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• Minőség-ellenőrzés 

• Nyomonkövetés ellenőrzése 

• Jelölés ellenőrzése 

• A kereskedelem minden lépcsőfokán (őstermelők is) 

• Iskolagyümölcs ellenőrzése 

Zöldség-gyümölcs ellenőrzés 
(543/2011 EK, 82/2004 FVM) 



Minőség-
ellenőrzés 
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Zöldség-gyümölcs ellenőrzés 
(543/2011 EK, 82/2004 FVM) 
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Zöldség-gyümölcs ellenőrzés 
(543/2011 EK, 82/2004 FVM) 

• Helyszíni szemle 
• Dokumentumok 
• Izotópos vizsgálat 
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ellenőrzése 
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Zöldség-gyümölcs ellenőrzés 
(543/2011 EK, 82/2004 FVM) 

• Származási ország 
• Osztály 
• Fajta 
• Felhasználási típus 
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Növényi 

termékellenőrzés 

5 

• A kereskedelem minden lépcsőfokán (őstermelők is) 

• Iskolagyümölcs ellenőrzés 

Zöldség-gyümölcs ellenőrzés 
(543/2011 EK, 82/2004 FVM) 
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• Növényvédőszer maradék monitoring 
• Higiénia és élelmiszer biztonság ellenőrzése elsődleges 
termelőknél 
• Mikrobiológiai szennyezettség (Salmonella, Coli stb.) 
• Toxin (DON, aflatoxin stb.) monitoring 
• Nitrát monitoring 
• Nehézfém monitoring 
• Szolanin burgonyában 
 

Mezőgazdasági szennyezőanyagok ellenőrzése 
elsődleges növényi termékek esetében 
(EU- s kötelezettség, 882/2009 EK) 

Növényi 

termékellenőrzés 
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• Határellenőrzés (harmadik országból érkező listán szereplő 
termékek esetében) 
• Az EU félévente vizsgálja felül a listát 
• Jelenleg Mo.-t érintő jelentős vizsgálati kötelezettségek: 
• Szerb málna, Földi mogyoró, Aszalványok, Kínai tea stb. 

Bizonoyos nem állati eredetű élelmiszerek 
import ellenőrzése 
(EU- s kötelezettség, 669/2009 EK) 

Növényi 

termékellenőrzés 
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Zamárdi 

Fogyasztói igények 

Medvehagyma 
Áfonya 

Avokádó 

Gránátalma 

Rukkola 
Csírák 
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A forgalmazói ismeretek hiányosak (szájhagyomány útján) 
A fogyasztók egy része már a minőség felé fordult 
Zavaros viszonyok őstermelő- kereskedő (szabályozottság) 
A zöldség-gyümölcs bár az étkezésben fontos szerepet tölt 
be, kereskedelme nem követi színvonalban 
Konzervatív fogyasztó pl. burgonya fajták 
Kérdéses nyomonkövethetőség 
Növényvédelem ? 
 

Tapasztalatok Növényi 

termékellenőrzés 
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ecsedii@nebih.gov.hu 

portal.nebih.gov.hu 

http://www.facebook.com/nebih.hu 

NÉBIH kampányok 

 

mailto:email@nebih.gov.hu
http://portal.nebih.gov.hu/
http://www.facebook.com/nebih.hu
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/kampanyok-es-aloldalak

