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Raktári ellenőrzések
a  Raktárak plombálása
a  Raktárak műszaki ellenőrzése
a  Raktározott termények köbözése 
a  Raktározott termények érzékszervi vizsgálata 

(szín, szag, állapot, élő kártevők, stb.) 
a  Mintavétel

•  Síktárolóban
•  Silóban
•  Silóban húzatás nélkül

a  Mintaelőkészítés 
a  Laboratóriumi vizsgálat 
a  Dokumentáció

Kamionos ellenőrzés: 
be- és kirakodás ellenőrzése
a  Kamionok tisztaságának és rakodásra való 

alkalmasságának vizsgálata 
a  Berakott szállítmány érzékszervi vizsgálata (szín, 

szag, állapot, élő kártevők, stb.) 

a  Nedvességtartalom ellenőrzése a helyszínen 
(gyors nedvességmérővel)

a  Mintavétel, mintaelőkészítés 
a  Laboratóriumi vizsgálat 
a  Be- és kirakott súly ellenőrzése
a  Dokumentáció

Bureau Veritas: biztos háttér, nemzetközi tapasztalat

A Bureau Veritas Magyarország Kft. 1992 óta működik Magyarországon, a világ egyik vezető 
minőségellenőrző és tanúsító szervezetének, az 1828-ban alapított Bureau Veritas Csoportnak tagja.

Mezőgazdasági szolgáltatásaink

A Bureau Veritas Magyarország Kft. nemzetközileg elismert független minőségtanúsító szervezet, 
amely GAFTA és FOSFA nemzetközi akkreditációval rendelkezik. Mezőgazdasági szakembereink több 
millió tonna terményt ellenőriznek évente, a kiállított certifikátokat mind a belföldi, mind a nemzet-
közi kereskedelem szereplői elfogadják világszerte. 

Főbb tevékenységek:
   mezőgazdasági szolgáltatások,
   tanúsítás, 

   építőipari szolgáltatások, 
   egészség – biztonság - környezetvédelem, 
    energia auditok, tanfolyamok.

Főbb szolgáltatáscsoportjaink:
•  Termények raktárban történő ellenőrzése
•  Termények ki-/berakodás során történő 

ellenőrzése (kamion, vagon, uszály)

•  Laboratóriumi szolgáltatások
•  Talajvizsgálat
•  Gázosítás, rovar- és rágcsálóirtás



Vagonos ellenőrzés: be- és kirakodás ellenőrzése
a  Vagonok tisztaságának és rakodásra való 

alkalmasságának vizsgálata 
a  Érzékszervi vizsgálat (szín, szag, állapot, élő 

kártevők, stb.) 
a  Nedvességtartalom ellenőrzése a helyszínen 

(gyors nedvességmérővel)
a  Mintavétel és mintaelőkészítés MSZ, GAFTA, 

FOSFA előírások szerint 
a  Laboratóriumi vizsgálat 
a  Plombálás 
a  Be- és kirakott súly ellenőrzése
a  Dokumentáció

Uszályos ellenőrzés: be- és kirakás ellenőrzés
a  Uszályok tisztaságának és rakodásra való 

alkalmasságának vizsgálata 
a  Érzékszervi vizsgálat (szín, szag, állapot, élő 

kártevők, stb.) 
a  Nedvességtartalom ellenőrzése a helyszínen 

(gyors nedvességmérővel)
a  Mintavétel és mintaelőkészítés MSZ, GAFTA,  

FOSFA előírások szerint 
a  A berakott/kirakott súly megállapítása a kikötői 

mérlegelés (beépített silómérleg/hídmérleg) és 
merülési súly alapján 

a  Plombálás (berakodásnál), plombák ellenőrzése 
és levétele (kirakodásnál)

a  Laboratóriumi vizsgálat
a  Kirakodás koordinálása sérült szállítmány esetén  
a  Dokumentáció 

Laboratóriumi akkreditált vizsgálatok
a  NAT, GAFTA, FOSFA akkreditáció
a  Vizsgálatok nemzeti és nemzetközi szabványok 

alapján
a  Teljeskörű beltartalmi vizsgálatok (gabonafélék, 

olajosmagvak, takarmányok)
a  Speciális vizsgálatok (gabonafélék, olajosmagvak, 

takarmányok)
•  mikotoxinok
•  mikrobiológia
•  GMO
•  nehézfémek
•  peszticidek
•  aminosavak
•  vitaminok

Egyéb laboratóriumi vizsgálatok
a  növény analízis:

•  mikroelemek
•  makroelemek

a  talajvizsgálat:
•  talajtani és tápanyag-utánpótláshoz
•  agrár-környezetgazdálkodáshoz
•  gyümölcs és szőlő telepítéshez
•  öntözéshez
•  hígtrágyaelhelyezéshez
•  szennyvíz, szennyvíziszap kihelyezéshez 

a  víz vizsgálat (érzékszervi, mikrobiológia, stb.)

Terménygázosítás, rovarirtás
a  síktárolóban
a  silókban húzatás nélkül
a  tárolók preventív kezelése rovarölőszerrel

Rágcsálóirtás
a  mezőgazdasági telepeken
a  élelmiszerelőállító üzemekben



Miért a Bureau Veritas?
Hírnév

Az 1828-ban alapított Bureau Veritas 
a világ egyik vezető minőségellenőrző 
cége, globálisan biztosítja a 
kereskedelmi ellenőrzésekkel 
kapcsolatos 
szolgáltatásokat.

Hálózat

A Bureau Veritas 
140 országban van 
jelen, 1000 irodával/
laboratóriummal 
és több mint 70 000 
alkalmazottból álló 
nemzetközi hálózattal 
rendelkezik, így 
biztosítani tudja az 
egész ellenőrzési 
folyamatot, a 
berakástól a kirakásig.

Elismertség

GAFTA, FOSFA, IFIA nemzetközi 
kereskedelmi társaságok által elismert 
szervezet.

Milyen előnyökkel járnak a 
mezőgazdasági szolgáltatások 
a megbízó szempontjából?

   Megbizonyosodhat arról, hogy a 
termények minősége és mennyisége 
a szállítás és raktározás során 
megfelelő.

   Az ellenőrzéseket független, 
nemzetközi akkreditációval rendelkező 
cég végzi.

   A megbízó egy nemzetközileg elismert 
certifikátot, dokumentációt kap, 
amely tükrözi a termények minőségét, 
megfelelőségét, különböző belföldi és 
nemzetközi szabványok alapján.

Move Forward with Confidence

Bureau Veritas Magyarország Kft.
1117 Budapest, Budafoki út 56. South Buda Business Park

Tel.: (1) 802-6922 • Fax: (1) 206-1999
E-mail: budapest@hu.bureauveritas.com • www.bureauveritas.hu

KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK

GMP+ Tanúsítás
A GMP+ Takarmánybiztonsági Rend-
szer (GMP+ Feed Safety Assurance) 
egy nemzetközileg elismert szab-
ványcsoport, amely tartalmazza 
a takarmánybiztonsági követel-

ményeket az egész takarmányláncban, összhang-
ban a jogszabályokkal és a szerződésekkel. A GMP+ 
Takarmánybiztonsági Rendszer a Good Manufacturing 
Practice = Jó gyártási gyakorlat elven alapszik, több 
szabványt tartalmaz és a különböző takarmányipari 
tevékenységeit veszi figyelembe: takarmánynövény 
termesztés, raktározás, fuvarozás, átrakás, keres-
kedelem, takarmánygyártás és értékesítés. A GMP+ 
Takarmánybiztonsági szabványcsoport egyszerre 
mutatja a vezetési és takarmánybiztonsági felkészült-
séget és jól integrálható más szabványokkal (HACCP, 
ISO 9001, ISO 22000).

ISCC Tanúsítás: bioüzemanyagok 
fenntarthatóságának tanúsítása
Az ISCC az első, EU által elfogadott 
bioüzemanyag tanúsítási rendszer. 
Az ISCC nem végez tanúsítást, ezt az 
általa elfogadott független tanúsító 

szervezetek látják el a termelési lánc egészére. A 
tanúsítványok garanciát nyújtanak arra nézve, hogy 
a vonatkozó cimkével forgalmazott bioüzemanyagok 
fenntarthatók, és előállításuk a megújuló energiáról 
szóló irányelvben meghatározott követelményeknek 
megfelelően történt.

Élelmiszerbiztonsági tanúsítások
A Bureau Veritas számos élelmiszerbiztonsági tanúsí-
tást végez: GlobalGAP (zöldség-gyümölcs), ISO 22000, 
FSSC 22000 (rendszertanúsítás), IFS, BRC (beszállítói 
szabványok).


