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Ezúton ajánljuk figyelmébe a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Mikrobiológiai 

Laboratóriumának, mint hatósági jogkörrel nem rendelkező szolgáltató laboratóriumnak a 

szolgáltatásait. 

Laboratóriumunk lehetőséget biztosít mikrobiológiai vizsgálatok elvégzésére mindazon 

megrendelőink számára, akik saját vagy általuk forgalmazott termékek, minták vizsgálatát 

szeretnék elvégeztetni, vagy saját laboratóriumi eredményeiket szeretnék egy akkreditált 

laboratóriummal ellenőriztetni. Ezen kívül vállaljuk, hogy eseti megrendeléseken túl 

önellenőrzési rendszer keretein belül rendszeresen leadott minták vizsgálatát is elvégezzük. 

Szolgáltatásaink állandó színvonaláról a minőségpolitikai nyilatkozatunkban vállaltak 

betartásával gondoskodunk. Ennek részei az alábbiak: 

- Laboratóriumi tevékenységünket az MSZ EN ISO 17025:2005 szabvány szerint 

kialakított és működtetett minőségirányítási rendszer szabályozza. 

- Mikrobiológiai vizsgálati eredményeink megfelelnek minden szakmai elvárásnak, 

részrehajlástól mentesek és az adatokat teljes titoktartás mellett, bizalmasan kezeljük. 

- Személyzetünk a vizsgálatok elvégzéséhez rendelkezik a megfelelő jártassággal és 

folyamatos képzéssel biztosítjuk a szakmai színvonal hosszú távú fenntartását. 

- Célunk a gyors és korrekt szolgáltatás. A vizsgálatokat és az eredmények kiadását a 

lehető legrövidebb határidőn belül teljesítjük. 

- Megrendelőink elégedettsége az első. Szolgáltatásaink kapcsán megfogalmazódó 

véleményüket, javaslataikat szívesen fogadjuk, hogy beépítve meglévő rendszerünkbe 

ily módon emelhessük szolgáltatásaink színvonalát. 



Szolgáltatási kör 

 

- élelmiszerek, élelmiszer-nyersanyagok, élelmiszer-adalékanyagok, technológiai 

segédanyagok mikrobiológiai vizsgálata 

- élelmiszer-higiéniai minták mikrobiológiai vizsgálata 

- élelmiszerek minőségromlásának felderítése, különös tekintettel a romlást okozó 

mikroorganizmusok kimutatására és identifikálására 

- hálózati ivóvíz bakteriológiai vizsgálata, szakszerű mintavétellel kapcsolatos 

tanácsadás 

- felszín alatti ivóvíz bakteriológiai vizsgálata 

- palackozott ásványvíz bakteriológiai vizsgálata 

- üzemi higiénia ellenőrzése a vágási technológia-, a takarítási-fertőtlenítései 

technológia és a személyi higiénia felülvizsgálatával 

- baromfi-állományok és baromfikeltetők Salmonella fertőzöttségének vizsgálata kloáka 

tampon, csizmatampon, bélsár, befulladt tojás, por és tisztasági tampon mintákból, 

illetve meconium és napos baromfi hullákból 

- sertés Trichinella vizsgálata gyűjtőminták emésztéses módszerével 

- sertéstől eltérő fajú állatok Trichinella vizsgálata gyűjtőminták emésztéses 

módszerével 

- termékek mikrobiológiai minőségének ellenőrzése 

- új termékek esetén a termékspecifikációban meghatározásra kerülő mikrobiológiai 

határértékek meghatározása, és a fogyaszthatósági idő megállapításához szükséges 

mikrobiológiai vizsgálatok elvégzése 

- saját laboratóriumi vizsgálatok megbízhatóságának ellenőrzése 

- beszállítók megfelelőségének felülvizsgálata 

- HACCP rendszerek kiépítéséhez és működő minőségirányítási rendszerek 

auditálásához szükséges mikrobiológiai vizsgálatok végzése 

- HACCP rendszerek keretén belül az önellenőrzési programban meghatározott 

mikrobiológiai vizsgálatok elvégzése 

- állategészségügyi klinikai minták mikrobiológiai vizsgálata 

- kórokozók rezisztencia vizsgálata 

- üzemekben mikrobiológiai vizsgálatok kapcsán felmerülő problémák megoldása, 

helyszíni szemrevételezés és tanácsadás 



Elérhetőségek 

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály 

Élelmiszerlánc-biztonsági, Minőség-ellenőrzési és Felügyeleti Osztály 

Mikrobiológia Laboratórium 

9028, Győr, Régi Veszprémi út 10 

Telefon: 06-96-511-975, 06-96-511-758 

Fax: 06-96-418-832 

E-mail: bellerzs@nebih.gov.hu, felbernel@nebih.gov.hu 

 

Nyitvatartás 

Hétfő 7.30-16.00 

Kedd 7.30-16.00 

Szerda 7.30-16.00 

Csütörtök 7.30-16.00 

Péntek 7.30-13.30 

 

Mintaátvétel 

Hétfő 7.30-15.00 

Kedd 7.30-15.00 

Szerda 7.30-15.00 

Csütörtök 7.30-15.00 

Péntek 7.30-13.00 

 

 

 

Minta feldolgozása a mintaátvétel napján, ha a minta legkésőbb 13.00 óráig beérkezik a 

laboratóriumba. 
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