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Gondoljunk bele…



Globalizáció

Klímaváltozás – új 
kártevők, új 
járványok

Növekvő lakosság –
szűkülő erőforrások

Növekvő nyomás 
az 
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Pandémia –
COVID-19



Összefoglaló az egyik támogató 
ellenőrzés-sorozatról



Karanténkutatás 2.0 - a felmérés legfontosabb 
tapasztalatai 
• Szinte minden válaszadó betartotta a kötelező maszkviselés szabályait a 

boltokban, azonban az egyéb óvintézkedések, például a távolságtartás, a 
kézfertőtlenítés és a kesztyű viselése csökkenő tendenciát mutatott. 

• A boltlátogatási gyakoriság nőtt az első hullámhoz képest, de még nem érte el a 
járvány előtti mértéket, ráadásul tovább nőtt azoknak az aránya, akik éltek az 
online élelmiszervásárlás lehetőségével. 

• A karantén nem változtatta meg a fogyasztói szokásokat az élelmiszervásárlási 
szempontok tekintetében, ugyanakkor a preferenciasorrend módosult. Az íz és a 
minőség továbbra is fontos volt, viszont előtérbe kerültek az egészségességi 
szempontok, és az emberek visszatértek a megszokott márkákhoz. 



Karanténkutatás 2.0 - a felmérés legfontosabb 
tapasztalatai 
• A bevásárlási mennyiségek visszatértek a Covid-19 időszak előtti szinthez, kevésbé 

jellemző a felhalmozás. A tartósság, mint döntési szempont visszaesett.

• A háztartásokban tartalékolt élelmiszer mennyisége nem változott jelentősen, de 
a legalább 2 hétre elegendő élelmiszertartalékok aránya kis mértékben csökkent. 

• A válaszadók többsége ismét arról számolt be, hogy csökkent a háztartásukban 
elpazarolt élelmiszerek mennyisége, azonban 57% úgy tapasztalta, hogy több 
csomagolási hulladék keletkezett, mint a járványt megelőzően. 

• A felhalmozott készleteket a háztartások ötöde látja úgy, hogy nem fogja tudni 
elfogyasztani, amely több mint a duplája az első hullám idején tapasztalt 
értéknek. Közel felük nyitott lenne a karitatív célú felajánlásra. 



Karanténkutatás 2.0 - a felmérés legfontosabb 
tapasztalatai 
• A járvány első és harmadik hulláma között majdnem kétszer annyian híztak, mint 

fogytak. Bár az átlagos fogyás mértéke (7,5 kg) nagyobb volt, mint az átlagos 
hízásé (5 kg), a magyar lakosság testtömege összességében átlagosan további 30 
dkg-mal gyarapodott az első és a harmadik hullám között, tehát nem sikerült 
lefaragni az első hullám idejére felszedett 1 „karantén kilóból”. 

• Az okok nyilvánvalók, erőteljesen csökkent a fizikai aktivitásunk, például sokkal 
többet ülünk, mint korábban. 

• A táplálkozás területén azonban pozitív tendenciák is tapasztalhatók, tíz 
válaszadóból három egészségesebben igyekszik táplálkozni, elkezdett figyelni a 
kalóriabevitelére, a zöldség- és gyümölcsfogyasztás növelésére, a zsír és 
szénhidrát csökkentésére. Felfedeztük a kisebb adagok előnyeit is: 17% eszik 
kisebb adagokat, miközben csak 9,5% nagyobbakat, mint korábban. 

• A lakosság még mindig nagyobb figyelmet fordított az otthoni 
élelmiszerbiztonságra a harmadik hullám során, de a járvány első hullámához 
képest visszaesés volt tapasztalható.
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Élelmiszertartalékolási útmutató

• Szakszerű, gyakorlatias tanácsok az 
otthoni élelmiszerkészlet 
összeállítására

• Felkészülés veszélyhelyzetekre

• Tudatosság szerepe az 
élelmiszerpazarlás csökkentésben

• Vásárlási gyakoriság csökkentése –
járványügyi védekezés

• Tartlék-Tetris-Kihívás



Egyéb kiemelt eredmények, feladatok
• Kettős minőség vizsgálat – lezárult (2021. július)
• Informatikai fejlesztés - Egy tenyészet - egy tartási hely (2021. július)
• „Országos Pálinka és Törkölypálinka Verseny” és a „Pálinkakiválóság

Program” mintáinak vizsgálata – 452 termék – 2021. aug.-szept.
• Kutyaszaporítók ellenőrzése – 2020. szeptembere óta
• Étrendkiegészítők ellenőrzése - 2020. október - 2021. szeptember

• étrendkiegészítők hamisításának ellenőrzéséhez laboratóriumi háttér biztosítása a 
Testnevelési Egyetemmel együttműködve és saját fejlesztéssel

• Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok kiemelt ellenőrzése
• Friss hús forgalmazás célellenőrzés – 2021. nyara
• Közétkeztetés
• Tomato brown rugose fruit vírus, a paradicsom barna termésráncosodás 

vírus megjelenése Magyarországon – 2021. tavasza



Egyéb kiemelt eredmények, feladatok
• nem állami laboratóriumok ellenőrzési rendszerének kialakítása – 2021. 

május

• Mikotoxin Platform megalakulása – 2021. október

• Moloko projekt – folyamatban

• PoshBee méhegészségügyi projekt - pollen növényvédőszer-maradék 
vizsgálatok – Velencei NA-NRL

• LABOR rendszer fejlesztés lezárása – 2022. január

• Radioanalitikai referenciaanyag gyártás akkreditálása – 2022.

• Módszerfejlesztés - NGS alapú módszerek alkalmazásának lehetőségeinek 
feltárása  a hamisítások felderítésére és kórokozó mikroorganizmusok 
tipizálására



Kiváló Minőségű Élelmiszer - KMÉ

Új, hazai, minőséget tanúsító védjegyrendszer – nemzeti minőségrendszer

Két tanúsító védjegyből áll – egyedülállóan komplex vizsgálati rendszer és 
objektív ellenőrzési-tanúsítási program áll mögötte

A Nébih szaktudására alapozva, annak szakmai támogatásával működik

Célja, hogy kizárólag a magas minőségű termékek viselhessék a KMÉ-
védjegyet – a Nébih hosszútávú elköteleződése az új minőségrendszer 
mellett



KMÉ-védjegyes termékek

A boltok polcain elérhető védjegyes 
termékek száma folyamatosan nő.

Jelenleg 11 KMÉ-s termék (4 tejföl és 
7 túró) 14 féle kiszerelésével 
találkozhatunk a vásárlás során, 
további 1-1 tejföl, natúr joghurt és 
trappista sajt esetében pedig 
folyamatban van a csomagolóanyag-
váltás.
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Kockázatmegelőzés

▪ Szemléletformálás

▪ Legfontosabb eszköze az oktatás

▪ Nébih: óvodától az egyetemig

▪ Fogyasztói felmérések, kutatások



Köszönöm!


