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Közvélemény kutatás az Unió állampolgárai között 

25000 Uniós állampolgár véleménye az egészséges 
életmódról

Felmérés eredménye

nő a zöldség-, gyümölcsfogyasztás

a fogyasztók szempontjából ítélve az egészséget 
veszélyeztető tényezők elsősorban az élelmiszer-
biztonsággal kapcsolatosak



16/2011/EU rendelet
az élelmiszer- és 

takarmánybiztonsági 

riasztási rendszerre 

vonatkozó végrehajtási 

intézkedések megállapításáról 

Jogszabályi háttér

882/2004/EK rendelet
„A hatósági ellenőrzéseket 
rendszeres időközönként és a 
kockázattal arányos gyakorisággal 
kell végezni”

66/2010 (V.12.) FVM rendelet
2002/63/EK Bizottsági irányelv

178/2002/EK
„kockázat: egy veszély 
következményeként jelentkező, 
egészségkárosító hatás és a hatás 
súlyosságának valószínűsége;
veszély: élelmiszerben vagy 
takarmányban található biológiai,
kémiai vagy fizikai hatóanyag, amely 
az egészségre károsan
hathat”

396/2005/EKrendelet
megengedett 

növényvédőszer-
maradékok 

határértékéről

Az élelmiszer-biztonság elsőbbséget 
élvez a növényvédelemmel 

szemben

669/2009/EK rendelet
fokozott hatósági 
ellenőrzések 
végrehajtásáról



Növényvédő szerek uniós felülvizsgálata

• 1993 előtt   ̴ 1000 hatóanyag volt 
forgalomban

• 67% visszavonásra került (nem kerültek az I. 
mellékletbe, dosszié hiányában, kérelmező 
visszavonta)

• 26% értékelést követően I. Melléklet

• 7% értékelés alapján elutasítva



Egységesítés előtti állapot

4 alap irányelv

~ 70 módosító irányelv

~ 250 hatóanyag

91/414/EGK tanácsi irányelv 

90/642/EGK tanácsi irányelv

86/363/EGK tanácsi irányelv             

86/362/EGK tanácsi irányelv

~ 500 hatóanyag
Specifikus határérték nélkül

27 nemzeti rendelet

további 250 hatóanyag

határérték megállapítás a

nemzeti igények szerint 



91/414/EGK tanácsi irányelv 
a növényvédő szerek forgalomba hozataláról

A hatóanyagok közösségi pozitív listájának létrehozása (I. Melléklet)

Készítmények vonatkozó adatkövetelmények (III. melléklet)

Egységes elvek a készítmények kiértékelésére és engedélyezésére vonatkozóan
(VI. melléklet)

Európai Bizottság

Hatóanyagok 
engedélyezése

Tagállamok

Készítmények 
engedélyezése



Közösségi határérték (MRL)
149/2009/EK rendelet

http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-
database/public/?event=homepage&language=EN

2008 szeptember 01.

Európai Bizottság honlapján,

az Unió valamennyi hivatalos nyelvén

térítésmentesen és könnyen mindenki

számára elérhetőek az egyes hatóanyag-

kultúra párokra megállapított MRL

értékek adatbázisát.

http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=homepage&language=EN


Három zónás értékelési rendszer - 1107/2009 EK rendelet
zónánként egy tagállam értékel
Raktár, üvegház és vetőmag kezelésénél az egész EU egy zóna –
csak egy tagállam értékel

Déli zóna

Északi zóna

Középső zóna



Mintavétel
stratégia, terv szerinti felosztás, 
termékek központi elosztási helye

Hatékony hatósági ellenőrzés

Információ áramlás
adat értékelés, jelentés, RASFF

Laboratóriumi vizsgálat

széleskörű, akkreditált

Intézkedések
ismételt helyszíni ellenőrzések, szankciók,
önellenőrzési rendszer, nyomonkövethetőség



Tudományos, objektív, kockázat alapú terv

Kockázati 
tényező 

azonosítása
szermaradék

Ellenőrzési 
terv 

kialakítása
Kockázat 
értékelés

Jelentések

Tudományos 
háttér

Vizsgálati 
adatok

RASFF 
adatok

Végrehajtás
(ellenőrzés, 
mintavétel , 

vizsgálat)



396/2005/EK európai parlamenti 
és tanácsi rendelet - felhatalmazás

Az ellenőrzések kiterjednek a hatósági: 

• friss zöldség-, gyümölcs esetében a termőhelyi és piaci, 
nem hazai (import), 

• a növényi- és állati feldolgozott élelmiszerekre, a bébiétel 
–, italra, 

• az állati termékekre,

• takarmányra 
Az Unió 2018., 2019. és 2020. évre vonatkozó, a növényi és állati eredetű
élelmiszerekben, illetve azok felületén található növényvédőszer-
maradékok határértékének való megfelelés biztosítására, valamint a
fogyasztók ilyen növényvédőszer-maradékoknak való expozíciójának
értékelésére irányuló, többéves összehangolt ellenőrzési programjáról
szóló, 660/2017/EU rendeletében előírt koordinált növényvédőszer-
maradék monitoring program mintaszámai



Unió tagállamainak 2014. – 2016. évi 
összesített vizsgálati eredményei 

396/2005/EK 31. cikk(1) – jelentési kötelezettség

Az Európai Unió, és az EGT államok – 30 államának 
mintaszámai

964 különböző termék

778 különböző hatóanyag és bomlásterméke 

2014 2015 2016

82 649 84 341 84 657 



Mintavételi módszerek: amelyek alkalmasak az 
uniós jogszabályokban rögzített célok elérésére

13

Veszély

Növényvédőszer-maradék 

66/2010 FVM rendelet
alapja
2002/63/EC Bizottsági irányelv
A növényi és állati eredetű termékek
növényvédő-szermaradék hatósági
ellenőrzésére szolgáló közösségi
mintavételi módszerek megállapítása és a
79/700 / EGK irányelv hatályon kívül
helyezéséről

Guidance Document No. 
SANTE/11813/2017

Az élelmiszerek és takarmányok
növényvédőszer-maradék vizsgálatára
vonatkozó módszer validálási és minőség
ellenőrzési eljárások

10/2002 (I. 23.) FVM rendelet
az állati eredetű élelmiszerekben
előforduló, egészségre ártalmas
maradékanyagok monitoring vizsgálati
rendjéről

ÉLB – Adattárház
Validált rendszerben dokumentált 
mintavétel és analitikai vizsgálat



Vizsgált mátrixok

Növényi termék

Állati termékek Takarmányok

Feldolgozott élelmiszerek, 
gyümölcslevek, borok,  bébiételek …..



Növényvédőszer-maradék vizsgáló laborok
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QuEChERS multi módszer
„Quick-Easy-Cheap-Effective-Rugged-Safe”
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• Gyors,
• Egyszerű, minimális hibaforrás
• Alacsony költség
• Nagy hatóanyag spektrum kimutatására van 
lehetőség
•Acetonitril extraktumból GC / LC  meghatározás



Minőségbiztosítás

Kettős akkreditáció: 

• ISO 17025 szabvány szerinti NAH akkreditálás

• OECD – GLP minősítés OGYÉI felügyeletével

Közösségi Referencia Laboratóriumok által szervezett

körvizsgálatok – évi 5 – 6 - ellenőrzik a laboratóriumok 

vizsgálati eredményeinek megbízhatóságát és

összehasonlíthatóságát 

ÉLB adatfeldolgozó és információs rendszer 

on-line mintavételi-, és laboratóriumi folyamatokat is 

kiszolgáló adatbázis használata



Magyar laboratóriumok a nemzetközi élvonalban
Miskolc (1), Velence (2)
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Hatósági monitoring mintaszámok

2015 2016 2017

Hazai (zöldség-, gyümölcs-, gabona) 1112 1137 1057

Nem hazai (növényi termék) 815 775 875

Feldolgozott élelmiszer 215 225 220

Állati eredetű élelmiszer 45 75 75

Takarmány 90 90 90

Egyéb 278 278 278

Tervezett mintaszám 2555 2580 2595



2017 vizsgálati eredményei



Mért és kimutatott hatóanyagok - 2017
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Termék
Vizsgált hatóanyagok 

száma

Kimutatott 

hatóanyagok száma
% Hatóanyag Szertípus Esetszám

Kimutatási 

gyakoriság

Zöldség-, gyümölcs 507 107 23,1 acetamiprid IN 88 5,13

gabona 460 8 1,7 boszkalid FU 171 9,95

takarmány 457 29 6,4 ciprodinil FU 61 3,55

állati eredetű 435 42 9,7 ditiokarbamátok FU 213 16,92

fludioxonil FU 92 5,36

Zöldség-, gyümölcs 500 111 22,2 fluopiram FU 63 4,56

gabona 414 7 1,7 kaptán és THPI FU 74 5,64

takarmány 401 10 2,5 lambda-cihalotrin IN 77 4,43

állati eredetű 495 30 6,1 tebukonazol FU 77 4,64

2016



Több hatóanyagot tartalmazó minták
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A minták 31%-a (653 db) tartalmazott egy mintában 
több hatóanyagot 

Egy mintában 

kimutatott hatóanyagok 

száma (db)

Mintaszám  

(db)

2 270

3 165

4 102

5 42

6 38

7 13

8 10

9 5

10 5

11 1

12 1

23 1



Több hatóanyag jelenléte - 2017
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Hatóanyag Szertípus

Mért 

szermaradék 

(mg/kg)

boszkalid FU 0,17

cipermetrin IN 0,05

ciprodinil FU 0,39

deltametrin IN 0,16

dimetomorf FU 0,034

fludioxonil FU 0,21

iprodion FU 1,3

metalaxil FU 0,048

metoxifenozid FU 0,24

miklobutanil FU 0,042

penkonazol FU 0,14

spiroxamin FU 0,012

Hatóanyag Szertípus

Mért 

szermaradék 

(mg/kg)

acetamiprid IN 0,034

deltametrin IN 0,018

ditiokarbamátok FU 0,093

fenhexamid FU 0,091

fluopiram FU 0,12

indoxakarb IN 0,02

kaptán és THPI FU 0,25

lambda-cihalotrin IN 0,073

tebukonazol FU 0,06

tiakloprid HB 0,01



Takarmány – 23 hatóanyag – 1,55 mg/kg
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acetamiprid 0,029 tebukonazol 0,11

boszkalid 0,2 tetrakonazol 0,04

deltametrin 0,018 tiakloprid 0,024

difenokonazol 0,035 triflumuron 0,1

diflubenzuron 0,02 miklobutanil 0,011

klórpirifosz 0,088 indoxakarb 0,012

klórpirifosz-metil 0,01 tau-fluvalinát 0,1

lambda-cihalotrin 0,027 klorantraniliprol 0,036

metoxifenozid 0,025 karbendazim 0,014

piraklostrobin 0,11 fluopiram 0,028

pirimetanil 0,027 kaptán és THPI összesen, kaptánban kifejezve 0,43

spirodiklofen 0,057

almatörköly, száraz



Riasztás (Alert notification)

a termék már a piacon van,

azonnali intézkedés szükséges

cél - minden érintett tagállam ellenőrizhesse, hogy jelen

van-e az érintett termék a piacán időben megtehesse a

szükséges intézkedéseket

Tájékoztatás (Information notification)
azonnali intézkedésre más tagállamban nincs szükség

Hír (News)

a fenti kategóriák egyikébe sem tartozó, de a biztonságot 
érintő információ

Rapid Alert System for Food and Feed



RASFF - 2017
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RASFF bejelentések – legfontosabb veszély/termékcsoportjai
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Veszély Termékcsoport Származás
Bejelentések 

száma

Szalmonella baromfihús és baromfihús termékek Brazíilia 320

Lengyelország 50

növényvédőszer-maradék zöldség-, gyümölcs Törökország 83

aflatoxin diófélék, dió termékek és magvak Kína 81

Törökország 65

Irán 50

zöldség-, gyümölcs Törökország 70

higany hal és hal termékek Spanyolország 80
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Köszönöm megtisztelő 
figyelmüket!


