
Készítette:Péntek Balázs 



 
 Betonkeverővel készítették a gyrost 

 Penészes káposztából, thaiföldi konzervből készült a 
vecsési savanyúság 

Megdöbbentő körülmények között készült a 
kistermelői füstölt áru 

Kosz és rendetlenség a pékségben 

 

 

Amiről beszélni fogok 



 
 Egy Pest megyei húsnagykereskedést ellenőrzött a 

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih)  

 Több mint 22 tonna terméket foglaltak le 

 Felfedeztek egy engedély nélkül működő gírosz-
előállító üzemet is 

 

BETONKEVERŐBEN 
KÉSZÜLT A GYROS 



 
Az üzemben rossz higiéniai körülmények között, 

betonkeverőben készült nagy mennyiségben a gírosz 

  A fellelt dokumentumok alapján számos fővárosi 
gíroszoshoz szállítottak az üzemből 

BETONKEVERŐBEN 
KÉSZÜLT A GYROS 



 
A hatóság valamennyi helyiséget hatósági zár alá 

helyezett  

 Elrendelték az ott talált 22 tonna baromfi-, pulyka- és 
marhahús, joghurt, illetve fűszerek megsemmisítését 

Az eljárás folyamatban van 

Az ügyben milliós nagyságrendű bírság várható 

BETONKEVERŐBEN 
KÉSZÜLT A GYROS 



 



 
 Engedély nélkül és rendkívül rossz higiéniai 

körülmények között nagyban készítette a 
savanyúságot a vecsési kistermelő 

Az illegális előállító helyen 38 tonna terméket 
foglaltak le 

Penészes káposztából, thaiföldi 
konzervből készült a vecsési savanyú 



 

Penészes káposztából, thaiföldi 
konzervből készült a vecsési savanyú 

A házi savanyúságként eladott termék egy része 
thaiföldi kukoricakonzervből 

Valamint a nagybani piacon vásárolt zöldségekből 
készült 

 Teljesen ellenőrizetlen körülmények között 

A helyszínen penészes káposztát, fokhagymát, 
uborkát, paprikát és egyéb zöldségeket találtak az 
ellenőrök 



 
Az üzem pincéjében nem élelmiszeripari célra 

engedélyezett edényekben, hordókban savanyították 
a termékeket 

Az előállításról azonban semmilyen nyilvántartást 
sem vezettek. A helyszínen mintegy 38 tonna termék 
forgalmi korlátozását és azonnali megsemmisítését 
rendelték el 

Penészes káposztából, thaiföldi 
konzervből készült a vecsési savanyú 



 
A vecsési ellenőrzéssel egyidőben egy fővárosi piac 

savanyúságokat forgalmazó üzletét is ellenőrizték  

Az üzletet további intézkedésig – a mintegy 1,4 
tonna jelöletlen árukészlet forgalmi korlátozása 
mellett – hatósági zár alá helyeztek az 
élelmiszerlánc-biztonsági szakemberek 

Penészes káposztából, thaiföldi 
konzervből készült a vecsési savanyú 



 



 
A feldolgozás körülményei még a sokat tapasztalt 

ellenőröket is meglepték 

Az ál-kistermelő a kazánházban, rozsdás eszközök 
között, koszban, földön tárolt húsokat készített elő, a 
főzést üstökben oldotta meg az udvaron, míg a 
kolbász egy féltető alatt szikkadt békésen 

 

Megdöbbentő körülmények között 
készült a kistermelői füstölt áru 



 
A vállalkozó az alapanyagok eredetét nem tudta 

igazolni, valamint egyetlen a kistermelőkre 
vonatkozó jogszabálynak sem felelt meg 

 

Az illetékes járási hivatal a kistermelői engedélyt 
azonnali hatállyal visszavonta. A bírság 
megállapítása folyamatban van 

 Több mint 2 tonna terméket foglaltak le 

 

Megdöbbentő körülmények között 
készült a kistermelői füstölt áru 



 



 
Azonnali hatállyal felfüggesztette a Nébih a pékség 

működését súlyos higiéniai problémák miatt 

Az ügyben milliós nagyságrendű bírság várható 

Kosz, pókháló, rendetlenség fogadta az ellenőröket a 
pékségben az ellenőrzés során 

Az üzembe – a dolgozókon kívül – két macskának is 
szabad bejárása volt 

 

 
Kosz és rendetlenség a 

pékségben 



 



 
Az udvaron és a pékségben boltoktól visszagyűjtött 

– esetenként már penészes – péksüteményeket és 
kenyeret tároltak 

A pékség raktárában házi készítésű kolbászokat, 
kisütött zsírt és fagyasztotta húsokat is tároltak.  

 Több fűszerkészítmény felhasználási ideje már lejárt 
és jelöletlen zsákokban nagy mennyiségű 
zsemlemorzsát találtak az ellenőrök 

 

Kosz és rendetlenség a 
pékségben 



 



 
 Tekintettel a higiéniai körülményekre a Nébih 

szakemberei azonnali hatállyal felfüggesztették az 
üzem működését 

  A helyszínen talált mintegy 1800 kilogramm 
jelöletlen terméket megsemmisíttették 

Kosz és rendetlenség a 
pékségben 



 

 Felhasznált források: 
 

 http://portal.nebih.gov.hu/-/megdobbento-korulmenyek-kozott-keszult-a-kistermeloi-fustolt-aru 
 http://xvmedia.hu/kosz-es-rendetlenseg-bezarattak-a-pekseget/ 
 http://index.hu/gazdasag/2016/02/25/savanyu/ 
 http://hvg.hu/itthon/20151216_betonkeveroben_keszult_a_gyros 
 https://www.youtube.com/watch?v=yq3LALTWz4o 
 http://m.cdn.blog.hu/er/erdekesseg/image/robbankuty.jpg 

 

Köszönöm a figyelmet! 
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