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A minőség fogalma és megközelítése

 Alkalmasság a használatra (Juran)

Megfelelés az elvárásoknak (Crosby),

A vevő, a vásárló elvárásainak való megfelelés,

Fogyasztó, felhasználó igényeinek való megfelelés.



A teljes körű minőség szintjei és összetevői

FORGALMAZÁSI 
MINŐSÉG
(QUALITY
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TERMELÉS, ELLÁTÁS BIZTONSÁGA 
(SECURITY)



A teljes minőség szintjei
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Az élelmiszerlánc szemlélet hatása

 Fogyasztói piac – fontos a termékbiztonság és 
minőség,

 Nemzetközi minőségi szabványok (friss zöldség-
gyümölcs 49, szárított zöldség-gyümölcs 17, tojás és 
tojástermékek 5, hús 5),

 Nemzetközi kereskedelmi láncok, elosztási rendszerek 
– speciális kereskedelmi magánszabványok,

 Új technológiák – új termékbiztonsági és 
minőségellenőrzési módokat igényelnek,

 A helyi rövid élelmiszerláncok speciális helyzete és 
követelményei.



Kötelező, normatív minőségügyi rendszerek, előírások,

 FAO/WHO Codex Alimentarius/Élelmiszerkönyv (237 
termékszabvány, 41 higiéniai és technikai útmutató.

 Magyar Élelmiszerkönyv harmonizált,

 HACCP / ISO-9000 és egyéb szabványrendszerek.



Önkéntes minőségügyi rendszerek és előírások 

B2B vállalatközi rendszerek B2C vállalat fogyasztó kapcsolat

Jó mezőgazdasági gyakorlat (GAP) Jelölések

Jó gyártási gyakorlat (GMP) Minőségi jelek

Jó tárolási gyakorlat (GSP) Védjegyek

Példák Példák

• GlobalGAP/SQF 1000 • Ökológiai gazdálkodás termékei

• IFS • Fari trade

• BRC • Eredetvédelmi rendszerek

• Kiskereskedelmi láncok 
magánszabványai

• Madárbarát termék



Jó mezőgazdasági gyakorlat területei

 Talaj,
 Természetes vizek,
 Növény és takarmánytermesztés,
 Növényvédelem,
 Állattartás,
 Állategészség, jólét,
 Betakarítás, üzemen belüli feldolgozás, tárolás,
 Energia és hulladékgazdálkodás,
 Emberi jólét, egészség, biztonság, 
 Vadvilág és táj.



Jó mezőgazdasági gyakorlat pillérei

 Gazdasági életképesség,

 Környezeti fenntarthatóság,

 Társadalmi elfogadottság,

 Élelmiszerminőség és biztonság.



Zöldség-gyümölcs nyilvántartás, regisztráció

 Friss zöldség- és gyümölcs forgalomhozatalával (tárolás, 
tisztítás, osztályozás, előkészítés, jelölés, szállítás) kizárólag 
regisztrált vállalkozó (termelő is) foglalkozhat.

 Nem regisztráció köteles: kistermelő, 20000 kg alatti friss 
zöldség- és gyümölcsforgalmazás esetén.

 Nem regisztrált forgalmazók termékeinek is meg kell felelni 
a biztonsági és minőségi követelményeknek.

 A kistermelő az, aki saját fogyasztásra vagy helyi piacon 
végső felhasználó számára fogyasztás céljára értékesít 
(mentesül a növényegészségügyi kötelezettségek alól).

 Helyi piac: adott megyére, illetve szomszédos megyére 
kiterjedő körzet.



Általános szabványok, előírások (friss zöldség-gyümölcs)

 Termékek: cseresznye, meggy, szilva, kajszi, diófélék, 
sárgadinnye, retek, hagymafélék, borsó, bab, spárga, 
gomba, tök, cukkini, répa, gyökér, stb.

 Minimum követelmények érvényesek: 
 A tűréshatár nagysága 10%,
 A terméket nem kell osztályba sorolni.



Termék specifikus szabványok

 Termékek: alma, körte, szamóca, csemegeszőlő, 
őszibarack, étkezési paprika, saláta, paradicsom.

 Minimum követelmények: 
 Minőségi osztályok,
 Méretre vonatkozó rendelkezések,
 Megengedett minőségi eltérések,
 Megengedett méretbeli eltérések,
 Kiszerelésre vonatkozó rendelkezések,
 Jelölésre vonatkozó rendelkezések.



A friss szamóca forgalmazási, minőségi előírása

 Minimum követelmények:
 Ép, sérüléstől mentes,
 Egészséges, 
 Tiszta, idegen anyagtól mentes,
 Friss, de nem mosott,
 Kártevőktől mentes,
 Csészelevéllel szedett (friss és zöld),
 Nem természetes felületi nedvességtől mentes,
 Idegen szagtól és íztől mentes.



A friss szamóca osztályozása és méretre vonatkozó 
követelményei

 Osztályozás: 
 Extra osztály,
 I. osztály,
 II. osztály,
Eltérések: alakhiba, gyümölcsfelületi hiba, felületi 
nyomás, földmaradvány mennyisége

 Méretre aló rendelkezések (minimális méret):
 Extra osztály: 25 mm,
 I. –II. osztály 18 mm



A friss szamóca minőségi és méretbeli eltérései

 Megengedett minőségi eltérések:
 Extra osztály: 5% nem osztálynak megfelelő,
 I. osztály 10% nem osztálynak megfelelő,
 II. osztály 10% nem osztálynak megfelelő.
o Megengedett méretbeli eltérések:
 10% eltérés a méretbeli követelményektől,

 Kiszerelésre vonatkozó rendelkezések:
 Egyöntetűség, 
 Csomagolás (csomagolóanyag, segédanyag 

használat, tisztaság),



A friss szamóca jelölésére vonatkozó rendelkezések

 Azonosító adatok:  termelő vagy csomagoló szervezet,

 Termék megnevezése,

 A termék eredete,

 A kereskedelmi minőségi osztály,

 Ellenőrző jel (nem kötelező).



Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
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