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ESTA szabvány 

A vetőmagcsávázás európai minőségbiztosítása 
Vetőmagcsávázásra és csávázott vetőmagra vonatkozó 

minőségbiztosítási rendszer 
 
 

Jóváhagyta az ESA elnöksége/ESA-STAT 2012. március 23-án és május 3-án  
 
 
 
Előszó 
Jelen dokumentum az ESA-STAT felügyeletével készült. Ez az ESA vetőmagcsávázásra és 
csávázott vetőmagra vonatkozó minőségbiztosítás szabványa, amelyet az ESA tagsága és az 
agrokémiai ipar is támogat.  
 
 
 
 
 
Megjegyzés 
Jelen szabvány számos olyan szövegdobozt tartalmaz, amely egyértelműen eltér az eredeti 
szabvány szövegétől. Ezek „további iránymutatás” megjelöléssel szerepelnek és további 
iránymutatással, illetve magyarázatokkal szolgálnak.  
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0. A korábbi változat módosításai  
Jelen szabvány korábban megjelent változata az 1.0-s változat volt. 
A szabványba az alábbi módosítások kerültek: 
1. Az 1.3. pont második mondatában: „Az ESA jóváhagyását követően közétett első hivatalos 

változat az 1.0-s változat.” A mondat végére bekerült a „volt” szó. 
2. A 2. pontban az ISO/EN 45011 szabvány új változatának várható megjelenését törölték 
3. A 2. pont az ESA referenciatáblázatával és a 2010/21/EU bizottsági irányelvvel egészült ki.  
4. A 8. pontra vonatkozó további iránymutatás, egy géptisztításra vonatkozó mondattal 

egészült ki. 
5. A 9. pont az FNPSMS (Nemzeti Kukorica- és Cirokvetőmag Termesztő Szövetség, 

Franciaország) laboratóriummal kapcsolatos utalással egészült ki. 



 

ESTA Copyright ESA European Seed Association, 2012 ©  Print date december 3, 2012, page 3 
 

 
3. sz. melléklet  
1. a mezőgazdasági szakterület pontosabb meghatározása  
2. Felhívja a minősítő testületek figyelmét arra, hogy a jövőben az ISO/EN 45011 

akkreditáció alkalmazási területének az ESTA szabványt is tartalmaznia kell.  
3. Az auditjelentésekre vonatkozó mondat kikerült, mivel ezt az ISO/EN45011 szabvány már 

tartalmazza. 
A 4. 5. és 6. sz. melléklet szövege most már megfelel az ESA-STAT 2012. február 2-i ülésén 
elfogadott tartalomnak.  
 
 
 
 
1. Bevezetés  

 
Az ESA (Európai Vetőmag Szövetség) vetőmagcsávázás és csávázott vetőmag 
minőségbiztosítására vonatkozó szabvány megnevezése ESTA (lásd még a 2. sz. mellékletet). 
A szabvány célja a növényvédőszeres vetőmagcsávázásra vonatkozó minőségbiztosítás 
megalapozása. 
 
Az ESTA az iparág működését segítő szabvány. A szabvány olyan minőségbiztosítási rendszert 
nyújt, amely biztosítja, hogy a vetőmagcsávázás, valamint a csávázott vetőmag megfeleljen a 
jogszabályalkotók és az iparág követelményeinek.  
A minőségbiztosítási rendszer oly módon járul hozzá a fenntartható élelmiszer-, 
takarmánynövény- és rostnövény előállításhoz, hogy hozzáférést biztosít a csávázással történő 
növényvédelemhez. A vetőmagcsávázás során a precizitás és a lehető legkevesebb aktív 
hatóanyag használata maximális hatékonysággal és minimális környezeti hatással párosul.  
 
A minőségbiztosítási rendszer elfogadása egy szervezet stratégiai döntése. Az ESTA szabványt 
úgy alkották meg, hogy összeegyeztethető legyen az ISO 9001 (minőségbiztosítási rendszerek 
követelményei) az ISO/IEC Guide 65 - ISO/EN 45011 szabványokkal (termékminősítő 
rendszereket működtető szervekre vonatkozó általános követelmények).  
 
Az ESTA szabvány alapján minősített cégek megbízhatóan csáváznak vetőmagot 
növényvédőszerekkel, így a végfelhasználó – gazdálkodó, növénytermesztő, palántanevelő 
vagy szerződő partner– minőségi termékhez (csávázott vetőmaghoz) juthat.  
 
Az ESA célkitűzése, hogy az ESTA szabvány olyan általános minőségbiztosítási rendszerré 
váljon, amelynek segítségével a (csávázott) vetőmag az összes EU-tagállamban szabadon 
áramolhat.  
 
Ez a szabvány nemzeti és iparági minőségbiztosítási rendszerek alapja lehet. 
 
 
1.1 A minőségbiztosítási rendszer alkalmazási területe  
Ez a minőségbiztosítási rendszer a növényvédőszeres vetőmagcsávázás előkészítésére és 
alkalmazására vonatkozó jó gyakorlatok kereteit biztosítja. A minősítést fajonként és 
vetőmagcsávázó üzemenként lehet megszerezni. Bár minősítést kizárólag vetőmagcsávázással 
foglalkozó cégek kaphatnak, a szabvány a vetőmagcégeknek előírja, hogy a csávázott mag 
kezelésével és használatával kapcsolatban útmutatást adjanak. 
Azok az esetek, ahol a jogi szabályozás fedi vagy meghaladja az ESTA követelményeit, a 
hatóságok illetékességi körébe tartoznak. Ilyen esetekben mindig a jogszabályok az irányadók.  
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Az ESTA minősítés alkalmazási területét az alábbi ábra szemlélteti: 
 

 
 
A minőségbiztosítási rendszer az egész folyamatra kiterjed, a csávázni kívánt vetőmagtól 
kezdve egészen a csávázott vetőmag felhasználásáig, hiszen a csávázott vetőmag minősége 
és biztonsága érdekében minden lépést megfelelően ellenőrizni kell. Biztonság alatt a 
munkavédelmet, személyi és a környezeti biztonságot értjük. 
 
A vetőmag cégek és egyéb, csávázással is foglalkozó vetőmag-forgalmazó cégek is a 
minősítés hatálya alá esnek. A vetőmagcsávázással foglalkozó cégek azonban termény-
specifikus minőségi követelmények alapján is átvehetnek vetőmagot. Ilyen esetekben a 
vetőmag beszállító kívül esik a minőségbiztosítási rendszer alkalmazási területén, és az ESTA 
szabvány követelményeinek betartásáért a teljes felelősséget a vetőmagcsávázó cég vállalja.  
 
Az alkalmazási területbe egyértelműen nem tartoznak bele más vetőmagkezelési eljárások, 
mint például fertőtlenítés, priming vagy pelletálás, ha a pelletálás során nem használnak 
növényvédőszereket. 
 
 
1.2 Főbb összetevők  
A minőségbiztosítási rendszer hat főbb összetevőből áll: 
1. A minőségbiztosítási rendszer általános keretei  
2. A folyamatok leírása 
3. Kockázatelemzés, amely a kockázatellenőrzés alapja  
4. Legfontosabb eljárások 

a. dokumentumok és feljegyzések kezelése  
b. a nemmegfelelőségek kezelése  
c. helyesbítő és megelőző intézkedések 

Vetőmagcsávázó üzem

1 6 74

2

5

3

8

Hulladékkezelés

Egyéb szállítók

Vetőmag szállítók

Gazdálkodó

Növénytermesztő

Palántanevelő

Szerződő partner

Harmadik fél

logisztikai partnerek

Az ESTA minősítés alkalmazási területe

1: vetőmag fogadása, tárolása, szállítása 

2: egyéb termék fogadása, tárolása, szállítása 

3: csávázási mix elkészítése

4: vetőmagcsávázás 

5: mintavétel és vizsgálat 

6: a csávázott vetőmag szárítása és 
csomagolása 

7: csomagolás és előkészítés szállításhoz

8: hulladékkezelés
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8: hulladékkezelés



 

ESTA Copyright ESA European Seed Association, 2012 ©  Print date december 3, 2012, page 5 
 

d. nem megfelelő termékek kezelése/újrafeldolgozása  
5. Az alkalmazottak bizonyított felkészültsége 
6. Sajátos követelmények vetőmagelőállító és vetőmagcsávázással foglalkozó cégek számára  
 
1.3 Egyezmény a kódolásról/számozásról 
Az ESTA szabványon található egy dátum és egy verziószám. Az ESA jóváhagyását követően 
megjelent első hivatalos változat az 1.0 volt. Kisebb módosításokat a pont után található 
számmal jelölik (1.1, 1.2, stb.). A szabvány, annak mellékletei és az egyéb vonatkozó 
dokumentumok az ESA weboldalán jelennek meg.  
 
A szabványban és kapcsolódó dokumentumaiban a „Megjegyzés”-ként jelölt szövegrészek 
csupán iránymutatásra és tisztázásra szolgálnak.  
 
 
2. Rendelkező hivatkozások  

• ISO/IEC Guide 65 - ISO/EN 45011 (termékminősítő rendszereket működtető szervekre 
vonatkozó általános követelmények). (Megjegyzés: Az ISO Guide 65 - ISO/EN 45011 
szabvány helyébe az ISO 17065 szabvány lép.)  

• ISTA vetőmagvizsgálat nemzetközi szabályai (csak mintavétel)  
• ESA referenciának tekintett módszer „A csávázott vetőmagból származó szabadon szálló 

por és letöredezett növényi részecskék értékelése a csávázott vetőmag minőségi 
paramétereként.” Megjelent az ESA weboldalán; lásd: 
http://www.euroseeds.org/codes/esta-european-seed-treatment-assurance 

• ESA referencia táblázat „Iparági leporlási referenciaértékek” Megjelent az ESA weboldalán; 
lásd: http://www.euroseeds.org/codes/esta-european-seed-treatment-assurance  

•  A Bizottság 2010/21/EU irányelve (2010. március 12.) a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. 
mellékletének a klotianidinra, a tiametoxámra, a fipronilra és az imidaklopridra vonatkozó 
különös rendelkezések tekintetében történő módosításáról; lásd:http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:065:0027:0030:EN:PDF 

 
Lásd még a 7. sz. mellékletet 
 
 
3. Szakkifejezések és meghatározásuk 

A fogalommeghatározások és rövidítések listáját (hivatkozási céllal) a szabvány 1. sz. 
melléklete tartalmazza. 
 
 
 
4. Általános keretek  

Az ESTA szabvány elfogadásához az alábbi szempontokat tartották fontosnak: 
 Figyelembevett szempontok:  Következtetések: 
1 Függetlenség  Határoztak arról, hogy az ESTA legyen iparági szabvány, 

amelynek az ESA a tulajdonosa és irányítója.  
2 Összeegyeztethetőség 

meglévő rendszerekkel 
Gondoskodtak róla, hogy az ESTA szabványt összeegyeztessék 
fontosabb nemzetközi szabványokkal (ISO 9001, ISO 14001 és 
OHSAS 18001) 

3 Érthetőség  Az ESTA szabvány meglehetősen tömör (kb. 7 nyomtatott oldal). 
(A szabvány tartalmazza az értelmezéseket/iránymutatásokat is.)  

4 A már minősített cégek 
számára az eljárás kevés 
„többletmunkával” járjon 

Különösen az ISO 9001-es minősítés nagyon elterjedt, az ESTA 
szabványban pedig csak két olyan fő összetevő szerepel, amelyek 
az ISO 9001 minősített szervezetek esetében nem eleve adottak 
(ezek a kockázatelemzéssel és az alkalmazottak felkészültségével 
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kapcsolatosak); ilyen esetekben az eljárás kevés többletmunkával 
jár 

5 Illeszkedés a nemzeti 
minőségbiztosítási 
rendszerekbe 

A nemzeti minőségbiztosítási rendszerek az ESTA szabványnál 
jóval korlátozottabb érvényűek: növény-specifikusak és a leporlás 
elleni védelemre koncentrálnak. Az ilyen rendszereket könnyedén 
össze lehetne vonni az ESTA szabvánnyal.  

6 Kellő figyelem irányuljon a: 
i. környezeti 

szempontokra  
ii. az alkalmazottak 

biztonságára 
iii. biztonságos 

élelmiszer-előállításra 

(jóváhagyva) 

   
 
Az ESTA minőségbiztosítási rendszer a vetőmagcsávázással foglalkozó cégek és az előállított 
csávázott vetőmag biztonságát szavatolja. A minőségbiztosítási rendszernek rugalmasnak kell 
lennie, hiszen a követelmények időről időre változnak, ezért a folyamatos fejlesztés fontos 
szempont. 
 
Az érintett szervezetnek olyan minőségbiztosítási rendszert kell megvalósítania és fejlesztenie, 
amely megfelel a jelen szabvány, a jogszabályalkotók és az iparág követelményeinek. A felső 
vezetés elkötelezi magát amellett, hogy a minőségbiztosítási rendszert megvalósítja és 
folyamatosan fejleszti.  
 
A vezetőség egy képviselője felelős a szabvány követelményeinek betartásához szükséges 
tevékenységekért, valamint a felső vezetés minőségbiztosítási rendszer működésével és 
lehetséges fejlesztésével kapcsolatos tájékoztatásáért.  
 
A szervezeteknek rendelkezniük kell olyan rendszerrel, amely a folyamatos fejlesztést lehetővé 
teszi. A folyamatos fejlesztésre irányuló rendszer az alábbi bemenő adatokra épülhet: (i) 
kritikus folyamatparaméterek mérései; (ii) időszakos vevőelégedettségi vizsgálatok; (iii) vevői 
panaszok nyilvántartása, elemzése és enyhítése; (iv) belső panaszok, hibák és 
nemmegfelelőségek nyilvántartása, elemzése és enyhítése; (v) helyesbítő és megelőző 
intézkedések, amennyiben ezekre nem terjedtek ki az i-iv pontokban foglaltak és (vi) a 
kockázatelemzés átvizsgálása.  
 
A minőségbiztosítási rendszer működésének felméréséhez azt évente legalább egyszer át kell 
vizsgálni. A rendszer fejlesztésére vonatkozó feladatokat meg kell fogalmazni és végre kell 
hajtani. Az átvizsgálás a folyamatos fejlesztésre irányuló rendszer része. Ilyenkor a vezetőség 
aktív részvétele szükséges.  
 
A cégeknek olyan hulladékártalmatlanítási eljárást kell alkalmazniuk, amely megfelel a 
jogszabályi követelményeknek, összhangban van a helyes mezőgazdasági gyakorlattal és 
megfelel a fenntarthatóság/fenntartható üzletvitel elvárásainak.  
 
A szabványban megkövetelt dokumentumoknak ellenőrizhetőnek kell lenniük. Ez azt jelenti, 
hogy a jóváhagyott aktuális változatokhoz a felhasználók hozzáférhetnek.  
 
A bejövő, tárolt és kimenő termékek teljes nyomonkövethetősége érdekében a cégeknek 
nyilvántartást kell vezetni. 
 
A cégen belül meg kell határozni a felelősségi köröket. 
 
A cégeknek rendelkezniük kell a nem megfelelő termékek visszahívására vonatkozó eljárással. 
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További iránymutatás a 4. ponthoz 

A korszerű minőségbiztosítási rendszerekben két fő szempont játszik központi szerepet, 

bár ezek nem minden esetben jelennek meg egyértelműen. Ezek az átláthatóság és az, 

hogy a cég „mondja azt, amit csinál és csinálja azt, amit mond”. A folyamatos fejlesztés 

kiemelt szerepe a fejlesztési eszközök széles tárházát eredményezi, melyek alkalmazása 

alapkövetelmény. A folyamatos fejlesztés fontossága arra is választ ad, hogy az ESTA 

miért nem fogalmaz meg előírásokat a berendezések összeállításával és 

vetőmagcsávázással, hulladékkezeléssel és környezetvédelemmel, vagy az üzemi 

dolgozók biztonságával és a csávázott termék minőségével kapcsolatban. 

 

Franciaországban például a csávázott kukorica vetőmaggal kapcsolatos egyik fejlesztési 

eszköz az volt, hogy az a vetőmag tétel, amely 100 kg csávázott vetőmag esetén a 3 g 

leporlási értéket meghaladja, de 4 g alatt marad, még értékesíthető, azonban 

haladéktalalnul fejlesztési programot kell indítani annak biztosítása érdekében, hogy a 

leporlási érték újból 3 g/100 kg alá csökkenjen. A kormányt minden esetben 48 órán belül 

értesíteni kell, ha a leporlás a 3 g/100 kg értéket meghaladja.  

 
 
5. Főbb eljárások  

Ahogyan a 4. pontban szerepelt (Általános keretek), a szervezeteknek folyamatos fejlesztési 
rendszerrel kell rendelkezniük, kezelniük kell a dokumentumokat és feljegyzéseket, valamint a 
nem megfelelő termékek kezelésére/újrafeldolgozására eljárással kell rendelkezniük. Ezek a 
szempontok az alábbi főbb eljárások alkalmazását jelentik: 

a. dokumentumok és feljegyzések kezelése  
b. a nemmegfelelőségek kezelése 
c. helyesbítő és megelőző intézkedések  
d. nem megfelelő termékek kezelése/újrafeldolgozása  

 
További iránymutatás az 5. ponthoz 
Jelen szabványban az ilyen eljárásokat kiemelt dokumentumokban kezelik, amelyek a felelősségi 
köröket magyarázzák. Ezeket a dokumentumokat meg kell különböztetni a munkautasításoktól 
és szabványműveleti eljárásoktól.  

 
 
6. Folyamatleírás és kockázatelemzés 

A megbízható folyamatirányítás érdekében a folyamatokat és azok összefüggéseit le kell írni. 
Ezek a folyamatok szolgálnak a kockázatelemzés alapjául. A folyamatok és termékek 
minőségének biztosítása érdekében végzett (folyamat) méréseket meg kell határozni.  
 
A cégeknek biztosítaniuk kell elsődleges folyamataik kockázatelemzését. Megfelelő módon 
foglalkozni kell azokkal a kockázatokkal, amelyek a csávázó üzemben az elsődleges folyamat 
következtében nem megfelelő termékek előállításához, váratlan eseményekhez és/vagy 
környezeti károkhoz vezethetnek. Foglalkozni kell a csávázási lánc egyéb elemeihez történő 
kapcsolódással. A folyamatos fejlesztési rendszer részeként a kockázatelemzés lépéseit 
időszakosan felül kell vizsgálni; az erre vonatkozó aktuális vagy frissített cselekvési tervvel 
kötelező rendelkezni.  
 
 
Jelen szabvány nem írja elő konkrét kockázatelemző eszköz alkalmazását; a legfőbb 
eszközöket a 8. sz. melléklet foglalja össze.  
 

További iránymutatás a 6. ponthoz  
Két célja van annak, hogy a folyamatokról és összefüggéseikről világos képet kapjunk. Először is 
ez a kockázatelemzés kiindulási pontja, amely általában az összes folyamat lépéseit és 
kapcsolódó kockázatokat sorra veszi. Másodszor pedig a minőségbiztosítási rendszer működését 
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értékelő folyamatméréseket akkor lehet optimálisan meghatározni, amikor a folyamatok, a 
bemenő és kimenő adatok, valamint a kockázatok meghatározása már megtörtént.  
A folyamatszemléletű megközelítés egyik célja a teljes körű folyamatirányítás elérése. A 
folyamatirányítás a végtermék ellenőrzés ellentéte. Az utóbbi során minden csávázott 
vetőmagtételt előre meghatározott értékek alapján vizsgálnak. A folyamatirányítás magasabb 
szinten biztosítja, hogy a folyamat végterméke a meghatározott követelményeknek megfeleljen.  
 
A vetőmagcsávázó üzemben végzett folyamatmérésekre példa lehet a bemenő és kimenő 
termékek (hulladékkal együtt) tiszta tömegének mérlege, a vetőmagtételenként alkalmazott 
csávázólé térfogata vagy tömege, a csávázólé összetételének eltéréseire irányuló mérések, 
hőmérséklet- és nedvességtartalom-mérések stb. A mérési módok cégenként és idővel 
változhatnak.  

 
 
7. Az üzemi alkalmazottak bizonyított felkészültsége 

Alkalmazottaknak megfelelő képzettséggel kell rendelkezniük, hogy el tudját végezni a 
feladataikat, ki tudják szűrni az eltéréseket és biztonságosan tudjanak dolgozni. A képzés 
ötvözheti a formális oktatás (iskolai/főiskolai), szaktanfolyamok (üzemen belül vagy kívül), 
munkahelyi képzések és továbbképzések elemeit. Egyes feladatok ellátását jogszabályok 
írhatják elő, melyeket be kell tartani (pl. villástargonca-vezetés vagy veszélyes vegyszerek 
kezelése). A szervezetnek nyilvántartást kell vezetnie, ami bizonyítja, hogy az összes 
alkalmazott (beleértve az ideiglenes alkalmazottakat is) rendelkezik a megkövetelt 
szakértelemmel.  
A szervezetnek figyelemmel kell kísérnie, hogy az alkalmazottak képesítésük vagy oklevelük 
lejárata előtt időben intézkedjenek és vegyenek részt továbbképzéseken.  
Annak biztosítása érdekében, hogy az összes alkalmazott a megkövetelt szakértelemmel 
rendelkezzen, ajánlatos az aktuális képzéseket és továbbképzéseket az alkalmazottaknak 
(beleértve az ideiglenes alkalmazottakat is) időközönként megtartani.  
Az összes alkalmazott, beleértve az ideiglenes alkalmazottakat is, általánosságban tisztában 
van a munkahelyén végzett összes vetőmagcsávázási és vetőmagkezelési művelettel 
kapcsolatban azonosított kockázati tényezőkkel, és ismeri az ilyen kockázatok csökkentésére 
irányuló helyes gyakorlatokat.  
Az összes alkalmazott, beleértve az ideiglenes alkalmazottakat is, megfelelő tudással 
rendelkezik a konkrét feladatköréhez tartozó azonosított kockázati tényezőkről, és munkája 
során aktívan és következetesen megvalósítja a helyes gyakorlatot.  
 
 
 
8. Vetőmag/vetőmagcsávázással foglalkozó cégekre vonatkozó konkrét 

követelmények  

1. A csávázni kívánt vetőmagnak meg kell felelnie a nedvességtartalomra és tisztaságra 
(leporlási érték, törött/sérült magok és egyéb anyagok, mint például pelyva, más 
magok, szkleróciumok, inert anyagok jelenléte) vonatkozó termény-specifikus 
követelményeknek. 

2. A csávázási eljárásnak, beleértve a csávázólé készítéséhez használt receptúrát és az 
alkalmazott berendezéseket is, bizonyítottan stabilnak/megbízhatónak kell lennie.  

3. Az biztonságtechnikai adatlapokat, valamint a csávázott termékek helyes és 
biztonságos felhasználására (vagy szükség szerint ártalmatlanítására) vonatkozó egyéb 
dokumentációnak a helyszínen elérhetőnek kell lennie.  

4. A csávázási eljárást figyelemmel kell kísérni, például a vetőmagtételek 
szemrevételezésével csávázás előtt és után.  

5. A csávázási eljárás és az azt követő lépések során, egészen a csomagolásig, elszívó 
rendszert kell alkalmazni. 
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6. Minden csávázott vetőmagtételből referenciamintát kell venni, és a mintákat 
biztonságosan kell tárolni. Meg kell határozni a minták méretét, a tárolás körülményeit 
és a minimális tárolási időt. 

7. A mintákat meghatározott rendszerben – legalább leporlási értékük tekintetében 
hagyományos Heubach teszt segítségével – vizsgálni kell.  

8. Valószínűségi ellenőrzés elősegítése érdekében nyilvántartást kell vezetni a 
vetőmagtételenként felhasznált csávázási anyag mennyiségéről. 

9. A hulladék kezeléséről és ártalmatlanításáról megfelelő intézkedésekkel kell 
gondoskodni.  

10. A csávázott vetőmagot jogszabály által előírt címkézési követelményeknek és a 
növényvédőszerek engedélyezési előírásinak megfelelően kell címkézni. 

11. A címkézést ajánlott az iparági szabványoknak megfelelően végezni 
http://www.euroseeds.org/codes/esta-european-seed-treatment-assurance 

12.  Ajánlott azokat a dokumentációkat hozzáférhető módon tárolni, amelyek segítségével 
a vetőmagcsávázással foglalkozó cégek megállapíthatják, hogy a beszerzett 
csávázószerek megfelelnek-e a beszerzési követelményeknek.  

13.  A csávázott vetőmag környezeti hatásokra érzékeny. Következésképpen a szállító 
cégeket tájékoztatni kell arról, hogy az áru mozgatása során kerüljék a durva 
bánásmódot. 

14. A csávázott vetőmag a növény meggyökeresedéséig gondoskodást igényel. A 
gazdálkodókat a megfelelő kezelés fontosságáról tájékoztatni kell.  

 
További iránymutatás a 8. ponthoz 
A tisztaságra vonatkozóan: a vetőmagtételben található minden olyan anyag, amely nem tiszta 
vetőmag, hatással lehet a vetőmagcsávázás minőségére; különösképpen, a csávázás során 
jelenlévő kisméretű részecskék, pelyva, föld és hasonló anyagok jelenléte miatt keletkezhet 
hatóanyaggal/hatóanyagokkal telített durva por. Ez a leporlási tényezőn kívül a hatóanyagok 
dózisát (a vetőmagon található hatóanyag(ok) százalékos arányát a megadott dózishoz képest) 
is károsan befolyásolhatja. 
 
Meghatározott eljárás a minták vizsgálatára vonatkozóan: Franciaországban például kukorica 
vetőmag esetén legalább az első öt csávázott vetőmagtételt vizsgálni kell, az értékesítést pedig 
elhalasztani egészen addig, amíg a vizsgálati eredmények nem igazolják, hogy a tételek a 
követelményeknek megfelelnek. A csávázási időszak során a tételek legalább 10%-át vizsgálni 
kell legalább hetente egyszer, illetve üzemenként és növényenként a csávázási időszakban 
legalább öt vizsgálatot kell tartani. 
 
Nem értékesíthető az a vetőmag, amely nem felel meg a meghatározott követelményeknek (a 
zsákoláskor mért értékek alapján), például a leporlási és hatóanyag dózis értékeknek. 
Követelmények alatt mindig az alábbi dokumentumokban előírt legszigorúbb követelményeket 
kell érteni: 
 
• Azon ország jogszabályi követelményei, ahol a vetőmagot felhasználják és/vagy csávázzák. 
• A csávázószerek engedélyezésekor előírt specifikus felhasználási/vetőmag alkalmazási 

követelmények  
• Az ESTA weboldalain megjelent ESTA iparági referenciaértékek 

 
Az biztonságtechnikai adatlapokra vonatkozóan: hogy váratlan esemény bekövetkezésekor 
azonnali beavatkozásra legyen lehetőség, a felhasznált hatóanyagoknak mindig ismertnek kell 
lenniük és jól láthatóan fel kell tűntetni.  
A csávázott vetőmagok kezelésére vonatkozó eljárásokat úgy határozzák meg, hogy a 
vetőmagok súrlódása következtében a lehető legkevesebb por képződjön, pl. az óvatos kezelési 
eljárások biztosításával és a magok dörzsölődésének csökkentésével.  
 
A berendezések tisztításakor a helyes gyakorlatot kell alkalmazni, hogy nem kívánatos 
növényvédőszerek ne kerülhessenek a következő csávázási műveletbe. 
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A szállítás előkészítésére vonatkozó eljárásokat úgy kell meghatározni, hogy a vetőmagok 
súrlódása következtében a lehető legkevesbb por képződjön a szállítás során, pl. a csávázott 
vetőmagzsák raklapok zsugorfóliával történő rögzítésével és a kamionok helyes 
megrakodásának felülvizsgálatával.  
 
A gazdálkodókat a következőkről kell tájékoztatni. Ügyelni kell arra, hogy csávázott vetőmag ne 
kerüljön madarak és haszonállatok táplálékába. Gondoskodni kell arról, hogy a vetés/ültetés a 
lehető legkisebb leporlással járjon. A vetés előtt, alatt és után gondoskodni kell a dolgozók 
biztonságáról. A maradék vetőmag és a csomagoló anyagok ártalmatlanítása külön intézkedést 
igényel. 

 
 
9. Vetőmagcsávázásra és csávázott vetőmagra vonatkozó műszaki szabványok  

A csávázott vetőmag leporlási értékének csökkentése érdekében a helyes gyakorlatokat kell 
alkalmazni. Az iparági referenciaértékeket emberi és környezeti kockázatok 
figyelembevételével, tudományos adatok alapján kell meghatározni. A leporlással kapcsolatos 
kockázatok a hatóanyag(ok)tól, a vetőmag típusától, a vetési intervallumtól (az év adott 
időszaka), a vetés alatti és utáni időjárási viszonyoktól és az alkalmazott gépektől függnek.  
 
 
 

Megjegyzés: Referenciának tekintett vizsgálati módszerek 
A csávázott vetőmag leporlási értékének meghatározására az ESA „A csávázott 
vetőmagból származó szabadon szálló por és letöredezett növényi részecskék 
értékelése a csávázott vetőmag minőségi paramétereként” nevű módszere 
(szabványos protokoll vagy munkautasítás) a referenciának tekintett módszer.  
Az ESA módszert és az ESTA iparág által meghatározott referenciaértékeket lásd: 
http://www.euroseeds.org/codes/esta-european-seed-treatment-assurance/ 
 

A referenciamódszernek minden kétséget kizáróan pontosnak, megismételhetőnek, precíznek, 
és általánosan megbízhatónak kell lennie. Következésképpen a referenciamódszerek 
jóváhagyására átfogó eljárásokat fejlesztettek. Az EN-ISO 17025 szabványban módszerekre, 
berendezésekre, kalibrálásra, illetve referenciaanyagok kiválasztására és jóváhagyásra 
vonatkozó követelmények találhatóak.  
 
Ha létezik is referenciamódszer, lehetőség van alternatív módszerek alkalmazására, 
amennyiben megfelelően bizonyítható, hogy az alternatív módszer hasonló eredményekhez 
vezet. Ha a vizsgálati eredményekkel kapcsolatban vita merülne fel, a referenciamódszert kell 
alkalmazni. 
A fent részletezett „A csávázott vetőmagból származó szabadon szálló por és letöredezett 
növényi részecskék értékelése a csávázott vetőmag minőségi paramétereként.”  című ESA 
referencia módszer alapján, iparági laboratóriumokban alkalmazott leporlás vizsgálatok a 
laboratóriumok teljesítményének figyelemmel kísérését igénylik. Ez egy összehasonlító 
vizsgálati programban való részvétellel megoldható.  
 
 
 

Megjegyzés: Az SGS önkéntes tanúsítást nyújt laboratóriumoknak az ESA „A 
csávázott vetőmagból származó szabadon szálló por és letöredezett növényi 
részecskék értékelése a csávázott vetőmag minőségi paramétereként” című 
referenciamódszere alapján végzett vetőmagvizsgálatra vonatkozóan. Az SGS 
irányításával folyó összehasonlító vizsgálati program a tanúsítási eljárás része. A 
COFRAC által az ESA „A csávázott vetőmagból származó szabadon szálló por és 
letöredezett növényi részecskék értékelése a csávázott vetőmag minőségi 
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paramétereként.” című referenciamódszerének megfelelő Heubach féle leporlás 
vizsgálatra akkreditált franciaországi FNPSMS laboratórium évente „jártassági vizsgát” 
szervez a laboratóriumoknak teljesítményük értékelése és figyelemmel kísérése 
érdekében.  

 
 
♦ 
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1. sz. melléklet: Fogalommeghatározások és rövidítések  

 
CEN Európai Szabványügyi Bizottság 
CENELEC Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság 
EN európai szabvány: olyan dokumentum, amelyet a három elismert európai 

szabványügyi szervezetből - CEN, CENELEC, ETSI – egy jóváhagyott. Egy európai 
szabvány általában a CEN három hivatalos nyelvén (angolul, franciául és 
németül) készül.  

ESA Európai Vetőmag Szövetség 
ESA-STAT Az ESA vetőmagcsávázással és kapcsolódó technológiákkal foglalkozó 

munkacsoportja, amely a vetőmagcsávázás és a csávázott vetőmag, illetve a 
kapcsolódó technológiák és gyakorlatok valamennyi kérdésével, valamint a 
vetőmag ágazatot érintő általános jelentőségű szabályozási kérdésekkel 
foglalkozik. Az ESA-STAT az ESA elnökségének jelent.  

ESTA A vetőmagcsávázás európai minőségbiztosítása  
ETSI Európai Távközlési Szabványügyi Intézet 
FMEA Hibamód- és hatáselemzés. A termékkel és folyamattal kapcsolatos problémák 

azonosításának és megelőzésének szisztematikus módszere, amely a problémákat 
már azok megjelenése előtt azonosítja és megelőzi.  

HACCP Veszélyelemzés és kritikus ellenőrzési pontok. Jellemző veszélyek azonosítására 
és azok megelőző ellenőrzésére szolgáló rendszer, amely alkalmazása az 
élelmiszerláncban az elsődleges termelőtől a végfogyasztóig terjed.  

Heubach (1) a leporlás vizsgálatra szolgáló berendezés gyártója: Heubach GmbH, 
Langelsheim, Németország; (2) szabványos leporlás vizsgálat az ESA „A csávázott 
vetőmagból származó szabadon szálló por és letöredezett növényi részecskék 
értékelése a csávázott vetőmag minőségi paramétereként” referenciamódszere 
alapján  

IEC Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság 
ISF Nemzetközi Vetőmag Szövetség 
ISO Nemzetközi Szabványügyi Szervezet 
ISTA Vetőmagvizsgálók Nemzetközi Szövetsége 
tétel 
(vetőmagtétel) 

fizikailag és egyedileg azonosítható vetőmagmennyiség 

OHSAS Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági Irányítási Rendszer  
növényvédőszer a 91/414/EGK tanácsi irányelv szerint engedélyezett növényvédőszer  
eljárás Egy folymat vagy tevékenység leírása logikai sorrendben, ahol mindegyik lépésnél 

feltüntetik azokat a szerepeket/funkciókat, amelyek betöltői az adott feladatot 
végzik, azért felelősek, ahhoz támogatást nyújtanak, tanácsot adnak, illetve arról 
őket tájékoztatni kell.  

feljegyzés Olyan dokumentum, amely az elért eredményeket tartalmazza vagy az elvégzett 
tevékenységeket bizonyítja.  

STAT Lásd: ESA-STAT 
(Elismert nemzeti) 
rendszergazda 

Egy adott tagállam ESTA szabvány követelményeinek megfelelő 
vetőmagcsávázásra vonatkozó minőségbiztosítási rendszerének irányító 
szervezete. 

jóváhagyás Annak megerősítése, hogy objektív bizonyítékok alapján egy meghatározott 
felhasználás vagy alkalmazás megadott követelményei teljesültek. 

munkautasítás Részletes leírás egy folyamat vagy tevékenység elvégzésre vonatkozóan (más 
néven szabványos működési eljárás). (A szabványos működési eljárásnak más 
meghatározása van.)  

ZHA „Zürich” veszélyelemzés. A Zürich Insurance Company tulajdonát képező 
szisztematikus kockázatazonosító és kockázatkezelő módszer.  
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2. sz. melléklet: ESTA: logó és név ellenőrzött használata; irányítás  

 
Általános rész 
Az ESTA név és ESTA logó használatát ellenőrzik. A nevet és a logót kizárólag az ESTA alapján 
minősített szervezetek használhatják meghatározott módon:  
• kommunikációjuk során 
• csomagolt vetőmagon, amelyet az ESTA alapján minősített vetőmagcsávázó üzemben az 

ESTA minősítés hatáskörén belül csáváztak 
Az ESTA név és logó használatát megelőzően az ESTA alapján minősített szervezet 
megállapodást köt az ESA-val, amely a használatra vonatkozóan nem kizárólagos engedélyt ad 
és meghatározza annak feltételeit.  
A vetőmagcsávázás európai minőségbiztosítása: ESTA. Név, logó és használat  
Az ESTA és az Európai Vetőmag Szövetség kapcsolatát hangsúlyozandó, olyan logót terveztek, 
amelyben az ESA logóból ismert csíranövény feltűnik az ESTA „T” betűjeként. A logó nyílból és 
magból (vagy pelletből) álló jobb oldali része adott esetben külön is használható. Létezik 
szürkeárnyalatos (egyszínű) változat is.  
 
 

  
    
Tulajdonjog és szerzői jog 
A belga törvényekkel összhangban az ESTA dokumentáció, név és logó jogtulajdonosa az ESA, 
nonprofit nemzetközi szövetség. Az ESTA névre és színes, valamint szürkeárnyalatos 
(egyszínű) logóra az ESA közösségi védjegyoltalmat szerzett.  
 
Az ESTA irányítása és alkalmazása 
Az ESA elnöksége jelöli ki az ESTA elnökségét, amely az ESA-t, mint az ESTA jogainak 
tulajdonosát képviseli. Az ESTA szerkezete, tagsága, kompetenciái, kapcsolatai ESA 
testületekkel, a nemzeti rendszergazdák elismerése, kapcsolatok a nemzeti rendszergazdákkal, 
az ESTA alkalmazása a tagállamokban az elismert nemzeti rendszergazdákkal karöltve, 
pénzügyi szempontjai és minden egyéb kapcsolódó irányítási kérdés külön dokumentumban 
található (ESTA irányítás), amelyet az ESA elnöksége hagy jóvá.  
 
 
 
 
3. sz. melléklet: A minősítő testületekkel szemben támasztott követelmények 

Az ESTA elnöksége (függetlenül vagy a nemzeti rendszergazdákon keresztül) a minősítő 
testületeket feljogosítja arra, hogy a szervezetek ESTA szabványnak való megfelelőségét 
ellenőrizzék és az ESTA minősítést kiadják.  
 
Az elfogadott minősítő testületek aktuális nyilvántartása az ESTA weboldalán lesz elérhető.  
 
A minősítő testületeket az ISO/IEC Guide 65 – ISO/EN 45011 (Terméktanúsítási rendszereket 
működtető szervezetekre vonatkozó általános követelmények) alapján kell akkreditálni és 
bizonyított tapasztalattal kell rendelkezniük a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás és halászat 
területén a NACE Rev. 2, az Európai Közösségben végzett gazdasági tevékenységek 
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statisztikai osztályozása, 2008. Európai Bizottság által meghatározott 01.01, 01.02, 01.61 
ágazatokban. 
 
A minősítő testület akkreditációjának visszavonása esetén az ESTA elnökségét haladéktalanul 
értesíteni kell. A szervezetek ESTA szabvány alapján történő minősítésének jogosultságát az 
akkreditáció visszaszerzéséig felfüggesztik.  
 
Várhatóan amikor azt ESTA-val kapcsolatban már elegendő tapasztalat összegyűlik, az ESTA 
szabvány követelmény lesz a minősítő testületek ISO/EN 45011 akkreditációja során. Az ESTA 
elnöksége 2013-ban hozhat döntést ilyen irányú folyamat kezdeményezéséről.  
 
A minősítő testületeknek évente jelentést kell tenniük az ESTA elnökségének (közvetlenül 
vagy a nemzeti rendszergazdákon keresztül) a következőkről:  
1. teljes név, cím, jogi struktúra, ESTA minősítés az összes ESTA alapján minősített szervezet 

tevékenységi körével és a minősítés lejáratának dátumával 
2. éves jelentés az ellenőrzések eredményeiről; kiadott és elutasított minősítések.  
 
Egy szervezet minősítését követően a minősítő testület az ESTA elnökségének a következőket 
jelenti (közvetlenül vagy a nemzeti rendszergazdákon keresztül): 
3. teljes név, cím, jogi struktúra és a minősítés kiadásának dátuma  
4. az ESTA minősítés alkalmazási köre (fajok). 
 
 
 
 
4. sz. melléklet: A szabvány alkalmazása és értelmezése 

 
ESTA minősítés csak az ISO/EN 45011 szerint végzett értékelés után adható, amelynek része 
egy helyszíni ellenőrzés is. Az első értékelést követően legalább évenként hitelesítési auditot 
kell végezni.  
 
Jelen szabvány az ISO terminológiát követi, lásd: Útmutató az ISO 9000 szabványcsaládban 
gyakran előforduló kifejezésekhez1. Jelen szabványban előforduló további 
fogalommeghatározásokhoz és rövidítésekhez lásd még az 1. sz. mellékletet és az EN-ISO 
9000: 2005 szakkifejezések és meghatározásuk c. fejezetét.  
 
 
 
 
5. sz. melléklet: Vitarendezés, panaszkezelés 

A vitarendezés és panaszkezelés első fokon a minősítő testület feladata. Az ISO/EN 45011 
akkreditált minősítő testületek számára követelmény, hogy „kérésekre, panaszokra és vitás 
kérdésekre vonatkozó irányelvvel és eljárásmóddal” rendelkezzenek (ISO/EN45011, § 4.5.3m).  
A fellebvitel első fokú fóruma a nemzeti akkreditáló hatóság. 
A vitarendezésre és panaszkezelésre nemzeti rendszereket lehet kiépíteni. A vitás kérdések 
fellebvitelét a nemzeti rendszerben kell kezelni, mielőtt az ügyek az ESTA elnöksége elé 
kerülnének.  
Előreláthatólag erre csak akkor fog sor kerülni, ha nemzeti szinten nem sikerül kielégítő 
megoldást találni.  
 

                                           
1Lásd: http://isotc.iso.org/livelink/livelink/open/tc176SC2public 
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6. sz. melléklet: Szankciók 

 
A minősítést visszavonják, ha a minősítő testülettel egyeztetett időpontig a nem-
megfelelőségekre nem sikerül megoldást találni. 
A visszavonás után az érintett cég (akit az ESTA alapján minősítettek) 18 hónapig még 
szerepelni fog az ESTA nyilvántartásában. A 18 hónapos időszak lejárata után a cégnek új 
jelentkezőként elölről kell kezdenie a minősítési eljárást.  
 
 
 
 
 
7. sz. melléklet: Kapcsolat más szabványokkal (tájékoztató jellegű) 

 
• Az ISTA vetőmagvizsgálat nemzetközi szabályai 

A Vetőmagvizsgálók Nemzetközi Szövetsége (ISTA) a vetőmagvizsgáló laboratóriumokat 
„A vetőmagvizsgálat nemzetközi szabályai” című, évente frissített szabványa alapján 
akkreditálja. A szabvány mintavétellel foglalkozó modulja (a szabályzat második fejezete) 
a vetőmagtételek mintavételére vonatkozóan nemzetközileg elfogadott szabályokat 
tartalmaz. Az ISTA szabályok alapján végzett mintavétel biztosítja, hogy a csávázott és 
nem csávázott vetőmag nemzetközi forgalmára vonatkozó követelmények teljesüljenek. Az 
ISTA szabályok lehetővé teszik a tételenkénti mintavételt, valamint a vetőmagáram 
automatikus és kézi mintavételezését is.  
A jelen szabvány által megkövetelt vetőmagminőségi vizsgálatokat a vetőmagvizsgálat 
nemzetközi szabályai alapján az ISTA által akkreditált laboratóriumokban lehet elvégezni, 
de a vevő, illetve hatóságok beleegyezésével alternatív vizsgálatok is lehetségesek.  

• Az EN-ISO 17025: 2005 szabvány: Vizsgáló- és kalibrálólaboratóriumok felkészültségének 
általános követelményei  
A referencia módszereket szigorúan kell jóváhagyni; Az EN-ISO 17025 szabványban a 
módszerek, a berendezések, a kalibrálás és a referenciaanyagok kiválasztására és 
jóváhagyásra vonatkozó követelmények találhatóak.  

• EN-ISO 9001:2008 szabvány: Minőségirányító rendszerek – követelmények  
Nemzetközi szinten a legszélesebb körben alkalmazott minőségirányítási szabvány az EN-
ISO 9001:2008. A szabvány központi elemei jelen szabványban is felismerhetőek, melyek 
a „vetőmagcsávázási láncra” vonatkozó követelményekre irányulnak.  

• ISO 14001:2004 szabvány: Környezetközpontú irányítási rendszerek – követelmények 
alkalmazási útmutatóval  
Ez a szabvány „környezetközpontú irányítási rendszerek követelményeit határozza meg, 
amelyek lehetővé teszik, hogy egy szervezet olyan irányelveket és célokat valósítson meg, 
amelyek figyelembe veszik a fontos környezeti szempontokra vonatkozó jogszabályi 
követelményeket és egyéb ismereteket”.  
A szabvány összeegyeztethető az ISO 9001:2008 szabvánnyal és a PDCA-körre (Plan-Do-
Check-Act) összpontosít. (Célokat és folyamatokat határoz meg /a környezetközpontú 
irányítási rendszerek teljesítményének folyamatos fejlesztése érdekében 
kivitelez/figyelemmel kísér és méréseket végez/lépéseket tesz.)  

• OHSAS 18001:2007 szabvány: Munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási 
rendszerek – követelmények  
Az OHSAS 18001 szabványt úgy alakították ki, hogy a munkahelyi egészségvédelem és 
biztonság, a minőség, valamint a környezetközpontú irányítási rendszerek 
egységesítésének elősegítése érdekében az ISO 9001 és ISO 14001 szabványokkal 
összeegyeztethető legyen.  
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További iránymutatás a melléklethez 
A mintavételi eljárásokra vonatkozóan 
Mivel a nem megfelelő mintavétel ellentmondásos vizsgálati eredményekhez vezethet, ügyelni 
kell arra, hogy a minták megfelelően reprezentálják azt a vetőmagtételt, amelyből a mintát 
vették. A Vetőmagvizsgálók Nemzetközi Szövetsége (ISTA) szabványának mintavétellel 
foglalkozó modulja (a szabályzat második fejezete) a vetőmagtételek mintavételére 
vonatkozóan nemzetközileg elfogadott szabályokat tartalmaz. Az ISTA szabályok alapján végzett 
mintavétel biztosítja, hogy a csávázott és nem csávázott vetőmag nemzetközi forgalmára 
vonatkozó minden követelmény teljesüljön.  
Általában a vevő beleegyezésével alternatív mintavételi eljárásokra is van lehetőség.  
 
Általánosságban a vetőmagvizsgálatra vonatkozóan 
A jelen szabvány által megkövetelt vetőmagminőségi vizsgálatokat a vetőmagvizsgálat 
nemzetközi szabályai alapján lehet elvégezni. Ha a mintavételt ISTA által akkreditált mintavevők 
végzik, és a mintákat ISTA által akkreditált laboratóriumokban vizsgálják, az eredményeket az 
ISTA Narancs Bizonyítványán lehet jelenteni, amely a nemzetközi vetőmag-forgalomban 
mintegy útlevélként szolgál. Meg kell említeni, hogy az Európai Unión belül a szabad 
kereskedelemre vonatkozó szabályozások szavatolják a vetőmag határokon átnyúló mozgását. 
Az EU-n kívüli országokba történő exportálás esetén az ISTA bizonyítvány (és egy növény-
egészségügyi bizonyítvány is) szükséges lehet. Mivel az ISTA akkreditációnak nem része a 
leporlás vizsgálata (jelenleg nem létezik leporlás vizsgálatra vonatkozó ISTA szabály), az ilyen 
jellegű vizsgálati eredményeket szükség esetén csak a tanúsítvány „egyéb megállapítások” 
(other determinations) mezőjében lehet feltüntetni. 
Általában a vevő beleegyezésével alternatív mintavételi eljárásokra és vizsgálatokra is van 
lehetőség.  

 
 
 
 
8. sz. melléklet: Kockázatelemzések; főbb eszközcsomagok (tájékoztató jellegű) 

 
A kockázatelemzés értékes eszköze a folyamatos fejlődésnek és közelebbről az olyan 
veszélyek kezelésének, amilyenek például a „vetőmagcsávázási lánc” különböző részei közötti 
határterületeken merülnek fel. 
 
A kockázatelemzés mára a korszerű minőségbiztosítási rendszerek elfogadott eszköze. Főbb 
kockázatelemző eszközök a hibamód- és hatáselemzés (FMEA2), a veszélyelemzés és kritikus 
ellenőrzési pontok (HACCP3), Fine és Kinney modellje és a „Zürich” veszélyelemzés (ZHA4). A 
ZHA meghatározása szerint a veszély „olyan folyamatlépés, amely lehetséges kockázatot rejt 
magában”. Alapjában véve a kockázatot meghatározhatjuk a veszély és előfordulása 
valószínűségének szorzataként (KOCKÁZAT = VESZÉLY x ELŐFORDULÁS). 
 
Az említett négy eszközcsomag közül az FMEA módszertana a legrugalmasabb és a 
legkönnyebben elsajátítható. Mind a HACCP, mind a szabadalmaztatott ZHA módszertan 
esetében az eszközcsomag hatékony alkalmazása jelentős képzést igényel, míg Fine & Kinney 
módszert inkább biztonságértékeléseknél részesítik előnyben. Az FMEA módszerrel 
kapcsolatban azt szokták mondani, hogy a munkacsoportok akár azonnal is képesek 
eredményesen dolgozni, ha a csoport tagjai tisztában vannak a csapatmunka olyan alapjaival, 
mint a konszenzuskeresés, ötletelés (pl. ötletbörze) és projektdokumentálás.  
 

                                           
2 Az FMEA módszert az 1960-as években az űriparban kezdték alkalmazni, majd főleg az autóiparban fejlesztették tovább mint 
minőségjavító eszközt. Terjedelmes szakirodalom foglalkozik az FMEA-val. Kiindulási pont lehet: Az FMEA módszer alapjai c. 
könyv (The basics of FMEA’. 2nd Edition, 2009. R.E. McDermott et al. CRC Press/Taylor & Francis Group, New York)  
3http://www.fao.org/docrep/v9723t/v9723t0e.htm 
4http://www.zurich.com/riskengineering/global/services/strategic_risk_management/zha_services 
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Az FMEA eszköz segítségével a folyamatlépésekhez kapcsolódó kockázatokat végül az 
alábbihoz hasonló táblázatba lehet rendezni:  
 

 

A három tényező - súlyosság, előfordulás és felderíthetőség - eredménye segítségével lehet a 
kockázatokat prioritás szerint sorrendbe állítani. Ezt kockázatprioritási értéknek is nevezik 
(RPN=Risk Priority Number).  
A három tényezőhöz tetszőleges, például 1-től 10-ig vagy (kertészeti területen általában) 4-ig, 
illetve 5-ig terjedő skálákat rendelnek.  
 
W. Fine munkájából kiindulva G.F. Kinney és A.D. Wiruth olyan kockázatértékelő rendszert 
dolgozott ki, amely a veszély valószínűségén (a „nagy valószínűséggel lehetséges”-től a 
„gyakorlatilag lehetetlen”-ig), az emberek veszélynek való kitettségének valószínűségén (az 
állandótól a nagyon ritkáig) és azon alapszik, hogy milyen következményekkel (a 
katasztrofálistól a megfigyelhetőig) járna, ha a veszély nem kívánt eseményekhez vezetne5.  
Itt jól látható a párhuzam a három FMEA paraméterrel. A különbség pedig az, hogy Fine és 
Kinney modelljében a skálák nem lineárisak; a legmagasabb érték akár százszorosa is lehet a 
legalacsonyabbnak. Mindenesetre számos skálát alkalmaznak, beleértve azokat is, amelyek 
mindegyik kategóriához dollár értékeket is rendelnek.  
 
 
 
 
9. sz. melléklet: Összehasonlító táblázat ESTA/ISO/OHSAS (tájékoztató 
jellegű) 
 
Kapcsolat az ESTA, ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004 és az OHSAS 18001: 2007 szabványok 
között 
 
Összehasonlító táblázat ESTA ISO 

9001:2008 
ISO 

14001:2004 
OHSAS 

18001:2007 
Általános keret 

   
 

♦A vezetőség elkötelezettsége 4 5.1 4.2 4.2, 4.4.1 
♦A vezetőség képviselője 4 5.5.2 4.4.1  
♦Folyamatos fejlesztés 4 8.5.1 4.2 8.4 
� folyamatmérések 4 8.2.3, 8.2.4, 

8.4, 8.5.1 
4.5.1 4.5.1 

� vevői elégedettség 4 8.2.1   
� vevői panaszok 4 8.2.1   
� a nemmegfelelőséget követő lépések 4, 5 8.3 4.5.3 4.5.3.2 
� helyesbítő és megelőző intézkedések 4,5 8.5.2, 8.5.3 4.5.3 4.5.3.2 
♦A minőségbiztosítási rendszer időszakos belső 
átvizsgálása 

4 5.6 4.6 4.6 

♦Hulladékártalmatlanító folyamatok 4    
♦A termékek nyomonkövethetősége 4 4.2.4 4.5.4  
Főbb eljárások     
♦Dokumentumok és feljegyzések kezelése 4, 5 4.2.3, 4.2.4 4.4.5, 4.5.4 4.4.5, 4.5.4 
♦A nem-megfelelőségek kezelése 4, 5 8.3 4.5.3 4.5.3.2 

                                           
5Kinney, G.F. and Wiruth, A.D. (1976).Practical Risk Analysis and Safety Management. AD/A–027189 Washington, Az Egyesült 
Államok Kereskedelmi Minisztériumának Műszaki Információs Szolgálata. Lásd még: Geoff Taylor, Kellie Easter and Roy Hegney 
(2004). Enhancing Occupational Safety and Health. Elsevier Butterworth-Heinemann, Oxford 
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♦Helyesbítő és megelőző intézkedések 4, 5 8.5.2, 8.5.3 4.5.3 4.5.3.2 
♦a nem megfelelő termékek 
kezelése/újrafeldolgozása 

5 8.3 4.5.3  

     
Folyamatleírás 6 4.1   
Kockázatelemzés 4, 6   4.3.1 
Az alkalmazottak bizonyított felkészültsége 7 6.2.2 4.4.2 4.4.2 
     
Különleges követelmények 8 7.5.5   
Műszaki szabványok 9    
     
minősítő testületek ellenőrzései 1.1, 3. 

sz. 
melléklet 

(bennfoglalt) (bennfoglalt)  

     
 
 
Megjegyzés: az ESTA és az ISO 9001 szabvány közötti kapcsolatra vonatkozóan  
A tevezés és fejlesztés (ISO 9001; 7.3) szempontjait az ESTA szabvány azon követelménye 
tartalmazza, amely előírja, hogy a csávázási eljárásnak, beleértve a csávázólé készítéséhez 
használt receptúrát és az alkalmazott berendezéseket is, bizonyítottan 
stabilnak/megbízhatónak kell lennie (8.2). Ez a követelmény a fejlesztést lényegében kihagyja 
az ESTA szabványból, de előírja, hogy a teljes eljárás bizonyíthatóan stabil és megbízható 
legyen.  
A megbízható beszerezésre vonatkozó követelmények (ISO 9001; 7.4) az ESTA szabványban 
ajánlásként szerepelnek (8.12). 
A panaszkezelés (ISO 9001; 7.2.3) nem része az ESTA szabványnak. 


