Talán hallották már a mondást: egészséges ember nincs, csak még nem lett alaposan kivizsgálva. Ez jut mindig az
eszembe, amikor heti szinten olvasok egy-egy olyan üzemrôl, raktárról, ahol egértanyán gyártják a lisztet, koszban és
bûzben készül a savanyúság, betonkeverôben készítik a gyrost vagy csótányok játszóterévé alakul a péktermék. Csodae, ha lassan alig merünk bármit leemelni a boltok polcairól? Lehet-e tisztességesen és szabályosan élelmiszert gyártani,
csomagolni, árulni ma hazánkban vagy az „ügyeskedôké” a világ? Dr. Helik Ferenc, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal Kiemelt Ügyek Igazgatóságának igazgatója szerint lehet — s ezért ôk is nagyon sokat tesznek.

Élelmiszer — mint kockázati tényezô?
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal Kiemelt Ügyek Igazgatósága
2012 ôszén jött létre, azért, hogy az élelmiszerláncban lévô illegális tevékenységeket felderítse. Az ország teljes területén elsôfokú hatóságként jár el.
— A közigazgatásban speciálisnak
számító szakemberek dolgoznak nálunk
— mondja dr. Helik Ferenc —, hiszen a kollégák fele élelmiszer-biztonsági szakértô, állatorvos, agrármérnök, korábbi

Hamis kakaót talált
a NÉBIH
Eddig mintegy 1000 zacskó
hamisított kakaó zárolását és
kobzását rendelte el a NÉBIH
Kiemelt Ügyek Igazgatósága
(KÜI). Az ügyet a gyártó bejelentésére kezdte el vizsgálni a
különleges esetekre specializálódott csapat. A 20—22%-os, 125
g-os „Tutti Holland kakaópor”
hamisítványokkal elsôsorban
piacokon és kisebb boltokban
találkozhatnak a vásárlók.
A hamisítványok rendkívül jól
sikerültek, a termék csomagolása csupán abban különbözik az
eredetitôl, hogy kisebb, fóliája
fakóbb és világosabb. A zacskóban lévô kakaó egészségre nem
ártalmas, ugyanakkor rossz
minôségû, színe világosbarna,
illata kakaóporra nem jellemzô.
2014. február 20.
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revizorok, de dolgoznak nálunk régi
NAV-os szakemberek is, valamint volt
rendvédelmi dolgozók, illetve informatikusok és jogászok. Összesen 29-en
vagyunk az igazgatóságon.
— Milyen módszerekkel dolgoznak?
Mi alapján választanak helyszínt, ahol
ellenôriznek? S milyen rendszerességgel „csapnak le” valahol?
— Az éves szinten lefolytatott több
mint 700 ellenôrzésnek több mint a
fele saját felderítés révén történik,
melyet különbözô információgyûjtés,
illetve egy speciális adatbázis feldolgozása elôz meg. Az esetek mintegy
25%-ában a társhatóságoktól érkezô
információk alapján dolgozunk, de
természetesen lakossági bejelentések
is érkeznek hozzánk. Egyhetes, de
akár több hónapos adatgyûjtésre is
sor kerülhet, melyek során mintákat
veszünk, áruforgalmat figyelünk, kamerafelvételeket elemzünk, egyéb
hatóságokkal konzultálunk, s amikor a
helyszínre megyünk, akkor már tudjuk,
hogy pontosan mit keresünk, illetve,
hogy mi vár majd minket. Az elmúlt
idôszakban majdnem 90%-ban megtaláltuk azt, amit kerestünk.
— Mi történt a maradék 10%-ban?
— Ilyenkor vagy kiderül, hogy a vállalkozás jogszerûen mûködik vagy ügyesebb az elkövetô és nem sikerül a szabálysértést lelepleznünk. Utóbbi esetben más megközelítésbôl tekintünk a
dologra, s egy késôbbi idôpontban újra
visszamegyünk. Az az igazság, hogy a
KÜI mûködése óta nem nagyon volt
olyan illegális élelmiszer-vállalkozás,
amelyiket ne tudtuk volna felderíteni.
— S ezekrôl folyamatosan tájékoztatják a nyilvánosságot is, hiszen a NÉBIH
oldalán rendszeresen megjelennek az
ezekkel kapcsolatos hírek fotókkal,
videófelvételekkel. Napjainkban megszaporodott az ilyen szabálytalanságok
száma vagy csak a kommunikációjuk
egyszerûbb a számos platformnak
köszönhetôen, s ezért tûnik úgy, hogy
régen nem volt ennyi szabálytalanság?
— Mi az egész élelmiszerláncot vizsgáljuk, hiszen foglalkozunk a növény-

védôszerek, az állatgyógyászati készítmények vizsgálatával is, ami azt
jelenti, hogy több százezer vállalkozás
van a látóterünkben. Nyilvánvaló, hogy
régen is történtek szabálytalanságok,
manapság viszont sokkal nagyobb
nyilvánosságot tudunk a felderített
eseteknek biztosítani.
— Van-e pozitív hatásuk ezeknek a
felderítéseknek az élelmiszer-biztonsági mutatók javítására? Amikor egértanya van a reform élelmiszereket gyártó vállalkozó raktárában, csótányok a
pékségben, penészes berendezés a
pitaüzemben… és még sorolhatnánk,
akkor laikusként az ember úgy gondolja, hogy ez olyan mértékû bûncselekmény, mellyel valójában emberek egészségét (életét) veszélyezteti
valaki tudatosan, így ha elkapják, az a
minimum, hogy soha többé ne vállalkozhasson… Ehhez képest, vállalkozhat… Sôt!
— Ön bûncselekményt említ, ám a
Büntetô törvénykönyv szerint, amirôl
beszélünk, az „csupán” jogszabálysértés, tehát a büntetési módja is ennek
megfelelô az unióban. A vállalkozás
szabadságának elve miatt addig
tudunk felfüggeszteni egy üzemet,
amíg a jogsértô állapot fennáll. De ha
ezt a vállalkozó ki tudja javítani, akkor
akár már másnap folytathatja a tevékenységet. Ennek az sem feltétele,
hogy a bírságot befizette-e már. Teljes
eltiltás nem létezik, hiszen más nevén
is újra tudják indítani a vállalkozást. Ha
olyan vállalkozót ellenôrzünk, aki már
ismétlôként követ el szabálysértést,
akkor magasabb bírságot szabunk ki.
A mi stratégiánk az, hogy a szabálytalanul mûködô üzemet bezárjuk, pénzbüntetéssel sújtjuk, de ez önmagában
nem elég elrettentô. Ezért tartjuk fontosnak, hogy kommunikáljuk ezeket az
eseteket, mellyel üzenni szeretnénk
egyrészt a vásárlóknak, a fogyasztóknak, hogy figyeljenek az élelmiszerek
vásárlásakor, legyenek körültekintôek,
tudatosak, másrészt a vállalkozásoknak is, hogy lássák, nem hághatnak át
minden szabályt. A sajtóban való

megjelenésnek lehet visszatartó ereje,
illetve annak, hogy a leleplezett vállalkozások felkerülnek a jogsértôk listájára, melyet mindenki elér a kormány
honlapján. Ugyanakkor fontos eredménynek tartom, hogy az élelmiszerhamisítás fogalma a megalakulásunk
után került bele a törvénybe. Mi csak
jogszabály-végrehajtók vagyunk, az
alkotók felé pusztán javaslatokat fogalmazhatunk meg, de ezt meg is teszszük, folyamatosan jelezzük azokat a
hézagokat, amelyeket módosítani,
javítani kellene.
— Vannak-e olyan termékek, termékcsoportok, melyeknek hamisítása,
manipulálása a leggyakoribb?
— 2005 óta azt mondhatjuk, hogy a
kábítószer-kereskedelem után az élelmiszerekkel történô visszaélés a legnagyobb üzlet a világon. Az Európai
Unióban három országban mûködik
olyan szervezet, amely ezt kiemelten
figyelemmel követi és feltárja: Olaszországban, Dániában és nálunk.
Olaszországban a csendôrség részeként 1200-an dolgoznak ezen a területen. Ott hatalmas üzlet a sonka,
sajt, olívaolaj hamisítása. Összességében pedig minden olyan dolog,
ami nagy mennyiségben, ömlesztve
érkezhet. A gabona, a búza, a cukor,
az étolaj. De még a tûzifa és a
cement is ide sorolható. Két éve történt kakaópor-hamisítás, amikor egy
ismert, jól bevezetett termék csomagolóanyagát gyártották le, s olcsó,
silány kakaót tettek bele. Másfél éve
a pulykamell helyett adtak csirkét, de
gesztenyét is hamisítottak már,
csakúgy, mint libamájat. Valójában
bármit lehet hamisítani. Nagyon kevésbôl beszerezhetô mondjuk egy
csomagolóanyag, két-három emberrel pedig meg lehet töltetni hamis termékkel egy kisebb épületben, akár
egy garázsban is.
— Önök azt is figyelemmel kísérik,
hogy hová kerülne a termék? S hogy a
célzott üzlet vagy annak tulajdonosa
tudja-e, hogy hamis terméket vesz át?
— Természetesen. Ez az egy lépés
elôre és egy lépés hátra stratégia.
Tudni akarjuk, hogy akihez viszik, az
is benne van-e a dologban. Bélszínt
mondjuk ezer forintért átvenni elég
gyanús dolog, nehéz elképzelni,
hogy a megrendelô nincs tisztában
azzal, hogy milyen terméket kap.
A helyszínen
— Amikor megérkeznek például egy
üzembe, ahol kosz, bûz, kirívó higiéniai
problémák és számos egyéb szabálytalanság fogadja Önöket, hogyan viselkednek a helyszínen lévô dolgozók, a vállalkozó? És egyáltalán, hogyan zajlik egy
ilyen ellenôrzés a helyszínen?

— Az elôzetes adatgyûjtésünk alapján mindig tudjuk, hogy ahová
megyünk, ott éppen termelés folyik,
vagy áru érkezett, vagy ki akarnak
éppen szállítani. Így erre felkészülve
érkezünk. Bemutatkozunk, s ismertetjük az ellenôrzésünk célját. Mi vagyunk
annyira ravaszak, hogy nem a szokásos 8-tól 5-ig tartó munkaidôben érkezünk, hanem inkább éjszaka, hajnalban vagy hétvégén, esetleg vasárnapról hétfôre virradóra, hiszen az illegális
Megdöbbentô körülmények
tevékenységek jó része akkor zajlik,
között készült a kistermelôi
amikor nem számítanak a hatóság
füstölt áru
megjelenésére. A bevetések több
A feldolgozás körülményei
mint felére egyébként a NAV bevetési
még a sokat tapasztalt ellenôröfôigazgatóságának vagy a rendôrség
ket is meglepték: az ál-kistermemegyei ellenôrei is velünk tartanak,
lô a kazánházban, rozsdás eszhiszen sokszor több tíz- vagy százmilközök között, koszban, földön
lió forint értékû üzlethez megyünk,
tárolt húsokat készített elô, a
így sok esetben szükséges a fegyvefôzést üstökben oldotta meg az
res kíséret. Mi például nem rendelkeudvaron, míg a kolbász egy félzünk gépjármû-megállítási jogkörrel,
tetô alatt szikkadt békésen.
ám elôfordul, hogy valamilyen szállítA vállalkozó az alapanyagok
mányt ellenôrzünk, s ha a sofôr hirteeredetét nem tudta igazol ni,
len gázt ad, akkor tehetetlenek
valamint egyetlen, a kistermevagyunk rendôr nélkül. Elôfordult már,
lôkre vonatkozó jogszabálynak
hogy 20 km-rôl hozták vissza a kamisem felelt meg.
ont a járôrök… Az ellenôrzés több
Több mint 2 tonna terméket
órán át tart, de van, ahová két-három
foglaltak le.
alkalommal is vissza kell mennünk.
Ezek nyilván olyan volumenû vizsgá2014. április 16.
latok, amikor nem a romlott párizsit
keressük a hûtôben, hanem több tonnányi terméket nézünk át. Amíg nem
végzünk vele, hatósági zár alá vesz- pôdöm, hogy miket megengednek
szük a helyet, illetve, ha megsemmisí- maguknak embertársaink. Ehhez a
tés történik, akkor ott is jelen vannak munkához is erôs idegzet és sokszor
munkatársaink. Az ellenôrzés során erôs gyomor kell, hiszen nem ritka,
jelen kell lennie a vállalkozás tulajdo- hogy orrfacsaró bûz fogad minket
nosának vagy egy személynek, aki valahol. Sôt, elôfordult olyan is, hogy
nyilatkozattételre jogosult. Illetve ter- állatkínzás miatt is feljelentést kellett
mészetesen, ha alkalmazottak van- tennünk, mert borzalmas körülmények
nak a helyszínen, akkor a NAV mun- között tartott kutyákat is találtunk.
káltatói, munkavállalási ellenôrzést is
A bíróságon
elvégez. Ezen kívül a dolgozókkal
— Van-e lehetôsége jogi úton is
nincs kapcsolatunk, hiszen ôk nem
ügyfelek az eljárásban. Mindig fele- „megfellebbezni” a vállalkozónak az
lôs vezetônek kell ott lennie, fôleg, ha Önök ellenôrzési tapasztalatait?
— Igen. A jogszerûség az igazgatóvalahol termelés is zajlik. Embertípustól függ, hogy ki, hogyan reagál a ság mûködésére is vonatkozik. A több
megjelenésünkre. Van, aki beletörô- mint ezer ellenôrzésünkbôl 40 esetben
dik és együttmûködô — ez a legcélra- fordultak bírósághoz az ellenôrzöttek,
vezetôbb magatartás. De elôfordul, ám minden esetben azt állapította
hogy valaki támadóan lép fel, kiabál, meg a bíróság, hogy a KÜI jogszerûen
akadályozza a munkánkat, megpró- járt el. Volt, aki azt állította, hogy nem
úgy történt az ellenôrzés, ahogy kellett
bál félrevezetni minket.
— Hogyan kezelik ezt a KÜI munkatár- volna, vagy, hogy késôbb megtalálták
sai? Hiszen ehhez nem pusztán szak- a nyilvántartást és a jelöléseket, amit
mai felkészültség szükséges, de pszi- mi hiányoltunk, vagy, hogy nem volt
chológiai szempontból sem mindegy, jogos, hogy lefoglaltuk a termékeket…
Mi azonban mindenhol fényképeket és
hogy ki mennyit bír.
— Kollégáink már több évtizede dol- videót is készítünk, sok szûrôn megy
goznak ezen a területen, így nagy gya- át egy határozat az igazgatóságon
korlati tapasztalattal rendelkeznek belül is, egy igen erôsen kidolgozott,
ahhoz, hogy kezeljék ezeket a helyze- zárt rendszerben mûködünk, melyet
teket. Én magam 25 éve foglalkozom
ilyen ügyekkel, de néha azért megleFolytatás a 38. oldalon
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Folytatás a 37. oldalról
nehéz lenne kétségbe vonni. Informatikus szakemberünk segítségével bármilyen adathordozóról vissza tudjuk
állítani a letörölt adatokat is, melyek
szintén fontos bizonyítékok a bíróság
elôtt. Fontosnak tartom elmondani,
hogy mi itthon az elmúlt egy évben
1400 vállalkozást ellenôriztünk, melynek során 4000 tonna terméket vontunk ki a forgalomból, s 800 millió
forintos bírságot szabtunk ki. Azt tudni kell, hogy ez az összeg a költségvetésbe folyik be. A NAV szerint
majdnem 9 milliárd forintos áfa- és
adóelkerülést akadályoztunk meg
ezzel, vagyis ezt az összeget már
nem tudták elcsalni az elkövetôk, és
a lefoglalt termékek sem kerültek a
boltok polcaira.
Tudatosan is kiszolgáltatva
— A NÉBIH egyik fô célja, hogy
elôsegítse a fogyasztói igényesség
elterjedését, s hogy az emberek prioritásnak tekintsék a magas higiéniával rendelkezô szolgáltatások, megbízható, jó minôségû élelmiszerek

Patkánytetem és újra
feldolgozott hulladék
az illegális telepen
A szakemberek egy Pest
megyei tanyán találtak rá az
engedély nélkül, megdöbbentô
körülmények között dolgozó
üzemre. Az udvaron és a koszos,
omladozó, elhanyagolt épületben
hegyekben állt a különbözô vágóhidakról származó pulykaláb,
comb és mellcsont. Ezeket darálta le az üzemeltetô egy rozsdás,
takarítatlan berendezésen és
elmondása szerint sertésekkel
etette fel, valamint kutyásoknak
értékesítette.
A fedetlen, szabadban tárolt
hulladék komoly járvány- és közegészségügyi kockázatot jelentett. Az udvaron patkánytetemet
is találtak az ellenôrök. A több
tonna hulladék elszállítását és
megsemmisítését a KÜI azonnal
elrendelte.
2015. január 12.
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választását. A fent említett súlyos
emberi mulasztások, tudatos csalások, manipulálások azonban védtelenné teszik a fogyasztót, hiába tudatos. Ki gondolná, hogy a reformlisztek
egértanyán készülnek, vagy, hogy a
gluténmentes rizslisztben mégis van
glutén?
— Igen, ezeket a vásárló tényleg
nem tudja kiszûrni. A rizsliszt vagy a
gesztenyehamisítás esetében például csak DNS-vizsgálattal derült fény
a csalásra. A vásárló továbbra is
annyit tehet, hogy nagyon megválogatja a vásárlás helyét. Ne az aluljáróban vagy az út szélén áruló „kereskedôtôl” vásároljunk! Figyeljük a termékeken lévô jelöléseket! A szilveszteri olcsó virsli esetében ne csodálkozzunk azon, ha kevés benne a hús
— bár ez inkább minôségi kérdés. A
húsvéti sonkavásárlásnál is legyünk
körültekintôek! Sok internetes próbavásárlást is végrehajtunk, s találtunk
olyan termékeket, növényvédôszereket is például, amelyek nem uniós
országból érkeztek, így nagy kockázatot jelentenek. Azt azonban szeretném
elmondani, hogy Magyarországon —
az európai viszonyokat tekintve —
nagyon jó élelmiszer-biztonsági helyzet van, annak ellenére, hogy most
éppen sok-sok szabálysértésrôl
beszéltünk. Kicsit olyan ez, mint a
gyorshajtás. Ha valaki túllépi a megengedett sebességet, az nagy feltûnést
kelt, miközben rengeteg az olyan közlekedô, aki betartja a szabályokat.
— Értem, akkor kellene egy pozitív lista
is az ellenôrzéseikrôl, azokról a helyekrôl,
ahol mindent rendben találtak…
— Gondolkodtunk rajta. De ez nem
egyszerû dolog, hiszen az ellenôrzés
során mindig egy adott idôben
tapasztalt pillanatnyi állapotot látunk.
Amikor megnyitnak egy új üzemet,
még minden szép és tiszta, de idôvel
ez változhat.
— Magyarul az Önök dolga az, hogy
folyamatosan élnek a gyanúperrel…
— Igen, folyamatosan gyanakodnunk kell…
Közétkeztetés
— Önök speciális területen dolgoznak. Kapcsolatba kerülnek-e a közétkeztetéssel?
— Igen, több esetben is ellenôriztünk ezen a területen. Tavaly foglaltunk le egy cégnél lejárt, nem nyomon követhetô termékeket, illetve a
mûködési körülmények sem voltak
megfelelôek. Több mint 300 kg terméket foglaltunk le, melynek nagy
visszhangja volt a sajtóban. Ha olyan
jellegû az információ, amely széles
kört érint, akkor mindig fontosnak
tartjuk, hogy kommunikáljuk a nyilvá-

Éjszakai razzia
a nagybanin
5 és fél tonna zöldséget és
gyümölcsöt foglaltak le a hatóságok a budapesti nagybani piacon tartott ellenôrzés során. Az
akció során a jelöletlen, nem igazolt eredetû termékeket — többek között görögdinnyét, nektarint, citromot, körtét, krumplit —
lefoglalták és megsemmisítették.
A nagybani piac ellenôrzésének célja a zöldség-gyümölcs
forgalmazás ellenôrzése, az
áruk eredetének vizsgálata volt,
de az ellenôrök kiemelt figyelmet
fordítottak a külföldi UHT tejek
eredetére, nyomon követhetôségére is.
További 1700 liter szlovák
UHT tej forgalmazását kellett
megtiltani, mivel a bemutatott
papírok alapján nem volt
egyértelmûen beazonosítható a
termék.
2014. augusztus 8.

nosság felé. Így is tettünk. S el kell,
hogy mondjam, hogy azon a helyen
két napon belül minden higiéniai hiányosságot pótoltak.
— Mi a véleménye a magyar közétkeztetésrôl?
— Úgy gondolom, hogy folyamatosan fejlôdik a közétkeztetés és az
élelmiszer-biztonság kapcsolata. Ez
talán azoknak a teszteknek is köszönhetô, amelyeket az ország számos
menzáján elvégzett a NÉBIH, illetve a
jelenleg zajló minôsítô ellenôrzések
szolgálják ezt is. A közétkeztetésben
természetesen még nehezebb megvalósítani azt, hogy ne mennyiségi,
hanem minôségi vásárlások történjenek az alapanyagok beszerzésekor,
hiszen a nagykonyhákra nagy menynyiségû élelmiszer kerül be rendszeresen. De ennek is megvannak a szigorú szabályai, amelyeket minden
körülmények között be kell tartani,
hiszen a közétkeztetésben tömegek
kiszolgálása történik…
Nebehaj Tímea

