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BEVEZETÉS

A minőségügyi gondolkodás jelentős változáson ment keresztül az utóbbi évtizedben. A
termékminőség mérésétől kiindulva, a folyamatszabályozáson keresztül, a
folyamatirányításig jutott el. A mai nézetek szerint is fontos szerepe van a minőség
ellenőrzésének, a termék-és folyamatparaméterek mérésének, de ma már a
minőségbiztosítás területén új filozófiára épülő módszerek, szabványok, eljárások és
rendszerek a meghatározóak. Az új nemzetközi szabvány (EN, ISO) és módszerek (TQM)
elsősorban a „hiba nélküli” termelésirányítás, vezetési, szervezési, irányítási feladatait
határozzák meg. Az ISO 9001-es szabvány első fejezetének címe: „A vezetés jelentősége”.
Ez azt fejezi ki, hogy a minőségbiztosításban a vezetésnek meghatározó szerepe
„felelőssége van.
A mezőgazdasági termékek minőségének, mint élelmiszeripari alapanyagoknak különleges
a jelentősége. Ugyanis az alapanyag-termelés során elkövetett hibák az élelmiszerelőállítás folyamatában nem korrigálhatóak, azaz az alapanyag minősége egyértelműen
meghatározza az élelmiszerek minőségét. Ennek ellenére a mezőgazdasági ágazat a
minőségügyi rendszerek kiépítésében lemaradt az iparhoz képest, és ez a lemaradás
nagyobb mértékű annál, mint amit a termelési folyamat sajátosságai és a vállalati méretek
indokolnának.
A mezőgazdasági termelés jellegzetességei, mint az idényszerűség, a szezonalítás a
termelők nagy száma, a változatos üzemi méretek, a viszonylag kis termelési volumen, az
egyszerű termelésszerkezet mind olyan tényező, ami az új minőségi rendszerek kiépítését,
az új minőségi gondolkodás kialakulását és általánossá válását nehezítik.
Az élelmiszeripari termékek esetében a minőségnek kitüntetett jelentősége van.
Rendszeres és mással nem helyettesíthető szükségletet elégít ki, fogyasztása elemi
életfeltétel. Élelmiszer-hiány esetén aligha beszélhetünk minőségről, élelmiszer túlkínálat
pedig túlzó minőségi elvárásokhoz vezethet.
A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékekkel szemben speciális, minőségi igények is
megjelennek, mint az egészséges táplálkozás, az eltarthatóság, a kényelmi szolgáltatások
igénye, és az élvezeti érék. Mindezeken a nagyon fontos minőségi követelményeken
túlmenően, nagyon fontos tényező az is, hogy az élelmiszertermelés, az emberi környezet
erőforrásait (föld, víz, levegő, napfény stb.) használja termelési eszközként. A termelés
folyamán elkövetet hibák a következő generációk életfeltételeit ronthatják, vagy esetleg
lehetetlenné tehetik.
A minőségbiztosítást szolgáló rendszerek, esettanulmányokkal is kiegészített bemutatása,
értékelése mellett a a relevans jogszabályi háttér ismertetésére is sor kerül.

I. A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS ALAPJAI
1. A minőség fogalma, értelmezése
A „minőség” rendkívül összetett. sokszínű fogalom, ráadásul relatív és szubjektív
kategória is egyben. A minőség-fogalom összetettségét, sokszínűségét a sokféle minőség
értelmezés mutatja.
A minőség = megbízhatóság!
Minél ritkábban hibásodik meg a termék, annál ritkábban kell javítani, egyes alkatrészeit
cserélni. A német gépkocsiról köztudott, hogy rendkívül megbízhatóan működnek. A
termelés viszonylag nagy szerepet játszik ezen a téren, a termelés megengedett
tűréshatárai, paraméterei sokat javíthatnak, illetve ronthatnak ezen a dimenzión. A
termékfejlesztés ugyancsak meghatározó lehet. A termék élete során felmerülő várható
javítási, karbantartási költségek fontos tényezők a fogyasztói választás során.
A minőség = szabványnak való megfelelés
Termékspecifikációnak megfelelő terméket (konformitás), azaz dokumentációnak
megfelelő termékminőséget jelent. Egy vásárló számára ez azt jelenti, hogy a vásárolt
termék nagy valószínűséggel jelzett élettartamán belül meghibásodás nélkül fog működni
a termékleírásban szereplő paraméterértékeken. Ennek a minőségdimenziónak elsősorban
a termelés a meghatározója, de a termékfejlesztés és az új anyag beszerzése is sokat tehet a
konformitás eléréséért. Ma a vásárló számára – mint már említettük – a választás egyik
döntő szempontját képezi.
A minőség = vevő elégedettség
A piaci értelmezés szerint a minőség nem más mint a vevő igényeinek való megfelelés. Ez
az értelmezés már magában foglalja a „nulla-hiba” követelményét és fogalmát is. Hibás
termék vagy szolgáltatás nem kerülhet a fogyasztóhoz, ugyanis a vevőt, akihez a hibás
termék került nem vigasztalja és nem kárpótolja az a tudat, hogy csak az az egy a rossz
termék, amit ő vásárolt a többi mind hibátlan. Az a televízió készülék is elégedetlenséget
vált ki, amelyik kifogástalan minőségű, esztétikus, csak éppen a zsinórja tíz centiméterrel
rövidebb. Minél értékesebb a termék, annál nagyobb az apró hibák miatti „alkalmatlanság”
által okozott csalódottság, elégedetlenség. Ebben a megfogalmazásban az jut kifejezésre,
hogy valamely termék vagy szolgáltatás milyen mértékben elégíti ki egy adott vevő
igényeit.
Minőség = hasznosság
A funkcionális értelmezés szerint a rendeltetésnek való minél tökéletesebb megfelelés,
azaz a „rendeltetés szerinti hasznosság” a meghatározó minőségi követelmény. Különösen
gépek, berendezések, eszközök esetében kerülnek előtérbe. Egy bálázó, vagy szecskázó
gép minőségét jól jellemzi, hogy milyen mértékben felel meg rendeltetésének, azaz

mennyire alkalmas annak a munkafolyamatnak az elvégzésére, amelyre alkalmazni
kívánjuk.
A minőségnek természetesen van objektív, és szubjektív oldala is. A mérhető
tulajdonságok (kémiai, fizikai, mechanikai) képezik a minőség objektív oldalát. A
minőség szubjektív oldalát az emberi tényezők okozzák. Szubjektív megítélése a
minőségnek az a megközelítés miszerint: kinek a fasírozottja a jobb, a nagymama
fokhagymása, vagy a McDonald’s hamburgerje ? Ugyanilyen nem funkcionális emberi
tényezőnek minősíthetők az esztétikai követelmények, a forma, a szín, a márka, a presztizs
stb.
2. Klasszikus minőség definíciók
Feigenbaum szerint a minőség a termék, szolgáltatás mindazon értékesítési, tervezési,
gyártási jellemzőinek teljes összetettsége, amely által a termék és szolgáltatás használat
során kielégíti a vevő elvárásait.
Dutscke szerint "A minőséget a tényleges és az előírt érték vagy pedig a tényleges és a
határérték (felső, illetve alsó tűréshatár) összehasonlításával lehet megítélni."
Juran szerint "Kifejezi azt, hogy valamely meghatározott termék vagy szolgáltatás milyen
mértékben elégíti ki egy bizonyos fogyasztó, felhasználó igényeit". A minőség relatív
fogalom, hisz mindig tartalmaz bizonyos viszonylagosságot, összehasonlítást is.
Starr "A minőségről olyan értelemben beszélünk, ahogy a fogyasztók értékelik a
minőséget".
Sziszkov "A termékminőségnek két oldala van. A termelői, amelyet a műszaki utasítások
által előirányzott tulajdonságok összessége jellemez - és a fogyasztói, amelyet a termék
felhasználása folyamatában előálló megfelelő eredmények jellemeznek."
Hoffmann szerint létezik "objektív minőség, mely mérhető (kémiai, fizikai, mechanikai
stb.) tulajdonságokat vesz figyelembe; szubjektív minőség, amelynél az adott terméket
vagy szolgáltatást az igények kielégítésére való alkalmasságának fokozatai szerint
értékeljük; ha a vásárlóerő hatását is vizsgáljuk, eljutunk az ökonomikus minőséghez."
Crosby szerint a minőség az "igényeknek való megfelelést és nem az eleganciát jelenti".
Taguchi a minőséget a társadalomnak okozott veszteségként határozza meg, miszerint
minél kisebb a termék társadalomnak okozott vesztesége, annál jobb a termék minősége.
Deming: termékek és szolgáltatások azon tulajdonsága, hogy megfelelnek kimondott és
kimondatlan igényeknek.
A legáltalánosabb definíció szerint a minőség egy termék vagy szolgáltatás azon
jellemzőinek összessége, amelyek alkalmassá teszik a vele szemben rögzített és elvárt
igények teljesítésére.

Ez a megfogalmazás egyesíti a szabványalapú és a piaci alapú minőségi gondolkodást,
ugyanis a termékkel szembeni igényeket szabványok rögzítik, az elvárásokat viszont
maguk a vevők fogalmazzák meg.
A japán minőségi gondolkodás szerint a minőségnek négy szintjét lehet elkülöníteni (1.
ábra).

Minőség
(Q)

4. Megfelelés a vevő látens igényeinek
3. Megfelelés az alacsony költségnek (ár)
2. Megfelelés a vevő ismert igényeinek
1. Megfelelés a szabványnak
Idő (t)
1. ábra. A minőség szintjei
Többféle minőségiszint rangsorolást és csoportosítást ismerünk a szairodalomban, és
abban szinte mindegyik megegyezik, hogy a minőség legalacsonyabb szintje a
szabványnak való megfelelés és legmagasabb szint a vevő látens, nem ismert , még a vevő
által sem megfogalmazott igények kielégítése. Klasszikus példa erre a "Walkmen"-ek
esete. Tizenöt-húsz évvel ezelőtt a tinédzserek nagy táska rádió-magnetofonokkal rótták az
utcákat. Némelyik nagyobb méretű két-hangfalas szerkezetet nem is lehetett kézben vinni
csak vállon. Általában csoportosan nagy hangerővel hallgatták, amerre elvonultak még a
föld is remegett, zavarták a környezetet, nagy feltünést keltettek. Erre a japánok felismerve
azt, hogy a fiatalok utazás közben vonaton, buszon, hajón, közterületeken, szinte
mindenütt zenét akarnak hallgatni kifejlesztették a zsebben elférő, vagy övre húzható
kisméretű walkment. Maguk a tinédzserek is amikor vállukon a nagy bömbölő táska rádiómagnóval megálltak a kirakat előtt és meglátták a walkment, jöttek rá arra, hogy nekik erre
szükségük van. Felismerni azt, hogy vevőnek mire van szüksége úgy, hogy a vevő ezt
előzőleg nem fogalmazta meg egyértelműen, az valóban a minőségi gondolkodás
legmagasabb szintje.

A legmagasabb és legalacsonyabb szint közötti rangsorban már többen is eltérő
véleményeket fogalmaznak meg. Vannak akik a költségeknek való megfelelést nem ítélik
olyan fontosnak, helyette a használatra való alkalmasság, vagy az odafigyelés jelenik meg,
mint a második vagy harmadik minőségi szint.
3. A minőségi gondolkodás fejlődése
Manapság nagyon népszerű, divatos dolog a minőségről beszélni. Sokan nevezik ki
magukat szakértőnek és még sok pénzt is keresnek vele. "Hamarosan eljön az idő, amikor
a legtöbb pénzt maga a minőség hozza…" mondja Baracskai. A minőségnek, a
minőségügy fogalomrendszerének Magyarországon jelenleg még nincs egységesen
elfogadott, társadalmilag elismert tartalmi rendje, értelmezése. Ez a helyzet egyenes
következménye az elmúlt negyven év gazdasági, társadalmi berendezkedésének, keresleti
piacnak, a hiánygazdálkodásnak, ahol a minőségnek nem volt meghatározó szerepe.
Sokszor állítjuk, hogy a magyar szabványok szigorúbban az európaiaknál. Ebből az
állításból az következik, hogy a magyar szabványnak megfelelő temék eleget tud tenni
minden más minőségi követelménynek is. Az így gondolkodók csak arról felejtkeznek el,
hogy a szabvány alapú minőségi rendszer nem permanens,a kereslet és kínálat
függvényében kijátszható. Ráadásul a minőség mérésére, ellenőrzésére épül, vagyis a
szabványtól eltérő terméket igyekszik kiszűrni, azaz hibát mér. Minden mérésnek azonban
van valamilyen mértékű hibája, azaz a minőség mérésekor hibát mérünk hibásan ! Azaz a
szabvány alapú minőségbiztosítás elsősorban a végtermék paraméterek ellenőrzésére, a
termékminőség mérésére épül.
A minőségi szemlélet az utóbbi évtizedben változott a legnagyobb mértékben. A
végtermék minőségének ellenőrzése a tömegtermelésben már nem tudott eleget tenni a
"nulla hiba" követelményének. A termékparaméterek méréséről át kellett térni a
folyamatparaméterek ellenőrzésére. Így a minőség-ellenőrzés a termelési folyamat végéről
előbbre, a termékelőállítás folyamatába épült be,a végellenőrzés helyét a
folyamatszabályozás vette át.
Később azt is fel kellett ismerni, hogy a minőség nemcsak a termékelőállításhoz köthető,
nemcsak a termékelőállítás befolyásolja azt, hanem számos olyan tényező, mint termelési,
vállalati kultúra, tervezés, szervezés, vezetés, marketing, stb. A minőségi gondolkodás
fejlődés tehát a termékminőség mérésétől indulva a folyamatszabályozáson keresztül, a
folyamatirányításig jutott el, és ma már ezt helyezi a közzéppontba. Természetesen a mai
minőségi gondolkodás szerint is fontos a minőség-ellenőrzés, a termék- és
folyamatparaméterek mérése, de a minőségbiztosítás alapvető eszköze a vezetés és a
szervezés.
Mindez nem jelenti azt, hogy a minőségmenedzsmentben a szabványokat nélkülözni
lehetne, de az új nemzetközi szabványok (ISO, EN) elsősorban a "hiba nélküli"
termelésirányítás vezetési, szervezési feltételeit határozzák meg. Nem véletlen, hogy az
ISO 9001-es szabvány első fejezetének a címe: "A vezetés felelőssége". Ez azt fejezi ki,
hogy a minőségbiztosításban a vezetésnek meghatározó szerepe, "felelőssége" van. Ez a
szerep a minőségbiztosító rendszerek kiépítésében és működtetésében összetett, sokoldalú,
szinte átfogja a vezetői szerepek és feladatok egész területét.

4. A "minőség gondolkodás" legismertebb nemzetközi képviselői
A minőség ugyan népszerű terület, számos neves szakember, kutató foglalkozik a minőség
kérdéseivel. Nagyon sok ismeretterjesztő és tudományos cikk, könyv jelenik meg a
minőségről, számos módszer, eljárás ismert, új szabványok, rendszerek kerülnek
bevezetésre. A rendelkezésre álló irodalom, olyan bőséges, hogy már a bennük való
eligazodás és problémát jelent.
A következő néhány oldalon annak a nemzetközileg legismertebb néhány minőségszakértő
- kutató munkásságát mutatjuk be, és próbáljuk rendszerbe foglalni, akik meghatározó
hatással voltak a minőségi gondolkodás fejlődésére. Ezeket a szakértőket
"minőségguruknak" is szokták nevezni. A guru egy jóságos és bölcs tanítómester, egy
karizmatikus egyéniség, akinek az egyéni hozzáállása a minőség kérdéséhez az üzleti és a
mindennapi életben nagy és tartós hatást eredményezett. Mind a filozófia, mind pedig az
eszközök kifejlesztésében jelentős szerepet játszottak.
1. Az első csoportba tartoznak, az "amerikai iskola" képviselői: W. Edwards Deming,
Joseph M. Juran, Armand V. Feigenbaum.
2. A második csoportba tartoznak a japán minőségiskola" képviselői, akik az amerikaiak
által kidolgozott módszerek adaptálása és továbbfejlesztése révén alakították ki sajátos
új koncepciójukat: Kaoru Ishikawa, Genichi Taguchi, Shoji Shiba.
3. Ezt a csoportot egyre inkább "új hullám" jelzővel illetik. Ide sorolható: Philip Crosby,
Tom Peters, és az angol John Oakland.
Mindegyiküknek saját minőségfilozófiája és megközelítése van, megfogalmazásaikban
ellentmondások is tapasztalhatók, mégis valamennyien az alábbi azonos elveket
képviselik:
1. A minőség kulcs az üzleti sikerekhez. A minőség nem megfelelő figyelembe vétele
hosszú távon az üzlet tönkremeneteléhez vezet.
2. A minőségjavítás a vezetés teljes elkötelezettségét igényli. Ez az elkötelezettség
folyamatos kell, hogy legyen.
3. A minőségjavítás kemény munka. Rövidebb úton nem létezik. A sikeres
minőségfejlesztés gyakran az egész szervezet kultúrájának a megváltoztatását követeli
meg.
4. A minőségjavítás minden esetben kiterjedt képzést igényel.
5. A sikeres minőségjavítás az összes dolgozó aktív bevonását igényli.
Azonban közös elveik mellett különbség van közöttük azokban a megközelítési
módokban, amelyeket ajánlanak. Mindegyiküknek saját ajánlása van. Kihangsúlyozzák,
hogy nincs általános szabály, és mindenkinek a legmegfelelőbb módszert kell
kiválasztania. Minden cég egyedi és minden javító programot egyedileg kell "testre
szabni" számára. A folyamatos minőségfejlesztésnek nincsen egyedüli helyes módja.

4.1. Az "amerikai minőségiskola" képviselői
W. Edwards Deming
Talán a legismertebb az összes minőségszakértő közül. Rengeteg képzést és
szemináriumot tartott. A Deming-megközelítés szerint nincs szabványos módszer, amit be
lehet vezetni, a sikerhez vezető egyetlen út az, hogy minden cég a saját kultúrájának
legjobban megfelelő módszert dolgozza ki.
Eleinte a statisztikai minőségszabályozás módszereire fektette a hangsúlyt, később
kidolgozta a "minőség, mint menedzsmettevékenység" koncepcióját.
Az 50-es évek elején már a cég teljes egészére vonatkozó minőség olyan elveit tanította a
mérnököknek és menedzsereknek, amelyeket ma a teljes körű minőségirányítás (TQM)
részének tekintenek.
"Ha valóban javítani akarjuk a termékeink és szolgáltatásaink minőségét hazánkban, akkor
szükséges, hogy ne fogadjuk el a közepes termékeket és a nem megfelelő szolgáltatásokat.
Ki kell fejeznünk minden véleményünket, és vissza kell utasítanunk a rossz minőséget.
Meg kell változtatnunk a hozzáállásunkat"- hirdette.
A 80-as években arról beszélt a szemináriumain, hogy a nyugati stílusú menedzsmentnek
teljesen át kell alakulnia. Ezért alkotta meg a 14 pontját, hogy az emberek megértsék és
megvalósítsák ezt a szükséges változtatást.
Deming 14 tétele a javításról a különböző cégek vezetőihez szól:
1. A termékek és a szolgáltatások folyamatos javítási szándékát kell megteremteni a
hosszú távú szükségletekre, és nem a rövid távú profitra kell tervezni.
2. El kell fogadni az új filozófiát: száműzni kell a hibákat és a szkepticizmust, fejleszteni
kell a csoportmunkát.
3. Meg kell szüntetni a tömeges ellenőrzéstől való függőséget; a minőség nem az
ellenőrzés, hanem a folyamatok javításának eredménye.
4. Meg kell változtatni a beszerzéseknek azt az elvét, amely csak az árcímkét nézi. A
beszerzőrészleg a legjobb minőséget kell, hogy beszerezze nem pedig a legolcsóbbat és
mindig ugyanattól a beszállítótól, amellyel már tartós kapcsolatokat épített ki. Ennek
igen nagy jelentősége van az építőiparban, de megvalósítása talán itt a legnehezebb. Az
ár a minőség mérése nélkül nem jelenti a megvásárolt termék jellemzését. Sőt, ez a
legkevésbé jellemző, és avval a konzekvenciával jár, hogy a minőség közepes, az ár
pedig magas. Az, aki az alacsony ára tartja jellemzőnek, megérdemli, hogy becsapják.
5. Folyamatosan javítani kell a gyártás és a szolgáltatások rendszerét. A vezetés feladata,
hogy állandóan új utakat keressen a minőség és a termelékenység javítása, valamint a
költségek csökkentése céljából.
6. Állandó képzés és továbbképzés. A tanulás ugyanolyan fontos, mint a termelés.
7. Meg kell valósítani a valódi irányítást. A parancsokkal való tekintélyelvű vezetés
helyett segíteni kell mindenkit a jobb munka végzésére.
8. Meg kell szüntetni a félelmet kérdések feltevésekor vagy felelősség vállaláskor. A
félelem megszüntetésének az a célja, hogy mindenki hatékonyan dolgozzon a vállalat
számára.

9. Meg kell szüntetni a korlátokat az egyes részlegek között. A különböző részlegek
gyakran nem a közös cél elérésén, hanem egymással versengve dolgoznak.
10. El kell törölni a jelszavakat, felhívásokat és vállalásokat (pl. nulla hiba,
selejtmentesség).
11. Meg kell szüntetni az olyan előírt számokkal megfogalmazott célokat, amelyek növelni
akarják a termelékenységet, de nem javasolnak semmilyen módszert.
12. Rangra kell emelni a jól végzett munka iránt érzett büszkeséget.
13. Be kell vezetni egy erőteljes képzési és továbbképzési programot, továbbá meg kell
valósítani széles körben az önfejlesztést.
14. Létre kell hozni a változtatásokhoz szükséges struktúrát. Szükséges a felső vezetők
csoportja, amely akciótervvel rendelkezik a minőségi célok megvalósítására. A
támogatás nem elegendő.
A 14 pontban lefektetett elvekben ellentmondások is találhatók. Például a 10. Pont a
jelszavak eltörléséről szól, ami ellentmondásban van a mások véleményével.
A minőség halálos betegségei Deming szerint:
( A "halálos betegségek" az amerikai cégek sajátosságai.)







A célok állandóságának hiánya; vezetés a részlegek közötti konfliktusok
kihasználásával.
A rövid távú nyereségre való összpontosítás.
Értékelés a teljesítmény vagy az éves események alapján. A teljesítmény alapú
minősítés tönkreteszi a csoportmunkát, erősíti a versengést.
A vezetés gyakori változása aláaknázza a minőség ésa termelékenység javításához
szükséges hosszú távú célokat.
A cég mutatószámok alapján történő irányítása; a valódi kulcsszámok, mint például a
boldog és megelégedett vásárlók száma ismeretlen.
A magas garanciális költségek.

Joseph M. Juran
Romániában született amerikai szakember, aki részt vett a háború után a japán ipar
szerkezeti átalakításában. Szerinte a XX. század a termelékenység évszázada, a XXI.
század pedig a minőség évszázada lesz.
A minőségről vallott nézeteinek sok aspektusa van, de a legismertebb az, hogy a minőség
biztosítás egy lényegében egy vezetői feladat, és a minőség nem véletlenül történik, hanem
meg kell tervezni.
A minőségtervezés "térképe" a következő lépésekből áll:







Azonosítsuk a vevőnket, mind külső, mind a belső vevőinket!
Határozzuk meg a vevőink igényeit!
Fordítsuk le ezeket az igényeket a cég nyelvére!
Fejlesszük ki azt a terméket, amelyik megfelel ezeknek az igényeknek!
Optimalizáljuk a termék tulajdonságait úgy, hogy kielégítse a mi igényeinket és a
vevőink igényeit is!
Fejlesszünk ki egy folyamatot, amelyik képes a termék előállítására!





Optimalizáljuk a folyamatot!
Igazoljuk, hogy a folyamat képes a termék előállítására!
Működtessük a folyamatot!

A minőségszabályozást fontosnak tartja, de ez csak egy része a teljes körű
minőségjavításnak.
"Trilógiája" a teljes körű minőségjavításhoz a következő:
1. Minőségtervezés
2. Minőségszabályozás
3. Minőségjavítás
A javításhoz szükséges a trilógia mindegyik részének a bevezetése. A minőségjavításra a
következő lépéseket javasolja.
Juran 10 lépése a minőség javítására:
1. Építsük ki a javítások iránti igényt és lehetőséget!
2. Állítsunk fel javítási célokat!
3. Szervezzük meg a célok elérését (állítsunk fel minőségtanácsot, keressük meg a
problémákat, válasszuk ki a terveket, alakítsuk ki a munkacsoportokat, nevezzük ki a
segítőket)!
4. Biztosítsunk tréningeket!
5. Hozzunk létre terveket a problémák megoldására!
6. Publikáljuk a haladást!
7. Adjunk elismeréseket!
8. Közöljük az eredményeket!
9. Pontozzunk!
10. Tartsuk meg a lendületet az éves javításhoz, ami legyen a cég rendszerének és
folyamatainak része!
Úgy gondolja, hogy a minőségi problémák többsége a rossz vezetés hibája, és nem a
dolgozóké. Szerinte a vezetés által ellenőrizhető hibák 80 %-át teszik ki az összes hibának.
A képzésnek a minőség javítására a felső vezetésnél kell kezdődnie, de tudja, hogy ezek a
nézetei irritálják a vezetést.
1989-ben híres és vitákra okot adó üzenetet küldött Európának:
"Mindegy, hogy bevezetik-e az ISO-t vagy nem , a lényeg a folyamatos javítás. Ha
ezenkívül még ISO szerinti tanúsítást is akarnak, annyi baj legyen, nem vagyok ellene. De
ellene vagyok annak a véleménynek, hogy az ISO 9000 szerinti tanúsítással sok más
előnyhöz is jutnak, mivel ebből semmi sem igaz."
Armund V. Feigenbaum
Tőle ered a teljes körű minőségszabályozás koncepciója (Total Quality Control, TQC),
melynek lényege, hogy az adott szervezet összes funkcióját be kell vonni a minőség
szabályozásba, nem csak a gyártást és a minőség ellenőrzést.

Harcolt a minőségszabályozás technikai módszereitől a minőségszabályozás, mint vezetési
módszer felé való elmozdulás érdekében. Az emberi kapcsolatokat alaptényezőnek
tekintette a minőségszabályozási tevékenységben.
Szerinte a modern minőségszabályozás a dolgozó felelősségére és a minőségben való
érdekeltségre épül. A minőségprogramot fokozatosan kell bevezetni egy adott cégnél.
Ő beszél először a minőségköltségekről és annak összetevőiről, amelyek a következők:





a megelőzés költségei;
az ellenőrzés költségi;
a belső hibák, beleértve a selejt és javítás költségei;
külső hibák költségei, beleértve a garanciális költségeket és a panaszok
költségeit.

"A teljes körű minőségszabályozás" című könyve kiadásának 40. évfordulójára
meghatározza a teljes körűen sikeres minőség 10 legfontosabb kritériumát:
A minőség az egész cégre kiterjedő folyamat.
Minőség az, amit a vevő annak tart.
A minőség és a költség összegeződik, és nem különbséget alkot.
A minőség az egyén és a csoport fanatikusságát igényli.
A minőség irányítási módszer.
A minőség és az innováció kölcsönösen összefüggnek.
A minőség etikai kérdés.
A minőség folyamatos javítást igényel.
A minőség a termelékenység javításának leginkább költség-hatékony és a legkevésbé
tőkebefektetés-igényes módja.
10. A minőség csak a vevőt és a szállítót is felölelő teljes körű rendszerben vezethető be.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Hangsúlyozza, hogy manapság a teljes körű minőségprogram az egyedüli és a
leghatalmasabb, változást előidéző eszköz a cégek kezében.
4.2. A japán minőségiskola képviselői
A japánok Deming és Juran eredményeit felhasználva, az alkalmazottak minden rétegét
bevonva a minőségbiztosítási tevékenységbe, a teljes szervezetre kiterjesztették a
minőségbiztosítást, tehát nemcsak a gyártási folyamatokra, hanem a szervezet valamennyi
tevékenységi spektrumára meghonosították azt.
Kaoru Ishikawa
Ishikawa japán professzor volt az első 1949-ben, aki felismerte, hogy a minőségfejlesztés
fontosabb annál, hogy azt specialistákra bízzák. A vállalat minden alkalmazottját, az
elnökségtől kezdve a segédmunkásig meg kell nyerni a minőség ügyének. A
minőségjavítás eszközei közül az ok-okozati diagram manapság gyakran "Ishikawadiagram" néven jelenik meg az irodalomban. Három fő tézise:


az egyszerűsített minőségtechnikákat mindenkinek használnia kell;




a minőségügy az egész vállalatra kiterjed;
a "minőség körök" a japán vállalatok fő hajtóerői.

Legnagyobb eredménye a minőségkörök bevezetése Japánban. Ennek sikere jórészt
azoknak a felhasználóbarát, probléma-megoldó technikáknak köszönhető, amelyeket
bevezetett. Különös figyelmet szentelt a statisztikai technikák alkalmazásának,
hangsúlyozta az adatok megfelelő gyűjtésének és bemutatásának fontosságát.
Az egész vállalatra kiterjedő japán minőségmozgalom 1962-ben kezdődött az első
minőségkör megalakulásával. A minőségkör önkéntes, 5-10 főből álló csoportja a
dolgozóknak ugyanarról a munkahelyről, akik rendszeresen találkoznak és a munka
vezetője, a művezető vagy a közvetlen felettes irányításával végzik tevékenységüket.
Ennek célja, hogy hozzájáruljanak a vállalat fejlesztéséhez és javításához, elősegítsék az
emberi kapcsolatok kiépítését és a kellemes munkahelyi légkör megvalósítását, valamint a
munka okozta megelégedettség kialakulását, és a dolgozók képességeinek kiaknázását.
Genichi Taguchi
A minőség egyéni definícióját dolgozta ki és erre épül filozófiája. Definíciója szerint a
minőség: "a termék megjelenésétől kezdve a társadalmat érő összes veszteség" = veszteség
a vállalat számára + veszteség a társadalom egésze számára. Matematikailag a négyzetes
veszteségfüggvényt adja, adott célérték esetén. A veszteség a megcélzott értéknél a
legkisebb, és a négyzetes nő, ahogy távolodunk ettől az értéktől. Ahol a legkisebb a
veszteség (célérték), ott optimális a minőség.
Ez eltér a nyugati minőségmenedzsment által felhasznált hagyományos értelmezéstől,
mely szerint bizonyos határok között minden lehetőség elfogadható, azon kívül pedig
elfogadhatatlan. Taguchi filozófiájának lényege: a cél az eredmény változékonyságának
csökkentése, valamennyi folyamat ellenőrzése által.
Az előre jól megtervezett folyamatok, felszerelés, partneri viszonyok stb. biztosítják, hogy
a gyártást kevéssé befolyásolja a külső körülmények megváltozása. Ehhez meg kell
állapítani a paraméterek "jel/zaj viszony" arányát, ahol a "jel" a várt érték, a "zaj" pedig a
külső hatások miatti változékonyság. A legjobb "jel/zaj viszony" arányos paramétereket
kell választani.
Bármelyik paraméter megváltoztatása hatással lesz a gyártásra. Nagyon drága és hosszú
lehet valamennyi paraméter helyes beállítása, mivel rengeteg kombináció létezik. A
Taguchi által használt módszer matematikai eljárás, amely minimalizálja a lehetséges
kombinációk, így a kísérletek számát.
Shoji Shiba
Shiba a TQM módszerek és eszközök kidolgozásában és elterjesztésében, valamint az új
termékek kifejlesztésének proaktív módszereivel vált ismertté. Magyarországi
tevékenysége elismeréséül megalapították a Shiba-díjat, amelyet évente ítélnek oda a
minőségi eredményeit tekintve legjobb vállalatnak.

4.3. Az "új hullám" képviselői
Philip B. Crosby
Az új hullám talán az egyik legismertebb képviselője, pályáját a gyártás területén kezdte.
Számos könyv szerzője. Az általa alapított Crosby iroda egy világszerte működő tanácsadó
cég, amely a minőségjavító módszerek bevezetésére specializálódott. Az ő nevéhez
fűződik a "nulla hiba" program utjára indítása 1961-ben, amely később az Amerikai
Egyesült Államokban a kormánypolitika részévé vált.
Szerinte a minőség négy alapvető kérdésre adott válasszal definiálható:
1. Mi a minőség? A minőség megfelelés a követelményeknek és nem a jóság.
2. Milyen rendszer szükséges a minőség elérésére? A minőség eléréséhez szükséges
rendszer a megelőzés és nem az ellenőrzés. A megelőzés kulcsa az, hogy ismerjük jól a
folyamatainkat és határozzuk meg a lehetséges hibák helyét. A gyártóiparban van egy
eszköz, amely segíti a megelőzést és ez a statisztikai minőségszabályozás.
3. Milyen minőségkövetelmény szabványokat kell használni? A minőségi
követelményszint: nulla hiba. A hibákat a tudás vagy a figyelem hiánya okozza.
Mindkettő kiküszöbölhető. Megalkotta az elsőre jót elméletet. (Do it right first time DIRFT). A DIRFT kulcsa: a követelmények világossá tétele. A követelmények a
kommunikáció által válnak ismertté.
4. Milyen mérési módszerek szükségesek? A minőség mérésének eszköze a nem
megfelelőségek árának kimutatása. 25 éve vitatkoznak a minőség költségeiről.
Azonban csak a hibák mérésére használták a gyártósoroknál. A minőség költségei két
csoportra oszthatók: a nem megfelelőség és a megfelelőség költségeire.
A minőségjavítás 14 lépése módszert ad a minőségjavító folyamat bevezetésére egy
szervezetnél. Ezek a menedzsment eszközök abból a meggyőződésből következnek, hogy
ezeket az alapelveket meg kell határozni, meg kell érteni és tudomásra kell hozni a vállalat
minden dolgozójának.
Crosby 14 lépése a minőség javítására:
1. Tegyék világossá, hogy a vezetőség elkötelezett a minőség iránt!
2. Alakítsanak minőségjavító csoportokat, amelyekben mindegyik részleg képviselője
részt vesz!
3. Mérjék a folyamatokat a jelenlegi és potenciális minőségi problémák helyének
meghatározására!
4. Határozzák meg a minőségköltségeket, és magyarázzák el ennek vezetési eszközkénti
használatát!
5. Fokozzák az összes dolgozó minőségtudatát és személyes elkötelezettségét a minőség
iránt!
6. Végezzenek helyesbítő tevékenységeket a problémák megoldására és megelőzésére!
7. Állítsanak fel bizottságot a "nulla hiba" programjának a megvalósítására!
8. Képezzék a dolgozókat, hogy aktívan vegyenek részt a minőségjavító programban !
9. Tartsanak "nulla hiba" napot azért, hogy minden alkalmazott érezze, változás történt!
10. Bátorítsák a személyeket arra, hogy javítási célokat tűzzenek ki saját maguk és
csoportjaik számára!

11. Bátorítsák az alkalmazottakat arra, hogy beszéljék meg a vezetőséggel a minőségi
céljaik megvalósításánál tapasztalt akadályokat!
12. Ismerjék el és becsüljék meg azokat, akik részt vesznek a programban!
13. Hozzanak létre minőségi tanácsot a kommunikáció megvalósítására!
14. Kezdjék elölről az egészet, annak kihangsúlyozására, hogy a minőségjavító
programnak soha nincsen vége!
"A minőség könnyek nélkül" című könyvében Crosby kidolgozza az ún. Minőségvakcinát,
amely 21 alkotót tartalmaz a bevezetési folyamat elősegítésére.
Meghatározza azt az öt új jellemzőt, amelyek lényegesek ahhoz, hogy egy szervezet
"örökre sikeres szervezetté" váljon:
1.
2.
3.
4.
5.

Az emberek rutinszerűen, elsőre jól végzik a munkájukat.
A változás elkerülhetetlen és előnyös.
A növekedés állandó és hasznot hozó.
Új termékek és szolgáltatások jelennek meg akkor, amikor szükséges.
Mindenki boldog, hogy itt dolgozhat.

Tom Peters
A vezetést a minőségjavító folyamat központi kérdéseként határozta meg. Véleménye
szerint a menedzsment szót ki kell dobni és helyette a vezetést kell alkalmazni. A
kiválóság eléréséhez a három fő terület: a vevők, az innováció és az emberek.
A hatékony vezetőnek legalább a következő három fő területen kell mozognia:
1. Meghallgatni: ami azt sugallja, hogy törődik a dolgokkal és az emberekkel.
2. Tanítani, képezni: az értékeket közvetlenül kell átadni.
3. Elősegíteni: képesnek lenni segítségnyújtásra az adott helyen.
A 80-as évek végén "a menedzsment megszállottsága" kifejezést használta arra, hogy a
vezetésnek meg kell tanulnia szeretni a változásokat azért, hogy proaktív (elébemenő)
módon viselkedjen ebben a kaotikus világban.
Talán a legjobban a vevőközpontúságról híres.
Leírja a minőség forradalmának 12 jellemző tulajdonságát:
1. A vezetés megszállottsága a minőséget illetően.
2. Érzelmes rendszerek: a bukás oka, ha csak az érzelmek uralkodnak rendszer nélkül,
vagy csak a rendszer érzelmek nélkül.
3. A minőség mérése. Nyilvánossá kell tenni, és a résztvevőknek kell végezni.
4. A minőség elismerése és jutalmazása.
5. Mindenkit képeznek a minőség elérésére.
6. Többfunkciós csoportokat hoznak létre.
7. A kicsi is szép. Nincsen kis javítás. A lényeg a javítás ténye.
8. A pangás ellenszerei az új célok, új témák, új események létrehozása.
9. Az órabérben dolgozó munkások számára fontos minőségcsoportok rendszere.

10. Mindenki bevonása.
11. Amikor a minőség felfelé megy, a költségek lefelé.
12. A minőségjavítás egy végtelen utazás.
John Oakland
A teljes körű minőség menedzsment (TQM) modelljét dolgozta ki számos esettanulmány
szerzője. Meghatározása szerint a TQM olyan különböző tevékenységekkel ötvözött
vezetési folyamat, melynek célja, hogy a szervezet minden tevékenységének folyamatos
javításával, tökéletesítésével, valamint minden dolgozó minőségiránti teljes
elkötelezettségével, a vevő teljes mértékű megelégedettségét érje le a termék vagy
szolgáltatás használata során.
A TQM – gondolkodás jellemzői






Vevő központúság: a külső és belső felhasználók igényeinek megismerése.
Folyamatos javítás: a minőség állandó, következetes javítása. A folyamatok minden
elemének figyelemmel kísérése révén el kell érni, hogy a végtermék minősége minél
kisebb mértékben térjen el a termék a kitűzött minőségtől, és növekedjen a folyamatok
megbízhatósága.
Vezetés elkötelezettsége a minőség mellett.
Az alkalmazottak felhatalmazása a feladatok delegálásával, a beosztottakat több
hatáskör döntési jog átadásával lehet beavatottabbá, elkötelezettebbé tenni a minőség
mellett.

A TQM tehát egy olyan „menedzsment filozófia”, melyben a minőség alapvető üzleti
stratégia.
5. A minőség emberi tényezői
5.1. Az emberi tényezők jelentősége
A minőséget számos tényező bonyolult kölcsönhatása határozza meg. A meghatározó,
befolyásoló tényezők között jelentős szerepet töltenek be az emberi tényezők. Az emberi
tényezők önmagukban is komplex, szerteágazó rendszert alkotnak, melyeket
megközelíthetünk a vevők, a szállítók, a vállalatok valamint az egyén és közösség
oldaláról is. Bármelyik irányból elemezzük, ugyanarra a következtetésre jutunk, az emberi
tényezők figyelembe vétele nélkül nem valósítható meg a minőségbiztosítás.
Mind a tervezés, mind a végrehajtás, megvalósítás, az eredmények ellenőrzése, a hibák
korrekciója az emberek közreműködésével valósul meg. A tárgyi, környezeti, technológiai
feltételek megfelelő biztosítása önmagában még nem elegendő a sikerhez. A
minőségbiztosítással kapcsolatos összes erőfeszítésünk ellenére kudarcot vallhatunk, ha
nem vesszük figyelembe a folyamatban részt vevők személyiségét, attitűdjeit, a változások
bevezetésétől való félelmüket, a vállalati környezet kultúráját stb.

Ebben a fejezetben a minőség emberi tényezői közül emelünk ki néhány fontosabbnak ítélt
elemet. A termelő, a szolgáltató szervezet sikeres működésének, a minőség
megvalósításának egyéni és közösségi meghatározói:




a személyiség és a kompetencia;
a szervezeti kultúra;
az egyéni és közösségi attitűdök.

5.2. Személyiség és kompetencia
A személyiség öröklött és szerzett, az egyéni élet során kialakult tulajdonságok, vonások
sajátos szerveződése, egysége. A személyiség tulajdonságai a tevékenységben
nyilvánulnak meg, főbb összetevői befolyásolják az emberi teljesítményt, a
teljesítőképességet, a fizikai-, és pszichikai teljesítőkészséget.
A teljesítőképesség az embernek azt az elérhető maximális teljesítményét körvonalazza,
amelyet el tud érni. Feltételezi, hogy az ember mindazokkal a személyiségsajátosságokkal, jegyekkel rendelkezik, melyek a sikeres munkavégzést lehetővé teszik.
Idetartoznak a velünk született adottságok, képességek, valamint azok a tulajdonságok,
melyeket életünk során tanulással, képzéssel, tapasztalással megszerzünk.
A fizikai, tényleges teljesítőkészséget azonban számos tényező befolyásolja, ezeket a
minőségbiztosítási rendszerek bevezetése, alkalmazása során figyelembe kell venni. A
biológiai elfáradás attól függetlenül bekövetkezik, hogy az ember dolgozik-e vagy sem, az
ebből következő teljesítőképesség-csökkenést a szervezet regenerálódása visszaállítja. A
munkaelfáradás, vagyis a munkatevékenység természetes következményeként
megnyilvánuló teljesítménycsökkenés tudatosan kezelhető, hiszen az igénybevétel
nagyságától függően a fáradtság pihenéssel (szünetekkel) mérsékelhető. A
teljesítőkészségnek egy adott napon belüli változása a napi biológiai ritmus figyelembe
vétele elsősorban a munkaidő-beosztásban, a műszakrend kialakításában célszerű. A napi
ritmustól való eltérés olyan zavart okozhat, amelynek következményei a közérzet
változásán kívül a gyorsabb fáradásban, a teljesítmény hullámzásában, a hibás
munkavégzésben jelentkezhetnek. A biológiai ritmushoz hasonló szerepe van az aktuális
fizikai állapotnak, közérzetnek is.
A pszichikai teljesítőkészség legfontosabb elemei a hozzáállás, akarat, motiváció. Egy
adott időszakban a rendelkezésre álló képességek akkor hoznak létre minőségi
teljesítményt, ha megfelelő indítékok, késztetés is van a munka minőségi elvégzésére.
Összefoglalva az előző gondolatsort elmondhatjuk, a minőségbiztosítás elvárt eredményei
akkor valósulhatnak meg, ha a szervezet minden tagja részt vesz a minőségorientált
munkában, mindenki ismeri – az emberi adottságokhoz adaptált – követelményeket, az
egyének alkalmasak az adott feladat ellátására vonatkozó munkahelyi követelmények
teljesítésére, s kellően motiváltak azok végrehajtásában.
A jó teljesítményhez, a minőségi munkához vezető személyes jellemzők meghatározására
régóta törekednek a szakemberek. A fizikai adottság, szaktudás, pszichológiai jellemzők
vizsgálata, értékelése a kiválasztási folyamat szerves része. Az elmúlt években több kutató
és gyakorlati szakember is a munkakörhöz kapcsolódó kompetenciák meghatározását és

alkalmazását javasolta. A kompetenciák a hagyományos munkaköri megközelítéshez
képest – az eltérő hangsúlyok miatt – új szemléletet jelentenek, a korábbi felfogás
módosulását, változását eredményeik. Az általánosan elterjedt definíció szerint azokat az
alapvető személyes tulajdonságokat nevezzük kompetenciáknak, amelyek eredményeként
adott munkakörben az ott dolgozó, előre meghatározható kritériumok szerint jó/kiváló
teljesítményt nyújt. A kompetenciák alkalmazásától azt várhatjuk, hogy elősegíti az adott
feladatokra legmegfelelőbbek kiválasztását, a képzés/fejlesztés során a kritikus
kompetenciákra irányuló fejlesztési célok megfogalmazását.
5.3. Minőségügy és szervezeti kultúra
A minőségbiztosítási rendszer egy adott szervezetnél mindenek előtt arra szolgál, hogy
növelje az ügyfelek, a vevők megelégedettségét, azok szükségleteinek legteljesebb
kielégítése érdekében. A minőséggel kapcsolatos intézkedések nem pusztán műszaki vagy
szervezési jellegűek. Szorosan összefonódnak a szervezeti élet más területeivel és
kimenetelüket befolyásolja a szervezeti filozófia egésze.
A szervezeti filozófia elemei, a küldetéstudat, a jövőkép, a szervezeti kultúra.
A küldetéstudat lényege annak tudatosítása, hogy a cég miért éppen azt csinálja, amit
csinál, milyen alapérték vezérli ezt a tevékenységet. A szervezet minőségpolitikai elveiben
ezt az alapértéket kell megfogalmazni.
A jövőkép a minőségpolitikai elveken túl az általános cégpolitikát is magába foglalja.
A szervezeti kultúrán értjük mindazon normáknak, értékeknek és gondolkodási módoknak
az összességét, ami jelzi a munkatársak viselkedését valamennyi szervezeti szinten, és ami
ily módon teremti meg a vállalati imázst. A szervezeti kultúra segíti elő – kisebb vagy
nagyobb mértékben – a dolgozók valódi részvételét a minőségbiztosítási folyamatban. Így
például amennyiben az adott szervezetnél korábban folytatott viták és megbeszélések
során is a vevők megelégedettségét tartották szem előtt, a minőség alapelvei könnyebben
kerülnek elfogadásra, mintha az alapvető törekvés a költségek mindenáron való
csökkentésére irányult volna.
A szervezeti kultúrák kialakulását meghatározó tényezőket három csoportba oszthatjuk:


Külső hatások, amelyek befolyásolják a szervezeti tagok értékválasztásait, hiedelmeit,
ugyanakkor a szervezeteknek nincs módjuk a hatásokat befolyásolni (természeti
környezet, történelmi események, társadalmi, kulturális feltételek).



A szervezetre jellemzően domináns technológia, mely meghatározza a vállalati
struktúrát, az érintkezési pontokat, a függési viszonyokat, a sajátos szakmakultúrákat.



További fontos szervezetspecifikus tényező a szervezetek történelme. Az alapítók,
későbbi vezetők által kialakított értékrend, gondolkodásmód, stílus.

Kultúrája csak a viszonylag független, hosszabb időn át létező szervezetnek lehet. A
kultúrát gyakran jéghegyhez hasonlítják; vannak látható és a felszín alatt meghúzódó
jellemzői.

ceremóniák, történetek, sztorik,
nyelv, szakzsargon, szimbólumok,

értékek, feltevések, hiedelmek, érzések,
attitűdök,

2. ábra. A szervezeti kultúra szintjei
(Forrás: Daft, 1992)
Daft szerint a megfigyelhető, külső szemlélő számára is megragadható jellemzők a
ceremóniák (szertartások), a szervezeten belül keringő történetek , a használt nyelvezet, a
látható viselkedés minták, a szervezet szimbólumai, az öltözködés, a munkahely külső
kinézete. Ezekből a látható jelekből azonban csak következtethetünk arra, milyen értékeket
vallanak a szervezete tagjai. A tényleges gondolkodásmód, érzelmek, attitűdök gyakran
láthatatlanok maradnak.
A vezetőknek a szervezeti kultúrák kialakításában, a működő kultúrák fenntartásában,
megerősítésében kiemelkedő szerepük van. Csakis az ő közreműködésükkel érhető el,
hogy a minőség mint értékkategória az értékstruktúrában az őt megillető helyre kerüljön, a
minőségbiztosítás jelentősége beépüljön a szervezeti kultúrába.
5.4. Attitűdök és minőségbiztosítás
A minőségbiztosítási alapelvek gyakorlatba történő átültetése szükségessé teszi a szervezet
humán erőforrásainak mozgósítását. Gyakran azonban éppen ezen a ponton jelentkezik a
legtöbb nehézség, félelem a változásoktól, az újtól, az ismeretlentől, a félreértelmezett
céloktól.
A minőség biztosítása, a minőségbiztosítási rendszerek bevezetése komoly előzetes
vizsgálatokkal, sok esetben radikális változtatási következményekkel jár. A kutatások
tapasztalatai azt mutatják, hogy az emberek többsége természeténél fogva kerüli a
változásokat.
A változásokkal szembeni idegenkedés mélyen emberi dolog és alapösszetevőiben
pszichológiai törvényszerűségekre vezethető vissza. A változásokkal szembeni ellenállás
fontosabb személyi és szervezeti okai:




bizonytalanságkerülés, félelem az ismeretlentől;
anyagi érdekek védelme;
félelem „az új követelményeknek való megfelelni nem tudástól”;









idegenkedés a szokások, rutinok, programozott cselekvések
megváltoztatásától;
félelem az elbocsátástól, a létbiztonság elvesztésétől;
vezetői szándékok, elképzelések, megvalósítási módok problémái;
hatalmi pozíciók féltése;
szervezeten belüli bizalomhiány;
változtatás ellen ható erős szubkultúrák, normarendszer;
inercia, a kialakult működési mechanizmusok megőrzésére való
törekvés.

Mindezen okok mellett több más magatartási, viszonyulási forma is alapja lehet az
emberek változásokkal szembeni ellenállásnak, negatív attitűdjének (beállítódásának)
kialakulásában.
Az attitűdök igen mélyen rögzült értékelő beállítódások, amelyek a valóság
legkülönbözőbb dolgaival, tárgyaival, jelenségeivel, de személyekkel és személyes
tulajdonságokkal szemben is kialakulhatnak. Sajátos értelmi és emocionális vonatkoztatási
keretet adnak, amely a legtöbb velünk kapcsolatba kerülő jelenségeknek – mint például a
minőségbiztosítás – értelmet kölcsönöz. Az attitűd szűrőként is működik, az ember
hajlamos arra, hogy az attitűdjeinek megfelelő információkat kiválogassa és
megkérdőjelezze, vagy éppen semmisnek vegye az ellentmondásokat. Tanultak és
viszonylag állandóak, változhatnak ugyan, de nem túl gyorsan. Három komponensük van,
a kognitív (ismereti), az affektív (érzelmi) és a konatív (viselkedés).
Mérhető független változók

INGEREK
tárgyak,
személyek, események

ATTITŰDÖK
Közbülső
változók
KOGNITÍV
KOMPONENS

Mérhető
függő
változók

Ismeretek
meggyőződés
hiedelmek

ÉRZELMI
KOMPONENS

érzések
érzelmek
szimpatikus
idegrendszeri
változások

3. ábra. Az attitűd működési modellje

VISELKEDÉSES
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nyílt
cselekedetek
tevékenységre
való hajlam

A minőségbiztosítási rendszerek bevezetésével, a
kedvezőtlen attitűdök befolyásolása nem könnyű feladat.

változtatásokkal

kapcsolatos

A gyakorlati életben többnyire az ismereti oldal változtatásával próbálkozunk, ismeretek
közlésétől várjuk a károsnak, helytelennek tartott beállítódás megváltoztatását.
Tapasztalatok és kísérleti munka egyaránt bizonyítják, hogy az attitűdök dinamikus
természete miatt az ilyen irányú erőfeszítések hatásfoka messze elmarad a befektetett
energiától. Az attitűdök logikai úton kevéssé megközelíthetőek. Nem jelenti ez a
meggyőzés feleslegességét, reménytelenségét, csak azt, hogy önmagában nem elégséges az
attitűd-változások létrehozásához. Lényegesen nagyobb a hatásfoka az érzelmi
megközelítésnek. Valódi attitűdváltozást az értelmi és érzelmi érvek kombinált
alkalmazásával lehet legsikeresebben elérni.
Külön érdemes foglalkozni az attitűdöknek a cselekvés oldaláról történő befolyásolásával.
Az attitűdkutatások szerint ez a legnagyobb sikerrel kecsegtető út. Ha egy személyt
ráveszünk saját attitűdjeivel ellentétes cselekedetre, az visszahatást gyakorol és
megváltoztatja a beállítódást. Három módon lehet valakit rávenni attitűdjével-ellentétes
cselekvés végrehajtására. A három lehetőség: 1. a meggyőzés, 2. a jutalmazás, 3. a
büntetés.
A közhiedelmekkel ellentétben minél nagyobb az anyagi vagy erkölcsi nyomás, minél
súlyosabb a kitűzött büntetés vagy magasabb a jutalom, annál kisebb mértékben változik
meg az eredeti attitűd. Ugyanis ebben az esetben a személy úgy érzi, a cselekvés során
nem volt tényleges választási lehetősége és az attitűd maga érintetlen marad.
Az attitűd megváltozásához feltétlenül szükséges az önkéntes választás érzése, tudata. A
szigorú büntetés, illetve a magas jutalom csak magát a cselekvést változtatja meg, a
hozzáfűződő belső beállítódást többnyire érintetlenül hagyja.
Az attitűdök átalakításánál a legnagyobb hatékonyságot azok a szankciók fejtik ki,
amelyekkel a közösség sújtja az eltérő és jutalmazza a velük azonos attitűd
megnyilvánulásokat. Így az attitűdök alakításának legfőbb eszköze a közösség megfelelő
attitűdjének kialakítása.
A minőségbiztosítási rendszer bevezetésének sikeressége, a változtatásokkal kapcsolatos
ellenállások csökkentése tehát segíthető a helytelen közösségi és egyéni attitűdök
korrekciójával.
6. A minőségbiztosítás sajátosságai a mezőgazdaságban és élelmiszeriparban
A minőségi szemlélet és a minőség értelmezés változása Magyarországon a kilencvenes
évek elején kezdődött el.
A mezőgazdaságban és élelmiszeriparban már ezt megelőzően is ismert volt az átfogó
minőségi szemléletű termék-előállítás fogalma és módszere. Már évtizedekkel ezelőtt
egyértelmű volt, hogy az élelmiszerekkel szemben támasztott sajátos minőségi

követelményeknek csak egy átfogó, az egész termék-előállítás folyamatára kiterjedő
minőségbiztosítási módszerrel lehet eleget tenni.
A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek esetében a minőségnek valóban különleges,
mondhatni kitüntetett jelentősége van. Rendszeres és mással nem helyettesíthető
szükségletet elégít ki, fogyasztása elemi életfeltétel. Élelmiszerhiány esetén élelmiszer
minőségről aligha beszélhetünk. Az élelmiszerrel szembeni minőségi igény ezek szerint a
jóllakott ember igényessége? A tény valóban az, hogy ha minél nagyobb az árukínálat,
annál nagyobb a minőséggel szembeni elvárás! Ezen túlmenően a mezőgazdaságban és az
élelmiszeriparban a minőségbiztosítás azért is különleges helyzetű, mert speciális
minőségi igények is megjelennek, mint az egészséges táplálkozás, az eltarthatóság, a
kényelmi szolgáltatások igénye, valamint meghatározó fontosságú minőségi szempont az
élvezeti érték.
Tehát az élelmiszerekkel szemben támasztott minőségi igények, elvárások egyre
összetettebbek, differenciáltabbak. Még a kilencvenes évek elején is a minőségellenőrző
szervezetek által végzett késztermék-kontroll és egyes gyártásszabályozási
minőségbiztosítási elemek – mint például a gyártásközi ellenőrzés, nyersanyagátvétel –
együttes alkalmazása volt az uralkodó.
A gazdasági átalakulás, az igénytelen piacok megszűnése a piacgazdálkodás és a piaci
verseny a minőségbiztosítási rendszerek felé irányították a gazdálkodó szervezetek
figyelmét. Ezeknek a rendszereknek a kiépítése az ipari, majd az élelmiszeripari
vállatoknál is elindult és egyre több vállalat építi ki a minőségbiztosítási rendszerét és
rendelkezik nemzetközi tanúsítvánnyal. A mezőgazdasági vállalatok és termelők helyzete,
a mezőgazdasági termelés sajátosságai, valamint az üzemi méretek változatossága, a
termelők nagy száma miatt speciális. Ezért a mezőgazdasági termelő szervezeteknél a
minőségbiztosítási rendszerek kiépítése később kezdődött el.
A mezőgazdaságnak ez a viszonylagos lemaradása ellentétben van az élelmiszer minőség
fentiekben kifejtett jelentőségével, különleges helyzetével. A mezőgazdasági termékek
minősége, mint élelmiszeripari alapanyag alapvetően befolyásolja az élelmiszer minőséget.
Az alapanyag-termelés folyamán elkövetett hibák, minőségi problémák az élelmiszerelőállítás folyamatában már nem korrigálhatóak. A HACCP, azaz a Veszélyelemzés
Kritikus Ellenőrzési Pontokon élelmiszer-minőségbiztosító rendszer egyik nagy
problémája, hogy az alapanyag-előállítás, azaz a mezőgazdasági termelés során jelentkező
veszélyforrások hogyan küszöbölhetőek ki.
Ez a helyzet azt indokolná, hogy a minőségbiztosító rendszereknek először a
mezőgazdasági termelésben kellett volna megjelenni, és általánossá válni. Ezzel szemben
a mezőgazdasági ágazat minőségügyi rendszerek kiépítésében lemaradt az iparhoz képest,
és ez a lemaradás nagyobb mértékű annál, mint amit a termelési folyamat sajátosságai, a
vállalati méretek és a tulajdonosi viszonyok indokolnának.
7. A minőségi szervezet helye a vállalati struktúrában
A vezetési feladatok szerepének elemzése azt mutatja, hogy a minőségbiztosítás szervezeti
kereteinek kialakítása nagyon fontos vezetői feladat.

Ahogy a minőségbiztosítás magába foglal minden olyan tevékenységet és feladatot, amely
a minőség elérésére irányul, úgy a „minőségügyi rendszer” fogalma a minőségszabályozást
célzó szervezeti struktúra, felelősségek, eljárások, folyamatok és erőforrások
összességeként definiálható. A minőségügyi rendszer olyan struktúrát biztosít, amely
elősegíti a minőség elérését és ellenőrzését. Ezért minden szervezet rendelkezik
valamilyen minőségügyi rendszerrel.
Ami megkülönbözteti egyiket a másoktól, az a formalizáltság foka, abban az értelemben,
hogy a szervezet felépítését milyen mértékben és mélységben tervezték és dokumentálták.
Amennyiben a minőségügyi rendszert írásba foglalják, formalizálják, akkor
elkerülhetetlen, hogy az adott vállalat szervezeti struktúrája érintetlen maradjon. A
minőségügyi rendszer kiépítése során ki kell alakítani a hatékony működés és működtetés
formális, strukturális kereteit is. Csak a strukturális keretek kialakításával biztosíthatóak a
hatékony működtetés feltételei, mint a hatáskörök tisztázása, a feladatok egyértelmű
elkülönítése, a munkamegosztás, az alá- és fölérendeltségi viszonyok.
A vezetés feladata a minőségbiztosítási rendszer kiépítésénél tehát összetett, sokoldalú.
Azon túl, hogy ki kell alakítani a minőségpolitikára vonatkozó koncepciót, célokat, ki kell
építeni a rendszert, meg kell teremteni a rendszer tartós működésének feltételeit. Mindez
nagyon sok vezetői tevékenységet, feladatot foglal magába, szinte minden vezetési
területet érint.
A minőségbiztosító rendszerek sajátossága, hogy be kell építeni az adott vállalat
struktúrájába, ki kell alakítani a saját szervezetét, kapcsolatrendszerét, be kell épülnie a
vállalat hierarchiájába. Egy átlagos nagyvállalat minőségbiztosítási szervezetének
beépítését a struktúrába mutatja be a 4. ábra.
Vállalati vezetés

Minőségbiztosító
szervezet

Pénzügyi Termelés
vezetés
irányítás

Fejlesztés Személyzeti
vezető

Termék-kontrolling
minőségellenőrzés
A ágazat

B ágazat

C ágazat

4. ábra. A minőségbiztosítás helye egy átlagos vállalati struktúrában
A minőségbiztosító szervezetét célszerű közvetlenül a legfelső szintű vezető (vezetés)
irányítása alá rendelni. Ezzel elérhető, hogy a vállalat, hosszú távú stratégiai elképzeléseit,
minőségi politikáját, a minőségbiztosító szervezeten keresztül könnyebben tudja realizálni.

A minőségbiztosítási szervezet kapcsolatrendszere összetett, sokoldalú. Közvetlen
munkakapcsolatot kell kiépíteni a termelőegységekkel, ágazatokkal, a termékkontrollinggal és a minőségellenőrzéssel. Hasonlóan közvetlen kapcsolat szükséges a
termelésirányítással, valamint a vállalati vezetéssel. Ezen túlmenően munkakapcsolatot
kell kiépíteni a külső auditáló és nemzetközi tanúsító szervezetekkel is. Ezekben az
információs, kommunikációs és hierarchikus kapcsolatokban alapvető fontosságú a
közvetlenség. Csak ez esetben biztosítható, hogy az információk, utasítások és
visszajelzések áttétel és torzulás nélkül kerüljenek továbbításra. A minőségbiztosító
szervezetnek a hierarchiában elfoglalt szerepét nagymértékben meghatározza, hogy kinek
az irányítása alá tartozik. A legjobb megoldásnak az tűnik, ha közvetlenül a legfelső
vállalati vezetésnek van alárendelve. A termelésirányítással azonban nem alárendelt,
hanem mellérendelt viszonyt kell kialakítani. A minőségbiztosító szervezetnek közvetlen
alárendeltjei a minőség-ellenőrzés és a termék-kontrolling és a termelő ágazatok.
A mezőgazdasági termelők nagy száma, az eltérő termelési szerkezet, termelési adottságok
és feltételek miatt a mezőgazdaságban talán a szervezeti keretek kialakítása, megteremtése
a legnehezebb feladat. A szervezeti keretek nem függetleníthetőek a vállalati szervezetek
felépítésétől, struktúrájától. A szervezeti struktúra kialakítása szorosan összefügg a
szervezet méreteivel. Vizsgálataink szerint egy vállalaton belül önálló minőségbiztosító
szervezet kiépítése csak megfelelő vállalati méret esetében lehetséges. A vállalaton belüli,
a termelés minőségéért felelős szervezet önállósága és kompetenciája még ez esetben is
korlátozott, mivel a minőségbiztosítás csak külső auditálás és tanúsítás esetében lehet
harmadik személy által elfogadott. Ezért a szervezeten belüli minőségbiztosítás feladatai
csak a vállalaton belüli minőségbiztosító rendszer kiépítésére és annak folyamatos
fenntartására, illetve a minőségellenőrzésre vállalkozhat (5. ábra).
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Külső Auditáló
Szervezet

Belső Minőségbiztosító
Szervezet
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B ágazat
C ágazat
A ágazat
5. ábra. Nagyméretű mezőgazdasági vállalatok minőségbiztosító szervezeti modellje
Ennek a szervezetnek közvetlenül a vállalati felső vezetés irányítása alá kell tartoznia, de
szoros kapcsolatban kell állnia a külső auditáló és tanúsító szervezetekkel. A vállalati
vezetés befolyása a vállalati stratégiai érdekek érvényesítéséig terjedhet, de a nemzetközi
értékű tanúsítás érdekében a tanácsadók szakmai irányítása az elsődleges.

A minőségbiztosítás területén a mezőgazdasági közép- és kisvállalatok helyzete
lényegesen eltér a nagyvállalatokétól. Esetükben külső determináltságról beszélünk. A
közép- és kisvállalatoknál is törekedni kell a saját minőségbiztosító rendszer kiépítésére.
Ebben a feladatban a termelésüket integráló, a felvásárló kereskedelmi vállalatok, illetve
az élelmiszeripari feldolgozó üzemek jelentős támogatást nyújthatnak (6. ábra).

Nemzetközi Tanúsító
Szervezet

Belső Minőségbiztosító
Szervezet

Élelmiszeripari vagy
kereskedelmi szervezet

Külső Auditáló Szervezet

Kisgazdaságok, vállalkozások
6. ábra. Közép- és kis mezőgazdasági vállalatok minőségbiztosító szervezeti modellje
A mezőgazdasági termelő szervezetekben a minőségbiztosítási rendszerek kiépítését a
legmodernebb minőségi gondolkodás kialakulását számos tényező befolyásolja. A
különböző méretű vállalatok esetében más-más minőségbiztosító struktúra kiépítésére van
szükség. Míg a nagyvállalatok esetén egy vállalaton belül működő, a vállalati struktúrába
integrált saját minőségbiztosító rendszer kiépítése célszerű.. A családi farmok és
vállalkozások esetében a külső, úgynevezett integrátor szervezeteken keresztül történő
minőségbiztosítás rendszerhez kapcsolódás mellett, örvendetes tény, a saját rendszer
kiépítés igényének a fokozódása. Ezt a folyamatot külső tényezők nagymértékben
befolyásolják.
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II. MINŐSÉGÜGYI RENDSZEREK A MEZŐGAZDASÁGBAN
Az Európai Unióhoz való csatlakozás, a magyar agrárgazdaságtól is megköveteli a
minőséggel szembeni igények fokozását. A magyar élelmiszergazdaság piacai között
kitüntetett szerepet tölt be az európai régió, ahol az ISO 9000 szabványsorozat, mint
beszállító kiválasztási eszköz általános. Amennyiben ezeken a piacokon jelenlegi
részesedéseinket, illetve árpozíciónkat meg akarjuk tartani, alkalmazkodnunk kell a vevő
által megfogalmazott követelményekhez.
Az élelmiszerfeldolgozó-iparban, az ISO 9000 szabványsorozat szerinti minőségbiztosítási
rendszer bevezetése általánosan követett irányvonal. Ugyanakkor az alapanyag-termelők
esetében ismereteink szerint csak néhány vállalkozásnál történtek érdemi lépések ez
ügyben.
A jövőben egyre több feldolgozó vállalkozás várja el az alapanyag beszállítóktól is egy
hatékonyan működő minőségbiztosítási rendszer bevezetését. Arra is fel kell készülni,
hogy az ISO 9000 szabványsorozat szerinti minőségbiztosítási rendszer léte vagy nem léte
diszkriminatív piacszabályozási eszköz lehet az EU piacokon.
Munkánkkal célunk az, hogy felhívjuk az agrárvállalkozók figyelmét a minőségi terményés termék-előállításra, a minőségbiztosítás lehetőségeire, a HACCP és az ISO 9000
szabványsorozat bevezetésére.
1. Az ISO 9000-es szabványsorozat mezőgazdasági alkalmazásának motivációi
A mezőgazdaság, a szakmát művelők egységes véleménye szerint válságban van. Az
egyetértés ezen a ponton be is fejeződik, ugyanis a válság okait elemzők között már
vannak viták. Az egyet nem értés még ettől is nagyobb, ha arról a stratégiáról van szó,
amely a mezőgazdaságot újra egy dinamikus fejlődési pályára tudná állítani. A termelők
azonban nem várhatják meg, amíg kialakul egy konszenzuson alapuló program és az annak
megvalósítását biztosító eszközrendszer.
Meg kell fogalmazniuk a saját vállalkozásuk stratégiáját, amelynek számos prioritása
lehet, de a minőség ezek között megkerülhetetlen. Sajnos azonban a minőség
értelmezésében szintén nem vagyunk egységesek.
Abban viszont minden bizonnyal egyetértünk, hogy a minőség kultúránként, földrajzi
régiónként, eltérő élethelyzetenként, stb. mást és mást jelent szinte mindenki számára.
Az üzleti életben azonban szükség van egy egységes megközelítésre, a minőség fogalom
használatának tisztázására.
A fogalom definíciója: Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) 8402 szabványa szerint
– amely elfogadott a termelési és szolgáltatási szektortól függetlenül az egész világon – a
következő:
„A termék vagy szolgáltatás azon tulajdonságainak és jellemzőinek összessége, amelyek
hatnak arra a képességére, hogy meghatározott és elvárt követelményeket kielégítsen.”

Leegyszerűsítve ez azt jelenti, hogy a termék feleljen meg:





a szabványoknak;
a vevő elvárt igényeinek;
a gyártó üzleti céljainak;
feleljen meg a vevő látens igényeinek.

Az ISO 8402 szabvány a fogalmi tisztázáson túl definiál minden, a minőséggel
kapcsolatos fogalmat, így ezt a szabványt a szakterület szótárának tekinthetjük.
A fogalomrendszer nyelvünkbe, szemléletünkbe történő beépítése után gondolhatunk a
minőségi termelésre. Az egységes megközelítésben az ISO 9000-es szabványsorozatot és
az ágazatban speciálisan alkalmazható kiegészítő módszereket (HACCP GHP) kell a
középpontba állítani, amely szabvány alapnormává vált az európai termelőknél, széles
körben alkalmazzák a magyar élelmiszeriparban. A minőségbiztosítási rendszerek
kiépítését a mezőgazdasági termelők sem kerülhetik el.
2. Az ISO szabvány szerinti minőségbiztosítási rendszer kiépítésének motivációi
Piaci elvárások:
Több fejlett európai ország közbeszerzési törvénye feltételként szabja a minőségbiztosítási
rendszer meglétét a beszállítókkal szemben.
A nagy áruházláncok is megkövetelik beszállítóiktól az ISO szabvány szerinti tanúsítást.
Azon termékek piacán, ahol túlkínálat a jellemző a vevők alapnormaként várják el
szállítóiktól a rendszer meglétét.
Jogszabályi kényszer:
A minőség jogi szabályozása az EU-ban teljes körű, a magyar jogharmonizáció is ezt
követi.
A magyar Élelmiszer Törvény (1995. XC.) az élelmiszer előállítók számára kötelezővé
tesz valamilyen hatékony minőségbiztosítási rendszer alkalmazását.
A törvény felhatalmazása alapján folyamatosan jelennek meg az egyes részterületeket
szabályozó rendeletek, a Magyar Élelmiszerkönyv (Codex Alimentárius Hungaricus) és a
különböző szabványok.
A Földművelésügyi Minisztérium minőségpolitikája:
1997. március 26-án az FM Vezetői Értekezlete meghatározta az élelmiszergazdaság
minőségpolitikáját és feladatait.
Ezen belül a termelőket érintő területek:


a hatósági ellenőrzés korszerűsítése;




HACCP
GMP
GHP
TQM

ágazati önkéntes minőségellenőrző rendszerek bevezetésének
támogatása;
a termék és rendszer tanúsítás piaci szemléletű átalakítása (független,
harmadik fél által végzett tanúsítás);
bevált módszerek elterjedésének segítése.
Veszélyelemzés a Kritikus Szabályozási Pontokon (1996. I. 9.-től alkalmazása
kötelező)
Jó Gyártási Gyakorlat
Jó Higiéniai Gyakorlat
Teljes Körű Minőség Menedzsment

A támogatási rendszer orientáló hatása:
A ma is jelentős támogatási források bővülése várható a jövőben.
Az élelmiszergazdaságban rendelkezésre álló állami források odaítélésének egyrészt
feltétele, másrészt célja valamilyen minőségbiztosítási rendszer kiépítése.
A vállalkozások belső igénye:
A vállalkozások többségére az a jellemző, hogy a felismert kihívásokra keresik a releváns
válaszokat.
Igaz ugyan, hogy az ISO szabvány szerint tanúsított vállalat között ma még kevés a
mezőgazdasági profilú cég, de az érdeklődés megfigyelhető.
Felméréseink szerint a nagyobb mezőgazdasági vállalkozások felénél a minőség iránti
elkötelezettség mára kialakult, de konkrét terv nélkül.
Ehhez kívánunk segítséget adni ezzel a könyvvel.
3. Minőségügyi alapfogalmak
A mezőgazdaságban alkalmazott minőségügyi rendszerek közül a legelterjedtebbek az ISO
9000 szabványsorozat szerint épült rendszerek, és a HACCP rendszerek. Mindkettőnek
létezik speciális fogalmi rendszere, melyek kissé megnehezítik gyakorlati értelmezésüket
és alkalmazásukat. Ezért szükséges áttekinteni a leggyakrabban használt fogalmakat.
3.1. A minőséggel kapcsolatos szakkifejezések
Minőség:
Annak mértéke, hogy mennyire teljesíti a saját jellemzők
követelményeket.

egy csoportja a

Követelmény:
Kinyilvánított igény vagy elvárás, amely általában magától értetődő vagy kötelező.

Fokozat:
Azonos funkcionális rendeltetésű termékek folyamatok vagy rendszerek kategóriája vagy
besorolása, amelyet különböző minőségi követelményekhez rendeltek.
Vevői elégedettség:
A vevő észlelése arról, hogy milyen mértékben teljesültek a vevő követelményei.
Képesség:
Egy szervezetnek, rendszernek vagy folyamatnak az az adottsága, hogy olyan terméket
hozzon létre, amely ki fogja elégíteni az illető termékre vonatkozó követelményeket.
3.2. Az irányítással kapcsolatos szakkifejezések
Rendszer:
Egymással kapcsolatban vagy kölcsönhatásban álló elemek összessége.
Irányítási rendszer:
Rendszer politika és célok megfogalmazásához, valamint a célok eléréséhez.
Minőségirányítási rendszer:
Irányítási rendszer egy szervezet vezetésére és szabályozására, a minőség szempontjából.
Minőségpolitika:
Egy szervezetnek a minőségre vonatkozóan a felső vezetőség által hivatalosan
kinyilvánított általános szándékai és irányvonala.
Minőségcél:
A minőséggel kapcsolatos valami, amire törekszenek, vagy amit el akarnak érni.
(MEGJEGYZÉS: A minőségcélok általában a szervezet minőségpolitikáján alapulnak. A minőségcélokat
általában a szervezet megfelelő funkciói és szintjei számára tűzik ki.)

Irányítás:
Összehangolt tevékenységek egy szervezet vezetésére és szabályozására.
Felső vezetőség:
Személy vagy személyek olyan csoportja, aki vagy amely a szervezetet a legfelső szinten
vezeti és szabályozott állapotban tartja.
Minőségirányítás:
Összehangolt tevékenységek egy szervezet vezetésére és szabályozására, a minőség
szempontjából.
Minőségtervezés:
A minőségirányításnak az a része, amely a minőségcélok kitűzésére, valamint a szükséges
működési folyamatok és a velük kapcsolatos erőforrások meghatározására összpontosít, a
minőségcélok elérése érdekében.
Minőségszabályozás:
A minőségirányításnak az a része, amely a minőségi követelmények teljesítésére
összpontosít.

Minőségbiztosítás:
A minőségirányításnak az a része, amely a bizalomkeltés megteremtésére összpontosít
azért, hogy a minőségi követelmények teljesüljenek.
Minőségfejlesztés:
A minőségirányításnak az a része, amely a minőségi követelmények teljesítési
képességének növelésére összpontosít.
Folyamatos fejlesztés:
Ismétlődő tevékenység a követelmények teljesítési képességének növelésére.
Eredményesség:
A tervezett tevékenységek megvalósításának és a tervezett eredmények elérésének
mértéke.
Hatékonyság:
Az elért eredmény és a felhasznált erőforrások viszonya.
3.3. A szervezettel kapcsolatos szakkifejezések
Szervezet:
Munkatársak csoportja és feltételrendszer, a felelősségi körök, a hatáskörök és a
kapcsolatok elrendezésével együtt.
Szervezeti felépítés:
A felelősségi körök, a hatáskörök és a munkatársak közti kapcsolatok elrendezése.
Infrastruktúra:
Egy szervezet működéséhez szükséges feltételek, berendezések és szolgáltatások
rendszere.
Munkakörnyezet:
Olyan feltételek köre, amelyek között a munkavégzés történik.
Vevő:
Szervezet vagy személy, amely vagy aki kap egy terméket.
Szállító (beszállító):
Szervezet vagy személy, amely vagy aki rendelkezésre bocsát egy terméket.
Érdekelt fél:
Személy vagy csoport, aki vagy amely érdekelt egy szervezet működésében vagy
sikerében.
Például: Vevők, tulajdonosok, alkalmazottak, szállítók, bankárok, szakszervezetek,
partnerek vagy a társadalom.
3.4. A folyamattal és a termékkel kapcsolatos szakkifejezések

Folyamat:
Egymással kapcsolatban vagy kölcsönhatásban álló tevékenységek olyan sorozata, amely
bemeneteket kimenetekké alakít át.
Termék:
Egy folyamat eredménye.
Projekt:
Sajátos folyamat, amely egy sor összehangolt és szabályozott, a kezdeti és a befejezési
időpontok megjelölésével kitűzött olyan tevékenységekből áll, amelyeket konkrét
követelményeknek megfelelő cél elérésére végeznek, figyelembe véve az idő, a költségek
és az erőforrások korlátait.
Tervezés és fejlesztés:
Folyamatok összessége, amely a követelményeket előírt jellemzőkké vagy egy termék,
folyamat vagy rendszer előírásává alakítja át.
Eljárás:
Egy tevékenység vagy egy folyamat elvégzésének előírt módja.
3.5. A jellemzőkkel kapcsolatos szakkifejezések
Jellemző:
Megkülönböztető tulajdonság.
Minőségjellemző:
Terméknek, folyamatnak vagy rendszernek
jellemzője.

egy követelménnyel kapcsolatos saját

Megbízhatóság:
Gyűjtőfogalom, amelyet a használhatóság és az azt befolyásoló tényezők, azaz a
hibamentesség, a karbantarthatóság és a karbantartás-ellátás leírására használnak.
Nyomonkövethetőség:
Képesség arra, hogy nyomon kövessék a múltját, az alkalmazását vagy a helyét annak,
amiről szó van.
3.6. A megfelelőséggel kapcsolatos szakkifejezések
Megfelelőség:
Egy követelmény teljesülése.
Eltérés:
Egy követelmény nem teljesülése.
Hiba:
Egy szándék szerinti vagy előírt használattal kapcsolatos követelmény nem teljesülése.
Megelőző tevékenység:

Tevékenység egy lehetséges eltérés vagy más nem kívánatos lehetséges helyzet okának
kiküszöbölésére.
Helyesbítő tevékenység:
Tevékenység egy észlelt eltérés vagy más nem kívánatos helyzet okának kiküszöbölésére.
Helyesbítés:
Tevékenység egy észlelt eltérés megszüntetésére.
Újramunkálás:
Tevékenység egy nem megfelelő terméken, hogy az teljesítse a követelményeket.
Átsorolás:
Nem megfelelő termék fokozatának módosítása, hogy az az eredetitől eltérő
követelményeknek feleljen meg.
Javítás:
Tevékenység egy nem megfelelő terméken, hogy azt a szándék szerinti használatra
elfogadhatóvá tegyék.
Kiselejtezés:
Tevékenység egy nem megfelelő terméken az eredeti szándék szerint felhasználás
megakadályozására.
Felhasználási engedély:
Hozzájárulás az előírt követelményeknek nem megfelelő termék felhasználásához vagy
továbbengedéséhez.
Eltérési engedély:
A termék létrehozása előtt adott hozzájárulás egy termék eredetileg előírt követelményeitől
való eltéréshez.
Továbbengedés:
Hozzájárulás egy folyamat következő szakaszába való továbblépéshez.
3.7. A dokumentációval kapcsolatos szakkifejezések
Információ:
Értelemmel bíró adat.
Dokumentum:
Információ és annak hordozója.
Például: Feljegyzés, előírás, eljárásdokumentum, rajz, jegyzőkönyv, szabvány. A hordozó
lehet papír, mágneses, elektronikai vagy optikai számítógéplemez, fénykép vagy
mintadarab vagy ezek kombinációja.
Előírás (specifikáció):
Dokumentum, amely követelményeket határoz meg.

Minőségirányítási kézikönyv:
Dokumentum, amely meghatározza egy szervezet minőségirányítási rendszerét.
(MEGJEGYZÉS: A minőségirányítási kézikönyvek részletekben és megjelenési formában különbözők
lehetnek, hogy alkalmazkodni tudjanak az egyes szervezetek nagyságához és bonyolultságához.)

Minőségterv:
Dokumentum, amely előírja, hogy kinek, mikor, milyen eljárásokat és ezekhez milyen
erőforrásokat kell alkalmaznia egy meghatározott projekthez, termékhez, folyamathoz
vagy szerződéshez.
Feljegyzés:
Dokumentum, amely rögzíti az elért eredményeket vagy bizonyítja a tevékenységek
megtörténtét.
3.8. A megvizsgálással kapcsolatos szakkifejezések
Objektív bizonyíték:
Valaminek a meglétét vagy igaz voltát alátámasztó adatok.
Ellenőrzés:
A megfelelőség kiértékelése megfigyeléssel és ítéletalkotással, továbbá értelemszerűen
méréssel, vizsgálattal vagy idomszeres ellenőrzéssel.
Vizsgálat:
Egy vagy több jellemző valamely eljárás szerinti meghatározása.
Igazolás (verifikálás):
Annak megerősítése objektív bizonyíték szolgáltatásával, hogy az előírt követelmények
teljesültek.
Érvényesítés/jóváhagyás (validálás):
Annak megerősítése objektív bizonyíték szolgáltatásával, hogy az adott szándék szerinti
használathoz vagy alkalmazáshoz előírt követelmények teljesültek.
Minősítési folyamat:
Az előírt követelmények teljesítési képességét bizonyító folyamat.
Átvizsgálás:
Tevékenység, amely a vizsgálat tárgyára vonatkozóan az alkalmasság, a célnak való
megfelelés és az eredményesség meghatározására irányul, a kitűzött célok elérése
érdekében.
3.9. Az audittal kapcsolatos szakkifejezések
Audit:
Audit bizonyítékok nyerésére és ezek objektív kiértékelésére irányuló módszeres,
független és dokumentált folyamat annak meghatározására, hogy az auditkritériumok
milyen mértékben teljesülnek.
Auditprogram:

Egy meghatározott időtartamra tervezett, meghatározott célra irányuló egy vagy több audit.
Auditkritériumok:
Összehasonlítási alapként használt előirányzatok, eljárások vagy követelmények
összessége.
Auditbizonyíték:
Az auditkritériumokra vonatkozó, ellenőrizhető feljegyzések, ténymegállapítások vagy
egyéb információ.
Az audit megállapításai:
Az összegyűjtött auditbizonyítékok és az auditkritériumok összehasonlító kiértékelésének
eredménye.
Az audit következtetése:
Az auditnak az auditcsoport által az audit céljainak és az audit valamennyi
megállapításának figyelembevételével összeállított végeredménye.
Az audit ügyfele:
Szervezet vagy személy, amely vagy aki auditot kér.
Auditálás alatti szervezet:
Az a szervezet, amelyet auditálnak.
Auditor:
Személy, akinek megvan a felkészültsége audit végzésére.
Auditcsoport:
Egy vagy több auditor, aki auditot végez.
Szakterületi szakértő:
Személy, aki az auditálandó tárgyra nézve szakismeretét rendelkezésre bocsátja, vagy
szakvéleménnyel szolgál.
Felkészültség:
Bizonyított képesség ismeretek és készségek alkalmazására.
3.10. A mérési folyamatok minőségbiztosításával kapcsolatos szakkifejezések
A mérés szabályozási rendszere:
A metrológiai megerősítéshez és a mérési folyamatok folyamatos szabályozásának
megvalósulásához szükséges, egymással összefüggő vagy egymással kölcsönhatásban álló
elemek összessége.
Mérési folyamat:
Egy mennyiség értékének meghatározására szolgáló műveletek összessége.
Metrológiai megerősítés:

Olyan műveletek összessége, amelyek annak biztosításához szükségesek, hogy egy
mérőeszköz kielégítse a szándék szerinti alkalmazás követelményeit.
Mérőeszköz:
Mérőműszer, szoftver, etalon, anyagminta, segédberendezés vagy ezek kombinációja,
amely egy mérési folyamat elvégzéséhez szükséges.
Metrológiai jellemző:
Olyan megkülönböztető tulajdonság, amely befolyásolhatja a mérés eredményeit.
Metrológiai feladatkör:
A mérés szabályozási rendszerének meghatározásával és bevezetésével kapcsolatos
szervezeti felelősségi kör.
4. A mezőgazdaság sajátosságai
A minőségügyi rendszerek elterjedésekor figyelembe kell venni a mezőgazdaság helyzetét.
A minőségügyi rendszerek általában a nagyipar sorozatgyártási tevékenységére
adaptálhatók. A mezőgazdaság, úgymint növénytermesztés, kertészet vágóállat-előállítás,
takarmánygyártás, vagy elsődleges feldolgozás, folyamatok komplex rendszere. A ciklusok
nem vethetők össze az iparral. Míg egy személyautó 5 percenként, vagy egy mobil telefon
percenként jön le a szalagról, a növénytermesztésben egy év alatt egy ciklust lehet jó
esetben véghez vinni. Az állatnevelésben a szaporodási ciklusok figyelembevételével lehet
csak tervezni. Egy vágóállat felnevelése csirkénél minimum 45 nap, egy sertés esetén 9-10
hónappal kell számolnunk.
A növénytermesztésben a minőségbiztosítás jelenlegi eszközeivel csak korlátozott hatás
érhető el: a termőhely klimatikus tényezői és a talajadottságok ismeretében a fajta/hibrid és
a termesztéstechnológia hozzárendelése megtörténhet, de az időjárás, az évjárat hatásának
teljes kiküszöbölésére nincs mód. A termesztéstechnológia minőségközpontú
megválasztásával a minőségingadozás csökkenthető, de nem szüntethető meg. Ezért a
jövőben is komoly szerep hárul a válogatás, osztályozás, minőségmegőrző tárolás
folyamataira, szükséges erősíteni ezen folyamatok technikai hátterét.
Új minőségek a mezőgazdasági termelésben a fajtanemesítésen és a genetikailag
módosított szervezeteken keresztül érhetők el. A fajtanemesítésnél nagyon nehéz – szinte
lehetetlen – a fajtával szemben támasztott kívánalmaknak maradéktalanul megfelelni.
Olyan fajtát kell nemesíteni, amely kellő élvezeti és tápértéket ad a fogyasztónak, jók az
agronómiai tulajdonságai, a termőképessége, valamint kedvezőek az élelmiszeripari
feldolgozásnál lényeges jellemzői is. Pl. a sörárpa fehérjetartalma befolyásolja a fogyasztó
számára lényeges habtartósságot és habstabilitást, ugyanakkor hatással van a technológiai
szempontból lényeges sörlé-kihozatali arányra és szűrhetőségre is.
Megállapítható, hogy a mezőgazdaság az élelmiszeripar és a közvetlen fogyasztás
igényeinek differenciálódására a fajtaválaszték kiszélesítésével válaszol. Ma már külön
búzafajtát ajánlanak tésztaipari, sütőipari, kekszgyártási, pelyhesítési, stb. célokra. A
mezőgazdaság képes tehát az élelmiszeripar vele szemben támasztott követelményeinek
megfelelni, de a jövőben még jobb együttműködésre lesz szükség ezen két szektor között.

5. Az ISO 9000 szerinti teljes minőségbiztosítási rendszer kiépítése
Az ISO 9000 nemzetközi szabványsorozat szerinti minőségbiztosítási rendszer az elmúlt
kb. öt évben rohamosan teret hódított az élelmiszeripari üzemekben. Ezzel a rendszerrel
még csak ismerkedő mezőgazdasági üzemeket két oldalról is serkenti arra, hogy a
rendszereket ők is kiépítsék.
Az egyik oldal a tapasztalat, a példa. A másik oldal a késztetés.
A kiépített minőségbiztosítási rendszerrel ellátott élelmiszerüzem már ma is gyakran
elvárja mezőgazdasági beszállítóitól, hogy ők is mozduljanak! Az időjárás, a természet
által megengedett kereteken belül stabilabb, jobb minőségű nyersanyagot szállítsanak. A
mai késztetés hamarosan feltétellé, a vásárlás feltételévé válik. Az EU tagság után – mikor
a magyar piac is az Egységes Európai Piac részévé válik – a magyar élelmiszer-előállító
épp olyan szabadon válogat mezőgazdasági beszállítói között, mint az élelmiszer
fogyasztó.
Ezért nem vészharang kongatás és fenyegetés, ha azt mondjuk: az igényesebb,
felkészültebb mezőgazdasági üzemeknek azonnal meg kell ismerkedniük a
minőségbiztosítási rendszerekkel és rövid idő múlva meg kell kezdeniük azok kiépítését.
6. Irányelvek az
alkalmazásához

ISO

9000

szabvány

követelményeinek

mezőgazdasági

Magyarországon is egyre több az ISO 9000 szabványsorozat szerinti minőségbiztosítási
rendszerrel rendelkező cégek száma. A mezőgazdasági termékpályákat áttekintve, a
rendszerkiépítés az élelmiszeriparban széles körben megvalósult, gyors ütemben épül a
tárolással, kereskedelemmel foglalkozó cégeknél. Az alapanyag-termeléssel foglalkozó
gazdálkodóknál pedig a közeljövőben várható a rendszerkiépítés felgyorsulása. Ennek
motivációi:






piaci elvárások;
jogszabályi kényszer;
az FVM minőségpolitikája;
a támogatási rendszer orientáló hatása;
a vállalkozások belső igénye.

Ehhez a munkához kívánunk segítséget adni az ISO 9000-es szabvány követelményének
értelmezésével, ami segítheti a téma iránt érdeklődő alapanyag-termelőket, illetve
tanácsadó cégeket.
7. A minőségügyi rendszer követelményei
7.1. Alapelvek

A minőségügyi rendszer alapelvei a következő nyolc pontban fogalmazhatók meg:
1. Ügyfélközpontúság;
2. Vezetői hozzáállás;
3. A munkatársak bevonása;
4. Folyamatszemlélet;
5. Rendszerszemléletű vezetés;
6. Folyamatos fejlesztés;
7. Tényekre alapozott döntéshozatal;
8. Kölcsönös előnyök a beszállítókkal.

7.2. A rendszer folyamatmodellje
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7. ábra. A rendszer működési folyamatábrája
A 7. ábrán látható, hogy a rendszer lényege a folyamatosan változó ügyfélkövetelmények
egyre magasabb színvonalú teljesítésével elért vevői elégedettség. A vezetés eziránti
elkötelezettsége nélkül nem beszélhetünk minőségügyi rendszerről. A vezetés
elkötelezettsége azonban nem elégséges feltétel, mert a megfelelő erőforrásokat, beleértve
az emberi, technikai, technológiai, infrastrukturális erőforrásokat is, biztosítania kell.
Mindezen túl a tevékenységet folyamatosan mérni, elemezni szükséges és a javító
intézkedéseket meg kell hozni a termékek piacképességének fenntartása, illetve fokozása
céljából.

Egy szervezetnél számos, egymáshoz kapcsolódó folyamatot kell azonosítani és kezelni.
Egy adott folyamat eredménye gyakran közvetlen utasítás jelleggel bír a rákövetkező
folyamatot tekintve. A különböző folyamatok (rendszerének) felismerése és kezelése e
folyamatok kölcsönhatásainak megismerését jelenti, amelyet folyamat-központúságnak
nevezhetünk.
Ez a nemzetközi szabvány támogatja a folyamatközpontúság alkalmazását a vállalati
menedzsment részéről és segédeszközként alkalmazható a javítandó folyamatok
meghatározásához és irányításához.
A szervezet nem köteles a minőségügyi dokumentációs rendszerének felépítését az új
szabvány szerkezetéhez igazítani. A dokumentációt inkább a vállalati struktúrához
illesztve célszerű elkészíteni. A szabvány folyamatorientált szerkezete ehhez ötleteket ad
és megkönnyíti a különböző vezetési rendszerek integrálását.
8. Az ISO 9001:2000 szabványsorozat
Az ISO 9000-es szabványsorozat több szabványból áll. Az ISO 9001:2000 szabvány 2001
elején hazánkban is elfogadásra került. Ez a szabvány tartalmazza a minőségirányítási
rendszer követelményeit a szervezettel kapcsolatban. Az ISO 9001:2000 szabvány
szervezetre vonatkozó követelményei megfogalmazásánál ajánlott átvizsgálni és
alkalmazni az ISO 9000:2000-es szabványt, mint normatív dokumentumot, amely
bemutatja rendszer modelljét, alapelveit, és a szabványban használt alapfogalmakat. (lsd:
7. fejezet.) Az ISO 9004:2000 szabvány további segítséget adhat az egyes követelmények
gyakorlati megvalósításához.
(A következő fejezetek számozása, a könnyebb tájékozódás miatt az ISO 9001:2000 szabvány számozási
rendjének felel meg.)

4.1. Általános követelmények
A szervezetnek:
a)
b)
c)
d)

e)
f)

meg kell határoznia, hogy milyen folyamatokra van szükség a minőségirányítási
rendszerhez, és hogyan kell ezeket alkalmazni a szervezetben;
meg kell határoznia ezeknek a folyamatoknak a sorrendjét és kölcsönhatásait;
meg kell határoznia a folyamatok eredményes működtetésének és szabályozásának
biztosításához szükséges kritériumokat és módszereket;
gondoskodnia kell arról, hogy rendelkezésre álljanak azok az erőforrások és
információforrások, amelyek e folyamatok működésének és figyelemmel kísérésének
alátámasztásához szükségesek;
figyelemmel kell kísérnie, mérnie és elemeznie kell ezeket a folyamatokat, valamint
alkalmaznia kell azokat a tevékenységeket, amelyek a tervezett eredmények elérése
és a folyamatok folyamatos fejlesztése érdekében szükségesek.
4.2. A dokumentálás követelményei
4.2.1. Általános rész

A minőségirányítási rendszer dokumentációjának tartalmaznia kell:
a)
b)
c)
d)

e)

dokumentált nyilatkozatot a minőségpolitikáról és a minőségcélokról;
minőségirányítási kézikönyvet;
az e nemzetközi szabványban megkövetelt dokumentált eljárásokat;
azokat a dokumentumokat, amelyekre a szervezetnek - folyamatai eredményes
tervezésének, működtetésének és szabályozásának biztosítása céljából - szüksége
van;
a szabványban megkövetelt feljegyzéseket;

A minőségirányítási rendszer dokumentálásának mértéke szervezetenként különböző lehet,
attól függően, hogy milyen:
a)
b)
c)

a szervezet nagysága és tevékenységeinek típusa;
a folyamatok bonyolultsága és kölcsönhatásuk;
a személyzet felkészültsége.

A dokumentáció lehet bármilyen alakú vagy típusú adathordozón.
4.2.3. A dokumentumok kezelése
A gyakran változó munkaszervezet, illetve a területi széttagoltság miatt a dokumentumok
módosítását (cseréjét) célszerű vezetői és egyéb értekezletekhez kötni.
4.2.4. A feljegyzések kezelése
Minden gazdasági tevékenységet bizonylatolni kell. Ezekkel igazoljuk, hogy minden
munkafolyamatot végrehajtottunk, ami a megfelelő minőséget biztosítja.
5.

A vezetőség felelősségi köre
5.1. A vezetőség elkötelezettsége

A vezetés elkötelezettsége és felelőssége egyértelmű a mezőgazdaságban is, de a többi
dolgozó felkészítésénél problémás a mezőgazdasági dolgozók alacsony képzettsége,
valamint az ellenőrzést nehezíti a térben széttagolt munkavégzés.
5.2. Vevőközpontúság
A felső vezetőségnek gondoskodnia kell arról, hogy a vevői követelményeket
meghatározzák és teljesítsék a vevő megelégedettségének fokozása céljából.
5.4. Tervezés
5.4.1. Minőségcélok
A felső vezetőségnek gondoskodnia kell arról, hogy a minőségcélok, beleértve azokat is
amelyek a termékre vonatkozó követelmények teljesüléséhez szükségesek ki legyenek
tűzve a szervezet minden érintett funkciója és szintje számára. A minőségcéloknak
mérhetőknek kell lenniük, és összhangban kell lenniük a minőségpolitikával.

5.5. Felelősségi kör, hatáskör és kommunikáció
 A munkaszervezet, mint a minőségbiztosítási folyamat lényegi alapegysége nem
minden esetben állandó.
 A vezetőség képviselőjének kijelölésén túl kiemelt fontosságú a felelősségi jogkörök
részletes szabályozása, tekintettel arra, hogy nem rutinszerűen ismétlődő
munkafolyamatok eredménye a végtermék.
5.5.3. Belső kommunikáció
A felső vezetőségnek gondoskodnia kell arról, hogy megfelelő kommunikációs folyamatok
legyenek bevezetve a szervezeten belül, azért, hogy a kapcsolattartás megvalósuljon a
minőségirányítási rendszer eredményessége céljából.
5.6. Vezetőségi átvizsgálás
 A vezetőségi átvizsgálásokat gyakrabban kell végezni, amelyek időpontja az egymással
szorosan össze nem függő tevékenységeknél más és más lehet.
6.

Gazdálkodás az erőforrásokkal
6.1. Gondoskodás erőforrásokról

A szervezetnek meg kell határoznia és rendelkezésre kell bocsátania azokat az
erőforrásokat, amelyek szükségesek:
a)
b)

a minőségirányítási rendszer folyamatainak bevezetéséhez, fenntartásához és
eredményességük folyamatos fejlesztéséhez;
a vevők megelégedettségének fokozásához, a vevő követelményeinek teljesítése
által.
6.2. Emberi erőforrások

A szervezetnek eljárásokat kell kialakítania és fenntartania a képzési igények felmérésére
és gondoskodnia kell, a minőséget befolyásoló tevékenységet végző személy képzéséről.
6.3. Infrastruktúra
A szervezetnek olyan infrastruktúrát kell meghatároznia, megvalósítania és fenntartania,
amely annak eléréséhez szükséges, hogy a termékek megfeleljenek a követelményeknek.
Az infrastruktúra tartalmazza értelemszerűen:
a)
b)
c)

az épületeket, a munkahelyet és a hozzá tartozó feltételeket;
a folyamatok eszközeit (hardvert és szoftvert);
az ezekkel kapcsolatos szolgáltatásokat (pl. szállítást vagy kommunikációt).
6.4. Munkakörnyezet

A szervezetnek olyan munkakörnyezetet kell meghatároznia és megvalósítania, amely a
termékre vonatkozó követelményeknek való megfelelőség eléréséhez szükséges.
7.

A termék előállítása
7.1.

Az termék-előállítás megtervezése

A mezőgazdaság sajátosságait (termőföldön végzett termék-előállítás, időjárási tényezők,
biológiai anyagok használata) a minőségügyi kézikönyv összeállításánál központi
kérdésként kell kezelni.
Ezen a ponton kell eldönteni – összefüggésben a termelési szerkezettel -, hogy a
dokumentált eljárások kötődjenek-e minden esetben a termék-előállítás helyéhez
(növénytermesztés) vagy elég-e, ha a termék-előállítás folyamatát szabályozza. A
vetésszerkezet évenkénti változása a növénytermesztésben csak az utóbbit teszi lehetővé.
7.2. A vevővel kapcsolatos folyamatok
7.2.1. A termékre vonatkozó követelmények meghatározása, átvizsgálása
Megrendelt áruk esetén a szabvány követelményeit kell követni. A mezőgazdaságban
gyakran előfordul azonban, hogy a termék-előállítás közben vagy azt követőn kezdődik az
értékesítési munka, ilyenkor a termék kiajánlások szabályozására is hangsúlyt kell
helyezni.
7.2.3. Kapcsolattartás a vevővel
A szervezet a vevők, felhasználók tájékoztatása érdekében az általa gyártott termékekről
termékismertetőt ad ki. A termékismertetőben megadott adatok a termékek csomagolásán
is szerepelnek.
7.3. Tervezés és fejlesztés
A hagyományos mezőgazdasági termékek nem minősíthetők új terméknek, így a tervezés
szabályozására nagyon ritkán kerülhet sor.
7.4. Beszerzés
A mezőgazdaság széles körű beszállítási rendszerben dolgozik, a hagyományos anyag és
eszközbeszerzésen túl kiterjedt a gépi munkaszolgáltatások igénybevétele, illetve az
integrált termelésből adódó termékbeszállítás. A rendszerkiépítés során erre külön
hangsúlyt kell helyezni.

7.5. Előállítás és szolgáltatás nyújtása
7.5.1. Az előállítás és a szolgáltatás végrehajtásának szabályozása
A termék-előállítás egyes lépéseinek számbavétele viszonylag egyszerű feladat, sokkal
nehezebb azonban a folyamat tervszerűségének a biztosítása, tekintve, hogy a szubjektív
elemek itt nem küszöbölhetők ki. Jellemző példák erre a növénytermesztés esetén a
területbejárásokon, határszemléken észlelt jelenségekkel kapcsolatban hozott döntések. Az
állattenyésztésben pl. a betegség felismerése és terápiája. Az előbbiek miatt a
szabályozással itt a személyi feltételekre kell a hangsúlyt helyezni.
7.5.3. Azonosítás és nyomonkövethetőség
Az EU gyakorlatában kiemelkedően fontos az élelmiszer azonosíthatósága,
nyomonkövethetősége. Azokon a területeken, ahol a piac ezt megkövetelte, kialakult
ennek a rendszere (tenyészállat-jelölés, vetőmagtétel azonosítás, stb.). A dokumentálás
alapvető a minőségbiztosítási rendszerben.
Minden negatív eredményű ellenőrzésről és annak eredményéről, írásos feljegyzéseket kell
készíteni. Ebből a bizonylatból látható, hogy ki, hogyan minősítette a terméket.
7.5.4. A vevő tulajdona
A vevői követelmények teljesítéséhez az utóbbi időben nagymértékben hozzájárul, hogy a
vevő állatot, vetőmagot, növényvédőszert, stb. biztosít a szállítójának, ezért az e fejezet
összefüggő dokumentált eljárások jelentősége megnőtt.
7.5.5. A termék állagának megőrzése
A szervezetnek eljárásokat kell kialakítania és fenntartania a termék kezelésére, tárolására,
csomagolására, állagának megőrzésére és kiszállítására.
7.6. A megfigyelő- és mérőeszközök kezelése
Csak olyan mérő- és ellenőrző eszközök lehetnek használatban, melyeknek mérési
tartománya kielégítő pontosságú és melyeknek kijelzési eltérése az adott eszközre
megengedett pontatlanságon belül van. A rendszer biztosítja, hogy a használt mérő- és
ellenőrzőeszköz rendben legyen és állapota dokumentált legyen. A szervezeton belül
minden mérőeszköz nyilvántartásban szerepel és minősítve van. Kalibrálási terv rögzíti,
hogy melyik mérő- és ellenőrző eszközt milyen időközönként kell ellenőrizni.
8.

Mérés, elemzés és fejlesztés
8.1. Általános rész

A szervezetnek meg kell terveznie és be kell vezetnie azokat a figyelemmel kísérési,
mérési, elemzési és fejlesztési folyamatokat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy:
a)

bizonyítani tudja a termék megfelelőségét;

b)
c)

gondoskodni tudjon a minőségirányítási rendszer megfelelőségéről;
folyamatosan fejleszteni tudja a minőségirányítási rendszer eredményességét.

Ennek fel kell ölelnie az alkalmazandó módszerek meghatározását, beleértve a statisztikai
módszereket és ezek alkalmazásának mértékét.
8.2. Figyelemmel kísérés és mérés
8.2.1. A vevő megelégedettsége
A minőségirányítási rendszer működésének egyik mértékeként a szervezetnek figyelnie
kell a vevő benyomásaira vonatkozó információt arról, hogy a szervezet teljesítette-e a
vevő követelményeit. Az ilyen információ gyűjtésének és felhasználásának módszereit
meg kell határozni.
8.2.2. Belső audit
A szervezetnak dokumentált eljárást kell kialakítania és fenntartania a belső minőségügyi
auditok tervezésére éa végrehajtására annak igazolására, hogy a minőséggel kapcsolatos
tevékenységek éa azok eredményei összhangban vannak a tervezett tevékenységekkel és,
hogy meghatározza a minőségügyi rendszer hatásosságát. Az auditot ütemezni kell és
olyan személyeknek végrehajtani, akik függetlenek az auditálandó tevékenységek
végrehajtásáért közvetlenül felelős személyektől. A minőségbiztosítás vezető egy
összefoglaló audit-jelentést készít az elsőszámú vezető számára. Egyidejűleg közli a
tervezett korrekciós intézkedéseket, valamint az esetleg szükséges követő-audit időpontját.
8.2.3. A folyamatok figyelemmel kísérése és mérése
A szervezet alkalmazzon megfelelő módszereket a minőségirányítási rendszer
folyamatainak figyelemmel kísérésére és, ahol lehet, ezek mérésére. Ezeknek a
módszereknek bizonyítaniuk kell a folyamatok képességét a tervezett eredmények
elérésére. Ha a tervezett eredményeket nem érték el, helyesbítő, illetve megelőző
intézkedéseket kell tenni, hogy biztosítsák a termék megfelelőségét.
8.2.4. A termék figyelemmel kísérése és mérése
A mezőgazdaságban használt és értékesített anyagok folyamatos ellenőrzését laborháttér
hiányában, helyben megoldani nem lehet, de a szúrópróbaszerű ellenőrzésekhez
rendelkezésre állnak akkreditált laboratóriumok, ahol a mérések a szükséges gyakorisággal
elvégezhetők. A dokumentációt ennek figyelembevételével kell elkészíteni. Itt kell
szabályozni a beérkező anyagok minőségtanúsítványainak a kezelését is.
8.3. A nem megfelelő termék kezelése
A szervezetnak dokumentált eljárásokat kell kialakítania, amelyek biztosítják, hogy az
előírt követelményeknek nem megfelelő terméket véletlenül se használhassanak vagy
telepíthessenek. Ennek a szabályozásnak gondoskodnia kell a nem megfelelő termékek
azonosításáról, dokumentálásáról, értékeléséről, elkülönítéséről (ha célszerű), a további
kezelésre vonatkozó tevékenységről és az érintett funkcionális részlegek értesítéséről.

8.4. Az adatok elemzése
Az alkalmazandó statisztikai módszerek a mindenkori feladathoz igazodnak. A vevő
kérésére a statisztikai feljegyzéseket és azok kiértékelését betekintésre rendelkezésre
bocsátják.
A szervezet területén a minőségbiztosítás vezető, a controlling vezető és a területi vezetők
felelősek az alkalmazandó matematikai statisztikai módszerek meghatározásáért, s az
alkalmazás feltételeinek biztosításáért.
8.5. Fejlesztés
8.5.1. Folyamatos fejlesztés
A szervezetnek folyamatosa fejlesztenie kell a minőségirányítási rendszer
eredményességét, a minőségpolitika, a minőségcélok, az auditok eredményei, az adatok
elemzése, a helyesbítő és a megelőző tevékenységek, valamint a vezetőségi átvizsgálás
útján.
8.5.2. Helyesbítő és megelőző tevékenység
Ha az előállított termény vagy termék nem megfelelő minőségű, mi az oka, mit kell tenni a
termék minőségének javítása érdekében, és azért hogy az ismételt előfordulást
megelőzzük? A termékelőállítási folyamat tervezésekor figyelembe kell venni a lehetséges
hibákat is, és olyan intézkedéseket hozni, amellyel az előfordulásuk megakadályozható.
Az ISO 9001:1994 és az ISO 9001:2000 szabványok között kapcsolatot az 1. és 2.
táblázatok tartalmazzák (számozás a szabványok szerint)

1. táblázat. Kapcsolat az ISO 9001:1994 és az ISO 9001:2000 között
ISO 9001:1994
1. Alkalmazás
2. Rendelkező hivatkozások
3. Fogalommeghatározások
4. A min. rendszer követelményei [csak cím]
4.1. A felső vezetőség felelőssége [csak cím]
4.1.1. Minőségpolitika
4.1.2. Szervezet [csak cím]
4.1.2.1. Felelősség és hatáskör
4.1.2.2. Erőforrások
4.1.2.3. A felső vezetőség megbízottja
4.1.3. Vezetőségi átvizsgálás
4.2. Minőségügyi rendszer [csak cím]
4.2.1. Általános követelmény
4.2.2. A minőségügyi rendszer eljárásai
4.2.3. Minőségügyi tervezés
4.3. A szerződés átvizsgálása [csak cím]
4.3.1. Általános követelmény
4.3.2. Átvizsgálás
4.3.3. A szerződés módosítása
4.3.4. Feljegyzések
4.4. A műszaki tervezés szabályozása [csak cím]
4.4.1. Általános követelmény
4.4.2. A műszaki tervezés és fejlesztés
megtervezése
4.4.3. Szervezeti és műszaki kapcsolatok
4.4.4. A műszaki tervezés kiinduló adatai
4.4.5. A műszaki tervezés eredménye
4.4.6. A műszaki tervezés eredményeinek átvizsgálása
4.4.7. A műszaki tervezés eredményeinek igazoló
ellenőrzése
4.4.8. A műszaki tervezés eredményeinek érvényesítő ellenőrzése
4.4.9. A műszaki terv módosítása
4.5. A dok. és adatok kezelése [csak cím]
4.5.1. Általános követelmény
4.5.2. A dokumentumok és az adatok jóváhagyása
és kiadása
4.5.3. A dokumentumok és az adatok módosítása
4.6. Beszerzés [csak cím]
4.6.1. Általános követelmény
4.6.2. Az alvállalkozók értékelése
4.6.3. Beszerzési adatok
4.6.4. A beszerzett termék igazoló ellenőrzése

ISO 9001:2000
1.
2.
3.

5.1. + 5.3. + 5.4.1.
5.5.1.
6.1. + 6.2.1.
5.5.2.
5.6.1. + 8.5.1.
4.1.+ 4.2.2.
4.2.1
5.4.2. + 7.1.

5.2. + 7.2.1. + 7.2.2. + 7.2.3.
7.2.2.
7.2.2.

7.3.1.
7.2.1. + 7.3.2.
7.3.3.
7.3.4.
7.3.5.
7.3.6.
7.3.7.

4.2.3.
4.2.3.
4.2.3.

7.4.1.
7.4.2.
7.4.3.

(Az 1. táblázat folytatása)
ISO 9001:1994
4.7. A vevő által beszállított termék kezelése
4.8. A termék azonosítása és nyomonkövethetősége
4.9. Folyamatszabályozás
4.10. Ellenőrzés és vizsgálat [csak cím]
4.10.1. Általános követelmény
4.10.2. Beérkező termék átvételi ellenőrzése és
vizsgálata
4.10.3. Gyártásközi ellenőrzés és vizsgálat
4.10.4. Végellenőrzés és vizsgálat
4.10.5. Ellenőrzési és vizsgálati feljegyzések
4.11. Ellenőrző, mérő- és vizsgálóberendezések
felügyelete [csak cím]
4.11.1. Általános követelmény
4.11.2. Szabályozási eljárás
4.12. Ellenőrzött és vizsgált állapot
4.13. Nem megfelelő termék kezelése [csak cím]
4.13.1. Általános követelmény
4.13.2. Nem megfelelő termék átvizsgálása és
rendelkezés a termékről
4.14. Helyesbítő és megelőző tevékenység [csak
cím]
4.14.1. Általános követelmény
4.14.2. Helyesbítő tevékenység
4.14.3. Megelőző tevékenység
4.15. Kezelés, tárolás, csomagolás, állagmegőrzés
és kiszállítás [csak cím]
4.15.1. Általános követelmény
4.15.2. Kezelés
4.15.3. Tárolás
4.15.4. Csomagolás
4.15.5. Állagmegőrzés
4.15.6. Kiszállítás
4.16. A minőségügyi feljegyzések kezelése
4.17. Belső minőségügyi auditok
4.18. Képzés
4.19. Vevőszolgálat
4.20. Statisztikai módszerek [csak cím]
4.20.1. Az igény megállapítása
4.20.2. Eljárások

ISO 9001:2000
7.5.4.
7.5.3.
6.3. + 6.4. + 7.5.1.+ 7.5.2.
7.1. + 8.1.
7.4.3. + 8.2.4.
8.2.4.
8.2.4.
7.5.3. + 8.2.4.

7.6.
7.6.
7.5.3.
8.3.
8.3.

8.5.2. + 8.5.3.
8.5.2.
8.5.3.

7.5.5.
7.5.5.
7.5.5.
7.5.5.
7.5.1.
4.2.4.
8.2.2. + 8.2.3.
6.2.2.
7.5.1.
8.1. + 8.2.3. + 8.2.4. + 8.4.
8.1. + 8.2.3. + 8.2.4. + 8.4.

2. táblázat. Kapcsolat az ISO 9001:2000 és az ISO 9001:1994 között
ISO 9001:2000
ISO 9001:1994

1. Alkalmazási terület
1.1. Általános rész
1.2. Alkalmazás
2. Rendelkező hivatkozás
3. Szakkifejezések és meghatározások
4. Minőségirányítási rendszer [csak cím]
4.1. Általános követelmények
4.2. A dokumentálás követelményei [csak cím]
4.2.1. Általános rész
4.2.2. Minőségirányítási kézikönyv
4.2.3. A dokumentumok kezelése
4.2.4. A minőségügyi feljegyzések kezelése
5. A vezetőség felelősségi köre [csak cím]
5.1. A vezetőség elkötelezettsége
5.2. Vevőközpontúság
5.3. Minőségpolitika
5.4. Tervezés [csak cím]
5.4.1. Minőségcélok
5.4.2. A minőségirányítási rendszer tervezése
5.5. Felelősségi kör, hatáskör és komm. [csak c.]
5.5.1. Felelősségi kör és hatáskör
5.5.2. A vezetőség képviselője
5.5.3. Belső kapcsolattartás
5.6. Vezetőségi átvizsgálás [csak cím]
5.6.1. Általános követelmény
5.6.2. Az átvizsgálás bemenő adatai
5.6.3. Az átvizsgálás kimenő adatai
6. Gazdálkodás az erőforrásokkal [csak cím]
6.1. Gondoskodás erőforrásokról
6.2. Emberi erőforrások [csak cím]
6.2.1. Általános rész
6.2.2. Felkészültség, tudatosság és képzés
6.3. Infrastruktúra
6.4. Munkakörnyezet
7. A termék előállítása [csak cím]
7.1. A termék-előállítás megtervezése
7.2. A vevővel kapcsolatos folyamatok[csak cím]
7.2.1. A termékre vonatkozó követelmények
meghatározása
7.2.2. A termékre vonatkozó követelmények
átvizsgálása
7.2.3. Kapcsolattartás a vevővel
7.3. Tervezés és fejlesztés [csak cím]
7.3.1. A tervezés és fejlesztés megtervezése
7.3.2. A tervezés és fejlesztés bemenő adatai

1.

2.
3.
4.2.1.
4.2.2.
4.2.1.
4.5.1. + 4.5.2. + 4.5.3.
4.16.
4.1.1.
4.3.2.
4.1.1.
4.1.1.
4.2.3.
4.1.2.1.
4.1.2.3.

4.1.3.

4.1.2.2.
4.1.2.2.
4.18.
4.9.
4.9.
4.2.3. + 4.10.1.

4.3.2. + 4.4.4.
4.3.2. + 4.3.3. + 4.3.4.
4.3.2.
4.4.2.+ 4.4.3.
4.4.4.

(a 2. táblázat folytatása)
ISO 9001:2000
7.3.3. A tervezés és fejlesztés kimenő adatai
7.3.4. A tervezés és fejlesztés átvizsgálása
7.3.5. A tervezés és fejlesztés igazolása
7.3.6. A tervezés és fejlesztés érvényesítése
7.3.7. A tervezésben és fejlesztésben eszközölt
változtatások kezelése
7.4. Beszerzés [csak cím]
7.4.1. A beszerzés folyamata
7.4.2. Beszerzési információ
7.4.3. A beszerzett termék igazolása
7.5. Előállítás és szolgáltatás nyújtása
[csak cím]
7.5.1. Az előállítás és a szolgáltatás végrehajtásának szabályozása
7.5.2. Az előállítás és a szolgáltatás végrehajtási folyamatainak érvényesítése
7.5.3. Azonosítás és nyomonkövethetőség
7.5.4. A vevő tulajdona
7.5.5. A termékek állagának megőrzése
7.6. A megfigyelő- és mérőeszközök kezelése
8. Mérés, elemzés és fejlesztés [csak cím]
8.1. Általános rész
8.2. Figyelemmel kísérés és mérés [csak cím]
8.2.1. A vevő megelégedettsége
8.2.2. Belső audit
8.2.3. A folyamatok figyelemmel kísérése és
mérése
8.2.4. A termék figyelemmel kísérése és mérése
8.3. A nem megfelelő termék kezelése
8.4. Az adatok elemzése
8.5. Fejlesztés [csak cím]
8.5.1. Folyamatos fejlesztés
8.5.2. Helyesbítő tevékenység
8.5.3. Megelőző tevékenység

ISO 9001:1994
4.4.5.
4.4.6.
4.4.7.
4.4.8.
4.4.9.

4.6.2.
4.6.3.
4.6.4. + 4.10.2.

4.9. + 4.15.6. + 4.19.
4.9.
4.8. + 4.10.5. + 4.12.
4.7.
4.15.2. + 4.15.3. + 4.15.4. + 4.15.5.
4.11.1. + 4.11.2.
4.10. + 4.20.1. + 4.20.2

4.17.
4.17 + 4.20.1. + 4.20.2.
4.10.2. + 4.10.3. + 4.10.4. + 4.10.5.
+ 4.20.1. + 4.20.2.
4.13.1. + 4.13.2.
4.20.1 + 4.20.2
4.1.3.
4.14.1. + 4.1.4.2.
4.14.1. + 4.14.3.

9. HACCP módszer alkalmazása. Veszélyelemzés a kritikus szabályozási pontokon
(Hazard Analysis Critical Control Point - HACCP)
9.1. Honnan származik a HACCP?
Az l960-as években fejlesztette ki a Pillsbury cég (USA), az USA katonai laboratóriumai
(Natick) és a Nemzeti Repülési és Űrkutatási Hivatal (NASA).



Közös erőfeszítés, hogy az űrhajósok számára biztonságos élelmiszereket fejlesszenek
ki.
Az l971-es Amerikai Élelmiszerbiztonsági Konferencián mutatta be a Pillsbury cég, és
azóta módosították és fejlesztették tovább az élelmiszeripar számára. Alkalmazását
tekintve egyre jobban terjed nem csak az élelmiszer feldolgozó nagyüzemek, hanem az
élelmiszer alapanyagot (zöldség, gyümölcs, vágóállat stb.) előállítók, illetve a
közétkeztetést folytató szervezetek körében is.
9.2. Miért csináljuk?

 Mert nem csak értelme van, hanem követelmény is (93/43 EK irányelv).
 Közös piaci irányelv vonatkozik a hibás termékek miatti felelősségre (85/374/EK).
A termék akkor csökkent értékű, ha nem nyújt olyan biztonságot, amelyet valaki joggal
várhat, figyelembe véve:
a, a termék megjelenését;
b, a termék felhasználását, fogyasztását, forgalmazását;
c, a tudomány és technika jelenlegi állásának megfelelően.
9.3. A HACCP szakkifejezései
A HACCP módszer néhány új fogalmat, meghatározást alkalmaz, ezek (betűrendes
sorrendben) a következők:
Beavatkozási határérték:
A kritikus határértéknél szigorúbb érték, amelyet az eltérés kockázatának csökkentésére
állapítanak meg.
Döntési fa:
Egymás után következő kérdések sorozata, amit minden azonosított veszélyt jelentő
műveleti lépésnél alkalmaznak, hogy kiderítsük, mely műveleti lépések a kritikus
ellenőrzési pontok.
Felügyelő eljárás:
A kritikus irányítási pontok tervezett figyelése, vagy azok célértékének, és tűrésének
mérése, abból a célból, hogy pontos nyilvántartást készítsünk, és bizonyítékot szolgáltassunk arra, hogy a kritikus ellenőrzési pontok szabályozás alatt vannak.

Folyamatábra:
A vizsgált termék/folyamat részletezett műveleti egymásutániságának ábrázolása.
HACCP:
Veszélyelemzés a kritikus szabályozási pontokon (Hazard Analysis Critical Control Point
-HACCP) egy szisztematikus megközelítés a veszélyek azonosítására, értékelésére és
kezelésére.
HACCP rendszer:
A HACCP terv megvalósítása.
HACCP terv:
A HACCP elvein alapuló írásos dokumentum, amely leírja egy adott folyamat vagy eljárás
szabályozása érdekében végrehajtandó tevékenységeket.
Helyesbítő tevékenységek:
Azok a tevékenységek, amelyeket akkor kell végezni, amikor a kritikus irányítási pontok
felügyelete azt jelzi, hogy kezdjük elveszíteni az ellenőrzést.
Hitelesítés, igazolás:
A felügyelő eljárásoktól eltérő módszerek, amelyeket azért használunk, hogy biztosítsuk
azt, hogy a HACCP elemzést helyesen és hatékonyan végeztük.
Javító tevékenység:
Az a tevékenység, amelyet akkor kell végrehajtani, ha a kritikus szabályozási pont (CCP)
megfigyelése a szabályozottság megszűnését jelzi.
Kockázat:
A veszélyek előfordulásának becsült valószínűsége.
Kritikus irányítási pontok:
Olyan műveletek, amelyek ha ellenőrzöttek kiküszöbölhetők, vagy elfogadható szintre
csökkenthetők a veszélyek. A művelet az élelmiszertermelési lánc és gyártás bármely
szakasza. Ez lehet az alapanyaggyártás vagy a nyersanyagok betakarítása és szállítása a
feldolgozó üzembe, illetve a termék felhasználása, feldolgozása és tárolása.
Kritikus (elfogadási) határérték:
Az előírás, amelyet be kell tartani a kritikus szabályozási ponton ahhoz, hogy a folyamat
szabályozott legyen.
Kritikus határérték:
Az a határérték, amely elválasztja az elfogadhatót a nem elfogadhatótól.
Tűrés:
A szabályozó eljáráshoz tartozó abszolút érték a kritikus irányítási pontoknál. Az ezen a
tűrésen kívül eső értékek hibát jelentenek.

Lépés:
A termék gyártásának és/vagy előállításának bármely szakasza, beleértve az alap-, segédés adalékanyagokat, azok átvételét és/vagy gyártását, betakarítását, szállítását,
összekeverését, feldolgozását, tárolását, kiszállítását, kereskedelmi értékesítését és a
fogyasztói kezelését.
Megelőző intézkedés:
Fizikai, kémiai vagy egyéb eljárás, amellyel ellenőrzés alatt lehet tartani és
megakadályozni egy azonosított egészségügyi veszély előfordulását.
Megfigyelő rendszer:
Tervszerűen végzett megfigyelés vagy mérés annak megállapítására, hogy a kritikus pont
szabályozott-e. Pontos feljegyzések vezetése a későbbi igazoláshoz. A megfigyelés lehet
időszakos vagy állandó, de minden esetben az adatok (pl. hőmérséklet, nyomás) gyűjtését
és feljegyzését jelenti.
Szabályozás:
 Egy művelet körülményeinek alakítása annak érdekében, hogy az előírt
követelményeknek való megfelelőséget fenntartsuk.
 Az az állapot, amikor a helyes eljárásokat betartják és a követelményeket teljesítik.
Szabályozási pont (CP):
Olyan pont, lépés vagy eljárás, ahol a biológiai, fizikai vagy kémiai tényezők
szabályozhatók.
Szabályozó eljárások:
Azok a cselekvések, amelyek kiküszöbölik a veszélyeket, vagy azok előfordulását
elfogadható szintre csökkentik.
Veszély:
Olyan biológiai, kémiai, fizikai vagy egyéb tényező, amely kockázatossá teheti az
élelmiszer fogyasztását.
9.4. Hogyan illeszkedik a HACCP a minőségügyi rendszerbe?






a HACCP minden minőségi rendszer lényeges építő eleme;
kapcsolódni tud, és kapcsolódni kell az ISO 9000-hez;
lehetővé teszi hatékony és érthető paraméterek kitűzését;
lehetővé teszi az áttérést az utólagos ellenőrzésről a megelőzésre;
pénzt takarít meg az erőforrások célra irányításával és a szükséges
késztermék vizsgálat számának csökkentésével

A HACCP és az ISO 9001 szabványsorozat szerinti minőségügyi rendszer sok közös
vonással rendelkezik. Mindkettő:




írásos dokumentációs rendszer;
meghatározza a felelősségi köröket;
képzési követelményeket támaszt
működtetéséhez;

a

rendszer

kiépítéséhez,





megköveteli a tevékenységek feljegyzését, valamint azt, hogy objektív
bizonyítékkal igazoljuk a megfelelőséget;
a nem megfelelőségek azonosítására és kijavítására intézkedéseket ír elő;
felülvizsgálati rendszert működtet.

A valószínű, hogy a jövőben a teljes élelmiszer előállítási láncban a HACCP terven
alapuló ISO 9000 előfeltétele lesz a piac megszerzésének, megtartásának.
A lehetséges megközelítések:




előbb a HACCP és ennek alapján az ISO 9001 rendszer kiépítése;
először ISO 900l rendszer aztán a HACCP terv kidolgozása;
az ISO 9001 rendszer és a HACCP terv párhuzamos kifejlesztése.

Mind a három megközelítésnek vannak előnyei és korlátjai.
Ha működő ISO 9001 rendszerrel rendelkezünk, a HACCP terv kifejlesztése könnyebb,
mert a szemléletmód már jól ismert a vállalatnál. A HACCP-t be lehet vonni a
minőségtervezési rendszerbe (pl. a minőségügyi tervekbe.) Ugyanakkor a HACCP
beépítése az ISO 9001 dokumentációs rendszerbe sok munkát igényelhet a szükséges
módosítások miatt.
Ha van egy működő HACCP rendszer, a megközelítés módja szintén ismert az ISO 9001
rendszer bevezetéséhez.
Ha a HACCP rendszer dokumentációs rendszerének kialakítása során figyelembe veszik
az ISO 9001 követelményrendszerét, akkor ez jó alapot teremthet az ISO 9001 rendszer
dokumentációjához, mivel mindkét rendszerre jellemző a folyamatközpontúság.
A két rendszer közös kifejlesztése szintén jó megközelítés, de több időt igényel.
A vállalatnak kell eldöntenie, hogy melyik a legjobb megközelítés az üzlet, a szükséges
erőforrások és egyéb lehetőségek szempontjából.
Ha a HACCP és az ISO 9001 rendszereket együtt kell kifejleszteni, akkor hatékonyan
alkalmazhatjuk a következő fejezetben megfogalmazottakat.
9.5. HACCP követelmény - vonatkozó ISO 9001/2 fejezetek
Minőségpolitika:



világos politika a termék biztonságra;
hangsúly a megelőzésen.

Alap-, segéd és adalékanyag szabályozás:




beszállító ellenőrzése;
a beérkezés ellenőrzési szint meghatározása;
HACCP alkalmazása a beszállítókra.

A termékelőállítási folyamatok szabályozása:






a folyamatképesség értékelése;
környezeti szabályozás/higiénia/GMP;
világos folyamat-előírások /minőségügyi tervek/;
a kritikus folyamat paraméterek azonosítása;
a folyamat megfigyelése megbízható és objektív mérésekkel.

A folyamat eltéréseinek szabályozása:


a határértékektől történő eltérések esetén megteendő intézkedések
megállapítása.

Kezelés, tárolás elosztás, felhasználás:


a veszélyek azonosítása és kezelése.

Feljegyzések:


a folyamatszabályozás minden feljegyzése legyen teljes, nyomon
követhető és jóváhagyott.

Rendszerigazolás/felülvizsgálatok:


folyamat/Termék/Rendszer felülvizsgálatok.



Mindazoknak, akik részt vesznek a rendszer kifejlesztésében és
megvalósításában képzetteknek kell lenniük, hogy megfeleljenek a
rendszer követelményeinek.

Képzés:

9.6. A HACCP megvalósításának lépései
1. A vezetés megnyerése;
2. Egyértelmű célok és alkalmazási terület meghatározása;
3. Team felállítása;
4. A termék leírása;
5. A termék várható felhasználásának leírása;
6. Műveleti folyamatábra/folyamatok meghatározása;
7. A folyamatábra megerősítése (auditálása);
8. Veszélyelemzés/veszélyek és lehetséges okok;
9. Szabályzó módszerek meghatározása;
10.Kritikus irányítási pontok meghatározása;
11.Kritikus határértékek meghatározása;
12.Felügyelő eljárások meghatározása;
13.Helyesbítő tevékenység tervének felállítása;
14.Nyilvántartások és dokumentációk létrehozása;

15.Igazolás, hitelesítés;
16.Felülvizsgálat.
9.7. A hét alapelv
A HACCP rendszer hét meghatározó alapelvből áll. Ezeket az alapelveket a HACCP
rendszer alkalmazására határozták meg az Irányelvek Kódexében, amelyet a Codex
Alimentárius Bizottság adott ki 1993-ban. Ezek az alapelvek a következők:
1. Alapelv
A lehetséges veszélyek megállapítása az élelmiszer előállítás valamennyi szakaszában, a
nyersanyag termeléstől a feldolgozáson, a gyártáson és forgalmazáson keresztül a
fogyasztásig. A veszélyek előfordulási valószínűségének értékelése és a szabályozásukra
szolgáló megelőző intézkedések megállapítása.
2. Alapelv
Azon pontok, eljárások, műveleti lépések meghatározása, amelyek szabályozásával a
veszély megszűntethető, vagy előfordulásuk valószínűsége a lehető legkisebbre
csökkenthető. A lépés az élelmiszer-feldolgozás és/vagy gyártás bármely szakaszát jelenti,
beleértve a nyersanyagokat, az átvételüket, és/vagy az előállításukat, betakarításukat, a
szállításukat, a termék összetételének kialakítását, feldolgozását, tárolását.
3. Alapelv
Kritikus határértékek és tűrések megállapítása, amelyeket be kell tartani, hogy biztosítsuk
a CCP szabályozottságát.
4. Alapelv
Megfigyelő rendszer létrehozása tervezett vizsgálatokkal és megfigyelésekkel a CCP
szabályozottságának biztosítására.
5. Alapelv
Annak a helyesbítő, javító tevékenységnek a meghatározása, amelyet akkor kell
végrehajtani, ha a megfigyelő rendszer azt jelzi, hogy a kritikus pont (CCP) nincs
szabályozott állapotban.
6. Alapelv
Igazolási eljárások kidolgozása, amelyek magukban foglalják a kiegészítő vizsgálatokat és
eljárásokat annak bizonyítására, hogy a HACCP rendszer hatékonyan működik.
7. Alapelv
Olyan dokumentáció kialakítása, amely ezen alapelvekre és alkalmazásukra vonatkozóan
minden eljárást és nyilvántartást tartalmaz.
Fontos, hogy a HACCP –t rugalmasan kell használni, megadva az alkalmazás
körülményeit.
9.8. A termék adatai és tervezett felhasználása
A munkacsoportnak először össze kell gyűjtenie az összes adatot, amely a termékre
vonatkozik. Ez a termék teljes leírásából áll, beleértve az alap-, segéd- és adalékanyagokat,
a gyártást, a végtermék jellemzőit, a tervezett felhasználást, az eltarthatósági időt, a
használati utasítást és forgalmazást. A létező jogi (törvényi) szabályozásokat is fel kell
sorolni. Az adatok forrása lehet szakirodalom, valamint termék, félkész termék, alap-,
segéd- és adalékanyag specifikáció.

Az alap-, segéd- és adalékanyagokhoz tartozik az összes anyag, beleértve a termék
előállításához használt kemikália, növényvédőszer, alom, vitamin, gyógyszer stb. beleértve
a felhasznált vizet is.
Amikor leírjuk a termék előállításának technológiai folyamatát, figyelembe kell venni
minden, a minőség szempontjából meghatározó folyamatot pl.: a vágóállat nevelésnél a
tartási, esetenként a mozgatási körülményeket. A szállítási módszer leírásának
tartalmaznia kell azt az információt, hogyan biztosítható a szállítás közbeni állagmegóvás.
A termék tervezett felhasználásának végső felhasználók és fogyasztók által történő normál
felhasználáson kell alapulnia. A megcélzott fogyasztó lehet általános értelemben a
lakosság vagy annak egy bizonyos része, mint pl. a gyerekek, öregek, érzékenységben
szenvedők, stb. Figyelembe kell venni a helytelen felhasználás lehetőségét az elosztási
láncban vagy a fogyasztónál.
A jogi (törvény) szabályozások felsorolásánál figyelembe kell venni, pl. a termékre
vonatkozó szabványokat, higiéniára valamint a mikrobiológiai, a toxikus anyag tartalom és
a nehézfémek határértékére vonatkozó előírásokat.
Az adatokat a termék adatlapon a következők szerint gyűjthetjük össze.
9.8.1. Ellenőrző lista a termék adatlap készítéséhez
Alap-, segéd- és adalékanyagok:
1. Tartalmaz-e a termék biológiailag, kémiailag vagy fizikailag érzékeny összetevőket?
2. Használnak-e ivóvizet a termék mosásához, gyártásához vagy kezeléséhez?
Végtermék:
Tartósítási tényezők:
A termék mely belső tulajdonságait kell ellenőrizni ahhoz, hogy megfelelő legyen az
termék biztonsága.
Lehetővé teszi-e a termék a patogén mikroorganizmusok túlélését vagy szaporodását
és/vagy toxin képződését a

gyártás

az élelmiszerlánc további lépéseiben?
Más gyártók milyen feljegyzéseket készítenek a hasonló termékek biztonságáról?
A folyamatban van-e szabályozó gyártási lépés, amely elpusztítja a patogéneket?
Ki van-e téve a termék újrafertőződésnek a gyártás és a csomagolás között?
Kereskedelmileg steril-e a termék (pl. alacsony savtartalmú konzervált termék)?
Valószínűsíthető-e, hogy a termék életképes (spóraképző vagy spórát nem képző)
patogéneket tartalmaz?

Milyen az termék normál mikrobiológiai összetétele?
A termék mikrobiológiai összetétele változik-e normál idejű tárolás alatt a fogyasztás
előtt?
A mikrobiológiai állapotban bekövetkező változás megváltoztatja-e az termék
biztonságát?
Csomagolás:
1.

A csomagolás módja hatással van-e a patogén mikroorganizmusok szaporodása
és/vagy toxinképződésre?

2.

A csomagoláson egyértelműen fel van-e tüntetve, hogy "Hűtve tárolandó", ha
biztonság miatt ez szükséges?

3. A csomag tartalmaz-e utasítókat a végfelhasználó számára a biztonságos kezelésre és a
termék elkészítésére vonatkozólag?
4. A csomagolás ellenáll-e a rongálódásnak?
5. Megfelelően hűtenek-e minden csomagot és dobozt?
6. Minden csomagon a megfelelő címke van-e?
Tárolási körülmények (a csomagolás és a végfelhasználó között):
1. Mi a valószínűsége, hogy a terméket nem a megfelelő módon és nem megfelelő
hőmérsékleten tárolják?
2. Előfordulhat-e, hogy a nem megfelelő tárolás miatt az termék mikrobiológiailag nem
megfelelővé válik?
Tervezett/helytelen felhasználás:
1. A fogyasztó melegíteni fogja a terméket?
2. Valószínűsíthető-e, hogy maradék keletkezik?
3. Általános fogyasztói rétegnek szánták-e a terméket?
4. A terméket olyan rétegnek, szánták-e amelyik fokozottan hajlamos betegségre (pl.
gyerekek, öregek, érzékenységben szenvedők)?
5. Milyen helytelen felhasználás fordulhat elő a fogyasztónál?

9.9. A folyamat adatai és igazolásuk
A folyamat adatait a leghatékonyabban a folyamatábra segítségével gyűjthetjük össze
(vagy több folyamatábrával, ha a folyamat bonyolult). Ha egynél több folyamatábrára van
szükség, először a teljes folyamat ábráját kell felvázolni, amely megmutatja a folyamat fő
lépéseit. Azután az egész folyamatot modulokra lehet bontani. Ily módon kezelhető
egységeket hozhatunk létre.
A folyamatábrának minden lépést tartalmaznia kell az alap,- segéd- és adalékanyagok
adagolásától a feldolgozáson, elosztáson, kereskedelmi forgalmon keresztül a fogyasztói
felhasználásig.
Nagyon fontos, hogy minden alapanyag mozgását figyelembe vegyük. Ez az egyetlen
módja annak, hogy minden lehetséges veszélyt azonosítsunk.
Az általános folyamatábra szimbólumokat lehet alkalmazni. Fontos dolog, hogy a
folyamatábrák egységes formában készüljenek. Minden bemenetet, döntési pontot és
kimenetet ábrázolni kell.
Az ábra útmutató lehet későbbiekben mások (pl. fogyasztók, hatóságok) számára is,
akiknek meg kell érteniük a folyamatot ahhoz, hogy végrehajthassák igazolási
tevékenységüket.
Minden szakasz egyszerű, de pontos és világos leírása szintén hasznos. A folyamatábra
lépéseit lehet számozni, és a leírásban ezekre a számokra hivatkozni lehet. A leírásnak
tartalmaznia kell minden vonatkozó folyamat-adatot. Ezek lehetnek:


















az üzem megjelenése;
idő;
hőmérséklet;
sebesség;
nyomás;
a termék darabok mérete, tömege;
folyékony és szilárd anyagok áramlási viszonyai;
termék visszaáramlási hurkok;
berendezések tervezési tulajdonságai;
a gépek karbantartása;
tisztítási eljárások;
környezeti higiénia;
közlekedési útvonalak;
elzárt területek;
személyi higiéniai gyakorlat;
tárolási és elosztási körülmények;
fogyasztói utasítások, stb.

Miután a folyamatábra elkészült, helyszíni látogatásra van szükség, hogy igazoljuk: az
ábra megfelel a gyakorlatnak és teljes. A javításokat szükség szerint el kell végezni.

9.10. A veszélyek azonosítása
Először át kell nézni azoknak a veszélyeken az adatait, amelyek valószínűleg hatással
lehetnek a kiválasztott termékre/folyamatra. Ezeket az adatokat később felhasználjuk az
egyes folyamat lépések vagy bemenetek veszélyeinek meghatározásakor.
Ezeket az adatokat irodalomban, szabályozó irányelvekben lehet megtalálni.
Megkérdezhetünk speciális szakértőket. Szintén segíthetnek a fogyasztói reklamációk,
belső felülvizsgálatok eredményei, stb.
Ennek az átnézésnek tartalmaznia kell:





a biológiai, (B);
kémiai (K);
fizikai (F);
egyéb (pl. rossz címkézés) veszélyeket.

A biológiai veszélyek tartalmazzák:



a patogén mikrobákat (parazitákat, baktériumokat, és vírusokat);
a toxikus (mérgező) növényeket és állatokat.

Figyelembe kell venni a biológiai veszélyekkel történő fertőződést, azok növekedését és
túlélését.
A kémiai veszélyek tartalmazzák:






a peszticideket;
tisztítószereket;
antibiotikumokat;
nehézfémeket;
adalékanyagokat (pl. szulfitokat), stb.

Ezek lehetnek maradványok vagy fertőzhetik az termékeket.
A fizikai veszélyek magukban foglalják:






a fém darabokat,
üveget,
követ,
ékszert,
egyéb idegen anyagokat.

Ilyen típusú veszélyt okozhatnak az emberek, gépek, kártevők, üzemek, műhelyek és a
csomagolás stb.
A veszélyek adatait és lehetséges forrásukat vagy okukat világos és logikus formában fel
kell sorolni és a munkacsoportban meg kell, vitatni.

Azután a munkacsoport maghatározza a folyamat azon lépéseit, ahol számottevő
mértékben fordulhatnak elő veszélyek. A veszélyek természetét is meg kell fontolni.
Megelőzésük, kizárásuk vagy elfogadható szintre csökkentésük lényeges a termék
biztonsága szempontjából. Azok a veszélyek, amelyeknek kicsi a kockázata és/vagy nem
valószínű, hogy előfordulnak, nem kívánnak további odafigyelést.
Minden lépést (beleértve az alap-, segéd- és adalékanyagokat) meg kell vitatni a lehetséges
veszélyek szempontjából. Ahol sok alap-, segéd- és adalékanyag vesz részt a folyamatban,
külön veszélyelemzést lehet végrehajtani. Az értékelés eredményét fel lehet használni a
beszállítók/alvállalkozók értékelésére is.
Az elemzést végre lehet hajtani a Veszélyelemzési adatlapon (3. táblázat).
9.11. Veszélyelemzés
Ennek a lépésnek az a célja, hogy megállapítsuk, a gyakorlatban mekkora a valószínűsége
a veszélyek előfordulásának. Ha számottevő valószínűsége van, akkor milyen komoly
hatása vagy következménye lehet a fogyasztóra. Ennek az értékelésnek az
eredményeképpen a veszélyeket rangsorolni lehet.
A következő kérdéseket kell megválaszolni:
 Milyen gyakran fordul elő a veszély?
A válasz a tapasztalatokon, járványügyi adatokon és műszaki irodalmi adatokon alapulhat.
Néhány esetben statisztikai módszerek alkalmazása segíthet.
 Mik lehetnek a következmények?
A válasz szintén a tapasztalatokon alapulhat abban az értelemben, hogy a veszélynek
tulajdoníthatóan előfordult betegségeket és sérüléseket számba vesszük. Továbbá
figyelembe lehet venni a kereskedelmi problémákat is.
 Kimutatható-e (mérhető-e) a veszély?
Fontos, hogy megválaszoljuk ezt a kérdést annak érdekében, hogy a HACCP tanulmány
további lépéseit elősegítsük. Ha a veszély nem mutatható ki, akkor ennek előfordulását
meg kell akadályozni, azaz a folyamatot vagy a terméket meg kell változtatni.
Ebben a lépésben nem lehetséges teljesen objektív döntést hozni, de a szakma szabályait
alkalmazni kell. A kockázat megállapításához egy sor tényezőt kell figyelembe venni:







a termék jelenlegi teljesítménye, fogyasztói reklamációk;
járványügyi adatok;
műszaki adatok, kutatás;
mikrobiológiai tényezők;
új, veszélyeztető patogének;
lehetséges helytelen fogyasztói felhasználás.

Extrém esetekben vagy új eljárásoknál ezek az információk nem léteznek. és
próbatesztekre lehet szükség.

A súlyosságtól függően a szükséges szabályozás mértékét és természetét minden veszélyre
azonosítani kell. Nem minden szabályozási pont lesz ugyanolyan fontos és ez tükröződni
fog a szükségesnek ítélt szabályozás mértékében és természetében. Bemutatunk egy
általános irányelvet, amelyet alkalmazni lehet, de minden helyzet további megfontolásokat
igényelhet.
Fizikai szabályozás a körülmények irányítása fizikai eljárással (megfigyelő rendszer,
közvetlen mérés/érzékelés).
Formális szabályozás a folyamat körülményeinek irányítása annak érdekében, hogy a
dokumentált kritériumoknak való megfelelőséget fenntartsuk (dokumentált eljárások és
feljegyzések).
Informális szabályozás a folyamat megfigyelése vagy vizsgálata feljegyzések nélkül.
A szabályozást a szervezet különböző szintjein lehet alkalmazni a kitűzött célok elérése
érdekében (pl. dolgozók-, felügyelő-, minőségbiztosítás által végzett szabályozás). Az a
rendszer megfelelő, amelyik ezeknek a szinteknek a kapcsolattartásán alapszik.
Az elemzést végre lehet hajtani a Veszélyelemzési adatlapon (3. táblázat).
9.12. Megelőző intézkedések
Ha a lehetséges veszélyeket felsoroltuk és elemeztük, akkor a kapcsolódó megelőző
tevékenységet kell meghatározni. Ez a lépés az alapja a kritikus pontok meghatározásának.
A megfelelő tevékenységek azok, amelyek segítségével a veszély megelőzhető, kizárható
vagy előfordulása elfogadható szintre csökkenthető. Ezek az intézkedések későbbi
lépésekben is végrehajthatók.
Szükség lehet több megelőző tevékenységre egy adott veszély esetén (pl. alacsony pH és
hőmérséklet). Az is lehetséges, hogy több veszélyt (pl. több patogent) lehet kezelni egy
bizonyos megelőző tevékenységgel.
A megelőző intézkedéseket az alábbiak szerint lehet csoportosítani:



beszállítók ellenőrzése (minőségbiztosítás);
folyamatszabályozás.

A megfelelő intézkedéseket fel lehet sorolni a Veszélyelemzési adatlapon (3. táblázat).
9.13. A kritikus szabályozási pontok meghatározása
Ebben a lépésben a munkacsoport a veszélyelemzés eredményeinek alapján meghatározza
a kritikus pontokat.
A kritikus szabályozási pont (CCP) az a pont, lépés vagy eljárás, ahol szabályozásra van
lehetőség és az termék biztonságát fenyegető veszély megelőzhető, kizárható, vagy
elfogadható szintre csökkenthető.

A munkacsoport által a veszélyelemzés során azonosított minden jelentős veszéllyel
foglalkozni kell. Az elemzés során keletkezett információnak lehetővé kell tennie, hogy a
csoport azonosítsa, hogy a folyamatban mely lépések kritikus szabályozási pontok.
Példák kritikus szabályozási pontokra:




növényeknél a vegyszeres permetezés;
állatoknál gyógyszeres beavatkozások;
táp-takarmány gyártóknál a termék összekeverés szabályozása, a tárolás,
stb.

Különböző eljárások, amelyek ugyanannak a terméknek az előállítására szolgálnak,
eltérhetnek a veszélyek kockázata és a CCP-k tekintetében.
Az egyes CCP azonosítására alkalmazható módszerként a CCP döntési fa (8. ábra).
A CCP döntési fa kérdések sorozata annak megállapítására, hogy egy szabályozási pont
kritikus szabályozási pont-e.
Ez a módszer segít abban, hogy elkerüljük a felesleges többszörös szabályozásokat.
A döntési fát csak élelmiszerbiztonsági veszélyekre érdemes alkalmazni, megelőző jellegű
szabályozás elemzésére nem mindig szükséges pl.: sertéstelepeken célszerű a technológiai
berendezések állapotát időszakonként felülvizsgálni annak érdekében, hogy megelőzzük
az általuk okozott sérüléseket a gyógyszeres beavatkozások elkerülése végett.
1. kérdés
Létezik megelőző tevékenység az azonosított veszélyre?





Ha igen, továbblépünk a következő kérdésre.
Ha nem a következő kérdés: szükséges-e szabályozás ebben a lépésben vagy nem.
Ha igen, akkor a folyamatot vagy terméket módosítani kell, hogy szabályozást
alakítsunk ki.
Ha nem, akkor ez nem CCP.

2. kérdés
Ezt a kérdést arra tervezték, hogy kizárja, vagy elfogadható szintre csökkentse a veszély
lehetséges előfordulását?
A kérdés megválaszolásához a szükséges műszaki adatokat kell figyelembe venni.



Pl. a folyamat egy lépés, segédanyag, gyakorlat vagy eljárás.
Ha nem, folytassuk a 3. kérdéssel.

3. kérdés
Előfordulhat fertőződés az azonosított veszéllyel, vagy elfogadhatatlan szintre növekedhet
a veszély?

A munkacsoportnak át kell gondolnia, hogy valamelyik alap-, segéd-, adalékanyag vagy a
közvetlen gyártási környezet lehet-e a veszély forrása és így fertőzheti-e a terméket. Lehet,
hogy egyetlen lépés nem tudja elfogathatatlan szintre növelni a veszélyt, de a műveletek
sorozata a növekedést kumulálhatja az elfogadhatatlan szintig.



Ha igen, a következő kérdést kell megválaszolni.
Ha nem, akkor ez nem CCP.

4. kérdés
Egy következő lépés kizárja vagy elfogadható szintre csökkenti a veszélyt?
A következő lépés lehet hőkezelés, fémdetektálás vagy valami más. A helyes fogyasztói
felhasználást is figyelembe kell venni.



Ha igen, akkor ez nem CCP.
Ha nem, akkor egy CCP-t azonosítottunk.

Ha folyamat sok bemenő anyagot tartalmaz, akkor először külön alapanyag elemzést lehet
végrehajtani, hogy meghatározzuk az "érzékeny" alapanyagokat, illetve azok
veszélyességét. Ha valamelyik alapanyagnál veszély fordulhat elő, és ha ezt a veszélyt nem
szünteti meg a gyártó vagy a felhasználó és/vagy fertőződés kockázata áll fenn, amit nem
tudunk szabályozni, akkor ez egy érzékeny alapanyag, amelyet vizsgálni szükséges
felhasználás előtt.
A vizsgálat lehet folyamatos vagy mintavételes mérés, megfigyelés.
A következő oldalon bemutatjuk a döntési fát. Az elemzést végre lehet hajtani a
Veszélyelemzési adatlapon (3. táblázat).

8. áb ra. A C C P d ön tési fa
M inden egyes kérdést veszélyenként, forrásonként
sorban kell m egválaszolni.

R endelkezésre állnak-e
szabályozó m ódszerek
(m űveletek) a veszélyre?
M ódosítsd a m űveletet, eljárást,
a term éket.

NEM

S zükséges-e a biztonsághoz a
m űvelet ellenőrzése?

IG E N

IG E N

NEM CCP

NEM

Á LLJ

K iküszöböli-e, vagy elfogadható szintre
csökkenti-e ez a szabályozó m ódszer
(m űvelet) a veszélyt?

NEM

E lőfordulhat-e szennyeződés ennél a
m űveletnél, vagy növekedhet nem
elfogadható szintre?

IG E N

NEM

NEM CCP

IG E N

Á LLJ

V an-e olyan következ ő m űvelet, am ely
kiküszöböli vagy elfogadható szintre
csökkenti a veszélyt?

NEM

IG E N

NEM CCP

CCP
Á LLJ

3. táblázat. Veszélyelemzési adatlap
No. Műveleti lépés No.
1.

2.

No.
1.
2.







Művelet




Veszélyek és lehetséges okok

Szabályozó
eljárások

1. 1
1. 2
1. 3
2. 1
2. 2

No.

CCP
Igen
Nem
Igen
Nem
Igen

Kritikus
határérték

Felügyelő eljárások

Helyesbítő
tevékenység

1. 1
1. 3
2. 2

9.14. A kritikus határértékek meghatározása
Minden kritikus szabályozási ponton meg kell határozni a kritikus határértékeket az összes
ellenőrző mérésre, megfigyelésre. Ez az az előírás, amelyet be kell tartani a kritikus
szabályozási ponton ahhoz, hogy a folyamat szabályozott legyen. Egyes esetekben egynél
több kritikus határértéket kell meghatározni egy adott CCP-re.
A gyakran használt kritériumok az alábbiak:









hőmérséklet;
idő;
%-os arány;
darab;
nedvességtartalom;
pH érték;
érzékszervi paraméterek (szerkezet, szag, stb.).

A kritikus határértékek több forrásból származhatnak (jogszabályok, irányelvek, irodalmi
adatok, kísérletek, szakértői tanácsok, fogyasztói követelmények).
A kritikus határértékeknek objektív bizonyítékon kell alapulniuk. Az igazolási eljárás
részeként ezt is igazolni kell.
Egyes esetekben szükség lehet beavatkozási határértékek használatára, hogy biztosítsuk a
kritikus határértékek betartását. A beavatkozási határ egy olyan kritérium, amely szigorúbb
a kritikus határértéknél azért, hogy a kritikus határérték átlépésének kockázatát
minimalizáljuk.
Lényeges, hogy a kritikus határértékek megállapításába bevont szakemberek ismerjék a
termékre vonatkozó folyamatot, jogi és kereskedelmi követelményeket.
Mikrobiológiai szabványokat lehet alkalmazni a beérkező termékekre (alap-, segéd- és
adalékanyagokra) és gyártásközi ellenőrzésre. Mivel a mikrobiológiai vizsgálatok nagyon
körülményesek és költségesek, lehet más módszereket is alkalmazni az ellenőrzésre.
A fizikai és kémiai veszélyekre többféle kritikus határértéket lehet meghatározni a veszély
jellegétől függően. Amennyiben lehetséges, számszerű határértékeket kell megadni.
A beérkező termékek tanúsítványai hasznosak lehetnek. Előnyös, ha a beszállító HACCP
elveken alapuló szabályozási rendszerrel rendelkezik.
Egy lehetséges veszély kezelésére szolgáló határérték eltérhet a minőségi tényezőkkel
kapcsolatos határértéktől. Gondoljunk csak az úgynevezett bio-termékekre, vagy a
talajfertőtlenítő szerek alkalmazására kora tavaszi növényeknél.
A kritikus határértékeket a HACCP tervben rögzíthetjük
9.15. A megfigyelő rendszer
A megfigyelő rendszer a kritikus szabályozási ponton végzett ismétlődő mérés vagy
megfigyelés annak megállapítására, hogy a folyamat a kritikus határértéken, vagy a
beavatkozási határértéken belül van.
A megfigyelő rendszernek három alapvető célja van:
1. Alapvető a termékbiztonság szempontjából, hogy a szabályozottság elvesztésére utaló
tendencia esetén, olyan tevékenységet kell végrehajtani, amely visszahozza a
folyamatot a szabályozott állapotba még mielőtt az eltérés, bekövetkezne.

2. A szabályozott állapot elvesztésének esetére meghatározza a javító tevékenységet,
amelyet végre kell hajtani.
3. Írásos dokumentációt biztosít a HACCP terv igazolásához.
Tehát a megfigyelő rendszernek képesnek kell lennie arra, hogy időben jelezze a kritikus
szabályozási ponton a szabályozottság elvesztését, vagy az elvesztésre utaló tendenciát,
hogy javító tevékenységet hajtsunk végre a szabályozott állapot fenntartása érdekében még
mielőtt szükségessé, válna a termék elkülönítése vagy visszahívása.
Így az eljárásnak gyorsnak kell lennie. A hosszú analitikai vagy mikrobiológiai vizsgálatok
a legtöbb esetben erre alkalmatlanok, mivel nagyon költségesek, időigényesek, és általában
a termelő szervezetek nincsenek felkészülve, hogy helyben azokat elvégezhessék.
Ezért az olyan fizikai, kémiai mérések, megfigyelések alkalmasak, amelyek azonnal
jelezni tudják az eseményeket, tendenciákat. Ehhez nélkülözhetetlenek a megbízható,
ellenőrzött mérő és figyelő eszközök, valamint a jól felkészült szakember gárda.
A megfigyelő rendszer állhat:



megfigyelésből;
mérésből.

Pontosan meg kell határozni, hogy hol és mikor szükséges mérést végezni, attól függően,
hogy az adott CCP-n melyek a kritikus összetevők.
A mérőeszközök meghatározása és pontossága, a mérési módszerek pontos leírása szintén
kulcsfontosságú elem.
A megfigyelő rendszert megfelelően képzett és kijelölt személyzetnek kell működtetnie,
amelynek megfelelő tudása van ahhoz, hogy értékelje a megfigyelő rendszerből származó
adatokat, és hatásköre van a javító tevékenység kezdeményezésére.
Bizonyos termékeknél mikrobiológiailag érzékeny segéd- és adalékanyagok esetében
esetleg nincs alternatív megoldás a mikrobiológiai vizsgálatok helyett. Ezekben az
esetekben elkülönítési, jelölési eljárást kell meghatározni a mérési folyamatban levő
termékekre.
A megfigyelő rendszer lehet folyamatba épített vagy folyamaton kívüli. Mindkét esetben
meg kell határozni a megfigyelések gyakoriságát, melynek elegendőnek kell lenni ahhoz,
hogy garantálja a CCP szabályozott állapotát.
A nem tervszerű ellenőrzések hasznosak lehetnek a megfigyelő rendszer kiegészítésére.
Alkalmazhatók:

beérkező tanúsítvánnyal rendelkező termékek ellenőrzésére;

a technológiai berendezések és a környezet higiéniájának értékelésére,
stb.

Ezek lehetnek fizikai, kémiai, vagy ha szükséges, mikrobiológiai vizsgálatok.
A hatékony megfigyelési folyamatokat világos munkautasításokban kell közzétenni az
ebben érintettek számára.
A megfigyelési feladatokat és felelősségeket a HACCP tervben lehet rögzíteni
9.16. A javító tevékenység
A HACCP rendszert abból a célból működtetjük, hogy megelőzzük az egészségkárosító
veszélyek előfordulását. Természetesen az ideális körülmények nem mindig állnak fenn, és
eltérések előfordulhatnak a kialakított folyamatokhoz képest. Ezt a tényt a megfigyelő
rendszer fogja kimutatni. Ezekre az esetekre javító tevékenységet kell kialakítani, amely:




meghatározza a nem megfelelő termékkel kapcsolatos intézkedést;
kijavítható, vagy megszűntethető a nem megfelelőség oka, amellyel
megelőzhető az ismételt előfordulás azért, hogy folyamatosan biztosítsuk
a CCP szabályozottságát;
biztosítja az elvégzett javító tevékenység feljegyzését.

Minden CCP-re külön javító tevékenységet lehet és kell meghatározni, mely a termék és az
adott CCP természetének függvénye
Ha eltérés fordult elő, akkor azt a terméket, amelyet az alatt az idő alatt állítottak elő, amíg
a CCP nem volt szabályozott állapotban, el kell különíteni, vagy jelölni, és dokumentáltan
azonosítani kell ameddig a megfelelő javító tevékenységet és az elemzést el nem végezték.
Szükség szerint külső szakértő vagy hatóság véleményét kell kérni ahhoz, hogy további
vizsgálatokat és a termék kezelését meghatározzuk.
Az intézkedés lehet:




kibocsátás engedéllyel, speciális felhasználás céljára;
átdolgozás;
megsemmisítés.

Az intézkedés a felmerülő kockázattól függ.
Az eltérés okát ki kell javítani a folyamat vagy a termék beállításával.
A végrehajtandó javító tevékenységet a HACCP tervben lehet rögzíteni.
A javító tevékenységet és az intézkedést egyaránt dokumentálni kell.
Miután a javító tevékenységet elvégeztük és a CCP újra szabályozott állapotba került,
szükség lehet a rendszer áttekintésére, hogy az ismételt előfordulását megelőzzük.

9.17. A HACCP terv elkészítése
A megteendő lépések részleteit ezután írásos formába kell önteni egy HACCP tervben. A
teljes személyzet számára érthető formában kell összegezni a szabályozó intézkedéseket
minden egyes veszélyre.
A következőben bemutatott forma érthetően és tömören tartalmazza a HACCP rendszer
lényegét, és hivatkozik minden vonatkozó dokumentációra (a vizsgálati módszerek
leírására, mérőeszközökre, stb.) Ha be kell vonni olyan területeket, amelyek a teljes
folyamaton végigkísérik (pl. képzés, higiénia), ezeket lehet ugyanitt vagy külön kezelni.
A 4. táblázat, a HACCP terv elkészítéséhez egy lehetséges, alkalmazható variánst
tartalmaz.
4. táblázat A HACCP terv egy lehetséges formája
CCP
száma

Eljárás

Gyakoriság

Felelős
(végrehajtó)

1. 1.

Szemrevételezés

Folyamatos

Dolgozó

Vonatkozó
dokumentum/
bizonylat
Állategészségügyi
szabályzat

1. 2.
1. 3.
2. 1.
4. 1.
7. 1.
8. 1.
13. 1.
14. 1.
15. 1.
15. 2.
16. 1.
16. 2.

9.18. A HACCP rendszer dokumentálása
Minden eljárást dokumentálni kell, és minden tevékenységet fel kell jegyezni annak
érdekében, hogy:




biztosítsuk a rendszer hatékony működését;
alapot képezzünk a rendszer felülvizsgálatához;
az igazolás számára objektív bizonyítékot szolgáltassunk.

A dokumentációs rendszer tartalma:
Előírások:


a HACCP rendszer működését leíró eljárások;








a veszélyelemzéshez alkalmazott adatok;
a HACPP terv;
megfigyelő eljárások;
vizsgálati módszerek;
beszállító (alvállalkozó) biztosítása;
szükség szerint más (külső és belső) eljárások/előírások.

Feljegyzések:









munkacsoport ülések feljegyzései;
a termék és az előállítási folyamat adatai, folyamatábrák;
a megfigyelésekről készített feljegyzések;
a CCP-k azonosításáról készült feljegyzések;
az eltérésről és a végrehajtott javító tevékenységről készített
feljegyzések;
felülvizsgálati jelentések (belső, hatósági);
képzési feljegyzések;
szükség szerint más feljegyzések.

Az elemzést a termékelőállítási folyamat minden szabályozási pontján, a létező
dokumentáció felülvizsgálatával és a megfelelőség értékelésével lehet kezdeni.
Az eljárásoknak világosnak, a lehető legegyszerűbbnek, felülvizsgálhatónak kell lenniük.
Össze lehet gyűjteni őket egy kézikönyvben. Ha különálló HACCP rendszert építünk ki, a
kézikönyv tartalmazhatja az alábbiakat:







HACCP politika;
dokumentumok, feljegyzések azonosításának, kezelésének szabályozása
személyi, és termék higiénia;
beszállítók minőségbiztosítási követelményei;
HACCP tervek készítésének szabályozása;
igazolási rendszer.

A feljegyzéseket fel kell sorolni, tartalmukat alá kell írni, és nyomon követhetőnek kell
lenniük. A feljegyzések gyorsan elkészíthetők legyenek.
A dokumentációs rendszer:





azonosítható;
hozzáférhető;
módosításra alkalmas;
előírt ideig megőrzendő kell, legyen.

9.19. Igazolás
Az igazolás célja annak meghatározása, hogy:



a HACCP rendszer megfelel-e a HACCP tervnek;
az eredetileg kialakított HACCP terv alkalmas-e
termékre/folyamatra, valamint kellően hatékony-e.

a

jelenlegi

A rendszer igazolását/felülvizsgálatát dokumentált eljárás szerint kell végrehajtani és az
eredményekről feljegyzéseket kell készíteni, valamint megőrizni.
Az igazolási rendszer eljárásainak biztosítaniuk kell, hogy a CCP-k, megfigyelő eljárások
és kritikus határértékek megfelelőek legyenek, a javító tevékenységeket a követelmények
szerint végrehajtsák. Az eljárásoknak meg kell határozniuk az igazolásért viselt
felelősséget, az igazolás gyakoriságát és módszereit.
Az igazolás típusai a következők lehetnek:





kísérleti vizsgálatok annak igazolására, hogy a célokat elértük;
folyamatok felülvizsgálata (belső, külső auditok);
vevői panaszok elemzése;
statisztikai elemzések.

A külső felülvizsgálatokat hatóság, felhatalmozott szervezet, tanúsító testület vagy a vevő
hajthatja végre.
Az igazolás magában foglalja:












az ellenőrzési tervek átvizsgálását;
a CCP-kről készült feljegyzések átvizsgálását;
a HACCP terv felülvizsgálatát;
a kritikus határértékek átvizsgálását annak igazolására, hogy azok
megfelelőek a veszély kezelésére;
a dokumentációs rendszer és a módosítások hatékonyságának
felülvizsgálatát;
a kiindulási-, gyártásközi- és végtermék vizsgálatait;
az eltérések és a végrehajtott javító tevékenységek átvizsgálását;
az ellenőrzési és vizsgálati feljegyzések átvizsgálását;
a forgalomban levő termékek átvizsgálását abból a szempontból, hogy
nem lépett-e fel váratlan romlás vagy más biztonsági probléma;
a HACCP terv és az alkalmazási terület-összehasonlítását;
a HACCP terv módosításának átvizsgálását.

Az igazolást megfelelően képzett személyzetnek kell végrehajtania.
Az igazolást előre meghatározott időközönként kell végrehajtani, valamint akkor, ha új-,
vagy módosításra került a folyamat vagy termék. Az új HACCP terveket alkalmazásuk
előtt igazolni kell, hogy biztosítani lehessen az összes elem pontosságát.

Az igazoló felülvizsgálatokat a felülvizsgálati szempontokra vonatkozó ellenőrző lista
segítségével is végre lehet hajtani. Az ellenőrző listát célszerű kiterjeszteni a HACCP terv
igazolásán túl az összes körülményre, úgymint:







a termékelőállítás környezeti tényezői;
alkalmazott technológiák;
higiénia;
gépek, berendezések állapota;
személyzet képzettsége;
vizsgálati lehetőségek.

Az igazoló jelentéseknek tartalmazniuk kell az objektív tények alapján tett összes
megfigyelést.
Az igazolási eljárás eredményeként a HACCP tervet szükség szerint módosítani kell.
9.19.1. Irányelvek a felülvizsgálathoz
A felülvizsgálat fő területei:
1. A HACCP munkacsoport:

multidiszciplinaritás
ülések
képzés

2. Külső szakértés.
3. A cél és alkalmazási terület meghatározása.
4. Az összes termék adat összegyűjtése (az átdolgozást is beleértve).
5 A termékelőállítás folyamatábrája.
6. A gyártás leírása.
7. Az azonosított reális veszélyek és azok forrása, az azonosítás alapjai.
8. A minőségi és biztonsági kérdések szétválasztása.
9. Megelőző intézkedések.
10. Kockázat elemzés.
11. Takarítási utasítások és gyakorlat.
12. Karbantartási utasítások és gyakorlat.
13. Eltérő gyakorlat (eltérő műszakok, hétvége).
14. Az elkészített dokumentáció igazolása.
15. A fent felsorolt összes tevékenység dokumentálása.
A fizikai és kémiai veszélyekre többféle kritikus határértéket lehet meghatározni a veszély
jellegétől függően. Amennyiben lehetséges, számszerű határértékeket kell megadni.
9.20. A HACCP terv megvalósítása
Ha a HACCP tervet létrehoztuk a folyamatra vagy a termékre, akkor alkalmazni kell, és
meg kell valósítani az abban foglaltakat. A következő szempontokat figyelembe kell
venni, ahhoz, hogy ezt lehetővé tegyük:
A felelősség kijelölése az alábbi tevékenységekhez:













irányítás;
a terv felügyelete;
a CCP-k megfigyelése;
feljegyzések készítése;
dokumentálás;
a javító tevékenységekre vonatkozó döntés;
igazolás (felülvizsgálatok);
a munkautasítások kialakítása;
a feljegyzések formanyomtatványainak kialakítása;
a személyzet képzése és oktatása;
belső felülvizsgálati terv kialakítás.

A személyzet képzése alapvető fontosságú a HACCP hatékony megvalósításához.
9.21. Előnyök és korlátok
Mint minden rendszernek, a HACCP-nek is vannak előnyei és korlátai. Az előnyök
megerősítik, hogy szükség van a HACCP rendszerre.
Előnyök:




















az utólagos ellenőrzés helyett megelőző jellegű megközelítést alkalmaz;
növekszik a vevő bizalma a termék biztonságát illetően;
alkalmazható a teljes élelmiszer láncra, beleértve a beszállító biztosítását
is;
az élelmiszerbiztonság összes szempontját szisztematikusan közelíti
meg;
költséghatékonyan szabályozhatók a termék által okozható veszélyek;
növeli a kereskedelmi lehetőségeket az Európai Közösségben és azon
kívül;
írásos bizonyítékot szolgáltat arról, hogy a folyamat szabályozott;
bizonyítékot szolgáltat arról, hogy megfelelünk az előírásoknak,
gyakorlati szabályoknak és jogszabályoknak;
eszközöket teremt az élelmiszerbiztonság kezelésében, az esetleg
bekövetkező hibák megelőzésére;
alkalmas a lehetséges, és létező folyamatok értékelésére;
tudományos alapot szolgáltat az ellenőrzésekhez;
más minőségirányítási rendszerekkel kombinálható;
a munkacsoport önmagát képzi;
alapot szolgáltat a személyzet képzéséhez;
multidiszciplináris rendszer;
rugalmasan alkalmazható;
csökkenti a műszaki fejlesztésből következő kockázatot és a fejlesztés
időtartamát;
azonosítja a prioritásokat és a tökéletesítés területeit;
csökkenti
az
esetleges
létszámcsökkentésből
származó
információvesztést.

A rendszer előnyt jelent:




az élelmiszer-, az élelmiszer alap-és segédanyag gyártóknak;
a fogyasztóknak;
a hatóságoknak.

Korlátok:
A HACCP tanulmány elkészítése és a rendszer megvalósítása:







időigényes;
pénzügyi erőforrásokat igényel;
szaktudás szükséges a HACCP tanulmányhoz;
jól képzett személyzet, kiegészítő képzést igényel;
bürokratikussá válhat;
a szaknyelv és ellentmondásos szóhasználat
bonyolultabbá teszi a technikát.

a

szükségesnél

10. Esettanulmány I. - A HACCP alkalmazásának módszertani leírása a
hibridkukorica-vetőmag termelésben és feldolgozásban
Nemzetközi mércével mérve a vetőmagkukorica-előállítás és feldolgozás Magyarországon
magas színvonalú. Ehhez a jó szakmai felkészülés mellett hozzájárul a szigorúan
szabályozott és hatékonyan ellenőrzött termék-előállítás. A területet nem azért választottuk
modellként, mert a rendszer alkalmazásával komoly előrelépés érhető el, hanem azért,
hogy bemutassuk a HACCP rendszer univerzalitását és az alkalmazásával megvalósítható
folyamatszabályozás hatékonyságát.
Az alkalmazás lépései
10.1. A HACCP munkacsoport összeállítása




agronómus;
OMMI felügyelő;
vetőmagüzem vezető.

10.2. A termék leírása
Az MSZ 9610 szabvány szerinti szántóföldi ellenőrzés során nemesített vetőmagnak
alkalmas minősítésű kukorica magtermés, amely megfelel az MSZ 15481 szabványnak
határméret, osztályozottság és mérethűség tekintetében. Minősége megfelel az MSZ
7590/84 szabvány követelményeinek. A fenti szabványokból a két, három és négyvonalas
beltenyésztéses hibridkukorica-vetőmag, amelynek minőségi paraméterei az alábbiak:
Tisztaság:

I.o. 99,5 %
II. o. 99 %

Csírázóképesség:

I.o. 95 %
II. o. 90 %

Nedvességtartalom:

14 %

Határméretek:
legalább

6 mm szélesség
3,5 mm (I.o.) vastagság
3 mm (II. o.)

A határméretek alatti
szemek mennyisége:

I. o. 2 %
II. o. 3 %

Mérethűség:

95 %

Méretlépcső:

2 mm

A szabvány általános követelménye szerint a vetőmag legyen egészséges, természetes
szagú és színű, ne legyen dohos, melegedett, nyirkos, penészes, a kukoricaszemnél
nagyobb rögöt, vagy csutkadarabot, valamint élő állati kártevőt ne tartalmazzon.Genetikai

tisztaság (gélelektroforézis vizsgálat alapján) nem kötelező, de egyes vevők kérik,
általában 95 % felett
10.3. A tervezett felhasználás meghatározása
A vevők a vetőmag-kukoricát átmeneti raktározás után a szántóföldre kiszállítják, ahol a
felhasználást megkönnyíti az 1 kg-ban lévő szemszám, vagy az egy csomagolási
egységben lévő (meghatározott) mag-darabszám ismerete.
A keveredés elkerülése és a felhasználás megkönnyítése érdekében előírt jelöléssel kell
rendelkeznie minden csomagolási egységnek.
10.4. A vetőmag-kukorica előállítás és feldolgozás folyamatábrája
Alapanyag kiszállítás

Területkijelölés

Vetés

Növényápolás

Idegenelés

Fattyazás

Címerezés

Apasor kivágás

Betakarítás

Beszállítás-előtárolás

Csőszelekció

Szárítás

Morzsolás

Előtisztítás

Osztályozás

Utótisztítás

Csávázás

Zsákolás
9. ábra. A kukorica vetőmag előállítás és feldolgozás folyamatábrája

10.5. A folyamatábra helyszíni igazolása
A felállított munkacsoport jóváhagyja.
10.6. Az egyes lépésekhez tartozó összes veszély felsorolása
A vetőmag-kukorica előállítást és feldolgozást az állam ellenőrzi. Az ellenőrzéshez
kapcsolódó igazolási rendszer feltételeinek teljesítése egyben biztosítja a minőséget, a
veszély ebben az esetben úgy is értelmezhető, hogy nem tud megfelelni a minősítési
feltételeknek.
A veszélyek részletezése és a megelőző intézkedéseket a HACCP munkalap tartalmazza
(5. táblázat).
10.7. A HACCP döntési lépcsőjének alkalmazása
A táblázatban használt jelölésnél a CCP1 és CCP2 a veszély teljes, illetve részleges
kiküszöbölésére utal.
10.8. A kritikus határértékek megállapítása
Ebben az esetben ez a megfelelő szabványok előírásának az átvétele.
10.9. Felügyelőrendszer felállítása
A felügyelőrendszer során az állami ellenőrzést megelőző, azonos tartalmú ellenőrzési,
mérési rendszer működtetése elég a sikerhez. A rendszer hatékonyságát jelzi, hogy a
vizsgált vetőmagüzemekben (beszállítóikat is beleértve) nem értékelhető a kizárások
mértéke.
10.10. A helyesbítő tevékenységek meghatározása
Szabályozatlan állapotig nem engedhetők a folyamatok, mivel a kizárás veszélye a
folyamatot végigkíséri, ezért a szabályozottság csökkenése esetén van szükség helyesbítő
tevékenységre. Időnként előfordul, hogy az önellenőrzés olyan hibát fed fel, amely
táblaméretben eredményezne kizárást, ilyenkor részterületek önkéntes felszámolásával
csökkenthető a kár.
10.11. Az igazolási eljárások meghatározása
A termelés éves ciklusokhoz kötődik, így minden szezon előtt át kell tekinteni a HACCP
rendszert. A szabványok és a megrendelő igényeinek változása, új hibridek megjelenése
esetén szintén felül kell vizsgálni a rendszert, amelynek része a kritikus határértékek
újraértelmezése.
A rendszer hatékonysága folyamatos külső kontrol alatt áll, ennek részei:


szántóföldi szemlék;





a minőségtanúsítványokat megalapozó laborvizsgálatok;
utántermesztési vizsgálatok;
gélelektroforézisos vizsgálatok a genetikai tisztaság ellenőrzésére.

10.12. Nyilvántartások
A nyilvántartások között szerepelnek pl.: táblatörzskönyv, szántóföldi
jegyzőkönyv, laborvizsgálati jegyzőkönyvek, minőségi bizonyítvány.

szemle

5. táblázat. HACCP-munkalap
Művelet

Veszély

Alapanyag
kiszállítás

keveredés

Területkijelölés

izoláció

heterogén tábla
Vetés

magkeveredés

nyomjelzések
azonosíthatatlansága

Növényápolás

Megelőző intézkedés

CCP

Kritikus határérték

Felügyelő
Helyesbítő
módszer
tevékenység
a tételes ellenőrzés jelöletlen tételeket
felhasználni

jelölések,
CCP1
feliratozások
ellenőrzése
írásos megállapodás a CCP1
szomszéd
földtulajdonosokkal

jelölés
azonos
minőségtanúsítvánnyal

Szigetelés árutermesztésre tényleges mérés
szolgáló hibrideknél
térbeli: 300 m
térméretes: 200 m
köpenyvetés: 200 m

vetésterv módosítása

tartalék
területek CCP2
kijelölése
írásos munkautasítás, CCP1
ellenőrzés

homogén talaj, aprómorzsás talajtérkép, helyvetőágy
színi ellenőrzés
nem megengedett
ellenőrzés,
csávázószer
színének
figyelése
nem megengedett
oktatás,
ellenőrzés

vetésterv módosítása

fejlettség, kiegyenlítettség, ellenőrzés
kultúrállapot,
értékszáma
legalább 3. 30 %-nál kisebb
gyomborítottság, csőkötés
magasságánál kisebb gyom

technológiai korrekció
táblarészek kizárása

talajállapotnak
CCP2
megfelelő nyomjelző
használata,
vetés
befejezéséig
más művelet tiltása
előírtnál rosszabb technológiai
hibák CCP1
kultúrállapot esetén kézi korrekciója
kizárás

tilos

egész
tábla
vagy
táblarészek kizárása a
vetőmagtermesztésből
azonosítható
sorokhoz,
nyomokhoz
viszonyított
kitűzés, kizárás

5. táblázat (folytatás). HACCP-munkalap
Művelet
Idegenelés
Fattyazás

Címerezés
Apasor kivágása
Betakarítás
Előtárolás Beszállítás

Csőszelekció
Szárítás

Veszély
kizárás
a
vetőmagtermesztésből
nehezíti
a
címerezési
követelmények
betartását
kizárás a vetőmagtermesztésből
keveredés

Megelőző intézkedés

CCP

munkát
végzők CCP2
oktatása a fajtaleírás
alapján
szélső értékre tervezés Nem
CCP
oktatás,
munkaszervezés

CCP2

apasor-anyasor
Nem
arányának megfelelő CCP
gép biztosítása
nem
megfelelően érésbecslés
Nem
érett
CCP
nem
megfelelő folyamatos ellenőrzés CCP2
tisztaság
betakarítási
technológia
jó
megválasztása
nem
megfelelő
CCP2
arányú fajtaazonos idegenelés, fattyazás,
csövek
címerezés
nem
megfelelő válogatók
oktatása, CCP2
arányú fajtaazonos munkaszervezés
csövek
nem
megengedett automatizált rendszer CCP1
hőmérsékletű
a kazánon
szárítóközeg miatt
csírapusztulás

Kritikus határérték

Felügyelő
módszer
idegen tő aránya 0,2 %, ellenőrzés
virág-port hullató idegen tő
0,1 %
a
címerezési
előírás ellenőrzés
érvényes

Helyesbítő
tevékenység
az előírtnál többszöri
munka-végzés
megismételt munkavégzés

ellenőrzésenként 0,5 %
ellenőrzés,
fertőző gócok kivágása,
a három ellenőrzésen együtt felügyelői szemle előírtnál többszöri munka1,5 %
végzés
munka elvégzése
ellenőrzés
teljes érés, viaszérés

ellenőrzés

időpont módosítás

90 %, ezen belül a csőnek beszállításkor
legalább 50 %-os mértékben ellenőrző mérés
fosztottnak kell lennie

gépi, kézi utófosztás
nehezen fosztható hibridek
kézi betakarítása

98
%-ban
csövek

fajtaazonos beszállításkor
ellenőrző mérés

előválogatás a beszállítás
előtt

99,8 %-ban
csövek

fajtaazonos válogatás utáni újraválogatás
ellenőrző mérés

40 Co alatti hőmérséklet a kézi
vagy kontrol alól kimaradt
kukoricában
automatizált
tételek külön kezelése
mérés
a
szárítótérben

5. táblázat. (folytatás). HACCP-munkalap

Művelet

Veszély

Megelőző intézkedés

Morzsolás

szemtörés

Előtisztítás

szabványtól
tisztaság

Osztályozás

szabványtól
eltérés

Utótisztítás

szabványtól
tisztaság

Csávázás

nem megfelelő

Zsákolás

cimkén feltüntetett mérleghitelesítés
mennyiségtől való
normá felüli eltérés

CCP

nedvességtartalom
CCP2
mérése
műszaki
feltétel
biztosítása
eltérő próbatisztítás
CCP2
való tételenkénti
rostabeállítás
megválasztás

eltérő műszaki
biztosítása

CCP2

feltételek CCP2

Nem
CCP
CCP2

Kritikus határérték

Felügyelő
Helyesbítő
módszer
tevékenység
üzemenként változó 0-2 %
gyakori vizuális továbbszárítás,
műszaki
14
%
alatti ellenőrzés
feltételek javítása
nedvességtartalom
tisztasági %
próbamérés
tisztítógép beállítása
I.o. 99,5 %
II. o. 99 %
Határméret legalább
ellenőrző mérés átrostálás
szélesség 6 mm
vastagság I.o. 3 mm
II. o. 3,5 mm
Határméret alatti szemek
aránya I.o. 2 %
II.o. 3 %
mérethűség legalább 95 %
2
mm-es
méretlépcső
szélességre és vastagságra
tisztasági %
ellenőrző mérés tisztítógép beállítás
I.o. 99,5 %
II. o. 99 %
vizuális vizsgálat
szerződésenként eltérő + 1 ellenőrző mérés
% általában
-1%

újrazsákolás
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III. KÖRNYEZETI MENDZSMENT RENDSZEREK
1. A fenntartható fejlődés
A Római Klub első jelentése – a „Növekedés határai” – után, amely a katasztrófa rémével
fenyegette a világot, a Brundtland-jelentés 1987-ben megkönnyebbülést jelentett. A
„fenntartható fejlődés” fogalmával, a gazdaság és a környezet közötti harmónia lehetőségét
villantotta fel. Az ENSZ Környezet és Fejlődés Világbizottsága a fenntartható fejlődést
(sustainable development) egy egyszerű definíció alapján a következőképpen határozza meg:
„Egy olyan fejlődés, amely a jelen generációk igényeit és törekvéseit úgy elégíti ki, hogy az a
jövő generációk hasonló tevékenységét nem veszélyezteti”. Tehát nem arról van szó, hogy a
jelen gazdasági növekedési szintjeit kellene a világnak tartósan tartani, hanem az anyagigazdasági boldogulást úgy biztosítani, hogy az a jövő generációk számára is hasonló életteret
biztosítson.
Egy fenntartható társadalomban a környezetvédelem és a gazdasági célok közös egységet
alkotnak. A tanulmány azt is kijelenti, hogy a: „fenntartható fejlődés nem egy állandósított
harmónia, hanem inkább egy dinamikus és folyamatos változás, amelynek során az
erőforrások kiaknázása, a beruházások célja, a technológiai fejlődés iránya és az intézményiszerkezeti változások úgy módosulnak, hogy leginkább összhangban legyenek mind a ma,
mind a holnap igényeivel„. Az USA-ban a fenntartható fejlődés definíciója a társadalmi
egyenlőség fogalmával bővült. Egy fenntartható világban a környezetvédelemnek, a gazdasági
céloknak és a társadalmi igazságosságnak harmonikusan kell összekapcsolódnia. A „Közös
jövőnk” című 1987 évi jelentés rámutat arra, hogy a piaci erők a környezet minőségét védve
és állandóan javítva kell, hogy működjenek.
2. A környezettudatos vállalatirányítás
A lakosság növekvő környezet iránti érzékenysége jelzi, hogy a környezettudatos magatartás,
a környezetvédelmi teljesítmény hamarosan egy1 cég megítélésének sarokköve lehet.
Környezettudatos vállalatirányításon a vállalat azon tevékenységeinek kezelését,
kézbentartását értjük, amelyek hatással voltak, vannak vagy lehetnek a környezetre. A
környezettudatos vállaltirányítás egy olyan magatartási forma, amelynek alapján a vezetés
működtetheti a vállalatot oly módon, hogy maga a tevékenység és a kibocsátott termékek,
szolgáltatások ne veszélyeztessék az emberek egészségét és minél kevésbé terheljék a
munkahelyi, települési és természeti környezetet.
3. A környezeti menedzsment
Egy hosszútávon gondolkodó vállalat vezetősége a környezeti hatások kérdését ma már nem
hagyhatja figyelmen kívül. A környezeti menedzsment segíthet a vállalatoknak abban, hogy a
környezeti kérdéseket szisztematikusan közelítsék meg és a környezetvédelem üzleti
stratégiájuk és mindennapi tevékenységük részévé váljon. A környezeti menedzsment: a
vállalat általános menedzsmentjének (a tervezést is beleértve) azon aspektusai, amelyek
1A szerző (Dr. Juhász Csaba) "Környezetirányítási rendszerek tudományos megalapozásának kidolgozása a
fenntartható mezőgazdaságban" című témáját a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási
Ösztöndíja támogatja. A szerző ezúton is szeretné köszönetét kifejezni mind az erkölcsi, mind az anyagi
támogatásért.

kialakítják, végrehajtják, bevezetik és folyamatosan megújítsák a környezeti politikát és
célkitűzéseket.
A környezeti menedzsment (KMR) rendszer a vállalat általános menedzsment rendszerének
része. Kiterjed a szervezeti felépítésre, a tervezési folyamatokra, a feladatkörökre, az
eljárásokra, folyamatokra és mindazon erőforrásokra, melyek a környezeti menedzsment
rendszer kialakításához és fenntartásához szükségesek.
A környezeti menedzsment rendszer célja, hogy segítse a szervezetet:









Azon környezeti hatások, tényezők és kockázatok meghatározásában és kezelésében,
melyek a szervezet szempontjából lényegesek;
A környezetvédelmi politika, célkitűzések és célok elérésében, melyek magukban
foglalják a környezetvédelmi jogszabályok betartását is;
Azon alapelvek meghatározásában, melyek megmutatják a vállalatnak, mit kezdjen
környezetvédelmi felelősségével és feladataival a jövőben;
A rövid-, közép- és hosszú távú környezetvédelmi célok kialakításában, oly módon, hogy
biztosítja a költségek és hasznok egyensúlyát mind a szervezet, mind pedig a
részvényesek és az „érintettek” számára;
A célok eléréséhez szükséges erőforrások meghatározásában, a felelősök kijelölésében és
a szükséges forrásokkal való ellátásukban;
Az egyes feladatok, feladatkörök, hatáskörök és eljárások meghatározásában és
dokumentálásában, ily módon biztosítva, hogy a dolgozók mindennapi tevékenységük
során mindent megtegyenek azért, hogy a vállalat megszüntesse vagy minimalizálja a
negatív környezeti hatásokat;
Mindezen elvek terjesztésében a szervezeten belül, valamint az emberek
továbbképzésében, hogy minél hatékonyabban teljesíthessék kötelezettségeiket.

A Környezet Irányítási Rendszer az adott gazdálkodó szervezetnél törvényi előírások és
lényeges környezeti hatások alapján fogalmazza meg a célokat és a stratégiát, illetve a célok
elérésének eszközrendszerét. A kiépített rendszernek ezeket a környezeti hatásokat kell
minimalizálnia. Ennek alapján végzik el a szervezet irányítási rendszerének felülvizsgálatát és
adják meg a tanúsítványt. Ez a rendszer ezért teljes körűen biztosítja a működési kockázat
környezetvédelmi szempontú felülvizsgálatát és a gazdasági lehetőségek, illetve az adott
műszaki fejlettségi színvonal által megszabott határait.
4. A vállalati környezeti mendzsment eszközei
A környezettudatos irányítás legfőbb eszközei, amelyek kulcsfontosságúak lehetnek egy
vállalat
környezetvédelmét
szolgáló
tervezésében
és
politikájában
és
környezetteljesítményének javításában.
-

külső fél által tanúsítható környezetközpontú irányítási rendszerek (KIR) alkalmazása;
hulladékminimalizálás,
energiaracionalizálás
szennyezés-megelőzés,
tisztább
technológiák;
dolgozók képzése, ösztönzése a környezet és egészségkímélő magatartásra;
ökokontrolling;
szállítási és egyéb logisztikai rendszerek átalakítása;

-

ökológiai könyvvitel;
környezetbarát termékek;
életciklus elemzés;
ökomarketing;
környezeti jelentések.
4.1. A Környezetközpontú Irányítási Rendszer (KIR)

A környezetközpontú irányítási rendszer az általános vállalatirányítási rendszer részeként
szolgálja a szervezet környezeti teljesítményének figyelését és javítását. A KIR
tulajdonképpen a környezettudatos vállalatirányítás egyik eleme. A KIR egy szabvány, egy
keret, amelyet meg kell tölteni tartalommal, ki kell egészíteni más, a környezettudatos
irányítást célzó eszközzel, mint például tisztább technológiák, energiahatékonyságot célzó
eszközök. A KIR az ISO 14001 szabvány megfogalmazásában:
„A teljes (vállalat) irányítási rendszernek az a része, amely magában foglalja a környezeti
politika kialakításához, bevezetéséhez, véghezviteléhez, átvizsgálásához és fenntartásához
szükséges szervezeti felépítést, tervezési tevékenységet, felelősséget, gyakorlatot, eljárásokat,
folyamatokat és erőforrásokat.”
Felmerül a kérdés, hogy melyek lehetnek azok az ösztönzők, várható előnyök, amelyek arra
késztetnek egy vállalatot, hogy kialakítsa és működtesse a környezeti menedzsment
rendszerét. Ehhez előbb tekintsük át a vállalatokkal közvetlen kapcsolatban álló
érdekcsoportokat (10. ábra) hiszen az érdekelt felek véleménye és a nekik való minél
magasabb szintű megfelelés jelenti a fő hajtóerőt a KIR számára. A lehetséges ösztönző
hatások származhatnak a külső társadalmi, piaci alkalmazkodás oldaláról, valamint lehetnek
belülről fakadóak.
Erős szempont lehet, hogy igazolni tudják környezetvédelmi kötelezettségeik teljesítését a
hatósági szervezeteknek, a társadalomnak, a részvényeseknek, az alkalmazottaknak és a
tulajdonosoknak egyaránt. Az adott cég viszont hasonló gondosságot vár el beszállítóitól és
sok esetben vásárlóitól is. Ma már nem ritka az üzleti kapcsolatokban, hogy az egyes
szervezetek garanciát kérnek egymástól a környezetvédelmi biztonságra vonatkozóan.
Mindezekre megnyugtató választ jelenthet egy független, harmadik fél által tanúsított KIR
alkalmazása a vállalatnál.
4.1.1. A KIR bevezetésének előnyei a vállalat részére










a versenyképesség megtartása;
javuló külső kapcsolatok, illetve vállalati image;
a hatósági kapcsolatok javulása, csökkenő bürokrácia;
egyszerűsödő engedélyeztetés, szabadabb fejlesztési lehetőségek;
a haváriákból eredő környezeti hatások kockázatának csökkenése és az
ebből eredő felelősségi problémák elkerülése;
exportlehetőségek növekedése;
biztosítási költségek csökkentése;
javuló pénzügyi feltételek;
termelési költségek csökkenése.
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10. ábra. A KIR működésében érdekelt felek
(Forrás: Kőmíves-Varga, 1997)
4.1.2. A bevezetett KIR rendszer közösségi haszna
A bevezetésre kerülő KIR rendszer társadalmi jelentősége a következők szerint foglalható
össze:







javuló környezetminőség és környezetbiztonság;
nő a környezeti politika lakossági támogatása;
javuló ökológiai hatékonyság;
csökken a környezetvédelem költsége, javul
felhasználásának hatékonysága;
javuló társadalmi kapcsolatok;
javuló életminőség.

az

adóbevételek

Az említett hasznok mellett a rendszer fontos előnye, hogy a környezeti menedzsment
rendszer amennyiben jól illeszkedik a vállalati menedzsment rendszerbe, akkor a vállalat
egyes alrendszereivel jól kapcsolódik, kiválóan integrálható a menedzsment teljes
tevékenységi körébe.

4.1.3. A környezetközpontú irányítási
nemzetközi szabványosítási törekvések

rendszerek

szabványosítása,

Ma a vállalati környezetvédelem nem csupán merev, büntetéssel szankcionáló jogszabályok és
törvények betartása, hanem a vállalati politika dinamikusan fejlődő, szerves része, mely
elengedhetetlenül alapját kell, hogy képezze valamennyi szervezet hosszú távú stratégiai
terveinek. Ezt segítik a célszerűen kialakított és szabványokban rögzített ún.
környezetközpontú irányítási rendszerek. Napjainkban a gyorsuló ütemű tudományostechnikai fejlődésnek nélkülözhetetlen és hatékony eszköze az egységesítés, szabványosítás,
tipizálás.
A szabványosítási törekvések először az Egyesült Királyságban vezettek eredményre, ahol a
BS 5750 számú minőség-menedzsment szabvánnyal kompatibilis környezeti menedzsment
rendszert fejlesztettek ki, amit BS 7750 számmal 1992-ben tettek közzé. Ez volt a világ első
környezetvédelmi irányítási szabványa. Nagyrészt a brit szabvány, illetve annak
munkaváltozatai váltak alapjává világszerte a környezeti menedzsment rendszerek
kifejlesztésének.
Az Európai Unió 1836/93. számú rendelete, az EMAS (Enviromental Management and Audit
Scheme) nagyrészt a BS 7750 tapasztalataiból született. Az EMAS-t 1993. június 13-án
hirdették ki és 1995. áprilisában lépett hatályba. Az EMAS 21 cikkelyből és 5 mellékletből
álló dokumentum, amely ipari tevékenységet végző vállalatok, illetve azok telephelyei
számára ad útmutatást a követendő környezeti menedzsment rendszer kiépítésére,
bevezetésére vonatkozóan. Ezt a szabályozást Magyarországon nem alkalmazzák, tekintettel
arra, hogy a független harmadik fél általi elismerés (regisztráció) csak az Európai Unió
országaiban lehetséges (néhány nyugati cég magyar leányvállalata azonban bevezette az
EMAS direktívát). Jelenleg a regisztrációhoz szükséges intézményrendszer nem létezik
Magyarországon. A Környezetvédelmi Minisztérium azonban az EU jogharmonizáció miatt
az utóbbi időszakban preferálja a az EMAS hazai adaptációját.
A Nemzetközi Szabványosítási Szervezet (ISO) tevékenysége a vállalati menedzsment
rendszerek területén az ISO 9000 minőségügyi szabványrendszerrel kezdődött.
Az ISO 1993-ban kezdett a 14000 szabványsorozat kidolgozásához és 1996-ban fogadták el.
Az 1996. szeptemberi megjelenése után 18 hónap alatt a világon több mint 3400 szervezet
szerezte meg a tanúsítást. Az ISO 14000 szabványrendszer létrehozását nagyrészt a minőségi
menedzsment szabványok sikere, illetve a gazdaságban rohamosan emelkedő
környezetvédelmi, munkaegészségügyi és üzembiztonsági kiadások motiválták. Az ISO
14000 látványos sikerében szerepet játszott az előbb már említett brit szabvány (BS 7750)
kedvező fogadtatása mind az ipar, mind a zöldmozgalmak részéről.
A három szabvány közös tulajdonsága:




önkéntesek;
az auditálást egy harmadik, független szervezet végzi;
felső vezetés elkötelezettsége a környezeti teljesítmény javítása és a
környezeti célok elérése iránt.

4.1.4. EMAS: Az Európai Únió ökoirányitási rendszere
1993 június 29-én, az Európai Közösségek Tanácsa elfogadta az 1836/93 sz. rendeletet, amely
az iparvállalatok önkéntes részvételén alapul az öko-irányítási és auditálási rendszerben. Az
1995 áprilisa óta alkalmazott jogszabály EMAS néven vált ismertté. Az európai környezeti
szabályozásban merőben új ez a piaci eszköz, mivel kényszer helyett ösztönözni kívánja a
cégeket, környezeti teljesítményük önkéntes javítására.
A rendszerben történő részvétel önkéntes, ha azonban egy vállalat elkötelezi magát az EMAS
mellett, akkor pontosan be kell tartania a rendelet által szabott feltételeket. Ez szavatolja a
környezettudatos vállalatirányítás szigorú és hiteles alkalmazását. Az EMAS céljai között
szerepel a környezeti teljesítmény fejlesztése, minden környezetvédelmi előírás betartása, és a
nyilvánosság tájékoztatása a környezetvédelem terén tett erőfeszítésekről. 2000 márciusáig,
több mint 3200 telephely szerezte meg az EMAS szerinti regisztrációt az EU-ban.
Magyarországon (2000. májusi állapot) csak néhány vállalat (Audi, Opel, Temic) rendelkezik
EMAS szerinti regisztrációval. Ezek a vállalatok is külföldön akkreditált auditorokkal
dolgoznak, mert az EMAS még nem épült be a hazai jogrendszerbe.
Az EMAS legfontosabb jellemzői:

















az EU önkéntes piaci eszköze;
Európai jogszabály pontos követelményekkel;
az Európai Unióban érvényes;
kötelező külső audit;
kötelező az auditált jelentés nyilvánosságra hozatala;
a jogszabályok betartása követelmény;
szükséges a környezeti teljesítmény folyamatos javítása;
iparvállalatok telephelyein alkalmazható;
"A la carte" belső irányítási rendszer;
folyamatos fejlődés, és a szennyezések megelőzése;
audit: maximum 3 évenként;
teljeskörű környezeti állapotfelmérés (ökológiai értékelés) előre
meghatározott feltételek alapján;
környezeti hatásokra összpontosít;
utal a legjobb elérhető technikák (BAT - Best Available Tecnologies)
alkalmazására;
vállalat egészére készül;
kézikönyv kötelező;

4.1.5. Az ISO 14001 szabvány
Az ISO 14001 a környezetközpontú irányításról szóló szabvány, amit a Nemzetközi
Szabványügyi Szervezet (International Organization for Standardisation - ISO) 1996
szeptemberében adott ki. Lefekteti egy környezetközpontú irányítási rendszer követelményeit,
önkéntes, vagy külső tanúsítás céljára.

Az ISO 14001 bizonyos irányítási alapelveket átvesz az ISO 9000 szabványsorozattól. Alapját
a teljeskörű minőségbiztosi rendszerben (TQM - Total Quality Management) megismert
Deming kör jelenti (PDCA modell):
Tervezés - Plan
Végrehajtás - Do
Ellenőrzés - Check
Javítás - Act
A szabvány nem határoz meg semmilyen konkrét célt vagy határértéket a környezeti
teljesítmény tekintetében, kivéve a környezeti politikában egyértelműen kimondott
elkötelezettséget a jogszabályi előírások betartására, a környezetszennyezés megelőzésére és a
folyamatos javítás elvét.
2000 márciusára több mint 7600 európai vállalat szerezte meg az ISO 14001 tanúsítást, ezek
közül 120 Magyarországról. Örvendetes tény, hogy a 120 tanúsított vállalat között az agrárium
szereplői is megtalálhatók (Bábolna Takarmányipari Kft., UNILEVER Magyarország Kft,
stb.).
Az ISO 14001 dióhéjban:















a környezetközpontú irányítási rendszer nemzetközi szabványa;
nemzetközileg elismert;
külső tanúsítás lehetséges de nem kötelező;
nyilvános környezeti jelentés csak önkéntes alapon;
elkötelezettség a jogi és egyéb előírások betartására;
az irányítási rendszer ciklikus fejlesztése;
bármely szervezetnél alkalmazható: ipar, közlekedés, szolgáltatás, pénszügyi
szféra, agrárium stb.;
szabványosított irányítási rendszer (az ISO 14001 17 lépése);
a rendszer középpontjában a szennyezés megelőzése áll;
audit 1-3 évenként;
a környezeti hatások felmérésének módszere szabadon választható;
az irányítási rendszerre helyezi a hangsúlyt;
nem kötelező a vállalat egészét auditálni;
a környezeti politika nyilvános.

4.1.6. Azonosságok és különbségek az ISO 14001 szabványban és az EMAS
rendeletben
Az EMAS és ISO 14001 követelményrendszere nagy általánosságban hasonló.
Szerkezetükben és az alkalmazott terminológiában számottevő különbségek előfordulnak. A
leglényegesebb különbség az, hogy az EMAS a nyilvánosság számára is hozzáférhető
környezeti jelentés kiadását is előírja. Az ISO 14001 kizárólag a környezetvédelmi politika
közzétételét követeli meg (6. táblázat).
A legfontosabb azonosságokat a következők szerint lehet összefoglalni:
 A környezeti politika lefektetése, amiben a vállalat megfogalmazza mit tesz, és mit kíván
tenni


















A környezetközpontú irányítási rendszer kiépítése, ami az alábbiakból áll:
- környezei megbízott, vagy KIR vezető kinevezése és segítése, aki a vállalat
környezeti politikájának megvalósításáért felelős;
- a KIR-rel kapcsolatos szerepek és feladatok elosztása;
- dolgozók képzése;
- a nemmegfelelőségek (rendszer követelményektől való eltérések) folyamatos
figyelését és javítását szolgáló intézkedések;
- a teljesítés rendszeres auditálása;
- a környezeti célok és előirányzatok meghatározása.
6. táblázat. Az EMAS és az ISO 14001 közötti legfontosabb különbségek
EMAS
ISO 14001
Részvétel
Egyes az ipari szektorban működő  Bármely szervezet, bármely része.
vállalatok
telephelyei
(egyéb
más
ágazatok bevonása folyamatos).
Politika
A környezeti politikának magában kell  A környezetvédelmi politikának magában
foglalni a "környezeti teljesítmény
kell foglalnia a környezeti mendzsment
folyamatos fejlesztése, a környezeti
rendszer fejlesztésének feladatait.
hatások csökkentése érdekében" eszközölt
faladatokat.
Kezdeti felmérés/a KIR lehatárolása
Az első felvétel alkalmával kötelező egy  A kezdeti felmérés lefolytatása fakultatív.
kezdeti felmérés lefolytatása.
Adott a környezeti hatások egy minimum  Adott a környezeti hatások egy ajánlott
listája,
amelyet
minden
esetben
listája, amelyet figyelembe lehet venni a
figyelembe kell venni a telephely KIRtelephely KIR-ének meghatározásakor.
ének meghatározásakor.
Auditálás
Az auditálás a telephely környezeti  Az auditálás a szervezet KMR-ének
teljesítményének összes szempontját
felmérésére korlátozódik.
magában foglalja (beleértve a szabályok
teljesítését is).
Átfogó követelményrendszer, amely az  Korlátozott követelményrendszer.
auditálási program összes szempontját
magában foglalja (működési terület,
gyakoriság, szervezettség, tevékenység,
jelentés, ellenőrzés).
Nyilvános környezeti jelentés
A résztvevőknek kötelességük legalább  A résztvevőknek csak a vállalat környezeti
háromévente elkészíteni egy nyilvános
politikáját kell nyilvánosságra hozni.
környezeti jelentést.
Jogszabályi előírások teljesítése
A Kompetens Testületnek jogában áll a  A jogszabályi kihágás esetén a tanusítási
felvételt elutasítani vagy felfüggeszteni,
folyamat felfüggesztésének menetét, ami
ha az illetékes hatósági szervek révén
esetenként eltérő lehet, a tanúsító
szabálysértésről értesül.
cégeknek kell meghatározniuk.

Ez a két eszköz tökéletes összhangban tud működni. A magasabb követelményeket támasztó,
és a tényleges környezeti teljesítményre nagyobb súlyt helyező EMAS bevezetése előtt sok
vállalat alkalmazza az ISO 14001-et. Kezdőknek, és kisebb vállalkozásoknak egyszerűbb,
később továbbfejleszthető megoldások is rendelkezésükre állnak. Ezekről az alapinformációk
a környezeti menedzsment eszközei részben találhatók meg.
4.1.7. Az ISO 14001-es szabvány bemutatása
Az ISO 14001 az ISO 14000 környezeti menedzsment eszközökre vonatkozó szabványsorozat
a KIR követelményeit és alkalmazási irányelveit tartalmazó eleme.
Az ISO 14001 az egyetlen a szabványsorozat elemei közül, melyet tanúsíttatni lehet, de nem
kötelező.
Az ISO 14001 az egész világon ismert és elfogadott szabvány. Elterjedésében nagy szerepet
játszik, hogy az USA vállalatai a rendszer bevezetését feltétellé teszik a beszállítóik számára.
Az ISO 14001 szabvány széleskörű elfogadottságát és elterjedését elősegítette az is, hogy
kellően rugalmas alapokat biztosít a rendszer kiépítésére, működtetésére.
A szervezet méretétől, tevékenységétől, kulturális és társadalmi környezetétől függetlenül
bármely szervezet bevezetheti, de sikeres alkalmazásának előfeltétele, hogy




legyen konkrét elképzelése az adott cégnek a rendszer bevezetéséből származó előnyökről;
legyen elkötelezett a legfelső vállalatvezetés;
és legyenek biztosítottak a rendszer kiépítéséhez és működtetéséhez szükséges
erőforrások.

Az ISO 14001 a gazdaság bármely szektorában – az iparban, mezőgazdaságban,
szolgáltatóiparban, sőt még az állami szektorban is – és bármely szervezeti szinten –
telephelyen, vállalati központban, vagy egész szervezetre – alkalmazható.
Az ISO 14001 megköveteli a jogszabályi megfelelés melletti elkötelezettséget, a vállalat
környezeti teljesítményének folyamatos javítását, valamint ennek deklarálását. Ugyanakkor
nem követeli meg –csak javasolja- a teljesítményszint számszerű meghatározását. A műszaki
eszközök megválasztásához sem ad útmutatást, azok kötelező alkalmazását nem írja elő. A
rendszer kiépítése, működtetése, tanúsíttatása csupán azt jelenti, hogy a vállalat megfelelő
környezeti menedzsment rendszert működtet, környezeti teljesítményét ellenőrzi, értékeli és
vállalja a folyamatos fejlesztést.
A folyamatos fejlesztés a környezeti menedzsment rendszer továbbfejlesztésének folyamata,
melynek célja a környezetvédelmi teljesítmény javítása, melynek nem feltétlen kell minden
tevékenységi területen egyidejűleg zajlania, de amelynek mindig összhangban kell lennie a
szervezet környezetvédelmi politikájával. Ezt a fejlesztést olyan intézkedésekkel lehet elérni,
mint a termékek, szolgáltatások, folyamatok és berendezések továbbfejlesztése vagy a
termékek minőségének javítása, a működés hatékonyságának növelése és az erőforrások jobb
hasznosítása.

Az ISO 14001 összesen 17 alapvető követelményt tartalmaz, amelyeket 5 fejezetben foglaltak
össze. Ezek a következők:






környezeti politika;
tervezés;
végrehajtás, működtetés;
ellenőrző és helyesbítő intézkedések;
vezetőségi átvizsgálás.

Az ISO alapján kialakítandó rendszer elemeit, illetve fejlődési spirálját mutatja be a 11. ábra.
Az ábra jól érzékelteti az elemek összekapcsolódását és az állandó fejlődés, változás
szükségességét. A KIR kiépítését célul tűző vállalatok elkötelezték magukat a menedzsment
rendszer folyamatos fejlesztése mellett. Ezt a folyamatos fejlődést példázza a Deming-kör
(tervezés-végrehajtás-ellenőrzés-beavatkozás), melyben az egyes elemek körkörösen, felfelé
ívelő spirális formában követik egymást. A kitűzött célok teljesítését felülvizsgálva
folyamatosan, újabb és újabb, egyre magasabb fokú célokat kell kitűzni.

11. ábra. A környezeti menedzsment elemek az ISO 14001-ben
(Forrás: Kerekes-Kindler, 1997)
Az ISO 14001-es szabvány követelményei a környezetközpontú irányítási rendszerre
vonatkozóan az alábbiak szerint foglalhatók össze:

Környezeti politika
A politikának fel kell vázolnia a szervezet környezetvédelmi céljait és tükröznie kell a felső
cégvezetés támogatását. Tartalmaznia kell továbbá az összes lényeges környezetvédelmi
jogszabálynak való megfelelés és a folyamatos javítás melletti elkötelezettséget valamint a
környezetszennyezés megelőzésére irányuló törekvést. Keretet kell teremteni a
környezetvédelmi feladatok és célok kitűzéséhez, valamint azok rendszeres
felülvizsgálatához. Az írott környezeti politikának el kell jutnia a szervezet alkalmazottaihoz
és nyilvánosság számára is hozzáférhetővé kell tenni.
Tervezés
A szervezetnek ismernie kell tevékenysége környezeti hatásait, környezeti menedzsment
rendszerének határait és területeit, a jogszabályi követelményeket és ezek vonatkozásait a
mindennapi tevékenységekre. Célokat és előirányzatokat kell kitűzni a jövőbeni
környezetvédelmi teljesítményét illetően, valamint ezekhez rendelt cselekvési terveket kell
meghatározni.
Végrehajtás és működés
Ez a területet a következőket érinti:








feladatok és felelősök meghatározása;
az alkalmazottak környezettudatosságának erősítése a környezetvédelmi kérdések
fontosságát és azok napi vonatkozásait illetően;
az alkalmazottak képzése;
a szervezeti környezeti teljesítményét esetlegesen befolyásoló tevékenységek
ellenőrzése/szabályozása (ideértve az alvállalkozók és esetleg a beszállítók tevékenységeit
is);
haváriatervek kidolgozása balesetek esetére;
tájékoztatási rendszer kialakítása és működtetése környezetvédelmi kérdésekben;
mechanizmusok kidolgozása a rendszer dokumentáció és a nyilvántartások ellenőrzésére.

A vállalatnak a beszállítóit és partnereit is tájékoztatnia kell a rájuk vonatkozó előírásokról.
Ellenőrzés és helyesbítő intézkedések
Az ellenőrző és helyesbítő intézkedések a környezetvédelmi teljesítmény rendszeres nyomon
követésének és a nem-megfelelőségek kijavításának szükségességére összpontosítanak. A
legfontosabb követelmények a következők:





a jogszabályoknak, valamint a kitűzött céloknak, előirányzatoknak való megfelelés
ellenőrzése;
a belső eljárások ellenőrzése;
auditálással kapcsolatos rendelkezések;
helyesbítő és megelőző tevékenységek.

Vezetőségi átvizsgálás
A vezetés rendszeresen értékeli a szervezet környezeti teljesítményében elért eredményeket
(például Megfelelünk-e a jogszabályoknak? Teljesítettük-e a kitűzött célokat? Betartják-e az
alkalmazottak az előírásokat?), és ezek tükrében a szervezet környezetvédelmi politikájának
folytatásához szükséges változtatásokat kérdésében intézkedik.
Létre kell hozni és fenn kell tartani az ISO 14001 szabványnak a megfelelő elemeit, az elemek
működését biztosító eljárások rendszerét. A szabvány előírja, hogy mely elem/tevékenység
működtetésére szükséges eljárást meghatározni, melyről szükséges feljegyzést készíteni. A
rendszer működését, a tevékenységek szabályozását a hierarchia alsóbb szintjein
munkautasításokkal kell szabályozni. Be kell tartani a vonatkozó környezetvédelmi törvények
és hatósági előírások, határozatok, a vállalat egyéb szabályozások követelményeit. További
követelmény az ISO 14001 szerint kiépített rendszertől a környezetvédelmi teljesítmény
folyamatos javítása, illetve a szervezet tevékenységét a KIR követelményeinek megfelelően
kell végezni.
A hatékony működés, a rendszer ellenőrizhetőségének és a külső fél számára vonatkozó
hitelességének a feltétele az eljárások, munkautasítások, feljegyzések dokumentálása. A
dokumentumok összességéről a KIR kézikönyv ad útmutatást. A rendszer fenntartását hivatott
biztosítani egyrészt a rendszer eljárásokban való rögzítése, másrészt a meghatározott időnként
történő belső audit és vezetőségi ellenőrzés.
4.1.8. AZ ISO 14000-ES SZABVÁNYSOROZAT ISMERTETÉSE
A dokumentumok található jelőlések a következők:
"NP" javasolt új munka
"AWI" munkatervben szereplő téma
"WD" munkacsoportban folyó előkészítő javaslat
"CD" bizottsági tervezet
"DIS" és a "DTR" szavazásra bocsátott tervezet
"FDIS" végleges tervezet
ALAPVETŐ SZABÁLYOK
ISO 14001:1996

Környezetközpontú irányítási rendszerek.
Követelmények és alkalmazási irányelvek (MSZ EN ISO 14001:1997)

Olyan vállalatirányítási rendszer követelményeit tartalmazza, amelynek egyik célja az, hogy a
gyártás során minél kevesebb környezeti kár keletkezzen és a gyártás anyag- és
energiatakarékos legyen, másik célja, hogy a termék környezetkímélő legyen felhasználásának
teljes életciklusa alatt, beleértve a termék újrafeldolgozását, vagy megsemmisítését is. A
követelmények vonatkoznak a termék csomagolására is. A takarékossági követelmények a
termékre is kiterjednek. A szabvány az ISO 9001 mintájára jött létre, azzal az eltéréssel, hogy
a minőség helyett a környezet megóvását tartja szem előtt. Mellékletei részletes magyarázatot
tartalmaznak. A szabvány felépítése eltér az ISO 9001-étől, ezért a kétféle vállalatirányítási
rendszer együttes bevezetése esetén különös gonddal kell eljárni. A kétféle irányítási rendszer
együttes működtetésének megkönnyítése érdekében lépések történtek az ISO 9001 és az ISO
14001 szabvány eltérő szerkezetének egységesítésére. Az ISO 9001 2000-re várható új

kiadása már hasonló felépítésű lesz, mint az ISO 14001-é; további összehangolás történhet az
ISO 14001 néhány év múlva várható felülvizsgálatakor.
ISO 14004:1996

Környezetközpontú irányítási rendszerek
Az elvek, a rendszerek és a megvalósítást segítő módszerek általános
irányelvei (MSZ ISO 14010:1997)

Ez a szabvány gyakorlati tanácsokat ad az ISO 14001 szerinti környezetközpontú irányítási
rendszerek bevezetéséhez, felépítése is ezt a szabványt követi. A követelményszabvány
minden egyes szakaszához részletes magyarázatot fűz, gyakorlati tanácsokat ad, továbbá
ellenőrző kérdésekkel segíti az átgondolt bevezetést. A szabvány sok tekintetben hasonlít az
ISO 9004-1 szabványhoz, azzal az eltéréssel, hogy a minőség helyett a környezet megóvását
tartja szem előtt. A szabvány melléklete tartalmazza a Riói Nyilatkozatot a Környezetről és a
Fejlődésről, valamint a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (ICC) "A fenntartható fejlődés
vállalati alapokmánya" című dokumentumát.
AZ AUDIT SZABVÁNYAI (ISO 14010-es sorozat)
ISO l4010:1996

Irányelvek környezeti audithoz. Általános elvek
(MSZ EN ISO 1 14010:1997)

Azokat az általános elveket tartalmazza, amelyeket minden környezeti audittípusnál
alkalmazni kell. Azt az eljárást írja le, amelyet annak értékelésére használnak, hogy egy
vállalat környezetközpontú irányítási rendszere kielégíti-e az ISO 14001 szabvány
követelményeit. A szabvány sok tekintetben hasonlít a minőségügyi rendszerek értékelésére
vonatkozó ISO 10011-1 szabványhoz.
ISO 14011:1996

Irányelvek környezeti audithoz. Auditeljárások.
Környezetközpontú irányítási rendszerek auditja
(MSZ EN ISO l 4011:1997)

Leírja a környezeti audit eljárásait, a feladatok megoszlását az auditot végző csoport vezetője
és tagjai között, az auditált teendőit és az audit lefolyását (auditterv a csoport kijelölése
munkadokumentumok, nyitóülés, adatgyűjtés, megállapítások, záróülés, auditjelentés). A
szabvány részben hasonlít a minőségügyi rendszerek értékelésével foglalkozó ISO 10011-3
szabványhoz, de részletesebben írja le az audit menetét, mint az.
ISO 14012:1996

Irányelvek környezeti audithoz. Környezeti auditorok
képzettségi kritériumai (MSZ EN ISO 14012:1997)

Ez foglalkozik az auditorok képzettségével és szakmai tapasztalatával, képzésükkel, ennek
igazolásával, a személyes tulajdonságok szerepével, és az ismeretek korszerűsítésével. A
szabvány gondolatmenete megegyezik a minőségügyi rendszerek értékelését végző
auditorokra vonatkozó ISO 10011-2 szabványéval.
Ebben a sorozatban még a kővetkező dokumentum van előkészítés alatt:
ISO/CD 14015 (javaslat):

Környezetközpontú irányítás. Telephelyek és szervezetek
értékelése környezeti szempontból

Sorozaton kívüli számon fut, de ide tartozik:
ISO/WD 19011 (javaslat):

Útmutató minőségügyi és környezeti audithoz

Ez az útmutató közös ajánlásokat tartalmaz minőségügyi és környezeti auditok végzéséhez. A
terv az, hogy ennek kiadásakor visszavonják a minőségügyi audittal kapcsolatos szabványokat
(az ISO 10011-1, ISO 1OO11-2 és ISO 10011-3 szabvanyt és a környezeti audit három
szabványát (az ISO 14010-et, az ISO 14011-et és az ISO 140012-t). A szabványok
összevonása nem jelenti azt, hogy a kétféle auditot a jövőben egyidejűleg fogják végezni, de
nem is zárja ki ennek lehetőségét.
A CIMKÉZÉS SZABVÁNYAI ( az ISO 14020-as sorozat)
ISO 14020:1998

Környezeti címkék és nyilatkozatok. Általános elvek

Ez a szabvány elsősorban a nyilatkozat pontosságára, ellenőrizhetőségére, tárgyszerűségére és
félreérthetetlenségére vonatkozó alapelveket fejti ki. További alapelv, hogy a címkék ne
válhassanak a kereskedelem akadályaivá, tartalmuk legyen tudományosan megalapozott,
vegye figyelembe a termék életciklusát, feltételrendszerük ne akadályozza újítások
alkalmazását, ne tartalmazzon diszkriminációt, legyen nyilvános, és alapuljon
közmegegyezésen.
ISO 14021:1999

Környezeti címkék és nyilatkozatok.
Saját nyilatkozatot tartalmazó környezeti állítások.
Útmutató (II-es típusú környezeti címkézés)

Ez a szabvány a szövegszerű környezeti nyilatkozatokkal foglalkozik; a jelképek vagy ábrák
alakjában alkalmazott környezeti nyilatkozatokról, valamint a vizsgálati és ellenőrzési
módszerekről külön szabványok készülnek. A szabvány célja az, hogy a környezeti
nyilatkozatok ne legyenek félrevezetőek. Ezért a nyilatkozatnak konkrétnak
és
ellenőrizhetőnek kell lennie (nem kívánatos pl. a "környezetbarát", "nem szennyező", "zöld"
stb. kifejezések használata, ha nincsenek velük együtt megadva konkrét, mérhető értékek).
A szervezetnek - harmadik fél bevonása nélkül - saját felelősségére tett nyilatkozatát és az
ezen alapuló cimkét nevezik II-es típusúnak.
ISO 14024:1999

Környezeti címkék és nyilatkozatok. I-es típusú környezeti címkézés.
Irányelvek és eljárások

Ez a szabvány olyan, önkéntes tanúsítási rendszerekre vonatkozik, ameleyekben egy független
testület megvizsgálja a terméket, és engedélyezi valamely környezeti megfelelőségi
feltüntetését, a rendszer szabályainak megfelelően.
Előkészületben van még a címkézéssel kapcsolatos kővetkező dokumentum:
ISO/CD TR 14025 (Műszaki Jelentés javaslata):
Környezeti címkék és nyilatkozatok. III-as típusú környezeti címkézés
Irányelvek és eljárások

Az ebben tárgyalt, III-as típusú környezeti címke ugyanúgy független szerv által odaítélhető
címke, mint az I-es típusú címke, de ennek nem lesznek olyan szigorú környezeti feltételei,
mint az I-es típusú címkének, viszont a címke módot ad annak feltűntetésére, hogy a termék
milyen mértékben teljesíti a vele szemben támasztható követelményeket.

SZABVÁNYOK A KÖRNYEZETI TELJESÍTÉS ÉRTÉKELÉSÉRE
(ISO 14O3O-as sorozat)
ISO/FDIS 14031

Környezetközpontú irányítás. A környezeti teljesítés étékelése.
Irányelvek

A tervezet útmutatást ad vállalatok számára környezetközpontú irányítási rendszerek
eredményességének folyamatos figyelésére; ezen belül a környezeti teljesítés mérésének
tervezésére; a vezetés és a működtetés eredményességének, valamint a környezeti feltételek
jellemzőinek értékeléséhez szükséges adatgyűjtésre, az adatok elemzésére, értékelésére,
jelentésbe foglalására és közlésére; továbbá az átvizsgálásra és a javító intézkedések
megtételére. A szabványtervezet mellékletei példákat mutatnak be a gyakorlati alkalmazásra.
A környezeti teljesítés értékelésének témakörében még előkészületben van a következő
dokumentum is:
ISO/CD TR 14032 (Műszaki Jelentés javaslata)
Környezetközpontú irányítás. Példák környezeti teljesítés értékelésére
AZ ÉLETCIKLUS-ÉRTÉKELÉS SZABVÁNYAI
(ISO 14040-es sorozat)
ISO 14040:1997

Környezetközpontú irányítás. Életciklus-értékelés.
keretek (MSZ EN ISO 14040)

Alapelvek és

Olyan módszert ír le, amelynek segítségével követni lehet egy termék teljes életciklusát, a
létrehozásától szükséges alapanyagoktól a termék megsemmisítéséig; annak elemzése
céljából, hogy ennek során milyen környezeti hatásokkal kell számolni. A szabvány ismerteti
a módszer célját, kereteit, az elemzés módját, a hatások értékelését, az eredmények
értelmezését és az eredmények kritikai átvizsgálását. A szabvány gondolatmenete újszerű,
kiegészül további szabványokkal az életciklus egyes szakaszaiban szükséges adatfelvételről
(ISO 14041), valamint az értékelésről és az értelmezésről (ISO 14042 és ISO 14043).
ISO 14041:1998

Környezetközpontú irányítás. Életciklus értékelés.
A cél és a tárgy meghatározása és leltárelemzés

Ez a szabvány az ISO 14040-ben leírt életciklus-értékelésnek azokkal a szakaszaival
foglalkozik, amelyek megszabják a munka célját, tér- és időbeli határait, valamint az adatok
szükséges körét (leltárát) és minőségét. A leltár elemzése a környezeti hatásokra nézve nem
von le következtetéseket.
ISO/FDIS 14042

Környezetközpontú irányítás Életciklus-értékelés.
Az életciklus hatásértékelése

Ez a tervezet útmutatást ad az életciklus-értékelés eredményeinek kiértékeléséhez.
ISO/FDIS 14043

Környezetközpontú irányítás. Életciklus-értékelés.
Az életciklus értelmezése

Ez a tervezet útmutatást ad az életciklus-értékelés eredményeinek értelmezéséhez.
Ebben a témában még a következő dokumentumok vannak előkészületben:
ISO/AWI TR 14047 (Műszaki Jelentés javaslata)
Környezetközpontú irányítás. Életciklus-értékelés
Példák az ISO 14042 alkalmazására
ISO/AWI TR 14048 (Műszaki Jelentés javaslata)
Környezetközpontú irányítás. Életciklus-értékelés
Az adatok dokumetálásának formátuma
ISO/AWI TR 14049 (Műszaki Jelentés javaslata)
Környezetközpontú irányítás. Életciklus-értékelés
Példák az ISO 14041 alkalmazására
TERMINOLÓGIA (14050)
ISO 14050:1998

Környezetközpontú irányítás. Szótár

Összefoglalja mindazokat a fogalommeghatározásokat, amelyek a környezetközpontú
irányítással kapcsolatos 5 alapvető szabványban (ISO 14001, ISO 14004, ISO 14010, ISO
14011, ISO 14012) megjelentek. Nem tartalmazza az ISO 14040-ben szereplő fogalommeghatározásokat, pl. "elemi áram", "funkcióegység", "folyamategység", vagy "modul".
ISO/CD 14050:1998/DAMI

Az ISO 14050:1998 1. módosításának tervezete

ÚTMUTATÓ AZ ERDŐGAZDASÁG SZÁMÁRA
ISO TR 14061:1998 (Műszaki Jelentés)
Tájékoztató az erdőgazdaság számára a környezetközpontú irányítási
rendszerek ISO 14001 és ISO 14004 szabványának alkalmazásához
ISO/NP 14062

Útmutató környezeti tényezők figyelembevételére termékek műszaki
fejlesztésekor

Még csak egy új indítvány, tervbevétele még nincs jóváhagyva
A SOROZATTÓL FÜGGETLEN KÖRNYEZETI VONATKOZÁSÚ ÚTMUTATÓ
ISO Guide 64:1997

Útmutató a környezeti tényezők figyelembevételéhez termékszabványok
készítésekor

Ennek az útmutatónak az a célja, hogy a termékszabványosítással foglalkozó ISO-bizottságok
a termékekre vonatkozó követelmények megfogalmazásakor figyelembe vegyék a velük
kapcsolatos környeztei szemontokat is.
4.1.9. Az ISO 14000 szabványcsalád Magyarországon megjelent tagjai
A Magyar Szabványügyi Testület Szabványboltjában (1091 Budapest, Üllői út 25.) a
szabványcsalád alábbi tagjai vásárolhatók meg:


MSZ EN ISO 14001 Környezetközpontú irányítási rendszerek. Követelmények és
alkalmazási irányelvek (4.800 Ft)



MSZ EN ISO 14004 Környezetközpontú irányítási rendszerek: Az elvek, a rendszerek és a
megvalósítást segítő módszerek általános irányelvei (5.600 Ft)



MSZ EN ISO 14010 A környezeti audit irányelvei. Általános elvek (1.270 Ft+ÁFA)



MSZ EN ISO 14011 A környezeti audit irányelvei. Auditeljárások. A környezetközpontú
irányítási rendszerek auditja (1.380 Ft + ÁFA)



MSZ EN ISO 14012 A környezeti audit irányelvei. A környezeti auditori képzettség
kritériumai (1.380 Ft + ÁFA)



MSZ EN ISO 14040 Környezetközpontú irányítás. Életciklus-értékelés. Alapelvek és
keretek (1.510 Ft + ÁFA)
4.2. Indikátorok

A környezeti teljesítmény értékeléséhez úgynevezett indikátorokat alkalmazhatunk. A
környezeti teljesítmény értékeléséhez használt tényezők két csoportba sorolhatók:



nem számszerűsíthető indikátorok;
számszerűsíthető indikátorok.

A nem számszerűsíthető indikátorok létezése vagy nem felmerülése illetve számossága az
értékelhető (pl. a bűz erőssége).
A számszerűsíthető indikátorok esetében az indikátorok mérhetőek, azonban a
mérőszámokhoz különböző mértékegységek tartoznak. Ebben az esetben a rangsorolási
módszerek adhatnak segítséget.
A teljesítmény értékelésébe természetesen mindkét indikátor beletartozik. A nem
számszerűsíthető indikátorok értékelése kielégítőnek latszik a verbális értékelés megadása. A
számszerűsíthető indikátorok esetében viszont kidolgozható egy olyan rendszer, amellyel:


tetszőleges időszakok környezeti teljesítményéhez konkrét mérőszám
rendelhető;





több időszak környezeti teljesítménye ezen mérőszámok alapján
összehasonlítható;
tervezett termékösszetételek környezeti teljesítményre gyakorolt hatása
számítható;
tervezett fejlesztések környezeti teljesítményre gyakorolt hatása számítható,
és összehasonlítható.

A környezeti hatások az alábbi három tényezőtől függnek:




az anyag/energia veszélyességétől;
az anyag/energia környezetbejutási valószínűségétől;
az anyag/energia mennyiségétől.

A környezeti hatások értékelhetők:






technológiai műveletre;
technológiai berendezésre;
technológiai folyamatra;
egy telephelyre;
egy vállalatra.

4.3. Tisztább termelés
A tisztább termelés átfogó stratégia, amely a folyamatokra, termékekre és szolgáltatásokra
alkalmazható, azok hatékonyságának növelését valamint az ember és környezet
veszélyeztetésének csökkentését célozza. Folyamatok esetében a tisztább termelés a
nyersanyagok hatékonyabb felhasználását és az emissziók forrásuknál történő csökkentését
jelenti. Termékek és szolgáltatások esetében az életciklus ("a bölcsőtől a halálig") során
okozott környezetterhelés csökkentése áll a középpontban. A nyersanyag és energia költségek,
valamint a hulladékártalmatlanítási költségek csökkentésén keresztül a tisztább termelés
hozzájárul a vállalatok versenyképességének növeléséhez.
A vállalatok alapvetően két környezetvédelemi megközelítést alkalmaznak. A "reaktív" arra
keres megoldást, hogy hogyan lehet a termelés során keletkező szennyezést kevésbé ártalmas
formába átalakítani. Ez az ún. csővégi technológiát ("end of pipe") jelenti, ahol végsősoron a
folyamat végén próbálkozunk valamilyen technológiai megoldással. Ezek általában
bonyolultabbá teszik a folyamatot. Végeredményként nem csökken a szennyezés mennyisége
(sőt esetenként növekedik), csupán a szennyezőanyagok átalakításra kerülnek. A "preventív
stratégia (tisztább termelés) felkutatja a szennyezés keletkezésének okát és a forrásnál
avatkozik be.
4.4. Életciklus elemzés
A környezeti menedzsment egyik, széles körben terjedő eszköze az életciklus elemzés (Life
Cycle Analysis/LCA), illetve az ökológiai mérleg. Az életciklus-értékelés tanulmányozza a
környezeti tényezőket és a potenciális környezeti hatásokat a termék teljes élettartama alatt (a
bölcsőtől a sírig) a nyersanyagbeszerzéstől a felhasználáson át a végső hulladékkezelésig. A

megfontolást igénylő környezeti tényezők általános kategóriái felölelik az erőforrások
használatát, az emberi egészséget és az ökológiai következményeket.
Az életciklus-értékelés a környezetközpontú irányítási módszereinek egyike, és nem
feltétlenül ez lesz minden helyzetben a legmegfelelőbb módszer, amelyet alkalmazni kell. Az
értékelés során kialakított információt általában helyes egy sokkal tágabb döntési folyamat
részeként alkalmazni, hogy át lehessen látni a szélesebb vagy általánosabb kölcsönhatásokat.
4.5. Ökomérleg
Az ökomérleg megállapítása egy adott szervezetnél, amely a környezeti terhelését a különböző
ártalmak esetén, indexek segítségével egységesíti és megállapítja a környezet elemeire
gyakorolt hatások optimális kombinációját. Tehát egy adott termék termelésénél vagy egy
adott szolgáltatásnál a környezetet ilyen súlyozott számításokkal legkevésbé terhelő, legjobb
környezeti teljesítményt adó változatát kell kiválasztani. Ha bizonyos változatok a vizsgáltak
közül optimumot is szolgáltatnának, nem szabad ennél a változatnál megmaradni, hanem
folyamatosan keresni kell az ennél jobb, a környezetet még kevésbé terhelő, minőségét
nemcsak szinten tartó, hanem esetleg javító megoldásokat is. Itt is a folyamatos ellenőrzésen,
előrehaladáson, fejlődésen van tehát a hangsúly.
4.6. Környezeti hatásvizsgálat
A környezeti hatásvizsgálat célja, annak biztosítása, hogy a környezetvédelem érdekeit
figyelembe vegyék, továbbá a környezeti hatásvizsgálat egyike azon eljárásoknak, amelyek
részét képezik az ún. döntéshozási eljárásnak. Ez voltaképp egy előrejelzési eszköz. Lehetővé
teszi, hogy elegendően korán, azaz még a döntés megszületése előtt felbecsülhessük egy adott
berendezés létrehozásának vagy módosításának környezeti hatását, abból a célból, hogy
szükség esetén a tervet oly módon változtassuk meg, hogy az megfeleljen a hatályos
környezeti előírásoknak. Ugyanis a megelőzés mindig olcsóbb és hatásosabb, mint az utólagos
kezelés. A környezeti hatásvizsgálat azt a célt szolgálja, hogy már a projektek tervezési
fázisába bekerüljenek a környezetvédelmi szempontok.
4.7. Kockázatelemzés a környezetvédelemben
A környezetvédelmi kockázatelemzés egyre nagyobb jelentőséggel bír a környezetvédelmi
problémák előrejelzésében és gazdaságos kezelésében. A vállalati környezetmenedzsment
rendszerek bevezetésének és alkalmazásának is egyik eszköze a technológiai folyamatok
környezeti kockázatelemzése.
A kockázat valamely veszély bekövetkezési valószínűsége, illetve a bekövetkezés által
kiváltott következmények súlyossága egyidejűleg. Ennek megfelelően, amikor a kockázatot
vizsgáljuk, akkor egyrészt a környezeti hatás előfordulási gyakoriságát, másrészt a
következmények súlyosságát vizsgáljuk.
A gyakorlatban kockázatosnak csak az olyan eseteket tekintjük, amelyeknél mind az esemény
bekövetkezési valószínűsége, mind az esemény által kiváltott hatások számottevőek. Ha
mindkét tényező a nulla közelében van, akkor rövidtávon általában nem érdemes a kockázattal
foglalkozni.

4.8. Ökocimke
Az ökocimke a termék környezeti hatásáról ad számot életciklusának egészét figyelembe
véve. Az a célja, hogy javítsa minden olyan termék megtervezését, termelését, forgalomba
hozatalát és felhasználását, amelynek életciklusa bármely szakaszában akár a legkisebb hatása
is van a környezetre. Informálja a a fogyasztókat a termékek környezeti hatásairól, mindezt
anélkül, hogy veszélyeztetné akár a termék biztonsági jellemzőit, akár a dolgozók biztonságát,
vagy kifejezetten hatással lenne azokra a jellemzőkre, amelyek a terméket használatra
alkalmassá teszik.
4.9. Környezetkontrolling
A környezetkontrolling, az az integrált tevékenység, amellyel a vállalati szervezet a vállalat
felső vezetését segíti a kitűzött környezetvédelmi célok elérésében. A környezetkontrolling
alapja az anyag- és az energia folyamatok ismerete. A különböző technológiák
kibocsátásainak változását és értékelését a tervezett értékhez képest kell elvégezni és relatív
módon előre meghatározott határértékekhez viszonyítani. A működőképes ellenőrzés
előfeltétele egy olyan információs rendszer létrehozása, amely a tervezett és a tényleges
fejlődés közötti viszonyt a menedzsmentnek folyamatosan mutatja be és így ésszerű javítást
tesz lehetővé.
5. Információk az Internetről
Az információ technológia adta lehetőségek kihasználásával -a teljesség igénye nélkülnéhány javasolt WEB oldal, ahonnan hasznos információhoz juthatunk:
A Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület (KÖVET-INEM Hungária) 1998 óta vezeti a
környezetközpontú irányítási rendszerekkel (KIR) foglalkozó tanácsadók, tanusítók és
tanusított cégek nyilvántartását.
http://www.kovet.hu
A Környezetvédelmi Szolgáltatók Szövetsége és a Helikon Kft. Web oldalain a
környezetvédelemmel kapcsolatosan juthatunk hasznos információkhoz.
http://www.kszsz.hu
A tisztább termelés programról bővebb információ a Tisztább Termelés Magyarországi
Központja home-lapjain olvasható.
http://hcpc.bke.hu

6. Esettanulmány II. - A Bábolna Takarmányipari Kft. minőségügyi rendszerével
integrált környezetközpontú irányítási rendszerének elemzése
6.1. A Bábolna Takarmányipari Kft. minőségügyi rendszerrel
környezetközpontú vállalatirányítási rendszerének felépítése

integrált

A Bábolna Takarmányipari Kft. integrált minőségügyi és környezetközpontú vállalatirányítási
rendszerrel rendelkezik, amelynek hatálya a Kft. Nagyigmándi telephelyének teljes
szervezetére, valamennyi alkalmazottjára és tevékenységére kiterjed. A környezeti politika és
a minőségügyi politika egymástól elkülönül, ezek képezik a két alrendszer alapját, azonban a
felelősségi- és hatáskörök nagymértékű átfedése miatt az MSZ EN ISO 14001 szabvány
szerinti KIR kiépítését az MSZ EN ISO 9001 szerint kiépített minőségügyi rendszerbe
integráltan alakították ki. A rendszer elemeit a 7. táblázat mutatja.
A rendszer kiépítését a vállalat felső vezetése kezdeményezte. Céljuk egy olyan rendszer
bevezetése volt, amellyel folyamatosan figyelemmel kísérhető környezeti teljesítményük
alakulása, mivel a Kft. jelentős hatást gyakorol a környezetre. Másodlagos tényezőként egy
esetleges piaci előny megszerzését is számításba vették, hiszen a takarmányiparban a kiépítés
megkezdésekor nem rendelkezett egyetlen vállalat sem környezetközpontú irányítási
rendszerrel.
7.

táblázat. A Bábolna Takarmányipari Kft. integrált
környezetközpontú irányítási rendszerének elemei
AZ INTEGRÁLT RENDSZER ELEMEI

Minőségügyi tervezés
Környezeti tervezés
Személyzetfejlesztés
Kommunikáció
Szerződéskötés, szolgáltatások
Termékfejlesztés és karbantartás
Beszerzés
Gyártás, raktározás, disztribúció
Termékellenőrzés
Környezeti tényezők felügyelete
Környezeti hatások felügyelete
Felkészülés és reagálás vészhelyzetekre
Dokumentumok kezelése
Rendszerfelügyelet
Vezetőségi átvizsgálás

minőségügyi

és

Minőségügyi elem: M;
Környezetközpontú irányítási elem: KIR
M
KIR
M+KIR
KIR
M
M+KIR
M+KIR
M+KIR
M
KIR
KIR
KIR
M+KIR
M+KIR
M+KIR

A KIR kiépítésének fázisait a 8. táblázat foglalja össze. A KIR kiépítése során a KIR vezető
kinevezését és felelősségi körének kijelölését követően két szaktanácsadó cég, a CONSACT
Kft. és a Stenum GmbH. közreműködésével környezeti állapotfelmérést végeztek,
számszerűsítették az inputokat és outputokat, majd megállapításra kerültek a környezeti
tényezők és hatások (9. táblázat). Ezek ismeretében készült el dokumentáció, amely magába
foglalja a környezeti politikát, a célokat, az előirányzatokat, valamint a környezetirányítási
programokat, a minőségbiztosítási és környezetirányítási kézikönyvet, az eljárásokat és
utasításokat, illetve feljegyzéseket (10. táblázat).

7. táblázat. A Bábolna Takarmányipari Kft. ISO 14001 szabvány szerinti KIR-je
kiépítésének fázisai
MUNKAFÁZISOK
Ismeretbővítő és felkészítő tréning
Helyzetfelmérés
Előzetes környezeti állapotfelmérés
Dokumentáció kidolgozása I.
Politika, célok, előirányzatok,
programok
Dokumentáció kidolgozása II.
Környezeti kézikönyv
Dokumentáció kidolgozása III.
Eljárások, utasítások, feljegyzések
Bevezetés, működtetés
Tanúsítás előtti preaudit

1998
VII VIII IX X XI XII I
X
X X X
X X X
X X

X

II

1999
III IV V

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

VI

X
X

A szabályozó dokumentumok készítésével párhuzamosan megtörtént a szükséges tárgyi
eszközök beszerzése is, továbbá építkezések és átalakítások is folytak. A környezeti politikára
épült a környezetirányítási rendszer alapja, a környezeti tervezés. A hatás - tényező értékelési
rendszer szubjektív módon került kialakításra, mivel azt a szabvány nem határozza meg. A
tényezők és hatások értékelésével egyidejűleg megállapították a potenciális
veszélyhelyzeteket, és ezek külön történő értékelésével kidolgozták a felkészülés és az
azonnali reagálás lehetőségének biztosítási módját. Ezt valamennyi területen, minden szinten
szabályozták. A rendszer kiépítését preaudit, majd audit követte, a KIR szabványnak való
megfelelés tanúsítását a TÜV R. E. végezte.
6.2. A minőségügyi rendszerbe integrált KIR működtetése
Az integrált rendszer működtetéséért a rendszer-megbízottak felelősek, azaz a minőségügyi
vezető, a KIR vezető, illetve részben a munka- és tűzvédelmi vezető, akik az ügyvezető
igazgató nevében járnak el a minőségüggyel, illetve a környezetirányítással kapcsolatos
bármilyen ügyben. A vezetői értekezleten (VÉT) történik a felső vezetés felé a beszámolás:
évente januárban a két vezető statisztikákkal, beszámolókkal, környezeti teljesítésösszesítővel értékeli az integrált rendszert, továbbá félévenként a rendszerek működésének
értékelésére is sor kerül. Ha rendkívüli audit elrendelése válik szükségessé, vagy egyéb
rendkívüli esemény történik, szintén összehívják a vezetői értekezletet. Ezen túl a
telephelyeken egy-egy környezetvédelmi megbízott tevékenykedik, aki az aktuális helyi
feladatok teljesítéséért felelős.
A 12. ábra a KIR rendszer működését szemlélteti. A környezeti politikában a vállalat
megfogalmazza a környezeti teljesítésre irányuló céljait, kijelöli környezeti magatartásának
elveit, és elkötelezi magát a környezet terhelésének csökkentése, minimalizálása mellett. A
működés szempontjából meghatározó környezeti tervezés, amelyet a Környezeti Politikában
meghatározott célok alapoznak meg, két eljárási utasítással szabályozott, illetve a hozzá
kapcsolódó egyéb dokumentumokkal. Magába foglalja a hatások és tényezők, a vonatkozó

9. táblázat. Tényezők és hatások jegyzéke a Bábolna Takarmányipari Kft. esetében
KÖRNYEZETI TÉNYEZŐ

ÉRINTETT KÖRNYEZETI ELEM

Jelentős /
nem jelentős

TEVÉKENYSÉG
Mechanikus és
pneumatikus szállítás,
silós tárolás

Ömlesztett be- és
kitárolás
Alapanyag-raktározás

Zsír- és olajátvétel,
tárolás

Darálás (Forplex)

Zaj/rezgés
Berendezés meghibásodásából
eredő anyag kifolyás, kiporzás
Légszennyező anyagok
kibocsátása
Villamos energia felhasználás
Porrobbanás
Öngyulladás
Anyag kifolyás, kiporzás
Anyag kifolyás, kiporzás
Villamos energia felhasználás
Hulladék keletkezése
Veszélyes hulladék keletkezése
Zsír, olaj kifolyás
Villamos energia felhasználás
Zsír és olaj begyulladása, tűz
Zaj/rezgés
Hulladék keletkezése anyag
beöntéskor
Darált anyag begyulladása
Villamos energia felhasználás
Légszennyező anyagok
kibocsátása

Üzemszerű
Ü

Levegő

Víz

X
Ü

X

X

Talaj

Épített környezet
X

X

X

X

X

Ü

Élővilág
X

X

Ember
X

NJ

X

NJ

X

J

X

NJ

Vészhelyzet
Vészhelyzet
X

X

X

X

NJ

X

X

X
X
X
X
X

X

NJ
NJ
J
J
J

Ü
Ü
Ü

X
X

X
X

Ü

X

X

NJ

Vészhelyzet
Ü
Ü

X

X

X
X

X

NJ
NJ

Vészhelyzet
Ü
Ü

X

X

X

X
X

X

X

NJ
J

9. táblázat folyt. Tényezők és hatások jegyzéke a Bábolna Takarmányipari Kft. esetében
KÖRNYEZETI TÉNYEZŐ

ÉRINTETT KÖRNYEZETI ELEM

Jelentős /
nem jelentős

TEVÉKENYSÉG
Darálás (torony)

Kimérés

Alapanyag felöntés,
kimért anyag beöntés
(torony)

Kimért anyag beöntés
(egyéb keverők)

Keverés (torony)
Keverés (egyéb
keverők)

Zaj/rezgés
Darált anyag begyulladása
Villamos energia felhasználás
Légszennyező anyagok
kibocsátása
Légszennyező anyagok
kibocsátása
Veszélyes hulladék keletkezése
Hulladék keletkezése
Anyag kifolyás, kiporzás
Mérgezések
Veszélyes hulladék keletkezése

Üzemszerű
Ü

Levegő

Víz

Épített környezet
X

Talaj

Élővilág

Ember
X

J

Vészhelyzet
Ü
Ü

X

X

X

X
X

X

X

NJ
NJ

Ü

X

X

X

X

X

X

NJ

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

J
J
J

Ü
Ü
Ü
Kockázat
Ü

X

X

X

X

J

Hulladék keletkezése
Anyag kifolyás, kiporzás
Veszélyes hulladék keletkezése

Ü
Ü
Ü

X

X
X
X

X
X
X

X
X

J
J
J

Hulladék keletkezése
Anyag kifolyás, kiporzás
Villamos energia felhasználás
Villamos energia felhasználás

Ü
Ü
Ü
Ü

X

X
X

X
X
X
X

X
X

X
X

X

X
X
X
X
X

Hulladék keletkezése
Zsákolás, címkézés,
Légszennyező anyagok
egységrakomány képzés kibocsátása
(egyéb keverők)
Késztermék-raktározás Anyag kifolyás, kiporzás
Villamos energia felhasználás
Hulladék keletkezése
Veszélyes hulladék keletkezése
Melasztárolás (fűtés),
Melasz kifolyás
melaszozás
Villamos energia felhasználás

Ü
Ü

Ü
Ü
Ü

Ü

X

X

X
X

X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

J
NJ
J
NJ
NJ
NJ

NJ
NJ
NJ
J
NJ
NJ

9. táblázat folyt. Tényezők és hatások jegyzéke a Bábolna Takarmányipari Kft. esetében
KÖRNYEZETI TÉNYEZŐ

ÉRINTETT KÖRNYEZETI ELEM

Jelentős /
nem jelentős

TEVÉKENYSÉG
Üzemszerű
Emelőgép üzemeltetés

Targoncamosás
Laboratóriumi
vizsgálatok

Anyag kifolyás
Zaj/rezgés
PB gáz felhasználás
Légszennyező anyagok
kibocsátása
Emelőgép meghibásodásakor
előforduló kibocsátások
Baleset
Szennyvíz keletkezése
Vízhasználat

Villamos energia felhasználás
Villamos energia
Tűz
elosztás
Sűrített levegő előállítás Veszélyes hulladék keletkezése
Villamos energia felhasználás
Fűtés, melegvíz
Robbanás, tűz
előállítás
Földgáz felhasználás
PB gáz tárolás (tartály) Robbanás, tűz
Adminisztráció
Veszélyes hulladék keletkezése
Hulladék keletkezése
Kommunális szennyvíz Szennyvíz keletkezése
Vízhasználat
Takarítás
Veszélyes hulladék keletkezése
Hulladék keletkezése
Étkeztetés
Hulladék keletkezése
Személy- és teherautók Légszennyező anyagok
kibocsátása
Üzemanyag felhasználás
Baleset
Meghibásodáskor előforduló
kibocsátások

Ü
Ü
Ü

Levegő

X
X

Víz

X

Talaj
X

X

Épített környezet
X
X
X
X

Élővilág

X

Ember
X
X
X
X

NJ
NJ
J
NJ

Vészhelyzet
Kockázat
Ü
Ü

X
X

Ü

X

J
NJ

X

NJ

Vészhelyzet
Ü
Ü

X

X

X
X

X

NJ
NJ

Vészhelyzet
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü

X
Vészhelyzet
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Kockázat
X
X

X

J

X
X

X
X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X
X

X

X

X

NJ
NJ
NJ
NJ
J
NJ
NJ
NJ

X

NJ

X

NJ

10. táblázat. A Bábolna Takarmányipari Kft. minőségügyi és környezetirányítási rendszerének dokumentációja (E: eljárás; EU: eljárási
utasítás; MU: munkautasítás)
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

E
E
E

E
E

Környezeti előirányzatok
E
Éves személyzetfejlesztési terv
Környezeti élőirányzatok ( Újszász )
E
Integrált rendszer oktatási tematika
Hulladéklista
E
Érdekelt felek nyilvántartása
Jóváhagyott veszélyes hulladék szállítók és égetők jegyzéke
E
Éves kommunikációs terv
A technológiák kibocsátó forrásainak adatai
E
Premix üzem dolgozóinak beoszthatósági mátrixa
Teljesítménymutató rendszer
E
Alapanyagok vizsgálati rendje
Monitoring Terv
E
Késztermékek vizsgálati rendje (Újszász)
Vészhelyzetek nyilvántartása
EU
A kártételek elleni védekezés szabályozása
Vészhelyzetek nyilvántartása
EU
A hulladékkezelés szabályozása
Dokumentumlista
EU
A levegőtisztaság-védelem szabályozása
A szerverszoba kulcsának átvételére jogosultak névsora
EU
Környezeti teljesítmény mérése és értékelése
Feljegyzések és bizonylatok készítési és megőrzési rendje
EU
Környezeti nemmegfelelőség, helyesbítő,
Éves auditterv 2000.
megelőző tevékenység
Statisztikai módszerek alkalmazása
EU
Vészhelyzetek felmérése és értékelése
Jóváhagyott beszállítok listája
EU
Kockázatelemzés és értékelés
A fuvarozó és szállítmányozó vállalatokra vonatkozó
EU
Dokumentumok kezelése
követelmények
EU
Feljegyzések kezelése
Premix üzem dolgozóinak mozgóbér rendszere
EU
Belső auditok
Jóváhagyott fuvarozó és szállítmányozó vállalatok jegyzéke
EU
Termelés és kiszállítás szervezés
Gépazonosítási kódrendszer
EU
Gyártás, csomagolás, tárolás (Premix üzem)
Üzemviteli követelmények
EU
Karbantartás
Kivitelező és karbantartó vállalatokra vonatkozó
EU
Azonosítás, nyomonkövetés, ellenőrzött és vizsgált állapot
követelmények
EU
Termelés és kiszállítás szervezés (Újszász)
Karbantartási terv
EU
Gyártás, csomagolás, tárolás (Újszász)
Jóváhagyott kivitelező és karbantartó vállalatok jegyzéke
EU
Karbantartás (Újszász)
Üzemviteli követelmények
EU
Azonosítás, nyomonkövetés, ellenőrzött és vizsgált állapot
Karbantartási terv
(Újszász)
Alapanyagok vizsgálati rendje
EU
Ellenőrző, mérő és vizsgáló eszközök felügyelete
Félkész- és késztermékek vizsgálati rendje
EU
Ellenőrzés és vizsgálat, nem megfelelő termék kezelése
Hulladéklista
EU
Veszélyes anyag szabályzat
Takarítási napló
EU
A szennyvíz kezelés szabályozása
A technológiák kibocsátó forrásainak adatai
EU
A számítógépes adatok mentésének és tárolásának rendje
Monitoring Terv
EU
Környezeti tervezés - Alapadatok
A Bábolna Takarmányipari Kft. Minőségügyi és
EU
Környezeti tervezés - Programok
környezetirányítási rendszerével kapcsolatos
EU
Személyzetfejlesztés
Jogszabályok Gyűjteménye
EU
Kommunikáció
Környezeti tényezők és hatások nyilvántartása
EU
Export-értékesítés
Védettségek, hatásterületek, védendő elemek
EU
Szerződéskötés (Márkaképviseleti osztály)
A Bábolna Takarmányipari Kft. Újszászi keverő üzemének Minőségügyi
EU
Szerződéskötés
és környezetirányítási
(Belföldi üzletkötők)
rendszerével kapcsolatos
EU
Reklamációk kezelése
Jogszabályok Gyűjteménye
EU
Termékfejlesztés
Környezeti tényezők és hatások nyilvántartása
EU
Termékkarbantartás
Védettségek, hatásterületek, védendő elemek
EU
Beszerzés

EU
EU
EU
MKK
MU
MU
MU
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MU
MU
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MU
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MU
MU
MU
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MU
MU
MU
MU
MU
MU
MU
MU
MU
MU
MU
MU
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Beszállítók minősítése
Ellenőrzés, mérő és vizsgálóeszközök felügyelete (Újszász)
Ellenőrzés és vizsgálat, nem megfelelő termék kezelése (Újszász)
Minőségügyi és környezetirányítási Kézikönyv
Felkészülés és reagálás vészhelyzetekre
A termelési hulladékok kezelése, gyűjtése, szállítása
A nem termelési hulladékok kezelése, gyűjtése, szállítása
A termelési hulladékok kezelésének szabályozása
A nem termelési hulladékok kezelés kezelésének szabályozása
A telephely takarítási rendje
Veszélyes alapanyagok kezelése
Laboratóriumi veszélyes anyagok és készítmények kezelése
Egyéb veszélyes anyagok és készítmények kezelése
Tűzvédelmi szabályzat
Munkavédelmi szabályzat
Árjegyzékek készítése, elosztása
Alapanyagok átvétele, tárolása
Gyógypremixek gyártása, kezelése és tárolása
Agrodiszkont
Üzem általános rendjének biztosítása és ellenőrzése
Kézi kimérések és az üzemi alapanyagtároló rendje
Gyártás a Lődige keverőkön
Gyártás a Torony technológián
Gyártás az Élgép keverőn
Gyártás az Energomix keverőn
Kiskiszerelés
Késztermék átvétele, tárolása
Állatgyógyászati készítmények kezelése és tárolása
Karbantartás
A targoncamosó üzemeltetésének szabályozása
Zsákos alapanyagok kezelése, tárolása
Szemes alapanyagok átvétele, kezelése és tárolása
Ömlesztetten érkező alapanyagok kezelése, tárolása
Fertőtlenítési és kártevő-mentesítési szabályzat
Vizsgálóberendezések felügyelete
Vizsgálóberendezések felügyelete
Takarmányok, szálas és tömegtakarmányok, gabonafélék és
olajmagvak, állati és növényi zsírok és olajok mintavételi rendje

törvények és jogszabályok, a jogszabályokból adódó védettségek és határértékek, a védendő
terület, valamint a hatásterületen védendő elemek megállapítását. Ha a tényezők hatásai a
környezeti politika alapján beavatkozást tesznek szükségessé, azt környezetirányítási
programokkal szabályozzák.
A környezeti teljesítményt teljesítménymutató számokkal mérik, amelyek a Kft.
tevékenységeiből származó különböző környezeti adatok mérésére szolgálnak. Ezek
felmérését a monitoring terv szabályozza, amely tartalmazza a felmérések gyakoriságát, a
felmérésért felelőseket, illetve az adatok feldolgozásának módját, rendszerét és felelőseit. A
mérések folyamatosan történnek, a mérési eredmények naprakészek, a teljesítmény-értékelés
időszakos, félévente készül egy teljesítmény-összesítő. A teljesítmény-értékelési
eredményeket egy adott ciklus végén vizsgálják, illetve vetik össze a kitűzött célokkal.
A kommunikációs rendszer hatékonyságának alapja, hogy az éves kommunikációs terv az
érdekelt felek felmérésén alapszik. A terv az éves, illetve időszakos kommunikáció, valamint
az estlegesen bekövetkező havária esetén alkalmazandó kommunikáció irányait, tartalmát,
rendszerét, útját és felelőseit tartalmazza. A külső kommunikációt különböző hatósági
jelentések, illetve éves jelentések, nem-megfelelőség esetén az adott hatóságok felé történő
speciális jelentési kötelezettségek jelentik. A 2000-es évről környezeti jelentés is készül,
amelyet a tanúsító TÜV. R. E. validál. A belső kommunikáció az alkalmazottakkal
faliújságokon, a felső vezetéssel e-mail-en történik, amely magába foglalja az időpontegyezetést, a személyre szóló meghívókat, illetve egyéb tevékenységgel kapcsolatos
információkat, valamint a teljesítményről a féléves, illetve éves tájékoztatást.
Az alkalmazottak képzése helyi szintű ún. „rendszer oktatási tematika” keretein belül történik,
ahol valamennyi dolgozó és vezető a saját területével kapcsolatos speciális ismeretanyagot
sajátíthatja el. Ezentúl – ahol az szükséges – különböző tanfolyamok, oktatások szervezésével
(utasításokkal, rendszerrel kapcsolatos oktatás, munka- és tűzvédelmi oktatás,
nyelvtanfolyamok, katasztrófa-elhárítás) is növelik az alkalmazottak képzettségi szintjét. A
biztonság-technikai vonatkozású oktatási terv kialakításába a munka- és tűzvédelmi vezető is
bevonásra kerül. A képzési igényeket határidőre nyújtják be a szakterület, osztály, stb.
szervezeti egységei az adott egység vezetője jóváhagyásával, amelyeket a VÉT-en az
ügyvezető igazgató bírál el, és ez alapján készül az éves képzési terv.
A haváriák elkerülése, illetve bekövetkezésekor az azonnali reagálás lehetősége a felkészülési
és reagálási tervekben szabályozott. A Kft. kárelhárítási szervezettel rendelkezik,
felkészültségét a megyei katasztrófa-elhárítási szervekkel közösen tartott kárelhárítási-mentési
gyakorlatok segítik elő.
A rendszerkiépítés során több belső audit történt. A Kft. 12 fő minőségügyi, 7 fő KIR belső
auditorral, valamint 3 minőségügyi és 1 KIR vezető audiorral rendelkezik. A belső auditokat
az auditterv szabályozza, amelyet a VÉT-en hagynak jóvá. Kérdéslista alapján történnek az
auditok, amelyek során szabályozók és munkafolyamatok kerülnek vizsgálatra. Belső auditot
évente egyszer tartanak a rendszer minden egyes területén, valamint legfeljebb 3 hónappal a
tanúsító auditot követően felülvizsgáló auditot. Az auditor audit-jelentést készít, amelyet a
vezető auditor jóváhagy. Az ügyvezető igazgató az auditot követően közvetlenül értékeli az
eltéréseket, és bármikor elrendelhet rendkívüli auditot, ha bármely részterület esetében
kétséges a megfelelő működés. A belső auditok a VÉT-en is értékelésre kerülnek. A

felülvizsgáló és tanúsító auditot mindig egy harmadik, független auditor végzi. Évente
tartanak külső felülvizsgálatot, ez csak bizonyos részterületekre terjed ki, és háromévente újra
tanúsíttatnak. Ekkor a teljes rendszer kerül átvizsgálásra.
A Kft.-nek nincs saját szállító kapacitása. A be- és kiszállítást végző társaságok részére
azonban egy szigorú, közel 40 pontból álló követelmény lista alapján a jóváhagyott szállítók
és fuvarozók közé csak az a társaság kerülhetett, amelyik elfogadta a meghatározott
feltételeket. Ennek betartását folyamatosan ellenőrzik és nemmegfelelőség esetén a beszállító
akár kizárásra is kerülhet.
A KIR kiépítése önerőből történt, a Kft. nem vett, nagyvállalatként nem is vehetett igénybe
semmilyen támogatást. A környezetvédelmi költségek az első évben egyértelműen
megnövekedtek, de a tervek szerint ezek a következő években folyamatos csökkenni fognak.
A növekedés különböző beruházásokból, tárgyi feltételek biztosításából adódott, amelyek
egyszeri kifizetést jelentettek.
6.3. A Bábolna Takarmányipari Kft. KIR-rel kapcsolatos tapasztalatai
A környezetminőség illetve környezetbiztonság a szabályozók alkalmazásának, valamint a
tudatos irányítási programoknak köszönhetően egyértelműen pozitív irányban változott. Az
emissziók szinte minden területen csökkentek, az alkalmazottak felelősen végzik a
munkájukat, a megbízottak illetve a vezetők pedig saját területükön következetesen
megkövetelik a megfelelő környezeti magatartást.
A hatóságok, illetve a felügyeleti szervek bizalma érzékelhetően megnőtt a rendszer
bevezetése óta, amely egy-egy engedélyeztetési eljárás vagy egy hatósági ellenőrzés során is
észlelhető volt.
A haváriákkal kapcsolatos szabályozásoknak köszönhetően egyértelművé tudták tenni az
esetleges általuk okozható környezeti hatásokat. A kárelhárításra való felkészültségnek
egyértelműen pozitív hatása volt mind a saját alkalmazottakra, mind a környező települések
lakosságára. A Kft. esetében a veszélyhelyzetekre való felkészültség fokozott jelentőségű,
mivel a takarmányipar veszélyes iparágnak minősül a porrobbanás, a tűzveszély és a veszélyes
anyagok jelenléte miatt.
A Kft. környezeti politikáját annak nyilvánosságra hozatala előtt ismertette a környező
települések önkormányzataival, társadalmi szerveivel, valamint a szomszédos üzemekkel is
véleményeztette. Az észrevételek, vélemények, javaslatok figyelembevételével alakították ezt
követően ki azt a környezeti politikát, amelyet nyilvánosságra hoztak. A Kft. politikája tehát
az érdekelt felek támogatását élvezi.
A társadalmi kapcsolatok az érdekelt felekkel szintén egyértelműen javultak a folyamatos
kommunikációnak köszönhetően.
A Kft. hulladék-minimalizálási és energiaracionalizálási programja eredményesnek bizonyult
(13. ábracsoport). A termékegységre eső hulladékmennyiség és a veszélyes hulladékok aránya
is jelentős mértékben csökkent egy év alatt. A hulladék-minimalizálási program célja
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12. ábra. A Bábolna Takarmányipari Kft. integrált minőségügyi és környezetközpontú irányítási rendszerének működési sémája

A ke le tke z e tt h u llad é ko k arán ya (% )

100
80
60
40
20
0
B á zis

2 0 0 0 . 1 .-1 0 .

A k e le tk e z e tt ve s z é ly e s h u lla d é k o k a rá n y a (% )

100
80
60
40
20
0
B á zis

2 0 0 0 . 1 .-1 0 .

A h u llad é kke z e lé s kö ltsé g é n e k alaku lása (% )

110
88
66
44
22
0
B á zis

2 0 0 0 . 1 .-1 0 .

A ve s z é ly e s a n y a g o k a rá n y a a z ö s s z e s
fe lh a s z n á lt a la p a n y a g a rá n y á b a n (% )

100
80
60
40
20
0
B á zis

2 0 0 0 . 1 .-1 0 .

13. ábracsoport. Teljesítménymutatók a Bábolna Takarmányipari Kft. esetében
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13. ábracsoport (folytatás) Teljesítménymutatók a Bábolna Takarmányipari Kft.
esetében

öt év alatt a hulladékok mennyiségének 35%-kal történő csökkentése. Hangsúlyt fektettek a
hulladék-újrahasznosításra, amely számottevő gazdasági megtakarítást is eredményezett. Az
energiaracionalizálás érdekében felmérték a felhasznált energia-fajtákat és azok mennyiségét.
A villamos energia felhasználásának csökkentése érdekében tett lépések eredményeként egy
év alatt ~ 8%-kal csökkent a villamosenergia-felhasználás. Csökkentették továbbá a
felhasznált PB-gáz és víz mennyiségét is. A program teljesítésének időtartamát négy évre
tervezték.
A KIR nem tette előnyösebbé a Kft. piacon elfoglalt pozícióját, hiszen az Magyarország
három legnagyobb takarmánygyártó társaságának egyike, mintegy 27-30%-os piaci
részesedéssel. Ezt a %-os mutatót a magyar piacon jelenleg egy ilyen rendszer megléte nem
képes befolyásolni. Ugyanez elmondható a külföldi piacaikról is.
A Kft. pénzügyi feltételei nem változtak számottevően a rendszer bevezetése óta. Ennek oka,
hogy Magyarországon a bankok és a biztosítók még nem értékelnek egy környezettudatos
vállaltirányítási rendszert, nem veszik azt figyelembe egy esetleges hitelszerződés, illetve
biztosítás megkötésekor. A termelési költségek csökkenése egy éves működés után szintén
nem érzékelhető.
A KIR kiépítés során nehézségek adódtak egyrészt abból, hogy a szabvány lényeges eltér az
addig megismert minőségügyi szabványoktól, más a felépítése és a követelmény rendszere,
másrészt abból, hogy a két rendszert integrált formában kívánták kiépíteni úgy, hogy a
dokumentációs rendszer mindkét rendszer követelményeit kielégítse. A Kft.-nél a KIR-re
vonatkozó szakmai feladatok nagyrésze egy személyre, a környezetvédelmi vezetőre hárult,
mivel a vállalatnak csak egy környezetvédelmi végzettséggel rendelkező alkalmazottja van.
Az egy éves működés, fenntartás során feltártak bizonyos „túlszabályozottságot”. Ennek
kiküszöbölése érdekében az első év végére a teljes dokumentációs rendszer átvizsgálásra, a
szükséges helyen racionalizálásra, változtatásra került.
További nehézséget okozott, hogy bizonyos területek alkalmazottai, elsősorban az
adminisztrációs tevékenységeket végzők, nem tekintették kellő mértékben fontosnak a
rendszer hatékony működésének segítését. Ezt a megfelelő oktatásokkal sikerült megoldani.
Jelentős problémát jelentett, hogy a magyar piacon viszonylag kevés az újrahasznosítással
foglalkozó cég, így a Kft. újrahasznosítható hulladékai nagy részét csak egy évvel az
auditálást követően tudták valóban visszaforgatni valamilyen formában a termelésbe.
A KIR bevezetése óta egyértelmű a fejlődés, úgy tevékenységekben, szabályozottságban, mint
mentalitásban, hozzáállásban. Ez a Kft. valamennyi szintjén érzékelhető változást jelentett.
Már az első év tapasztalata az emissziók mindenoldalú csökkenését tekintve előre vetíti egy
komoly, valóban „környezetközpontú” vállalati image és tevékenység kialakulását. A
környezetvédelmi felelős tapasztalatai alapján legfontosabb, hogy a vezetés valóban
elkötelezett legyen, ennek hiányában nem adódik kellő erőforrás sem a valóban jó rendszer
működéséhez. Másodsorban valamennyi alkalmazottban tudatosítani kell a rendszerben
betöltött helyét, szerepét és fontosságát, amely nélkül egyes területek nem érzik magukénak
azt, veszélyeztetve ezáltal a teljes rendszer működését.
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IV. AZ INFORMÁCIÓ TECHNOLÓGIA SZEREPE A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSBAN
Az információs társadalomban a minőségbiztosítás területét is behálózzák a különböző szintű
és összetettségű számítógépes módszerek alkalmazásai. Terjedelmi okokból a teljesség igénye
nélkül az alábbiakban azokat a legfontosabb területeket mutatjuk be, amelyek a
minőségbiztosítás szempontjából a mezőgazdasági és élelmiszeripari gyakorlatban ígéretesnek
tűnnek, ezzel is segítséget nyújtva a téma iránt érdeklődőknek a továbblépéshez.
A gyakorlati szempontokat figyelembe véve megkülönböztethetünk:




a minőségbiztosítás kiépítését és fenntartását célzó általános eszközöket;
a minőségbiztosítás kiépítését és fenntarthatóságát célzó speciális eszközöket;
a minőségbiztosítás egyes elemeit támogató eszközöket.

Értelemszerűen a legelső csoport a legszélesebb körben használt és legkevésbé specializált
szakismeretet jelentő alkalmazás. A speciális eszközök általában magasabb szintű
technológiai és/vagy rendszerépítési ismereteket feltételeznek. Az egyes elemeket támogató
eszközök esetében ez az igény tovább nő. Az integrált minőségbiztosítási rendszerek
alkalmazása különösen kis- és középvállalatok szempontjából meghatározó. Itt különösen
igaz, hogy a minőség, a biztonság és környezetvédelmi rendszereket ajánlott az informatikai
rendszerrel együtt kiépíteni és fenntartani.
Az informatikai rendszerek kiépítésének általános sémája a következő: megvalósíthatósági
tanulmány, a követelmények meghatározása, elméleti modellparaméterek (változók,
konstansok, határfeltételek) és folyamatok meghatározása, részletes tervezés, futtatás,
rendszer tesztelése és karbantartása. Az információs rendszer célja minden esetben, hogy a
nagy tömegű rendelkezésre álló adatot strukturált, megfelelően megformázott és
meghatározott céllal létrehozott döntéstámogató információvá alakítsa át. Egy vállalat
életében más- más szintű információra van szükség a döntési hierarchia különböző szintjén,
azaz az operátori, a középvezetői illetve a felsőbb vezetői szinten. Meghatározó, hogy az
anyag áramlási folyamatokat megfelelően képezzük le az információ áramlási rendszer
kiépítésével, mert így érhető el hogy ez általános és hatékony eszköz legyen a vállalkozás
minden tagjának kezében és ne egy további tehertételként éljék meg annak használatát. Az
integrált minőségbiztosítási rendszernek és ehhez kapcsolódó információs rendszernek ezeket
a követelményeket alapvetően figyelembe kell venni, és információ technológiailag
kiszolgálni. Számos olyan általános fejlesztő eszköz létezik, amely a minőségbiztosítás által
diktált feltételeket ki tudja elégíteni, és hatékonyan fenn tudja tartani. Ezekre az általános
fejlesztő eszközökre azonban jellemző, hogy egyetlen vállalatra sem alkalmazható azonnal és
közvetlenül, hanem a minőségbiztosítás által igényelt tudásbázisnak egy generális
megjelenítését biztosítja a fejlesztő, illetve a fenntartó szervezet számára. Hazánkban az
általános tapasztalat szerint az ISO 9000, illetve 14000 minőségbiztosítási rendszerek
elsősorban papíralapú eszközökkel valósultak meg, holott erre a digitális technológia sokkal
hatékonyabban használható. A minőségbiztosítás rendkívül adat- és információ igényes
tevékenység, amely a piackutatás marketing, terméktervezés fejlesztés, technológiai tervezés,
logisztikai tevékenység, gyártási, szerelési, végellenőrzési folyamatok, termelés, tervezés
irányítás, és a vevőszolgálati tevékenységre egyaránt kiterjed. Míg a 9000- es rendszerben
alapvetően a vevői elégedettség áll a rendszer központjában, addig a 14000- es
minőségbiztosítási szabványsorozat a környezetet állítja a rendszer központjába. Mindkét

rendszernél azonban nagyfokú, ellenőrizhető, hatékony dokumentáció kezelést, az üzleti
folyamatok modellezését, rendszeres belső felülvizsgálatot értékelést, vezetői döntések
információs támogatását és a rendszeres javító intézkedések megtételét lényegileg megkívánja
a minőségbiztosítás illetve a környezetirányítási rendszerek kiépítése is.
Általános fejlesztő eszközök közé tartoznak az irodaautomatizálási szoftvercsomagok, illetve
a munkacsoportos tevékenységet támogató szoftvercsomagok. Ezekkel a programcsomagokkal
támasztott követelmények az alábbiak:


Dokumentum nyilvántartása és kezelése, amelyek egyaránt tartalmazhatnak szöveget,
ábrát, műszaki folyamatokat ábrázoló táblázatokat, grafikonokat, rajzokat.



Lényeges, hogy ezek a dokumentumok visszakereshetőek, azonosíthatóak legyenek adat,
szerző, és jogosultság szempontjából.



Ezek a dokumentumkezelő rendszerek alkalmasak a különböző verziók és változatok
nyilvántartására és a hozzáférési jogok szinkronizálására.



Az egyes dokumentumokhoz hozzá lehet rendelni különböző szintű jogosultságokat
általában az olvasásra, írásra, módosításra, illetve ezekhez valamennyihez egyszerre.



A különböző adatállományokhoz digitális űrlapokat lehet generálni, amely űrlapok
általános célja az adatok egyértelmű és egyforma feltöltése, frissítése a meglevő
adatbázisokból pedig speciális szempontok alapján
automatikus riportokat lehet
generálni.



Az adatok biztonságát erősen javítja a kialakított kliens - szerver rendszer, ahol egy
speciális rendszergazda segítségével az adat és dokumentumtárat, valamint a kliensek
tevékenységét lehet felügyelni és naplózni, azaz adminisztrálni.

További meghatározó szempont az általános fejlesztő eszközök területén, hogy ezek
alkalmasak legyenek speciális vállalati körülmények kiszolgálásához, belső makrók vagy
fejlesztő nyelveken keresztül megírt alkalmazások segítségével. Ezek a fejlesztői felületek
lehetőleg kvázi informatikai szabványokon alapuljanak. Ezeknek a fenti szempontoknak
széles körben eleget tesz pl. a Lotus Notes programcsomag, illetve az Office Power és a
Microsoft Office programcsomag. Ezeken a programcsomagokon belül az egyes
részfeladatokhoz speciális modulok, illetve programrészek vannak rendelve. Ezt általában
Windows környezetben különböző egyéb tervező eszközökkel egészíthetjük ki. A különösen
környezetirányítási rendszerek kiépítése során az összetett környezeti hatások feltárására jól
alkalmazható pl. a MindMap programcsomag, amely kaszkádszerűen többszörösen egymásba
láncolt folyamatok leírását teszi lehetővé a rendszerfejlesztő számára. A vállalati aláfölérendeltség és hierarchia, valamint a tiszta felelősségrendszerek kiépítésére és ábrázolására
a Microsoft által is használt organigram építő eszközrendszerek alkalmazhatóak. Egy
struktúrálisan jól felépített digitális minőségi kézikönyvben az egyes fejezetekben, az egyes
objektumokat egymásba ágyazhatjuk és láncszerűen meghívhatjuk. Az átvezetések, frissítések
automatikusan lekövethetőek és hierarchikusan egymásba építhetőek pl. egy eljárás egy
munkautasítás és egy folyamatábra hierarchiarendszert feltételezve. A minőségi kézikönyv
egyes fejezeteit illetve a teljes kézikönyvet a hozzáférési jogosultságokkal egy lokális
hálózaton (LAN) el tudjuk helyezni és az valamennyi munkahelyen meghívható,

ellenőrizhető, amely egyben a dolgozók oktatását, képzését is naprakészen képes
segédeszközként ellátni. Megfelelő biztonsági és kódolási rendszerrel ellátva a digitális
aláírások érvényesítése is a hálózaton keresztül ellátható. Ennek a szisztémának az egyik fő
előnye az, hogy a folyamatok gyors változása esetén, illetve új eljárások, módszerek
bevezetésekor a nagytömegű papír nyilvántartás cseréjét viszonylag könnyen és hatékonyan
meg lehet oldani.
Az élelmiszeriparra, de különösen a mezőgazdasági termelésre igaz, hogy nagyon gyorsan
változó természeti környezetben a folyamatok iparszerű megvalósítása nehézkes, ráadásul az
iparszerű megoldások általánosítása általában a rendszer olyan mérvű elnehezülését okozza,
amely törvényszerűen a természeti erőforrások károsodásához vezethet. Ezért különösen a
mezőgazdasági rendszerekben a környezeti irányítási rendszerek kiépítése, illetve
minőségbiztosítási bevezetése különösen fontosnak tekinthető. Azonban a gyakorlatban ennek
megvalósítása a több telephelyre nagy területre vonatkozó munkavégzés és az állandóan
változó munkafeltételek figyelembe vétele miatt rendkívül nehézkes. Egy mezőgazdasági
munkafolyamat leírása esetenként több terrabyte- nyi információt igényel. Mindezt lehetőleg
valós időben, hogy a folyamok beavatkozási ideje egyre kisebb legyen, illetve ezt
összehasonlítható és reprodukálható módon kell elvégezni a minőségbiztosítási szempontok
figyelembe vételéhez.
Ezen a területen szintén a számítástechnikai lehetőségek illetve a modern adatgyűjtő,
feldolgozó és ellenőrző rendszerek széleskörű elterjedése és bevezetése hozhat áttörést.
Különösen az utóbbi évtizedben technikailag a globális helymeghatározó eszközök (GPS) a
munka és erőgépek fedélzeti számítógépeinek elterjedése ad rá lehetőséget, hogy a
minőségbiztosítás iparban megismert elemeinek átvételét is lehetővé tegyük. A globális
helymeghatározókra épített termelési rendszerek az úgynevezett precíziós mezőgazdaság
lehetővé teszi, hogy valós időben, folyamatosan, pontról pontra (akár néhány méteren belül)
képesek legyünk követni és reprodukálni a termelési folyamatokat. A precíziós mezőgazdaság
a minőségbiztosítás speciális eszközének tekinthető. Ehhez a precíziós mezőgazdaság néhány
alapvető és meghatározó elemének mindenképpen rendszerszerűen kell működnie. Ezek a
következők:


Valós idejű globális helymeghatározó rendszer.



Digitális térinformatikai rendszerek, amelyek a termőhely térbeli alapinformációit
hordozzák A munkagépek, erőgépek és betakarítógépeken elhelyezett fedélzeti
komputerek, amelyek folyamatosan valós időben gyűjtik és a munkavégzéssel kapcsolatos
valamennyi információt, amely egyrészt vonatkozik a munkagép vagy erőgép mozgására
az adott termőhelyen, másrészt a végzett munkafolyamat minőségére.



Az adatokon alapuló statisztikai ellenőrző illetve térbeli döntéstámogatási rendszer

A környezeti minőségbiztosítási lehetőségeket a precíziós mezőgazdaságban a 11. táblázatban
foglaljuk össze.

11. táblázat. A precíziós mezőgazdaság lehetőségei a környezeti vállalatirányítási
rendszerek kiépítésében és fenntartásában
ISO 14001 főbb
szabványelemei
Környezet politika

Előzetes környezet
környezetben.

állapot

értékelés

térinformatikai

Környezeti hatások térbeli elemzése földi és távérzékelt
digitális adatok alapján. Digitális jogkövetés. Környezeti cél
érték optimalizálás.

Tervezés

Bevezetés és működtetés

Ellenőrző
és
tevékenység

Eszközök

Digitális felelősségi organigrammok.
Digitális tananyagok és képzési tesztek.
Levelezési rendszerek és dokumentumkezelés integrált
irodai környezetben.
GPS és fedélzeti mezőgazdasági komputerek integrálása és
valós idejű adatcseréje a működés szabályozás során.
Vészhelyzeti kockázatelemzés térbeli terjedési és produkciós
modellek valamint döntési fák alapján.

helyesbítő Valós idejű mozgó szenzorokon alapuló minőségi
határértékek
dinamikus
optimalizálása.
Statikus
mérőhelyeken alapuló távvezérlés és utókorrekció.

Vezetői felülvizsgálat

Tudásbázis alapú térbeli döntéstámogatási rendszer
folyamatos értékelési és visszacsatolási megoldása.

V. A MINŐSÉGÜGY JOGI SZABÁLYOZÁSA
1. Miért van szükség a jogi szabályozására?
1.1. A fogyasztók egészségének védelme
Az élelmiszerek - rendeltetésüknek megfelelően - folyamatosan bekerülnek és jelentős
hányadukban be is épülnek az emberi szervezetbe. Természetesnek kell venni, hogy az
élelmiszerek az emberi egészségre gyakorolt hatása pozitív.
Azonban mindent meg kell tenni a lehetséges negatív hatások kizárása, illetve csökkentése
érdekében. A folyamatosan és igen nagy mennyiségben az emberi szervezetbe kerülő
élelmiszer ugyanis egyszersmind igen nagy veszélyforrás is lehet. A veszélyek sokfélék és
sokrétűek, de jellegük szerint két fő csoportba oszthatók.
1.1.1. Élelmiszermérgezések
A közvetlen, az élelmiszer elfogyasztása után azonnal, illetve rövidesen jelentkező
egészségkárosítást élelmiszermérgezésnek nevezzük. Ezt az élelmiszert szennyező
mikroorganizmusok, azok bomlástermékei, vagy más mérgező anyagok okozzák; hatásuk az
egyszerű gyomorfájástól, hasmenéstől, a mérgezéses halálig terjed. A gyors hatás miatt az
elfogyasztott élelmiszerrel való kapcsolat általában egyértelműen bizonyítható.
Az élelmiszermérgezéseket megelőzni hivatott szigorú és részletes kötelező szabályozás tehát
egyaránt érdeke a fogyasztónak és a tisztességes gyártónak.
1.1.2. Hosszú távú egészségkárosítás
Nehezebben azonosítható, s az élelmiszer lehetséges egészségkárosító hatásainak talán a
mérgezésnél veszélyesebb fajtája. Az élelmiszerekben kicsi, sokszor alig kimutatható
mennyiségben vannak jelen, de a tartós fogyasztás során felhalmozódnak az emberi
szervezetben. Gyakran nem is derül ki a betegségek, esetleg elhalálozások közvetlen
összefüggése az elfogyasztott élelmiszerekkel.
Minden államnak, a polgáraival szembeni alapvető kötelessége, hogy olyan szabályokat
teremtsen az élelmiszerek előállítására, amelyek kiküszöbölik, vagy legalábbis csökkentik a
hosszú távon jelentkező, nehezen azonosítható egészségkárosító hatást.
A halálozási statisztikákra és bennük az élelmiszerek szerepére nekünk, magyaroknak
különösen nagy figyelmet kell fordítanunk, hiszen az európai országok közül a legtöbb
tekintetben nálunk a legrosszabb a helyzet. Az ENSZ Egészségügyi Világszervezetének adatai
megdöbbentően mutatják, hogy az európai országok közül Magyarországon
» a legalacsonyabb a férfilakosság várható életkora,
» a második legalacsonyabb a női lakosság várható életkora,
» a legmagasabb a 100.000 lakosra jutó összes halálozás aránya,
» a legmagasabb a májbetegség és májzsugor miatti halálozások aránya.

Ezért országunkban különös jelentősége van a fogyasztó egészségvédelme érdekében történő
élelmiszer minőségi szabályozásnak. A szabályozás az élelmiszer hosszú távú
egészségkárosító hatásának megfelelően két típusú.
A "helytelen" táplálkozásból következő egészségkárosítás csökkentése
A mértéktelen, túlzott fogyasztás egyes élelmiszerekből, (alkohol, állati zsír, stb.) sok
betegség és korai halál okozója lehet. A fejlett országok kötelezővé teszik a fogyasztók alapos
tájékoztatását arról, hogy milyen összetevőket tartalmaz az elfogyasztandó élelmiszer. A
fogyasztók így lehetőséget kapnak az ésszerű és egészséges táplálkozásra. Természetesen a
fogyasztón múlik, hogy él-e ezzel a lehetőséggel.
Az élelmiszerben lévő egészségkárosító anyagok mennyiségének korlátozása
A mezőgazdasági termesztés során növényvédőszereket, az állattenyésztésben gyógyszereket,
az élelmiszeripari feldolgozásban segédanyagokat, adalékanyagokat használnak. A termesztés
során a környezetből (levegő, talaj) származó szennyező anyagok épülhetnek be a
növényekbe, a csomagolóanyagokból veszélyes anyagok juthatnak az élelmiszerekbe.
Az állami szabályozásnak mindent el kell követnie, hogy e veszélyeket elhárítsa vagy
minimálisra csökkentse.
1.2. A fogyasztók érdekeinek védelme
A nyolcvanas-kilencvenes évek fordulóján, a piacgazdaság gyakorlatának kellő ismerete
hiányában sokan hitték és hirdették nálunk, hogy a fogyasztó egészségének védelmén túl az
államnak semmi szabályozási szerepe nincs. A piaci versenyben, a túlkínálat keretei között a
fogyasztó meg tudja védeni saját érdekeit, hiszen ott és attól vásárol ahol érdekeinek
legjobban megfelel.
Az Európai Unió szabályozásával való megismerkedés, annak fokozatos átvétele hamar
bebizonyította, hogy ez nem így van. Az államnak a fogyasztók érdekei védelmére is gondolni
kell.
1.2.1. A fogyasztó megkárosításának megakadályozása
A lakosság a fogyasztási cikkek közül. az élelmiszerek vásárlására költi a legtöbb pénzt.
Világos, hogy az állam nem hagyhatja magára a fogyasztót. Nem mondhatja, hogy védd meg a
magad érdekeit az élelmiszer vásárlásaid során. Különösen érthető ez, ha figyelembe vesszük,
hogy a fogyasztó a minőségi jellemzők töredéke esetében tudja csak önmaga érdekeit
megvédeni. Nem magasabb-e az értéktelen rész (pl. víztartalom, zsírtartalom) aránya a
deklaráltnál, meg van-e az elvárható vitamintartalom? Miután a fogyasztó mindezt saját
érzékszerveivel nem tudja eldönteni, az állami szabályozásnak kell a megfelelő garanciákat
számára biztosítani.
1.2.2. A valósághű tájékoztatás biztosítása
Az élelmiszeren valamennyi, a fogyasztó számára fontos adatot a valóságnak megfelelően kell
feltüntetni. Tulajdonképpen ez része a fogyasztó védelmének.

Fontossága, speciális volta miatt mégis külön szokták említeni. Ezt a kiélezett piaci verseny
indokolja, hiszen a vásárlóért folytatott harc fontos lépése a termék jelölése. Mi van ráírva, a
többi hasonló termékekkel szemben milyen előnyt ajánl a vásárlónak? Az előállítók ebben
versenyeznek. Ez a verseny veszélyes terület a fogyasztó védelme szempontjából, hiszen
mennyivel egyszerűbb, olcsóbb egy bizonyos vonzó tulajdonságot, jellemzőt feltüntetni, mint
azt valójában biztosítani!
1.3. A piaci versenytisztaság védelme
Szorosan összefügg, majdnem azonos a fogyasztói érdek védelmével, csak ezt a gyártó, az
előállító oldaláról nézzük.
Ha nincs pontosan előírva (nyersanyaga, előállítása, pontos összetevői, stb alapján), hogy mit
szabad pl. sonkának nevezni, nem csupán a fogyasztó, hanem a tisztességes gyártó is
hátrányba kerül. Ekkor a versenytársak az értéktelenebb (kevesebb nemes húsrészt, több vizet,
stb. tartalmazó) terméket is sonka néven hozzák forgalomba, valamivel olcsóbb áron,
kiszorítva a hagyományos, jobb minőségű, "igazi" sonkát. Ezzel a piac rendje megbomlik, a
termelők nem a jobb minőségű, hanem a minél silányabb élelmiszer előállításában kezdenek
versengeni. E tendencia megakadályozása is az állami előírások feladata.
1.4. Az élelmiszerek országok közötti szabad mozgásának biztosítása
A második világháború befejezését követő évtizedek ipari fellendülése, az életszínvonal
emelkedése, a világméretűvé váló túrizmus, de főleg a nagyobb piacra termelés gazdasági
előnyei megkövetelték az élelmiszer-kererskedelem nemzetközivé válását
A nemzetközi élelmiszer kereskedelem fejlődésének elsődleges akadályait - a kiviteli,
behozatali tilalmakat, korlátozásokat, külön vámokat - a két vagy sokoldalú nemzetközi
egyezmények aránylag könnyen felszámolták. Ekkor azonban beleütköztek az akadályok
következő és bonyolultabb rendszerébe - az egyes országok eltérő élelmiszer szabályozásába.
Könnyű belátni, hogy ha minden ország másképp szabályozza pl. a csokoládéhoz
felhasználható anyagok fajtáit, mennyiségét, akkor elveszik a nagy piacra termelés gazdasági
előnye, hiszen minden ország számára eltérő összetételű terméket kell gyártani.
2. Az élelmiszerjog
2.1. Az élelmiszerjog fogalma
A Jogszabály alatt a törvény által felhatalmazott állami szerv által kibocsátott kötelező
magatartási szabályt értünk.
E definícióból kiindulva az élelmiszerjog az élelmiszer előállítást és forgalmazást szabályozó
jogszabályok összessége.
A gyakorló élelmiszer előállítók azonban jól tudják, hogy igen nagy azon szabályok száma,
melyeket nem az állam, hanem a kialakult gazdasági gyakorlat, a piaci verseny, a vevőik írnak

elő és amelyeket a piacon maradás érdekében éppoly szigorúan be kell tartaniuk mint az
állami előírásokat.
Ezért a gyakorlat szempontjából a jogszabályokon túl az élelmiszerjoghoz soroljuk a széles
körű konszenzuson (nemzetközi, nemzeti, szakmai) alapuló rögzített szabályokat is.
2.2. Az élelmiszerjog története
A legrégebbi időktől kezdődően élt az emberekben az az igény, hogy megbizonyosodhassanak
az általuk fogyasztott ételek minőségéről, mindenek előtt arról, hogy az egészségüket nem
veszélyezteti, tehát biztonságos. A mindenkori hatalom - ezt az igényt érzékelve és akceptálva
minden valamennyire is szervezett társadalomban igyekezett ennek érdekében bizonyos
szabályokat hozni. Ezek voltak a mai élelmiszerjog csírái.
Az ótestamentumban tiltva volt az olyan állatok húsának fogyasztása, amelyeket nem
megfelelő módon vágtak le.
Athénban például ellenőrizték a sört, a bort, a tisztaság, valamint a termékek
egészségességének garantálása érdekében.
Az előírások betartásáért és a becsületes kereskedelem biztosításáért felelôs hatóságok
felállítása azért történt, hogy a becsületes kereskedôket és a fogyasztókat is meg lehessen
védeni azoktól a versenytársaiktól, akik nem alkalmazkodnak a becsületes kereskedelem
szabályaihoz.
A kereskedő, majd a kézműves céhek elterjedésével szükségessé vált, hogy a céh híre, rangja
védelmében maga szabályozza termékei minőségét. Ezek, az akkori esetleges állami előírások
mellett átfogó, színtematikus szabályokat adtak.
A polgári forradalmak megszüntették a céheket. Ezzel azonban eltörölték az összes ipari és
kereskedelmi szabályt, egyedül a hatóságok által lefektetett higiéniai rendelkezéseket hagyták
érvényben.
Ezt követôen az élelmiszer jogi előírások betartásának ellenôrzését a központi vagy helyi
kormányzatok
adminisztratív
hatóságaira
ruházták.
1884-ben
Németországban
élelmiszerellenôrzô hivatalokat állítottak fel. Hasonló célú törvényeket fogadtak el
Kanadában, Németországban, Olaszországban, Ausztriában és Skandináviában. E különbözô
rendszerek elemzésekor látható, hogy a hatóságok elsô ízben ismerték fel az ellenôrzô
szolgálatok jelentôségét, és ami még fontosabb, a képzett ellenôrôk szükségességét.
A 20. század kezdetén a már meglévô törvényeket módosították, és bevezették a
fogyasztóvédelem fogalmát és elveit, hogy ezzel friss lökést adjanak az
élelmiszerkereskedelemnek.
2.3. Az élelmiszerjog helye a műszaki oktatásban
Az élelmiszerjog az élelmiszer előállításban dolgozó mérnök szempontjából megkötések
sorozata.

Ha gyártmányt-, technológiát fejleszt, a késztermék külsejét, feliratait alakítja ki, fantáziája,
tudása nem száguldhat szabadon. Az élelmiszerjog szinte mindenbe beleszól. A
felhasználható anyagokat (nyers-, adalék, csomagolóanyag) a technológiai részleteket
(hőkezelési, steril képlet, hűtési hőfokok, stb.), a csomagolás módját, a késztermék nevét,
feliratait és még sok további részletet a jogszabályokban előírtak figyelembevételével kell a
mérnöknek meghatározni.
E szabályok létének, lényegének nem kellő mélységű ismerete hiányában, a gyakorlati élet,
esetleg a hatósági büntetések, piaci sikertelenségek ébresztenek rá az élelmiszerjog létére és
fontosságára.
Az élelmiszerjog - a piacgazdálkodás kiteljesülésével - Magyarországon is egyre szélesedik.
Elengedhetetlen ezért, hogy a piaci szereplők gyakorlatiismereteket szerezzenek ezen a
területen.
3. Az élelmiszerjog rendszere
3.1. A magyar élelmiszerjog kialakulása
Hazánkban az 1431-ből származó német nyelvű Ofner Stadtrecht című joszabálygyűjtemény
tartalmaz először olyan rendelkezéseket, amelyek tiltják a romlott, hamisított élelmiszerek
árusítását.
A magyarországi céhek 1872. évi megszüntetésükig évszázadokon keresztül önkormányzati
módon működtek és ehhez kapcsolódóan rendszeres belső ellenőrzést végeztek.
Az 1867. évi kiegyezés után rohamosan megindult kapitalista fejlődés szükségessé tette az
állami beavatkozás, irányítás nagyobb szerephez jutását is. Ennek érdekében meghozták a
mesterséges borok készítését és a borok vizezését tiltó 1893. évi XXIII. törvénycikket. A
törvény végrehajtása nem volt hatékony, így végül is osztrák mintára 1908-ban újabb
bortörvényt került kiadásra.
A következő mélyreható változásokkal járó szabályozási lépés a mezőgazdasági termények,
termékek és cikkek hamisításának tilalmazásáról szóló 1895. évi XLVI. törvénycikk
megalkotása és hatálybaléptetése volt. A tizenként paragrafusból álló törvény értelmezte a
hamisítást, a törvényt megszegők büntetésére eljárásrendszert rögzített.
Az új követelményeknek megfelelő élelmiszertörvény kiadásáig 1976-ig kellett várni. A
törvény módosítását az azóta végbement fejlődés - a mezőgazdasági termelésnek, az
élelmiszerek gyártástechnológiájának, összetételének és csomagolásának fejlesztése, valamint
az új termékek előállítása - tették szükségessé.
3.2. A magyar élelmiszerjog új rendszere
Az 1990-es gazdasági - társadalmi változások az élelmiszer törvényt és a hozzá kapcsolódó
egész szabályozási rendszert is elavulttá, átdolgozandóvá tették.

Sok tanulmány és vita után 1991. végére alakult ki az a jogi struktúra, mely alkalmasnak
látszott a magyar élelmiszerjognak az EGK élelmiszerjog átvételével történő megújítására.
Eszerint:
- Az élelmiszertörvény és végrehajtási rendelte átveszi az EGK élelmiszer-politikai
célkitűzéseit és az ennek megvalósítását segítő legáltalánosabb, jogi jellegű
előírásokat.
- A törvény felhatalmazása alapján kiadásra kerülő rendeletek részben további speciális
EGK direktívákat vesznek át (pl. különleges élelmiszerek, stb.), részben az ellenőrzés,
engedélyezés szervezeteinek részletes működését szabályozzák.
- A Magyar Élelmiszerkönyv I. Kötete kötelező jellegű előírásként átveszi az EK
műszaki jellegű direktíváit.
- A Magyar Élelmiszerkönyv II. Kötete tartalmazza az EK direktívákkal nem
szabályozott legfontosabb hazai termékek/termékcsoportok minőségi irányelveit,
kiváltva a korábbi termék szabványokat.
- A Hivatalos Élelmiszervizsgálati Módszergyűjtemény a Magyar Élelmiszerkönyv
előírásainak és irányelveinek vizsgálatára vonatkozó módszereket tartalmazza.
Ezt a struktúrát az 1995. évi Élelmiszer Törvény véglegesítette.
Az így kialakult - a qvázi kötelező és nem kötelező szabályokkal is kiegészített - új magyar
élelmiszerjogi rendszer a következő (14. ábra).
3.3. A magyar élelmiszer jogalkotás mechanizmusa
Egy jól működő jogi rendszer csak úgy hozható létre, ha kidolgozási mechanizmusa biztosítja,
hogy abban az összes érdekelt felek részt vehessenek, érdekeiket kifejezhessék és a végleges
jogszabály ezen érdekek közötti ideális kompromisszumként szülessen meg.
A jogszabályok kidolgozását a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény II. fejezete
szabályozza.
Az élelmiszer-jogszabályok kb. 3/4-ét az e területen legkiterjedtebb hatáskörrel rendelkező
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium készíti elő. A jogszabályok előkészítését a
minisztérium különféle indítékból kezdi meg.
A jogszabály első tervezetét az adott témáért szakmailag elsősorban felelős főosztály készíti
el. Az ő feladata és felelőssége az, hogy a jogszabály a kitűzött célját elérje. A tervezetet az
adott témában még érdekelt további főosztályok is véleményezik. A Jogi Főosztály feladata és
felelőssége annak biztosítása, hogy a tervezet a jogalkotás szabályainak megfeleljen, továbbá
összhangban legyen más, a témát érintő jogszabályokkal.
Az ezt követő u.n. tárcaközi egyezetésbe bevont minisztériumok általában:
- Egészségügyi Minisztérium
- Gazdasági Minisztérium
- Környezetvédelmi Minisztérium
- Miniszterelnöki Hivatal
- Igazságügyi Minisztérium

Országos hatáskörű szervek:
- Magyar Tudományos Akadémia
Érdekképviseleti és társadalmi szervezetek
- Magyar Agrárkamara
- Élelmiszer-feldolgozók Országos Szövetsége
- Agrárkoordinációs Fórum
Élelmiszer Törvény és végrehajtási rendelete
Egyéb az élelmiszerelőállítást érintő törvénye
Az élelmiszer Törvényhez kapcsolódó rendeltek
Egészségvédelem
Tanúsítás, eredetvédelem
Minőség-ellenőrzés
Piacszabályozás

Magyar Élelmiszerkönyv előírásai

Magyar Élelmiszerkönyv irányelvei
Nemzeti szabványok
FAO/WHO Codex Alimentarius szabványok
GHP; GMP; GAP
Magatartási irányelvek

Szakmai szövetségek szabványai, útmutatói

Vállalatok szabványai, útmutatói

14. ábra. A magyar élelmiszerjog rendszere

A kibocsátásra kerülő miniszteri rendelet, a Kormánynak beadásra kerülő kormányrendelettervezet vagy törvénytervezet a fentiek észrevételeinek figyelembevételével (mely gyakran
hónapokig tartó egyeztetéseket, tárgyalásokat igényel) alakul ki.
3.4. Az Európai Unió és tagállamai élelmiszer jogi rendszere
Az élelmiszerek nagy jelentősége miatt, az élelmiszerek biztonságosságának magas
színvonalára mindegyik Tagországban nagy gondot fordítottak. Ennek következtében
hatalmas mennyiségű és gyakran egymásnak ellentmondó nemzeti törvények és adminisztratív
intézkedések születtek, amelyek azt eredményezték, hogy számos, a kereskedelmet korlátozó
akadály állt az egyes Tagországok között. Az Európai Közösségnek megfogalmazott célja,
hogy egységes piacot alakítson ki, tehát csak idő kérdése volt, hogy ezeket az akadályokat
eltávolítsák.
Az élelmiszerekkel kapcsolatos új megközelítés alkalmazását egy külön Értekezésben írták le,
amely nemcsak lefektette a Közösség élelmiszer előírásainak jövőbeli útjait, de ambiciózus
programot is előterjesztett, amely a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek szektorában a
szabályozás főbb célkitűzései írta le.
Ezek eredményeként alakult ki a jelenleg működő rendszer, melyben:
- A valamennyi tagállam számára egyaránt fontos szabályokat EU szinten hozzák meg.
Ezen szabályok döntő része horizontális (valamennyi élelmiszerre vonatkozó, pl.
jelölés), kis része vertikális (csak egy termékre/termékcsoportra vonatkozó).
- Az egyes tagállamok a számukra fontos, de EU szinten nem szabályozott kérdéseket
saját, nemzeti dokumentumokban rendezhetik. E szabályok azonban nem válhatnak az
Unión belüli szabad kereskedelem gátjává (EU Bíróság Cassis de Dijon döntése).
3.5. Az Európai Unió jogalkotási mechanizmusa
3.5.1. A szabályozás intézményei
Az Európai Unió kötelező rendelkezéseinek megalkotásában az alábbi intézmények vesznek
részt:
A Bizottság (Commission)
Az Európai Bizottság az Európai Unió végrehajtó szerve. tagjait a nemzeti kormányok
nevezik ki, de azoktól függetlenül működnek. A nagyobb országok
két-két, a kisebbek egy-egy tagot neveznek. Megbízásuk négy évre szól és megújítható.
A Tanács (Council)
Az Európai Unió döntéshozó szerve, amelyben a tagállamok kormányainak képviselői vesznek
részt.

A Tanács miniszteri szintű fórum, amely az egyes szakterületekhez alkalmazkodó
összetételben ülésezik.
A döntéseket egyhangúlag, vagy minősített többséggel kell meghozni.
Az Európai Parlament (European Parliament)
Fő feladatai: az Unió költségvetésének jóváhagyása, a Bizottság tevékenységének és a
törvényhozás folyamatának felügyelete. A Parlament tagjait öt évre választják.
A Parlament döntési jogköre az idők során jelentősen kibővült. Ma (az ügyektől függően)
véleményezési, egyetértési, együttműködési és együttes döntési jogosítványa van.
A Régiók Bizottsága (Committee of Regions)
A tagállamok bizonyos önállósággal rendelkező régió /tagállam, tartomány, nagyváros, stb.)
küldöttei.
A Gazdasági és Szociális Bizottság (Economical and Social Committee).
A gazdasági érdekcsoportok (szakszervezetek, szövetségek, stb.) képviselői.
Az Európai Bíróság (Court of Justice)
13 bírából áll, akiket a tagállamok jelölése alapján a miniszteri Tanács nevez ki.
Megbízatásuk hat évre szól és megújítható. Döntéseit többségi szavazattal hozza. A Bíróság
illetékessége kiterjed a tagállamok közötti, az Unió és a tagállamok közötti, a közösségi
intézmények közötti, továbbá az Unió és fizikai vagy jogi személyek közötti jogvitákra.
3.5.2. A döntéshozatali mechanizmus
A törvényeket az Európai Bizottság indítványozza önállóan, vagy az Európai Parlament vagy
a Miniszteri Tanács kezdeményezésére. A javaslatok az Európai Parlament elé kerülnek. Ott
először az illetékes Bizottságok foglalkoznak velük, majd az esetleges módosítások és
kiegészítések után megszavazzák, s a plenáris ülés elé terjesztik. Egyidejűleg a Régiók
Bizottsága és a Gazdasági és Szociális Bizottság is állást foglal. A véleményeket megkapja a
Bizottság, amelynek jogában áll a javaslatokat módosítani. A törvényjavaslat ezután második
olvasatban visszakerül az Európai Parlament elé, ahol megismétlődik az egész procedúra.
Ezután kapja meg a javaslatot végső döntés céljából a Miniszteri Tanács. A döntés
végrehajtása az Európai Bizottság feladata. A rendszert a következő séma ábrázolja (15. ábra).
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15. ábra. Az EU döntéshozási mechanizmusa

3.5.3. Hogyan születnek az EU élelmiszer előírásai?
Az EU élelmiszer előírásainak kidolgozásában az alábbi főigazgatóságok (DG) vesznek részt:
Vállalkozás, Információ (DG III.)
Egészség- és Fogyasztóvédelem (Health and Consumer Protection) (DG XXIV)

Mezőgazdaság (Agriculture) (DG VI.)
3.5.4. A főigazgatóságok szabályozási munkáját támogató bizottságok
Élelmiszertudományi Bizottság (Scientific Commitee for Food - SCF)
Független, elismert, gondosan kiválasztott szakértők
Élelmiszer Állandó Bizottság (Standing Committee for Foodstufs)
A tagországokat képviselő szakértők
Élelmiszer Tanácsadó Bizottság (Advisory Committee on Foodstuffs).
A mezőgazdaságokt, ipart, kereskedelmet, a fogyasztókat képviselő szervezetek
képviselői
Alkalmi Munkabizottságok
Egy-egy konkrét témára felkért egyéni szakértők
3.5.5. A törvényalkotás mechanizmusa
A törvényalkotás mechanizmusa két élesen elkülönülő szakaszra oszlik:
A javaslat elkészítése.
Az elkészült javaslat véglegesítése.
A Javaslat elkészítése
A kidolgozandó téma bizottsági szakértője (gyakran a tagállamok meghívott szakértőinek
bevonásával) kidolgozza az első Munkadokumentumot (Working Paper).
Ezt a 3.5.4. pontban ismertetett bizottságok elé bocsátják és észrevételeiket figyelembe véve a
Bizottság elkészíti az első Tervezetet (Draft).
Ezt az adott Főigazgatóság (DG) többi részlegei véleményezik és ezután válik Végleges
Tervezetté (Final Draft).
A javaslat jóváhagyása
A javaslatot a Bizottság az Official Journal "C" sorozatában publikálja. A tervezetet először a
Tanácsnak küldi meg a jóváhagyási procedúrára, innen kapja meg a Régiók Tanácsa, a
Parlament, valamint a Szociális és Gazdasági Bizottság. (A gyakorlatban a Bizottság a három
érdekelteknek egyidejűleg küldi meg a tervezetet.)
A további munkamenet:
- A Régiók Tanácsa vélemény kialakítása
- A Szociális és Gazdasági Bizottság véleményének kialakítása

- Parlamenti vélemény kialakítása
A vélemények ismeretében a Bizottság feladata, hogy mindhárom testülettel egyeztetetve
(észrevételeiket elfogadva, vagy meggyőzve őket azok visszavonásáról) egy olyan végleges
tervezetet alakítson ki, mely a Tanács alé kerül.
A Tanács a Parlament, valamint a Régiók Tanácsa és a Szociális és Gazdasági Bizottság
véleményeinek ismeretében négy, egyre magasabb szintű ülésen tárgyalja a végleges
javaslatot. Ezek:
- Munkacsoport
- Attasék Bizottsága
- Nagykövetek Bizottsága
- Miniszterek Bizottsága
3.5.6. A szabályok formája, közzétételre
Rendelet (angolul: regulation, németül: Verordnung)
Az Európai Unió ezen szabályozási formája a Hivatalos Közlönyben (Offical Journal)
megjelenő szöveg szerint valamennyi tagállamban egyaránt kötelező.
Irányelv (angolul: directive, németül: Richtlinie)
Az eltérés a rendelettől annyi, hogy az irányelvet nem automatikusan, a Brüsszelben
megjelenő formájában kell átvenniük a tagállamoknak: saját rendeleteiket, rendszabályaikat
kell úgy módosítani, hogy azok az irányelv rendelkezéseinek megfeleljenek.
Döntés (angolul: decision, németül: Entscheidung)
Nevének megfelelően egy bizonyos konkrét ügyre vonatkozik, ebben az esetben tehát nem
általános rendelkezésekről van szó.
Ajánlások (angolul: recommendation, németül: Entschliessung)
Az elnevezésnek megfelelően nem kötelező jellegű. Az élelmiszerminőség területén néhány
vizsgálati módszer használatát ajánlja az EU, amely ajánlást a gyakorlat átvett, vagyis a
módszereket valóban széles körben használják.
A szabályok közzététele, elérhetősége
A Hivatalos Közlöny (Official Journal)
Az Európai Unióra is érvényes és természetesen be is tartják azt az alapvető szabályt, hogy az
előírásokat a hivatalos közlönyben publikálni kell. Az Unió hivatalos közlönye a tagországok
valamennyi hivatalos nyelvén megjelenik.
Interneten elérhető.

3.6. Világkereskedelmi Szervezet
Organization) létrejötte és szerepe

szabályai,

a

WTO

(World

Trade

Az élelmiszerek az utóbbi évtizedekben a világkereskedelem fontos tényezőivé váltak.
Ezért az országok jó része félve saját előállítóik belső piacvesztésétől beviteli tilalmakkal de
legalább is vámokkal nehezítette az importot, illetőleg saját termelői támogatásával segítette
az exportot. A tiltások, a vámok és támogatások előbb láthatóvá tételére, majd fokozatos
felszámolására az 1948-ban létrehozott GATT /General Agreement on Trade and Tariff Általános Kereskedelmi és Vámegyezmény) keretében évtizedeken át folyt tárgyalások
eredményeként nemzetközi egyezmények születtek. Végrehajtásuk segítésére, felügyeletére
1994-ben, genfi székhellyel létrejött a WTO (World Trade Organization Világkereskedelmi
Szervezet)
Van azonban az élelmiszerek nemzetközi kereskedelmének másik, rejtettebb, bonyolultabb
akadályrendszere is. Ez az egyes országok eltérő minőségi (beleértve az egészségügyi
biztonságot is) előírásai és ezen előírások ellenőrzési rendszere.
Ezeknek a technikai jellegűnek nevezett akadályok lebontását szolgálják a GATT keretében
elkészült, de már a WTO-ban kiteljesedett TBT (Technical Barriers of Trade - A
Kereskedelem Technikai Akadályai) és az SPS (Sanitary and Phitosanitary - Egészségügyi és
Növényegészségügyi) egyezmények.
Ezek két alapelven nyugszanak:
- Minden államnak joga van az egészség-, az érdekek és a versenytisztaság érdekében
az országban szükséges szabályokat meghozni.
- Ezek a szabályok a szükséges biztonság szintjét nem haladhatják meg, és az import
terméket nem hozhatják a hazaival szemben hátrányos helyzetbe.
Az egyezmények a szükséges biztonság elfogadható szintjeként elsődlegesen a FAO/WHO
Codex Alimentarius és további mértékadó nemzetközi szervezetek dokumentumait fogadják
el. Az export korlátozásban magát sértve érzett ország ilyen jellegű panaszával a WTO-hoz
fordulhat.
3.6.1. Megállapodás a Kereskedelem Technikai Akadályairól (TBT)
A Megállapodás hatálya nem terjed ki az SPS Egyezmény alá tartozó intézkedésekre, így az
élelmiszerek esetében kevésbé fontos.
3.6.2. Megállapodás az Egészségügyi és Növényegészségügyi Intézkedésekről
(SPS)
A Megállapodás minden olyan egészségügyi és növény-egészségügyi intézkedésre vonatkozik,
amelyek direkt vagy indirekt módon befolyásolhatják a nemzetközi kereskedelmet. Az A.
Melléklet definíciói egyértelműsítik, hogy az egészségügyi intézkedések alatt úgy az emberi
mint az állati élet közvetlen vagy közvetett veszély elleni védelme értendő.

A 2. cikkely a Tagállamok ezzel kapcsolatos alapvető jogait és kötelességeit a következőkben
határozza meg:
- Minden államnak jogában áll az emberi, állati vagy növényi élet illetve egészség
védelmére intézkedéseket hozni.
- Az intézkedések csak olyan mértékűek legyenek, amelyek a védelem érdekében
tudományos megalapozottsággal szükségesek.
- Az intézkedések nem lehetnek valamely Tagállammal szembeni diszkrimináció
alapjai, nem akadályozhatják a nemzetközi kereskedelmet.
A 3. és 4. cikkely előírja, hogy a nemzeti intézkedések a lehető legszélesebb alapokon lehetőleg az alábbi nemzetközi szabványokon, útmutatókon, javaslatokon - alapuljanak. Ezek:
- FAO/WHO Codex Alimentarius,
- Járványos Állatbetegségek Nemzetközi Hivatala dokumentumai,
- Nemzetközi Növényvédelmi Konvenció dokumentumai.
- Ha egy Tagállam úgy érzi, hogy egy másik tagállam intézkedései nem kellően
megalapozottak, számára hátrányosan megkülönböztetőek az intézkedésekre magyarázatot
kérhet és ezt meg kell kapnia.
- Ha egy ország a létező nemzetközi szabványoktól, útmutatóktól, irányelvektől eltérő
intézkedéseket vezet be, azt a Bizottság Titkársága felé indokolnia kell.
- A Megállapodás végrehajtásával kapcsolatban felmerülő vitákat - szükség esetén szakértők
bevonásával - a GATT keretében született Vita Megoldási Megegyezés szerint kell rendezni.
4. Jogszabállyal kötelezővé tett műszaki szabályok
A jogszabályalkotás, a törvények, rendeletek létrehozása állami tevékenység lévén bizonyos
korlátokkal rendelkezik. Jelen fejezet témája szempontjából ilyen korlátok a következők:
- A jogalkotók felkészültsége, ismeretanyaga a részletekbe menő, technikai, műszaki
jellegű rendelkezések kidolgozásához általában nem elég.
- A jogalkotás időigényes, lassú folyamat. A műszaki jellegű rendelkezéseknél nem
alkalmas a gyors, tudományos, technikai változások érvényesítésére. Ezért ilyen,
műszaki részletekbe menő jogszabályok azzal a veszéllyel járnak, hogy a műszaki
haladás fékjeivé válnak.
E korlátok miatt alakultak ki a jogszabállyal kötelezővé tett műszaki szabályok. Ezeknél a
jogalkotás meghatározza e szabályok körét, megalkotásuk mechanizmusát (mindig arra
törekedve, hogy a szabály által érintett valamennyi fél részt vehessen abban) és elrendeli
kötelező alkalmazásukat.
4.1. A Magyar Élelmiszerkönyv
Az 1976. évi élelmiszer törvényben már szereplő, de a valóságban nem létező szabályozási
formát a magyar élelmiszerjog megújítása és EU harmonizációja élesztette fel.

A feladatokat megvalósító rendszert az érdekelt minisztériumok, érdekképviseletek az új
Élelmiszer Törvény előkészítése során dolgozták ki.
Eszerint:
-Az Élelmiszer Törvény és végrehajtási rendelete az EU szabályozási filozófiát, továbbá
néhány, különösen fontos konkrét szabályt (pl. a fogyasztók tájékoztatása, a hatósági
ellenőrzés) vesz át.
-Az érintett miniszterek a meglévő magyar rendeletek átdolgozásával (pl. élelmiszerek
vegyi-, mikrobiológiai szennyezettsége, élelmiszerek higiéniája, stb.) illetve új
rendeletek alkotásával (pl. eredetvédelem, stb.) kb. 15 általános jellegű EU szabályt
vesznek át.
-A kidolgozásra kerülő Magyar Élelmiszerkönyv I. Kötete kötelezően alkalmazandó
előírásként átveszi az EU kb. 130 részletes (un. technikai jellegű) szabályát.
-A Magyar Élelmiszer Könyv II. Kötete irányelveket dolgoz ki az EU-ban nem
szabályozott, a magyar előállítók és fogyasztók számára fontos élelmiszerekre. Ezek az
irányelvek megjelenésükkel kiváltják az eddigi termékszabványokat.
-A Magyar Élelmiszerkönyv III. Kötete, a Hivatalos Élelmiszervizsgálati
Módszergyűjtemény - az EU szabályok, és a magyar vizsgálati szabványok átvételével
vagy önállóan létrehozott módszerek bevezetésével - az I. és II. kötetben előírtak
ellenőrzésére szolgáló vizsgálati módszereket tartalmazza.
A Magyar Élelmiszerkönyv kidolgozásának munkái egy 1994-es Kormányrendelet alapján melyet az új Élelmiszer Törvény szó szerint átvett - már 1994-ben megkezdődtek.
A Magyar Élelmiszerkönyv kidolgozásának rendszere
Az élelmiszer törvény előírja, hogy az élelmiszer tudomány, az előállítók, az ellenőrök, a
fogyasztóvédők és az érdekelt minisztériumok képviselőiből 15 fős Magyar Élelmiszerkönyv
Bizottságot kell létrehozni. Ennek titkársági feladatait a Földművelésügyi Minisztérium látja
el.
A Bizottság az egyes szakterületek képviselőiből a szakbizottságokat (pl. tejipari,
húskészítmények, sütőipar, stb.) hoz létre.
Az előírások illetve irányelvek tervezeteit a Titkárság által felkért szakértők dolgozzák ki. Ezt
a szakbizottságok megvitatják, szükség szerint átdolgozzák, majd az Élelmiszerkönyv
Bizottság véglegesíti őket.
Az I. Kötet előírásait az érdekelt miniszterek egyetértésével FVM rendelet helyezi hatályba.
A II. Kötet irányelveit a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter közzéteszi.
A Magyar Élelmiszerkönyv I. kötete. Előírások

Az Európai Unió részletes (un. technikai jellegű) szabályai - melyek átvételére, a magyar
jogrendbe illesztésére e kötet szolgál - több ezer oldalt tesznek ki. Jogi formájuktól (rendelet,
direktíva, döntés) függő módon, de valamennyi tagállamban egyaránt kötelezőek.
Az előírások 10-15 %-ában voltak eltérések a hazai szabályoktól, de ezek 2-3 éves átmeneti
periódus biztosításával különös nehézség nélkül átvehetők voltak. Ilyenek pl. a jelölési
előírások, amelyek átvétele - ha az a csomagolóanyagok természetes lecserélése során történik
- nem jelent nagy problémát.
Az előírások kb. 5-10 %-ánál lényeges eltérések vannak. Ezek "kezelésére" kétféle megoldás
alakult eddig ki:
-4-5 éves, vagy egészen az EU tagságig tartó hatályba lépési időt szab meg az
Élelmiszerkönyv.
-Az átvett előírás néhány pontjánál rögzíti azt, hogy az adott szabálytól a
Magyarországon gyártott termék bizonyos pontjaiban pontosan meghatározott módon
eltérhet. Az Élelmiszerkönyv Bizottság elképzelése szerint az EU belépési
tárgyalásokon a magyar delegációnak e pontokban meg kell próbálni Magyarország
számára eltérést kiharcolni.
1999. végéig 105 előírás lépett hatályba.
Ezzel az EU szabályozást lényegében "utolértük" a továbbiakban annak változásait
(módosítások, új dokumentumok) kell követni.
A Magyar Élelmiszerkönyv II. kötete. Irányelvek
A II. Kötet - mely az egyes élelmiszerekre, élelmiszer csoportokra vonatkozó irányelveket
szabályozza - már nem magyar sajátosság. Szerepe, felépítése megegyezik a több európai
országban (Németország, Ausztria, Svájc, Franciaország) évtizedek óta működő
élelmiszerkönyvekkel. Az európai országokban ugyanis (amelyik országban egyáltalán
szükségesnek látták nemzeti színtű élelmiszer termék előírások megalkotását) nem a nálunk
megszokott szabványban, hanem élelmiszerkönyvben szabályoznak.
Az európai országok élelmiszerkönyveinek termékleírásai, irányelvei nem jogilag, hanem a
gazdasági gyakorlatból következően kötelezőek.
Ezt elősegítendő az Élelmiszer Törvény végrehajtási rendelet 27. §. /2/ bekezdése előírja,
hogy a Magyar Élelmiszerkönyv irányelveiben szereplő megnevezéssel csak az ottani
leírásnak megfelelő terméket szabad előállítani/forgalmazni.
Ez az előállítók számára azt jelenti, hogy az irányelvek betartása gyakorlatilag kötelező.
Az irányelvek kidolgozása 1999. végére lényegében befejeződött. A továbbiakban a megjelent
19 irányelv karbantartása (módosítás, kiegészítés) a feladat.

A Magyar Élelmiszerkönyv III. Kötete.
Hivatalos Élelmiszervizsgálati Módszergyűjtemény
Az élelmiszer ellenőrzés alapvető követelménye a megbízható, egységesen használt
módszerek léte. Ezek összegyűjtésére szolgál - a külföldi országok (Németország, Ausztria,
Svájc) megoldásaihoz hasonlóan - a Magyar Élelmiszerkönyvhöz csatlakozó Hivatalos
Élelmiszervizsgálati Módszergyűjtemény.
A Módszergyűjtemény esetében nem a szabványok felváltásáról van szó. Élelmiszer vizsgálati
módszer szabványosítás ugyanis a nemzetközi (ISO, CEN/CENELEC) és a fejlett országok
nemzeti szabványosító szervezetben is (AFNOR, BSI, DIN) folyik.
A törvény utal arra, hogy a Módszergyűjteménybe automatikusan bekerülnek (egyszerű
felsorolásként) az Európai Uniótól átvett MSz-EN jelű szabványok és a termék irányelvek
igényeit kielégítő egyéb MSz szabványok.
Csupán arról van tehát szó, hogy az Élelmiszerkönyv előírásainak és irányelveinek ellenőrzési
lehetősége nem "szolgáltatható ki" egy másik rendszer vizsgálati módszer kidolgozó
tevékenységének. Ideális együttműködés esetén a Módszergyűjtemény céljára nem is kellene
vizsgálati módszert alkotni, mert mindenre van (és listára vehető) szabvány. Ha viszont nem
vagy nem egészen ez a helyzet, megvan a lehetőség az önálló módszerek kidolgozására vagy
más nemzetközi, vagy nemzeti szervezetek dokumentumaiból való átvételre.
A Módszerkönyv kidolgozási munkái 1997-ben kezdődtek meg, első része 2000. első
negyedévében jelent meg.
5. Széles körű konszenzuson alapuló (qvázi kötelező) műszaki szabályok
Mint a 3. pontban utaltunk rá a széles körű konszenzuson alapuló műszaki szabályok szűken
értelmezve nem tekinthetők az élelmiszerjog részének, hiszen alkalmazásuk jogilag nem
kötelező.
Szélesebb értelemben azonban az élelmiszerjoghoz kell őket sorolni, mivel a gyakorlati élet
sok ok miatt rákényszeríti a gazdaság szereplőit betartásukra. Az okok nagyobb része
gazdasági.
Mindezek miatt alakult tehát ki a fejlett piacgazdaságú országokban az a helyzet, hogy ezeket
az önkéntes szabályokat a gazdaság szereplői létrehozzák és következetesen be is tartják.
5.1. Magyar szabványok
5.1.1. A szabványosítás lényege
A szabvány olyan műszaki előírás, mely egy adott termék meghatározó tulajdonságaira
vonatkozó műszaki követelményeket tartalmaz. Így eszköz ahhoz, hogy egy adott,
rendszeresen különböző helyeken előállított terméket egységesen, a lehető
leggazdaságosabban és a megkívánt minőségben állítsák elő.

A szabványok (pontosabban az ilyen jellegű előírások) az emberiség történetében akkor és ott
jelentek meg, amikor és ahol az önellátást már lényegesen meghaladó termelés kezdett
kialakulni.
5.1.2. A magyar szabványosítás rendszere
Az 1940-es évek végétől Magyarországon kialakult gazdasági, társadalmi rendszer felismerte
a szabványosítás jelentőségét és az állami irányítás eszközévé tette azzal, hogy mint minden
mást, a szabványosítást is államosította. A Magyar Szabványügyi Intézet 1951-ben Magyar
Szabványügyi Hivatal néven állami szervvé alakult, a szabványok alkalmazását kötelezővé
tették. Ezzel a szabványosítás a központi állami irányítás egyik igen fontos eszközévé vált.
Az 1990-es társadalmi-gazdasági változások a szabványosítás területén is napirendre tűzték a
megújítást, ami a fejlett európai országokban mára kialakult rendszer átvételét jelentette az új
törvénnyel.
A nemzeti szabványokat (jelzésük MSz) a Magyar Szabványügyi Testület hozza létre. A
szabványok alkalmazása önkéntes. A Testületnek tagja lehet bármely jogi személy vagy
gazdálkodó szervezet.
A Testület szervei:

a Közgyűlés
a Szabványügyi Tanács
a szabványositó műszaki bizottságok
az Ügyintéző Szervezet

5.1.3. Az élelmiszer szabványosítás
Az élelmiszerek területén a szabványosítás nem vált általánossá. Az ipari méretű élelmiszer
előállítás az egyéb árucikkeknél jóval később kezdett kialakulni. A szabványosítás ipari
termékeknél azonnal szembetűnő előnyei (azonos méretek, csereszavatosság) élelmiszernél
nem állnak fent. Feltehetően ezért alakult ki az a helyzet, hogy a feldolgozott élelmiszerekre
sem nemzeti, sem nemzetközi szinten nem készültek szabványok a század első felében.
Magyarország - a többi u.n. szocialista országgal együtt, a Szovjetunió példáját követve - az
ötvenes évektől nagy erővel megkezdte az élelmiszerek szabványosítását. A nyolcvanas
évekre 772 termékszabvány (és 701 vizsgálati szabvány) volt hatályba, mely lényegében az
akkori teljes élelmiszer választékot lefedte.
Számuk a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak hatályba lépésével, majd a II. Kötet
irányelveinek megjelenésével töredékükre csökkent. Élelmiszer termékszabványok már
egyáltalán nem készülnek.
5.2. Nemzetközi szabványok
Az áruforgalom és a szolgáltatások (pl. vasúti közlekedés) nemzetközivé válásával a
szabványosításnak is lépést kellett tartania: fokozatosan kialakultak a nemzetközi szabványok.

5.2.1. FAO/WHO Codex Alimentarius
1962-ben az ENSZ két, talán legfontosabb szakosított szervezete az Élelmiszer és
Mezőgazdasági Szervezet (FAO), valamint az Egészségügyi Világszervezet (WHO) hozta
létre a FAO/WHO Codex Alimentarius Főbizottságát.
A Codex Alimentarius Főbizottság a belépési szándékukat kinyilvánított és taggá felvett
országok (jelenleg 146 ország) képviselőiből áll.
A két ülés között szükséges irányítást a Főbizottság által megválasztott Végrehajtó Bizottság,
a szervező munkát pedig a Rómában működő Titkárság végzi.
A működés - ami alatt szabványok (standards), irányelvek (guidelines), útmutatók (codes)
kidolgozása, valamint az adalék-, maradék- és szennyező anyagok egészségügyi kiértékelése
értendő - regionális és világ szinten létrehozott munkabizottságokban folyik.
A Codex (1994-el bezárólag) kidolgozott
- 237 termékszabványt
- 41 higiéniai és technológiai útmutatót.
Elvégezte az esetleges egészségügyi veszély szempontjából az értékelését:
- 185 növényvédő szernek,
- 761 élelmiszer adalékanyagnak,
- 26 élelmiszer maradékanyagnak
- 54 állatgyógyszernek.
Megállapította az élelmiszerben maximálisan megengedhető maradékot:
3274 növényvédő szerre.
És ami számokkal nem fejezhető ki, de legalább ennyire vagy talán még inkább fontos:
A Codex a világ élelmiszer szabályozásának összefogó, a más nemzetközi és különösen a
nemzeti szabályozások meghatározó központjává vált.
Az élelmiszerek világkereskedelme, amely a hatvanas évek elején létrehozta a Codexet, a 90es évek második felében a WTO szerződésekkel új lökést adott a munkájának.
Magyarország aktivan résztvesz a Codex munkájában, egyik fontos munkabizottsága. Az
Analitikai és Mitavételi Módszerek Titkárságát mi működtetjük.
5.2.2. ISO szabványok
A fejlett országokban a század elején létrejött nemzeti szabványosító szervezetek 1923-tól
rendszeres évi konferenciákon próbálták tevékenységüket és a nemzetközi áruforgalom
számára legfontosabb szabványaikat összehangolni. 1928-ban, prágai konferenciájukon önálló
szervezetet a Nemzeti Szabványosító Szervezetek Nemzetközi Szövetségét alakították meg.
Ez 1946-tól, genfi székhellyel Nemzetközi Szabványügyi Szervezetként (ISO) működik.

Feladatának a nemzetközi árucsere, a műszaki, tudományos és gazdasági együttműködést
segítő dokumentumok kidolgozását tekinti. E dokumentumokat 1972-ig nemzetközi szabvány
ajánlásnak (ISO-R), azóta nemzetközi szabványnak (IS) nevezi.
A gyakorlati munka a műszaki biztotságokban folyik. Magyarország a TC 34 jelű,
Mezőgazdasági Élelmezési Termékek titkárságát látja el.
5.2.3. CEN (Európai Szabványosítási Bizottság - Comité Européen de
Normalistaion) szabványok
Az Európai Gazdasági Közösség 1975-ben alakult szabványosítási szervezete tevékenysége az
EK általános szabályozási elveit megújító 1985-ös "új megközelítés" (new approach)
publikálása után aktivizálódott.
Az új megközelítés megvalósítására a CEN 1989-ben kidolgozta, majd beindította az
élelmiszer-vizsgálati módszer szabványosítását. Az EK Bizottsága a vizsgálati módszer
direktívák kidolgozását, kibocsátását ezidőtől megszüntette.
Az első, élelmiszerekkel foglalkozó műszaki bizottság a CEN/TC 174 jelű, "Gyümölcs és
zöldséglevek vizsgálati módszerei" már 1988-ban megalakult. Az általa kidolgozott módszer
szabványokat Magyarország (MSz, EN jelzéssel) folyamatosan veszi át és jelenteti meg.
5.2.4. Az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága
(United Nations Economic Commission for Europe - Un/ECE)
1949-ben az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága Mezőgazdasági
munkabizottságot hozott létre a gyorsan romló élelmiszerek szabványosítására.

Albizottsága

1974-ben a munkabizottság nevét és ezzel tevékenységét is módosították. A "Gyorsan Romló
Termékek Szabványosítási Munkabizottsága" ettől kezdve az élelmiszereken kívül más, nem
étkezési célú mezőgazdasági termékekre (pl. vágott virág) is készít szabványokat.
Az elmúlt ötven év alatt a következő területeken készített és bocsátott ki a munkabizottság
szabványokat:
Friss gyümölcs-zöldség
Száraz és szárított gyümölcs-zöldség
Baromfi hús
Héjas tojás
Hűtött héjas tojás
Tartósított tojás
Vágott virág
Az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága szabványosítási tevékenységének legnagyobb haszna
az volt, hogy mikor az Európai Gazdasági Közösségnek az egységes belső piac kialakításához
a nyolcvanas években kipróbált, minden ország által elfogadható minőségi előírásokra volt
szüksége készen találta és átvette az ENSZ EGB szabványait.

Így az Európai Unió ma hatályos - már Magyarország által is átvett - friss fogyasztásra szánt
gyümölcs-zöldség, tojás és baromfihús előírásai az ENSZ EGB szabványok szó szerinti
átvételei.
5.2.5. Egyéb nemzetközi szervezetek szabványai
A FAO/WHO Codex Alimentariust a kormányok, az ISO-t nemzeti szabványosító szervetek
hozták létre. A valóban civil szféra, az egyes országok előállítói, kereskedői, vagy egyszerűen
a szakemberei is létrehozták különféle nemzetközi szervezeteiket a számukra is
elengedhetetlen együttműködés segítésére. Az ezen szervezeteket létrehozók vagy a
létrehozott szervezetek apparátusa is rájött a közösen használható szabályok (melyeket
sokszor nem így neveznek, de a lényegük ez lévén nyugodtan mondhatunk szabványnak)
alkotásának fontosságára.
5.3. Jó gyártási-, higiéniai-, mezőgazdasági-, laboratóriumi gyakorlat
stb. útmutatók
A GMP meghatározza azokat a szakmai - műszaki és szervezési - követelményeket,
melyeknek az élelmiszer előállítása, tárolása, forgalmazása során meg kell felelni annak
érdekében, hogy az élelmiszer biztonságos és előírt minőségű legyen.
A 93/43 EEC számú irányelv az élelmiszerhigiéniáról előírja: a tagállamok ösztönözzék
élelmiszer-előállítóikat/forgalmazóikat arra, hogy önkéntes alapon hozzanak létre a Helyes
Higiéniai Gyakorlatra - GHP vonatkozó szabályzatokat együttműködve a megfelelő
hatóságokkal és a fogyasztói csoportok képviselőivel, és ezeket a szabályzatokat az érdekeltek
bevonásával széles körű konzultáció során egyeztessék.
5.4. Magatartási irányelvek
A 8.4. pontban tárgyalt GMP-GHP-vel teljesen azonos jellegűek, a Code of Practice Magatartási irányelvként ismert dokumentumok. Ezeket is szakmai szövetségek dolgozzák ki,
de általában nem műszaki, hanem inkább etikai jellegű témákra, pl. jelölési-, reklám-,
kereskedelmi magatartási, eljárási szabályokat rögzítve.
6. Szűkebb konszenzuson alapuló (önkéntes) műszaki szabályok
A 8. pontban ismertetett szabályozási formák közül a szabványt, útmutatót, irányelvet szűkebb
körben is használják.
Olyan vállalatok, vállalat-csoportok, kereskedelmi láncok dolgozzák ki és alkalmazzák őket,
melyek azonos névvel, de legalább is azonos imázzsal lépnek fel a piacon. Ezért rendkívül
fontos számukra a kibocsátott termékek meghatározott, stabil minősége.
6.1. Termelői, kereskedelmi csoportok szabványai, útmutatói, irányelvei
Az ilyen szabályok száma és jelentősége a kilencvenes évek elejétől kezdett ugrásszerűen
megnőni. A nálunk is megjelent gyorsétterem hálózatok és a nemzetközi kereskedelmi láncok
- miután filozófiájuk sarkalatos pontja, hogy az egész világon ugyanazt az igényes és stabil

minőséget kínálják - magukkal hozták saját nyersanyag, tevékenység és késztermék
szabályaikat.
6.2. Vállalati szabványok, útmutatók, irányelvek
A 9.1. pontban ismertetettekkel teljesen azon célú, jellegű szabályok. Azoktól való
megkülönböztetését az indokolja, hogy - egy, általában kisebb vállalat dokumentumairól lévén
szó - a gazdaságnak sokkal kevesebb szereplőjét érinti, mint az előbbiek.
7. A magyar minőségügyi jogi szabályok jegyzéke
7.1. Élelmiszerek előállítása és forgalmazása
7.1.1. Élelmiszer Törvény, élelmiszerek előállítása
 1995. évi XC. törvény az élelmiszerekről
 1/1996. (I.9.) FM-NM-IKM együttes rendelet az élelmiszerekről szóló 1995. évi XC.
törvény végrehajtásáról
 Módosításai: 35/1996. (XI.30.) FM-NM-IKIM együttes rendelet
45/1999. (IV. 30.) FVM-EüM-GM együttes rendelet
16/2000. (IV. 6.) FVM-EüM-GM együttes rendelet
7.1.2. Élelmiszerek forgalmazása
 19/1977. (XII. 20.) BkM rendelet a szeszes ital értékesítésének korlátozásáról
 Módosításai: 12/1986. (XII. 10.) BkM rendelet
5/1989. (IV. 1.) KeM rendelet
 15/1989. (IX. 7.) KeM rendelet az egyes kereskedelmi tevékenységek gyakorlásáról
 Módosításai: 34/1998. (V. 22.) IKIM rendelet
49/1999. (VIII. 8.) GM rendelet /1. mell.: 8.- fűszerpapr. őrl./
 35/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet a vásárokról és a piacokról
 Módosításai: 5/1997. (I. 22.) Korm. rendelet
31/1997. (II. 8.) Korm. rendelet
103/1998. (V. 22.) Korm rendelet
197/1998. (XII. 4.) Korm. rendelet
 1/1997. (I. 17.) IKIM rendelet az élelmiszer-forgalmazás rendjéről
 Módosítása: 47/1997. (IX. 10.) IKIM rendelet
 4/1997. (I. 22.) Korm. rendelet az üzletek működéséről és a belkereskedelmi
tevékenység folytatásának feltételeiről
 Módosításai: 136/1997. (VII. 29.) Korm. rendelet
102/1998. (V. 22.) Korm. rendelet
 44/1998. (III. 11.) Korm. rendelet a házaló kereskedésről
 59/1999. (XI. 26.) EüM rendelet a vásári, piaci és vásárcsarnoki árusítás
közegészségügyi szabályairól.
 80/1999. (XII. 28.) GM-EüM-FVM együttes rendelet a vendéglátás és közétkeztetés
keretében történő élelmiszer-előállítás és -forgalmazás feltételeiről

7.1.3. Élelmiszerkönyv (MÉ - Magyar Élelmiszerkönyv)
7.1.3.1. Előírások
 40/1995. (XI. 16.) FM rendelet a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól
 Módosításai: 30/1996. (XI. 5.) FM rendelet
27/1997. (IV. 25.) FM rendelet
27/1998. (IV. 22.) FM rendelet
44/1998. (VI. 16.) FM rendelet
26/1999. (III. 5.) FM rendelet
73/1999. (VIII. 31.) FVM rendelet
22/2000. (V. 18.) FVM rendelet
7.1.3.2. Irányelvek
KÖZLEMÉNYEK:










A MÉ irányelveinek közzététele (MÉM Értesítő 1997. április 25.)
A MÉ irányelveinek közzététele (MÉM Értesítő 1997.december 10.)
A MÉ irányelveinek közzététele (MÉM Értesítő 1998. május 15.)
A MÉ irányelveinek módosítása (FVM Értesítő 1999. március 30.)
A MÉ irányelveinek módosítása (FVM Értesítő 1999. április 12.)
A MÉ irányelveinek módosítása (FVM Értesítő 1999. május 31.)
A MÉ irányelveinek módosítása (FVM Értesítő 1999. július 15.)
A MÉ irányelveinek közzététele (FVM Értesítő 1999. szeptember 8.)
A MÉ irányelveinek közzététele (FVM Értesítő 1999. december 31.)
7.1.4. Szabványosítás

 1995. évi XXVIII. törvény a nemzeti szabványosításról
7.1.5. Szakmai követelmények
 7/1984. (VIII. 1.) EüM-MÉM együttes rendelet a gombavizsgálattal kapcsolatos
szakképesítésről
 64/1994. (XII. 15.) FM rendelet a szakmai követelmények kiadásáról
 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési
feltételeiről
 Módosítása: 8/2000. (V. 18.) KöM rendelet
 27/1996. (X.4.) FM rendelet a földművelésügyi ágazathoz tartozó szakképesítésekre
szervezhető mesterképzés szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról
 Módosításai: 20/1997. (III. 12.) FM rendelet
25/1997. (IV. 4.) FM rendelet
19/1998. (IV. 8.) FM rendelet
 4/1999. (I. 14.) FVM-KöM-GM rendelet a szakmai követelmények kiadásáról
 8/1999. (II. 1.) OM rendelet a műszaki felsőoktatásban folyó szakirányú továbbképzési
szakok képesítési követelményeiről - /Pl.: környezetvédelem, minőségügy/

 6/2000. (IV. 6.) OM rendelet a kertészeti és élelmiszergazdasági szaktanácsadó
szakirányú továbbképzési szak képesítési követelményeiről
7.1.6. Munkaköri alkalmasság
 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés
alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről
7.1.7. Jövedéki szabályozás
 1997. évi CIII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának
különös szabályairól
 Módosítása: 1998. évi LIX. törvény,
1999. évi XCIX. törvény
 35/1997. (XI. 26.) PM rendelet a jövedéki adóról és a jövedéki termékek
forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény végrehajtásáról
 Módosításai: 15/1998. (IV. 30.) PM rendelet
36/1998. (XII. 21.) PM rendelet
22/2000. (V. 18.) PM rendelet
 36/1997. (XI. 26.) PM rendelet a zárjegy alkalmazásának, a zárjeggyel való
elszámolásnak a részletes szabályairól
 43/1997. (XII. 30.) PM rendelet a jövedéki termékek veszteségnormáiról
 Módosítása: 38/1998. (XII. 21.) PM. rendelet
7.1.8. Termékspecifikus jogszabályok
7.1.8.1. Ásványvíz, ivóvíz
 97/1999. (XI. 18.) FVM-EüM-GM együttes rendelete a természetes ásványvíz, a
forrásvíz, az ivóvíz és az ásványi anyagokkal dúsított ivóvíz palackozásáról és
forgalmazásáról
 74/1999. (XII. 25.) EüM rendelet a természetes gyógytényezőkről
 SZABVÁNY: az 58/1999. (XI. 26.) EüM rendelet értelmében
 MSZ 450/1:1989 Ivóvíz. Minősítés fizikai és kémiai vizsgálat alapján
 MSZ 450/2:1991 Ivóvíz. Minősítés mikroszkópikus biológiai vizsgálat
alapján
 MSZ 450-3:1990 Ivóvíz. Minősítés mikrobiológiai vizsgálat alapján
7.1.8.2. Borászat
 1997. évi CXXI. törvény a szőlőtermesztésről és a borgazdaságról
 106/1997. (XII. 19.) FM rendelet a szőlőtermesztésről és a borgazdaságról szóló 1997.
évi CXXI. törvény végrehajtásáról
 Módosításai: 26/1998. (IV. 17.) FM rendelet
20/1998. (IX. 9.) FVM rendelet
103/1999. (XII. 20.) FVM rendelet
15/2000. (IV. 6.) FVM rendelet

 1994. évi XI. törvény a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek között a
bormegnevezések kölcsönös védelméről és ellenőrzéséről Brüsszelben, 1993. november
23-án aláírt Megállapodás kihirdetéséről
 1994. évi CII. törvény a hegyközségekről
 Módosítása: 1997. évi CXXII. törvény
 34/1997. (V. 9.) FM rendelet a hegyközségek adatszolgáltatási rendjéről
 66/1998. (XII. 31.) FVM rendelet az Országos Borszakértő Bizottságokról
 21/2000. (V. 18.) FVM-PM rendelet a borászati termékek egységes bizonylatolási,
nyilvántartási és elszámolási rendjéről
7.1.8.3. Dohánytermékek
 36/1996. (XII. 11.) FM-NM-IKIM együttes rendelet a dohánytermékek előállításáról,
forgalmazásáról és ellenőrzéséről
7.1.8.4. Gyógynövények
 37/1976. (X. 29.) MT rendelet a gyógynövények és illóolajok vizsgálatáról,
minősítéséről, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, egységes szerkezetben a
2/1978. (III. 16.) NIM rendelettel
7.1.9. Ökoélelmiszerek
– 140/1999. (IX. 3.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai
követelmények szerinti előállításáról, forgalmazásáról és jelöléséről
- 2/2000. (I. 18.) FVM-KöM együttes rendelet a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek
ökológiai követelmények szerinti előállításának, forgalmazásának és jelölésének
részletes szabályairól9
7.2. Egészségvédelem
7.2.1. Közegészségügy
 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről
 Módosítása: 1999. évi LXXI. törvény
 16/1982. (XII. 30.) EüM rendelet a gombával
kapcsolatos közegészségügyi
szabályokról
 9/1985. (X.23.) EüM-BkM együttes rendelet az étkeztetéssel kapcsolatos
közegészségügyi szabályokról
 5/1990. (II. 28.) SZEM rendelet az ételmérgezés esetén követendő eljárásról
 1991. évi XI. törvény az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról - (ÁNTSz)
 7/1991. (IV. 26.) NM rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
szervezetéről és működéséről
 Módosítása: 59/1997. (XII. 21.) NM rendelet
 59/1999. (XI. 26.) EüM rendelet a vásári, piaci és vásárcsarnoki árusítás
közegészségügyi szabályairól.

7.2.2. Élelmiszer szennyeződések
 4/1998. (XI. 11.) EüM rendelet az élelmiszerekben előforduló mikrobiológiai
szennyeződések megengedhető mértékéről
 12/1998. (XII. 11.) EüM rendelet az élelmiszerek radioaktív szennyezettségének
megengedhető mértékéről
 2/1999. (II. 5.) EüM rendelet az állatgyógyászati készítmények élelmiszerekben
előforduló maradványának megengedhető mértékéről
 Módosítása: 57/1999. (XI. 26.) EüM rendelet
 17/1999. (VI. 16.) EüM rendelet az élelmiszerek vegyi szennyezettségének
megengedhető mértékéről
7.2.3. Élelmiszer higiénia
 6/1980. (III. 6.) MÉM rendelet az élelmiszeripari gépek higiéniai minősítéséről
 17/1999. (II. 10.) FVM-EüM együttes rendelet az élelmiszerek előállításának és
forgalmazásának élelmiszer-higiéniai feltételeiről
7.2.4. Állategészségügy / Állatvédelem














1995. évi XCI. törvény az állategészségügyről
41/1997. (V. 28.) FM rendelet az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról
1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről
243/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet az állatkisérletek végzéséről
244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet az állatvédelmi bírságról
245/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet a települési önkormányzat jegyzőjének az állatok
védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és
hatásköreiről
2/1999. (II. 5.) EüM rendelet az állatgyógyászati készítmények élelmiszerekben
előforduló maradványának megengedhető mértékéről
9/1999. (I. 27.) FVM rendelet a vágóállatok levágásának és leölésének állatvédelmi
szabályairól
10/1999. (I. 27.) FVM rendelet az Állatvédelmi Tanácsadó Testületről
32/1999. (III. 31.) FVM rendelet a mezőgazdasági haszonállatok tartásának
állatvédelmi szabályairól
36/1999. (IV. 22.) FVM-KöM-GM együttes rendelet a kísérleti állatok tenyésztésének
(szaporításának), tartásának, szállításának és forgalomba hozatalának szabályairól
13/1999. (IV. 28.) KHVM-FVM együttes rendelet az állatszállításról
8/1999. (VIII. 13.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet a veszélyes állatokról és
tartásuk engedélyezésének részletes szabályairól
7.2.5. Növényegészségügy / Növényvédelem

 2000. évi XXXV. törvény a növényvédelemről
 24/1995. (VII. 12.) FM rendelet a növényegészségügyi és talajvédelmi állomásokról
 1996. évi CXXXI. törvény a növényfajták állami elismeréséről, valamint a vetőmagvak
és vegetatív szaporítóanyagok előállításáról és forgalmazásáról

 92/1997. (XI. 28.) FM rendelet a növényi genetikai anyagok megőrzéséről és
felhasználásáról
 63/1997. (IX. 10.) FM rendelet a növényvédelmi és növényegészségügyi vizsgálatokért
fizetendő díjakról
 Módosítása: 47/1999. (V.19.) FVM rendelet
7.3. Élelmiszer ellenőrzés
7.3.1. Hatósági ellenőrzés általános szabályozása
 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről (292-296/A. §-ok a termékminőséggel
kapcsolatos bűncselekmények és szankcionálásuk)
 65/1994. (XII. 24.) FM rendelet az Országos Borminősítő Intézetről
 Módosítása: 26/1995. (VII. 12.) FM rendelet
 1995. évi XCII. törvény a takarmányok előállításáról és forgalombahozataláról,
egységes szerkezetben a végrehajtására kiadott 25/1996. (IX. 4.) FM rendelettel
 23/1995. (VII. 12.) FM rendelet az állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző
állomásokról
 26/1997. (IV. 18.) FM rendelet a takarmányok hatósági vizsgálataiért fizetendő díjakról
 55/1997. (VIII. 14.) FM-IKIM-NM-PM együttes rendelet az egyes élelmiszer-ellenőrzési
igazgatási szolgáltatásokért fizetendő díjakról, valamint a díjak és a minőségvédelmi
bírság megfizetésének és felhasználásának módjáról
 Módosítása: 48/1998. (VI. 24.) FM-IKIM-NM-PM együttes rendelet
 56/1997. (VIII. 14.) FM-IKIM-NM együttes rendelet az élelmiszerek megsemmisítésének
feltételeiről és módjáról
 21/1998. (IV. 8.) FM-BM-HM-IKIM-NM rendelet az élelmiszerek ellenőrzésének
rendjéről
 46/1999. (V. 19.) FVM rendelet egyes állat-egészségügyi igazgatási szolgáltatások
díjairól
 1999. évi LXIX. törvény a szabálysértésekről
 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet az egyes szabálysértésekről
7.3.2. Fogyasztóvédelem
 4/1978. (III. 1.) BkM rendelet a vásárlók minőségi kifogásainak intézéséről
 Módosításai: 4/1993. (III. 26.) IKM rendelet
47/1995. (X. 6.) IKM rendelet
37/1996. (VI. 28.) IKM rendelet
54/1999. (X. 6.) GM rendelet
 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 2298/1997. (IX. 30.) Korm. határozat a fogyasztóvédelmi szabályozás korszerűsítésével
kapcsolatos további feladatokról
 79/1998. (IV. 29.) Korm. rendelet az áruk és szolgáltatások biztonságosságáról és az
ezzel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról
 89/1998. (V. 8.) Korm. rendelet a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség szervezetéről,
feladat- és hatásköréről, valamint a fogyasztóvédelmi bírság felhasználásáról

7.3.3. Export ellenőrzés
 22/1993. (VII. 1.) FM rendelet az Európai Közösségek tagállamaiba kiszállításra kerülő,
friss fogyasztásra szánt gyümölcs és zöldség minőségének kötelező vizsgálatáról
 Módosítása: 51/1994. (VIII. 19.) FM rendelet
7.3.4. Import ellenőrzés
 2/1981. (I. 23.) BkM rendelet a minőségvédelem egyes kérdéseiről
 1/1987. (I. 15.) EüM-BkM-KkM együttes rendelet a külföldi élelmiszerek behozatalának
egészségügyi feltételeiről
7.3.5. Minősítés
 13/1998. (IV. 3.) FM rendelet a vágóállatok vágás utáni minősítéséről
 14/1998. (IV. 3.) FM rendelet a vágómarhák vágás utáni minősítéséről és a hasított
félsertések kereskedelmi osztálybasorolásáról
 15/1998. (IV. 3.) FM rendelet a vágósertések vágás utáni minősítéséről és a hasított
félsertések kereskedelmi osztálybasorolásáról
 16/1998. (IV. 3.) FM rendelet a vágójuhok vágás utáni minősítéséről
7.4. Minőségügy (általános)
7.4.1. Akkreditálás
 1995. évi XXIX. törvény a laboratóriumok, a tanúsító szervezetek akkreditálásáról
 182/1997. (X. 17.) Korm. rendelet a műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló,
ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelöléséről
 Módosítása: 141/1999. (IX. 3.) Korm. rendelet
7.4.2. Minőségtanúsítás
 47/1968. (XII. 18.) Korm. rendelet a termékek minőségének tanúsításáról
 Módosítása: 68/1985. (XII. 28.) MT rendelet
 2/1984. (III. 10.) BkM-IpM együttes rendelet a használati-kezelési útmutatóról és a
minőség tanúsításáról
 3/1996. (VI. 19.) ME rendelet a Nemzeti Minőségi Díj alapításáról
 1/1998. (I. 12.) FM rendelet a kiváló minőségű és a hagyományos különleges
tulajdonságú élelmiszerek megfelelőségének tanúsításáról
 208/1999. (XII. 26.) Korm. rendelet az egységes megfelelőségi jelölés használatáról
7.4.3. Mérésügy
 1991. évi XLV. törvény a mérésügyről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló
127/1991. (X. 9.) Korm. rendelettel
 Módosítása: 68/2000. (V. 19.) Korm. rendelet

7.5. Piaci magatartás
7.5.1. Agrárpiaci rendtartás
 1993. évi VI. törvény az agrárpiaci rendtartásról
 Módosítása: 1995. évi IC. törvény
 11/1993. (III. 24.) FM rendelet a terméktanácsok miniszteri elismerésének rendjéről
 5/1997. (I. 30.) FM rendelet a tehéntej termékpálya szabályozásáról
 Módosítása: 38/1998. (X. 9.) FVM rendelet
7.5.2. Eredetvédelem, iparjogvédelem





1995. évi XXXIII. törvény a találmányok szabadalmi oltalmáról
1995. évi LXXXIII. törvény a Magyar Köztársaság nemzeti jelképeinek használatáról
1997. évi XI. törvény a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról
87/1998. (V. 6.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi
árujelzőinek oltalmára vonatkozó részletes szabályokról
 1999. évi LXXXIII. törvény a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi
Megállapodáshoz kapcsolódó1989. évi Jegyzőkönyv kihirdetéséről
7.5.3.Piaci verseny
 1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartásról és a versenykorlátozás
tilalmáról
 1997. évi LVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenységről
7.5.4. Termékfelelősség
 1993. évi X. törvény a termékfelelősségről
 Módosítása: 1998. évi XXV. törvény
7.6. A környezet védelméről szóló jogszabályok
7.6.1. Alapvető környezetvédelmi előírások
 1/1990. (XI. 13.) KTM rendelet a Környezetvédelmi Főfelügyelőségről és a
környezetvédelmi felügyelőségekről
 24/1992. (I. 28.) Korm. rendelet egyes környezet- és természetvédelmi jogszabályok
módosításáról, valamint a jegyző környezet- és természetvédelmi feladat- és
hatásköréről
 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
 1995. évi LVI. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek
környezetvédelmi termékdíjáról
 Módosítása: 1998. évi LXIX. törvény
 113/1995. (IX. 27.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes
termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény végrehajtásához
szükséges egyes intézkedésekről
 Módosítása: 70/2000. (V. 19.) Korm. rendelet

 152/1995. (XII.12.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálat elvégzéséhez kötött
tevékenységek köréről és az ezzel kapcsolatos hatósági eljárás részletes szabályairól
 Módosítása: 172/1999. (XII. 6.) Korm. rendelet
 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának
feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról
 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és
képesítési feltételeiről (lásd még: Szakmai követelmények-nél)
 Módosítása: 8/2000. (V. 18.) KöM rendelet
- 233/1996. (XII. 26.) a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos
eljárás szabályairól rendelekező Korm. rendelet
 29/1997. (VIII. 29.) KTM rendelet a környezetbarát, környezetkímélő jelzés
használatának feltételrendszeréről
 33/1997. (II. 20.) Korm. rendelet a természetvédelmi bírság kiszabásával kapcsolatos
szabályokról
 7/2000. (V. 18.) KüM rendelet a a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének
szabályairól
7.6.2. Építési engedélyek
 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési
tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági eljárásról
7.6.3.Víz- (szennyvíz-) gazdálkodás / Vízminőség-védelem
 3/1984. (II. 7.) OVH rendelkezés a szennyvízbírságról
 Módosítása: 37/1997. (XII. 8.) KTM rendelet
 4/1984. (II. 7.) OVH rendelkezés a csatornabírságról
 Módosítása: 34/1993. (XII. 23.) KTM rendelet
1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról
 1/1995. (I. 31.) KHVM rendelet az állami tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott
ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú közüzemű csatornamű használatáért fizetendő
díjakról
 Módosításai: 27/1995. (XII. 29.) KHVM rendelet
28/1998. (XII. 23.) KHVM rendelet
- 33/2000. (III. 17.) a felszín alatti vizek minőségét érintő egyes faladatokról szóló
Korm. rendelet.
7.6.4. Hulladékgazdálkodás
 102/1996. (VII. 12.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokról
 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról
7.6.5. Levegőtisztaság-védelem
 21/1986. (VI. 2.) MT rendelet a levegő tisztaságának védelméről

7.7. Vegyes (általános, illetve érintőleges) jogszabályok
7.7.1. Államigazgatás általános szabályai










1957. évi IV. törvény az államigazgatási eljárás általános szabályairól
1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről (lásd még: Hat. ell.-nél)
1990. évi V. törvény az egyéni vállalkozásokról
1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról
 Módosítása: 1994. évi LXIII. törvény
1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak,
valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről
1991. évi LXXVIII. törvény a fogyasztási adóról és a fogyasztói árkiegészítésről
 Módosítása: 1996. évi LXXXII. törvény
1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról
szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel
 Módosításuk: 1997. évi CII. törvény, illetve 20/1997. (XII. 19.) MüM
rendelet
1994. évi XVI. törvény a gazdasági kamarákról
 Módosítása: 1997. évi CXXXVIII. törvény
7.7.2. Géntechnológia

 15/1986. (IX. 17.) MÉM rendelet a mikroorganizmus-törzsek szabadalmi eljárás
céljából való letétbehelyezéséről és kezeléséről
 Módosítása: 49/1998. (VI. 24.) FM rendelet
 1998. évi XXVII. törvény a géntechnológiai tevékenységekről
 1/1999. (I. 14.) FVM rendelet a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII.
törvénynek a mezőgazdaság és az élelmiszeripar területén történő végrehajtásáról
 44/1999. (IV. 30.) FVM rendelet a géntechnológiai tevékenység engedélyezéséért
fizetendő igazgatási díjakról
 KÖZLEMÉNY: A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, valamint az
egészségügyi miniszter közleménye a génsebészeti beavatkozásból származó fehérje és
DNS hiánya miatt nem jelölésköteles élelmiszerekről (FVM Értesítő 24. szám, 1999.
november 19.)
7.7.3. Atomenergia
 1996. évi CXVI. törvény az atomenergiáról
7.4. Veszélyes anyagok
 (XII. 26.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel
kapcsolatos eljárás szabályairól
7.8. Kihirdetett, illetve közzétett nemzetközi szerződések

 1994. évi I. törvény a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai
között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai
Megállapodás kihirdetéséről
 1994. évi XI. törvény a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek között a
bormegnevezések kölcsönös védelméről és ellenőrzéséről Brüsszelben, 1993. november
23-án aláírt Megállapodás kihirdetéséről
 1995. évi LXXXI. törvény a Biológiai Sokféleség Egyezmény kihirdetéséről
 1998. évi IX. törvény az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény /GATT/
keretében kialakított, a Kereskedelmi Világszervezetet létrehozó Marakesh-i Egyezmény
és mellékletei kihirdetéséről
 Vhr.: 43/1998. (III. 7.) Korm. rendelet
 1999. évi LXXXIII. törvény a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi
Megállapodáshoz kapcsolódó 1989. évi Jegyzőkönyv kihirdetéséről
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