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A jogsértést megállapító elsőfokú
hatóság megnevezése

1.

2018.11.27

Rétespont Kft.; Székhelye/telephelye: 1033
Budapest, Bogdáni u. 1-3.

Sütőipari termékek (bejgli) és
cukrászsütemények (rétes) gyártását
végző üzem

7 tétel, összesen 294,04 kg élelmiszer került kivonásra a
forgalomból azonnali hatállyal.

Az egység több helyiségében a falak és a mennyezet festése poros, pókhálós, helyenként
hámlik.
Az alapanyag raktár mennyezete beázott. A beázás alatt kb. 4 nm nylon fóliát feszítettek
ki.
A dagasztó helyiségben a rozsdamentes kétmedencés mosogatóban tisztítják a citromot,
almát, fejes káposztát, rekeszeket, használati eszközöket.
A közlekedő-előtérben, lemeztartó állványokra helyezett OSB farostlapokon és rétegelt
falapokon tárolják a készre sütött csomagolatlan réteseket hűtés céljából. Ugyanitt
NÉBIH Kiemelt Ügyek Igazgatósága
tároltnak 10 nagyrekeszben almát, 1 nagyrekeszben fejes káposztát és üres használt
szennyes rekeszeket.
Zöldség és gyümölcs előkészítővel nem rendelkeznek.
A sütőhelyiségben a polc rozsdás, a világítótest tönkrement védőburkolata hiányzik.
A dolgozók elhasználódott, szennyeződött, saját ruhában dolgoznak.
HACCP minőségbiztosítási rendszer önellenőrzéséről szóló táblázatai nincsenek
naprakészen vezetve.

2.

2018.11.29

Natur Herb Medical Kft. (1095 Budapest, Gát
utca 21.)

Herkules, növényi komponenseket
tartalmazó étrend-kiegészítő kapszula
férfiaknak, nettó tömeg: 2 g (4db
500mg-os kapszula)

A vizsgált termékre vonatkozó adatok:
minőség-megőrzési idő: 23.07.2019
A forgalomból történő kivonás minőség-megőrzési időre
való tekintet nélkül történt.

Gyógyszer-hatóanyag jelenléte mutatható ki (Tadalafil, Szildenafil)

NÉBIH Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság

3.

2018.11.29

Natur Herb Medical Kft. (1095 Budapest, Gát
utca 21.)

Maraton extra, növényi
komponenseket tartalmazó étrendkiegészítő férfiaknak; nettó tömeg: 3g
(6db 500mg-os kapszula)

A vizsgált termékre vonatkozó adatok:
minőség-megőrzési idő: 21.04.2020
A forgalomból történő kivonás minőség-megőrzési időre
való tekintet nélkül történt.

Gyógyszer-hatóanyag jelenléte mutatható ki (Tadalafil, Szildenafil)

NÉBIH Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság

Flair Mojito Kft. (székhely: 1183 Budapest, Üllői
út 454.)

Gluténmentes zabliszt, zabpehely és
zabtöret alapanyagokból készült
termékek

Hunorganic Kft. (székhely: 2040 Budaörs,
Törökbálinti út 23.)

Gluténmentes zabpehely alapanyagból
készült termékek és zabpehely
késztermék

4.

2018.11.30

Három gluténmentes zab alapanyagtételben magasabb a DON mikotoxin mennyisége,
mint az 1881/2006/EK rendeletben előírt felső határérték (750 µg/kg). A vizsgálat során
mért értékek: 1. tétel (zabliszt alapanyag) 912,9 µg/kg, 2. tétel (zabtöret alapanyag)
NÉBIH Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság
1078,7 µg/kg, 3. tétel (zabpehely alapanyag) 948,0 µg/kg. Ezen zabalapanyagból
származó valamennyi késztermék forgalomból kivonását és visszahívását rendelte el a
hatóság.
Egy gluténmentes zab alapanyagtételben és egy késztermék tételben magasabb a DON

5.

2018.11.30

6.

2018.11.30

Finest Selection Kft. (2030 Dunabogdány, Szőlő
u. 20.)

7.

2018.11.30

Health Expert Kft. (2092 Budakeszi, Szőlőskert
utca 5.)

8.

2018.12.03

Nemes Birtalan Tamás (8236 Tázlár, Jókai u.23.)

9.

2019.01.04

Panda Vit Pharma Kft.

Maksymets Oleksander

mikotoxin mennyisége, mint az 1881/2006/EK rendeletben előírt felső határérték (750
µg/kg). A vizsgálat során mért értékek: 1. tétel (zabpehely alapanyag) 1461,0 µg/kg, 2.
NÉBIH Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság
tétel (Naturbit zabpehely lágy; minőségmegőrzési idő: 26.07.2019.) 1235,3 µg/kg. Az

érintett zabalapanyagokból származó valamennyi késztermék forgalomból kivonását és
visszahívását rendelte el a hatóság.

1. tétel: Morning Foods Gluten Free Oatflour, 25kg
(25/10/2019. 8115)
2.
Gluténmentes zabliszt, zabpehely és
tétel: Morning Foods Gluten Free Pinhead Oatmeal, 25kg
zabtöret 25 kg-os zsákos kiszerelésben (22/09/2019. 8081)
3. tétel:
Morning Foods Gluten Free Porridge Oats, 25kg
23/08/2019. 8054)

Három gluténmentes zab tételben magasabb a DON mikotoxin mennyisége, mint az
1881/2006/EK rendeletben előírt felső határérték (750 µg/kg).
A
vizsgálat során mért értékek: 1. tétel (zabliszt) 912,9 µg/kg, 2. tétel (zabtöret) 1078,7
µg/kg, 3. tétel (zabpehely) 948,0 µg/kg. Az érintett tételek forgalomból kivonását és
visszahívását rendelte el a hatóság.

Gluténmentes zabpehely 25 kg-os
zsákos kiszerelésben

Health Expert Gluten Free Oatflakes, 25kg (14/JUN/19.
7348G)

Egy gluténmentes zab tételben magasabb a DON mikotoxin mennyisége, mint az
1881/2006/EK rendeletben előírt felső határérték (750 µg/kg). A vizsgálat során mért
NÉBIH Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság
érték: 1461,0 µg/kg. Az érintett tétel forgalomból kivonását és visszahívását rendelte el
a hatóság.

Állati melléktermék

Az állattartó telepen összesen 77 kacsatetem (össz súly:
280 kg) és vágóhídimelléktermék - bél (össz súly: 60 kg)
került fellelésre.

Az elhullott kacsák és a vágóhídi melléktermékek sertésekkel történő feletetésével az
állati eredetű melléktermékre vonatkozó jogszabályok megsértése történt. Továbbá az
állattartásra vonatkozó jogszabályok súlyos megsértése is megállapításra került, mivel
az állattartó telep nem került bejelentésre és az ott tartott állatok állategészségügyi
állapota is ismeretlen, ami súlyos állategészségügyi (járványügyi) kockázatot jelent,
amennyiben azok más állomány állataival érintkeznek és/vagy élelmiszer előállítás
céljára levágásra kerülnek. Így az állati melléktermék megsemmisítén kívúl a forgalmi
korlátozás elrendelésére is sor került. (21 db sertés).

Eroton növényi komponenseket
tartalmazó étrend-kiegészítő
férfiaknak, (2db, 500 mg)

A vizsgált termékre vonatkozó adatok: minőség-megőrzési
idő: 11.07.2019, valamint 11.10.2020 A forgalomból
Gyógyszer-hatóanyag jelenléte mutatható ki (Tadalafil, Szildenafil)
történő kivonás minőség-megőrzési időre való tekintet
nélkül történt.

NÉBIH Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság

NÉBIH Kiemelt Ügyek Igazgatósága

NÉBIH Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság
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10.

2019.01.22

Hosszú Zoltán Gáborné kistermelő
(nyilvántartásba vétel száma: 19-T-0307 törölve)
8357 Sümegcsehi, Táncsics út 60.

11.

2019.01.23

Soni Hús Kft. (székhely: 1065 Budapest, Révay u.
Sonkolyos Szabolcs
6., fsz.7.), 5919 Pusztaföldvár, Tanya 14.

sertés hús, belsőség, sertészsír

12.

2019.02.08

DELTA CLEAN Kft., 6800 Hódmezővásárhely,
Makói út 7717/16.

HANDEZ fertőtlenítő hatású kézi
mosogatószer

13.

2019.02.08

INNOVENG 1 Kft., 1114 Budapest, Szabolcska M.
Gelencsér János
u. 5.

INNO-SEPT higiénés kéztisztító és
fertőtlenítő koncentrátum

14.

2019.02.08

Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház
8380 Hévíz, Dr. Schulhof sétány 1.

2018. november 29-én felszolgált
ételek (szendvicskrém és majonézes
kukorica)

15.

2019.02.26

Szekeres Csabáné (1141 Budapest, Vezér út
110.)

Alapanyag, készétel

-

Varga Erika

-

sertés-, illetve baromfihús,
húskészítmény

A feldolgozó helyiség tisztasága kifogásolt, a kézmosáshoz és a mosogatáshoz hidegmeleg víz nincs biztosítva; a nyomonkövethetőség nem biztosított; a kistermelő nem
általa megtermelt alaptermékből előállított élelmiszert is forgalomba hozott; a
kötelezően előírt élelmiszer-higiéniai vizsgálatot elmulasztotta.

Zala Megyei Kormányhivatal Keszthelyi Járási Hivatala
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

jelöletlen, nem nyomon követhető termékek, valamint élelmiszer-higiéniai
hiányosságok miatt a tevékenység felfüggesztése

NÉBIH Kiemelt Ügyek Igazgatósága

Baktericid hatás nem megfelelő és fungicid hatás nem megfelelő.

Tolna Megyei Kormányhivatal Bonyhádi Járási Hivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

Fungicid hatás nem megfelelő.

Tolna Megyei Kormányhivatal Bonyhádi Járási Hivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

-

Nem biztonságos élelmiszer forgalomba hozatalával, laboratóriumi vizsgálatokkal
bizonyított élelmiszer eredetű megbetegedést - szalmonellózist - okozott.

Zala Megyei Kormányhivatal Keszthelyi Járási Hivatala
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

15 tétel/46,52 kg nem nyomon követhető alapanyag és
helyben készített készétel.

A kifőzdeként üzemelő vendéglátó egységben tartott ellenőrzés során a tevékenység
végzéséhez szükséges engedély hiánya mellett több súlyos higiéniai hiányosságot tártak
fel a szakemberek. Az egységben 15 tétel összesen 46 kg jelöletlen, nem nyomon
NÉBIH Kiemelt Ügyek Igazgatósága
követhető élelmiszer forgalomból való kivonását és az egység tevékenységének azonnali
hatályú felfüggesztését rendelték el a Nébih munkatársai.

Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatala
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi
Osztálya

Tolna Megyei Kormányhivatal Bonyhádi Járási Hivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

-

összesen 17 termék tétel (8 162,33kg) forgalomból való
kivonása, forgalmazásának megtiltása, megsemmisítésre
utalása
kiszerelési egység: 5l
azonosítási száma: MH.1078
gyártási ideje: 2018.05.08.
felhasználhatóság ideje: 2020.05.08.
kiszerelési egység: 5l
azonosítási száma: JKF/1855-2/2017
gyártási ideje: 2017.09.12.
felhasználhatóság ideje: 2019.09.12.

16.

2019.03.13

Berki Zsolt 2135. Csörög, Munkácsy Mihály 46. -

Állatállomány, élelmiszerhulladék
(moslék)

Az állattartó telepen 55 db. ismeretlen egészségügyi
státuszú sertés és 1 tonna élelmiszerhulladék került
fellelésre.

Az élelmiszerhulladék (moslék) sertésekkel történő feletetésével az állati eredetű
melléktermékre vonatkozó jogszabályok megsértése történt. Továbbá az állattartásra
vonatkozó jogszabályok súlyos megsértése is megállapításra került, mivel az állattartó
telep nem került bejelentésre és az ott tartott állatok állategészségügyi állapota is
ismeretlen, ami súlyos állategészségügyi (járványügyi) kockázatot jelent, amennyiben
azok más állomány állataival érintkeznek és/vagy élelmiszer előállítás céljára levágásra
kerülnek.

17.

2019.03.20

INNOVENG 1 Kft., 1114 Budapest, Szabolcska M. Gelencsér János, Gelencsér Marianna, Tóth
u. 5.
Anita

LILLA SEPT higiénés kéztisztító és
fertőtlenítő koncentrátum

kiszerelési egység: 5l
azonosítási száma: OTH JKF/11611-3/2015
gyártási ideje: 2018.07.26.
felhasználhatóság ideje: 2020.07.26.

„Fungicid hatás nem megfelelő.”

18.

2019.03.27

Biopont Kft. (2451 Ercsi, Biopont u. 1.)

Bujdosó Balázs, Egervári Márk

A jogsértést megállapító elsőfokú
hatóság megnevezése

A vizsgált termékekre vonatkozó adatok (minőségmegőrzési idő):
Bio tönkölybúza fehérliszt TBL-70, 1 kg
Bio tönkölybúza fehérliszt TBL-70;
(01.08.2019.)
Bio teljes kiőrlésű tönkölybúza liszt TGL- Bio teljes kiőrlésű tönkölybúza liszt TGL-300,
300;
1 kg(01.08.2019.)
Tönkölybúza fehérliszt TBL-70;
Tönkölybúza fehérliszt TBL-70, 1 kg
Teljes kiőrlésű tönkölybúza liszt
(14.07.2019.)
TGL-300
Teljes kiőrlésű tönkölybúza liszt TGL-300, 1 kg
(18.06.2019.)
A forgalomból történő kivonás minőség-megőrzési időre
való tekintet nélkül történt.

A termékek 100% tönkölybúza (Triticum aestivum spp. spelta) liszt helyett kb. fele
arányban étkezési búza (Triticum aestivum spp. aestivum) liszttel kevertek voltak.
Bio tönkölybúza fehérliszt TBL-70
Triticum aestivum spp. aestivum tartalom: 42%
Triticum aestivum spp. spelta tartalom 58%
Bio teljes kiőrlésű tönkölybúza liszt TGL-300
Triticum aestivum spp. aestivum tartalom: 47%
Triticum aestivum spp. spelta tartalom: 53%

NÉBIH Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság

Tönkölybúza fehérliszt TBL-70
Triticum aestivum spp. aestivum tartalom: 45%
Triticum aestivum spp. spelta tartalom: 55%
Teljes kiőrlésű tönkölybúza liszt TGL-300
Triticum aestivum spp. aestivum tartalom: 47%
Triticum aestivum spp. spelta tartalom: 53%

19.

2019.04.02

Megyer Vágóhíd Kft. 5600 Békéscsaba, VII. Uj u.
Varga Géza ügyvezető
9.

vegyes húskészítmények, egyéb
élelmiszer (sonka, kolbász, disznósajt,
fűszerkeverék)

összesen 5072 kg tétel forgalomból való kivonása,
forgalomba hozatal/felhasználás megtiltása,
megsemmisítésre (élelmiszer- és takarmányláncból való
kivonás) utalás

súlyos élelmiszer-biztonsági és -higiéniai jogsértések, jelöletlen, nem nyomonkövethető,
NÉBIH Kiemelt Ügyek Igazgatósága
lejárt minőségmegőrzési idejű élelmiszerek

20.

2019.04.02

BENKÓ HÚS Kft. - székhely: 5661 Újkígyós, Arany
Borbély Zoltánné, Makoviczki Andrea
János u. 30.

vegyes húskészítmények (füstölt
szalonna, kolbászfélék, májas, hurka
disznósajt), sertészsír, tepertő,
fűszerkömény

összesen 16 termék tétel (2633 kg) forgalomból való
kivonása, forgalmazásának megtiltása, megsemmisítésre
utalása

jelöletlen, nem nyomonkövethető, lejárt minőségmegőrzési idejű és penészes
termékek, valamint súlyos élelmiszer-higiéniai hiányosságok

NÉBIH Kiemelt Ügyek Igazgatósága

Időpont

21.

2019.04.03

22.

2019.05.06

23.

2019.06.17
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Graminae Mezőgazdasági Feldolgozó és
Kereskedelmi Kft.
(6336 Szakmár, Major)
Varga Ferencné (Graminae Kft.)
Eccofood Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Bévárdi Ádám Pál (Eccofood Kft.)
Kft.
(6300 Kalocsa, Határ út 1.)

BIOPONT Bio Teljes kiőrlésű tönkölybúzaliszt
TGL 300 1 kg
01.08.2019 minőségmegőrzési idejű termék
(Forgalmazza:
BIOPONT Bio Teljes kiőrlésű
Biopont Kft. 2451 Ercsi, Biopont u. 1.)
tönkölybúzaliszt
BIOPONT Bio Tönkölybúza fehérliszt TBL 70 1 kg
TGL 300 (Graminae Kft.)
01.08.2019 minőségmegőrzési idejű termék
BIOPONT Bio Tönkölybúza fehérliszt
(Forgalmazza:
TBL 70 (Graminae Kft.)
Biopont Kft. 2451 Ercsi, Biopont u. 1.)
VEGABOND Teljes kiőrlésű
VEGABOND Teljes kiőrlésű tönkölybúzaliszt TGL 300 1 kg
tönkölybúzaliszt TGL 300 (Eccofood
18.06.2019. minőségmegőrzési idejű termék
Kft.)
(Forgalmazza:
VEGABOND Tönkölybúza fehérliszt TBL
Biopont Kft. 2451 Ercsi, Biopont u. 1.)
70 (Eccofood Kft.)
VEGABOND Tönkölybúza fehérliszt TBL 70 1 kg
14.07.2019. minőségmegőrzési idejű termék
(Forgalmazza:
Biopont Kft. 2451 Ercsi, Biopont u. 1.)

Zengő völgye Bt. (székhely: Zengő-völgye
Húsipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
(székhely: 7333 Vékény, Fő u. 50.)

összesen 65 termék tétel (megközelítően 28,5t )
jelöletlen sertés, sertéshús, marhahús,
forgalomból való kivonása, forgalmazásának megtiltása,
sertés húskészítmények
az állati eredetű termékek megsemmisítésre utalása

megállapítása folyamatban

24.

2019.06.26

Kálnai Balázs e. v. zöldség-gyümölcs üzlet;
Telephelye: 1112 Budapest, Németvölgyi út
150.

25.

2019.07.17

Perfect Play Kft.
(2100 Gödöllő, Domboldal utca 4.)

Takács Nándor

megállapítása folyamatban

A jogsértést megállapító elsőfokú
hatóság megnevezése

A termékek 100 % tönkölybúza (Triticum aestivum spp spelta) liszt helyett kb. fele
arányban étkezési búza (Triticum aestivum spp. aestivum) liszttel kevertek voltak.

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Élelmiszerés Takarmánybiztonsági Igazgatóság

jelöletlen, nem nyomon követhető, lejárt fogyaszthatósági/minőségmegőrzési idejű
termékek, valamint élelmiszer-higiéniai hiányosságok miatt a tevékenység
felfüggesztése

Nébih KÜI

5 tétel étrend-kiegészítő termékek
(potenicia növelő készítmények)

* Horse Power gyógynövényeket tartalmazó étrendkiegészítő kapszula férfiak részére 1880 mg, Forgalmazó:
K&K General s.r.o. 21 Imricha, Stúrovo, Szlovákia;
* XXL Powering 4 kapszula, Forgalmazó: Grow Up (UK)
LTD. Merseyside 77-81 Seaview Road, Anglia;
* GIN FIZZ Növényi kivonatokat tartalmazó étrendkiegészítő, Forgalmazó: Bio Natural Pharma Kft. 1034 Bp.
Zápor u. 2/c.;
* Pertinax 3 in 1 étrend-kiegészítő kapszula férfiak
részére, Forgalmazó: K&K General s.r.o. 21 Imricha,
Stúrovo, Szlovákia;
* 69 For Man Two Capsules, Forgalmazó: Metropol Capital
LTD. Származási ország Kína.

5 tétel férfiaknak szánt étrend-kiegészítőben (potencianövelő készítmények) nem
engedélyezett összetevő, gyógyszer hatóanyag (Szildenafil, Tadalafil) került kimutatásra.
Nébih KÜI
A termékek forgalomból történő kivonását minőség-megőrzési időre és gyártási
tételazonosítóra tekintet nélkül rendelte el a hatóság.

Az üzlet eladóterében a polcon, illetve a raktárban tárolt 0,5 literes kiszerelésű pálinkák
palackjainak jelölése csak a gyümölcsfajtát tartalmazta. Hiányzott a nettó mennyiség; az
előállító vagy forgalmazó neve, címe; a tényleges alkoholtartalom; a származás, vagy
Nébih KÜI
eredet helye; a tételazonosító jelölés. A palackokon sem zárjegy sem semmilyen a
nyomonkövetést szolgáló adat nem volt.

Szildenafil gyógyszerhatóanyag volt kimutatható terápiás mennyiségben a termékből,
ezért a NÉBIH kötelezte a forgalmazót a forgalomban lévő összes terméktétel
forgalomból való kivonására és a fogyasztókhoz eljutott termékek visszahívására,
valamint megtiltotta a termék forgalomba hozatalát.

-

Gyümölcspálinka

Házi szeder pálinka 0,5 l;
Erdélyi áfonya pálinka 0,5 l;
Erdélyi áfonya pálinka (ágyas) 0,5 l;
Házi eper pálinka 0,5 l;
Házi eper pálinka (ágyas) 0,5 l;
Házi barack pálinka 0,5 l;
Házi málna pálinka 0,5 l;
Házi meggy pálinka 0,5 l;
Házi cseresznye pálinka 0,5 l;
Házi szőlő pálinka 0,5 l;
Házi alma pálinka 0,5 l;
Házi egres pálinka 0,5 l;
Házi chilis pálinka 0,5 l;

Biró Attila, Biró László

BoomBoom növényi kivonatokat
tartalmazó étrend-kiegészítő kapszula
férfiak részére

A „BoomBoom növényi kivonatokat tartalmazó étrendkiegészítő kapszula férfiak részére” megnevezésű
termékek

Nébih Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság

Időpont

26.

27.

2019.07.19

2019.08.12

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény alapján közétett jogsértő szervezetek és személyek listája
- élelmiszer A jogsértés időpontjában
A jogsértést elkövető élelmiszerAz érintett élelmiszer
Az érintett élelmiszer/fertőtlenítőszer
A feltárt szabálytalanság rövid leírása
bejegyzett vezető tisztségviselő
vállalkozás cégneve és címe
megnevezése
pontos azonosítására alkalmas adatok
neve

OutletClub.hu Kft
(6726 Szeged, Bérkert utca 92/b)

BIO-SZTRÁDA Kft. (2740 Abony, Tószegi út
21/a.)

ifj. Dobó József

Víg Anita

• Tadalafil gyógyszerhatóanyag volt kimutatható terápiás mennyiségben a termékből.
• Az összetevők között feltüntetett három legnagyobb mennyiségű komponens, azaz az
L-Arginin, az L- karnitin, valamint az L-citrullin nem azonosítható a termékben.
• A termék dobozán, valamint a termékben elhelyezett egyes adagok kiszerelésének
jelölésén az összetevők, valamint azok mennyisége nem azonos.
• A termék dobozán feltüntetett összetevők között megtalálható a Püspökvirág kivonat
Makagra Oral Jelly for men, Makagra A „Makagra Oral Jelly for men, Makagra étrend-kiegészítő (Epimedium extract), valamint a Királydinnye kivonat (Tribulus terrestris extract), a
étrend-kiegészítő férfiak részére (orális férfiak részére (orális zselé férfiak részére)” megnevezésű termékben elhelyezett egyes adagok kiszerelésének jelölésén az összetevők között
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zselé férfiak részére)
termékek
megtalálható a Hypericum perforatum extract (azaz a Közönséges orbáncfű kivonat),
melyek szerepelnek a Tudományos Tanácsadó Testület élelmiszerekben és étrendkiegészítőkben alkalmazásra nem javasolt növényeit tartalmazó jegyzékében, így nem
tekinthetők biztonságosnak.
A Nébih kötelezte a forgalmazót a forgalomban lévő összes terméktétel forgalomból
való kivonására és a fogyasztókhoz eljutott termékek visszahívására, valamint
megtiltotta a termék forgalomba hozatalát.

Tönkölybúzalisztek
továbbfelhasználóknak

A vizsgált TBL-70 tönkölybúzaliszt megnevezésű 25 kg nettó tömegű (minőségmegőrzési
ideje: 04.08.2019. ) termék 100 % tönkölybúza (Triticum aestivum spp. spelta) liszt
TBL-70 tönkölybúzaliszt 25 kg-os kiszerelésű, valamint TBL helyett 62 % tönkölybúzalisztet és 38 % étkezési búza (Triticum aestivum spp. aestivum)
300 teljes kiőrlésű tönkölybúzaliszt 25 kg-os kiszerelésű
lisztet tartalmazott. Az előállító által 2019.05.21. előtt gyártott tönkölybúza termékek
Nébih Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság
továbbfelhasználóknak szánt termékek
esetében nem volt bizonyíték arra, hogy a termékek gyártásához nem használtak fel
közönséges étkezési búza alapanyagot, ezért a forgalomból történő kivonás az összes
2019.05.21. előtt gyártott tönkölybúzából készült termékre vonatkozóan történt.
Thymos Kakaó Zsírszegény kakaópor esetében 2019.09.30tól 2021.03.20-ig tartományba eső minőségmegőrzési
idejű termékek.

28.

2019.09.11

THYMOS Hungária Kft. (2890 Tata, Alkotmány
utca 4.)

Marián Stelbasky

A jogsértést megállapító elsőfokú
hatóság megnevezése

Thymos Kakaó Zsírszegény kakaópor
Thymos Kakaó-sütéshez Zsírszegény
kakaópor

Thymos Kakaó-sütéshez Zsírszegény kakaópor esetében
2019.12.30-tól 2020.12.30-ig tartományba eső
minőségmegőrzési idejű termékek.

A hatóság által vizsgált termékek PAH tartalma nem felelt meg az 1881/2006/EK
rendeletben megadott felső határértékeknek. A mért benzo(a)pirén tartalom
meghaladta a maximum 5,0 μg/kg zsír valamint a benzo(a)pirén, benz(a)ntracén,
benzo(b)fluorantén és krizén összmennyisége meghaladta a maximum 30,0 μg/kg zsír
határértéket.
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A forgalomból történő kivonás kiszerelési egységre való
tekintet nélkül történt.

29.

2019.10.17

Szalka-Agro Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely: 4700 Mátészalka, Kalmár út 32.

30.

2019.10.29

Molnár Bence kistermelő (nyilvántartásba vétel
száma: 19-T-0341 - törölve)
8315 Gyenesdiás, Széchenyi út 34.

Kaszonyi Zoltán

Nagy mennyiségű lejárt, érvényes
forgalomba hozatali és felhasználási
engedéllyel nem rendelkező, hiányos
jelölésű, engedélytől eltérő címkéjű,
valamint idegen nyelvű címkével
ellátott engedélyköteles termékek
(növényvédő szerek).

248 tétel, összesen 2277 kg

Növényvédő szereket is forgalmazó kiskereskedelmi egységben nagy mennyiségű lejárt,
érvényes forgalomba hozatali és felhasználási engedéllyel nem rendelkező, hiányos
Nébih Kiemelt Ügyek Igazgatósága
jelölésű, engedélytől eltérő címkéjű, valamint idegen nyelvű címkével ellátott
engedélyköteles termékek (növényvédő szerek) kerültek fellelésre.

tejtermék

-

Nem az általa megtermelt, ismeretlen eredetű, nyomon-követhetetlen alaptermékből
állított elő, illetve hozott forgalomba kistermelői élelmiszert.

Zala Megyei Kormányhivatal Keszthelyi Járási Hivatala
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

Időpont

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény alapján közétett jogsértő szervezetek és személyek listája
- élelmiszer A jogsértés időpontjában
A jogsértést elkövető élelmiszerAz érintett élelmiszer
Az érintett élelmiszer/fertőtlenítőszer
A feltárt szabálytalanság rövid leírása
bejegyzett vezető tisztségviselő
vállalkozás cégneve és címe
megnevezése
pontos azonosítására alkalmas adatok
neve

Ezerjófű Parlagfű+ kivonat, 50 ml, Minőségmegőrzési idő:
12.02.2022.;
Ezerjófű Cseppecske+ kivonat, 50 ml, Minőségmegőrzési
idő: 12.02.2022.

Az Ezerjófű Parlagfű+ és az Ezerjófű Cseppecske+ nevű készítmény tiltott összetevőt
(parlagfű) tartalmazott, továbbá az előállítás során nem volt biztosított az élelmiszerbe
bekerülő összetevők jogszabály szerinti nyomonkövethetősége így ezen termékek
forgalomba hozatala tilos, a Cseppecske+ termék előállítása a tiltott összetevő nélkül is
csak a gyártmánylap és az előállítási dokumentáció jogszabálynak megfelelő
módosításával folytatható.
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31.

2019.10.30

Ezerjófű Gyógynövény Kft.; Telephelye: 8992
Boncodfölde, Petőfi út 9.

32.

2019.11.11

Goodmills Magyarország Malomipari Kft (2900
Komárom, Klapka György út 40.)

Szilágyi Márta, Hunfalusi Szabolcs

Búzakorpa, 25 kg-os zsákos kiszerelésű, 16.01.2020
Búzakorpa, 25 kg-os zsákos kiszerelésű minőségmegőrzési idejű, 18.09.2019 tételazonosítójú
termék továbbfelhasználóknak.

A termék DON mikotoxin-tartalma 1025,84 µg/kg volt, ami meghaladta az
élelmiszerekben előforduló egyes szennyező anyagok felső határértékeinek
meghatározásáról szóló 1881/2006/EK rendeletben előírt felső határértéket (750
µg/kg).
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33.

2019.11.11

VÁCI-MALOM Gabonafeldolgozó és Értékesítő
Kft (2601 Vác, Szilassy út 5.)

Deményné Varga Gizella Erzsébet
Détári István

Búzakorpa étkezési célra, 20 kg-os
zsákos kiszerelésű

Búzakorpa étkezési célra, 20 kg-os zsákos kiszerelésű,
30.12.2019 minőségmegőrzési idejű termék
továbbfelhasználóknak.

A termék DON mikotoxin-tartalma 1364,73 µg/kg volt, ami meghaladta az
élelmiszerekben előforduló egyes szennyező anyagok felső határértékeinek
meghatározásáról szóló 1881/2006/EK rendeletben előírt felső határértéket (750
µg/kg).
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34.

2019.11.21

Harkai György; Lakcíme (az állatok tartási
helye): 6000 Kecskemét Klebelsberg Kunó u.29.

A Dunaföldvári Országos Állat- és
Kirakodóvásáron; 7020 Dunaföldvár,
Alsó tó hrsz.: 0268. eladásra felkínált
11 db sertés.

Az ellenőrzött sertések a vásárban felhelyezett
füljelzőinek száma 7 db.: 16102-1976--16102-1983. és 4
jelölt sertés: 2615563, 25783467, 25923494, 25783483

Az eladásra felkínált sertések (11 db) közül 7 db jelöltetlen volt. Az állatoknak az
állategészségügyi állapotát dokumentumokkal nem tudta igazolni, sem sertés
szállítólevelet, sem Állategészségügyi Bizonyítványt, sem Állattartói Nyilatkozatot nem
tudott bemutatni, így az állatok eredete sem volt igazolható.
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A Dunaföldvári Országos Állat- és
Kirakodóvásáron; 7020 Dunaföldvár,
Alsó tó hrsz.: 0268. eladásra felkínált
48 db választási malac

Az ellenőrzött sertések a vásárban felhelyezett
füljelzőinek száma: 16-102 1990; 16-102 1989; 16-102
1988; 16-102 1987; 16-102 1986; 16-102 1985; 16-102
1984; 16-102 1976; 16-102 1975; 16-102 1974; 16-102
1973; 16-102 1972; 16-102 1971; 16-102 1970; 16-102
1969; 16-102 1968; 16-102 1967; 16-102 1966; 16-102
1965; 16-102 1964; 16-102 1963; 16-102 1962; 16-102
19661; 16-102 1960; 16-102 1959; 16-102 1958; 16-102
1957; 16-102 1956; 16-102 1955; 16-102 1954; 16-102
1953; 16-102 1952; 16-102 1951; 16-102 1950; 16-102
1949; 16-102 1948; 16-102 1947; 16-102 1946; 16-102
1945; 16-102 1944; 16-102 1943; 16-102 1942; 16-102
1941; 16-102 1940; 16-102 1939; 16-102 1938; 16-102
19637; 16-102 1936.

Az eladásra felkínált sertések jelöletlenek voltak. Az állatoknak az állategészségügyi
állapotát dokumentumokkal nem tudta igazolni, sem sertés szállítólevelet, sem
Állategészségügyi Bizonyítványt, sem Állattartói Nyilatkozatot nem tudott bemutatni,
így az állatok eredete sem volt igazolható.
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35.

2019.11.21

Liszi Antal; Lakcíme (az állatok tartási helye):
7003 Sárbogárd, Köztársaság út 14.

Fülöp Zoltán

Ezerjófű Parlagfű+ kivonat, Ezerjófű
Cseppecske+ kivonat

A jogsértést megállapító elsőfokú
hatóság megnevezése

-

Időpont

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény alapján közétett jogsértő szervezetek és személyek listája
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A feltárt szabálytalanság rövid leírása
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vállalkozás cégneve és címe
megnevezése
pontos azonosítására alkalmas adatok
neve

A Dunaföldvári Országos Állat- és
Kirakodóvásáron; 7020 Dunaföldvár,
Alsó tó hrsz.: 0268. eladásra felkínált
15 db választási malac

Az ellenőrzött sertések a vásárban felhelyezett
füljelzőinek száma: 16 102 1542; 16 102 1541; 16 102
1540; 16 102 1539; 16 102 1538; 16102 1537; 16 102
1536; 16 102 1592; 16 102 1593; 16 102 1594; 16 102
1595; 16 102 1596; 16 102 1597; 16 102 1598; 16 102
1599;

Az eladásra felkínált sertések jelöletlenek voltak. Az állatoknak az állategészségügyi
állapotát dokumentumokkal nem tudta igazolni, sem sertés szállítólevelet, sem
Állategészségügyi Bizonyítványt, sem Állattartói Nyilatkozatot nem tudott bemutatni,
így az állatok eredete sem volt igazolható.
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-

A Dunaföldvári Országos Állat- és
Kirakodóvásáron; 7020 Dunaföldvár,
Alsó tó hrsz.: 0268. eladásra felkínált 9
db választási malac

Az ellenőrzött sertések a vásárban felhelyezett
füljelzőinek száma: 16-102 1991; 16-102 1992; 16-102
1993; 16-102 1994; 16-102 1995; 16-102 1996; 16-102
1997; 16-102 1998; 16-102 1999;

Az eladásra felkínált sertések jelöletlenek voltak. Az állatoknak az állategészségügyi
állapotát dokumentumokkal nem tudta igazolni, sem sertés szállítólevelet, sem
Állategészségügyi Bizonyítványt, sem Állattartói Nyilatkozatot nem tudott bemutatni,
így az állatok eredete sem volt igazolható.
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-

A Dunaföldvári Országos Állat- és
Kirakodóvásáron; 7020 Dunaföldvár,
Alsó tó hrsz.: 0268. eladásra felkínált
21 db választási malac

Az ellenőrzött sertések a vásárban felhelyezett
füljelzőinek száma: 16 102 1545; 16 102 1546; 16 102
1547; 16 102 1548; 16102 1552; 16 102 1553; 16 102
1554; 16 102 1555; 16 102 1556; 16 102 1557; 16 102
1558; 16 102 1559; 16 102 1511; 16 102 1512; 16 102
1513; 16 102 1514; 16 102 1515; 16 102 1516; 16 102
1517; 16 102 1518; 16 102 1519;

Az eladásra felkínált sertések jelöletlenek voltak. Az állatoknak az állategészségügyi
állapotát érvényes dokumentumokkal nem tudta igazolni, sem érvényes sertés
szállítólevelet, sem érvényes Állategészségügyi Bizonyítványt, sem érvényes Állattartói
Nyilatkozatot nem tudott bemutatni, így az állatok eredete sem volt igazolható.
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Kajdomqaj Arton

Sütőipari termékek (briós, croissant,
bukta, pogácsa, perec, pizza, túrós
táska, leveles sütemény, kalács, kifli,
zsemle, molnárka), tejföl, különféle
kenyerek, alapanyagok, félkész
termékek, hűtést igénylő cukrászati
készítmények, az ügyfél által
forgalmazott valamennyi sütőipari és
cukrászati termék

Összesen 91 termék tétel (a terméknéven kívül más adat
nem áll rendelkezésre) forgalomból való kivonása,
forgalmazásának megtiltása, élelmiszer- és
takarmányláncból történő kivonása történt meg. A
hatósági intézkedés az ügyfél által forgalmazott
valamennyi sütőipari és cukrászati termékre vonatkozik.

Az ellenőrzött helyszínen a fellelt termékek jelöletlenek, nem nyomonkövethetők,
továbbá lejárt fogyaszthatósági idejűek voltak. Ezen túlmenően az üzemben súlyos
technológiai-higiéniai és nyomonkövetési hiányosságokat, valamint rovar (csótány)
jelenlétet állapítottak meg a szakemberek. Mindezek miatt a hatóság elrendelte az
egység tevékenységének felfüggesztését.
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Vorfaj Kamber

Sütőipari termékek (briós, croissant,
bukta, pogácsa, perec, pizza, túrós
táska, leveles sütemény, kalács, kifli,
zsemle, molnárka), különféle kenyerek,
alapanyagok, félkész termékek, hűtést
igénylő cukrászati készítmények, az
ügyfél által forgalmazott valamennyi
sütőipari és cukrászati termék.

Összesen 44 termék tétel (394 kg) forgalomból való
kivonása, forgalmazásának megtiltása, élelmiszer- és
takarmányláncból való kivonása történt meg. A
terméknéven kívül más adat nem áll rendelkezésre. A
hatósági intézkedés az ügyfél által forgalmazott
valamennyi sütőipari és cukrászati terméket érinti.

Az egységben fellelt jelöletlen, nem nyomonkövethető termékek, valamint a súlyos
technológiai-higiéniai, személyi-higiéniai és nyomonkövetési hiányosságok, továbbá a
jelentős számú rovar (csótány) jelenléte miatt a hatóság elrendelte az
üzem tevékenységének felfüggesztését.

Nébih Kiemelt Ügyek Igazgatósága

36.

2019.11.21

Repány József; Lakcíme (az állatok tartási
helye): 6041 Kerekegyháza, Papszék dűlő tanya 66.

37.

2019.11.21

Budai Antalné; Lakcíme (az állatok tartási
helye): 2344 Dömsöd, Vasút utca 21.

38.

39.

40.

41.

2019.11.21

2019.11.26

2019.11.26

2020.01.21

Móczár György; Lakcíme (az állatok tartási
helye): 6000 Kecskemét, Dráva u. 27.

Noar and Imara Pékség Kft. (székhely: 1211
Budapest II. Rákóczi Ferenc út 142.)

Granderious-Gyros Kft. "kényszertörlés alatt"
(székhely: 1214 Budapest II. Rákóczi Ferenc út
142.)

Pizzakör Kft. (1083 Budapest, Práter u. 59.)

A jogsértést megállapító elsőfokú
hatóság megnevezése

Csótányok és egér jelenléte továbbá egyéb, az élelmiszer szennyeződésének veszélyét
magában hordozó higiéniai hiányosságok miatt az egységebn végzett tevékenység
azonnali hatályú felfüggesztése. (A konyha, szárazáruraktár, szociális rész (öltöző, iroda)
12 tétel jelöletlen, nem nyomonkövethető élelmiszer és 1 közlekedők, dagasztó, expediáló helyiségekben közlekedő csótányok láthatók a falakon,
lejárt minőségmegőrzési idejű élelmiszertétel azonnali
padozaton, hűtőben, fali polcokon, pizzafutár szállítódobozokon, csomagolóanyagokon,
Vendéglátóipari élelmiszer alapanyagok
készételes edényeken, ezenkívül a padozaton több helyen csótánytetemek találhatók. A
hatályú kivonása a forgalomból, az újbóli
és késztermékek
konyhában az üdítős hűtő mögött élő egér látható. A szociális részben nincs kézmosó. A
forgalombahozatal megtiltása és az állati eredetű
konyhai kézmosónál nincs kézfertőtlenítőszer. A tésztakonyhában a munkaasztalon
élelmiszerek megsemmisítésének elrendelése.
tárolják a hideg zsíroldót. Zárt, elkülönített tisztítószer-, fertőtlenítőszer-tárolóval nem
rendelkeznek.) A hűtők folyamatos elektromosáram-ellátása rövidzárlat miatt
akadályozott.

Nébih Kiemelt Ügyek Igazgatósága

Időpont
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42.

2020.02.12

HUANGFA EUROPA Kft., adószám: 258717462-43., székhelye: 1185 Budapest, Nagyszőlős u. Zheng Haimin
26., telephelye: 1184 Bp., Lakatos út 65.

43.

2020.02.12

Opti-Cost Kft. (7400 Kaposvár, Jutai út 30/b.)

44.

45.

46.

47.

különböző jellegű, csomagolt és
csomagolatlan tofu készítmények,
fűszerezett darált hús

Nagy Tamás, Nagy Péter Tamás

LOLO paradicsom chips, szárított
paradicsom

2020.02.17

Tutti Élelmiszeripari Kft. (9142 Rábapatona,
Pinkerét)

Prohászka Andrea

Tesco Zsírszegény kakaópor 10-12%
kakaóvaj tartalommal

2020.02.28

Flottvin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
(székhely: 6200 Kiskőrös, Baross Gábor u. 52.)

Markó Pál

2020.02.28

GÁBOR-VIN Borászati, Mezőgazdasági és
Kereskelelmi és Kft. (székhely: 6200 Kiskőrös,
Baross Gábor u. 97.)

2020.02.28

Tóth Edit, Torgyik Gábor

Kramer Pince Borozók Bortermelő és Kereskedő
Kft. (székhely: 6230 Soltvadkert, Erkel Ferenc u. Kissné Eiler Krisztina
26.)

összesen 10 termék tétel (961,98 kg) forgalomból való
kivonása, forgalmazásának megtiltása, élelmiszer- és
takarmányláncból történő kivonás, megsemmisítés
elrendelése az állati eredetű élelmiszer vonatkozásában
LOLO paradicsom chips szárított paradicsom, védőgázas
csomagolásban 25 g 10.12.2020 minőségmegőrzési idejű
termék Forgalmazó:
Lolo Snack Kft. (7400 Kaposvár, Jutai út 30/b.)

A jogsértést megállapító elsőfokú
hatóság megnevezése

jelöletlen, nem nyomonkövethető termékek, súlyos technológiai-higiéniai, személyihigiéniai és nyomonkövetési hiányosságok, valamint jelentős mértékű rágcsálóürülék miatt Nébih Kiemelt Ügyek Igazgatósága
a tevékenység felfüggesztése

A hatóság által vizsgált termék kén-dioxid tartalma (5544 mg/kg) nem felelt meg az
1333/2008/EK rendeletben megadott felső határértéknek. A mért kén-dioxid tartalom
jelentősen meghaladta a szárított paradicsomhoz felhasználható 200 mg/kg
határértéket. Továbbá a termék jelölésén nincs feltüntetve a kén-dioxid (ami egy
allergén anyag).

Nébih Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság

A hatóság által vizsgált termék PAH tartalma (Benzo(a)pirén tartalma: 12,04 µg/kg zsír;
Benzo(a) pirén, Benz(a)antracén, Benzo(b)fluorantén és Krizén összege: 77,57 µg/kg zsír)
Tesco Zsírszegény kakaópor 10-12% kakaóvaj tartalommal
nem felelt meg az 1881/2006/EK rendeletben megadott felső határértékeknek. A mért
200 g 09.09.2022 minőségmegőrzési idejű és L:0322 tétel
Nébih Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság
benzo(a)pirén tartalom meghaladta a maximum 5,0 μg/kg zsír valamint a benzo(a)pirén,
azonosítójú termék
benz(a)ntracén, benzo(b)fluorantén és krizén összmennyisége meghaladta a maximum
30,0 μg/kg zsír határértéket.

bor

GLEG forgalomba hozatali engedély azonosítóval ellátott
bortétel, lédig, mennyiség: 25 269 liter

Víz hozzáadásával készült hamisított termék, amely érzékszervileg is hibás (oxidált,
vékony, lágy vízízű)

bor

1. "Borivók Bora", Duna-Tisza közi, oltalom alatt álló
földrajzi jelzésű, félédes fehérbor, 1 liter, forgalomba
hozatali engedély azonosító: GJMA, mennyiség: 968 liter
2. "Borivók Bora", Duna-Tisza közi, oltalom alatt álló
földrajzi jelzésű, félédes fehérbor, 2 liter, forgalomba
hozatali engedély azonosító: GLFZ, mennyiség: 4934 liter

GJMA: hibás illat és íz (nem tiszta, szúrós, szabad kén-dioxid tartalma kiérződik) GLFZ:
hibás illat és íz (nem tiszta, szúrós, borjellege gyenge, szabad kén-dioxid tartalma
Nébih Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóság
kiérződik, összes kén-dioxid tartalma meghaladja a fehérborok esetében engedélyezett
250 mg/l mennyiséget.

bor

1. Duna-Tisza közi Cuvée, oltalom alatt álló földrajzi
jelzésű, félédes fehérbor, forgalomba hozatali engedély
azonosító: GPPD, mennyiség: 477 liter;
2. Duna-Tisza közi Kékfrankos, oltalom alatt álló földrajzi
jelzésű, száraz vörösbor, forgalomba hozatali engedély
azonosító: GHWL, mennyiség: 16 liter;
3. Duna-Tisza közi Cuvée, oltalom alatt álló földrajzi
jelzésű, száraz fehérbor, forgalomba hozatali engedély
azonosító: GQCM, mennyiség: 816 liter;
4. Duna-Tisza közi Cuvée, oltalom alatt álló földrajzi
jelzésű, félédes fehérbor, forgalomba hozatali engedély
azonosító: GRCR, mennyiség: 32000 liter;
5. Duna-Tisza közi Cuvée, oltalom alatt álló földrajzi
jelzésű, száraz fehérbor, mennyiség: 34040 liter

GPPD: Víz hozzáadásával előállított hamisított termék; tényleges alkohol-, összes
extrakt-, és összes cukortartalma eltér a minősítéskor mért értékektől; hibás illatú és ízű
(vizes jellegű, savanyú ízű és szagú, tejsavas) GHWL: Víz hozzáadásával előállított
hamisított termék; hibás illatú és ízű (diszharmónikus, sava éles, illó és etilacetát szagú,
zöldséges, földes); illósavtartalma magas, meghaladja az engedélyezett 1,2 g/l (20
milliekvivalens) mennyiséget.
GQCM: Víz
Nébih Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóság
hozzáadásával előállított hamisított termék; hibás illatú és ízű (vékony, vizes jellegű);
tényleges alkoholtartalma eltér a feltüntetett értéktől.
GRCR: Víz hozzáadásával előállított hamisított termék; hibás ízű (vízízű, üres,
diszharmónikus)
5.: Víz hozzáadásával
készült, hamisított termék; hibás ízű (vízízű, üres, diszharmónikus)

Nébih Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóság

Időpont

48.

49.

2020.03.12

2020.04.15
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Kiskunsági Borászat Kft. (6221 Akasztó, Fő út
1/D.)

Szikora Ágnes;
állattartás helye: 6444 Kéleshalom hrsz. 0219/1.

50.

2020.04.15

Szikora Pál;
állattartás helye: 6444 Kéleshalom (0219/1.
hrsz.-ú teleppel közvetlen szomszédos állattartó
telep)

51.

2020.04.28

ÁSZ Konyha Kft. (székhely: 3300 Eger,
Vörösmarty Mihály u. 40. C . Ép. 2. em. 13.),
3300 Eger, Mátyás király út 98.

52.

2020.05.06

Suhajda Imre

Széll István Jenő 6782 Mórahalom, Röszkei út
13/A.

bor

élelmiszer-termelés céljából tartott
élőállat

élelmiszer-termelés céljából tartott
élőállat

Erős István

A jogsértést megállapító elsőfokú
hatóság megnevezése

Duna-Tisza közi oltalom alatt álló földrajzi jelzésű, 2 literes
kiszerelésű, száraz fehérbor, forgalomba hozatali engedély
Víz hozzáadásával készült, hamisított termék. Hibás illatú és ízű (jellegtelen, lágy, vízízű). Nébih Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóság
azonosító: GSKM, töltési idő: 2020.01.31., érintett
mennyiség: 31,6 hl.

nagylétszámú telep, sovány lúd tartás

nagylétszámú állattartó telepre vonatkozó, működéshez szükséges feltételek hiánya (A
kerítés nem folytonos, a telep gépjármű és személy bejáratában nincs kerítés és a
bejáratok a telep zárását biztosító kapuval nem ellátottak; a személybejárati és
állatkirakodásra használt bejáratban, valamint a takarmány tárolóhoz vezető bejáratnál
nincs fertőtleníthető padozat; a személyforgalom részére kialakított beléptetés menete Nébih Kiemelt Ügyek Igazgatósága
nem fekete fehér rendszerű) továbbá járványvédelmi előírások megsértése (az állomány
kifutója/legelője nem rendelkezik fedő hálóval, illetve olyan kialakítással, mely
bármilyen módon védené az állományt a közvetett, vagy közvetlen vadmadár
érintkezéstől).

nagylétszámú telep, pekingi kacsa

nagylétszámú állattartó telepre vonatkozó, működéshez szükséges feltételek hiánya
(atelep, zárását biztosító kapuval nem ellátott - bejárati kapu félkész állapotban, keret
kész, drótháló azonban nem volt ráerősítve; a bejáratnál kerékfertőtlenítő nincs; a
telepen jelenleg 3 db fóliasátor van, amik fertőtleníthető padozattal nem rendelkeznek;
nincs lehetőség fekete-fehér rendszerű személyi beléptetésre, nincs kialakítva szociális
Nébih Kiemelt Ügyek Igazgatósága
helyiség; a telepen nincs kialakítva sem takarmánytároló, sem hullatároló, sem boncoló,
továbbá a telepen nincs kialakítva trágyatároló), továbbá járványvédelmi előírások
megsértése (az állomány kifutója/legelője nem rendelkezik fedő hálóval, illetve olyan
kialakítással, mely bármilyen módon védené az állományt a közvetett, vagy közvetlen
vadmadár érintkezéstől).

összesen 15 élelmiszer tétel (52,45 kg) forgalomból való
vedéglátóipari alapanyagok, félkész és kivonása, forgalmazásának megtiltása, élelmiszer- és
késztermékek (szalonna, szalámi,
takarmányláncból történő kivonása,
pizzaszósz, savanyúság, zöldségek) megsemmisítése/ártalmatlanítása, a tételeket az ügyfél
előállításra (ételkészítés) tartotta készen

10 élelmiszer tétel nem nyomonkövethető, 5 élelmiszer tétel lejárt, valamint súlyos
technológiai-higiéniai hiányosságok: padozat-oldalfal mennyezet hiányosságai,
mosogatók felszerelése hiányos, gépek/berendezések/eszközök szennyezettek,
általános higiénia kifogásolható, tevékenység felfüggesztése

Nébih Kiemelt Ügyek Igazgatósága

Saturn Terra 1 kg (gyártási idő és gyártási
szám:09.11/2018 és 1850110295AH11; 29.11.2018 és
Saturn Terra, Maton és Siran 40 SC 1850110317AH11; 15.11/2018 és 1850110296AH11;
engedélyköteles termék (növényvédő 30.11/2018 és 1850110317AH11), Maton 1 l-es (gyártási
szer)
idő és gyártási szám: 23.12.2019 és RNPP011AI01;
24.01.2019 és 815100133), Siran 40 SC 1 l-es (gyártási idő
és gyártási szám: 20191022 és SJN1910)

magyar nyelvű címke hiánya, kizárólag idegen nyelvű jelölés (szerb), nem
nyomonkövethető és Magyarországon nem engedélyezett (Saturn, Siran 40 SC)
növényvédő szerek, valamint a kizárólag üzletben forgalmazható növényvédő szerek
üzleten kívüli forgalomba hozatala, megfelelő növényvédelmi képesítés és a
növényvédő szer forgalmazásához szükséges működési engedély hiányában

Nébih Kiemelt Ügyek Igazgatósága

Időpont
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53.

2020.06.11

Erdélyi Gyula; 2700 Cegléd, Külső Pesti út
0257/2 című állattartó telep

élelmiszer-termelés céljából tartott
élőállat

54.

2020.06.16

KHANH NGOC Kft. (1073 Budapest Erzsébet
körút 8.)

55.

2020.06.18

EUREST Étteremüzemeltető Kft.(székhely: 1117
Budapest, Irinyi József u. 4-20. B. ép. 5. em.,
Nyerges János Ernő
telephely: 1181 Budapest, Kondor Béla sétány
7.)

56.

2020.07.06

Tisza Brojler Kft. (székhely: 4440 Tiszavasvári,
Fehértói u. 25. A épület)

édesség, üdítő, sör

Tkachuk Kostiantyn

57.

2020.08.05

Theo Group Kft., 1204 Budapest, Mártírok útja
240.

Kovács Gyula

58.

2020.08.26

Winegarden Kft. (székhely: 6230 Soltvadkert,
Szentháromság utca 110.)

Schiszler Péter

59.

2020.08.26

60.

2020.08.27

61.

62.

2020.09.09

2020.09.22

A jogsértést megállapító elsőfokú
hatóság megnevezése

sertés és juhállomány (166 db és 34 db)

Sertés és juh fajú állomány állatai részben nem rendelkeznek a jogszabályoknak
megfelelő jelöléssel, az állományban jelöletlen állatok vannak, továbbá az ügyfél az
állatállományáról a jogszabályi követelményeknek megfelelő nyilvántartásokat nem
vezet, juh tartás nem került bejelentésre, jogszabály szerinti nyomonkövethetőség nem
Nébih Kiemelt Ügyek Igazgatósága
teljesül továbbá gyógykezelési naplót nem vezet, telep szerződött állatorvossal nem
rendelkezik. Az állomány állategészségügyi státusza nem igazolt. A nagy létszámú
állattartó telepen a működéshez szükséges alapvető tárgyi feltételek (szociális helyiség,
dokumentáció, megfelelő elkerítettség, hullatároló) nem rendelkezik.

63 tétel (öszesen 81 kg) élelmiszer forgalomból történő
kivonása jelölés hiánya, nyomonkövetés hiánya, lejárt
minőségmegőrzési idő és élelmiszerhamisítás miatt

A helyszíni ellenőrzés során a szakemberek megállapították, hogy 14 terméket (édesség)
felülcímkéztek és a felragasztott címkén a lejárt, eredeti minőségmegőrzési időt
Nébih Kiemelt Ügyek Igazgatósága
jogellenesen meghosszabbították. 36 tétel (üdítő) minőségmegőrzési ideje lejárt, 13
tétel nyomonkövetése nem volt biztosított.

összesen 12 élelmiszer tétel (31,8 kg) forgalomból való
alapanyagok (állati és növényi eredetű kivonása, forgalmazásának, felhasználásának megtiltása,
élelmiszerek)
az állati eredetű élelmiszerek megsemmisítésének
elrendelése

2 élelmiszer tétel nem nyomonkövethető, 10 élelmiszer tétel lejárt minőségmegőrzési
idejű

Nébih Kiemelt Ügyek Igazgatósága

Nébih Kiemelt Ügyek Igazgatósága

fagyasztott baromfi termékek

összesen 190 termék tétel (megközelítően 236 tonna )
forgalomból való kivonása, forgalmazásának megtiltása,
megsemmisítésre utalása

jelöletlen, nem nyomonkövethető, lejárt fogyaszthatósági/minőségmegőrzési idejű,
egérürülékkel szennyezett, penészes, sérült csomagolású, szennyezett termékek

Vendéglátóipari élelmiszeralapanyagok és késztermékek

4 tétel jelöletlen, nem nyomonkövethető élelmiszer és 2
lejárt minőségmegőrzési idejű élelmiszertétel azonnali
hatályú kivonása a forgalomból, az újbóli
forgalombahozatal megtiltása.

A létesítményben a berendezések, a munkapultok, a villanykapcsolók, az ajtófélfák
felülete és a csempeburkolat is erősen szennyezett volt. Továbbá nem minden helyen
volt biztosítva fertőtlenítő kézmosószer és az alapanyagokat, készételeket
szennyeződéstől nem védetten tárolták. A tárolás szakosítatlanul történt, azaz az eltérő
Nébih Élelmiszer és Takarmánybiztonsági Igazgatóság
mikrobiológiai állapotú élelmiszer csoportok keveredtek. Lejárt minőségmegőrzési idejű
termékek és jelöletlen, nem nyomon követhető élelmiszerek voltak a konyhán.
Mindemellett a légycsapdák is rendkívül szennyezettek voltak a helyiségekben. A
tapasztalt higiéniai állapotok miatt a tevékenység felfüggesztésre került.

HBHL forgalomba hozatali engedély azonosítóval ellátott
"Délibáb" Duna-Tisza közi oltalom alatt
palackos bortétel; kiszerelés: 1 liter; töltési dátum: L
álló földrajzi jelzésű, félédes fehérbor
2020.05.31. érintett mennyiség: 1512 liter

Víz hozzáadásával készült, hamisított termék, amely érzékszervileg is hibás (hibás
erjedés, tejsavas,enyhén oxidált).

Nébih Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóság

Kunság Drink kft. jogutódja ROYALSEKT Pezsgő-,
Bor-, Üdítőital-gyártó Szövetkezeti Pincészet Zrt. Fórián-Szabó Róbert
(6070 Izsák, Agárdy telep)

"Mulatós" Dunántúli oltalom alatt álló GMJA forgalomba hozatali engedély azonosítóval ellátott
palackos bortétel; kiszerelés: 1 liter; töltési dátum: L
földrajzi jelzésű, félédes vörösbor
2019.10.24. érintett mennyiség: 320 liter

Víz hozzáadásával készült, hamisított termék.

Nébih Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóság

A Weinhaus Kft. (székhely: 1222 Budapest
Bérkocsi utca 7. I. em. 1.)

„BÍ Bor Virág” Duna-Tisza közi oltalom GPXN forgalomba hozatali engedély azonosítóval ellátott
alatt álló földrajzi jelzésű félédes,
palackos bortétel; kiszerelés: 0,75 liter; töltési dátum: L
Víz hozzáadásával készült, hamisított termék.
vörösbor
303. érintett mennyiség: 9051,75 liter

Nébih Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóság

Szabó Ferenc

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

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

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

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

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
jelöletlen, nem nyomonkövethető, lejárt fogyaszthatósági/minőségmegőrzési idejű,
megsemmisítésre utalása, hatósági zár alá vétele;
penészes termékek
valamint a létesítményben előállított, még megfelelő
fogyaszthatósági idejű/minőségmegőrzési idejű
valamennyi élelmiszer tétel forgalomból való visszahívása

Nébih Kiemelt Ügyek Igazgatósága

Időpont

63.

64.

2020.09.29

2020.10.06

65.

2020.10.14

66.

2020.10.20

67.

2020.11.04

68.

2020.11.06

69.

2020.11.06

70.

2020.11.06

71.

2020.11.06

72.

73.

2020.11.06
2020.11.18

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény alapján közétett jogsértő szervezetek és személyek listája
- élelmiszer A jogsértés időpontjában
A jogsértést elkövető élelmiszerAz érintett élelmiszer
Az érintett élelmiszer/fertőtlenítőszer
A feltárt szabálytalanság rövid leírása
bejegyzett vezető tisztségviselő
vállalkozás cégneve és címe
megnevezése
pontos azonosítására alkalmas adatok
neve
Kokesi Projekt Kft. (1134 Budapest, Váci út 49.) Gál Benjamin Alex

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

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

Lak István

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.

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)

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

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)

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

Rapid 92 Horeca Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft. (székhely: 1186 Budapest, Zádor utca 11.)
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.)
G'ROBY VÁR-KER Kereskedelmi Kft. (székhely:
1186 Budapest, Közdűlő út 46-50.)
Újhely-Bor Kft. (székhely: 3980 Sátoraljaújhely,
hrsz 10913/13.)
Utolsó frissítés: 2020.11.18.

Lak István

Molnár Géza

A jogsértést megállapító elsőfokú
hatóság megnevezése

vodka

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

NÉBIH Kiemelt Ügyek Igazgatósága

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 (PDE5) gátló hatása révén az erectilis dysfunctio terápiájában alkalmazott vegyület.
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal ÉlelmiszerMagyarországon ezen hatóanyagokat tartalmazó készítmények kiadása orvosi
és Takarmánybiztonsági Igazgatóság
rendelvényhez kötött. A 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

Nébih Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóság

Márton Jánosné

pálinka

Bárány Péter

pálinka

Dr. Bodri István Géza

borszőlő

V 198 bevételi bizonylat-számú betárolt szőlő 5420 kg

Pincekönyv hiányos vezetése

Nébih Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóság

pálinka

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

Tercsi Krisztina; Botkó Attila
Tóth Zoltán

borszőlő, szőlőmust

Nébih Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóság
Nébih Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóság

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

1.

2019.01.23

Oxxovar 5% oldat

United Pharma Kft.
2162 Őrbottyán, Madách Imre u. 45.

Sárközy Judit

2.

2019.01.28

Ectomax SPOT ON 744 mg/ml rácsepegtető
oldat kutyáknak A.U.V.

United Pharma Kft.
2162 Őrbottyán, Madách Imre u. 45.

Sárközy Judit

3.

2019.01.28

4.

2019.01.30

Tic-X-Spot 744 mg/ml rácsepegtető oldat
kutyáknak A.U.V.
Destruktor 3,2 % koncentrátum mézelő
méheknek A.U.V.

5.

2019.02.27

United Pharma Kft.
2162 Őrbottyán, Madách Imre u. 45.
United Pharma Kft.
2162 Őrbottyán, Madách Imre u. 45.
Kardi-Vet Állatgyógyászati Kft.
1163 Budapest, Főhadnagy u. 12.

---

Laboratorios Calier S.A.
Barcelonès, 26, Pla del Ramassà, 08520-Les
Franqueses del Vallès, Barcelona, Spanyolország

Sárközy Judit
Sárközy Judit

minden gyártási tétel,
nyilvántartási szám: 647/1-2/15 NÉBIH ÁTI
minden gyártási tétel,
tkvi szám:
3906/1/17 NÉBIH ÁTI (1x1ml),
3906/2/17 NÉBIH ÁTI (2x1ml),
3906/3/17 NÉBIH ÁTI (3x1ml),
3906/4/17 NÉBIH ÁTI (6x1ml),
3906/5/17 NÉBIH ÁTI (10x1ml)
minden gyártási tétel,
tkvi szám: 3833/1-4/16 NÉBIH ÁTI
minden gyártási tétel,
tkvi szám: 3627/1/15 NÉBIH ÁTI

dr. Elek Katalin

---

Gemma Fernández Escorihuela

801542 számú gyártási tétel
tkvi szám: 3710/2/16 NÉBIH ÁTI (10 db 250x48 mm-es
csík)

6.

2019.04.12

Apitraz 500 mg impregnált csík mézelő méhek
részére A.U.V.

7.

2019.04.17

Flumixan 50 mg/g gyógypremix sertések részére United Pharma Kft.
A.U.V.
2162 Őrbottyán, Madách Imre u. 45.

Sárközy Judit

8.

2019.04.17

Oxitrix 800 mg/g gyógypremix sertések részére
A.U.V.

United Pharma Kft.
2162 Őrbottyán, Madách Imre u. 45.

Sárközy Judit

9.

2019.04.17

C2C-VET 500 mg/g por belsőleges oldathoz
házityúkok és sertések részére A.U.V.

United Pharma Kft.
2162 Őrbottyán, Madách Imre u. 45.

Sárközy Judit

10.

2019.04.17

Program F 3 mg/g gyógypremix A.U.V.

United Pharma Kft.
2162 Őrbottyán, Madách Imre u. 45.

Sárközy Judit

Utoljára frissítve: 2019.04.17.

A termék azonosító adatai

Részletek
Az állatgyógyászati termékben a Nébih laboratóriuma
fipronil szennyezést mutatott ki.

A jogsértést megállapító elsőfokú hatóság
megnevezése
Nébih ÁTI

Az állatgyógyászati készítményben a Nébih laboratóriuma
Nébih ÁTI
fipronil szennyezést mutatott ki.

Az állatgyógyászati készítményben a Nébih laboratóriuma
Nébih ÁTI
fipronil szennyezést mutatott ki.
Az állatgyógyászati készítményben a Nébih laboratóriuma
Nébih ÁTI
fipronil szennyezést mutatott ki.
vényköteles állatgyógyászati készítmény vény nélkül
Nébih ÁTI
történő kiadása
Az állatgyógyászati készítményben a Nébih laboratóriuma
fipronil szennyezést mutatott ki. A szennyezett tételt a
Nébih ÁTI
Nébih felhasználói szintig visszahívta.

Az állatgyógyászati készítményben a Nébih laboratóriuma
0608F1 számú gyártási tétel, 0810F1 számú gyártási tétel,
fipronil és dimetridazol szennyezést mutatott ki. A
0404F1 számú gyártási tétel,
szennyezett tételeket a Nébih felhasználói szintig
tkvi szám: 3265/1/12 NÉBIH ÁTI (12 kg)
visszahívta.
010808 számú gyártási tétel
Az állatgyógyászati készítményben a Nébih laboratóriuma
tkvi szám:
fipronil és dimetridazol szennyezést mutatott ki. A
3615/1/15 NÉBIH ÁTI (10 kg)
szennyezett tételeket a Nébih felhasználói szintig
3615/2/15 NÉBIH ÁTI (20 kg)
visszahívta.
010218 számú gyártási tétel
Az állatgyógyászati készítményben a Nébih laboratóriuma
tkvi szám:
fipronil és dimetridazol szennyezést mutatott ki. A
3912/1/2017 NÉBIH ÁTI (1 kg)
szennyezett tételeket a Nébih felhasználói szintig
3912/2/2017 NÉBIH ÁTI (5 kg)
visszahívta.
060918 számú gyártási tétel
Az állatgyógyászati készítményben a Nébih laboratóriuma
tkvi szám:
fipronil és dimetridazol szennyezést mutatott ki. A
2160/2/07 MgSzH ÁTI (100 g zacskó)
szennyezett tételeket a Nébih felhasználói szintig
2160/3/07 MgSzH ÁTI (1 kg garanciazáras doboz)
visszahívta.
2160/4/07 MgSzH ÁTI (10 kg többrétegű papírzsák)

Nébih ÁTI

Nébih ÁTI

Nébih ÁTI

Nébih ÁTI

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

1.

2.

3.

2019.01.14

2019.02.06

2019.02.06

Weboldal

Termék megnevezése

Név/vállalkozás

Részletek

Közérdekű bejelentés kivizsgálása
Terméket forgalmazó:
Név/vállalkozás: LABOTUR Kft.
Név/vállalkozás címe: Termék márkaneve: DS
A jogsértést elkövető élelmiszervállalkozás cégneve és címe:
Név/vállalkozás: LABOTUR Kft.
Név/vállalkozás címe: 3043 Egyházasdengeleg, Petőfi út 2.
A jogsértés időpontjában bejegyzett tisztségviselő neve: Piller György
Jogsértés rövid leírása:
A termék PAH tartalma nem felelt meg az 1881/2006/EK rendeletben megadott felső határértéknek. A PAH-tartalom (71,62 μg/kg) meghaladta a legfeljebb 50 μg/kg határértéket.
Élelmiszer-biztonsági hiba és jelölési előírások megsértése miatt a termék forgalomból történő kivonása és a fogyasztókhoz eljutott termékek visszahívása került elrendelésre. A vizsgált
termékre vonatkozó adatok: minőség-megőrzési idő: 03-12-2020, A forgalomból történő kivonás minőség-megőrzési időre való tekintet nélkül történt.
Ellenőrző hatóság: Nébih Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság

www.drugstore.hu/termek/ginkgobiloba/

Ginkgo biloba levél por 350 mg, 60
darab keményzselatin kapszula

http://www.fogyasztokapszula.hu

Célellenőrzés („Csodát ígérő termékekkel kapcsolatos megtévesztés”)
Terméket forgalmazó vállalkozás címe: Str. Diaconu Coresi, nr. 53, Bucuresti, Sector 1., Romania
Termék kiszállítását megrendelő:
Név/vállalkozás: TCE Worldwide Services
Név/vállalkozás címe: 24-26 Sabareni Road Street, 060647 – 6st District, Bucharest, Romania
Weboldalon: FOGYASZTÓKAPSZULA
A termék pontos azonosítására alkalmas adatok:
Természetes, 30 KPSZ
Termék jelölésén: Canadian Farmaceuticals LOT No.: 1023/05.18; minőségmegőrzési idő: 05/2020
Termék jelölésén: CAPSULA DE
SRL
Jogsértés rövid leírása:
SLĂBIT NATURALĂ, 30 caps
Laboratóriumi mérések alapján étrend-kiegészítőkben nem engedélyezett mesterséges színezéket tartalmaz (E127), amely nem jelölt. Hiányos és megtévesztő a termékkel kapcsolatos
tájékoztatás, olyan állítások kerültek feltüntetésre, melyek nem engedélyezettek, illetve nem állnak EFSA általi értékelés alatt sem, továbbá a fogyás ütemére is utaltak, amely szintén nem
megengedett.
Külföldi jogsegély van folyamatban.
Ellenőrző hatóság: Nébih Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság

http://hungary1.chocoslim.pro

Termék jelölésén: LABOTUR Kft.

Weboldalon: Chocolate Slim ***
Termék jelölésén: Chokolate Slim, 100 Termék jelölésén: 2WTRADE LLP
g

Célellenőrzés („Csodát ígérő termékekkel kapcsolatos megtévesztés”)
Terméket forgalmazó (termék jelölésén):
Név/vállalkozás: 2WTRADE LLP
Név/vállalkozás címe: 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London. UK.
Az angol hatóság vizsgálata szerint fiktív cím, fizikai jelenlét nincs a címen.
Terméket forgalmazó (terméket kísérő magyar nyelvű prospektuson):
Név/vállalkozás: SIA AGENA TRADE
Név/vállalkozás címe: Kurzemes prospekts 104 office 17, Riga, Latvia, LV-1069
Számlán szereplő:
Név/vállalkozás: SIA EU TRADING DEALS
Név/vállalkozás címe: Riga, Kurzemes prospekts 108A-34, LV-1069
A lett hatóság vizsgálata szerint a SIA AGENA TRADE és SIA EU TRADING DEALS cégeket nem regisztrálták és működésüket az illetékes hatóság nem engedélyezte.
Termék kiszállítását megrendelő:
Név/vállalkozás: Netpack s.r.o.
Név/vállalkozás címe: Ruzavá 269/11, 929 01 Dunajská Streda, Slovakia
A termék pontos azonosítására alkalmas adatok: Batch: L61149
Jogsértés rövid leírása: Az étrend-kiegészítő termék fogyasztó tulajdonságát a valós összetétele nem indokolja. Hiányos és megtévesztő a termékkel kapcsolatos tájékoztatás. Laboratóriumi
mérések alapján a termék tényleges bel-, vitamin- és ásványianyag tartalma lényegesen eltér a termék tápértékjelölésén feltüntettektől (pl.: a rosttartalma kevesebb mint 35%-a, a C-vitamin
tartalma kevesebb mint 5%-a, a Kalcium tartalma 15%-a feltüntetettnek; B1 és B6 vitaminokat pedig nem is tartalmaz kimutatható mennyiségben). A termék weboldalon feltüntetett összetevőinek
jegyzéke eltér a termék jelölésén feltüntetettektől (a weboldal szerinti bio kakaóport, pecsétviaszgombát, zöldkávét, illetve goji bogyót a termék nem tartalmazza). Nem kerültek hangsúlyozásra
az allergén összetevők, továbbá a fogyás ütemére is utaltak, amely szintén nem megengedett.
Külföldi jogsegély van folyamatban.
Ellenőrző hatóság: Nébih Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény alapján közétett jogsértő szervezetek és személyek listája
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Név/vállalkozás

Részletek
Célellenőrzés („Csodát ígérő termékekkel kapcsolatos megtévesztés”)
Terméket gyártó (termék jelölésén):
Név/vállalkozás: Vitalinv Limited S.K.A.
Név/vállalkozás címe: ul. Pankiewicza 3, 00-969 Warszawa, Poland
Ügyfélszolgálat:
Név/vállalkozás: Dhamhil Corp. Marbella
Név/vállalkozás címe: 55th East Street No 6, City of Panama, Panama
Termék kiszállítását megrendelő:
Név/vállalkozás: Vitalinv Limited S.K.A.
Név/vállalkozás címe: Staromiejska 8/12, 26600 RADOM, Poland
A termék pontos azonosítására alkalmas adatok: Batch number: 51 01170; minőségmegőrzési idő: Best before end: 19092020
Jogsértés rövid leírása: Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet élelmiszerekben és étrend-kiegészítőkben alkalmazásra nem javasolt gyógynövényeket tartalmazó
jegyzékében szereplő összetevőt (Tribulus terrestris) tartalmaz. A weboldalon olyan állítások kerültek feltüntetésre, melyek nem engedélyezettek, illetve nem állnak EFSA általi értékelés alatt
sem, valamint a termék jelölése nem magyar nyelvű.
Külföldi jogsegély van folyamatban.
Ellenőrző hatóság: Nébih Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság

https://probolan50.com/hu/

PROBOLAN50 Dietary Supplement, 60
Termék jelölésén: Vitalinv Limited S.K.A.
capsules (38,4 g net)

https://www.meregtelenitesherbalfix.info/

Célellenőrzés („Csodát ígérő termékekkel kapcsolatos megtévesztés”)
Terméket gyártó és forgalmazó (termék jelölésén):
Név/vállalkozás: Fennex international Ltd.
Név/vállalkozás címe: (Fennex International Ltd. székhelye: Hong Kong, China (Room 401-402, 4/F Sun Fat building 6-8 Bonham Strand East Sheung Wan)
Terméket forgalmazó (a terméket az OGYÉI-hez bejelentő):
Név/vállalkozás: Fennex International s.r.o.
"HerbálFix Complex Megoldás":
Név/vállalkozás címe: Chanava, 98044, 291, Slovakia
HERBÁLFIX® MÉREGTELENÍTŐ ÉS
BÉLMŰKÖDÉST ELŐSEGÍTŐ
Termék kiszállítását megrendelő:
PROFESSZIONÁLIS TISZTÍTÓKÚRA 5 Termék jelölésén: Fennex international Ltd. Név/vállalkozás: Natural Swiss Global s.r.o.
az 1-ben, 480,0 g + HERBÁLFIX®
Név/vállalkozás címe: 94501 Komarno, Novozamocká cesta 3253.
MULTIVITAMIN, MULTIMINERÁL
A termék pontos azonosítására alkalmas adatok: minőségmegőrzési idő: 1) rost: Exp. date: 03.2019; 2) multivitamin: Exp. date:05/2019
TABLETTA, 60 db, 30,0 g
Jogsértés rövid leírása: Laboratóriumi mérések alapján a HERBÁLFIX® MULTIVITAMIN, MULTIMINERÁL TABLETTA, 60 db, 30,0 g termék tényleges vitamin- és ásványianyag tartalma (pl.: a
szelén tartalma kb. a feltüntett érték 1%-a) eltér a jelölésen feltüntetettől. Hiányos és megtévesztő a termékkel kapcsolatos tájékoztatás, valamint a weboldalon olyan állítások kerültek
feltüntetésre, melyek nem engedélyezettek, illetve nem állnak EFSA általi értékelés alatt sem. A HERBÁLFIX® MÉREGTELENÍTŐ ÉS BÉLMŰKÖDÉST ELŐSEGÍTŐ ROST PROFESSZIONÁLIS
TISZTÍTÓKÚRA 5 az 1-ben, 480,0 g terméken feltünetett vonalkód jogtalanul került felhasználásra. Az Általános Szerződési Feltételekben megjelölt székhely (HerbálFix székhelye és bejegyzett
irodai címe: Kossuth Lajos utca 7-9, Budapest, 1053, Magyarország) egy szálloda címe, „HerbálFix” megnevezésű cég a nyilvántartás szerint nem létezik.
Külföldi jogsegély van folyamatban.
Ellenőrző hatóság: Nébih Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság

http://hu.therevomuscle.com

REVO MUSCLE, 30 CAPSULES, net
weight: 19,1 G

Termék jelölésén: LLC „Shopping Service”

Célellenőrzés („Csodát ígérő termékekkel kapcsolatos megtévesztés”)
Gyártató és forgalmazó (termék jelölésén):
Név/vállalkozás: LLC „Shopping Service”
Név/vállalkozás címe: 3 Straupes Street, Riga, LV-1073, Latvia
Számlán szereplő:
Név/vállalkozás: SHALDON BUSINESS INVESMENT
Név/vállalkozás címe: Straupes, 3, Riga, LV-1073, Latvia
Termék kiszállítását megrendelő:
Név/vállalkozás: SHALDON BUSINESS INVESTMENT LLP.
Név/vállalkozás címe: W1T 1 DG London, Fitzrovia, Suite 1., 5 Percy Street
A termék pontos azonosítására alkalmas adatok: Lot No: 011116
Jogsértés rövid leírása: Hiányos és megtévesztő a termékkel kapcsolatos tájékoztatás. A weboldal azt sugallja, hogy a termék az aminosavakon túl többek között tartalmaz vitaminokat, ásványi
anyagokat, nyomelemeket, ginzengcserjét, de ez nem felel meg a valóságnak. A weboldalon olyan állítások kerültek feltüntetésre, melyek nem engedélyezettek, illetve nem állnak EFSA általi
értékelés alatt sem, valamint a termék jelölése nem magyar nyelvű.
Külföldi jogsegély van folyamatban.
Ellenőrző hatóság: Nébih Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény alapján közétett jogsértő szervezetek és személyek listája
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http://slimfit2000.com

http://loomyacenter.com/hu/

Termék megnevezése

Immediate Results! Slim Fit étrendkiegészítő kapszula, 550 mg/kapszula

Loomya Diet Pills

Név/vállalkozás

Részletek

Termék jelölésén:Primercantis Kft.

Célellenőrzés („Csodát ígérő termékekkel kapcsolatos megtévesztés”)
Terméket forgalmazó (termék magyar nyelvű jelölésén):
Név/vállalkozás: Primercantis Kft.
Név/vállalkozás címe: H-2200Vecsés, Dózsa Gy. u. 1.
A kizárólagos magyarországi forgalmazó Primercantis Kft.-t (adószám: 23924161-2-13) a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága a Cgt.13-17-001780/2 sorszámú, 2017. december 5.
napján jogerőre emelkedett végzésével a társaságot megszűntnek nyilvánította.
Terméket forgalmazó (termék angol nyelvű jelölésén):
Név/vállalkozás: California Health Inc.
Név/vállalkozás címe: 554 York Street, San Francisco, CA 94110
Számlán szereplő:
Név/vállalkozás: Primercantis Kft.
Név/vállalkozás címe: H-2200Vecsés, Dózsa Gy. u. 1.
Termék kiszállítását megrendelő:
Név/vállalkozás: United Health Care
Név/vállalkozás címe: 3300 Eger, Zalár József u 5.
„United Health Care” megnevezésű cég a nyilvántartás szerint nem létezik.
A termék pontos azonosítására alkalmas adatok: Minőségét megőrzi: 2019.04.15.
Jogsértés rövid leírása: Az étrend-kiegészítő termék fogyasztó tulajdonságát a valós összetétele nem indokolja. Hiányos és megtévesztő a termékkel kapcsolatos tájékoztatás. A magyar nyelvű
jelölésen feltüntett összetétel eltér az eredeti, angol nyelvű jelöléstől. A terméket 100% természetesként hirdetik, holott laboratóriumi vizsgálatokkal igazolt, hogy mesterséges színezéket
tartalmaz. A weboldalon olyan állítások kerültek feltüntetésre, melyek nem engedélyezettek, illetve nem állnak EFSA általi értékelés alatt sem, valamint a fogyás ütemére is utaltak, amely szintén
nem megengedett.
Külföldi jogsegély van folyamatban.
Ellenőrző hatóság: Nébih Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság

Termék jelölésén: China Shenzen
Development Co., Ltd.

Célellenőrzés („Csodát ígérő termékekkel kapcsolatos megtévesztés”)
Terméket forgalmazó (termék jelölésén):
Név/vállalkozás: China Shenzen Development Co., Ltd.
Név/vállalkozás címe: ÁSZF szerinti kapcsolattartó:
Név/vállalkozás: China Shenzen Development Co., Ltd.
Név/vállalkozás címe: Számlán szereplő:
Név/vállalkozás: LOOMYA HEALTH CARE-INTERNATIONAL (EUROPE) AG.
Név/vállalkozás címe: Bärenpl. 2, 3011 Bern, Svájc
Termék kiszállítását megrendelő:
Név/vállalkozás: Wenczler Zoltán
Név/vállalkozás címe: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 29/A
A hatósági értesítő levél kézbesítése sikertelen volt, a címzett elköltözött, tartózkodási helye ismeretlen.
A termék pontos azonosítására alkalmas adatok: Jogsértés rövid leírása: A termék nem nyomonkövethető, mivel sem a minőségmegőrzési idő, sem a tételazonosító nem került feltüntetésre. A laboratóriumi vizsgálat által igazolt magas
koffeinmennyiséget (kb. 2-3 csésze kávénak megfelelő mennyiség) a termékösszetétel nem indokolja, arra utalás a jelölésen nem történt. A magas koffeintartalom veszélyt jelenthet az arra
érzékeny fogyasztók számára. A termék továbbá tartalmaz búza alapú összetevőt, de az ezzel kapcsolatos figyelmeztetés nem került feltüntetésre. A termékkel kapcsolatos tájékoztatás hiányos
és megtévesztő. A weboldalon olyan állítások kerültek feltüntetésre, melyek nem engedélyezettek, illetve nem állnak EFSA általi értékelés alatt sem, valamint a fogyás ütemére is utaltak, amely
szintén nem megengedett. A termék jelölése nem magyar nyelvű.
Az ügy RASFF-ra került fel - 2019.01.29.
Ellenőrző hatóság: Nébih Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény alapján közétett jogsértő szervezetek és személyek listája
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http://hu.mydiettonus.com/?c=hu

http://hu.forskolinactive.com

Termék megnevezése

DIETonus, 30 kapsulas, 14,85 g” food
supplement

FORSKOLIN ACTIVE Natural Dietary
Supplement, 250 mg, 60 Capsules

https://www.mycholesterollevel.com/
Cholestifin étrend-kiegészítő, 50 ml
HU_official_a1/

Név/vállalkozás

Részletek

Célellenőrzés („Csodát ígérő termékekkel kapcsolatos megtévesztés”)
Termék gyártását megrendelő (termék jelölésén):
Név/vállalkozás: LLC „Shopping Service”
Név/vállalkozás címe: Straupes Street 3, Riga, LV-1073, Latvia
Számlán szereplő:
Név/vállalkozás: Shaldon Business Investment
Név/vállalkozás címe: Straupes 3, Riga, LV-1073, Latvia
A weboldal tartalmáért felelős:
Név/vállalkozás: BERNADETTE LTD.
Név/vállalkozás címe: Av Ricardo J. Alfaro, Panama International
A termék jelölésén: LLC „Shopping Service”
Termék kiszállítását megrendelő:
Név/vállalkozás: Shaldon Business Investments Llp.
Név/vállalkozás címe: 5 Percy street, London, Suite 1 W1T1DG, United Kingdom
A termék pontos azonosítására alkalmas adatok: Lot no.: 060618; minőségmegőrzési idő: 05/2020
Jogsértés rövid leírása: A termékkel kapcsolatos tájékoztatóban szereplő gyógynövényeket a termék olyan kis mennyiségben tartalmazza, hogy azok vélt vagy valós, fogyást elősegítő
hatásukat kifejteni nem képesek. Laboratóriumi méréssel igazolt, hogy a termék jelölésén feltüntett koffeintartalom felét tartalmazza csak a termék. A termékkel kapcsolatos tájékoztatás hiányos
és megtévesztő. A weboldalon feltüntetett, a termék fogyasztását igazoló fotók hamisak. A weboldalon olyan állítások kerültek feltüntetésre, melyek nem engedélyezettek ill. nem állnak EFSA
általi értékelés alatt sem, valamint a fogyás ütemére is utaltak, amely szintén nem megengedett. A termék jelölése továbbá nem magyar nyelvű.
Külföldi jogsegély van folyamatban.
Ellenőrző hatóság: Nébih Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság

A termék jelölésén: Globaxy Ltd.

Célellenőrzés („Csodát ígérő termékekkel kapcsolatos megtévesztés”)
Termék gyártását megrendelő (termék jelölésén):
Név/vállalkozás: Globaxy Ltd.
Név/vállalkozás címe: Belize City, Belize
A weboldal tartalmáért felelős:
Név/vállalkozás: Forskolin Active LLC.
Név/vállalkozás címe: 2044 N Milwaukee Ave Chicago, IL 60647, USA
Termék kiszállítását megrendelő:
Név/vállalkozás: Adaptica
Név/vállalkozás címe: Mynské luhy 29, 821 05 Bratislava, Slovakia
A termék pontos azonosítására alkalmas adatok: Lot no.: 6D29; minőségmegőrzési idő: 04/2018
Jogsértés rövid leírása: A termékkel kapcsolatos tájékoztatás hiányos, pontatlan és megtévesztő. A weboldalon olyan állítások kerültek feltüntetésre, melyek nem engedélyezettek ill. nem
állnak EFSA általi értékelés alatt sem. A termék jelölése továbbá nem magyar nyelvű.
Külföldi jogsegély van folyamatban.
Ellenőrző hatóság: Nébih Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság

A termék jelölésén: Cholestifin LLC

Célellenőrzés („Csodát ígérő termékekkel kapcsolatos megtévesztés”)
Termék gyártását megrendelő (termék jelölésén):
Név/vállalkozás: Cholestifin LLC
Név/vállalkozás címe: 626 RexCorp Plaza, Uniondale, New York, 11556 USA
A weboldal tartalmáért felelős:
Név/vállalkozás: Cholestifin LLC
Név/vállalkozás címe: 626 RexCorp Plaza, Uniondale, New York, 11556 USA
Termék kiszállítását megrendelő:
Név/vállalkozás: Cholestifin
Név/vállalkozás címe: 11556 Uniondale, 626 RexCorp Plaza
A termék pontos azonosítására alkalmas adatok: LOT: 02180808; minőségmegőrzési idő: 02.2020
Jogsértés rövid leírása: A termékkel kapcsolatos tájékoztatás hiányos, pontatlan és megtévesztő. A weboldalon olyan állítások kerültek feltüntetésre, melyek nem engedélyezettek ill. nem
állnak EFSA általi értékelés alatt sem. A termékkel kapcsolatos leírásban olyan információk kerültek elhelyezésre, amelyek a fogyasztóban félelmet kelthetnek, illetve azt sugallják, hogy a termék
fogyasztásának elkerülése akár halálhoz is vezethet, amely utalás szintén nem megengedett. A termék jelölése továbbá nem magyar nyelvű.
Ellenőrző hatóság: Nébih Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság
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http://hu.dietstars.pro/azlqgugpuj/ms
ywwt3kxVGD0uO/?ap=1&esub=7EA5QCQlfo9pXjgEDZXUD Diet STARS food supplement, 120 g
0TUDwjUzclCCAgADEQkKEQEiB25
sMQAA#init

http://bestpromocenter.com/36/kd12640-puf/gps/offer.php

Dietary supplement
KANKUSTA DUO, 26 g, 60 capsules

PURPLE MANGOSTEEN FOOD
https://www.splendidbodyreview.com
SUPPLEMENT INSTANT DRINK, 150
/HU_Official_f1
g

Név/vállalkozás

Részletek

Termék jelölésén: 2WTRADE LLP

Célellenőrzés („Csodát ígérő termékekkel kapcsolatos megtévesztés”)
Terméket forgalmazó (termék jelölésén):
Név/vállalkozás: 2WTRADE LLP
Név/vállalkozás címe: 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London. UK. Tel: +44 20 37693385
Az Egyesült Királyság illetékes hatósága megállapította, hogy a megadott cím vélhetően fiktív, fizikai jelenlét nincsen.
Termék gyártását megrendelő:
Név/vállalkozás: Moreesta Holdings Ltd.
Név/vállalkozás címe: Theklas Lysioti 35, 3030 Limassol.
Terméket gyártó:
Név/vállalkozás: TOPNATUR sro
Név/vállalkozás címe: K Teplinám 679, 763 15 Slusovice, Cseh Köztársaság
Számlán szereplő:
Név/vállalkozás: Mulberry Corp. Limited
Név/vállalkozás címe: Tal-Qroqq Street, Msida, MSD1703, Malta, Tax No.: C79354
Termék kiszállítását megrendelő:
Név/vállalkozás: Mulberry Corp. Limited
Név/vállalkozás címe: Tal-Qroqq Street, Msida, MSD1703, Malta, Tax No.: C79354
A termék pontos azonosítására alkalmas adatok: Batch: L80345; minőségmegőrzési idő: September 25, 2019
Jogsértés rövid leírása:
A termékkel kapcsolatos tájékoztatás hiányos és megtévesztő. A weboldalon és a terméken olyan állítások kerültek feltüntetésre, melyek nem engedélyezettek ill. nem állnak EFSA általi
értékelés alatt sem. A termékkel kapcsolatos weboldalon továbbá azt sugallják, hogy az tartalmaz többek között zöld kávét, (ananászból kinyert) bromelain enzimet, guaranát, azonban a termék
jelölésén szereplő összetétel szerint a termékben az említett összetevők nincsenek jelen. A csomagoláson a fő látómezőben kiemelésre került a guarana és az ananász, amely azt sugallja, hogy
e kettő gyümölcs a termék fő alkotóeleme, azonban a valóságban ezeket a termék csak aromaként tartalmazza. A termék jelölése nem magyar nyelvű.
Külföldi jogsegély van folyamatban.
Ellenőrző hatóság: Nébih Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság

A termék jelölésén:
PRODUCTS LLC.

Célellenőrzés („Csodát ígérő termékekkel kapcsolatos megtévesztés”)
Terméket gyártató és forgalmazó (termék jelölésén):
Név/vállalkozás: PRODUCTS LLC.
Név/vállalkozás címe: 7950 NW 53rd Street, Suite 337, Miami, Florida 33166, USA
Made in EU.
Termék kiszállítását megrendelő:
Név/vállalkozás: PRO SPEDITON LIMITED
Név/vállalkozás címe: Suite 4, Gibro House, 4 Giro’s Passage, Gibraltar
A termék pontos azonosítására alkalmas adatok: Batch number: MS-0719, minőségmegőrzési idő: 07.2019
Jogsértés rövid leírása:
A weboldalon olyan állítások kerültek feltüntetésre, melyek nem engedélyezettek ill. nem állnak EFSA általi értékelés alatt sem, valamint a fogyás ütemére is utaltak, amely szintén nem
megengedett.
Ellenőrző hatóság: Nébih Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság

A termék jelölésén:
Purple Mangosteen LLC

Célellenőrzés („Csodát ígérő termékekkel kapcsolatos megtévesztés”)
Termék gyártását megrendelő (termék jelölésén):
Név/vállalkozás: Purple Mangosteen LLC
Név/vállalkozás címe: 63 Tresser Boulevard, Stamford, Connecticut 06901 USA
Termék kiszállítását megrendelő:
Név/vállalkozás: Purple Mangosteen
Név/vállalkozás címe: 263 Tresser Boulevard 3200 West End Avenue
Termék forgalmazója:
Név/vállalkozás: PINERA INC
Név/vállalkozás címe: 19C Trolley Square, Wilmington, DE 19806, USA
Számlán szereplő:
Név/vállalkozás: Purple Mangosteen LLC
Név/vállalkozás címe: 263 Tresser Boulevard Stamford, Connecticut 06901, USA
A termék pontos azonosítására alkalmas adatok: LOT: 2004180809; minőségét megőrzi: 04.2020
Jogsértés rövid leírása:
A termékkel kapcsolatos tájékoztatás hiányos, pontatlan és megtévesztő. A weboldalon olyan állítások kerültek feltüntetésre, melyek nem engedélyezettek ill. nem állnak EFSA általi értékelés
alatt sem. A termékkel kapcsolatos leírásban olyan információk kerültek elhelyezésre, amelyek a fogyasztóban félelmet kelthetnek, illetve azt sugallják, hogy a termék fogyasztásának elkerülése
betegségekhez (pl. szívinfarktus, diabétesz) akár halálhoz is vezethet, amely utalás szintén nem megengedett.
Ellenőrző hatóság: Nébih Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság

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

15.

16.

17.

2019.02.08

2019.02.08

2019.02.13

Weboldal

www.lypofitduo.com

http://nidora.com/hu-official-g5

http://www.reductil-termeszetes.hu/

Termék megnevezése

Lypofit Duo Food Supplement, 20 ml

NIDORA® Food supplement, 40 g

Név/vállalkozás

Részletek

A termék jelölésén: LypofitDuo LLC

Célellenőrzés („Csodát ígérő termékekkel kapcsolatos megtévesztés”)
Termék gyártását megrendelő és forgalmazó (termék jelölésén):
Név/vállalkozás: LypofitDuo LLC
Név/vállalkozás címe: 325 N. St. Paul Street, Dallas, Texas, 75201
Készült az Európai Unióban
Termék kiszállítását megrendelő:
Név/vállalkozás: Lypofit Duo
Név/vállalkozás címe: Dallas, 325 N. St. Paul Street
Számlán szereplő:
Név/vállalkozás: Lypofit Duo LLC
Név/vállalkozás címe: 325 N. St. Paul Street, Dallas, Texas, USA
A termék pontos azonosítására alkalmas adatok: Lot: 04180813, minőségmegőrzési idő: 04.2020
Jogsértés rövid leírása:
A termékkel kapcsolatos tájékoztatás hiányos, pontatlan és megtévesztő. A weboldalon olyan állítások kerültek feltüntetésre, melyek nem engedélyezettek ill. nem állnak EFSA általi értékelés
alatt sem. A termékkel kapcsolatos leírásban továbbá gyógyító tulajdonságra is utalnak, amely szintén nem megengedett.
Ellenőrző hatóság: Nébih Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság

A termék jelölésén: Nidora LLC

Célellenőrzés („Csodát ígérő termékekkel kapcsolatos megtévesztés”)
Termék gyártását megrendelő (termék jelölésén):
Név/vállalkozás: Nidora LLC
Név/vállalkozás címe: Trolley square 20C, Wilmington, DE 19806
A weboldal tartalmáért felelős:
Név/vállalkozás: Nidora LLC
Számlán szereplő:
Név/vállalkozás: Nidora LLC
Név/vállalkozás címe: Trolley square 20C, Wilmington, DE 19806
A termék pontos azonosítására alkalmas adatok: LOT: 03170802; minőségmegőrzési idő: 01.03.2019
Jogsértés rövid leírása:
A termékkel kapcsolatos tájékoztatás hiányos, pontatlan és megtévesztő. A weboldalon olyan állítások kerültek feltüntetésre, melyek nem engedélyezettek ill. nem állnak EFSA általi értékelés
alatt sem, valamint a fogyás ütemére is utaltak, amely szintén nem megengedett.
Ellenőrző hatóság: Nébih Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság

Reductil Natural supliment alimentar, 3
Termék jelölésén: British Pharma SRL
x 10 capsule =30 capsule

Közérdekű bejelentés kivizsgálása
Terméket forgalmazó (termék jelölésén):
Név/vállalkozás: British Pharma SRL
Név/vállalkozás címe: A terméken elhelyezett GTIN szám (vonalkód) „6 423320 800015” jogtalanul került felhasználásra.
Terméket márkaneve: BRITISH PHARMA
Számlán szereplő:
Név/vállalkozás: Ritual International
Név/vállalkozás címe: Str. Diaconu Coresi, nr. 53, Bucuresti, Sector 1
A reductil-termeszetes.hu domaint használó:
Név/vállalkozás: Ritual International SRL
Név/vállalkozás címe: P-ta Amzei Nr. 10-2, 010847 Bucuresti
Termék kiszállítását megrendelő:
Név/vállalkozás: Ritual International
A termék pontos azonosítására alkalmas adatok: Lot nr.: 1333/06.17; minőségmegőrzési idő: 06/2019
Jogsértés rövid leírása:
A termék nem negedélyezett új élelmiszert, – zeolit – valamint nem jelölt és étrend-kiegészítőkben nem engedélyezett mesterséges színezéket (Eritrozin (E127)) tartalmaz, ezért nem tekinthető
biztonságosnak. A termékkel kapcsolatos tájékoztatás hiányos és megtévesztő. A weboldalon olyan állítások kerültek feltüntetésre, melyek nem engedélyezettek ill. nem állnak EFSA általi
értékelés alatt sem, valamint a fogyás ütemére is utaltak, ami szintén nem megengedett. A weboldalon szereplő - fogyást illusztráló - kép egy amerikai weboldalról származik. A nagymértékű
fogyás a valóságban egy teljes életmódváltás eredménye volt, annak nincs köze a termék fogyasztásához. A termék jelölése nem magyar nyelvű. A termék jelölésén feltüntett brit zászló,
valamint a BRITISH PHARMA márkajelzés arra utal, hogy a termék az Egyesült Királyságból származik, amely nem felel meg a valóságnak.
Az ügy 2019.0482 ügyszámon a RASFF-ra került fel – (2019.02.08.)
Ellenőrző hatóság: NÉBIH Élelmiszer- ésTakarmánybiztonsági Igazgatóság

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

18.

19.

20.

2019.04.03

2019.06.17

2019.06.17

Weboldal

Termék megnevezése

https://www.drugstore.hu/termek/chu Chuchuhuasi 500 mg, 60 darab
chuhuasi-5/
keményzselatin kapszula

www.buygreencoffeeplus.com/hu

https://untoxin.com/hu/

Név/vállalkozás

Termék jelölésén: LABOTUR Kft.

GREEN COFFEE plus étrendTermék jelölésén: Manufactured for: Vital
kiegészítő, 60 CAPSULES (40 G NET) Investments Sp. z.o.o. S.K.A.

UNTOXIN, 60 CAPSULES (42g net)

Termék jelölésén: Vitalinv Limited S.K.A.

Részletek
Közérdekű bejelentés kivizsgálása
Terméket forgalmazó:
Név/vállalkozás: LABOTUR Kft.
Név/vállalkozás címe: Termék márkaneve: DS
A jogsértést elkövető élelmiszervállalkozás cégneve és címe:
Név/vállalkozás: LABOTUR Kft.
Név/vállalkozás címe: 3043 Egyházasdengeleg, Petőfi út 2.
A jogsértés időpontjában bejegyzett tisztségviselő neve: Piller György
Jogsértés rövid leírása:
A megjelölt termék alapanyaga a Maytenus macrocarpa – mint a Maytenus faj egyéb tagjai - erős hatású alkaloid tartalma, valamint citotoxikus tulajdonsága miatt szerepel az Országos
Gyószerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet élelmiszerekben és étrend-kiegészítőkben alkalmazásra nem javasolt növényeit tartalmazó jegyzékében, ezért élelmiszerekben – köztük étrendkiegészítőkben történő alkalmazása veszélyes lehet. A termékkel kapcsolatos tájékoztatás továbbá mind a terméket eladásra felkínáló weboldalon, mind a terméken hiányos és megtévesztő. A
weboldalon az ellenőrzéskor olyan egészségre vonatkozó állítások is szerepeltek, melyek nem engedélyezettek ill. nem állnak EFSA általi értékelés alatt sem, egyes állítások továbbá azt
sugallták, hogy a termék gyógyító tulajdonsággal is rendelkezik, amely szintén nem megengedett.
Élelmiszer-biztonsági hiba és jelölési előírások megsértése miatt a termék forgalomból történő kivonása és a fogyasztókhoz eljutott termékek visszahívása került elrendelésre. A vizsgált
termékre vonatkozó adatok: minőség-megőrzési idő: 08-11-2020, A forgalomból történő kivonás minőség-megőrzési időre való tekintet nélkül történt.
Ellenőrző hatóság: Nébih Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság
Célellenőrzés („Csodát ígérő termékekkel kapcsolatos megtévesztés”)
Termék gyártását megrendelő (termék jelölésén):
Név/vállalkozás: Manufactured for: Vital Investments Sp. z.o.o. S.K.A.
Név/vállalkozás címe: 00-696 Warsaw, Jana Pankiewicza 3., Poland
Terméket feladó:
Név/vállalkozás: Basic Logistic Kft.
Név/vállalkozás címe: 9134 Bodonhely, Dózsa György utca 47.
Számlán szereplő:
Név/vállalkozás: VITALINV LIMITED S.K.A.
Név/vállalkozás címe: Staromiejska 8/12 26600 RADOM
A szerződési feltételekért felelős:
Név/vállalkozás: Dhamil Corp. Marbella
Név/vállalkozás címe: 55 th East Street No 6, City of Panama, Panama
A termék pontos azonosítására alkalmas adatok: Batch no.: 010696; minőségmegőrzési idő: 05 2019
Jogsértés rövid leírása:
A termékkel kapcsolatos tájékoztatás hiányos és megtévesztő. A weboldalon és a terméken olyan állítások kerültek feltüntetésre, melyek nem engedélyezettek ill. nem állnak EFSA általi
értékelés alatt sem, továbbá a termékkel kapcsolatos tájékoztatásban a fogyás ütemére, illetve gyógyító tuladjdonságra is utaltak, ami szintén nem megengedett. A termékkel kapcsolatos
weboldal szerint a termék 100%-ban természetes összetevőkből áll, azonban az összetevők között szerepel többek között mesterséges színezék is, így a termékkel kapcsolatos tájékoztatás
nem megfelelő. A termék jelölése továbbá nem magyar nyelvű.
A Basic Logistic Kft.-vel szemben bírság kiszabására került sor, továbbá külföldi jogsegély is folyamatban van.
Ellenőrző hatóság: Nébih Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság
Célellenőrzés („Csodát ígérő termékekkel kapcsolatos megtévesztés”)
Termék gyártását megrendelő (termék jelölésén):
Név/vállalkozás: Produced for: Vitalinv Limited S.K.A.
Név/vállalkozás címe: Jana Pankiewicza 3, 00-696, Warszawa
Terméket feladó:
Név/vállalkozás: Basic Logistic Kft
Név/vállalkozás címe: 9134 Bodonhely, Dózsa György utca 47.
Számlán szereplő:
Név/vállalkozás: VITALINV LIMITED SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Név/vállalkozás címe: 00-696 Warszawa, Jana Pankiewicza 3
A szerződési feltételekért felelős:
Név/vállalkozás: Dhamil Corp. Marbella
Név/vállalkozás címe: 55 th East Street No 6, City of Panama, Panama
A termék pontos azonosítására alkalmas adatok: Batch number: 86 01160; minőségmegőrzési idő: 15122019
Jogsértés rövid leírása:
A termékkel kapcsolatos tájékoztatás hiányos és megtévesztő. A weboldalon és a terméken olyan állítások kerültek feltüntetésre, melyek nem engedélyezettek ill. nem állnak EFSA általi
értékelés alatt sem, továbbá a termékkel kapcsolatos tájékoztatásban gyógyító tulajdonágra is utaltak, ami szintén nem megengedett. A termékkel kapcsolatos weboldalon szereplő tájékoztatás
azt sugallja, hogy a termék fogyasztása mindenki számára biztonságos, azonban a termék angol nyelvű jelölése alapján a fogyasztás nem javasolt többek között 18 év alatti személyeknek,
valamint különböző betegségben (pl. magas vérnyomás, vese- és máj rendellenességek) szenvedőknek. A termék jelölése továbbá nem magyar nyelvű.
A Basic Logistic Kft.-vel szemben bírság kiszabására került sor, továbbá külföldi jogsegély is folyamatban van.
Ellenőrző hatóság: Nébih Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság

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

21.

22.

23.

2019.06.17

2019.07.17

2019.07.26

Weboldal

https://follixin.com/hu/

https://revolyn-hu.com/index.html

Termék megnevezése

Follixin, 60 CAPSULES (27 g net)

Revolyn ULTRA, 37 g – 60 Kapseln

https://www.netamin.hu/termekeink/n netamin.hu SUPERFOOD KAPSZULA
etamin-superfood-kapszula/
étrend-kiegészítő, 60 kapszula

Név/vállalkozás

Termék jelölésén: Vital Investments Sp.
z.o.o. S.K.A.

Részletek
Célellenőrzés („Csodát ígérő termékekkel kapcsolatos megtévesztés”)
Termék gyártását megrendelő (termék jelölésén):
Név/vállalkozás: Manufactured for: Vital Investments Sp. z.0.0. S.K.A.
Név/vállalkozás címe: ul. Pankiewicza 3, 00-696 Warsaw, Poland
Terméket feladó:
Név/vállalkozás: Basic Logistic Kft.
Név/vállalkozás címe: 9134 Bodonhely, Dózsa György utca 47.
Számlán szereplő:
Név/vállalkozás: VITALINV LIMITED SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Név/vállalkozás címe: 00-696 Warszawa, Jana Pankiewicza 3.
A szerződési feltételekért felelős:
Név/vállalkozás: Dhamil Corp. Marbella
Név/vállalkozás címe: 55 th East Street No 6, City of Panama, Panama
A termék pontos azonosítására alkalmas adatok: Batch number: 36 02160; minőségmegőrzési idő: 31.10.2019
Jogsértés rövid leírása:
A termékkel kapcsolatos tájékoztatás hiányos és megtévesztő. A weboldalon és a terméken olyan állítások kerültek feltüntetésre, melyek nem engedélyezettek ill. nem állnak EFSA általi
értékelés alatt sem, továbbá a termékkel kapcsolatos tájékoztatásban gyógyító tulajdonágra is utaltak, ami szintén nem megengedett. A termék jelölése továbbá nem magyar nyelvű.
A Basic Logistic Kft.-vel szemben bírság kiszabására került sor, továbbá külföldi jogsegély is folyamatban van.
Ellenőrző hatóság: Nébih Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság

Termék jelölésén: Spring Life Ltd.

Célellenőrzés („Csodát ígérő termékekkel kapcsolatos megtévesztés”)
Terméket forgalmazó (termék jelölésén):
Név/vállalkozás: Spring Life Ltd.
Név/vállalkozás címe: 2nd FI., 201 HAVERSTOCK HILL LONDON ENGLAND NW3 4QG
A szállító levélen szereplő:
Név/vállalkozás: Springlife Naturals
Név/vállalkozás címe: 16192 COASTAL HIGHWAY LEWES DELAWARE 19985 – US
A termékkel kapcsolatos reklamációkért felelős:
Név/vállalkozás: Nathans Naturals
Név/vállalkozás címe: PO Box 1366 BEDFORD MK41 5AD, Great Britain
A weboldal tartalmáért felelős:
Név/vállalkozás: L.G.O. Goods Online Ltd. (EU)
Név/vállalkozás címe: A termék pontos azonosítására alkalmas adatok: Batch no.: BN:803014b; minőségmegőrzési idő: 04/21
Jogsértés rövid leírása:
A termékkel kapcsolatos tájékoztatás hiányos és megtévesztő. A weboldalon és a terméken olyan állítások kerültek feltüntetésre, melyek nem engedélyezettek ill. nem állnak EFSA általi
értékelés alatt sem, továbbá a termékkel kapcsolatos tájékoztatásban a fogyás ütemére is utaltak, ami szintén nem megengedett. A fogyás igazolásaként feltüntetett – egyébként testedzéssel és
helyes étrend alkalmazásával elért eredményt mutató - előtte-utána fotók egyéb oldalakról származnak. A termék jelölése továbbá nem magyar nyelvű. Külföldi jogsegély van folyamatban.
Ellenőrző hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal ÉTbI

Natural Herbal Kft.

Közérdekű bejelentés kivizsgálása
A szállítólevélen szereplő:
Név/vállalkozás: Natural Herbal Kft.
Név/vállalkozás címe: 1116 Budapest, Fehérvári út 132-144.
A weboldal tartalmáért felelős:
Név/vállalkozás: Natural Herbal Kft.
Név/vállalkozás címe: 1116 Budapest, Fehérvári út 132-144.
A termék pontos azonosítására alkalmas adatok: minőségmegőrzési idő: 01/12/2020
Jogsértés rövid leírása:
A termékkel kapcsolatos tájékoztatás hiányos, pontatlan és megtévesztő. A termék a SUPERFOOD megnevezés ellenére, a valóságban a „superfood”-ként aposztrofált gyümölcsök, zöldségek,
illetve gyógynövények jelentős része elhanyagolható mennyiségben van jelen, tehát valószínűsíthetően nem képesek kifejteni a vélt vagy valós kedvező egészségügyre gyakorolt hatásukat. A
terméket továbbá gyógynövényalapúnak hirdetik, holott a termékösszetétel alapján az egyébként nagyszámú összetevők közül csak 2 összetevője tekinthető gyógynövénynek. A weboldalon
feltüntetett „organikus vitamin és ásványi anyag bomba” és „25 organikus vitaminforrás” állítások továbbá azt sugallják, hogy a termék organikus alapanyagokból készült, amely nem bizonyított.
A weboldalon olyan állítások kerültek feltüntetésre, melyek nem engedélyezettek ill. nem állnak EFSA általi értékelés alatt sem, amely nem megengedett.
Ellenőrző hatóság: Nébih Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság

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

24.

25.

2019.09.11

2019.12.18

Weboldal

http://www.vadmango.com/

https://prostalyn.hu/

Termék megnevezése

Wild Mango EXTREME BURN, 60
CAPSULES

Prostalyn, 90 db, 103,5 g

Név/vállalkozás

Termék jelölésén: Bramex-Innovo Kft.

Termék jelölésén: Shop-Trade Kft.

Részletek
Célellenőrzés („Csodát ígérő termékekkel kapcsolatos megtévesztés”)
Terméket forgalmazó magyar vállalkozás (termék jelölésén):
Név/vállalkozás: Bramex-Innovo Kft.
Név/vállalkozás címe: H-6722 Szeged, Bécsi kürút 23.
A cégnyilvántartás adatai szerint „kényszertörlés alatt” álló cég.
Terméket forgalmazó külföldi vállalkozás (termék jelölésén):
Név/vállalkozás: Neebs Diet &Cosmetics Inc.
Név/vállalkozás címe: 9400 W. Church St. Orlando – FL 32801 USA
A számlán szereplő vállalkozás:
Név/vállalkozás: Primercantis Kft.
Név/vállalkozás címe: 2220 Vecsés, Dózsa György út 1.
A cégnyilvántartás adatai szerint „kényszertörlés alatt” álló cég.
A weboldalas kapcsolattartó:
Név/vállalkozás: United Health Group International Kereskedelmi Rt.
Név/vállalkozás címe: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 50. III. em. 2.
Felszámolás miatt cégjegyzékből törölt vállalkozás.
A termék pontos azonosítására alkalmas adatok: minőségmegőrzési idő: 2020.02.20.
Jogsértés rövid leírása:
A termékkel kapcsolatos tájékoztatás hiányos és megtévesztő. A weboldalon és a terméken olyan állítások kerültek feltüntetésre, melyek nem engedélyezettek ill. nem állnak EFSA általi
értékelés alatt sem, továbbá a termékkel kapcsolatos tájékoztatásban a fogyás ütemére, valamint gyógyító tulajdonságra is utalnak, amely szintén nem megengedett. A fogyás igazolásaként
feltüntetett – egyébként testedzéssel és helyes étrend alkalmazásával elért eredményt mutató - előtte-utána fotók egyéb oldalakról származnak. A termék a weboldal tájékoztatása alapján nem
tartalmaz cukrot, azonban a termékösszetétel alapján (különböző gyümölcsök, maltodextrin, stb.) ez az állítás nem felel meg a valóságnak. Mivel sem a termék weboldalán sem a terméken nem
került feltüntetésre tápértékjelölés, ezért nem ismert a termék pontos cukortartalma, így a túlfogyasztás lehetőségéből adódóan veszélyt jelenthet egyes betegségekben (pl. diabétesz, inzulin
rezisztencia) szenvedő emberek egészségére.
Ellenőrző hatóság: Nébih Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság
Célellenőrzés („Csodát ígérő termékekkel kapcsolatos megtévesztés”)
Terméket forgalmazó és a termék weboldalon elhelyezett tájékoztatásáért felelős magyar
vállalkozás: Shop-Trade Kft.
vállalkozás címe: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 76.
A termék pontos azonosítására alkalmas adatok: tételazonosító: 60181259; minőségmegőrzési idő: 30.11.2020
Jogsértés rövid leírása:
A termékkel kapcsolatos tájékoztatás hiányos és megtévesztő. A weboldalon és a terméken olyan állítások kerültek feltüntetésre, melyek nem engedélyezettek ill. nem állnak EFSA általi
értékelés alatt sem, továbbá a termékkel kapcsolatos tájékoztatásban gyógyító tulajdonságra is utalnak, amely szintén nem megengedett. A termékkel kapcsolatos tájékoztatás szerint a termék
fogyasztása nem okozhat mellékhatásokat, ugyanakkor a termék összetevői között – egyébként terápiás dózisban – szereplő gyógynövények külön-külön is rendelkeznek ilyenekkel (pl. gyomorés bélrendszeri problémák, allergiás rekaciók, fejfájás), továbbá a weboldalon nem kerültek feltüntetésre azok a fogyasztói csoportok sem, amelyek számára a termék fogyasztása nem ajánlott.
A termékkel kapcsolatos tájékoztatás megtévesztő a termék besorolását illetően is, úgyanis hol étrend-kiegészítőként, hol gyógyszerként utalnak rá, ez szintén nem felel meg a vonatkozó
jogszabályi előírásnak.
Ellenőrző hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal ÉTbI
Közérdekű bejelentés kivizsgálása – „Koronavírus elleni termék”
A termék weboldalán nem szerepel felelős vállalkozás.

26.

2020.04.15

https://blogslive.website/rst/intoxichu-hu2-antiparasite-ruprokla1/index.php#

INTOXIC AVORMIN, 30 caps

ismeretlen

Jogsértés rövid leírása:
A weboldalon elhelyezett, termékkel kapcsolatos tájékoztatás hiányos és megtévesztő. A termékkel kapcsolatos tájékoztatásból hiányoznak a kötelező jelölési elemek, többek között nem került
feltüntetésre sem a termék valós összetétele, sem a termékben lévő táplálkozásélettani hatással rendelkező anyagok, valamint nem kerültek felsorolásra azon személyek sem, akik számára a
termék fogyasztása egészségügyi kockázatot jelenthet.
A termékkel kapcsolatban olyan állítások kerültek feltüntetésre, melyek nem engedélyezettek ill. nem állnak EFSA általi értékelés alatt sem, továbbá a termék gyógyító tulajdonságára (a
koronavírus fertőzés megelőzésére, gyógyítására alkalmas) is utalnak, amely szintén nem megengedett. A termékkel kapcsolatos leírásban olyan információk kerültek elhelyezésre, amelyek a
fogyasztóban félelmet kelthetnek, illetve azt sugallják, hogy a termék fogyasztásának elkerülése akár halálhoz is vezethet, amely utalás tiltott.
Ellenőrző hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal ÉTbI

Jogsértő tartalmú weboldal – közérdekű bejelentés kivizsgálása
A termék weboldalán nem szerepel felelős vállalkozás.

27.

2020.04.28

http://c-nrj-newstvr-hu.beautyshopping.net/?alclick=ttJDBX&alstre Cardo NRJ, 10 g
am=7Hc&sub_id=free_cardio_0407

ismeretlen

Jogsértés rövid leírása:
A weboldalon elhelyezett, termékkel kapcsolatos tájékoztatás hiányos és megtévesztő. A termékkel kapcsolatos tájékoztatásból hiányoznak a kötelező jelölési elemek, többek között nem került
feltüntetésre sem a termék valós összetétele, sem a termékben lévő táplálkozásélettani hatással rendelkező anyagok, valamint nem kerültek felsorolásra azon személyek sem, akik számára a
termék fogyasztása egészségügyi kockázatot jelenthet.
A termékkel kapcsolatban olyan állítások kerültek feltüntetésre, melyek nem engedélyezettek ill. nem állnak EFSA általi értékelés alatt sem, továbbá a termék gyógyító és betegségmegelőző
tulajdonságára is utalnak, amely szintén nem megengedett. A termék hatékonyságának igazolásaként feltüntetett személy a valóságban nem magyar, hanem orosz származású és a leírttal nem
megegyező életkorú. A hosszú életkora természetesen nem az étrend-kiegészítő szedésének köszönhető. Az orvosszakértőként megjelölt személy szintén nem valós, a kép egy lengyel
orvostechnikai eszközöket forgalmazó cég oldaláról származik. Az arcképet egyébként számtalan más, – magyar és külföldi - hasonló témájú hirdetésben is felhasználták már, ahol különböző
nevek kerültek feltüntetésre a kép mellett.
Ellenőrző hatóság: Nébih Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság

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

28.

29.

2020.04.28

2020.04.28

Weboldal

Termék megnevezése

http://hu.germitox.com/?alclick=tex
yz6&alstream=D64&fbclid=IwAR2B
®
GERMITOX , 30 tablets
MTYXAGxgiS0WkHMGCbIOjjLcjMnt2
gQCysHUgsY3IdDYA0WTg80ZTUE

Név/vállalkozás

ismeretlen

http://velemenyekhu.com/intoxic?fbclid=IwAR0Qy93m
_KQ_pg2zDFPyDeXH4iIwWlBrjOQX
INTOXIC, 30 Capsules; a megrendelési
9piEZNB6ODQ-rGDsynWO9bo és
felületre kattintva:
ismeretlen
https://lngohhfq.herbsbetter.com/?si
AVORMIN TOXIC, 30 caps
d1=hu_vehu_intoxic&sid5=5cn1l05ea6d842d7f
dd

Részletek
Jogsértő tartalmú weboldal – közérdekű bejelentés kivizsgálása
A termék weboldalán nem szerepel felelős vállalkozás.
Jogsértés rövid leírása:
A termékkel kapcsolatos tájékoztatás megtévesztő és hiányos. A weboldalon elhelyezett, termékkel kapcsolatos információ ellentmondásban áll a terméken szereplő adatokkal, ugyanis a
weboldal szerint a termék „tanúsítvánnyal ellátott gyógyszerkészítmény; méregtelenítő orvosság…mely orvosi recept nélkül iható”, a terméken szereplő jelölés alapján azonban étrend-kiegészítő.
A termékkel kapcsolatos tájékoztatásból hiányoznak továbbá az élelmiszerekkel és étrend-kiegészítőkkel kapcsolatos kötelező jelölési elemek, többek között nem került felsorolásra a termék
összes összetevője, valamint azon személyek ismertetése sem, akik számára a termék fogyasztása egészségügyi kockázatot jelenthet.
A termékkel kapcsolatban olyan állítások kerültek feltüntetésre, melyek nem engedélyezettek ill. nem állnak EFSA általi értékelés alatt sem, továbbá a termék gyógyító és betegségmegelőző
tulajdonságára is utalnak, amely élelmiszerek esetén szintén nem megengedett. A termékkel kapcsolatos tájékoztatás továbbá azt is sugallja, hogy a termék fogyasztásának elmulasztása
egészségügyi kockázatot rejt és a képi megjelenítés alkalmas arra is, hogy félelmet keltsen a lehetséges fogyasztókban, amely szintén tiltott. A termék hatékonyságának igazolásaként
feltüntetett egészségügyi személy is fiktív, a kép a valóságban egy orosz fogászati oldalról (https://kiev.dental/specialist/nikolenko-taras-vasilevich) származik.
Ellenőrző hatóság: Nébih Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság

Jogsértő tartalmú weboldal - közérdekű bejelentés kivizsgálása
A termék weboldalán nem szerepel felelős vállalkozás.
Jogsértés rövid leírása:
A http://velemenyek-hu.com/intoxic?fbclid=IwAR0Qy93m_KQ_pg2zDFPyDeXH4iIwWlBrjOQX9piEZNB6ODQ-rGDsynWO9bo weboldalon eladásra kínált „INTOXIC, 30 Capsules” termékkel
kapcsolatos megrendelő fülre kattintva a https://lngohhfq.herbsbetter.com/?sid1=hu_ve-hu_intoxic&sid5=5cn1l05ea6d842d7fdd linkre kerülünk, ahol az „AVORMIN TOXIC, 30 caps”
megnevezésű termék megrendelésére van csak lehetőség.
Az „AVORMIN TOXIC, 30 caps” megnevezésű termék weboldalon feltüntetett összetevői között megtalálható a szárnyalt levelű ecetfa (Rhus typhina 'Dissecta') termésének kivonata. Az ecetfa
fajok (Rhus spp.) tannin-tartalmuk miatt szerepelnek az OGYÉI élelmiszerekben, étrend-kiegészítőkben alkalmazásra nem javasolt növényeinek jegyzékében. A szárnyalt levelű ecetfa növény
alkalmazási módja tehát nem felel meg az étrend-kiegészítők rendeltetésének.
A termékkel kapcsolatos tájékoztatás továbbá megtévesztő és hiányos. A tájékoztatásból hiányoznak az élelmiszerekkel és étrend-kiegészítőkkel kapcsolatos kötelező jelölési elemek, többek
között nem került felsorolásra a termék összes összetevője, valamint azon személyek ismertetése sem, akik számára a termék fogyasztása egészségügyi kockázatot jelenthet.
A termékkel kapcsolatban olyan állítások kerültek feltüntetésre, melyek nem engedélyezettek ill. nem állnak EFSA általi értékelés alatt sem, továbbá a termék gyógyító és betegségmegelőző
tulajdonságára is utalnak, amely élelmiszerek esetén szintén nem megengedett. A termékkel kapcsolatos tájékoztatás továbbá azt is sugallja, hogy a termék fogyasztásának elmulasztása
egészségügyi kockázatot rejt és a képi megjelenítés alkalmas arra is, hogy félelmet keltsen a lehetséges fogyasztókban, amely szintén tiltott. A termék hatékonyságának igazolásaként
feltüntetett egészségügyi személy is fiktív, a kép a valóságban egy orosz fogászati oldalról (https://kiev.dental/specialist/nikolenko-taras-vasilevich) származik.
Ellenőrző hatóság: Nébih Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság

Közérdekű bejelentés kivizsgálása – „Cardiline” magas vérnyomás ellen ajánlott készítmény.

30.

2020.05.18

http://hu.cardimednd.com/?TID=5EA
AB5AD005B7A5E5B0633DD&host=t Cardiline
okilb.com&c=hu

Bernadatte Ltd., Av Ricardo J. Alfaro,
Panama International

Jogsértés rövid leírása:
A weboldalon elhelyezett, termékkel kapcsolatos tájékoztatás hiányos és megtévesztő. A termékkel kapcsolatos tájékoztatásból hiányoznak a kötelező jelölési elemek, nem kerültek felsorolásra
azon személyek, akik számára a termék fogyasztása egészségügyi kockázatot jelenthet, a weboldalon azt állítják, hogy nincsenek mellékhatásai. Emellett olyan személyek fotóit használják fel,
akik több, más terméket reklámozó külföldi oldalon más nevekkel szerepelnek, a fotóval és névvel hivatkozott orvosszakértők pedig nem létező személyek.
A termékkel kapcsolatban olyan állítások kerültek feltüntetésre, melyek nem engedélyezettek illetve nem állnak EFSA általi értékelés alatt sem, továbbá a termék gyógyító tulajdonságára (
„vérnyomás normális az első alkalmazás után és örökre”, „Az angina pectoris, az aritmia, a neuroza, a memória javítása, a beszéd és a mozgás helyreállítása a stroke után.”) is utalnak, amely
szintén nem megengedett. A termékkel kapcsolatos leírásban olyan információk kerültek elhelyezésre, amelyek a fogyasztóban félelmet kelthetnek, illetve azt sugallják, hogy a termék
fogyasztásának elkerülése akár halálhoz is vezethet, amely utalás tiltott.
Ellenőrző hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal ÉTbI

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 – Külföldi jogsegély (AAC) keretén belül érkezett tájékoztatás kivizsgálása
Jogsértő tartalmú weboldal – Külföldi jogsegély (AAC) keretén belül érkezett tájékoztatás kivizsgálása
A weboldalon feltüntetett vállalkozás:
Név/vállalkozás: BERNADETTE LTD.
Név/vállalkozás címe: Av Ricardo J. Alfaro, Panama International

http://hu.detonicnd.com/?c=hu

31.

2020.07.02

http://hu.detocysnd.com/?c=hu

DETONIC POWDER, 50 g

BERNADETTE LTD.

http://hu.detoslimnd.com/?c=hu

Jogsértés rövid leírása:
A 3 megjelölt weboldalon elhelyezett, azonos megnevezésű termékkel kapcsolatos tájékoztatás hiányos és megtévesztő. Ugyanazt a terméket 3 különböző weboldalon, 3 különböző probléma
megoldására ajánlják. A http://hu.detonicnd.com/?c=hu weboldalon szereplő tájékoztatás szerint a terméket a hipertónia megelőzése és kezelésére alkalmas gyógyszerként hirdetik, melynek fő
összetevői az aloe vera kivonat, galagonya kivonat, gyöngyajak kivonat, tökmag kivonat és a hamvaskéreg gomba kivonat. A http://hu.detocysnd.com/?c=hu weboldalon ugyanezen terméket
már hólyaggyulladás kezelésére, illetve a betegség kiújulásának megelőzésére ajánlják, a feltüntetett összetétel némileg eltér a korábbi – azonos megnevezésű – termékétől, ebben az esetben a
D-mannóz, a szegfűszeg, az aloe vera, a tökmag és a galagonya jelenlétét emelik ki. A http://hu.detoslimnd.com/?c=hu weboldalon ugyanakkor termék éhségérzet csökkentő, természetes
fogyást beindító képességét hangsúlyozzák.
Mindhárom weboldal, termékkel kapcsolatos tájékoztatásából hiányoznak az élelmiszerek esetén alkalmazandó kötelező jelölési elemek, többek között egyik esetben sem került feltüntetésre
sem a termék teljes összetétele, sem a termékben lévő összes, táplálkozásélettani hatással rendelkező anyagok és azok valós mennyisége sem, valamint a http://hu.detoslimnd.com/?c=hu
weboldal kivételével nem kerültek felsorolásra azon személyek sem, akik számára a termék fogyasztása egészségügyi kockázatot rejthet.
Továbbá mindhárom weboldalon a termékkel kapcsolatban olyan állítások is feltüntetésre kerültek, melyek nem engedélyezettek ill. nem állnak EFSA általi értékelés alatt sem, a
http://hu.detonicnd.com/?c=hu és a http://hu.detocysnd.com/?c=hu weboldalakon továbbá gyógyító és betegségmegelőző tulajdonságra is utalnak, amely szintén nem megengedett. A termékkel
kapcsolatos tájékoztatás továbbá azt is sugallja, hogy a termék fogyasztásának elmulasztása egészségügyi kockázatot rejt, ami alkalmas arra is, hogy félelmet keltsen a lehetséges
fogyasztókban, amely szintén tiltott. A tájékoztatás azt is sugallja, hogy a termék helyettesítheti a hagyományos gyógyszeres terápia alkalmazását, amely növelheti az egészségügyi kockázatot.
A http://hu.detonicnd.com/?c=hu weboldalon a termék hatékonyságának igazolása céljából feltüntetett egészségügyi személy is fiktív, a kép a valóságban egy orosz weboldalról
(https://www.elawoman.com/moscow/fertility-doctors), a http://hu.detoslimnd.com/?c=hu weboldalon szereplő, fogyást illusztráló előtte-utána fotók pedig a www.pinterest.com-ról származnak.
Ellenőrző hatóság: Nébih Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság

32.

2020.07.20

https://www.everest-ayurveda.hu/eshop/ajurvedikus-egeszsegmegorzokurak/gyogyhatasu-immunerositokura/virusellenes-gondoskodas ;

https://www.everestayurveda.hu/e-shop/himalajaajurvedikusteak/rendszerterapia/manjishta

Utolsó rögzítés: 2020.07.20.

Manjishta Antiviral Immunity, 100 g

Everest Ayurveda s.r.o.

Jogsértő tartalmú weboldal
Jogsértő vállalkozás: Név/vállalkozás: Everest Ayurveda s.r.o. Név/vállalkozás címe: Bystrá 761/10, Prague 9, 193 00, Csehország
Jogsértés rövid leírása:
A 2 megjelölt weboldalon elhelyezett, azonos megnevezésű termékkel kapcsolatos tájékoztatásban számos nem engedélyezett egészségre vonatkozó állítás jelent meg, gyógyító és
betegségmegelőző tulajdonságra utalva. Az állítások szerint –többek között- a termék (két másik termékkel együtt szedve) hatékony a vírusok elleni támadással, a baktériumokkal és egyéb
fertőzésekkel szemben. Ezen állítások nem felelnek meg az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról szóló 1924/2006/EK rendelet előírásainak,
valamint a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló 1169/2011/EU rendelet 7. cikk (3) bekezdésében foglaltaknak, miszerint „az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatás
(…) nem tulajdoníthat az élelmiszereknek emberi betegségek megelőzésére, kezelésére vagy gyógyítására vonatkozó tulajdonságokat, és ilyen tulajdonságokra nem is utalhat”. A termék nem
rendelkezett OGYÉI notifikációval. A termék Tinospora cordifolia-t, Tribulus terrestris-t és Withania somnifera-t tartalmaz, melyek az OGYÉI Tudományos Tanácsadó Testülete által
élelmiszerekben, étrend-kiegészítőkben alkalmazásra nem javasolt növények listáján tiltott növényi összetevőknek számítanak Magyarországon.
Ellenőrző hatóság: Nébih Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság

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)

1

SPAR Magyarország
Kereskedelmi Kft.

Heiszler Gabriella

2019.02.14

7100/387-1/2019

2060 Bicske, Spar út 0326/I.
hrsz.

Megállapított jogsértés jogszabályi helye, jogcíme

Kiszabott bírság összege
(MFt)

Döntés visszavonása

Bírósági felülvizsgálat
megindulása

Végrehajtás felfüggesztése
iránti kérelem aktuális
állapota

Jogerős ítélet tartalma

17,00

nincs

nincs

nincs

nincs

35,00

nincs

van

nincs

helybenhagyó

4,29

nincs

nincs

nincs

nincs

3,00

nincs

van

nincs

Az FKMB a NÉBIH
döntését hatályon kívül
helyezte, új eljárásra
utasította, amely ellen
felülvizsgálati kérelmet
nyújtottunk be a Kúriához

8,00

nincs

van

nincs

nincs

0,50

nincs

nincs

nincs

nincs

Kötelezettségvállalást kötelezővé tevő döntés

3.§ (2) Tisztességtelen forgalmazói magatartásnak 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;

2

Aldi Magyarország
Kereskedelmi Bt.

Lajos Áron

2019.02.14

7100/586-1/2019

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
ha) a terméknek a kereskedő vagy javára eljáró más személy általi birtokba vételét [a h) pont vonatkozásában a továbbiakban: átvétel] követő harminc
2051 Biatorbágy, Mészárosok 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
útja 2.
követő tizenöt napon túl bocsátja a kereskedő rendelkezésére.
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

3

METRO Kereskedelmi Kft.

Böhne Fabian Niels

2019.03.12

7100/70-8/2019

2041 Budaörs, Keleti u. 3.

4

Lidl Magyarország Élelmiszer
Bt.

dr. Kaibinger Tamás

2019.03.12

7100/479-9/2019

1037 Budapest, Rádl árok 6.

5

Auchan Magyarország Kft.

Dominique Ducoux

2019.03.25

7100/1879-2/2019

2040 Budaörs, Sport u. 1-4.

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

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
3. § (2) Tisztességtelen forgalmazói magatartásnak minősül:
f) a kereskedő által a végső fogyasztónak nyújtott árengedményhez az árengedmény fogyasztó irányába történő nyújtásának időtartamától eltérő, annál
hosszabb időtartamra vonatkozó – akár részleges mértékű – beszállítói hozzájárulás kikötése, vagy a kereskedő által a végső fogyasztónak nyújtott
árengedménynél nagyobb mértékű beszállítói hozzájárulás kikötése

3.§ (2) Tisztességtelen forgalmazói magatartásnak minősül:

6

Vörösvár Kft.

Breier László

2019.03.25

7100/495-8/2019

1033 Budapest, Miklós u. 8.

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:
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

7

SPAR Magyarország
Kereskedelmi Kft.

Heiszler Gabriella

2019.04.03

7100/94-11/2019

2060 Bicske, Spar út 0326/I.
hrsz.

8

Tesco-Global Áruházak Zrt.

Pártos Zsolt

2019.06.20

7100/92-11/2019

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 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

9

Tesco-Global Áruházak Zrt.

Pártos Zsolt

2019.06.25

7100/69-6/2019

2040 Budaörs, Kinizsi u. 1-3.

kötváll végzés

nincs

nincs

-

nincs

6,50

nincs

van

nincs

nincs

26,66

nincs

nincs

nincs

nincs

A NÉBIH kötelezte a SPAR Magyarország Kft-t, hogy a 2019. március 27. napján kelt
kötelezettségvállalásának jelen végzés véglegessé válását követő naptól tegyen eleget,
melynek megfelelően 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:
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.

kötváll

nincs

nincs

nincs

nincs

A NÉBIH kötelezte a SPAR Magyarország Kft-t, hogy a 2019. június 06. napján kelt
kötelezettségvállalásának jelen végzés véglegessé válását követő naptól tegyen eleget,
melynek megfelelően 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.

kötváll

nincs

nincs

nincs

nincs

A NÉBIH kötelezte a Hansa-Kontakt Kft-t, hogy a 2018. június 27. napján kelt
kötelezettségvállalásának a végzés véglegessé válásától kezdődően tegyen eleget,
melynek megfelelően magatartását összhangba hozza a Tfmtv. 3. § (1) bekezdése és a
Tfmtv. 3. § (2) bekezdése h) pontjának rendelkezéseivel.

3.§ (2) Tisztességtelen forgalmazói magatartásnak minősül:
10

SPAR Magyarország
Kereskedelmi Kft.

Heiszler Gabriella

2019.06.26

7100/53-19/2019

2060 Bicske, Spar út 0326/I.
hrsz.

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

11

Duna-Coop Zrt.

Mersich Mátyás

2019.08.08

7100/590-8/2019

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
9700 Szombathely, Csaba u.
ha) a terméknek a kereskedő vagy javára eljáró más személy általi birtokba vételét [a h) pont vonatkozásában a továbbiakban: átvétel] követő harminc
11.
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
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

Kiszabott bírság összege
(MFt)

Döntés visszavonása

Bírósági felülvizsgálat
megindulása

Végrehajtás felfüggesztése
iránti kérelem aktuális
állapota

Jogerős ítélet tartalma

2,50

nincs

nincs

nincs

nincs

12

METRO Kereskedelmi Kft.

Böhne Fabian Niels

2019.11.13

7100/13062-10/2019

13

Hansa-Kontakt Kft.

Kis Attila

2019.11.18

7100/12495-11/2019.

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
6728 Szeged, Back Bernát u.
ha) a terméknek a kereskedő vagy javára eljáró más személy általi birtokba vételét [a h) pont vonatkozásában a továbbiakban: átvétel] követő harminc
6.
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.

0,50

nincs

nincs

nincs

nincs

14

City-Food Euro Kft.

Viszokay Árpád

2019.11.20

7100/596-7/2019

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
1138 Budapest, Váci út 175. 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.

0,50

nincs

nincs

nincs

nincs

13,15

nincs

nincs

nincs

nincs

4,00

nincs

nincs

nincs

nincs

45,00

nincs

van

nincs

nincs

58,50

nincs

nincs

nincs

nincs

2040 Budaörs, Keleti u. 3.

15

METRO Kereskedelmi Kft.

Böhne Fabian Niels

2019.11.21

7100/590-20/2019

2040 Budaörs, Keleti u. 3.

16

METRO Kereskedelmi Kft.

Böhne Fabian Niels

2019.11.28

7100/13856-11/2019

2040 Budaörs, Keleti u. 3.

17

SPAR Magyarország
Kereskedelmi Kft.

Heiszler Gabriella

2019.12.11

7100/3519-20/2019

18

Tesco-Global Áruházak Zrt.

Pártos Zsolt

2020.01.29

7100/168-1/2020

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
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
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

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
2060 Bicske, Spar út 0326/I.
logisztikai egységből másik logisztikai egységbe vagy az üzletbe történő szállítással összefüggő költségek - részben vagy egészben történő áthárítása a
hrsz.
beszállítóra a kereskedő részéről vagy harmadik közreműködő szereplő igénybevételével történő módon;
3.§ (2) Tisztességtelen forgalmazói magatartásnak minősül:
f) a kereskedő által a végső fogyasztónak nyújtott árengedményhez az árengedmény fogyasztó irányába történő nyújtásának időtartamánál hosszabb
2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3. 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;

nincs

A NÉBIH kötelezte a LIDL Magyarország Élelmiszer Bt-t, hogy a 2020. március 11.
napján kelt kötelezettségvállalásának jelen végzés véglegessé válását követő naptól
tegyen eleget, melynek megfelelően 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.

A NÉBIH kötelezte a SPAR Magyarország Kft-t, hogy a 2019. március 27. napján kelt
kötelezettségvállalásának jelen végzés véglegessé válását követő naptól tegyen eleget,
melynek megfelelően 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:
19

Lidl Magyarország Élelmiszer Bt.

dr. Kaibinger Tamás

2020.03.16

7100/1-11/2020

1037 Budapest, Rádl árok 6.

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

kötváll

nincs

nincs

nincs

3.§ (2) Tisztességtelen forgalmazói magatartásnak minősül:
20

Lidl Magyarország Élelmiszer Bt.

dr. Kaibinger Tamás

2020.03.16

7100/14-14/2020

21

METRO Kereskedelmi Kft.

Böhne-Fabian Niels

2020.03.17

7100/9-8/2020

22 SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.

Heiszler Gabriella

2020.03.18

7100/634-5/2020

23 SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.

Heiszler Gabriella

2020.04.15

7100/3-8/2020

1037 Budapest, Rádl árok 6.

2041 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:
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.

kötváll

nincs

nincs

nincs

nincs

14,48

nincs

nincs

nincs

nincs

3,50

nincs

nincs

nincs

nincs

3,50

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. 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:
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. 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

Kötelezettségvállalást kötelezővé tevő döntés

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)

24

Tesco-Global Áruházak Zrt.

Pártos Zsolt

2020.05.05

7100/2967-6/2020

2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3.

25

Tesco-Global Áruházak Zrt.

Pártos Zsolt

2020.05.14

7100/5-6/2020

Megállapított jogsértés jogszabályi helye, jogcíme

Kiszabott bírság összege
(MFt)

Döntés visszavonása

Bírósági felülvizsgálat
megindulása

Végrehajtás felfüggesztése
iránti kérelem aktuális
állapota

Jogerős ítélet tartalma

20,00

nincs

van

nincs

nincs

6,50

nincs

nincs

nincs

nincs

22,72

nincs

nincs

nincs

nincs

3,50

nincs

nincs

nincs

nincs

39,99

nincs

van

nincs

nincs

1,00

nincs

van

nincs

nincs

kötváll

nincs

nincs

nincs

nincs

3,50

nincs

nincs

nincs

nincs

2,00

nincs

nincs

nincs

nincs

5,00

nincs

előterjesztési h. i. nyitva

nincs

nincs

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
3.§ (2) Tisztességtelen forgalmazói magatartásnak minősül:

26

METRO Kereskedelmi Kft.

Böhne-Fabian Niels

2020.05.22

7100/48-15/2020

Heiszler Gabriella

2020.06.04

7100/54-10/2020

2040 Budaörs, Kinizsi u. 1-3.

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

28

Tesco-Global Áruházak Zrt.

Pártos Zsolt

2020.06.04

7100/11-13/2020

2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3.

29

Aldi Magyarország Kereskedelmi Bt.

Lajos Áron

2020.06.17

7100/4-11/2020

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
2051 Biatorbágy, Mészárosok útja
2.
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

30

Penny Market Kereskedelmi Kft

Florian Jens Naegele

2020.07.31

Heiszler Gabriella

2020.08.10

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
7100/52-12/2020 2351 Alsónémedi, Penny utca 2.
végső fogyasztónak nyújtott árengedménynél nagyobb mértékű beszállítói hozzájárulás kikötése, továbbá a (2a) bekezdésében foglalt rendelkezés be nem
tartása;

3.§ (2) Tisztességtelen forgalmazói magatartásnak minősül:
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q) a terméknek – az árukészletnek a kereskedő tevékenységének beszüntetése vagy profilváltás miatt történő legfeljebb tizenöt napos és a mezőgazdasági
7100/4073-15/2020 2060 Bicske, Spar út 0326/I. 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:

32

Auchan Magyarország Kft.

Dominique Ducoux

2020.08.27

7100/15-16/2019

2040 Budaörs, Sport u. 1-4.

33

Lidl Magyarország Élelmiszer Bt.

dr. Kaibinger Tamás

2020.09.03

7100/6106-8/2020

1037 Budapest, Rádl árok 6.

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:

Utolsó frissítés: 2020.09.22.

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 a Penny Market Kft-t, hogy a 2020. július 29. napján kelt
kötelezettségvállalásának haladéktalanul tegyen eleget, melynek megfelelően
biztosítsa a Tfmvt. 3. § (2) bekezdés f) pontjában foglaltak alapján, hogy az általa a
végső fogyasztónak nyújtott árengedményhez az árengedmény fogyasztó irányába
történő nyújtásának időtartamától eltérő, annál hosszabb időtartamra vonatkozó –
akár részleges mértékű – beszállítói hozzájárulást, vagy a kereskedő által a végső
fogyasztónak nyújtott árengedménynél nagyobb mértékű beszállítói hozzájárulást
nem köt ki, továbbá betartja a Tfmtv. 3. § (2a) bekezdésében foglalt rendelkezést.

Kötelezettségvállalás végrehajtása

