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Előadás áttekintése

• Az élelmiszer-biztonság termelési és 
ellenőrzési rendszereinek áttekintése II.
– A HACCP rendszer fogalma, története
– Az ISO-rendszer
– Teljes körű minőségszabályozás (TQM)

(magyar rövidítés TMI)



A HACCP fogalma

 Azonosítani a potenciális 
élelmiszer-biztonsági problémákat

 Meghatározni hogyan és hol lehet 
ezeket ellenőrizni és megelőzni

 Meghatározni a teendőket és 
oktatni a dolgozókat

 Alkalmazás és dokumentálás



• Bizonyíték arra vonatkozóan, hogy 

• lényeges műveletek

• szabályozás alatt álltak 

• a termelés/értékesítés
hosszabb időtartamán keresztül

• Az ellenőrzést megelőzően

A HACCP bizonyítékkal szolgál
az ellenőr felé :



A HACCP jelentősége az élelmiszer-
biztonság menedzsmentjénben

• A HACCP biztosítja:
 hogy a  döntések az észrevételeken és a legjobb 

javaslatokon alapulnak
 a felelősséget
 az áttekinthetőséget és az állandóságot
 a folyamatos fejlesztést/tökéletesítést
 a partnerkapcsolatok kiépítését
 a termék szabad áramlását
 hogy a biztonságot bele tervezték és „építették” a 

termékbe 



A HACCP alkalmazásának célja

Hatékonyabb
rendszer

Élelmiszer eredetű
megbetegedések megelőzése

Az analitikai vizsgálatok
költségének csökkentése

Technológiai folyamatok
hatékonyabb ellenőrzése

A termékvisszahívásból
származó  veszteségek

csökkentése



A HACCP története I.
• 1959: Pillsbury Company (NASA-megbízás)

a ”Failure Mode & Effects Analysis” [Natick] (hibalehetőség és hatáselemzés) alkalmazása

• 1971: a rendszer első nyilvános bemutatása
Howard Bauman; National Conference of Food Protection (Nemzeti Élelmiszer-biztonsági Konferencia)

• 1980: WHO/ICMSF-jelentés a HACCP-ről
International Commission on Microbiological Specifications For Foods

• 1983: WHO Europe a HACCP-t mint ellenőrzési 
módszert javasolja

• 1985: Javaslat a HACCP alkalmazására az USA-
ban
„Nagyobb biztonságot nyújt mint a késztermék-
ellenőrzés”
National Research Council + National Academy of Science jelentése: ”An Evaluation of the Role of 
Microbiological Criteria for Foods and Food Ingredients”



A HACCP története II.

• 1988: ICMSF –könyv a HACCP-ről 
Microorganisms in Foods 4. Application of the Hazard Analysis Critical Control Point 
(HACCP) system to ensure microbiological safety and quality

• 1990: Richmond-jelentés (Anglia)
„The Microbiological Safety of Food”; Richmond Commitee

• 1991: a FAO/WHO Codex Alimentarius Bizottsága
alkalmazza a HACCP-alapelveket

• 1993:
– Codex Alimentarius Bizottság HACCP – útmutató
– Az Európai Unió 93/43/EEC irányelve



A HACCP története III.

• 1994: WTO/SPS megállapodás
World Trade Organisation (Világkereskedelmi Szervezet)
Sanitary and Phytosanitary Measures

• 1993, 1994, 1995: WHO/FAO konzultációk
• 1997: Codex Alimentarius Bizottság

átdolgozott HACCP- útmutató
• 1998: FAO/WHO útmutató a HACCP hatósági 

ellenőrzéséhez
• 2000: az Európai Unió Fehér könyve az 

élelmiszer-biztonságról
„a farmtól a fogyasztóig” + az élelmiszerbiztonságról történő gondoskodás  HACCP



• Egységes, átfogó (integrált) megközelítés:
– Teljes előállítási láncolatra (a farmtól az asztalig)
– Minden élelmiszer-előállító szektorra
– Minden államra (az EU-n belül- és külső kapcsolataiban)

• Pillérei:
– Tudományos tanácsadás
– Adatok

• gyűjtése
• elemzése

– Törvényi szabályozás
– Ellenőrzés
– Vevő-tájékoztatás

Az Európai Unió
élelmiszerbiztonság politikája (1/2)

Gyors riasztó rendszer
(Rapid Alert System for Food and Feed)



Az Európai Unió
élelmiszerbiztonság politikája (2/2)

• Elsődleges felelősség (responsibility)
– Takarmány előállító
– Élelmiszer előállító

• Nyomonkövethetőség (traceability)
– Visszahívás
– Felelősség megállapítása

• Átláthatóság (transparency)
• Kockázatelemzés (risk analysis)
• Elővigyázatossági elv (precautionary principle)
• Egyéb indokolt tényezők (other legitimate factors)

– Környezeti hatások
– Állat jólét
– Fenntartható termelés



A HACCP-re vonatkozó jogi szabályozás 
Magyarországon

• 852/2004/EK rendelet az élelmiszer-higiéniáról

• MÉK 2-1/1969 számú előírás
(1-2-18/1993 számú előírás)
A Veszélyelemzés, Kritikus Szabályozási Pontok (HACCP) 
rendszerének alkalmazása (Magyar Élelmiszerkönyv)
(a FAO/WHO Codex Alimentarius Bizottság CAC/RCP 1-1969, 4. 
felülvizsgált kiadásának (2003) melléklete alapján)

• 80/1999. (XII. 28.) GM-EüM-FVM együttes rendelet
a vendéglátás és közétkeztetés keretében történő
élelmiszer-előállítás és -forgalmazás feltételeiről

• 90/2003. (VII. 30.) FVM-ESzCsM együttes rendelet
az élelmiszerek előállításának és forgalmazásának
élelmiszer-higiéniai feltételeiről



A HACCP-rendszer
A rendszer hét fő elemből áll:
1. A veszélyek (hazards) azonosítása, súlyosságuk mérlegelése és

bekövetkezésük valószínűsége, rangsorolásuk a kockázat (risk) alapján.
2. Azoknak a kritikus irányítási, felügyeleti pontoknak a kiválasztása (critical

control point), ahol az előre látható veszély megelőzhető (CCP1) vagy
csökkenthető (CCP2).

3. Azoknak a kritériumoknak az előírása (határértékek és azok tűréshatára),
amelyek alapján megállítható, hogy a kritikus szabályozási ponton az eljárás
„kézben van tartva”.

4. A kritikus pontok felügyeletére (monitoring) szolgáló módszerek kiválasztása
és alkalmazása.

5. Azoknak a korrekciós tennivalóknak a meghatározása, amelyeket akkor kell
alkalmazni, ha a CCP nincs rendben.

6. Annak ellenőrzése és bizonyítása (verification), hogy a preventív rendszer
megfelelően működik.

7. Mindenre kiterjedő nyilvántartás és dokumentáció.



Az ISO-rendszer
• Rendszerelőírásokat tartalmaz és nem termékszabvány
• Általános követelményeket fogalmaz meg
• A szabvány alkalmazása olyan minőségügyi rendszer kialakítását

eredményezi, amely biztosítja a vevő igényeinek pontos meghatározását és
kielégítését

• Minden minőséget befolyásoló üzleti tevékenységtől elvárják a tervezés,
ellenőrzés és dokumentálás megvalósítását

• Az ISO 9000-es szabványrendszer szerint kialakított minőségügyi rendszert
egy harmadik fél vizsgálja át

• A tanúsítvány megléte erősíti a szervezet piaci pozícióját
• A tanúsított minőségügyi rendszer megléte egyes esetekben a

megrendelések elnyerésének a feltétele
• A tanúsítványt háromévi érvényességgel állítják ki az akkreditált

tanúsítószervezetek
• Tanúsítani a szervezetet az ISO 9001:2008 szabvány követelményei szerint



Az ISO-rendszer

• Az ISO 9001:2008 szabvány közzétételét
követően egy év elteltével (tehát 2009.
november 15-től) lefolytatott tanúsítási
eljárásoknak (új tanúsítás vagy okiratmegújítás)
már az ISO 9001:2008 szabvány szerintinek kell
lenniük.

• 24 hónappal az ISO 9001:2008 szabvány
közzététele után minden ISO 9001:2000
szabvány szerint kiadott tanúsítvány érvényét
veszti (tehát 2010. november 15-től



ISO 9001 kapcsolata az ISO 9004-gyel
• Kiegészítik egymást, de egymástól függetlenül is használhatók.
• Az ISO 9001 a minőségirányítási rendszerek olyan követelményeit

határozza meg, amelyeket a szervezetek használhatnak belső
alkalmazásra, tanúsításhoz vagy szerződések céljaira.
Központjában az áll, hogy a minőségirányítási rendszer a vevő
követelményeit eredményesen teljesítse.

• Az ISO 9004 a minőségirányítási rendszerek céljainak szélesebb
körére nézve ad útmutatást, mint az ISO 9001, különösen a
szervezet általános működésének, hatékonyságnak és
eredményességnek folyamatos fejlesztését illetően.

• Az ISO 9004 ajánlás, amely útmutatást ad az olyan szervezetek
számára, amelyek felső vezetősége túl kíván lépni az ISO 9001
követelményein, mivel a működés folyamatos fejlesztésére
törekszik.

• Az ISO 9004 nem tanúsítási, vagy szerződéses alkalmazásra
készült.



Az ISO 9001 és 9004 8 alapelvre épül

• Vevőorientált szervezet
• Vezetés
• A munkatársak részvétele
• Folyamatalapú megközelítés
• Rendszer-megközelítés és –irányítás
• Folyamatos fejlődés
• A tényeken alapuló döntéshozatal
• Kölcsönösen előnyős szállítói kapcsolatok



Az új ISO tartalma

1. Alkalmazási terület
2. Rendelkező hivatkozás
3. Szakkifejezések és meghatározások
4. A minőségirányítási rendszerrel szemben 

felállított követelmények
5. A vezetőség felelősségi köre
6. Gazdálkodás az erőforrásokkal
7. A termék előállítása
8. Mérés, elemzés és tökéletesítés



A korábbi 20 fejezet helyett 4 érdemi 
fejezetet tartalmaz:

5. a vezetés felelőssége
6. erőforrás gazdálkodás
7. termék és/vagy szolgáltatás előállítása 
8. mérés, elemzés és fejlesztés



Az ISO 9000:2009 rendszer
követelményei

Általános követelmények:
• Az alkalmazó szervezetnek meg kell határoznia,

és alkalmaznia kell azokat a folyamatokat,
amelyek biztosítják azt, hogy a termékek
és/vagy szolgáltatások megfeleljenek a vevői
követelményeknek.

• A szervezetnek a szabvány követelményeit
kielégítő minőségügyi rendszert kell
létesítenie.

• A minőségügyi rendszert be kell vezetni, karban
kell tartani és javítani kell.



Az ISO 9000:2009 rendszer
követelményei

Az ISO 9001:2000 szabvány szerint hat helyen
kell az eljárásokat egyértelműen dokumentálni:
1. A dokumentumok kezelése
2. Minőségügyi feljegyzések kezelése
3. Belső auditok
4. A nem megfelelő termékek kezelése
5. Helyesbítő tevékenységek
6. Megelőző intézkedések



Az ISO 9000:2009 rendszer
tanúsítása

1. A meglévő minőségügyi eljárások értékelése az ISO 9001-es
szabványok követelményei alapján

2. Az ISO 9000-es szabványsorozatnak való megfeleléshez
szükséges helyesbítő tevékenység meghatározása

3. A minőségbiztosítási program kidolgozása
4. Az új eljárások meghatározása, dokumentálása és megvalósítása
5. Minőségügyi kézikönyv kidolgozása
6. A minőségügyi kézikönyv előzetes elemzése a minősítővel való

tárgyalás során
7. Minőségügyi látogatás
8. Tanúsítás
+1. Rendszeres felülvizsgálat



Teljes körű minőségszabályozás (TQM)

• Vezetési folyamat, amelynek célja, hogy a szervezet
minden tevékenységének folyamatos javításával,
tökéletesítésével, valamint minden dolgozó minőség iránti
elkötelezettségével s termék vagy szolgáltatás használata
folyamán a vevő teljes mértékű megelégedettségét érje
el.

• TQM modellek közös területei:
– vevőközpontúság
– folyamatos javítás
– az alkalmazottak felhatalmazása; a szervezet minden

szintjének bevonása a döntési folyamatba



Teljes körű minőségszabályozás (TQM)
A TQM alapelvei:
1. Üzleti siker csak abban az esetben érhető el, ha megismerjük és 

kielégítjük a vevők igényeit.
2. A minőségkezelésben a vállalatvezetésé az irányító szerep.
3. A problémamegoldás és a folyamatos javítás alapja a tényadatokra 

alapozott, statisztikai módszerekkel támogatott dokumentálás.
4. Egy szervezet minden szintjén minden funkcionális egységnek saját 

munkája folyamatos javításával kell támogatnia  a rendszer, a 
vállalati célok megvalósítását.

5. A problémamegoldás és az állandó folyamatfejlesztés (javítás) 
leghatékonyabb módja a többfunkciós csoportok felállítása és 
működtetése.

6. A szervezet minden egyes dolgozójának feladata a folyamatos 
tanulás, képzés, oktatás.



Teljes körű minőségszabályozás (TQM)

Pozitív hatásai: 

1. Megnövekedett értékesítési volumen,
2. Megnövekedett piaci jelenlét,
3. Alacsonyabb költség - magasabb bevétel,
4. Az alkalmazottak magasabb fokú részvétele 

és elkötelezettsége



Előadás összefoglalása

• Az élelmiszer-biztonság termelési és 
ellenőrzési rendszereinek áttekintése II.
– A HACCP rendszer fogalma, története
– Az ISO-rendszer
– Teljes körű minőségszabályozás (TQM)

(magyar rövidítés TMI)



Előadás ellenőrző kérdései

• Határozza meg a HACCP fogalmát, illetve 
alkalmazásának célját!

• Jellemezze az ISO-rendszert!
• Sorolja fel a TQM alapelveit!



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET

Következő
ELŐADÁS CÍME

A takarmányok higiéniája

• Előadás anyagát készítették: Prof. Dr. Szigeti Jenő
Prof. Dr. Jávor András
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