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Fipronil az élelmiszerlánc „beszennyezője” 



A fipronilról 

A fipronilt elsősorban növényvédő szerekben, valamint állatgyógyászati készítményekben 
alkalmazzák hatóanyagként. Rovarok és atkák ellen hatásos, élelmiszer célú állatok esetében 
azonban nem használható. Zsírban jól oldódik, ezért a szervezetbe kerülve a zsírban gazdag 
szövetekben felhalmozódhat.  szervezetbe jutva hatása lehet a központi idegrendszerre 
(átmenetileg), a májra és a pajzsmirigyre. Ismételt vagy hosszú távú expozíció esetén 
károsíthatja a szerveket. A jelenleg rendelkezésre álló tudományos adatok szerint nem 
mutagén (genetikai károsodást okozó), nem teratogén (fejlődési rendellenességet okozó), de 
lehetséges karcinogén (rákkeltő). 
  
 

Alkalmazása a növényvédelemben: 
A fipronil, mint növényvédő szer hatóanyag hivatalosan 2007-ben került fel az uniós pozitív 
listára. A korábban felmerült méhegészségügyi problémák miatt az engedélytulajdonos nem 
támogatta a hatóanyag megújítását, ezért annak uniós engedélye 2017. szeptember végén 
lejár. 
Fipronil hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer – az EU adatbázis szerint – jelenleg csak 
Hollandiában és Belgiumban van engedélyezve. Magyarországon 2008-ig volt engedélye egy 
fipronilt tartalmazó rovarölő permetezőszernek, melyet kukoricában, napraforgóban, 
burgonyában és cukorrépában használtak. 



Az  EU élelmiszer- és takarmánybiztonsági 
rendszerén 2017. július 20-án jelent meg a belga 
hatóság információja, hogy a baromfi farmokon a 
kullancsok és tetvek ellen használt „Dega 16” 
termékkel való kezelés után 58-68 nappal fipronil 
nevű rovarirtó szert mutattak ki tojásokban és 
csirkehúsban. 
A szert Franciaországban, Németországban, 
Hollandiában, Olaszországban és 
Lengyelországban alkalmazták az 
állattartótelepeken, kockázatva azt, hogy az 
eladásra kínált baromfi hús és tojás fipronillal 
szennyeződhessen. 

Nemzetközi áttekintés – első eset 



Magyarországon jelenleg Fipronil hatóanyaggal 124 állatgyógyászati készítmény rendelkezik engedéllyel, ebből a 
legtöbb rácsepegtető oldat (spot on), illetve van néhány külsőleges oldatos spray.  
A készítményeknél érintett célállatfajok a kutya, a macska, illetve a vadászgörény.  
Élelmiszertermelő fajok számára nincs engedélyezve fipronil és biocid termékben sem található. 
 
Az engedélyezett állatgyógyászati készítmények használati utasításnak megfelelő alkalmazása a célállatfajokban 
alapvetően biztonságos, de alkalmazás után nagyon ritkán előfordulhatnak mellékhatások (az alkalmazás helyén 
jelentkező bőrelszíneződés, helyi szőrhullás, viszketés, bőrpír, az egész testre kiterjedő viszketés vagy szőrhullás, 
nyálzás, hányás, és reverzibilis idegrendszeri tünetek, például fokozott ingerérzékenység, hiperaktivitás, 
izomremegés, levertség).  
 
Az Európai Unióban élelmiszertermelő állatok kezelésére nem alkalmazható. 

Az élelmiszerbotrány kirobbanását szerhamisítás eredményezte, hogy két növényi alapú biocid termékbe, a DEGA-
16-ba, valamint a Copper boost elnevezésű készítménybe kevertek illegálisan fipronilt.  

Élelmiszertermelő fajok számára nincs engedélyezve fipronil 



Határérték 

A peszticidekre vonatkozó 396/2005/EK rendelet rendeletben a fipronilra 
vonatkozó maximális maradékanyag-határérték (MRL) a tojások esetében 0,005 
mg / kg-ban lett megállapítva. Ez az elfogadott határérték. 

Abban az esetben, ha a tojások / csirkehús analitikai eredményei meghaladják a 
0,72 mg / kg-ot (lehetséges akut egészségi kockázatok), a tojást / csirkehúst 
vissza kell hívni a fogyasztótól és az abból feldolgozott termékeket nyomon 
követni és kivonni a forgalomból. 

Az étkezési tojást és a tojást összetevőként  tartalmazó  termékek, amelyek 
0,005 mg/kg-nál magasabb mértékben tartalmaznak fipronilt, ki kell vonni az 
ellátási láncból. 



RASFF 
értesítések 

Válságkommunikáció 

2017 
• 07.20.: első hír megjelenése 

RASFF-on 
• 08.02.: a hírt riasztássá minősíti a 

Bizottság 
• 08.04.: hazai célellenőrzés 

elrendelése, közlemény 
 
 
 
 
 
 

 

• 08.15. :Hazánk érintetté vált 
(német omlett) 

• 08.21.:Hazai termelő is érintetté 
vált 

• 11.03. világszerte több mint 40 
ország érintett botrányban 
 
 
 
 

 
 
 

Az eset kapcsán eddig 107 db eredeti RASFF értesítést kezdeményeztek a tagállamok hatóságai. 



Első magyar érintettségű bejelentés Németországtól 

Ügyelőzmény  
A RASFF rendszeren 2017.aug 15-én érkezett információk alapján Magyarországra 
is szállítottak fipronillal szennyezett tojást tartalmazó élelmiszert. A Tamago Ei-
Omelett-Block nevű fagyasztott, félkész termékből egy budapesti vállalkozáshoz 
szállítottak.  



Kivizsgálás ügyintézése 

A vállalkozás ellenőrzésének folyamata 
 1. 08.15-én: A vállalkozást tájékoztatása a termék, a nem 

megfelelőségéről, a beszállító kilétéről 
2. Vizsgáltuk, hogy kapott e értesítést az ellenőrzést 

megelőzően a termékkel kapcsolatos kifogásról  
3. Nyomonkövetési vizsgálat indult 
4. A Kft. 4 vendéglátóhely részére szállít ki ilyen 

termékeket. 
5. A vállalkozások értesítése megtörtént. 
6. Mindeközben a raktárban zár alá került 10 db x 600g-

os termék, melynek a tételazonosítója L70517 volt, a 
bejelentésben megadott L70516 helyett.  

7. 08.16: A Kft. felvette a beszállítóval kapcsolatot, hogy 
megtudja, a nála levő tétel is érintett lehet e. 

8. A beszállító levélben értesítette, hogy a kifogásolt tétel 
csak az L70516 azonosítóval ellátott szállítmány. 
 
 

. 



Megerősítő 
mintavétel 1. Hatósági mintavétel történt 09.17-én 

 
2. A tétel újra forgalomba bocsátható 
  A 2017. augusztus 17-én mintázott L70517 azonosítójú Tamago Ei-

Omelett-Block 600 g-os termék laboratóriumi vizsgálata negatív 
eredménnyel zárult, mely szerint a bevizsgált tétel fipronil tartalma 
(mért érték: 0,0025 mg/kg) határérték alatt (0,005 mg/kg) volt. 

  
 



Fipronil 
 

Tojás 
 

KIEMELT 
ELLENŐRZÉS 

1 

 
A szúrópróbaszerű mintázás a kereskedelmi forgalomban 
eredményeként 2 helyen indult vizsgálat a NÉBIH KÜI részéről: 
 
1. egy fegyverneki élelmiszer üzletben mintázott az XXX Cég telepéről 

származó tojásokban határérték (0,005 mg/kg) feletti 0,42 mg/kg 
valamint  

2. a budapesti, kereskedelmi forgalomban mintázott a ZZZ Cég 
tojástermelő telepéről származó tojásokban mutattak ki határérték 
feletti fipronil tartalmat 0,43 mg/kg. 

   
 

• A holland élelmiszerbiztonsági hivatal, az NVWA 2017. augusztus 2-án jelentette be 
hivatalosan, hogy rovarirtószer-szennyezés gyanúja miatt bezártak 180 tojástermelő telepet. 

• A bejelentést követően kezdtük a magyarországi szúrópróbaszerű tojás mintázást fipronilra. 



Mindeközben Magyarországon…. célellenőrzések 

A EU-n belüli származású árutojás tételek fipronil kimutatására irányuló 
mintavétellel egybekötött célellenőrzését rendelt Zsigó Róbert 
élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkár 2017. augusztus 4-31. között 
az egész ország területén. 
 
Az ellenőrzés kiterjedt valamennyi külföldről származó tojást fogadó első 
magyarországi tárolási hely, tojás-csomagoló, tojás feldolgozó létesítményre. 
 
 

A mintákból a fipronil kimutatást a NÉBIH NTAI Velencei 
Növényvédőszer-analitikai Laboratóriuma végezte el. 



  
2017. augusztus 21-én a NÉBIH KÜI ellenőrzést tartott az XXX Cég 
tojáscsomagoló  és tojástermelő telepén 1-es, 2-es, 3-as, 4-es ólak. 
Valamint XXX/1 Cégnél, amely az 5-ös ólban lévő állomány tulajdonosa. 
A két cég által működtetett 5 tojóház egy járványtani, és egy technológiai 
egységet is képez. 
 
Az eljárás során – a laboratóriumi vizsgálatok és az ügyfél nyilatkozata 
alapján - megállapításra került, hogy a két cég nem jogszerű forrásból 
beszerzett, engedéllyel nem rendelkező, jelöletlen, általa ismeretlen szerrel 
gyógykezelte az 1-es, 4-es és 5-ös jelű ólban tartott árutojás termelő 
tojótyúkjait.  
 
A szert egy ismerőstől ingyen kapták madártetű atka ellen. Az állatok 
fejére, taréjára cseppentettek egy-egy cseppet. (Nagyon hatékonynak 
bizonyult).  
 
   

 

Ellenőrzés 
1. 



Megtett 
intézkedés 

1. 

A NÉBIH KÜI elrendelte tojások kereskedelemből való visszahívását, illetve a meglévők és 
az eljárás során lerakottak forgalmi korlátozását. 
 
Önkéntes intézkedés keretében az ügyfél az 1-es, 4-es és 5-ös házakban lévő állományt 
leölte és arra jogosulttal megsemmisítésre elszállíttatta.  
 

Elszállított tojótyúkok száma a 3 házból összesen:  
 96.798 db volt.  
 
Az ártalmatlanításra elszállított tojások összes mennyisége 
a 3 házból 24.620 kg volt.  
 
Az XXX Céget 8.400.000,- Ft, az XXX/1 Céget 1.050.000,- élelmiszerlánc felügyeleti 
bírsággal sújtotta a NÉBIH. 
 
   

 



1 

 
2017. augusztus 24-én a NÉBIH KÜI ellenőrzést tartott a ZZZ Cég tojáscsomagoló üzemében és 
árutojás termelő telepén. Az ügyfél  5 óllal rendelkezett. 
Az eljárás során – a laboratóriumi vizsgálatok és az ügyfél nyilatkozata alapján - megállapításra került, 
hogy ügyfél ismeretlen, fipronil tartalmú szerrel 2017. június végén gyógykezelte az 1-es és 4-es jelű 
házban tartott árutojás termelő tojótyúkjait, oly módon, hogy lepermetezte azokat egy „román 
állatorvostól” kapott szerrel. 
   

 

Ellenőrzés 
2. 



1 

A NÉBIH KÜI a tojások kereskedelemből való visszahívását, illetve a 
meglévők és az eljárás során lerakottak forgalmi korlátozását 
rendelte el. 
Saját döntése alapján ügyfél az ebben a két házban lévő állományt 
vedleti a kedvező fipronil tartalom eléréséig. Az ebből a két házból 
ártalmatlanításra elszállított tojások összes mennyisége: 24.185 
kg volt. 
 
A hatósági minták laboratóriumi vizsgálat eredménye szerint a 2-
es, 3-as, 5-ös házból levett tojásokban nem volt kimutatható a 
fipronil, de az 1- és 4-es házakból származó tojásokban továbbra is 
határérték feletti volt a fipronil tartalom. Az 1-es ház esetében 
0,076 mg/kg a 4-es ház esetében 0,037 mg/kg. Ezért az ezekből a 
házakból származó tojásokra vonatkozó forgalmi korlátozást nem 
oldottuk fel. Ügyfél telefonon jelezte, hogy újra levedleti ezt a két 
ólat. 
 
A ZZZ Céget 8.400.000,- Ft, élelmiszerlánc felügyeleti bírsággal 
sújtotta a NÉBIH. 

Megtett 
intézkedés 

2. 



1 

Három esetben rendőrségi feljelentést is tettünk az ártalmas 
közfogyasztási cikkel visszaélés alapos gyanúja miatt. 

 
 
 
 
 

Ezek az eljárásokat a rendőrség bűncselekmény hiányában 
megszüntette. 



Célellenőrzés 2. – Tojótyúk állományok  

 
 

Tekintettel a magyar eredetű tojások esetében kimutatott fipronil 
szennyezettségre a tojótyúk állományok vágásának folyamatos 
jelentését, és a levágott állományokból mintavételt rendelése 
visszavonásig. 

Mintavétel a vágás helyén: 
Az illetékességi területén lévő baromfi vágóhidakon 
levágott állatokból állományonként 1 db vágott tyúkból 
izom (250 g) és máj minta vétele 

Mintavétel a forgalmazásban: 
A külföldi eredetű előhűtött és fagyasztott (friss) vágott tyúk termékekből 
szállítmányonként 1 db vágott tyúk mintavétele 

Mintavétel a telepeken: 
A nem engedélyezett állatgyógyászati készítmények használatának felderítésére az 5000 
férőhelyet meghaladó létszámú tojótyúk tartó telep ellenőrzése.  
A telepek ellenőrzése során az esetleges fipronil szennyezettség kimutatása céljából tojás, 
alom és bélsár mintavétele. 
  



A célellenőrzés tapasztalatai 

268 különböző tojástétel laboratóriumi tojástétel vizsgálata 
Baromfi Terméktanáccsal együttműködésben 33 db tojástétel 
vizsgálata 
8 db szolgáltatási minta vállalkozói megrendelése 
 
309 vizsgálati mintából 18 tétel volt kifogásolt. 
 
Vizsgálat alá vonva 145 tétel  levágott állományból 8 tétel 
minősült kifogásoltnak. 
 
 



NÉBIH 
Kommunikáció 

Válságkommunikáció 

• 08.04.: hazai célellenőrzés elrendelése, 
első közlemény 

• 08.10.: „kérdezz-felelek” tájékoztató 
anyag közzététele 

• 08.21.: második NÉBIH közlemény 
 

 
 

• 08.24.: harmadik NÉBIH közlemény  
– tematikus gyűjtőoldal elindítása 

• Gyűjtőoldal (bevitel számítás, kód 
nyilvántartás,ált. tudnivalók)  

  – folyamatos kommunikáció, frissítések 



NÉBIH 
Kommunikáció 

Válságkommunikáció 

  
Sajtómegkeresések: összesen 128 db 
52 db írásbeli 
76 db szóbeli 
 
Honlap látogatottság: 22 000 egyedi 
oldalmegtekintés 
  
 

 
Sajtómegjelenések: összesen 1245 
publikáció a témában: 
 
101 TV-s riport 
76 rádiós riport 
214 print cikk 
854 online cikk 



Konklúzió 1. 

Napjaink Európájában nem számolhatunk már 
azzal, hogy az illegális tevékenységek az 
országhatárokon belül maradnak. Ezért rendkívül 
fontos, hogy a tagállami szervek tudomására jutott 
újszerű, nem konvencionális kockázatokról mind a 
különböző hatóságok, mind pedig a tagállamok 
minél hamarabb értesítsék egymást. Megfelelő 
lépés lehet ehhez a meglévő rendszerek (RASFF, 
AAC) integrálása, egységesítése. 
Fontosnak tarjuk a vizsgálati kapacitások 
fejlesztését, újragondolását is.  
Azonban ezek tagállami megvalósításához 
elengedhetetlen a meglévő szabályok 
rugalmassága, illetve szükség esetén a Bizottság 
támogatása, szerepvállalása. 

tudásbázis - kommunikáció  



… a bizalom pedig törékeny, nehezen és lassan 
szerezhető meg, de gyorsan elveszíthető … 
 

hol az állatorvos??? 
 
 

az élelmiszer bizalmi termék 
Konklúzió 2. 



Holland NRC hírportál - 2017. augusztus 14: 



Konklúzió: 
 

a cselekvő 
összefogás 

 
a 

 JÖVŐNK 

tisztességes  
vállalkozók 

Mindannyiunk célja az élelmiszerlánc biztonságának megteremtése,  
és a szereplők közötti bizalom fenntartása 

hiteles és erős 
állategészségügy 

tudatos vásárlók 

az ÁLLATORVOS 

bizalom



1 

Köszönöm a figyelmet! 
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