés időpontjában
bejegyzett vezető tisztségviselő
neve

Kovács Attila

Tóth Géza

Vágóné Balla Eszter

Kozsnyánszky Gyula

Mersich Mátyás

Szelepcsényi Sándor József

Nagy Lajosné

dátum

2022.02.11

2022.02.17

2022.02.17

2022.02.17

2022.02.17

2022.02.17

2022.02.17

iktatószám

7100/645-7/2022

7100/570-5/2022

7100/571-4/2022

7100/572-4/2022

Cím (székhely)

Megállapított jogsértés jogszabályi helye, jogcíme

3. § (2) Tisztességtelen forgalmazói magatartásnak minősül:
i) kedvezmény alkalmazásának előírása arra az esetre, ha a kereskedő pénzügyi teljesítése a fizetési határidőnek megfelelően történik;
r) a kereskedő által forgalmazott termékmennyiség alapján érvényesíthető árkedvezmény, jutalék vagy díj - bármilyen jogcímen történő - felszámítása a
2045 Törökbálint, DEPO hrsz. 062/55.
beszállító felé, a kereskedőt a forgalmazott termékmennyiség növelésére ösztönző - a felek által megállapított valamely korábbi időszakban elért vagy
becsült mértékhez képesti többletértékesítés alapján, a terméket terhelő adómérték figyelembevétele nélkül megállapított, a termék kereskedelmi
forgalmának tulajdonságaival összefüggő, arányos mértékű - utólagos árkedvezmény kivételével;

3. § (2) Tisztességtelen forgalmazói magatartásnak minősül:
c) a kereskedő üzleti érdekeit szolgáló költségek - így különösen üzletlétesítéssel, üzemeltetéssel, működéssel, a terméknek a kereskedő által igénybe vett
1091 Budapest, Könyves Kálmán
krt. 11/Cegységből másik logisztikai egységbe vagy az üzletbe történő szállítással összefüggő költségek - részben vagy egészben történő áthárítása a
logisztikai
beszállítóra a kereskedő részéről vagy harmadik közreműködő szereplő igénybevételével történő módon;

3. § (2) Tisztességtelen forgalmazói magatartásnak minősül:
c) a kereskedő üzleti érdekeit szolgáló költségek - így különösen üzletlétesítéssel, üzemeltetéssel, működéssel, a terméknek a kereskedő által igénybe vett
6000 Kecskemét, Kurucz krt. 24.
logisztikai egységből másik logisztikai egységbe vagy az üzletbe történő szállítással összefüggő költségek - részben vagy egészben történő áthárítása a
beszállítóra a kereskedő részéről vagy harmadik közreműködő szereplő igénybevételével történő módon;

3. § (2) Tisztességtelen forgalmazói magatartásnak minősül:
c) a kereskedő üzleti érdekeit szolgáló költségek - így különösen üzletlétesítéssel, üzemeltetéssel, működéssel, a terméknek a kereskedő által igénybe vett
3527 Miskolc, Fonoda u. 11-13.logisztikai egységből másik logisztikai egységbe vagy az üzletbe történő szállítással összefüggő költségek - részben vagy egészben történő áthárítása a
beszállítóra a kereskedő részéről vagy harmadik közreműködő szereplő igénybevételével történő módon;

3. § (2) Tisztességtelen forgalmazói magatartásnak minősül:
c) a kereskedő üzleti érdekeit szolgáló költségek - így különösen üzletlétesítéssel, üzemeltetéssel, működéssel, a terméknek a kereskedő által igénybe vett
7100/574-4/2022 9700 Szombathely, Csaba u. 11. logisztikai egységből másik logisztikai egységbe vagy az üzletbe történő szállítással összefüggő költségek - részben vagy egészben történő áthárítása a
beszállítóra a kereskedő részéről vagy harmadik közreműködő szereplő igénybevételével történő módon;

3. § (2) Tisztességtelen forgalmazói magatartásnak minősül:
c) a kereskedő üzleti érdekeit szolgáló költségek - így különösen üzletlétesítéssel, üzemeltetéssel, működéssel, a terméknek a kereskedő által igénybe vett
7100/575-5/20228000 Székesfehérvár, Nefelejcs u. 12.
logisztikai egységből másik logisztikai egységbe vagy az üzletbe történő szállítással összefüggő költségek - részben vagy egészben történő áthárítása a
beszállítóra a kereskedő részéről vagy harmadik közreműködő szereplő igénybevételével történő módon;

7100/576-4/2022

7623 Pécs, Megyeri út 59.

3. § (2) Tisztességtelen forgalmazói magatartásnak minősül:
c) a kereskedő üzleti érdekeit szolgáló költségek - így különösen üzletlétesítéssel, üzemeltetéssel, működéssel, a terméknek a kereskedő által igénybe vett
logisztikai egységből másik logisztikai egységbe vagy az üzletbe történő szállítással összefüggő költségek - részben vagy egészben történő áthárítása a
beszállítóra a kereskedő részéről vagy harmadik közreműködő szereplő igénybevételével történő módon;

Kiszabott bírság összege
(MFt)

kötváll.

kötváll.

kötváll.

kötváll.

kötváll.

kötváll.

kötváll.

Döntés visszavonása

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

Bírósági felülvizsgálat
megindulása

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

Végrehajtás felfüggesztése
iránti kérelem aktuális
állapota

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

Jogerős ítélet tartalma

nincs

Kötelezettségvállalást kötelezővé tevő döntés
A NÉBIH kötelezte a Central-Drinks Kft-t, hogy a 2022. február 2. napján kelt
kötelezettségvállalásának a végzés véglegessé válását követő naptól tegyen eleget,
amelynek megfelelően
1)
tartózkodjon a Tfmtv. 3. § (2) bekezdés i) pontja szerinti tisztességtelen forgalmazói
magatartástól, ennek megfelelően ne írja elő kedvezmény alkalmazását arra az esetre,
ha a kereskedő pénzügyi teljesítése a fizetési határidőnek megfelelően történik,
továbbá
2) tartózkodjon a Tfmtv. 3. § (2) bekezdés
r) pontja szerinti tisztességtelen forgalmazói magatartástól, ennek megfelelően
utólagos árkedvezményt (progresszív bónusz) kizárólag a forgalmazott
termékmennyiség növelésére ösztönző, a beszállítóval megállapított valamely korábbi
időszakban elért vagy becsült mértékhez képesti többletértékesítés esetén – a
terméket terhelő adómérték figyelembe vétel nélkül megállapított, a termék
kereskedelmi forgalmának tulajdonságaival összefüggő, arányos mértékben –
alkalmaz.

nincs

A NÉBIH kötelezte a CO-OP Hungary Zrt-t, hogy a 2022. január 20. napján kelt
kötelezettségvállalásában foglaltaknak 2022. február 28. napját követően tegyen
eleget, melynek megfelelően biztosítsa, hogy a Tfmtv. 3. § (2) bekezdés c) pontjában
foglaltak alapján a kereskedő üzleti érdekeit szolgáló költségek - így különösen
üzletlétesítéssel, üzemeltetéssel, működéssel, a terméknek a kereskedő által igénybe
vett logisztikai egységből másik logisztikai egységbe vagy az üzletbe történő szállítással
összefüggő költségek – sem részben, sem egészben ne kerüljenek áthárításra a
beszállítóra a kereskedő részéről vagy harmadik közreműködő szereplő
igénybevételével történő módon.

nincs

A NÉBIH kötelezte az Alföld Pro-Coop Zrt-t, hogy a 2022. január 25. napján kelt
kötelezettségvállalásában foglaltaknak 2022. február 28. napját követően tegyen
eleget, melynek megfelelően biztosítsa, hogy a Tfmtv. 3. § (2) bekezdés c) pontjában
foglaltak alapján a kereskedő üzleti érdekeit szolgáló költségek - így különösen
üzletlétesítéssel, üzemeltetéssel, működéssel, a terméknek a kereskedő által igénybe
vett logisztikai egységből másik logisztikai egységbe vagy az üzletbe történő szállítással
összefüggő költségek – sem részben, sem egészben ne kerüljenek áthárításra a
beszállítóra a kereskedő részéről vagy harmadik közreműködő szereplő
igénybevételével történő módon.

nincs

A NÉBIH kötelezte az Észak-Kelet Pro-Coop Zrt-t, hogy a 2022. január 21. napján kelt
kötelezettségvállalásában foglaltaknak 2022. február 28. napját követően tegyen
eleget, melynek megfelelően biztosítsa, hogy a Tfmtv. 3. § (2) bekezdés c) pontjában
foglaltak alapján a kereskedő üzleti érdekeit szolgáló költségek - így különösen
üzletlétesítéssel, üzemeltetéssel, működéssel, a terméknek a kereskedő által igénybe
vett logisztikai egységből másik logisztikai egységbe vagy az üzletbe történő szállítással
összefüggő költségek – sem részben, sem egészben ne kerüljenek áthárításra a
beszállítóra a kereskedő részéről vagy harmadik közreműködő szereplő
igénybevételével történő módon.

nincs

nincs

nincs

A NÉBIH kötelezte az Észak-Kelet Pro-Coop Zrt-t, hogy a 2022. január 21. napján kelt
kötelezettségvállalásában foglaltaknak 2022. február 28. napját követően tegyen
eleget, melynek megfelelően biztosítsa, hogy a Tfmtv. 3. § (2) bekezdés c) pontjában
foglaltak alapján a kereskedő üzleti érdekeit szolgáló költségek - így különösen
üzletlétesítéssel, üzemeltetéssel, működéssel, a terméknek a kereskedő által igénybe
vett logisztikai egységből másik logisztikai egységbe vagy az üzletbe történő szállítással
összefüggő költségek – sem részben, sem egészben ne kerüljenek áthárításra a
beszállítóra a kereskedő részéről vagy harmadik közreműködő szereplő
igénybevételével történő módon.

A NÉBIH kötelezte a HONI-Coop Kft-t, hogy a 2022. január 26. napján kelt
kötelezettségvállalásában foglaltaknak 2022. február 28. napját követően tegyen
eleget, melynek megfelelően biztosítsa, hogy a Tfmtv. 3. § (2) bekezdés c) pontjában
foglaltak alapján a kereskedő üzleti érdekeit szolgáló költségek - így különösen
üzletlétesítéssel, üzemeltetéssel, működéssel, a terméknek a kereskedő által igénybe
vett logisztikai egységből másik logisztikai egységbe vagy az üzletbe történő szállítással
összefüggő költségek – sem részben, sem egészben ne kerüljenek áthárításra a
beszállítóra a kereskedő részéről vagy harmadik közreműködő szereplő
igénybevételével történő módon.

A NÉBIH kötelezte a Mecsek Füszért Zrt-t, hogy a 2022. január 24. napján kelt
kötelezettségvállalásában foglaltaknak 2022. február 28. napját követően tegyen
eleget, melynek megfelelően biztosítsa, hogy a Tfmtv. 3. § (2) bekezdés c) pontjában
foglaltak alapján a kereskedő üzleti érdekeit szolgáló költségek - így különösen
üzletlétesítéssel, üzemeltetéssel, működéssel, a terméknek a kereskedő által igénybe
vett logisztikai egységből másik logisztikai egységbe vagy az üzletbe történő szállítással
összefüggő költségek – sem részben, sem egészben ne kerüljenek áthárításra a
beszállítóra a kereskedő részéről vagy harmadik közreműködő szereplő
igénybevételével történő módon.

Kötelezettségvállalás végrehajtása

A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009. évi XCV. Törvény alapján megállapított jogsértések
Sorszám

41.

Kereskedő neve (cégneve)

Jogsértés időpontjában
bejegyzett vezető tisztségviselő
neve

Tisza-Coop Zrt.

Pap Lajos

dátum

2022.02.17

iktatószám

7100/577-4/2022

Cím (székhely)

Megállapított jogsértés jogszabályi helye, jogcíme

3. § (2) Tisztességtelen forgalmazói magatartásnak minősül:
c) a kereskedő üzleti érdekeit szolgáló költségek - így különösen üzletlétesítéssel, üzemeltetéssel, működéssel, a terméknek a kereskedő által igénybe vett
5000 Szolnok, Téglagyári út 13. logisztikai egységből másik logisztikai egységbe vagy az üzletbe történő szállítással összefüggő költségek - részben vagy egészben történő áthárítása a
beszállítóra a kereskedő részéről vagy harmadik közreműködő szereplő igénybevételével történő módon;

Kiszabott bírság összege
(MFt)

Döntés visszavonása

Bírósági felülvizsgálat
megindulása

Végrehajtás felfüggesztése
iránti kérelem aktuális
állapota

nincs

Jogerős ítélet tartalma

kötváll.

nincs

nincs

nincs

3,00

nincs

van

89,99

nincs

van

nincs

nincs

4,50

nincs

nincs

nincs

nincs

7,69

nincs

nincs

nincs

nincs

5,00

nincs

nincs

nincs

nincs

15,00

nincs

nincs

nincs

nincs

4,50

nincs

nincs

nincs

nincs

0,50

nincs

nincs

nincs

nincs

1,50

nincs

nincs

nincs

nincs

Kötelezettségvállalást kötelezővé tevő döntés
A NÉBIH kötelezte a Tisza Coop Zrt-t, hogy a 2022. január 27. napján kelt
kötelezettségvállalásában foglaltaknak 2022. február 28. napját követően tegyen
eleget, melynek megfelelően biztosítsa, hogy a Tfmtv. 3. § (2) bekezdés c) pontjában
foglaltak alapján a kereskedő üzleti érdekeit szolgáló költségek - így különösen
üzletlétesítéssel, üzemeltetéssel, működéssel, a terméknek a kereskedő által igénybe
vett logisztikai egységből másik logisztikai egységbe vagy az üzletbe történő szállítással
összefüggő költségek – sem részben, sem egészben ne kerüljenek áthárításra a
beszállítóra a kereskedő részéről vagy harmadik közreműködő szereplő
igénybevételével történő módon.

3. § (2) Tisztességtelen forgalmazói magatartásnak minősül:

42. Spar Magyarország Kereskedelmi Kft

Heiszler Gabriella Anikó

2022.03.01

h) a termék ellenértékének - hibás teljesítés esetének kivételével - a beszállító részére, vagy annak részére, akire azt a beszállító - a kereskedő erről szóló
értesítése mellett - engedményezte
7100/757-8/2022 2060 Bicske, Spar út 0326/1. hrsz.
ha) a terméknek a kereskedő vagy javára eljáró más személy általi birtokba vételét [a h) pont vonatkozásában a továbbiakban: átvétel] követő harminc
napon túli kifizetése, amennyiben a beszállító a helyesen kiállított számlát az átvételt követő tizenöt napon belül a kereskedő rendelkezésére bocsátja,
hb) a helyesen kiállított számla kézhezvételétől számított tizenöt napon túli kifizetése, amennyiben a beszállító a helyesen kiállított számlát az átvételt
követő tizenöt napon túl bocsátja a kereskedő rendelkezésére.

Felülvizsgálati
nincs kérelem határidőn túl érkezett, Fővárosi Törvényszék elutasította

3. § (2) Tisztességtelen forgalmazói magatartásnak minősül:

43.

Tesco Global Áruházak Zrt.

Pártos Zsolt

2022.03.03

7100/578-7/2022

2040 Budaörs, Kinizs út 1-3

h) a termék ellenértékének - hibás teljesítés esetének kivételével - a beszállító részére, vagy annak részére, akire azt a beszállító - a kereskedő erről szóló
értesítése mellett - engedményezte
ha) a terméknek a kereskedő vagy javára eljáró más személy általi birtokba vételét [a h) pont vonatkozásában a továbbiakban: átvétel] követő harminc
napon túli kifizetése, amennyiben a beszállító a helyesen kiállított számlát az átvételt követő tizenöt napon belül a kereskedő rendelkezésére bocsátja,
hb) a helyesen kiállított számla kézhezvételétől számított tizenöt napon túli kifizetése, amennyiben a beszállító a helyesen kiállított számlát az átvételt
követő tizenöt napon túl bocsátja a kereskedő rendelkezésére.

3. § (2) Tisztességtelen forgalmazói magatartásnak minősül:
h) a termék ellenértékének - hibás teljesítés esetének kivételével - a beszállító részére, vagy annak részére, akire azt a beszállító - a kereskedő erről szóló
értesítése mellett - engedményezte
7100/1630-7/2022 2060 Bicske, Spar út 0326/1. hrsz.
ha) a terméknek a kereskedő vagy javára eljáró más személy általi birtokba vételét [a h) pont vonatkozásában a továbbiakban: átvétel] követő harminc
napon túli kifizetése, amennyiben a beszállító a helyesen kiállított számlát az átvételt követő tizenöt napon belül a kereskedő rendelkezésére bocsátja,
hb) a helyesen kiállított számla kézhezvételétől számított tizenöt napon túli kifizetése, amennyiben a beszállító a helyesen kiállított számlát az átvételt
követő tizenöt napon túl bocsátja a kereskedő rendelkezésére.

44. Spar Magyarország Kereskedelmi Kft

Heiszler Gabriella Anikó

2022.03.18

45.

Thierry Guillon-Verne

2022.03.24

7100/1486-6/2022

Heiszler Gabriella Anikó

2022.04.29

3.§ (2) Tisztességtelen forgalmazói magatartásnak minősül:
q) a terméknek – az árukészletnek a kereskedő tevékenységének beszüntetése vagy profilváltás miatt történő legfeljebb tizenöt napos és a mezőgazdasági
7100/4857-13/2022 2060 Bicske, Spar út 0326/1. hrsz.igazgatási szervnek előzetesen bejelentett kiárusítása, valamint nem teljes értékű (ideértve az előre nem látható okból a kereskedő készletében
felhalmozódott közeli lejáratú terméket is) termék kiárusítása esetének kivételével – a beszállító által számlázott átadási ára, illetve a kereskedő általi saját
előállítás esetén – az üzemi általános költségeket is tartalmazó – önköltségi ára alatt történő forgalmazása a kereskedő által a végső fogyasztó felé

Dominique Ducoux

2022.05.18

7100/2158-11/2022

Heiszler Gabriella Anikó

2022.05.18

3.§ (2) Tisztességtelen forgalmazói magatartásnak minősül:
q) a terméknek – az árukészletnek a kereskedő tevékenységének beszüntetése vagy profilváltás miatt történő legfeljebb tizenöt napos és a mezőgazdasági
7100/2174-11/2022 2060 Bicske, Spar út 0326/1. hrsz.igazgatási szervnek előzetesen bejelentett kiárusítása, valamint nem teljes értékű (ideértve az előre nem látható okból a kereskedő készletében
felhalmozódott közeli lejáratú terméket is) termék kiárusítása esetének kivételével – a beszállító által számlázott átadási ára, illetve a kereskedő általi saját
előállítás esetén – az üzemi általános költségeket is tartalmazó – önköltségi ára alatt történő forgalmazása a kereskedő által a végső fogyasztó felé

3. § (2) Tisztességtelen forgalmazói magatartásnak minősül:

Metro Kereskedelmi Kft

46. Spar Magyarország Kereskedelmi Kft

2040 Budaörs, Keleti utca 3.

h) a termék ellenértékének - hibás teljesítés esetének kivételével - a beszállító részére, vagy annak részére, akire azt a beszállító - a kereskedő erről szóló
értesítése mellett - engedményezte
ha) a terméknek a kereskedő vagy javára eljáró más személy általi birtokba vételét [a h) pont vonatkozásában a továbbiakban: átvétel] követő harminc
napon túli kifizetése, amennyiben a beszállító a helyesen kiállított számlát az átvételt követő tizenöt napon belül a kereskedő rendelkezésére bocsátja,
hb) a helyesen kiállított számla kézhezvételétől számított tizenöt napon túli kifizetése, amennyiben a beszállító a helyesen kiállított számlát az átvételt
követő tizenöt napon túl bocsátja a kereskedő rendelkezésére.

3. § (2) Tisztességtelen forgalmazói magatartásnak minősül:

47.

Auchan Magyarország Zrt.

48. Spar Magyarország Kereskedelmi Kft

2040 Budaörs, Sport utca 2-4.

h) a termék ellenértékének - hibás teljesítés esetének kivételével - a beszállító részére, vagy annak részére, akire azt a beszállító - a kereskedő erről szóló
értesítése mellett - engedményezte
ha) a terméknek a kereskedő vagy javára eljáró más személy általi birtokba vételét [a h) pont vonatkozásában a továbbiakban: átvétel] követő harminc
napon túli kifizetése, amennyiben a beszállító a helyesen kiállított számlát az átvételt követő tizenöt napon belül a kereskedő rendelkezésére bocsátja,
hb) a helyesen kiállított számla kézhezvételétől számított tizenöt napon túli kifizetése, amennyiben a beszállító a helyesen kiállított számlát az átvételt
követő tizenöt napon túl bocsátja a kereskedő rendelkezésére.

3. § (2) Tisztességtelen forgalmazói magatartásnak minősül:

49.

Borház Magyarország Kft.

Gáspár Tamás

2022.05.27

7100/8994-8/2022

1222 Budapest, Borkő u. 22.

h) a termék ellenértékének - hibás teljesítés esetének kivételével - a beszállító részére, vagy annak részére, akire azt a beszállító - a kereskedő erről szóló
értesítése mellett - engedményezte
ha) a terméknek a kereskedő vagy javára eljáró más személy általi birtokba vételét [a h) pont vonatkozásában a továbbiakban: átvétel] követő harminc
napon túli kifizetése, amennyiben a beszállító a helyesen kiállított számlát az átvételt követő tizenöt napon belül a kereskedő rendelkezésére bocsátja,
hb) a helyesen kiállított számla kézhezvételétől számított tizenöt napon túli kifizetése, amennyiben a beszállító a helyesen kiállított számlát az átvételt
követő tizenöt napon túl bocsátja a kereskedő rendelkezésére.
3. § (2) Tisztességtelen forgalmazói magatartásnak minősül:

50.

Borok Világa Kft.

Pátzay István Gábor

2022.05.27

h) a termék ellenértékének - hibás teljesítés esetének kivételével - a beszállító részére, vagy annak részére, akire azt a beszállító - a kereskedő erről szóló
értesítése mellett - engedményezte
7100/8993-9/2022 1074 Budapest, Dohány u. 58-62.
ha) a terméknek a kereskedő vagy javára eljáró más személy általi birtokba vételét [a h) pont vonatkozásában a továbbiakban: átvétel] követő harminc
napon túli kifizetése, amennyiben a beszállító a helyesen kiállított számlát az átvételt követő tizenöt napon belül a kereskedő rendelkezésére bocsátja,
hb) a helyesen kiállított számla kézhezvételétől számított tizenöt napon túli kifizetése, amennyiben a beszállító a helyesen kiállított számlát az átvételt
követő tizenöt napon túl bocsátja a kereskedő rendelkezésére.

Kötelezettségvállalás végrehajtása

A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009. évi XCV. Törvény alapján megállapított jogsértések
Sorszám

Kereskedő neve (cégneve)

Jogsértés időpontjában
bejegyzett vezető tisztségviselő
neve

dátum

iktatószám

Cím (székhely)

Megállapított jogsértés jogszabályi helye, jogcíme

Kiszabott bírság összege
(MFt)

Döntés visszavonása

Bírósági felülvizsgálat
megindulása

Végrehajtás felfüggesztése
iránti kérelem aktuális
állapota

Jogerős ítélet tartalma

1,50

nincs

nincs

nincs

nincs

3. § (2) Tisztességtelen forgalmazói magatartásnak minősül:

51.

Vinotrend Kft.

Csapó Szabolcs

Utolsó frissítés:2022.08.12.

2022.05.27

7100/8991-8/2022

2013 Pomáz, Céhmester u.
22.

h) a termék ellenértékének - hibás teljesítés esetének kivételével - a beszállító részére, vagy annak részére, akire azt a beszállító - a kereskedő erről szóló
értesítése mellett - engedményezte
ha) a terméknek a kereskedő vagy javára eljáró más személy általi birtokba vételét [a h) pont vonatkozásában a továbbiakban: átvétel] követő harminc
napon túli kifizetése, amennyiben a beszállító a helyesen kiállított számlát az átvételt követő tizenöt napon belül a kereskedő rendelkezésére bocsátja,
hb) a helyesen kiállított számla kézhezvételétől számított tizenöt napon túli kifizetése, amennyiben a beszállító a helyesen kiállított számlát az átvételt
követő tizenöt napon túl bocsátja a kereskedő rendelkezésére.

Kötelezettségvállalást kötelezővé tevő döntés

Kötelezettségvállalás végrehajtása

