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Az elmúlt évszázadban rendkívüli módon meg-
változtak az emberek étkezési szokásai: mind
mennyiségében mind minõségében jelentõs javu-
lás figyelhetõ meg. Ugyanakkor számos ország-
ban határoztak meg betegségeket, melyeket az
elfogyasztott élelmiszerekkel hoztak összefüggés-
be, tehát a kórokozók vagy mérgezõ anyagok az
étellel, itallal jutottak az emberek szervezetébe.
Egyes elemzések szerint a környezetet szennyezõ
anyagok 70%-a élelemmel, 20%-a itallal és 10%-a
belégzéssel kerül a szervezetünkbe, így a táplálék
biztonsága rendkívül fontossá vált napjainkban,
fogyasztásának kockázatát tudományos és gya-
korlati szempontokból is vizsgálják. Az élelmi
anyagok nyomon követésével (a termõtalajtól a
fogyasztó asztaláig) sok hasznos információhoz
juthatunk, megelõzhetjük a káros hatást. Az
élelmiszert elõállítók, feldolgozók és közvetítõk is
találkoznak a veszélyekkel, nemcsak a fogyasztók.
Magyarországon az élelmiszerek okozta megbete-
gedések száma évente több mint tízezer, melybõl
kórházi kezelést két-háromezer esetben tartanak
szükségesnek. Az ún. tömegétkeztetés elõtérbe
kerülésével egy nagykonyhában elkövetett ha-
nyagság vagy hiba önmagában több ezer fo-
gyasztó megbetegedésével járhat, mint arra már
hazánkban is találunk példát. Az élelmiszer-biz-
tonság az élelmiszer-termelésre vonatkozik: az
üzemek felkészültségét vizsgáljuk, termékeik
piacra alkalmasságát, a fogyasztás kockázatát
értékeljük. Ebben az élelmiszer-ellenõrzõ hatósá-
gok munkáját ugyanolyan fontosnak ítéljük, mint
az üzemek önkéntes törekvéseit a biztonságos

élelmiszerek elõállításának belsõ szabályozására.
A feladat azonban jóval bonyolultabb, mint a
minõség szabályozása, hiszen a forgalomba kerülõ
élelmiszerek biztonságossága alapkövetelmény, és
nem függ attól, hogy kisebb vagy nagyobb értéket
képviselnek a piacon.

Az élelmiszer-biztonság célkitûzései
Az élelmiszerek piaci forgalmazhatóságának
feltétele a minõség és a biztonság. A közforgalom-
ba (közfogyasztásba) kerülõ élelmi anyagok piac-
képességét a minõséggel kifejezhetõ értékkel jelle-
mezzük, azonban a forgalmazhatóságnak határt
szab a piacon áruként megjelenõ termékek biz-
tonságának hiánya. Minden elfogyasztott élelmi-
szerrel kockázatot vállalunk, attól függõen, hogy
szervezetünk hogyan reagál az élelmiszerben lé-
võ, számunkra káros anyagokra. Kisebb-nagyobb
mértékben minden élelmiszer tartalmazhat
egészségünkre veszélyes összetevõket, ezért nem
mindegy, hogy naponta mennyit fogyasztunk
belõle. Az élelmiszer-gazdaság (mezõgazdaság,
ipar, kereskedelem) úgy csökkenti a kockázatot,
hogy napi ajánlott fogyasztói adagokat állít össze.
Mérsékelt fogyasztásnál egy-két adagot (porciót,
dózist), túlzott fogyasztásánál a napi ajánlott
bevitelnél jóval több egységet viszünk szerveze-
tünkbe, mely ez utóbbit már nehezebben méreg-
teleníti. 

Az élelmiszerek többsége alapanyagokból (fe-
hérjék, zsírok, szénhidrátok), adalékanyagokból és
mikrotápelemekbõl áll. A gyártmányfejlesztés
arra törekszik, hogy ezek kiegyensúlyozottan,

SZAKMAI CIKKEK, ELÕADÁSOK

Tisztelt Olvasó!
Az élelmiszer-gazdaság gondjai sajátosak és nagyon sokrétûek. Kiemelkedik közülük a táplálék biz-
tonságának szavatolása, vagyis az a követelmény, hogy a fogyasztót semmilyen károsodás nem érheti.
Ennek következményei egyre nagyobbak, és ez természetesen kihat az élelmiszer-termelés, -feldol-
gozás, -értékesítés teljes technológiai láncára a termõtalajtól a fogyasztó asztaláig.
Az élelmiszer-biztonság tehát természeténél fogva kiemelkedik a minõség szokásos, termelési,
mûszaki és gazdasági kérdései közül, hiszen az össztársadalom egészsége politikai kérdés is. Ezért az
iparilag fejlett államok, köztük az EU tagjai, jogalkotási és államigazgatási téren is intézkedések
sokaságával törekszenek az élelmiszerek biztonsági szintjének növelésére.
Ebben a számunkban – a megszokottnál bõvebb terjedelemben, de a teljesség igénye nélkül – 
a témakör idõszerû kérdéseit – összetettségüknek megfelelõen – több nézõpontból (közigazgatás, jog,
egészségügy, termelés, rendszerbevezetés stb.) tárgyaljuk.

Szerkesztõség

Élelmiszer-biztonság Magyarországon
– Prof. Dr. Biacs Péter*–

* Fõigazgató, Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal.
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arányosan forduljanak elõ a termékekben. Ha a
napi ajánlott bevitelnél kisebb adagot fogyasz-
tunk, úgy alultápláltság, ha többet, akkor elhízás
léphet fel. A magyar élelmiszer-fogyasztók 16
százaléka egészségtudatosan állítja össze étrend-
jét. Ha egy élelmiszer-alapanyagban nincsen elég
vitamin, ásványi anyag, úgy feldúsítják, vagy
olyan alapanyag termelésére térnek át, mely ezek-
bõl elegendõt tartalmaz. Ha ez mezõgazdasági 
fajtaváltással nem megoldható, úgy szintetikus
(mesterségesen elõállított) összetevõkkel pótolják.
A korszerûen elõállított élelmiszerbõl nem hiá-
nyozhatnak az adalékanyagok: egy magyar átlagos
fogyasztó évente körülbelül 600 kilogramm élel-
miszert fogyaszt, ebbõl 2,5–3,0 kg az adalékanyag.
Az adalékanyagok 3 nagyobb csoportjából legtöb-
bet a technikai jellegûekbõl (emulgeátor, stabilizá-
tor) használnak, ezek túlnyomó többsége ter-
mészetes eredetû anyag. A tartósítószerekbõl
kevesebb szükséges, és ezek többsége is ter-
mészetes anyag (konyhasó, ecetsav), de vannak
közöttük ipari termékek is. A legnagyobb kockáza-
tot a mesterségesen gyártott aromák, színanyagok
és ízesítõszerek jelentik, erre többen nagyfokú
érzékenységgel (allergia, intolerancia) reagálnak.
Hazánkban több ezerre tehetõ azok száma, akik
immunreakciókkal védekeznek a számukra káros
élelmiszer-összetevõkkel szemben, ezek allergiás
jellegû tünetei elérhetik a súlyos betegség szintjét,
így tartózkodniuk kell az ilyen, reakciókat kiváltó
összetevõket tartalmazó élelmiszerek fogyasztá-
sától. Lehet genetikai hiányosságokat is találni: a
magyar lakosság 20 százaléka laktózintoleráns,
azaz nem tudja kellõen lebontani a tejben talál-
ható 4 százaléknyi tejcukrot, és ez kellemetlen
tünetekkel (gázképzõdés okozta felpuffadás, gyors
székletürítés) járhat.

Ma Magyarországon közel 40 ezer élelmiszer
található a boltokban, mely 8-10-szer több, mint
amibõl az 1990. évben válogathattunk. Az Euró-
pai Unióhoz csatlakozásunk révén ez a választék
tovább fog növekedni, bár várhatóan nem fogja
elérni a világkereskedelemben regisztrált kb. 200
ezer élelmiszer-árucikket. Az élelmiszer-biztonság
célja a fogyasztók  széles körû és gondos tájékoz-
tatása, hogy megelõzzük a káros hatásokat, az
élelmiszerek okozta megbetegedéseket. Az áru-
jelzés, az élelmiszercímke sok hasznos informá-
ciót tartalmaz, és a csomagoláson is el lehet
helyezni pótlólagos tájékoztatást, használati
utasítást, az élelmiszer eredetére utaló felvilá-
gosítást. Az áruk szabad áramlása révén az
Európai Unióban az ún. Közös Piacon soknyelvû
címkéket alkalmaznak, most készül a bõvítést
szolgáló új rendelet. A Magyarországon elõállított
élelmiszerek biztonságos feltételek között készül-
nek, de a külföldrõl behozott árukat gondosan
kell megvizsgálni, ellenõrizni. Ma még a magyar
élelmiszer-fogyasztó 90 százalékban itthon elõ-
állított élelmiszert vásárol, de várhatóan ez a
magas arány csökkenni fog, és nagyobb lesz az
árucsere, miközben több magyar élelmiszer juthat

el korlátozás (vámok) nélkül külföldre. Az élel-
miszer-biztonság érdekében azonban az EU-
tagországok egyoldalúan korlátozhatják bizonyos
élelmiszerek bejutását, mert az ún. elõvigyá-
zatossági alapelv lehetõvé teszi az idõleges
árumegállítást, árusítási tilalmat, azonban ezt
széles körû tudományos vizsgálatokkal kell bizo-
nyítani, szakmai érvekkel alátámasztani. Az EU
egészségügyi és fogyasztóvédelmi fõigazgatósága
egy gyors riasztási, vészjelzési rendszert mûköd-
tet, melyen keresztül naponta kapunk tájékoz-
tatást, illetve intézkedésekre felszólítást. Az EU
külsõ határain jól felszerelt növény-egészségügyi
és állat-egészségügyi határállomásokat mûköd-
tetünk, hogy meggátoljuk a határértékeken felül
veszélyes, káros összetevõket tartalmazó élelmi-
szerek bejutását.

Az élelmiszer-biztonság eszközrendszere
Az élelmiszer-biztonság legfontosabb eszköze a
veszélyek elemzése és a kritikus ellenõrzési pon-
tok meghatározása (HACCP). Az eszköz nélkü-
lözhetetlen, rendszeres, napi használatát doku-
mentálni kell. A kisebb üzemek, boltok, vendég-
lõk esetében sem lehet engedni a feltételekbõl,
mert ez egészségünket veszélyezteti, de egy-
szerûsíthetõ az adminisztráció. Az élelmiszerlánc
minden egyes lépésében (termelés, feldolgozás,
szállítás-raktározás, eladás, fogyasztás) szükséges
a HACCP használata.

Hazánkban az élelmiszer-biztonság leggyen-
gébb láncszeme jelenleg a kereskedelem és a
vendéglátás, ahol a HACCP-t alig ismerik, vál-
lalataink több évvel lemaradtak az ipar mögött, és
jelentõs ellenállást tapasztalhatunk teljes körû
bevezetésével szemben. Az EU-csatlakozás idõ-
pontjára még alig volt magyar kereskedelmi és
vendéglátó-ipari vállalkozás, mely alkalmazta a
HACCP-t, most viszont óriási lendülettel, állami
segítséggel folyik a lemaradások behozása. Fontos
tudni, hogy az 1990-es évek elején a HACCP
önkéntesen bevezethetõ vállalati eszközként
jelentkezett, azonban ma már egyes elemeit a
hatósági élelmiszer-ellenõrzés is alkalmazza.
Rövidesen megjelenik az ISO 22 000 világszab-
vány is, mely összefogja az élelmiszer-biztonság
területén alkalmazott módszereket és eszközöket
az egységes alkalmazás érdekében.  

Az élelmiszer-biztonság területén új eszköz a
nyomon követés, melynél minden egyes élelmi-
szer-összetevõrõl be kell tudni számolni, akár
hazai, akár külföldi eredetû. A fogyasztóban bizal-
mat ébreszt a világos és közérthetõ tájékoztatás,
ezért több magyar vállalat már felismerte a
nyomon követésben rejlõ marketingelõnyt, és ön-
kéntesen bevezette, kialakította saját rendszerét. 

Nyomon követés
Az élelmiszerláncban rövidebb és hosszabb
nyomon követési feladatokkal találkozhatunk:
rövid nyomon követési feladatot jelent például a
friss gyümölcsök és zöldségek, a nyers húsok for-
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galmazása, míg hosszabb nyomon követési felada-
tokkal találkozhatunk az élelmiszer-ipari feldol-
gozásra kerülõ anyagoknál a gyártmányfejlesztés-
ben. Az élelmiszer-biztonság szempontjából ma 
a legtöbb munkát a kémiai anyagok (növény-
védõszer-maradványok, nehézfémek, állatgyó-
gyászati anyagok) nyomon követése ad, míg a
mikroorganizmusok útjának követése azok sza-
porodása vagy elpusztulása miatt bonyolultabb,
bár toxinjaik továbbra is kimutathatóak. A gene-
tikailag módosított alapanyagok és adalék-
anyagok (GMO-k) nyomon követése különleges új
technikákat igényel, ezek érzékenysége még jóval
kisebb, mint a kémiai szennyezések határértékei.

A technikai eszköztárban a vonalkód kibõvített
alkalmazásától egészen az elektronikus jelzõkig
sok újdonságot találhatunk, és ezek alkalmazásá-
val könnyebb lesz az alkalmazás. Az állat-
tenyésztésben a haszonállatok füljelzésén alapuló
leolvasás és adatrögzítés már hazánkban is jelen-
tõsen elõrehaladt: a szarvasmarháknál teljes-
körûen, a juhoknál, sertéseknél csoportosan
(tenyészetekben) alkalmazzák, míg a lovaknál,
ebtenyésztésben még várat magára a bevezetése.

A magyar élelmiszer-ellenõrzés erõsen szét-
tagolt, ezen a területen (a szomszédos orszá-
gokhoz hasonlóan) több minisztérium végez
hatósági tevékenységet. Az ésszerû koordináció és
egyszerûsítés érdekében egy éve hozták létre a
Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatalt (MEBiH),
melyet a mezõgazdasági, az egészségügyi és a gaz-
dasági tárca közösen felügyel. Az Európai Unió
jelentõs pénzügyi támogatást adott a MEBiH
létrehozására és mûködtetésére. A csatlakozás
óta a MEBiH az Európai Élelmiszer-biztonsági
Hivatal (EFSA) hálózatának része, munkatársai
részt vesznek az EFSA különbözõ bizottságaiban,
munkacsoportjaiban. A magyar hatósági élelmi-
szer-ellenõrzés sokrétû szervezete ugyan pár-
huzamos elemeket is tartalmaz, vannak átfedé-
sek, mégis kitûnõ színvonalon, jó felszereltséggel
és megfelelõ módszerekkel látja el feladatait.
Várhatóan a jövõben a biztonsági paraméterek
vizsgálata kerül a hatósági ellenõrzési munka
középpontjába, és a többi minõségi paraméter
fokozatosan a magánlaboratóriumok tevékenysé-
gébe kerül át. A hatóságok többsége megyei
hálózatot tart fenn, állomásaikat minden táj-
egységben, régióban megtaláljuk, így a lokális
panaszokkal, kifogásokkal kapcsolatban a hely-
színen tudnak intézkedni, ha kell büntetni.
Munkájuk koordinálására, az évente kért ország-
jelentés elkészítésére kapott megbízást a Magyar
Élelmiszer-biztonsági Hivatal, mely ugyanakkor
széles körû információcserét és adatszolgáltatást
is végez. A MEBiH szakmai fórumokat, tudomá-
nyos paneleket mûködtet, így hatása jelentõsen
meghaladja szakembereinek létszámát (2004.
évben 25 fõ), és várhatóan szorosan követni fogja
az EFSA fejlõdését, tevékenységének bõvülését. 
A MEBiH Tudományos Tanácsában (16 fõ), mely
a mûködés áttekinthetõségét, a tevékenység nyil-

vánosságát biztosítani tudja, a hatóságok kép-
viselõi (10 fõ) és a nem kormányzati szervek szak-
emberei (6 fõ) egyaránt megtalálhatóak.

A Tudományos Tanács felügyeli a 8 szakbizottság
munkáját, melyek létrehozásánál a MEBiH az
EFSA paneljeinek felépítését követte:

1. Élelmiszer-adalékanyagok, segédanyagok és
az élelmiszerekkel érintkezõ anyagok (cso-
magolóanyagok).

2. Takarmányozásra használt adalékanyagok.
3. Növény-egészségügyi, növényvédelmi ter-

mékek.
4. Speciális táplálkozási igényt kielégítõ ter-

mékek, diétás termékek.
5. Biológiai veszélyeket (betegségeket) okozó

anyagok.
6. Géntechnológiával módosított szervezetek.
7. Élelmi láncba bekerülõ szennyezõ anyagok.
8. Állategészségügy és állatvédelem.

A sajátos magyar igényeknek megfelelõen elõ-
készületben van egy, az ivóvízzel, ásványvizekkel
kapcsolatos szakbizottság kialakítása is, és
javaslat hangzott el a fermentációval elõállított
termékek szakbizottságára is. A szakbizottságok
tagjai eddigi tapasztalataink szerint készséggel
részt vesznek az EFSA közleményeinek, illetve a
RASFF riasztási rendszer magyar cégeket érintõ
eseményeinek vizsgálatában, értékelésében.

Az EU riasztási rendszere
Az Európai Bizottság (az EU kormánya) fõigaz-
gatóságokat (minisztériumokat) mûködtet, ezek
egyike az Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi
Fõigazgatóság (DG SANCO). Új feladatként
néhány éve megszervezték az Élelmiszerek és
Takarmányok Gyors Riasztási Rendszerét
(RASFF), melybe a csatlakozást követõen azonnal
bekapcsolódtunk. A tagállamok bejelentései
alapján a RASFF azonnal eldönti, hogy a kifogá-
solt esemény vagy áru pusztán információs
értékkel bír, vagy riasztani kell miatta az
intézkedésre jogosult hatóságokat. Ez év elsõ
félévében összesen 1311 információ érkezett a
brüsszeli központba, melybõl 309 eseményt
minõsítettek riasztásnak, ezekkel kapcsolatban
megjelölték a szükséges intézkedést is (keres-
kedelmi forgalomból kivonás, megsemmisítés
vagy karanténba zárás stb.). A legtöbb riasztást
eredményezõ bejelentést Olaszország és Német-
ország tette, az utóbbi takarmányokkal kapcsolat-
ban is értesítette a RASFF központot. Közel egy-
forma arányban voltak a kémiai és a mikrobioló-
giai szennyezettségre utaló riasztások, míg a toxi-
nok és más mérgezõ anyagok kisebb számban
kerültek regisztrálásra. A legtöbb riasztás az
állati húsok és húskészítmények, a baromfiter-
mékek fertõzöttségével kapcsolatos, de jelentõs
számú riasztás foglalkozik a halaknak és a tenger
gyümölcseinek szennyezettségével. Érdekes, hogy
viszonylag sok bejelentés érkezik a fûszerek,
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növényi kivonatok, élvezeti cikkek hamisítása
kapcsán veszélyes (rákkeltõ) anyagok felhasz-
nálásáról. Az EU-csatlakozást követõen májusban
62, míg június hónapban 68 riasztási esetet re-
gisztráltunk az internetes hálózaton, melybõl
Magyarországra 5 bejelentés és riasztás vonatko-
zott, többségében importból származó termékek
átcsomagolását követõ továbbszállításából vagy
hústermékek, baromfitermékek mikrobiológiai
fertõzöttségébõl eredõen. A RASFF minden eset-
ben közli a gyanúsított vállalat nevét és többnyire
a telephelyét, így a MEBiH által vett riasztás
továbbításakor az illetékes magyar hatóságok
azonnal megtalálták az elkövetõket. A megtett
intézkedésekrõl a brüsszeli RASFF-központot ha-
ladéktalanul értesíteni kell, amely ennek elfo-
gadása esetén pótlólagos (Addendum) értesítést
küld az ügy lezárásáról. Az elmúlt két év riasztási
eseteit tanulmányozva azért találtunk néhány
eseményt, melyrõl tíznél több kiegészítõ jelentés
készült, mielõtt az ügyet lezárták volna. Az EU
ellenõrzési rendszerében különleges hangsúlyt
kapnak az utóellenõrzések, amikor fél év eltelté-
vel megismétlik az információkérést, és összevetik
a kapott jelentést az elõzõvel, az elõrehaladás
(progresszió) bizonyítását igényelve. A RASFF
intézményhálózatába bekapcsolódás már most
jelentõs tanulsággal járt, és figyelmeztetéseket
kell intéznünk a kevésbé tájékozott vállalkozók-
hoz és tájékoztatnunk kell a Közös Piac ügyeit
még alig ismerõ hatóságokat, mire ügyeljenek. 
A riasztásokat a határállomásokon (a Közös Piac
ún. schengeni határain) lévõ növény-egészségügyi
és állat-egészségügyi állomások is megkapják, a

szállítmányokból mintát vesznek és bevizsgál-
tatják a leginkább elõforduló szennyezésekre. 
A vám- és pénzügyõrség (VPOP) is tájékoztatást
kap az aktuális eseményekrõl, így a határállomá-
sokon lévõ élelmiszer-biztonsági szakembereket
azonnal értesíteni tudja gyanús szállítmányok
érkezésérõl. A RASFF magyarországi szervezete
eddig jól vizsgázott, de még nagyon sok riasztás-
sal kell megbirkózni, hiszen naponta két-három
eseményrõl kapunk értesítést.

Stratégiai feladatok
A hazai élelmiszer-biztonsági célokat a következõ
stratégiai feladatok érdekében kell végrehajtani,
hogy a magyar fogyasztók biztonsága növekedjen:
1. A forgalomba kerülõ élelmiszerek nyersanyagai

környezeti szennyezõdésének minimálisra
csökkentése (tiszta termelés).

2. Az alapvetõ növényi és állati eredetû élelmi-
szerek elõállítása, a technológiák és a forgal-
mazást megelõzõ folyamatok  során jelentkezõ
veszélyek feltárása és elhárítása.

3. Hatékony kapcsolattartás valamennyi intéz-
mény (hatóság, vállalat, nem kormányzati
szervezet) között.

4. Az EU-rendeletek teljes körû hazai alkalma-
zása, valamint a nemzeti jogszabályok állandó
EU-harmonizációja. 

5. Az élelmiszerek és takarmányok szennyezett-
ségének és fertõzöttségének bejelentésébõl
származó gyors riasztási események tapaszta-
latainak értékelése és a vállalkozók, valamint 
a hatóságok tájékoztatása a leggyakoribb
ügyekrõl. 

Az élelmiszer-biztonság rendszere
Magyarországon a csatlakozás után

I. rész 
– Dr. Fazekas Éva*–

Az elmúlt évek élelmiszerekkel kapcsolatos
egészségügyi krízisei megrendítették a fogyasz-
tók bizalmát az élelmiszertermékek minõségében
és biztonságában. Az Európai Unió az emberek
hitének visszaállítása céljából átfogó stratégiát
dolgozott ki. A stratégia három  pilléren nyug-
szik: új jogi elõírások az élelmiszerek és takar-
mányok biztonságáról; megalapozott tudomá-
nyos szakvélemények a döntésekhez; végrehajtás
és kontroll.

Az Európai Parlament és Tanács 2002. január 28-
án kiadta 178/2002/EK sz. rendeletét az élelmi-
szerjog általános elveirõl és követelményeirõl, az
Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létre-

hozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó
eljárások megállapításáról. A rendelet rögzíti: 
„A biztonságos és egészséges élelmiszerek szabad
mozgása lényeges eleme a belsõ piacnak, és jelen-
tõs mértékben hozzájárul az állampolgárok
egészségéhez és jó közérzetéhez, valamint szo-
ciális és gazdasági érdekeikhez. A Közösség poli-
tikájának érvényesítése során gondoskodni kell
az emberi élet és egészség magas szintû vé-
delmérõl. A tapasztalatok azt mutatják, hogy
szükség van olyan intézkedések bevezetésére,
amelyek garantálják, hogy a nem biztonságos
élelmiszerek ne kerülhessenek a piacra, és hogy
legyenek olyan rendszerek, amelyek felismerik az
élelmiszer-biztonsági problémákat. Az élelmi-

* Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda – efazekas@fazekaslaw.hu.
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szer-biztonság érdekében figyelembe kell venni
az élelmiszer-termelési folyamat minden aspek-
tusát, az elsõdleges termeléstõl és az állati takar-
mány elõállításától az élelmiszerek értékesíté-
séig és fogyasztóhoz jutásáig, hiszen a lánc min-
den elemének hatása lehet az élelmiszer-bizton-
ságra.” 

Magyarországi elõzmények
Magyarország – az európai országok között har-
madikként – 1895-ben alkotta meg elsõ élelmi-
szertörvényét „a mezõgazdasági termények, ter-
mékek és czikkek hamisításának tilalmazásáról”
címmel. A törvény tiltotta és kihágásnak minõ-
sítve elzárással, ill. pénzbüntetéssel sújtotta a
növényi és állati eredetû élelmiszerek és magvak,
takarmányok, trágyanemûek termékkörbe tar-
tozó cikkek hamisítását, vagyis utánzását és
olynemû megváltoztatását, „mely a fogyasztó
közönséget, vagy a vevõt a termék, termény, vagy
czikk eredete, összetétele vagy minõsége tekin-
tetében tévedésbe ejteni alkalmas”. 

Ezt a törvényt 1958-ban egy törvényerejû ren-
delet, majd 1976-ban újabb élelmiszertörvény
követte, amelyek a kor szellemének megfelelõen
legalább olyan pontosan meghatározták, hogy ki
állíthat elõ élelmiszert, mint azt, hogy milyenek
az elõállítási követelmények. Az élelmiszerekrõl
szóló 1995. évi XC. törvény s annak 2001. évi mó-
dosítása már elsõdlegesen a piacgazdaság viszo-
nyaihoz igazodást és az európai uniós tagságra
való felkészülést szolgálta, és ezt a feladatát
betöltötte, azonban több jogtechnikai ok miatt
már nem mûködhet EU-taggá válásunk után.
Ilyen ok pl., hogy  közösségi rendeleteket a tag-
államokban közvetlenül kell alkalmazni, így a
közösségi rendeletekkel egyezõ tartalmú nemzeti
elõírás sem maradhatott hatályban a csatlakozás
után, valamint, hogy az 1995. évi XC. törvény
olyan közösségi irányelvek átvételét is megvalósí-
totta (pl.: jelölés), amelyek gyakran változnak, és
a változások követése határidõben gyakorlatilag
nem lenne lehetséges. 

Az új élelmiszertörvény – alaptörvény
Az országgyûlés 2003. évi  LXXXII. szám alatt,
a fenti okok miatt, új élelmiszertörvényt alkotott. 

A törvény  legfontosabb céljai a következõk:
– Az Európai Unió mûködési szabályaihoz iga-

zodva biztosítsa a fogyasztók egészségének,
érdekeinek és a piaci verseny tisztaságának
védelmét, segítse az élelmiszerek országok
közötti szabad áramlását.

– Tegye egyértelmûvé az elõállítás és forgal-
mazás legfontosabb lépéseinek betartásáért
viselt elõállítói/forgalmazói felelõsséget.

– Azokon területeken, ahol az engedélyezési/beje-
lentési kötelezettség fennmaradt, nevesítse az
illetékes hatóságokat.

– Térjen ki az élelmiszer-szabályozás világmé-
retû (Codex Alimentarius) rendszerében való

magyar részvételre és a Magyar Élelmiszer-
könyv mûködésére.

– Jelölje ki a hatósági ellenõrzést végzõ szerve-
zeteket, és határozza meg az általuk alkal-
mazható szankciókat.

A törvény a tagországokban már közvetlenül
hatályos közösségi rendeletekkel való összhang
biztosítása céljából csatlakozásunk napjával lé-
pett hatályba, kellõ idõt hagyva így a felkészü-
lésre és a tájékoztatásra is. A törvény és a kap-
csolódó rendeletek az Európai Unió rendszeréhez
igazodó magyar élelmiszerjogi rendszert terem-
tettek.

A törvény egyes rendelkezései és ezek jelentõsége
Az új törvény – hasonlóan a korábbihoz – az
élelmiszer-biztonság szolgálatában áll, legfon-
tosabb tartalmi változásai az EU vonatkozó
szabályaihoz való igazodást jelentik.

A törvény hatálya a Magyarországon elõállított,
valamint forgalomba hozott (beleértve az export-
és importtermékeket is) élelmiszerekre terjed ki.
Kivételt képeznek ez alól a saját fogyasztásra,
magánháztartásban elõállított termékek, vala-
mint a korábban hatályos törvénytõl eltérõen – az
Európai Unió rendszeréhez igazodva – a dohány-
termékek.

A törvényben elõforduló fogalmak egy része 
– élelmiszer, új élelmiszer, élelmiszer-vállalkozás,
élelmiszer-forgalmazó, végsõ fogyasztó stb. –
közösségi rendeletekben került meghatározásra,
ezek nem definiálhatók, csak a közösségi ren-
deletek adott elõírásaira történhetett hivatkozás.
A közösségi irányelvekben szereplõ fogalmakat
– élelmiszer-összetevõ, élelmiszer-adalékanyag,
élelmiszer-megjelenítés, hatósági élelmiszer-
ellenõrzés – a törvény már idézi, miután az
irányelveket nemzeti jogszabállyal át kell venni.
Ahol nincs az Európai Unióban definíció, a
törvény más ismert nemzetközi szervezetek
(Nemzetközi Szabványügyi Szervezet – élelmi-
szer-minõség; FAO/WHO Codex Alimentarius –
élelmiszer-biztonság) meghatározásait használja.

A legfontosabb fogalom, az élelmiszer annyiban
tér el az „élelmiszer” korábbi meghatározásától,
hogy a tápszereket is a törvény hatálya alá vonja. 

Új fogalmak az élelmiszer-vállalkozás és az
élelmiszer-vállalkozó, amelyek az élelmiszerlánc
bármely pontján mûködõ szereplõt „a szántó-
földtõl a fogyasztó asztaláig” azonosan jelölik.
Fontos, hogy a fogyasztó fogalmába a végsõ fo-
gyasztó mellett a törvény beleérti azt az élelmi-
szer-vállalkozót is, aki egy élelmiszert egy újabb
élelmiszer készítéséhez felhasznál (pl. a pék).

Az élelmiszer-megjelenítés közösségi irány-
elvbõl átvett fogalma, amely az élelmiszer külsõ
tulajdonságai, csomagolási módja mellett még a
forgalomba hozatali környezetet is magában
foglalja, a fogyasztókra irányuló, egyre kiterjed-
tebb reklámkampányok keretek között tartásá-
hoz szükséges. 
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Az Európai Unió tagállamainak követelményei-
hez igazodva a törvény fenntartja és általánossá
teszi a gyártmánylap kiállítási kötelezettségét, de
lényegesen leegyszerûsíti azt. Ezzel megfelelõen
megalapozza az élelmiszer-biztonságot, de csök-
kenti a termelõk adminisztratív terheit.

A törvény az élelmiszer-biztonság szempont-
jából határozza meg az ún. élelmiszer-vállalkozás
létesítésének elvi és tárgyi feltételeit. Élelmiszer-
vállalkozás olyan helyen és módon létesíthetõ,
amely biztosítja, hogy az élelmiszer biztonsága,
minõsége és a környezet védelme a külön jog-
szabályok szerinti követelményeknek megfelel-
jen. Egyszerûsíti és EU-konformmá teszi az
élelmiszer-elõállító mûködésének megindításával
kapcsolatos eljárást azzal, hogy bejelentési köte-
lezettség váltotta fel az eddig hatályos törvényben
szereplõ mûködési engedélyt, ez a bejelentési
kötelezettség viszont az õstermelõre is kiterjed,
így valamennyi termelõ és termék megfelelõ ellen-
õrzés alá vonható. Fontos itt, hogy az élelmiszer-
biztonsági szempontból veszélyes ágazatok (hús,
tej, tojás) esetében, a közösségi szabályokkal
összhangban, a mûködési engedélyek beszerzése
változatlanul kötelezõ.

A törvény elvi éllel rögzíti, hogy a nyers, a fel-
dolgozott és a forgalomba hozott élelmiszernek
biztonságosnak, megfelelõ minõségûnek kell
lennie. Az Európai Gazdasági Térség Szerzõdõ
Államaiban jogszerûen elõállított, illetve forga-
lomba hozott élelmiszer – amely tehát a közösségi
biztonsági elõírásoknak megfelel, Magyarország
területén forgalomba hozható. A nálunk export
céljára elõállított élelmiszereknek – kivéve, ha az
importáló ország hatályos elõírásai vagy illetékes
hatóságai másként nem követelik meg – meg kell
felelniük (a szintén EU-konform) magyar elõírá-
soknak.

Az új élelmiszer definíciójának lényege, hogy
azt az Európai Unió tagállamaiban még nem
fogyasztották. Engedélyezése közösségi feladat.
Magyarország mint tagállam csak a kérelmek
befogadását és elõzetes értékelését végzi a
Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal és az
Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi
Intézet útján, majd továbbítja azokat az Európai
Bizottsághoz.

Az élelmiszer-biztonság lényeges eleme a cso-
magolás, amelynek az élelmiszert nemcsak a
szennyezõdéstõl és a biztonság-, ill. minõség-
csökkenéstõl kell védenie, hanem olyannak kell
lennie, hogy a fogyasztók egészségére ne jelent-
sen veszélyt, és az élelmiszerhez a csomagolás
megsértése nélkül ne is lehessen hozzáférni.
Szorosan összefügg az egészségügyi biztonsággal
az is, hogy a csomagolással kapcsolatos környe-
zeti szennyezõ hatásnak a lehetõ legkisebbnek
kell lennie.

Egyre gyakrabban fordul elõ, hogy egyes elõ-
állítók túlzó, valótlan állításokkal próbálják a
fogyasztói döntéseket befolyásolni, veszélyeztetve
ezzel nemcsak a fogyasztó választási szabadságát,

hanem adott esetben – a korrekt tájékoztatás
hiánya miatt – egészségét, életét is. A forgalomba
hozatalra kerülõ élelmiszer csomagolásán ezért
magyar nyelven, közérthetõen, egyértelmûen, jól
olvashatóan – nem megtévesztõ módon! – fel kell
tüntetni a fogyasztók tájékoztatásához szükséges
– az élelmiszerek jelölésérõl szóló külön jogszabá-
lyokban meghatározott – jelöléseket.

Az EU stratégiájának szerves része az elõírások
betartásának kellõ ellenõriztetése. A magyar
jogrend szerint az ellenõrzési felhatalmazásokat
törvénynek kell megadnia. Az élelmiszertörvény
szerint a hatósági élelmiszer-ellenõrzés feladatait
az állomások, az Állami Népegészségügyi és Tiszti-
orvosi Szolgálat intézetei és a fogyasztóvédelmi
felügyelõségek látják el. A hatósági élelmiszer-
ellenõrzést végzõ személyek és a külön jogsza-
bályban foglaltak szerint az Európai Bizottság
szakértõi jogosultak az élelmiszer-vállalkozás
területére belépni, az ellenõrzés tárgyát képezõ
iratokat, adathordozókat megismerni és azokról
másolatot készíteni, a vizsgálatok céljára térítés-
mentesen mintát venni. Az Európai Unió tagálla-
mainak intézkedéseivel összhangban a törvény a
Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatalt bízza meg
az ellenõrzõ szervezetek tevékenységének koor-
dinálásával.

Az élelmiszer-ellenõrzõ hatóságok által az elõ-
írások megsértése esetén alkalmazható szankció-
kat a törvény a korábban hatályos törvénnyel
azonos módon szabályozza, azonban a szankciók
mértékét súlyosbítja.

Élelmiszer-szabályozás
A törvény szerint az élelmiszer-szabályozásban
biztosítani kell a nemzetközi szervezetek – min-
denekelõtt a FAO/WHO Codex Alimentarius –
elõírásainak, illetve ajánlásainak figyelembe-
vételét. Az élelmiszer-szabályozásnak különbözõ
szintjei vannak. Világméretû rendszer az ENSZ
két szakosított szervezete (FAO és WHO) által
létrehozott Codex Alimentarius, regionális az
Európai Unió szabályozása, és ezeken alapul a
nemzeti szint. Magyarország 1962  óta részt vesz a
Codex munkájában, a koordinálást a FAO Magyar
Nemzeti Bizottság elnöke által az illetékes állami
és civil szervezetek szakértõibõl létrehozott Codex
Alimentarius Magyar Nemzeti Bizottság végzi. 
A Codex Alimentarius Magyar Nemzeti Bizottság
tagjait az élelmiszer-vállalkozások, a tudomány, a
fogyasztók és a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesz-
tési Minisztérium, az Egészségügyi, Szociális és
Családügyi Minisztérium és a Gazdasági és
Közlekedési Minisztérium képviselõibõl a FAO
Magyar Nemzeti Bizottság elnöke nevezi ki.

Az élelmiszerekre vonatkozó kötelezõ elõírá-
sokat és ajánlásokat az 1976. évi élelmiszer-
törvény által létrehozott Magyar Élelmiszerkönyv
tartalmazza. Ennek hatályos I. kötete az Európai
Közösség irányelveinek átvételével készült elõírá-
sokat és nemzeti termékleírásokat, II. kötete a
nemzetközi szervezetek ajánlásai és a hazai adott-
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ságok figyelembevételével készült, ajánlott irány-
elveket, III. kötete az Európai Közösség irány-
elveinek átvételével készült vizsgálati módszer-
elõírásokat, továbbá ajánlott magyar nemzeti
szabványokat és vizsgálatimódszer-irányelveket
tartalmazza. A Magyar Élelmiszerkönyv megal-
kotását mindenkor a gazdaság, a tudomány, az
ellenõrzés, a fogyasztóvédelem és a miniszté-
riumok képviselõibõl létrehozott Magyar Élelmi-
szerkönyv Bizottság végzi.

Az élelmiszer-biztonság szabályainak rendszere
A 178/2002/EK rendelet szerint az élelmiszerek és
takarmányok Közösségen belüli szabad mozgása
csak úgy érhetõ el, ha a tagállamok élelmiszer- és
takarmánybiztonsági követelményei között nincs
jelentõs különbség. Az élelmiszer-biztonság kel-
lõen átfogó és egységes megközelítése érdekében
szükség van az élelmiszer- és takarmánybiztonsá-
got közvetlenül és közvetve befolyásoló rendel-
kezések körét átfogó élelmiszerjogra. 

A hatáskörrel rendelkezõ miniszterek ezért
rendeletek alkotására kapnak felhatalmazásokat
a törvényben, amelyek a törvénnyel együtt, 2004.
május 1-jén léptek hatályba, de a termelõk kellõ
felkészülése érdekében zömükben még a 2003.
évben megjelentek.

Az új rendeletek inkább formai, mint tartalmi
változásokat jelentenek, a rendeletekbe kerülõ,
döntõen közösségi szabályok különféle formában
eddig is hatályban voltak.

Az illetékes  miniszterek a következõ téma-, ill.
felelõsségi körökben kaptak rendeletek alkotá-
sára felhatalmazást.
– A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

más illetékes miniszterekkel együtt: az élelmi-
szerek jelölése; az élelmiszerek hatósági ellen-
õrzésének szabályai; az élelmiszer-elõállítás
feltételei; az ivóvíz és az ásványvíz palackozá-
sának és forgalomba hozatalának szabályai; a
szükséges engedélyek és vizsgálatok díja, a dí-
jak megfizetésének és felhasználásának módja;
az élelmiszer-elõállítás és forgalomba hozatal
élelmiszer-higiéniai feltételei; a Magyar Élelmi-
szerkönyv kötelezõ elõírásai; a mezõgazdasági
termékek és élelmiszerek különleges tulajdon-
sága tanúsításának mûködése; a gyümölcs és
zöldség ellenõrzése; a kiváló minõségû élelmi-
szerek megfelelõségének tanúsítása.

– Az egészségügyi, szociális és családügyi minisz-
ter más illetékes miniszterekkel együtt: az élel-
miszerek tápanyag-összetételére vonatkozó
állítások; a technológiai segédanyagok; a ven-
déglátás higiéniai feltételei; az élelmiszerek
mikrobiológiai szennyezettségének megenged-
hetõ mértéke; a radioaktív és vegyi szennye-
zettséggel kapcsolatos elõírások; a különleges
táplálkozási célú élelmiszerek; az étrend-ki-
egészítõk.

– A gazdasági és közlekedési miniszter más
illetékes miniszterekkel együtt: az élelmiszerek
forgalomba hozatalának és a vendéglátó-ipari
termékek elõállításának feltételei; az elõre-
csomagolt élelmiszerek megengedett tömeg- és
térfogatértékei és azok ellenõrzési módszerei.

A miniszterek által megalkotott rendeletek és ezek
kapcsán az élelmiszer-biztonság részletes szabá-
lyainak rendszerérõl, ill. a legfontosabb változások-
ról a cikk – következõ számunkban megjelenõ –
folytatásában adunk tájékoztatást. (Folytatjuk.)

Az élelmiszerjogi szabályozás 
egészségügyi vonatkozásai*

– Szeitzné dr. Szabó Mária**–

** Az EOQ MNB 2004. január 29-ei rendezvényén elhangzott elõadás alapján.
** Igazgatóhelyettes, Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet.

Az élelmiszer-biztonság – különösen a napjaink-
ban kiemelten hangsúlyozott „farmtól az aszta-
lig” szemléletnek megfelelõen – multiszektoriális
feladat, amelyben a társadalom szinte valamennyi
szereplõjének feladata van vagy lehet.

Az élelmiszerek biztonságosságában a tudo-
mány és társadalom legszerteágazóbb területei
érintettek. A mezõgazdasági termeléshez, az
elõállításhoz és forgalmazáshoz közvetlenül kap-
csolódnak a környezet- és agrártudományok, a
növény- és állategészségügy széles köre, az élel-

miszer-technológia, vegyészet, mikrobiológia, az
állatorvostan és humán egészségügy. Kapcsolódik
az államigazgatás, és kormányzat minden terü-
lete, a közgazdaságtan, a pénzügypolitika, a szo-
ciálpolitika, az oktatás, nevelés, az ipari lobbik és
a fogyasztók egészségét, érdekeit védõ kormány-
zati és nem kormányzati szervezetek.

Ebben a feladatsorban az egészségügy az
élelmiszerlánc legvégsõ, de a fogyasztó szempont-
jából legdöntõbb fázisát felügyeli, azt a szakaszt,
amikor az elkészített élelmiszer eljut a fogyasz-
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tóhoz, a fogyasztó szervezetében kifejti hatását,
és az emberi egészséget pozitív vagy negatív mó-
don befolyásolja. 

Az élelmiszer-biztonság annak biztosítása, hogy
az elfogyasztott élelmiszer ne jelentsen ártalmas
hatást a fogyasztónál, ha az adott élelmiszer a ter-
vezettnek megfelelõ módon kerül elkészítésre és
elfogyasztásra. Az élelmiszernek azonban ennél
többet kell biztosítania, mely tulajdonságot az
angol nyelv „wholesomeness” szóval fejezi ki. En-
nek legjobb megközelítése magyar nyelven az,
hogy az élelmiszer legyen teljesértékûen egész-
séges, tehát azon túlmenõen, hogy megbetegedést
nem okoz, támogassa, segítse elõ az egészséget.

Az élelmiszerek biztonságossága (food safety)
és teljes körû egészségessége (wholesomeness)
érdekében az egészségügynek is jelentõs szerepe
van az élelmiszer-szabályozásban, az élelmiszerek
ellenõrzésében és az élelmiszer-fogyasztás követ-
keztében jelentkezõ egészségügyi hatások vizs-
gálatában, elemzésében.

Az Európai Unió már korán felismerte, hogy az
emberi egészség érték, amelynek védelmére min-
den eszközzel törekedni kell. Az Európai Unió
egyik alapdokumentuma, az 1997. évi Amszter-
dami Szerzõdés kimondja, hogy az egyes intéz-
kedések emberi egészségre gyakorolt hatását az
Unió politikájának, jogi szabályozásának ki-
alakítása során mindig figyelembe kell venni.
Ennek értelmében minden jogi szabályozást
(nemcsak az élelmiszerjogit) véleményezni kell
olyan szempontból is, hogy mennyire támogatja
vagy gátolja az egészség magas szintû védelmét. 
A lehetõ legmagasabb szintû testi és lelki egész-
séget, egészséghez való jogot a Magyar Köztár-
saság Alkotmánya is rögzíti.

A biztonságos élelmiszerek elõállításának alap-
vetõ felelõssége jelenleg mind a termékbiztonsági
szabályozás, mind az élelmiszer-biztonsági szabá-
lyozás alapján az elõállítót terheli. Ha azonban
figyelembe vesszük az érdekeltségi köröket is, az
élelmiszer elõállítója elsõsorban és mindenekelõtt
termékei értékesítésében, eladhatóságában, piac-
képességében és az abból származó bevétel
elõteremtésében érdekelt, melynek természetesen
alapeleme az élelmiszer-biztonság is. Ha azonban
egy azonnali piacvesztés, anyagi kár, esetleg a tel-
jes tönkremenés, vagy a termékek okozta késõbbi
bizonytalan, talán be sem következõ vagy fel nem
deríthetõ egészségkárosodás lehetõsége között
kell dönteni, lehetséges, hogy érdekei az elõzõ
elkerülésére ösztönzik. Ezért feltétlenül szük-
séges, hogy a piaci érdekektõl teljesen független
kormányzati szervek felügyeljék az élelmiszerek
biztonságát, a vonatkozó jogszabályok elõkészí-
tését, és a termékek fogyasztóig történõ eljutásá-
nak folyamatát.

Kormányzati összefüggések
Fenti érdekkapcsolódások kormányzati összefüg-
gésben akkor kerültek élesen elõtérbe, amikor
1996-ban a nem kellõképpen nyilvánosságra
hozott BSE-járvánnyal kapcsolatos lehetséges sú-
lyos, végzetes emberi megbetegedésekre (vCJD)
fény derült. Ennek kapcsán váltak szükségessé
azok a szervezeti átalakítások az Európai Unió-
ban, amelynek során az élelmiszer-biztonsággal
kapcsolatos jogszabályalkotás és -ellenõrzés fel-
adatát leválasztották az állat-egészségügyi és az
ipari ügyek fõigazgatóságaitól, és áthelyezték az
Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Fõigazgató-
ságra. Intézkedések és nagy ívû szakmai anyagok
sora követte ezt az elsõ döntést, melynek egyik
jelentõs állomása az Európai Élelmiszer-bizton-
sági Hivatal létrehozása. Ennek során megfogal-
mazódott, hogy valamennyi élelmiszer-biztonsági
intézkedés – termõföldtõl az asztalig – az egész-
ségre gyakorolt kockázat vizsgálatán (risk analy-
sis) alapuljon. 

Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hivatal létre-
hozásának alapelvei a szakmai kiválóság, a mûkö-
dés átláthatósága és a gazdasági-politikai, vala-
mint egyéb érdekektõl való teljes függetlenség. 
A Hivatal létrehozását a 178/2002. EEC rendelet
olyan részletességgel és olyan módon szabályozza,
hogy azt a mûködés során ne lehessen megváltoz-
tatni, kijátszani. Ugyanezeknek az alapelveknek
az érvényesítését várja el az Európai Unió az
egyes nemzeti élelmiszer-biztonsági hivatalok
kialakítása, mûködtetése során is.

A Hivatal szakmai munkájának fõ csoportjait
jelzik a létrehozott tudományos „panelek”. A pa-
nelek tevékenységének áttekintésébõl látható,
hogy a legtöbb terület hazánkban is és más orszá-
gokban is elsõsorban az egészségügyi szabályozás
körébe tartozik, az emberi egészségre gyakorolt
hatásokat vizsgálja (adalékanyagok, élelmiszer-
szennyezõk, élelmiszerek, növényvédõszer-mara-
dék szintjei, új élelmiszerek, diétás termékek,
táplálkozás, allergia, mikrobiológiai szennyezõk).
Természetesen itt sem lehet éles határvonalat
húzni, hiszen több szakterület is érintett lehet
valamennyi kérdéskörben. 

Az élelmiszer-szabályozás és az élelmiszer-biz-
tonság kérdése nemcsak a termõföldnél induló és
fogyasztónál végzõdõ láncolatban, proaktív mó-
don vizsgálandó, hanem rendkívül fontos feladat
a lánc másik végérõl induló kezdeményezés is. 
A fogyasztó egészségére gyakorolt hatást ugyanis
folyamatosan monitorozni kell, mivel az eddig
nem, vagy nem eléggé ismert élelmiszer-bizton-
sági veszélyekre és kockázatokra sok esetben az
emberi egészség monitorozása az úgynevezett
„surveillance” tevékenység során derül fény. Erre
elég két közismert példát megemlíteni, az egyik 
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a már említett BSE-járvány, melynek humán
egészségügyi kockázatára és a kapcsolódó, az
egész Unió intézményrendszerét megrendítõ
intézkedéssorozatra a humán vCJD (új típusú
emberi szivacsos agyvelõ-károsodás) megbetege-
dések észlelése adott riasztó jelzést. Ugyancsak az
egészségügyi surveillance derített fényt arra,
hogy a vetéléssel, koraszüléssel, gennyes gyulla-
dásokkal járó liszteriózis esetek hirtelen megsza-
porodása mögött élelmiszer-fertõzés áll. A tudo-
mány addig nem is sejtette, hogy a liszteriózis
kórokozója élelmiszerrel terjed. Ezt követõen vi-
szont, az egész világ élelmiszer-gazdaságára ki-
ható drasztikus intézkedéseket kellett hozni, 
mellyel kapcsolatos tevékenység és vita még jelen-
leg is folyik. 

Fenti példák még tovább sorolhatók, jelenleg
vizsgálják, hogy a 2003-as évben nagy gazdasági és
turisztikai visszaeséshez vezetõ SARS-járvány,
valamint az újonnan észlelt halálos emberi barom-
fi-influenza esetek élelmiszerrel terjednek-e. 

Ezek az esetek bizonyítják, hogy az egészség-
ügyi ellátórendszer folyamatos felügyeleti tevé-
kenysége visszahat az élelmiszerjogi szabályozás-
ra és az élelmiszer-elõállításra.

Jogi szabályozás
Az Európai Unió az egészségügyi szempontokat
messzemenõen érvényre juttatja az élelmiszer-
biztonság folyamatában. Az Unió „Élelmiszer-
törvénye”, a 178/2002 EC Regulation  kimondja,
hogy az élelmiszerjogi szabályozás fõ célja a
fogyasztók egészségének védelme.

A hazai jogi szabályozás hasonlóképpen fogal-
maz, és ennek megfelelõen a hazai élelmiszer-
szabályozásban az egészségügyi tárcának jelentõs
szerepe van. Ez a szerep a többi érintett minisz-
tériummal, elsõsorban az FVM-mel és a GKM-mel
közösen valósul meg. Jelenleg már részt vehetünk
az Európai Unió jogszabály-elõkészítõ szakértõi
munkacsoportjaiban megfigyelõként, és ebben a
tevékenységben a tárcák között korrekt munka-
kapcsolat alakult ki. Az egészségügyi tárca szak-
értõi vesznek részt azokon a munkacsoport-
üléseken, amelyekkel kapcsolatos jogi szabályo-
zásban az ESZCSM az elsõ helyi felelõs, illetve
azokban a munkacsoportokban is, melyek az
FVM által kiadott Magyar Élelmiszerkönyv alá
tartozó témák szabályozását készítik elõ, azonban
a témák jellegüket tekintve az egészségügyi szak-
értõk körébe tartoznak. 

Az új Élelmiszertörvény felhatalmazása alap-
ján az egészségügyi tárca az elsõ helyi felelõs az
alábbi jogszabályokban: 
„Felhatalmazást kap az egészségügyi, szociális és
családügyi miniszter, hogy a földmûvelésügyi és
vidékfejlesztési miniszterrel, valamint a gazda-

sági és közlekedési miniszterrel együttes ren-
deletben szabályozza:
a) az élelmiszerek tápanyag-összetételére vonat-

kozó állításokat, valamint
b) a technológiai segédanyagokat.

Felhatalmazást kap az egészségügyi, szociális 
és családügyi miniszter, hogy a gazdasági és köz-
lekedési miniszterrel, valamint a földmûvelés-
ügyi és vidékfejlesztési miniszterrel együttes ren-
deletben szabályozza a vendéglátás higiéniai
feltételeit.

Felhatalmazást kap az egészségügyi, szociális
és családügyi miniszter, hogy a földmûvelésügyi és
vidékfejlesztési miniszterrel egyetértésben szabá-
lyozza az élelmiszerek mikrobiológiai szennye-
zettségének megengedhetõ mértékét, valamint a
radioaktív és vegyi szennyezettséggel kapcsolatos
elõírásokat.

Felhatalmazást kap az egészségügyi, szociális és
családügyi miniszter, hogy rendeletben szabá-
lyozza:
a) a különleges táplálkozási célú élelmiszerekre,

valamint
b) az étrend-kiegészítõkre vonatkozó elõíráso-

kat.”

A jogszabályalkotás folyamata a felhatalmazás
alapján megkezdõdött. A különleges táplálkozási
célú élelmiszerekre, valamint az étrend-kiegészí-
tõkre vonatkozó rendeletek, az élelmiszerek vegyi
szennyezettségének határértékeit szabályozó ren-
deletek kibocsátásra kerültek. Elkészültek, a
szakértõi egyeztetésen túl vannak, és tárcaközi
egyeztetésre várnak a vendéglátás higiéniai elõ-
írásairól, valamint a mikrobiológiai határérté-
kekrõl szóló rendeletek tervezetei. 

Az új Élelmiszertörvény más tárcákkal való
együttes munkában ad szerepet az egészségügyi
tárcának az alábbi témakörökben:
• az élelmiszerek jelölése,
• az élelmiszerek hatósági ellenõrzésének sza-

bályai,
• az élelmiszer-elõállítás feltételei,
• az ivóvíz és ásványvíz palackozásának és forga-

lomba hozásának szabályai, 
• a szükséges engedélyek és vizsgálatok díja,

továbbá a díjak megfizetésének és felhasználá-
sának módjai,

• az élelmiszer-elõállítás és forgalomba hozatal
élelmiszer-higiéniai feltételei,

• a Magyar Élelmiszerkönyv kötelezõ elõírásai,
• az élelmiszerek forgalomba hozatalának és a

vendéglátó-ipari termékek elõállításának fel-
tételei.
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Nemzeti Élelmiszer-biztonsági Program
Az Élelmiszer-biztonsági Tanácsadó Testület
2003 .év folyamán részletesen foglalkozott a hazai
élelmiszerjogi szabályozás kialakításával. A Tes-
tület által készített, 2004 elején kibocsátott
Nemzeti Élelmiszer-biztonsági Program egyik fõ
nemzeti céljaként a jogszabályalkotás folyamatá-
nak áttekinthetõbbé, interszektoriálissá tételét
jelölte meg. Ezzel kapcsolatban a Program az
alábbiak szerint fogalmaz: 

• „Az élelmiszer-biztonság területének legna-
gyobb része az Európai Unió szintjén szabá-
lyozott, ez azonban nem teszi nélkülözhetõvé a
nemzeti jogalkotást. 

• A jogszabályalkotás folyamatának átlátható
módon kell történnie, azokat még tervezet for-
májában meg kell ismertetni valamennyi
érdekelt féllel, és megalapozott észrevételeiket
a végleges jogszabályba be kell építeni. 

• Csak szakmailag alaposan elõkészített, vala-
mennyi érintett kormányzati és nem kormány-
zati szervvel egyeztetett jogszabályok jelenjenek
meg, ahol a tervezetek kialakítására, vélemé-
nyezésére elegendõ idõ állt rendelkezésre.

• Az új jogszabályokat meg kell ismertetni
azokkal, akikre vonatkozik, és elegendõ idõt
kell biztosítani a jogszabály kihirdetése után 
a felkészülést igénylõ követelmények életbe
léptetéséig.

• Az élelmiszer-biztonsági intézkedések hatékony
bevezetése csak tudományosan megalapozott,
az érintettekkel való elõzetes egyeztetésen ala-
puló, érthetõ, végrehajtható, ellenõrizhetõ jogi
szabályozás kialakításával történhet.”

Az egészségügyi tárca arra törekszik, hogy a
jogalkotás folyamatában – amennyire azt a tor-
lódó feladatok lehetõvé teszik – fenti célokat meg-
valósítsa.

HACCP-re épülõ élelmiszer-biztonsági rendszerek
– Sósné dr. Gazdag Mária*–

2004. május 1-jétõl az Európai Unió általá-
nos jogszabályainak megfelelõen kell mû-
ködniük az élelmiszer-ipari és mezõgazda-
sági vállalkozásoknak. Bármely elõállított
és forgalmazott áruféleségnek ki kell
elégítenie az Európai Unió jogi elõírásait,
azaz meg kell felelnie a szabad áruforgalom
követelményeinek. A hatóságilag is ellen-
õrzött jogi megfelelõség azonban csak
belépõjegy az Európai Unió túltermeléssel
és túlkínálattal küszködõ közös piacára. 
A versenyben a nagykereskedõk, áruház-
láncok és különlegesen igényes vevõk köve-
telményeit is ki kell elégítenie annak, aki
tartósan sikeresen szeretne szerepelni az
értékesítõk között.

Bevezetés
A globálissá váló kereskedelemben jelentõs sze-
repe van az agrárgazdaságnak, benne a nyers és
feldolgozott mezõgazdasági termékek és az élel-
miszerek biztonságának. A higiéniai és élelmi-
szer-biztonsági szabályozást a teljes élelmiszer-
láncra, azaz mindenkire vonatkoztatják, aki élel-
miszer vagy annak nyers- és alapanyagának elõ-
állításával, kezelésével, tárolásával, szállításával
és forgalmazásával foglalkozik. Ez azt jelenti,
hogy nemcsak az élelmiszer-elõállítókra, hanem a

kis- és nagykereskedelemre, a vendéglátásra, köz-
étkeztetésre, haszonállatok takarmányának elõ-
állítóira, valamint a felhasznált adalékanyagokra,
a felhasznált vízre és az élelmiszerekkel érint-
kezésbe lépõ anyagokra (pl. csomagolóanyagok) is
vonatkoznak a kötelezõen betartandó élelmiszer-
biztonsági elõírások.

Az élelmiszer-biztonság olyan általános foga-
lom, mely a rendeltetésszerûen fogyasztott feldol-
gozott élelmiszerek biztonságos, emberi egész-
ségre való ártalmatlanságát jelenti, de tágabb
értelemben beleértik a friss, nyers, közvetlen
fogyasztásra vagy továbbfeldolgozásra szánt
mezõgazdasági termékeket, takarmányt, sõt a
hobbiállatok eledelét is.

A 2000. évben meghirdetett „GLOBAL FOOD
SAFETY” kezdeményezés az élelmiszer-biztonság
alapfeltételeként a veszélyelemzésen és a meg-
elõzésen alapuló HACCP (Hazard Analysis Criti-
cal Control Point) rendszer meglétét és hatékony
mûködtetését követeli meg az élelmiszerlánc min-
den egyes szereplõjétõl. A HACCP elsõsorban
módszertan, de csak rendszerben lehet hatéko-
nyan mûködtetni. Erre a célra nagyon alkalmas
az ISO 9000-es szabványsorozat, mely a gyakor-
lati mûködtetéshez szükséges dokumentációs,
ellenõrzési és szervezési kérdésekre követelmé-
nyeket fogalmaz meg, és mintákat is ad (pl. ISO

* Élelmiszerüzletág-igazgató, ConsAct Minõségfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Kft. 
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15 161 az élelmiszeripar számára). Az ISO 9000-es
szabványsorozat ugyanúgy általános elvárások
jegyzéke, mint a HACCP. Az egyes tevékenységek
azonban más-más gyakorlati kivitelezést igényel-
nek, és más-más értelmezést kívánnak. Ezek
alapján születtek meg a helyes higiénia és/vagy
gyártási/kereskedelmi/vendéglátó-ipari/ mezõgaz-
dasági gyakorlatot leíró Code of Practice (GHP,
GMP stb.) kiadványok, melyek segítenek eliga-
zodni a vállalkozásoknak és a gazdaság sze-
replõinek a jogszabályok és az általános követel-
mények sokaságában, a rájuk vonatkozók kivá-
lasztásában és szabályozásában.

Nemzeti szabályozás a nemzetközi
elvárások tükrében
A nemzeti szabályozás alapját a már megjelent,
de csak a csatlakozás napjától érvénybe lépõ
2003. évi LXXXII. törvény az élelmiszerekrõl
képezi, amelynek fõbb formai vagy eljárásbeli
változásai – elsõsorban az EU-jogrend miatt – a
következõk:
– A szabályozás alapjául a Codex Alimentarius

nemzetközi szabványosítási bizottság szak-
bizottságai által készített dokumentumok szol-
gálnak. Ez azt jelenti, hogy amire nincs egyéb
jogi szabályozás, ott ezen – egyébként nem
kötelezõ – szabványok betartását várják el a
piacra jutás minimális követelményeként.

– Kötelezõ az EU-rendeletek (Regulation) válto-
zatlan és közvetlen, azaz belsõ hazai joghar-
monizációt nem igénylõ alkalmazása (pl. a
178/2002. rendelet az élelmiszer-biztonságról).
Az EU-direktívákat szintén kötelezõen, de a
hazai jogrendbe beépítve kell alkalmazni. Ezek
általában „csak” kerettörvények, az általános
jellegû szabályozás a jellemzõ, kevés a konkrét
szabály. 

Mindezen változások lényegében nem jelentõsek,
a fõ szempont azonban a bizonyítható élelmiszer-
biztonság. Ezt az alapkövetelményt fogalmazza
meg az új élelmiszertörvény negyedik parag-
rafusa: 

„Az élelmiszer-vállalkozás mûködése során
olyan minõségbiztosítási, élelmiszer-biztonsági,
nyomon követési, termék-visszahívási rendszert
vagy ilyen rendszerek elemeit kell mûködtetni,
amellyel biztosítható az élelmiszer megfelelõ
minõsége és biztonsága.”

A már hatályba lépett 90/2003. (VII. 30.) FVM
–ESZCSM együttes rendelet az élelmiszerek  elõ-
állításának és forgalmazásának  élelmiszer-higié-
niai feltételeirõl a következõképpen fogalmaz:

„Valamennyi élelmiszer-elõállító és -forgalmazó
számára javasolt az MSZ EN ISO 9001 európai
szabványsorozat alkalmazása annak érdekében,

hogy az élelmiszer-higiénia általános szabályai és
a GHP-útmutatók alkalmazásra kerüljenek.”

Nem feltétlenül az említett MSZ EN ISO 9001,
hanem bármilyen egyenértékû, de az adott szak-
mai terület és a vevõ által elfogadott minõség-
irányítás rendszert (beleértve a kötelezõen alkal-
mazandó HACCP rendszert is) kell mûködtetni a
vállalkozásoknak, figyelembe véve az Unióban
általában megkövetelt szempontokat, a kötelezõ
gondosság és bizonyíthatóság elvét.

Fontos szempontok és elvárások az EU élelmi-
szerjogi követelmények alapján:
– Megfelelõ eljárásokat kell alkalmazni a doku-

mentumok és feljegyzések kezelésére annak
bizonyíthatóságára, hogy az adott tevékenység
a követelményekkel összhangban folyik, bele-
értve azokat az intézkedéseket és akciókat (cse-
lekvési terveket), amelyeket a követelmények
kielégítése érdekében tesznek. Ezeket rend-
szeresen aktualizáni kell, naprakészen kell tar-
tani, és az érintett dolgozók számára hozzá-
férhetõvé kell tenni. Bizonyítani kell tudni,
hogy minden érintett ismeri a követelmé-
nyeket.

– A HACCP elveinek megfelelõ veszélyelemzést
kell végezni, azonosítani kell minden kritikus
pontot, mely az adott tevékenység végzése
során felmerülhet. Rendszeres felülvizsgálatot,
ellenõrzést (monitoring) kell végezni az alkal-
mazott szabályozás folyamatos fennállásának
bizonyítására. 

– Abban az esetben, ha bármely szennyezõdés
meghaladja a megengedett határértéket (Maxi-
mum Residue Limits, MRL), vagy bármely
európai uniós jogszabályban rögzített nem-
kívánatos anyag van jelen, errõl tájékoztatni
kell mind a hatóságokat, mind a fogyasztót, és
megfelelõ helyesbítõ/követõ intézkedéseket
kell tenni, szükség esetén termékvisszahívást
kell alkalmazni. A helyesbítést fel kell
jegyezni. A termék-visszahívási eljárást a
gyakorlatban próbavisszahívással modellezni
és ennek megtörténtét bizonyítani kell.
(Mindez azt jelenti, hogy tudnunk kell, mit
honnan vásároltunk, honnan származik az
anyag, a termék, hová, kinek, mikor szállítot-
tuk ki, adtuk tovább.)

– A HACCP felügyeleti (monitoring) tervvel
összhangban rendszeres mintavételeket kell
tervezni és végeztetni. A mintavételi és vizs-
gálati (teszt) módszereknek összhangban kell
lenniük az elfogadott nemzetközi módsze-
rekkel és szabályokkal. A vizsgálatokat olyan
kompetens, akkreditált laboratóriumban kell
végezni, amely körvizsgálati tesztekkel igazolni
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tudja vizsgálati módszerének (validált mód-
szer) alkalmasságát az adott célra.

– A személyzetet az általa végzett feladatra ki
kell képezni. A felelõsségeket és hatásköröket
szervezeti ábrán világosan kell meg határozni.
Gondoskodni kell rendszeres fejlõdésrõl és
képzésrõl, beleértve a HACCP-t és a leghala-
dóbb iparági szakmai követelményeket is.

– A higiéniai gyakorlatnak összhangban kell
lennie az EU jogszabályi elõírásaival, gyakor-
latával, és biztosítani kell a termék, áru ártal-
matlanságát, sértetlenségét és biztonságos
voltát.

– A tevékenység teljes idõtartama alatt fenn kell
tartani a megfelelõ higiéniai feltételeket. Nem-
kívánatos anyagokkal vagy termékkel történõ
szennyezõdést meg kell akadályozni. 

– A nyomon követhetõség alapvetõ szempont a
teljes élelmiszerláncban a termelõtõl a végsõ
fogyasztóig, beleértve a közbülsõ (elõállító, ter-
melõ, raktározó, kereskedõ, szállító stb.) vállal-
kozásokat is. 

– A nyomon követhetõség arra szolgál, hogy 
visszamenõlegesen meg lehessen határozni, hol
fordulhat(ott) elõ probléma az értékesítési
láncban. A nyomon követhetõség nem azonos
az azonosítással és jelöléssel (identity preserva-
tion, IP), annál több. 

– Minden egyes mûvelet során világosan, egy-
értelmûen dokumentálni kell mindent, az
aktuális dátummal ellátva, hogy hatékonyan
lehessen nyomon követni az áru mozgását az
elõállítóhelytõl a végsõ célállomásig. 

– A jelölésnek az EU-elõírásokkal, valamint a
származási és a célország nemzeti szabályozá-
sával összhangban kell lennie. 

– A kémiai, biológiai és fizikai szennyezõdés
megengedett mértéke legyen összhangban az
Európai Unió jogi szabályozásának megfelelõ
Maximum Residue Limit (MRL) értékkel. Ha
ilyen EU- vagy nemzeti érték nincs, akkor a
Codex Alimentarius Commission által ajánlott
MRL-értékeket kell figyelembe venni.

– Az auditot és a tanúsítást az a független
szervezet végezheti, amely az Európai Unió
EN 45 012 vagy 45 011 szabványa szerint
akkreditált. A felülvizsgálatot végzõ szemé-
lyeknek megfelelõ képzéssel (tréninggel), ide-
vonatkozó ismeretekkel (minõségirányítási
rendszerek, HACCP és szervezeti) kell ren-
delkezniük, tényleges ismeretekkel kell bír-
niuk hasonló felülvizsgálatok terén, és tapasz-
talattal, gyakorlattal kell rendelkezniük a
mezõgazdaság, az élelmiszer- és a takarmány-
szektor területén. 

A hazai élelmiszerhigiéniai rendelet [90/2003.
(VII. 30.) FVM–ESZCSM] a csatlakozás napjától
kiegészül az Európai Parlament és a Tanács
178/2002. rendeletének követelményeivel az élel-
miszerjog általános elveirõl és követelményeirõl.
Ez a már számunkra is közvetlenül kötelezõen
alkalmazandó rendelet az élelmiszer-biztonság
teljes élelmiszerláncban való megvalósítása érde-
kében azonos követelményeket állapít meg vala-
mennyi tagállam számára a következõ területe-
ken:
– Élelmiszer-elõállítás.
– Haszonállattakarmány-elõállítás.
– Felhasznált víz iránti követelmények.
– Mezõgazdasági alapanyagok.
– Elsõdleges termelés (növénytermesztés, állat-

tenyésztés, betakarítás, tejtermelés, haszon-
állat-tenyésztés, vágóhídi tevékenység).

– Értékesítés, szállítás, forgalmazás.
– Felhasznált anyagok.
– Kockázatelemzés (elemei: kockázatértékelés,

kockázatkezelés, kockázatkommunikáció) fel-
adatai.

– Genetikailag módosított szervezetek engedé-
lyezésének, lehetséges véletlen vagy szándékolt
jelenlétének és jelölésének szabályai.

– Nyomon követhetõség igénye a teljes láncban,
annak minden szakaszában.

Mindez olyan komplex, bizonyítottan hatékonyan
és dokumentáltan alkalmazott Jó Higiéniai
Gyakorlat (GHP) rendszerszemléletben történõ
(sokszor egyedi szakmai követelményeket is tar-
talmazó speciális normatív dokumentumoknak
megfelelõ, tanúsítható) megvalósítását jelenti az
élelmiszerlánc adott területén mûködõ vál-
lalkozás számára, feltétlenül figyelembe véve a
HACCP veszélyelemzés követelményeit is, amely
a szabályozás alapját képezi.

Az alapgondolat az, hogy tervezett, szabá-
lyozott, nyomon követhetõ, átlátható, önellen-
õrzésen alapuló folyamatok rendszerszerûen
mûködjenek. 

A rendszer legyen:
– mûködõképes,
– dokumentált,
– ellenõrzött,
– naprakész,
– megelõzõ.

Felül kell tehát vizsgálni az alkalmazott,
bevezetett élelmiszer-biztonsági és minõség-
irányítási megoldásokat, illetve meg kell hatá-
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rozni, hogy van-e szükség (elvárás) azok ki-
egészítésére elsõsorban az élelmiszer-biztonság,
de a minõség, fogyasztóvédelmi elvárások szem-
pontjából is. Ha ezt megtesszük, meg tudunk
felelni bármely szakirányú normatíva követel-
ményeinek, ha nem, kizárjuk magunkat a
piacról. 

Mûködtetõrendszerek
A hatékony mûködtetést biztosító ISO 9001 szab-
vány szerinti menedzsmentrendszerek és a
HACCP módszertan ötvözeteként alakultak ki az
egyes tevékenységek sajátosságait figyelembe
vevõ különbözõ speciális élelmiszer-biztonsági
rendszerek (BRC, IFS, GTP, QS, EUREPGAP,
GMP+ stb.). Ezek közül a már az angol élelmi-
szer-áruházláncok által megkövetelt BRC, vagy a
német kereskedõk által igényelt IFS már széles
körû ismertetést nyert ezen folyóirat hasábjain is,
ezekkel most nem foglalkoznék. Inkább azon
rendszerekrõl adnék rövid bemutatást, melyek
egy-egy szûkebb, speciálisabb területet érintenek,
és amelyek szigorú és részletes követelményeket
támasztva követelik meg a HACCP rendszer al-
kalmazását, beleágyazva más speciális elvárások
közé és alkalmazva a menedzsmentrendszerek
mûködtetõelvét.

Maga a kötelezõen alkalmazandó veszélyelem-
zési módszertan is sokat fejlõdött az 1993. évi
elsõ Codex Alimentarius-ajánlás óta, több ország
saját részletes elõírásokat fogalmazott meg
beszállítói számára (pl. a holland, dán változa-
tok), de egyik sem volt alkalmas a független fél
általi felülvizsgálatok, auditok, tanúsítások
végzésére. Ezáltal nemcsak a gyártói, vállalkozói
saját nyilatkozatok, de még a külsõ szervezetek
által kiadott igazolások is különbözõ szintû
követelményeket támasztottak, és különbözõ
módon adtak értékelést a rendszer mûködésérõl.
A közeljövõben megjelenõ ISO 22 000 szabvány a
HACCP rendszer alkalmazásáról ezt a hiányt
igyekszik majd pótolni, és auditálható követel-
ményrendszert helyez az értékelõk kezébe.
Azonban az auditálható HACCP-módszer sem
helyettesíti azokat az elvárásokat, melyeket egy-
egy speciális szakterületen meg kell követelni az
egészségvédelem, a biztonságos termék-elõállítás
érdekében. Valamennyi területen általános kö-
vetelmény azonban a lehetséges veszélyek által
a termék felhasználása, fogyasztása során oko-
zott ártalom kockázatának adatokkal alátámasz-
tott értékelése, a termék azonosítása és sorsának
nyomon követése az élelmiszerlánc bármely
szakaszában, visszavezethetõség a megelõzõ
lépésekre. Mindezt elsõsorban a HACCP-elem-
zés eredményeire építve kell és lehet meg-
határozni.

Kockázatértékelés
A gyakorlati kódexek alkalmazása is csak akkor
vezet eredményre és biztosítja a folyamatok
szabályozott mûködését, ha elõtte elvégezzük a
lehetséges (potenciális) veszélyek azonosítását és
elemezzük azok hatását, gyakoriságát, értékeljük
az egészségre ható kockázatot. Ehhez nyújt segít-
séget a döntési fa ábrán megadott változatának
alkalmazása (forrás: GMP20).

A kockázatbecslés segítségével a veszély fellépése
esetén kialakuló kockázatok osztályba sorolha-
tóak. Erre vonatkozóan számos módszer létezik.
Egy egyszerû és a gyakorlatban könnyen és ered-
ményesen alkalmazható módszert mutatunk be
az ábrázolt döntési fa kérdéseihez igazodva 
(1. ábra).

1. ábra
Döntési fa a hatékony szabályozási szint

meghatározására
Rövidítések: CCP= critical control point, 

POA= point of attention

A kockázatot két tényezõ határozza meg: a
„következmény súlyossága” és az „elõfordulás
valószínûsének gyakorisága”. 
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Bármely kockázatot egy vagy több (kombinált)
szabályozó intézkedéssel lehet és kell ellenõrzés
alatt tartani.

A súlyosság a fogyasztóra és/vagy a célcsoport
állatfajra gyakorolt következmény a veszély jelen-
léte esetén.

A súlyosságot három osztályba szokták sorolni:
– Nagyon súlyos: fatális következmény, súlyos

betegség, visszafordíthatatlan, végleges kö-
vetkezmény, halálok, mely azonnal vagy csak
közép- vagy hosszú távon következik be.

– Közepesen súlyos: komoly sérülés, lényeges
következmény, súlyos betegség azonnal vagy
hosszú távon.

– Kismértékû: kisebb sérülést és/vagy beteg-
séget okoz, nem vagy csak ritkán lép fel, és
csak nagyon nagy dózisok hosszadalmas
fogyasztása esetén.

Az elõfordulás valószínûsége azt mutatja, hogy
milyen gyakran lép fel a veszély a végtermék (nyers
vagy feldolgozott élelmiszer) ember vagy a célállat
által történõ fogyasztás esetén (takarmány, eledel).
A gyakoriság megállapítása mérések, megfigye-
lések vagy a vevõspecifikus elvárások alapján
történik, és három osztályba sorolható:

– Kis valószínûség: gyakorlatilag lehetetlen
vagy nem volt rá példa.

– Közepes valószínûség: elõfordulhat, már volt
rá példa.

– Nagy valószínûség: többszöri fellépés
jellemzõ.

Szabályozási mód a kockázatértékelés
alapján
1. Nincs szükség szabályozásra.
2. Idõszakos intézkedések, gyakran on-line ellen-

õrzési módszerek alkalmazása, megfigyelések,
figyelemmel kísérés. A mért, mutatott értékek
periodikus ellenõrzése. 

3. Általános szabályozás, pl. megfelelõ higiéniai
feltételek, takarítási, fertõtlenítési, személyi
higiéniai, rovar-, rágcsálóirtási, karbantartási,
kalibrálási utasítás, beszerzési eljárás, nyers-
és alapanyag-specifikációk, reklamációkezelés
és termék-visszahívási eljárás. Ezeket az
általános szabályozásokat gyakran POA
(Points of Attention), PRP (Pre-Requisite
Program) vagy GHP (Good Hygienic Prac-
tice), GMP (Good Manufacturing Practice),
GTP (Good Trading Practice), GDP (Good
Distribution Practice), GAP (Good Agricultu-
ral Practice) elnevezéssel illetik, és sokszor
nemzetközileg is elismert normatív dokumen-
tumként alkalmazzák.

4. Speciálisan, az adott körülményekre és
helyszínre kifejlesztett vagy adaptált és alkal-
mazott módszerek a veszélyek ellenõrzés/
szabályozás alatt tartására.

Nyomon követhetõség, termékvisszahívás
A nyomon követhetõség fontos alapelve: azon ada-
tok hozzáférhetõsége, rendelkezésre bocsátása és
célzott cseréje, melyek az elõzõ fokozatok vagy
következõ fokozatok tekintetében jelentõséggel
bírnak. Célja, hogy fontos részinformációkat
lehessen beszerezni egy termék, illetve nyers-
anyag létrejöttérõl, az adalékanyagokról vagy a
segédanyagokról. 

A nyomon követhetõség nem azonos az
azonosítással és jelöléssel (identity preservation,
IP), több annál. 

Az adatcserére vagy az adat visszakövethe-
tõségére vonatkozó összehangolt megállapodások
következtében kielégítõ információk rendel-
kezésre állását és ezáltal az események teljes
követhetõségét lehet a teljes láncolatban elérni.

Általában a megfelelõ mértékû nyomon követ-
hetõség megszervezéséhez
– szisztematikus eljárási mód,
– a mûszaki feltételek megteremtése,
– kölcsönös megállapodások szükségesek.
Minél feldolgozottabb egy termék, az elõállító a
saját minõségirányítási rendszerének keretében 
a specifikációnak megfelelõ tulajdonságok igazo-
lására a tétel eredetére vagy az alkalmazott keze-
lés módszerére vonatkozó információkat igényel-
het. Az ilyen információk esetében az elõállító is a
beszállítójának adataira, illetve adatidentitására
van utalva. Ez csak abban az esetben mûködõ-
képes, ha a lánc összes feldolgozási fázisában
részt vevõk a termékspecifikus információ-
láncban is részt vesznek (2. ábra).

2. ábra
Az információlánc sémája

A visszakövethetõség a gyakorlatban mindig
kompromisszumon alapszik. A legkülönbözõbb
érdekek mérlegelésével, az adott keretfeltételek
és behatároló tényezõk figyelembevételével kell
ésszerû megoldást találni a gazdasági lehetõségek

MEZÕGAZDASÁGI     FELDOLGOZÁSI      ÉRTÉKESÍTÉSI

termelés     fokozatok      fokozatok
Végsõ
felhasználó

Adat-
halmazok

Egyedi
adatok
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és a felhasználás megfelelõ voltának figyelembe-
vételével.

A hatásos nyomon követhetõség a láncokon át-
nyúló, rendelkezésre álló, meghatározó következõ
paraméterektõl függ:

– folyamatképesség: a folyamatoknak szabá-
lyozottan kell mûködniük;

– közös felelõsség: az összes résztvevõnek az
adatfeldolgozáshoz és adatszolgáltatáshoz
készen kell állnia és a saját adatait hozzá-
férhetõvé kell tennie;

– kompatibilitás: a nyomon követhetõség elõ-
feltétele, hogy az adathordozók és az adott
esetben alkalmazott adatfeldolgozási rend-
szerek kompatibilisek legyenek, illetve az
adatokat a címzett saját értelmezésében
használni tudja.

A feldolgozási folyamatokban a nyomon követ-
hetõséget jól lehet kapcsolni a termelés-elszá-
molás folyamataival. Lényeges azonban, hogy az
adatok a termékvisszahívás követelményeinek
megfelelõen legyenek csoportosítva és biztosítsák
a visszakereshetõséget. 

Ha a kiszállítás a kiskereskedelem részére
történik, nyilván tudjuk tartani a fogyasztó elõtti
utolsó láncszemet. Nagykereskedelmi vásárlás
esetén a gyártónak csak az elsõ külsõ vevõig van
lehetõsége követni a terméket. Innen már a nagy-
kereskedõ feladata, hogy kövesse a termék útját, 
és veszély esetén információval lássa el a gyártót.

Termékvisszahívás megszervezése
Amennyiben kiszállításra került termék biztonsá-
gi állapotával vagy a fogyasztók egészségének
közvetlen veszélyeztetésével kapcsolatos informá-
cióhoz jutunk, rendkívüli intézkedéseket kell kez-
deményezünk. A kapott információ alapján tájé-
koztatni kell az érintetteket, minõsíteni kell az
információ súlyosságát, és ha szükséges dönteni a
termék visszahívásáról. A termékvisszahívás so-
rán azonosítani kell a visszahívandó termék tar-
tózkodási helyét (raktár, kereskedelem, fogyasz-
tó), és meg kell gyõzõdni arról is, hogy az adott
termékfajta nincs-e gyártás alatt. Az érintetteket
értesíteni kell arról, hogy a termék forgalmazását
szüntessék be, és gyûjtsék össze a fogyasztók által
visszahozott termékeket, és le kell állítani a
további gyártást. Ki kell vizsgálni a hiba okát,
helyesbítõ tevékenységet kell alkalmazni, és dön-
teni kell a visszahívott termék sorsáról. 

A termékkel kapcsolatos reklamáció érkezhet a
vevõktõl, fogyasztóktól, hatóságtól, esetleg a
médiától.  A beérkezett reklamációt rögzítik, majd
az illetékes munkatárshoz továbbítják, aki minõsíti
a reklamációt. A minõsítés során eldõl, hogy milyen
szinten foglalkozzanak a felmerült problémával.

A kivizsgálás elsõ lépésében el kell dönteni,
hogy a termék minden összetevõjét bevonjuk-e a
vizsgálatba. Ennek megfelelõen a kivizsgálás tel-
jes körû vagy részleges lehet, megadhatunk olyan
összetevõket, melyeket a bejelentés alapján meg
lehet határozni.

A vizsgált összetevõk megjelölése után a
nyomon követés segítségével meg kell határozni
azokat a tételeket, melyek érintettek a reklamáció
kiváltotta vizsgálatban, és meg tudjuk mondani
azt, hogy az érintett terméket hol érjük el (elsõ
külsõ vásárló, saját vevõ, szállító jármû, raktár).

HACCP-elvekre épülõ rendszerek
követelményei
A teljesség igénye nélkül azokat az alapköve-
telményeket mutatjuk be, melyeket az adott rend-
szer felülvizsgálatát végzõ auditorok általánosan
elvárnak, elsõsorban a tápláléklánc kezdeti fázi-
saiban, a mezõgazdaságban és az elsõdleges 
feldolgozás, kereskedelem során. Figyelembe
veszük pl. az European Code of Good Trading
Practice (Európai Jó Kereskedelmi Gyakorlat
Kódexe, 2003. szeptember) vagy a friss zöldség-
gyümölcs elõállítására és értékesítésére vonat-
kozó (EUREPGAP), a takarmányokra alkalma-
zott GMP+ sorozatban megfogalmazott alapvetõ
elvárásokat. Nem célunk az említett normatív
dokumentumok szerkezetének és egyes pont-
jainak hû ismertetése, csak azokat a szempon-
tokat  soroljuk fel, melyeket szigorúan ellenõriz-
nek az audit során.

Követelmények a forgalomba hozatal vonatkozá-
sában:
A vállalkozásnak hitelt érdemlõen igazolnia kell
az auditor számára, hogy:
– A HACCP-team a HACCP alapelveivel össz-

hangban elvégezte a kockázatelemzést az adott
tevékenységre és áruféleségekre, és ezeket az
árukat a HACCP alapelveinek megfelelõen bo-
csátják forgalomba.

– Abban az esetben, ha a fizikai, kémiai vagy
biológiai szennyezõdés mértéke meghaladja a
megengedett normákat, akkor a meglévõ utasí-
tások és eljárások alapján a hatóságokat
és/vagy a vevõket értesítik az Európai Unió jogi
elõírásainak megfelelõen.

– A helyesbítõ tevékenységeket dokumentáltan
feljegyzik.

– A mintavételt és a vizsgálatot a HACCP fel-
ügyeleti tervnek megfelelõ gyakorisággal és
módon végzik.

– A mintavételt és vizsgálatot képzett, felhatal-
mazott, elfogadott személy végzi a nemzetközi-
leg elfogadott módszerekkel és szabályok alap-
ján. 
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– Az igénybe vett laboratóriumok megfelelõ
kompetenciával rendelkeznek, az adott fel-
adatra felkészültek, és részt vesznek elismert
körvizsgálatokban módszereik validálása ér-
dekében.

– Az adott tevékenységet végzõ minõség-
irányítási rendszere dokumentált módon
magában foglalja a higiéniai és biztonsági
követelményeket is az Európai Unió jogi szabá-
lyozásával összhangban.

– Az Európai Unió jogi követelményeinek meg-
felelõ nyomon követési eljárást alkalmaznak és
errõl dokumentált feljegyzéseket  készítenek. 

Követelmények a mezõgazdaság vonatkozásában
A mezõgazdasági vállalkozások (farmok) termék-
elõállítására vonatkozóan az EUREPGAP doku-
mentum Jó Mezõgazdasági Gyakorlata (GAP) a
nemzetközi kiskereskedelmi láncok által elfoga-
dott legjobb gyakorlat alapelveit tartalmazza. 

Az EUREPGAP annak auditálási eszköze, hogy
az Integrált Pesticid Menedzsment (IPM) és az
Integrált Mezõgazdasági Terménymenedzsment
(ICM) gyakorlata beépüljön a kereskedelmi-mezõ-
gazdasági tevékenységbe.

Az EUREPGAP is a HACCP alapelvén és al-
kalmazásán alapul. Fontos az, hogy az élelmiszer-
láncban mûködõ minden szervezet teljesítse a
feladatok és felelõsségek ráesõ részét a fogyasztók
bizalmának erõsítésére. Ennek érdekében minden
mezõgazdasági termelõnek demonstrálnia kell
(be kell tudni mutatni):
– a nemzeti és nemzetközi jogszabályoknak való

megfelelõséget;
– elkötelezettségét

= az élelmiszer-minõség és -biztonság tekin-
tetében,

= a környezetre gyakorolt káros hatás mini-
malizálásában, a természet és az állat-
védelem területén,

= a növényvédõ szerek használatának csök-
kentésében,

= a természeti erõforrások használata haté-
konyságának fokozásában,

= felelõs magatartás tanúsításában a dolgozók
egészsége és biztonsága tekintetében.

Szabályozási követelmények mindezen elvárások
teljesítéséhez:
– Nyomon követhetõség.
– Bizonylatolás és belsõ önellenõrzés.
– Fajtaazonosság, vetõmag, szaporító állományok

eredete.
– Menedzsment (szervezet).

– Talaj és tápanyag-utánpótlás.
– Mûtrágyahasználat.
– Öntözés/tápanyagos öntözés.
– Termésvédelem (HACCP-elvek).
– Betakarítás (HACCP-elvek).
– Termékkezelés, raktározás (HACCP-elvek).
– Hulladék- és környezetszennyezés-menedzs-

ment, újrafeldolgozás és újrahasznosítás.
– Dolgozók egészsége, biztonsága és jóléte.
– Környezetvédelem.
– Reklamációk kezelése, okvizsgálat.

Következtetések
A sokrétû követelménynek többféle kötelezõ és
nem kötelezõ, de ugyanakkor a piacon elvárt ter-
mék- és/vagy tevékenységre orientált normatív
dokumentum alapján kell megfelelni. Ha a vál-
lalkozásnak több célpiacnak is megfelelõ külön-
bözõ szabványokat, elõírásokat kell teljesítenie az
adott tevékenységre vonatkozóan, akkor szinte
lehetetlen egyszerre történõ kielégítsük, ha min-
dig csak valamely konkrét normatív dokumentum
elvárásait vesszük figyelembe. Szerencsére azon-
ban valamennyi, élelmiszer-biztonsággal kapcso-
latos követelmény tartalmi alapja a jó higiéniai és
mûködési gyakorlat (GHP+GMP) betartása, az
ezt követõen a HACCP veszélyelemzési és a nyo-
mon követési módszer alkalmazásával meghatá-
rozott kritikus pontok szabályozottságának meg-
követelése, valamint az alkalmazás dokumentált
bizonyítása. Nem elvárás azonban, hogy a meg-
követelt dokumentáció (kézikönyv, eljárások,
utasítások, formanyomtatványok, feljegyzések
stb.) egy-egy adott normatív elõírás szerkezete és
pontjai szerint legyen felépítve. 

Mindez azt is jelenti, hogy az általános és tevé-
kenységspecifikus követelmények rendszerszerû
szabályozásával és mûködtetésével képesek lehe-
tünk valamennyi követelmény kielégítésére egy
rendszeren belül is. Ehhez az ISO 9001 nemzet-
közi szabvány és a tervezet formájában már ren-
delkezésre álló ISO 22 000 élelmiszer-biztonsági
szabvány ad célszerû kereteket. Ez utóbbi már
szervesen egyesíti a GHP+GMP+HACCP+ISO
követelményeket, és a tanúsítás alapjául is szol-
gálhat. A tervezet legkorábban 2006. évben kerül-
het szabványként elfogadásra.* Addig az MSZ EN
ISO 9001:2001 szabvány ad lehetõséget vala-
mennyi követelmény beépítésére és oly módon
történõ szabályozására, hogy tanúsítható legyen
az adott tevékenység bármely más normatív elõ-
írásnak megfelelõen is. Minden esetben a lényeg a
megfelelõ tartalom, mûködés, elkötelezettség és
kompetencia bizonyíthatósága.

* Az ISO 22 000-rõl lapunk Hazai és nemzetközi hírek, beszámolók rovatában olvashatnak bõvebben.



18 MAGYAR MINÕSÉG

Bevezetés
Az élelmiszer-biztonsági irányítási rendszer olyan
minõségügyi rendszert jelent, ahol a meglévõ ISO
9001 és HACCP rendszer mûködése mellett az
élelmiszer-biztonságot szolgáló további meghatá-
rozott követelmények sorát is teljesítjük; és ezek
teljesítésének, felügyeletének módját, eredmé-
nyességét kézzelfogható módon igazoljuk. 

Lényegében a helyes gyártási és higiéniai
gyakorlat operatív irányítási rendszere jön létre,
ahol a tételes, check-lista jellegû követelményeket
az ISO 9001-ben megszokott szabályozási kör-
nyezet kelti életre, igazolja, fejleszti. A rendszer
egyidejûleg demonstrálja a termékek sokszor
hangsúlyozott, elvárt biztonságának,  jogsze-
rûségének és minõségének teljesülését, az ennek
érdekében alkalmazott felelõsségeket, módsze-
reket és tényeket. 

Mivel több, de tartalmában jelentõsen átfedõ
szabvány párhuzamosan mûködik, itt nem az
egyikkel vagy a másikkal, hanem a lényegüket
együtt alapul vevõ élelmiszer-biztonsági irányí-
tási rendszerekkel (legyen „ÉBIR”) foglalkozunk.
Ma ez elsõsorban az angol eredetû BRC szabvány
2002-es 3. kiadásán és a német–francia hátterû
IFS szabvány 2004-es, 4. változatán (1, 2) alapuló
rendszereket jelenti. A szabványok lényegét, a
velük kapcsolatos aggodalmakat korábban vizs-
gáltuk (3).

A meglévõ rendszerek (ISO 9001, HACCP)
módosítása
Az ÉBIR rendszer nemcsak a helyes gyártási
gyakorlat és a higiéniai feltételrendszer terén tar-
talmaz új követelményeket. Az irányítás (veze-
tés), a minõségügy és a HACCP terén is konkrét,
új elvárásokat kell teljesíteni, amelyek eddig szá-
mos ISO 9001 és HACCP rendszer esetében nem
szerepeltek. Az utóbbiak újbóli kialakítása vis-
zont célszerûtlen, hacsak nem bevallottan rosszul
sikerült rendszerekrõl van szó. Ezért, ha lehet,
inkább „pályamódosításokra”, bõvítésekre, kiegé-
szítésekre kell törekednünk. A meglévõ rend-
szereket célszerû továbbépítenünk, kiegészíte-
nünk, de megõrizve a már kész, ismert, bevezetett
megoldásokat. 

ISO 9001
A minõségi hangsúly eltolódik az élelmiszer-biz-
tonság, a jogszerûség irányába, az ÉBIR-szabvá-
nyokat átszövi a „biztonság, jogszerûség, minõ-
ség” hármashangzata. 

Az ISO 9001-követelmények lényegesebb része
megismétlõdik az ÉBIR-szabványokban is (minõ-
ségpolitika, célok, vezetõségi átvizsgálás, belsõ
auditok, dokumentáció stb.), sõt az ISO 9001 az
élelmiszeriparban lassan talán szükségtelenné is
válik. 

A meglévõ ISO 9001-es rendszer egyes elemeit
az új helyzetben pontosítani kell. A minõségpoli-
tikában utalni kell az élelmiszer-biztonsági és 
a jogszerûségi elkötelezettségre is. A beszállítók
felügyeletét a beérkezõ termék általi kockázathoz
kell igazítani. Általában „dokumentált” irányítási
rendszert kell kialakítani, nem korlátozva a
kötelezettségeket a hat „szükségszerû” ISO 9001-
es eljárás szintjére. Most azok a rendszerek kerül-
nek elõnyös helyzetbe, amelyek már eddig is a
nagyobb számú eljárást, a részletezettebb szabá-
lyozást tartották célszerûnek. 

HACCP
Szinte biztos, hogy a már korábban elkészült
HACCP rendszerek nagyobb részéhez most hozzá
kell nyúlni. A korábbról megismert irányelveknek
most minden elemével el kell számolni; hangsúlyt
kap a közremûködõk felkészültsége, a bármely
gyártási módosítást vagy új terméket kiegészítõ
elemzés, a kritikus pontok külön-külön is doku-
mentált felügyelete.

A kockázatokkal kapcsolatos új követelmények
jelennek meg, a HACCP-tõl függetlenül is.
Kiemeltebb hangsúllyal veendõ figyelembe pl. a
fémrészek, üveg és más szilárd tárgyak általi
esetleges termékszennyezõdés kockázata. Híres 
a – szinte elkerülhetetlen – fémdetektorral is
kimutatható fémszálas sebtapasz, az üvegjegyzék
és kockázatalapú ellenõrzési rendszere stb.
Szerencsére (?) ezen követelményekkel a nagy
láncok beszállítói részben már találkoztak. A
kockázatelemzés, ill. veszélyelemzés további
területekre is kiterjed, nemcsak a kritikus pon-
tok meghatározására (beszerzés, belsõ auditok
gyakorisága). 

Szempontok az élelmiszer-biztonsági irányítási
rendszerek kialakításához

– Dr. Erdõs Zoltán*–

* Ügyvezetõ igazgató, Qualiment Kft., Budapest.
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Ha a korábbi HACCP-elemzés anyaga rendel-
kezésre áll, nem okoz gondot, ha csak kiegészítõ
elemzéseket, pótlásokat hajtunk végre, és nem
készítünk új(abb) HACCP-rendszert. A korábbi,
vagy új kinevezésû HACCP-teamet összehívjuk,
további célirányos kockázat-, illetve veszély-
elemzõ munkát végzünk, mind a kritikus pontok
tárgyában, mind az új, kockázatszemléletû
követelmények teljesítésére.

A keletkezõ dokumentumokat valamilyen cél-
szerû módon csatoljuk a korábbiakhoz. Nem nagy
baj, ha ezzel az elemzési (háttér) dokumentáció
kissé bonyolultabbá válik; ami fontos, az az, hogy
a napi alkalmazás anyaga áttekinthetõ legyen.
Ezért viszont valószínû, hogy ha az elemzés
anyagát nem is, de a kritikus pontok napi alkal-
mazási dokumentumait újraszerkesztjük, aktua-
lizáljuk. 

Felkészülés
Mindenekelõtt „nyelvi óvatosságot” kell javasol-
nunk, mert a különféle, felbukkanó magyar for-
dításokat többnyire nem szakemberek készítet-
ték, és komoly hibák, tartalmi tévedések szerepel-
nek bennük (udvar helyett padozat, feljegyzések
helyett okmányok, az „ahol ez elvárás” helyett
„ahol célszerû” stb.). De sajnos az IFS angol vál-
tozata is tartalmaz eltéréseket a némethez képest,
pl. a folyamatok validálása helyett validálási
folyamat stb.

Az ÉBIR-szabványok észrevehetõen külön-
böznek az ISO 9001 szabványtól: kevésbé kezelik
az operatív eszközöket és a folyamatirányítást,
viszont meglehetõsen konkrét követelményeket
támasztanak a termelõkörnyezet adottságaira és
folyamataira vonatkozóan. 

A követelmények sora egyszerre könnyû és
nehéz, mert egyrészt mindegyik érthetõ, másrészt
viszont nem minden iparágban indokolható, és
külön mérlegelést igényel annak megítélése, hogy
az elvárás az adott helyszínen mennyire érvé-
nyesüljön, mi mindent kell tenni a maradéktalan
teljesítéshez, és mi az, ami tényleg indokolt. Sem
túlköltekezni, sem az auditon nem megfelelni
nem akarunk, és a helyes határ, a kevés elérhetõ
kompromisszum esetenként csak az auditon raj-
zolódik ki. Jó esetben a helyesbítési idõszak elég a
pótlásra, … ha az audit módja ezt a megoldást
egyáltalán lehetõvé teszi (BRC).

Külön nehézséget okoz, hogy az elvárások egy
része – tekintettel a szabványok iparági sem-
legességére – indokolatlannak tûnik, és nehéz
eldönteni, hol van az ésszerûség és a formalitások
határa. Felvetõdik annak érzete is, hogy egy-egy
adott követelmény egyfajta gazdasági erõpróba is:
aki teljesíti, finanszírozza, mehet tovább... aki
nem gyõzi, kiszorul a versenybõl, és piaci teret

nyújt annak a cégnek, aki – éppen erre számítva –
vállalta a többletterheket. 

Követelmények
A követelmények (az iparágfüggetlen, formális-
nak tûnõ jelleg miatt) néha nehezen elfogadhatók.
Egy adott igény teljesítésekor a fõ nehézséget a
tartalmas teljesítés, a szervezet tényleges telje-
sítõképessége jelenti – és ez az emberi tényezõkön
is múlik. Az elvárások kevésbé folyamatjellegûek,
ill. operatívak, nagyon sok a tételes, check-lista
jellegû követelmény. A problémák és a lehetõsé-
gek feltárását a következõ fejezetben részle-
tezzük. 

A követelmények teljesítését, a pillanatnyi
helyzet felmérését a minõségügyi vezetõ és/vagy
a higiénikus nem gyõzheti (bár a vezetés több-
nyire automatikusan mindent az õ területükre
irányít). A tennivalók jelentõs része inkább a
mûszaki területet és a termelést illeti, a teljes
projekt fõfelelõsét is akár ezekrõl a területekrõl
jelölhetjük ki.

A szabványok követelményeit kiadhatjuk
olvasásra, teljesítésre – mégis, elsõre kevés dolog
fog történni. Ugyanis nehéz feladat annak fel-
mérése, hogy egy logikus követelmény vajon 
teljesül-e a cégnél, és még nehezebb annak fel-
mérése, hogy egy indokolatlannak tûnõ követel-
ménynél kell-e valamit tenni, vagy inkább indo-
kolni kell az érintetlenséget.

Az is kérdés, hogy a megfelelésért kinek, mit
kell tennie (fõleg kinek)! A megoldást egy új
szervezési-felelõsségi rendszer jelentheti, amire a
következõ pontban térünk ki. 

Élelmiszer-biztonsági felelõsök
A rendszerkialakítás, illetve a követelmények tel-
jesítésére való felkészülés során az eddigi gyakor-
latban máris  jól bevált egy új felelõsi rendszer, a
rendkívüli felelõsök rendszere. Megoldásunk
lényege, hogy a teljesítendõ témakörökre olyan
programfelelõsöket jelölünk ki, akiknél ezt a sze-
repet összekötjük az élelmiszer-biztonsági belsõ
auditorképzéssel, ill. az auditori tevékenységgel.

Szinte mindegy, hogy a tematikus felelõsöket
hogyan hívjuk, de szerepüket mindenképpen hoz-
zákötjük a cég meglévõ felelõsségi rendszeréhez.
A lényeg, hogy minden követelménykörnek 
(pl. épület, folyamatok, termékek) egyértelmû
felelõse legyen. Ez a felelõs legyen felkészült, az
adott témakörben a fennálló helyzet pontos isme-
rõje, a hiányok pótlásának fõfelelõse, ill. kezde-
ményezõje.

A kijelölt 5–10 felelõs megkapja a szabvány
anyagát, check-lista jellegû kidolgozásban. Ezt fel
kell dolgozniuk, követelményenként, szabvány-
pontonként a tényleges jelenlegi helyzetet érté-
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kelniük, a megfelelést vagy hiányosságot rögzí-
teniük. 

A megoldás összefügg azzal a tapasztalt tény-
nyel, hogy bár egy ilyen típusú szabvány az
olvasás során érthetõ, de nagyon nehéz pár-
huzamosan a saját szakmára, a saját adottságokra
és gyakorlatra is figyelni. Így az elolvasás után
nem tudjuk, hogyan is állunk. Az igazi elmé-
lyülésre az a kitûzött feladat vezet, amely a check-
lista jellegû táblázatok felelõsséggel történõ
kitöltésén alapul (teljesülés, hiányosság, pótlási
igény, fejlesztési javaslat stb.).

A tematikus felosztás követheti a vonatkozó
ÉBIR-szabvány logikai tagolását, de ha van kellõ
energiánk, az anyagot alfejezetek szerint, sze-
mélyre szabva (a beosztásra tekintettel) jobb bon-
tásban is csoportosíthatjuk. 

Auditori kapcsolat
Kínálkozó megoldás – és az érintetteknek köny-
nyebben elfogadható – a fenti felelõsségnek az
élelmiszer-biztonsági belsõ auditori címhez (ki-
nevezéshez) való kötése. 

Ennek érdekében a kijelölt ISO 9001 belsõ
auditorok továbbképzésen vesznek részt, és
„élelmiszer-biztonsági belsõ auditor” címet is
kapnak. A fentebbi elképzelés szerint ennek „ára
van”, de az ilyen auditor nem csak kiemelt
felelõsséget, hanem lehetõségeket és jogokat is
kap ahhoz, hogy egy-egy adott témakörben a leg-
fontosabb közremûködõvé váljon. 

A kiemelt, felkészített, témakörhöz rendelt 
auditor egy „miniszteri biztoshoz” hasonlítható,
vagyis az adott témakörben felelõsségeket és
intézkedési jogkört kap a leendõ teljes megfelelés
érdekében. Ennek elemei a következõk:
1. Az élelmiszer-biztonsági auditor felel azért,

hogy a felkészülés során megállapítsa, vajon a
kijelölt témakörben a cég megfelel-e az elvárá-
soknak. Ez tehát nem formális audit, hanem
valós tényfeltárás.

2. Az élelmiszer-biztonsági auditor minden esz-
közt igénybe vehet, hogy az aktuális helyzetet
felmérje. Kérdeznie, a helyszínen vizsgálódnia,
számon kérnie, olvasnia kell, hogy felelõsséggel
jelezhesse, a téma rendben van-e, illetve mit
kell tenni a megfelelésért. 

3. Az élelmiszer-biztonsági auditor bárkinek a
segítségét kérheti ahhoz, hogy feladatát vele
közösen teljesítse. Igény szerint bárkit maga
mellé rendelhet; teamet, munkacsoportot szer-
vezhet. Ehhez megkapja a vezetõség támo-
gatását. 

4. A szerep lényege: felelõsségteljes választ kell
adni a kijelölt témakör aktuális állapotáról,
hiányosságairól. 

5. A vizsgálat nem egyszeri, hanem végigkíséri a
felkészülési folyamat egészét. A feltárás cél-
szerû idõpontokban megismétlõdik, a kapcsolat-
tartás az auditor és a terület között folyamatos.
A program a „kész állapot” elérésével zárul.

A munka lényege, hogy az adott témakört (a
vonatkozó szabvánnyal összefüggõ kérdésjegyzék,
„check-lista” alapján) tényleges állapotában kell
felmérni, rögzíteni, és ennek alapján kell a meg-
felelõ helyesbítõ-, beruházó-, fejlesztõprogramokat,
szigorú intézkedési terv formájában, elindítani. 

A siker lényege: a követelményeknek való meg-
felelés; mind az indokolt, mind a formális köve-
telmények tekintetében. A cég szakmai vezetésé-
nek felelõssége, hogy melyik követelményt veszi
komolyan, és teljesíti hibátlanul, illetve hol keres
formális megoldást, kompromisszumot, alig vagy
egyáltalán nem teljesítve a szabványok egyes
követelményeit (amelyek általánosak, nem egy
adott szakmára vonatkoznak, miáltal adott eset-
ben vállalatunk kivétel lehet).

Dokumentáció
Általában elmondható, hogy az ÉBIR-szabványok
minden ponton, ahol átvették az ISO 9001 elvárá-
sait, szigorúbb és alaposabb dokumentálást vár-
nak el, mint az sok esetben eddig  a napi gyakor-
lat volt. Nagyobb hangsúlyt kapnak továbbá az
igazoló-, validálódokumentumok. 

Új igények, új követelmények teljesítése szük-
séges, amelyek azonban gyakran illeszkednek a
már meglevõ szabályozáshoz. Ilyenkor célszerû a
meglévõ anyagok bõvítése.

Az ISO 9001 operatív szabályozása a fõfolyama-
tokra irányul; ezekre készítettük a maga idején az
eljárásokat. (Vigyázat, az eljárás szó az ÉBIR-
szabványokban a legtöbb helyen inkább ügyren-
det, megoldást, elõírást jelent, olykor ez pár sor is
lehet, tehát nem a formalizált rendszereljárásokat
jelenti.)

Mivel az élelmiszer-biztonság többnyire tételes
követelmények teljesítését igényli, illetve más –
nem termelõ típusú – folyamatokat tesz szük-
ségessé (kártevõ-megelõzés, üvegkockázat keze-
lése, termékvisszahívás stb.), ezért ez utóbbiakat
célszerûen nem a termelési (beszerzési, ellen-
õrzési, tárolási stb.) folyamatok stílusában, nem
„eljárásokban” szabályozzuk. Inkább szabályza-
tokat, elõírásokat készítünk, hogy a rendszer fõ-
folyamatainak rendjét ne ziláljuk szét. 
Ilyen belsõ szabályzatok lehetnek pl.:

– üvegkezelési elõírás,
– fémszennyezés-védelmi elõírás,
– termék-visszahívási elõírás,
– nyomon követési rend stb.
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Az új dokumentumok mellett, bár nem nagy
számban, de új bizonylatok és nyilvántartások is
megjelennek. Célszerû formanyomtatványt kiala-
kítani pl. a verifikálások, validálások (mint tény-
megállapítások, helyzetmeghatározások) számá-
ra, jegyzékeket az elõforduló allergének és GMO-
tartalmú anyagok esetére (ha nincs ilyen, a nem-
létet deklaráljuk írásban!).

Audit
A dokumentáció fontos, de amint az érintettek
látni fogják, az auditon jobban hangsúlyozzák a
követelmények teljesítését, a feltételek meglétét.
Az audit inkább hasonlít egy hatósági szemlére,
de annál idõben és mélységében is kiterjedtebb.
Az audit akár háromnapos is lehet, és a vizs-
gálódás a megelõzõ idõszakokra is kiterjed. Az
audit akkor sikeres, ha – a kiválasztott szabvány
értékelési rendszerétõl függõen – kellõ pontszá-
mot érünk el, vagy a nemmegfelelõségeket
meghatározott idõn belül korrigáljuk. Mindkét
esetben van mód a sikertelenségre is. 

Az élelmiszer-biztonsági rendszerkövetelmé-
nyekkel azonban – tanúsítási szándék nélkül is –
szükséges foglalkozni. Itt nem elsõsorban egy
tanúsítási üzletág átmeneti üzleti törekvéseirõl
van szó. Az élelmiszergyártók gazdasági versenye,
a kereskedelmi láncok presztízsalapú, „abszolút”
biztonsági törekvései és a tényleges élelmiszer-
biztonsági problémák kedvezõtlen alakulása
miatt a témakörben a továbbfejlõdés elkerül-
hetetlen, és sajnos egyre többet is kell rá köl-
tenünk.
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A PICK SZEGED Rt. 
élelmiszer-biztonsági rendszere

– Hudák Éva,* Varró Györgyné dr.**–

A PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Rész-
vénytársaság Magyarország vezetõ és egyben leg-
eredményesebb húsipari vállalata, az ország egyik
legrégebbi és legpatinásabb cége. A „PICK” név 
az egyik legismertebb magyar márkanév a világon.

A PICK név mára már cégcsoportot jelöl. A
PICK-csoport tagjai a PICK SZEGED Rt. fõpro-
filjához csatlakozó kiegészítõ tevékenységeket
folytatják a fûszer-elõállítástól a különbözõ hús-
készítmények, konzervek gyártásán és a szállítá-
son át egészen a kereskedelemig.

Az élelmiszer-biztonságról és minõségrõl
Jól ismert tény számunkra, hogy világszerte
egyre több figyelmet fordítanak a fogyasztók az
élelmiszerek biztonságára, és egyre tudatosabban
követelik meg, hogy csak olyan nyers és feldolgo-
zott élelmiszerek kerüljenek a kereskedelmi for-
galomba, illetve a vendéglátóegységekben olyan
ételeket, élelmiszereket szolgáljanak fel, amelyek
biztonságosak. Az élelmiszerek biztonságáért az
elõállító és a forgalmazó egyaránt felelõs. Az élel-
miszer-elõállítónak biztosítania kell, hogy az általa

elõállított termék egészségre ártalmatlan, bizton-
ságos és egyenletes minõségû.

E biztonság megteremtésének egyik lehetséges
eszköze a HACCP rendszer mûködtetése és folya-
matos fejlesztése.

A PICK SZEGED Rt. felsõ vezetése elkötelezett
híve a jó minõségû és biztonságos termék elõ-
állításának, mely kulcsa a vevõi elégedettségnek
és a piaci részesedés folyamatos növelésének. 
E szemlélet alapján az ISO 9000-es szabvány-
sorozattal történõ megismerkedés már 1992-ben
elkezdõdött. Szakembereink TQM-, HACCP-,
valamint ISO-tanfolyamokon vettek részt, majd
1995-ben került sor az elsõ ISO 9001 szabvány
szerinti nemzetközi tanúsítvány megszerzésére.

Az EK 93/43 élelmiszer-higiéniai irányelve
elõírja a HACCP szabályozás alkalmazását az
élelmiszer-elõállítás során. Az elmúlt évek alatt a
Magyar Élelmiszerkönyv-i harmonizációs szabá-
lyozás is életbe lépett, és jelenleg az EU és az
USDA által végzett állatorvosi ellenõrzések fõ
irányvonalát is a HACCP szabályozás mûködésé-
nek felülvizsgálata képezi. 

** HACCP-referens.
** MIR-vezetõ.
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Kézenfekvõnek látszott tehát, hogy a minõség-
biztosítási rendszer részeként az élelmiszer-biz-
tonságot érintõ szabályozás megvalósítására is
sor került. 

A rendszerépítés kapcsán tisztázni kellett az
alapelveket. Olyan minõségügyi rendszert kellett
létrehozni, mely magába foglalja a GMP (Good
Manufacturing Practice) és a GHP (Good Hygiene
Practice) elveit alkalmazó HACCP-szabályozást.
A rendszernek a fogyasztói egészségvédelem prio-
ritását, a jó és egyenletes minõségû termék elõ-
állítását, a fogyasztói érdekvédelmet kell biztosí-
tania, valamint teret kell adnia a TQM alkal-
mazásának.

Vállalatunk számára a minõség fogalma nem-
csak jó termékeket, hanem a vevõi megelége-
dettséget is jelenti. A gyártás során alkalmazott
szabályozásokkal, a kritikus pontokon történõ
fokozott ellenõrzések meghatározásával a mi-
nõségbiztosítási rendszerrel párhuzamosan a
HACCP rendszer kialakítására is sor került.
Társaságunknál az élelmiszer-biztonság doku-
mentált megvalósításához az EK-direktíva és a
Magyar Élelmiszerkönyv elvárásainak megfelelõ
FAO/WHO ajánlásokat vettünk figyelembe.

A kritikus pontokon való irányítási elvet a
minõség más összetevõire is alkalmaztuk. Ezen
irányítási, ellenõrzési pontokat QACCP-nek (Qua-
lity Analysis and Critical Control Points) nevez-
tük. A QACCP-pontok, vagyis a minõség alaku-
lása szempontjából kiemelt szabályozási pontok
kiválasztása a HACCP-pontokkal közös, komplex
folyamatelemzés útján történt. A minõségellen-
õrzési pontok ugyanúgy preventív pontok, mint a
CCP-k, mert szabályozás révén  itt is a problémák
megelõzése, a minimalizálás a cél. A HACCP és a
QACCP egy rendszerbe integrálása erõsíti az
ISO-rendszer TQM-személetét, mert érvényesül
az alábbi elv:
Biztonságosat, a legjobbat – a legjobban – a
legeredményesebben

A cég tradicionális minõségközpontú tevékeny-
sége kapott elismerést 1999-ben, amikor a PICK
SZEGED Rt. nyerte el a miniszterelnök által
alapított Nemzeti Minõségi Díjat. A cég ezzel is
bizonyította kiválóságát a teljes körû minõség-
irányítás terén, s a képességet a további fejlõ-
désre. A folytonosságot tükrözi, hogy ezt a díjat
megelõzte a IIASA-SHIBA-díj elnyerése 1997-ben,
majd 2002-ben követte az Európai Minõség Díj
rendszer keretében elért „Kiválóság elismerése”
fokozat.

Rendszereink mûködtetését számos tanúsít-
vány deklarálja – ISO 9001 és HACCP tanúsítását
az SGS Hungária Kft., az IFS-tanúsítványt pedig
az Auditpartner GmbH által kiadott oklevelek
bizonyítják. 

Ezen tanúsítások mellett folyamatosan
megfelelünk az EU állatorvosok által rendszere-

sen tartott felülvizsgálatokon, de hasonlóképpen
más országok vevõi által tartott felülvizsgálatok-
nak is. Napi feladatunk megfelelni az egyik leg-
nagyobb kihívásnak, amely elvárja, hogy a
„farmtól az asztalig” nyomon követhessük és
bizonyítani tudjuk, hogy csak egészségre ártalmat-
lan alapanyagot dolgozunk fel a lehetõ legnagyobb
biztonságot nyújtó technológiák alkalmazásával.

Az élelmiszer-biztonság és a minõség szempont-
jából kijelölt felügyeleti pontok egy dokumentá-
cióban, a Folyamattervekben találkoznak. Az alap
követelmény, a Jó Higiéniai Gyakorlat (GHP) tel-
jesülését szolgáló felügyeleti tevékenységeket is
integráltuk szabályozásunkban. Ennek megfele-
lõen a Folyamatterv három részre tagozódik. Ez a
tagolás teszi lehetõvé, hogy az integrált minõség-
irányítási rendszerünk alrendszerét képezõ
HACCP-szabályozásunk elkülönített dokumentá-
cióval önálló rendszerként is megjeleníthetõ. 

A Folyamatterv-dokumentum az alábbi fejezete-
ket tartalmazza:

– A termelõegység elõállítási folyamatábrája.
– Szabályozási pontok (SSOP’s, CCP, QCP

szabályozás: mûveleti leírások, szabályozó
megelõzõ intézkedések, kritériumok, ellen-
õrzési módszer, ellenõrzõ személyek és az
ellenõrzés gyakorisága, helyesbítõ tevé-
kenység).

– Ellenõrzési lapok.
– Check-listák.

A Szabályozási pontok fejezet további három
egységre bontható:

1. A Jó Higiéniai Gyakorlatra (GHP-re)
vonatkozó szabályozás, ami USDA-elvárás
szerint megegyezik az SSOP’s program-
mal (Sanitation Standard Operating
Procedures). Írásba foglalt tisztítási, fer-
tõtlenítési utasításokkal, ezek maradékta-
lan betartásával és folyamatos felügye-
letével biztosítjuk a környezeti, személyi
higiéniai hátteret, amely alapja a jól
szabályozott élelmiszer-biztonsági rend-
szerünknek.

2. Az élelmiszer-biztonsági (HACCP) szabá-
lyozás, ami a kritikus szabályozási pontok
(CCP-k) felügyeletét foglalja össze.

3. Az egyéb minõségi veszélyek megelõzését
szolgáló szabályozás, tehát a minõség
szempontjából kritikusnak ítélt pontok
(QCP-k) felügyeleti tevékenységét szabá-
lyozza.

Az élelmiszer-elõállító összes folyamatszabályozá-
sunk CCP-kre és QCP-kre osztható, természete-
sen hangsúlyozva az élelmiszer-biztonság elsõ-
rendûségét. A Kritikus szabályozási pontok meg-
állapítását teammunkában végezzük, melyek
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helyességét a Döntési fa kérdéseire adott vála-
szokkal erõsítjük meg.

Vállalatunknál minden elõállító-egység saját
Folyamatterv-dokumentummal rendelkezik, mely
magába foglalja a területre vetített SSOP’s,
HACCP és QACCP szabályozást.

Az élelmiszer-biztonság, illetve a minõségirányítás
dokumentumrendszerét és ennek beillesztését a
Társasági tevékenységet szabályozó struktúrába
az 1. ábra szemlélteti. Jól látható, hogy prioritást
kap a vezetés elkötelezettsége az élelmiszer-biz-
tonság és a minõség ügye mellett, ez szerves részét
képezi a vállalati jövõképnek is.

1. ábra
A minõségirányítás dokumentumrendszere

A vállalat élelmiszer-biztonság iránti elkötelezett-
sége a minõségpolitikában is megfogalmazódik:

„Minõségpolitikánk célja a termékek kiválóságá-
nak, az élelmezés-egészségügyi biztonságnak, az
eredményességnek és az alkotó munkahelyi
légkörnek a biztosítása – ezek képezik közép- és
rövid távú célkitûzéseink pilléreit. A rendszeresen
felülvizsgált és megújított célkitûzések a jó
gyártási és higiéniai gyakorlat, a gyártási és
kereskedelmi kultúra fejlesztése érdekében
hozott folyamatos intézkedéseket és cselekede-
teket is meghatározzák.”

Minõségpolitikai alapelveink:
– hagyományaink megõrzése,
– folyamatos fejlesztés,
– jó higiéniai szint,
– elkötelezettség a minõség ügye mellett.

Céljaink:
– piaci igények kiegészítése,
– fogyasztók egészségvédelme,
– hatékony, objektív ellenõrzés,
– stabil, jó minõség biztosítása,
– gazdaságosság érvényesülése,
– minõségi helyzet folyamatos figyelése,
– megfelelés a nemzetközi elvárásoknak.

A HACCP szabályozásunk az élelmiszer-bizton-
sági veszélyek kiküszöbölése, illetve minimális

szintre történõ csökkentése érdekében a megelõzõ
és helyesbítési tevékenységet hangsúlyozza. Az
élelmiszer-biztonsági kritikus szabályozási pon-
tok éppen ezért számmal ellátottak, így a veszély-
elemzés során megállapított megelõzõ-szabályozó
intézkedéseket, kritikus határértékeket és a kap-
csolódó helyesbítési-korrekciós tevékenységeket
egyértelmûen el tudjuk különíteni.

A CCP-, valamint a QCP-pontok felügyeletére
háromszintû ellenõrzési rendszert dolgoztunk ki.
Vállalatunk minden dolgozója rendszeres oktatás-
ban részesül a minõségirányítási és élelmiszer-
biztonsági rendszer követelményeivel kapcsolat-
ban, ezért minden dolgozónk ismeri az adott mû-
veleti lépésre vonatkozó elõírásokat. A három-
szintû ellenõrzés elsõ lépcsõje tehát a dolgozói
önellenõrzés. Második szinten az üzemi minõség-
ellenõrök végeznek felügyeleti tevékenységet a
CCP- és QCP-pontok felett. Az ellenõrzés har-
madik szintjén a független minõségellenõrök fel-
ügyelik a Folyamattervek „Szabályozási Pontok”
dokumentumában elõírt kritériumokat, meghatá-
rozott gyakorisággal. A szabályozási pontok felül-
vizsgálatát heti gyakorisággal az adott területi
vezetõ végzi. A felügyelet és a felülvizsgálat doku-
mentációja a Gyártási-ellenõrzési Naplókban
kerül dokumentálásra (Gyártási-ellenõrzési
Napló I. SSOP’s felügyeletéhez, Gyártási-ellen-
õrzési Napló II. CCP-k felügyeletéhez, Gyártási-
ellenõrzési Napló III. QCP-k felügyeletéhez).

A tagozódás jól biztosítja, hogy az élelmiszer-biz-
tonsági rendszerünk önálló rendszerként is meg-
jeleníthetõ, ami az élelmiszer-higiéniai, állatorvosi
szemléken való megfelelést biztosítja. A minõség-
irányítási rendszer alrendszere, kihasználva a MIR
adta elõnyöket, „szolgáltatásokat”, megfelel az
IFS, BRC követelményeinek, ami a nagy keres-
kedelmi láncokba való beszállítás alapfeltétele.

Vállalatunknál kialakított minõségfilozófia
által minden dolgozónk elkötelezett híve a bizton-
ságos és jó minõségû termék elõállításának, mely
hozzásegített a vevõi bizalom megszerzéséhez és
megtartásához, megerõsítve ezáltal vállalatunk
piaci pozícióját.

   
Vállalati 
Jövõkép 

 
Elkötele- 

Minõ-        zettség      Bizton- 
ségpolitika                   ságpolitika 

      Minõségirányítási                 HACCP- 
Kézikönyv                      Kézikönyv 

 
Vállalati szintû integrált szabályzatok 

 
                                     A minõségirányítási                 A HACCP rendszer 
                                       rendszer eljárásai          eljárásai 
                                           

QCP      FOLYAMATTERVEK     CCP 
 

Munkautasítások, Bizonylatok, igazoló dokumentumok 

Az állatorvos ellenõriz a PICK SZEGED Rt.-nél
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A Fõfelügyelõség feladatköre
A Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõség önálló fel-
adat- és hatáskörrel rendelkezõ központi hivatal,
melynek irányítását és felügyeletét a gazdasági és
közlekedési miniszter látja el.

A Fõfelügyelõség és a 19 megyei, valamint a
Fõvárosi Felügyelõség feladat- és hatásköre az öt
fogyasztói alapjog biztosítására terjed ki, mely
szerint a fogyasztónak joga van:
– egészségének, biztonságának védelméhez,
– gazdasági érdekeinek védelméhez,
– jogorvoslathoz,
– tájékoztatáshoz, oktatáshoz,
– érdekeinek képviseletéhez.

A Fõfelügyelõség alapvetõ célja a fogyasztóvédel-
mi törvényben deklarált fogyasztói jogok védelme,
a kereskedelmi forgalomban lévõ fogyasztási
cikkeknél az érvényben lévõ jogszabályokban és
nemzeti szabványokban elõírt minõségi és bizton-
sági követelmények érvényesítése. Ellenõrzi vala-
mennyi forgalomban lévõ hazai elõállítású és
importtermék megfelelõségét, továbbá a forgal-
mazás körülményeit a fogyasztók gazdasági
érdekeinek, életének, testi épségének és kör-
nyezetének védelme érdekében, valamint elbírálja
a fogyasztói reklamációkat.

E cél eléréséhez és szinten tartásához a vizs-
gálatokat magas mûszaki színvonalon, megfele-
lõen képzett szakemberekkel, pontosan, objek-
tíven és pártatlanul végzi. A végzett vizsgálatok
alapján minden szükséges intézkedést megtesz a
feltárt hiányosságok megszüntetésére, illetõleg
szakszerû tájékoztatást ad a fogyasztók számára
az élelmiszer-biztonsági minõségi színvonal
alakulásáról.

A Fõfelügyelõség és a Felügyelõségek közös fel-
adata a piacfelügyelet. Tekintettel arra, hogy
„tiszta piac” a gyakorlati tapasztalatok szerint
nem létezik, szükséges bizonyos külsõ (állami)
beavatkozás, amelynek célja a piaci diszfunkciók
megszüntetése, mérséklése, ha lehet megelõzése.

Ennek a beavatkozásnak egyik eszköze a
„piacfelügyelet”. A piacfelügyeletnek több  szerte-
ágazó területe van, közöttük az egyik a „fo-
gyasztóvédelem”, azaz a fogyasztói érdekeket
sértõ magatartásokkal szembeni fellépés.

Az elmúlt év jelentõs eredménye volt a Vám- és
Pénzügyõrség Országos Parancsnokságával létre-
hozott „Együttmûködési Megállapodás” megkö-
tése. Ezt megelõzte a jogszabály-elõkészítési
munkában való részvétel, melynek végeredménye

a 339/93 EGK rendelet honosítását eredményezõ
168/2002. (VIII. 2.) Korm. rendelet. Ennek értel-
mében a vámáruk piacfelügyeleti ellenõrzésére 
is jogi lehetõség nyílt a vámszervek és a piacfel-
ügyeleti hatóság koordinált munkája által. Ezzel
az ellenõrzési rendszerrel fontos EU-elvárásnak
tettünk eleget, amellyel biztosítani lehet, hogy
már az országba se kerülhessen be a fogyasztók
életét és egészségét veszélyeztetõ termék, és a
csatlakozást követõen hazánkon keresztül ne jus-
son ilyen áru az egységes európai piacra.

A Fõfelügyelõség és a megyei/fõvárosi felügye-
lõségek munkájukban nagy hangsúlyt helyeznek
a fogyasztási cikkek között az élelmiszerek
piacfelügyeleti ellenõrzésére és vizsgálatára.

Élelmiszer-biztonsági szempontból a fogyasztó-
védelem feladata:
– a rendszeres hálózati ellenõrzésekkel gátat

szab az ún. kereskedelmi hibákból eredõ
minõségromlásnak (címkézés, lejárt áruk for-
galmazása, tárolási körülmények be nem
tartása, minõségi-mennyiségi áruátvétel),

– ellenõrzi a kereskedelmi és vendéglátó helye-
ken a HACCP rendszer mûködését,

– a célzott és szúrópróbaszerû ellenõrzéseivel
kiszûri a nyers-, félkész és késztermékek fizi-
kai, kémiai, mikrobiológiai szennyezõdéseit,
tehát a gyártói-forgalmazói szabálytalansá-
gokat, így biztosítva, hogy a fogyasztók  az ösz-
szetételnek megfelelõ minõségû, biztonságos
élelmiszerhez jussanak.

Az élelmiszer-ellenõrzési és a vizsgálati munka
összehangolását a Fogyasztóvédelmi Fõfelügye-
lõség Élelmiszer-biztonsági Tanácsa látja el.
Az Élelmiszer-biztonsági Tanács felépítését az 
1. ábra szemlélteti.

FOGYASZTÓVÉDELMI FÕFELÜGYELÕSÉG
ÉLELMISZER-BIZTONSÁGI TANÁCS

1. ábra
Az Élelmiszer-biztonsági Tanács szervezete

Élelmiszer-biztonság a Fogyasztóvédelmi
Fõfelügyelõség ellenõrzésének tükrében
– Schreiberné Molnár Erzsébet*–

* Fõosztályvezetõ, FVF.

 

Élelmiszer-
munkabizottság

Vendéglátó-
munkabizottság

Analitikai
Munkabizottság
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Az Élelmiszer-biztonsági Tanács tagjai:
– Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõség felsõ vezetõi.
– Egyes területi felügyelõségek szakemberei.
– Egyes területi felügyelõségek igazgatói.
– Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõség élelmiszer

szakértõi.

A Fõfelügyelõség Élelmiszer-biztonsági Tanácsá-
nak feladata az élelmiszer-ellenõrzés területén a
regionális fogyasztóvédelmi szervezetek tevé-
kenységének egységesítése, koordinálása, ellen-
õrzési protokollok kidolgozása, a hatályos jog-
szabályokkal kapcsolatos ismeretek szinten
tartása, illetve az élelmiszer-biztonsággal össze-
függõ aktuális eredmények ismertetése, új vizs-
gálati módszerek bevezetése.

Munkatervi feladatainkat a gazdasági és köz-
lekedési miniszter által jóváhagyott éves munka-
terv, valamint a belsõ munkatervi program
határozza meg. Az ellenõrzések  kockázatelemzé-
sen alapulnak.

Bár az élelmiszeripar jogi szabályozása ren-
dezettnek mondható (EU-konform), és a cégek
növekvõ számban ISO- és HACCP rendszereket
alkalmaznak, mégis az általuk gyártott, a keres-
kedelembe került és vizsgált élelmiszerek egy
része kifogásolt, vagyis nem felel meg az elõírt
követelményeknek.

Fentiekbõl következik, hogy a forgalomba
került élelmiszerek ellenõrzése nélkülözhetetlen,
mert csak rendszeres vizsgálatokkal szûrhetõk ki,
illetve csökkenthetõk minimális szintre a szabály-
talanságok. Miután az élelmiszerek döntõ több-
ségénél a forgalomba hozatal elõtti jóváhagyást,
illetve engedélyezést (gyártmánylap, elõzetes
importvizsgálat) a gyártók, importõrök számára
megszüntették, az élelmiszer-biztonság, illetve a
fogyasztói bizalom csak fokozott piacfelügyeleti
ellenõrzéssel tartható meg. A Fogyasztóvédelmi
Fõfelügyelõség piacfelügyeleti tapasztalatai más
szakterületeken (pl. villamos termékek, játékok)
azt bizonyítják, hogy az elõzetes engedélyezte-
tések, vizsgálatok megszüntetését követõen a
veszélyes termékek piacra kerülése növekedett,
ezért erre a tendenciára az élelmiszerek vonatko-
zásában is fel kell készülnünk.

Egyes élelmiszer-ipari termékek 
vizsgálatának és ellenõrzésének 
tapasztalatai 2003-ban
Az élelmiszer-biztonság kiemelt jelentõséget
kapott az élelmiszer-ipari termékek és a hálózati
ellenõrzések során.

Az éves, valamint a belsõ munkatervben kitû-
zött feladatok elsõdleges célja a fogyasztóvédelmi
ellenõrzések keretében az élelmiszer-biztonsággal
összefüggõ vizsgálatok számának növelése volt.
Ennek keretében a termékeknél mikrobiológiai,
fémtartalom, növényvédõszer-maradvány és egyéb
kémiai szennyezõ anyagok vizsgálatára került sor. 

A kereskedelmi forgalomból szúrópróbasze-
rûen vett minták alapján összesen 316 terméket

vizsgáltunk. A vizsgált jellemzõk alapján a kifogá-
solási arány 58% volt. Ebbõl élelmiszer-biztonsági
szempontból a termékek 11%-a nem volt meg-
felelõ.

Termékcsoportokra vetítve élelmiszer-bizton-
sági szempontból figyelemreméltóan magas ki-
fogásolási arány volt jellemzõ a trappista sajtokra.
A vizsgált minták 43,3%-a nem felelt meg mikro-
biológiai hiba miatt.

A hús és húskészítmények forgalmazási körülmé-
nyeinek ellenõrzése kiemelt fontossággal bírt,
ezért a hálózati vizsgálatokat egész évben az
ország egész területén végeztük. Ezzel egyrészt
átfogó képet kaptunk a „húspiac”-ról, másrészt 
a folyamatos ellenõrzésekkel a kereskedelmi sza-
bálytalanságokat is nagymértékben visszaszorí-
tottuk. Ugyancsak kiemelt fontosságúak voltak az
idegenforgalmi fõszezon keretében végzett vizs-
gálatok. Itt a koncentrált – több megye és az FVF
részvételével nagyszámú, egyidejû – vizsgálatokra
helyeztük a hangsúlyt. Mindkét országos témá-
ban a korábbiakhoz viszonyítva lényegesen na-
gyobb vizsgálati számról számolhatunk be. Az
elõbbi esetben közel 3000 kereskedelmi egység, az
utóbbinál több mint 4000 vendéglátóhely ellen-
õrzésére került sor.

A vizsgálatok tapasztalatai alapján több alkalom-
mal jeleztük a Gazdasági Versenyhivatalnak a
fogyasztók megtévesztését (ásványvíz), valamint
a tisztességtelen piaci magatartást (táplálék-
kiegészítõk, tejimitátumok), melynek alapján
megindították a vizsgálatot. 

A megtévesztõ csomagolású reggeli italokkal
kapcsolatban indítványozta a GVH, hogy a
fogyasztóvédelmi szervezetek saját hatáskörben
járjanak el, és ennek keretében két termelõt nagy
összegû (5-5 millió Ft) fogyasztóvédelmi bírsággal
sújtottak a területi felügyelõségek.

Az importélelmiszerek vizsgáltatási, 
dokumentálási kötelezettségének vizsgálata
A jogszabályváltozások alapvetõen megszüntették
az importélelmiszerek elõzetes engedélyeztetési
rendszerét, nagymértékben megnövelve ezzel az
importõrök, forgalmazók felelõsségét, hogy csak
biztonságos és a hazai elõírásoknak minden 
tekintetben megfelelõ élelmiszerek kerüljenek
forgalomba. Ezért a vizsgálat a jogszabályi elõírá-
sok megtartásának ellenõrzésére irányult.

A területi felügyelõségek 48 importõrt, gazdasági
társaságot ellenõriztek azok telephelyein. Az
összes vizsgált egységbõl 12 importõrnél (25%)
találtak a felügyelõk kifogásra okot adó szabályta-
lanságot, amely a korábbi vizsgálatok tapaszta-
latainál kedvezõbb eredmény.

A kifogásolások közül mindössze egy esetben
fordult elõ, hogy az importõr nem tett eleget a ter-
mékbiztonsággal kapcsolatos jogszabályi kötele-
zettségének. Egy esetben nyilvántartási szabály-
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talanság, míg többi esetben a termékek jelölési
hiányossága miatt került sor intézkedésre.

A vizsgálat keretében kiemelten ellenõriztük
az édesipari termékeket importáló cégek tevé-
kenységét. Összesen 11 édesipari terméket impor-
táló gazdasági társaságot ellenõriztünk, amelyek
közül 10 folyamatos importot végez, 5 cég a jog-
szabály változása óta nem hozott be „új” külföldi
árut. Az ellenõrzött importõrök közül mindössze
egy cég közel 40 termékénél fordult elõ, hogy a
magyar nyelvû címkék tartalmi megfelelõségét a
területi felügyelõk kifogásolták.

A szabálytalanságok megszüntetésére – anyagi
szankciók mellõzésével – államigazgatási jogkör-
ben hozott kötelezésre szóló határozat kiadásával
intézkedtek a területi felügyelõségek.

Reklám alapján értékesített élelmiszerek
(funkcionális étrendkiegészítõk) vizsgálata
A vizsgálat során összesen 50 termék (26 hazai,
24 import) ellenõrzésére került sor, amelyek 11
gyártótól, illetve 22 forgalmazótól származtak.

Kiemelten ellenõriztük a termékek jelölési
megfelelõségét, valamint a reklámszövegek való-
ságtartalmát. Az elõbbi esetben a minták 65%-át
(30 minta), az utóbbi esetben a minták 93%-át 
(26 minta) kellett kifogásolni.

A termékeket kísérõ reklámanyagok vizsgálata
során megállapítottuk, hogy a gyártók/forgal-
mazók elõszeretettel használnak – az eladhatóság
érdekében – hangzatos, figyelemfelkeltõ kifejezé-
seket, amelyek az esetek többségében sem
tudományos ismeretekkel, sem klinikai vizsgála-
tokkal nem igazoltak. A vizsgált minták egyhar-
madánál tapasztaltuk, hogy a gyártók/forgal-
mazók a forgalomba hozatali feltételeknek nem
tettek eleget. Mindössze egyetlen termék felelt
meg valamennyi vizsgált jellemzõ vonatkozásában.

A szabálytalanságok megszüntetésére az illetékes
területi felügyelõségeknél eljárások indultak. Az
egyes hibatípusoknak megfelelõen szabálysértési
eljárásra, államigazgatási jogkörben fogyasztó-
védelmi, minõségvédelmi, reklámfelügyeleti bír-
ság kiszabására került sor. A tisztességtelen piaci
magatartás miatt eljárást kezdeményeztünk a
Gazdasági Versenyhivatalnál.

A füstölt hús, húskészítmények 
élelmiszer-biztonsági vizsgálata
A hús és húskészítmények vizsgálatát kiemelten,
az éves munkatervnek megfelelõen egész évben,
valamennyi felügyelõség bevonásával végeztük.
Az elsõ negyedévben a füstölt áruk, húsvéti szezo-
nális termékek, valamint a füstölt hús, húskészít-
mények élelmiszer-biztonsági vizsgálatára került
sor. A második, harmadik és negyedik negyed-
évben a baromfihús és húskészítmények; a sertés-
és marhatõkehúsok és húskészítmények; és a
vagdalt, darált és elõkészített (fûszerezett) húsok
forgalmazási körülményeinek vizsgálatát a terü-
leti felügyelõségek felváltva végezték. Az éves

vizsgálatban összesen 2894 kereskedelmi egység
ellenõrzésére került sor, amelybõl 1907 esetben
(66%) valamilyen szabálytalanságot állapítottak
meg a felügyelõk.

Az áruk eredetét összesen 218 üzletben nem
tudták a kereskedõk a helyszínen igazolni. Nem
megfelelõ tárolási módot 263 üzletben állapítot-
tunk meg, az elõírt hõmérsékletek megtartásának
ellenõrzésénél a vizsgált üzletek 4,5%-a (130
egység) volt kifogásolt. A kereskedelemben ta-
pasztalt tiltott ipari tevékenység miatt összesen
359 egységet kifogásoltunk. A tiltott ipari
tevékenységek közül az engedély nélküli gyártást
a vizsgált üzletek mindössze 2%-ában (63 üzlet-
ben), a kereskedelemben történõ lefagyasztást,
illetve a már lefagyasztott áruk felengedtetés
utáni értékesítését 112 egységben kifogásolták a
felügyelõk.

A kereskedelmi ellenõrzések során tapasztalt
szabálytalan élelmezés-egészségügyi, élelmiszer-
biztonsági elõírásokat megsértõ értékesítéseknél
összesen 267 esetben kértek a felügyelõk hatósági
állatorvosi intézkedést. A higiénikus állatorvosok
213 esetben 10 872 kg tömegû, 7 167 512 Ft
értékû élelmiszer azonnali kobzását rendelték el.

A hálózati ellenõrzés során a területi felügyelõk
2349 esetben szabtak ki határozati úton szabály-
sértési bírságot. A további értékesítést 595 eset-
ben 9 400 857 Ft értékû árunál tiltották meg, 
és 345 feltételhez kötõ határozatot hoztak
11 401 599 Ft értékû termékre vonatkozóan.

A vizsgálat során 958 alkalommal került sor
minõségvédelmi bírság kiszabására, amelynek
összege 67 453 230 Ft, és 555 esetben fogyasztó-
védelmi bírság kiszabására, 93 275 000 Ft érték-
ben.

A hálózati ellenõrzést kiegészítettük a keres-
kedelmi forgalomból véletlenszerûen vett füstölt
hús és húskészítmények, valamint a vörösáruk
csoportjába tartozó párizsitermékek laboratóriu-
mi vizsgálatával, különös figyelemmel az élel-
miszer-biztonsági megfelelõségre. A vizsgálatra
behozott összesen 110 termék gyártása 47 gyártó-
helyen történt. Megállapítottuk, hogy az összes
vizsgált mintából 34,5% (38 minta) nem felelt
meg a vonatkozó elõírásoknak. A mikrobiológiai
jellemzõk vizsgálatánál (80 minta) mindössze hat
húskészítményt kifogásoltunk mikrobiológiai
hiba miatt.

A hibás termékek szakvéleményeit a területileg
illetékes felügyelõségeknek adtuk át a szükséges
intézkedések megtételére, az áru elõállítására
vonatkozó szabályok megszegése miatt.

Laboratóriumi háttér
A Fõfelügyelõség az ellenõrzések és a vizsgálatok
pártatlanságának érdekében ellenõrzési és vizs-
gálati funkcióit szétválasztva biztosítja az
ellenõrzéstõl független, pártatlan élelmiszer-biz-
tonsági vizsgálatok lefolytatását.

A Fõfelügyelõség élelmiszer- és vendéglátó-
ipari piacfelügyeleti és hatósági intézkedéseinek
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mûszaki hátterét európai színvonalú, modern,
korszerûen felszerelt, szakképzett személyzettel
rendelkezõ laboratórium biztosítja.

Az MSZ EN ISO/IEC 17 025 szerint akkreditált
Élelmiszer- és Vegyipari Laboratórium (2. ábra)
elkötelezett, hogy a hatósági laboratóriumok kö-
zött függetlenségével, pártatlanságával, szakmai
színvonalával, egyre szélesedõ mûszaki területé-
vel – amelyben kiemelt jelentõségûek a biztonsá-
gossági vizsgálatok – mind a hatósági intéz-
mények, mind a szakma és a fogyasztók számára
elismertté és meghatározóvá váljon.

2. ábra
A laboratórium egy részlete

Laboratóriumi élelmiszer-vizsgálatok köre:
– Élelmiszer-biztonsági vizsgálatok.
– Minõségvizsgálatok (összetételi vizsgálatok).
– Érzékszervi vizsgálatok.
– Csomagolás-jelölés vizsgálatok.

A laboratórium fõbb mérési területei:
– Toxikológia,

Mikotoxinok, növényvédõ szerek, mérgezõ
nehézfémtartalom, adalékanyagok (tartó-
sítószerek, színezékek, antioxidánsok),
biogén aminok, mesterséges édesítõsze-
rek, vitaminok, ásványi anyagok stb. vizs-
gálata.

– Mikrobiológia (hagyományos és immun-
analitikai eljárások).

– Mûszeres analitikai vizsgálatok (AAS, GC,
HPLC, ICP-MS stb.).

– Klasszikus analitikai vizsgálatok.
– Besugárzottság vizsgálata.
– Radiológiai vizsgálatok.
– Érzékszervi vizsgálatok.
– Fizikai tulajdonságok meghatározása.
– Entomológiai vizsgálatok.
– Csomagolás-jelölés vizsgálat.

A laboratóriumban alkalmazott fõbb mûszerek,
eszközök:

– Atomabszorpciós spektrofotométerek (GBC,
Perkin Elmer).

– ICP-MS.

– Folyadékkromatográfok (diódasoros, fluo-
rescensz, refraktív index detektorokkal).

– Gázkromatográfok (EEC, FID, MS, ion-
szelektív detektorokkal).

– Thermolumineszcens dosiméter.
– Radio-kémiai mérõmûszerek (Canberra ger-

mánium félvezetõ detektoros mérõmûszer,
NaI szcintillációs mérõrendszer, Fieldspec
felületi szennyezettségmérõ).

– Fotométer.
– Immunanalitikai gyorsmeghatározók

(ELISA).
– Laktoszkóp.
– Tecator fehérjemeghatározó.
– DMA sûrûségmérõ.
– Soxtec zsírmeghatározó.
– Aeroszol-nyomásmérõ.
– Mini-VIDAS immunanalitikai mikrobiológiai

gyorsmeghatározók.
– HY-LITE higiéniai gyorsmeghatározó.
– Korszerû minta-elõkészítést szolgáló beren-

dezések (mikrohullámú roncsolók, szabályo-
zott hõmérsékletû roncsolók, környezet-
kímélõ elszívófülkék, mintaaprító berende-
zések stb.).

– Színmérõ.
– Prometheus elektronikus bioszenzor.

Hazai és nemzetközi termékbiztonsági
információcsere
Központi Piacfelügyeleti Információs Rendszer
(KPIR)
Az áruk és szolgáltatások biztonságosságáról és
az ezzel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról
szóló 79/1998. (IV. 29.) kormányrendeletben meg-
határozott rendszer 2002 januárjában kezdte meg
mûködését.

A KPIR rendszer két egymáshoz szorosan
kapcsolódó részbõl áll. A KPIR–FVF intézeti mo-
dulból és a KPIR–társhatósági modulból.

A KPIR–FVF modul fõ feladata, hogy létrehozza
az FVF és a területi Fogyasztóvédelmi felügye-
lõségek piacfelügyeleti tevékenységének adat-
bázisát, és bonyolítsa a köztük lezajló, illetve
egyéb külsõ rendszerekbõl érkezõ riasztási
folyamatokat. Jellemzõje, hogy csak ezen
szervezetek dolgozói a felhasználói a modulnak,
mások a modul adataihoz közvetlenül nem
férnek hozzá.

A KPIR–társhatósági modul fõ feladata, hogy
létrehozza a magyarországi piacfelügyeleti ható-
ságok piacfelügyeleti tevékenységének adat-
bázisát, és bonyolítsa a köztük lezajló egyes
értesítési folyamatokat.

A KPIR rendszer keretében a társhatóságok
együttmûködési megállapodások alapján segítik
egymás munkáját a veszélyes termékek és szol-
gáltatások kiszûrése érdekében. Az együttesen
használt adatbázis, az információk kölcsönös
cseréje lehetõvé teszi a hatékonyabb ellenõrzést
és koordinációt.
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A TRAPEX (Transitional Rapid Information
Exchange System on Dangerous Products)
számítógépes információs rendszer – melynek
titkársága az Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõségen
mûködik – biztosítja, hogy a közép-kelet-európai
országok fogyasztóvédelmi szervezetei azonnal
értesíthetik egymást, illetve felhívhatják saját
fogyasztóik figyelmét a veszélyesnek ítélt ter-
mékre.

A KPIR és a TRAPEX mûködésérõl mind az
Európai Unió, mind az egyéb külföldi hatóságok
szakemberei elismerõen nyilatkoztak.

3. ábra
A KPIR és TRAPEX rendszer felépítése és mûködése

Fogyasztói tájékoztatás
Az FVF tevékenységei között kiemelt szerepet
kap a fogyasztók tájékoztatása, oktatása.

A fogyasztóvédelmi koncepciónak megfelelõen
a fogyasztói tájékoztatás célja, hogy a fogyasztók
megismerjék azokat a jogaikat, melyek lehetõ-
séget nyújtanak számukra a jogérvényesítéshez,
így felkészült, tudatos résztvevõivé, ne kiszolgál-
tatott alanyaivá váljanak a gazdasági életnek.

Ezért az elvégzett országos témavizsgálat meg-
állapításait a médiában és az interneten rendsze-
resen közzétesszük, miközben folyamatosan meg-
jelentetjük az egyes termékek és szolgáltatások
összehasonlító vizsgálatainak eredményeit is.
A fogyasztók tájékoztatását szolgáló kiad-
ványainkat, korszerû felvilágosító füzeteinket
évente folyamatosan frissítjük, és többtízezres
példányszámban újból kiadjuk. Példa erre a
„Vevõk vagyunk” sorozat, a „Jó tudni” sorozat az
élelmiszerekrõl, a „Fogyasztóvédelmi levelezõlap”.

1999-tõl kezdõdõen ugyancsak tízezres példány-
számban, ma már havi rendszerességgel jelenik
meg „Fogyasztóvédelem” címû szaklapunk.  2004-
ben indítottuk útjára a „Fogyasztóvédelmi
Szemle” c. szakmai folyóiratot a piacfelügyeleti
szakemberek számára. A fogyasztó személyesen is
felkeresheti a Fõfelügyelõséget, valamint a terü-
leti felügyelõségek fogyasztókapcsolati irodáit.

Pozitív tendencia, hogy ma már a fogyasztók 
a vásárlás vagy szolgáltatás igénybevétele elõtt
tanácsért is felkeresik irodáinkat.

A Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõség egyre bõ-
vülõ internetes honlapjának is az a célja, hogy
széles körû tájékoztatást nyújtson mind a
fogyasztók, mind a szakemberek számára.

KPIR
 FVF modul

társhatósági modul

PUBLIKUS
rész

TRAPEX

PUBLIKUS
rész

Megye

Megye

Megye

Megye

Megye

HATÓSÁG

HATÓSÁG

HATÓSÁG

TANÚSÍTÓ

TANÚSÍTÓ

TAGORSZÁG

TAGORSZÁG TAGORSZÁG

TAGORSZÁG

TANÚSÍTÓK

HATÓSÁGOK

Élelmiszer-biztonság alulnézetben
avagy miért csak papíron mûködik sok KKV-nál a HACCP (ISO) rendszer?

– Dr. Nádasdi Józsefné PhD*–

Egy évtizedes minõségügyi vezetõi tapasztalattal,
gyakorló tanácsadóként, ill. a Nyíregyházi Fõ-
iskola TQM szakirányú továbbképzés oktató-
jaként és szakdolgozatok konzulenseként és
bírálójaként szomorúan állapítottam meg, hogy
az élelmiszerlánc sok, sõt a legtöbb KKV-jénél 
a HACCP rendszer csak papíron mûködik.

Mélyen meggyõzõdve a rendszerek szükségessé-
gérõl, a vállalkozások sikerességéhez való hozzá-
járulásukról, kutatni kezdtem e tömeges jelenség
okait. Biztos vagyok ugyanis benne, hogy ez ellen
tenni kell, ha fejlõdni, helytállni akarunk a
versenyben. Ha ismerjük az okokat, akkor talán
esélyünk van arra, hogy az érintettek lépjenek az
ügyben.

Elõre elnézést kérek azoktól, akikre a fenti és a
további megállapításaim nem vonatkoznak, akik
hittel, odaadással, szakszerûen és eredményesen
teszik a dolgukat. Hiszem, hogy õk vannak több-
ségben. Hiszem azonban azt is, hogy nemcsak a
kiváló eredményekrõl és követendõ példákról
szóló beszámolók viszik elõre az ügyet, mert ha
csak ilyenekrõl értesülünk, azt hihetjük, minden
rendben van. Sajnos, az élelmiszer-biztonsági
rendszer magyarországi alkalmazására ez nem
mindig igaz. Célom tehát nem az, hogy bárkit is
megbántsak – különösen érdemtelenül –, csak az
ügyet szeretném elõbbrevinni. Ezért osztom meg
tapasztalataimat – a negatív példák nevének el-
hallgatásával – a széles szakmai közvéleménnyel,
remélve, hogy hátha történik valami! Remélve,

* Nyíregyházi Fõiskola.

FVF modul

TRAPEX

társhatósági modul
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hogy nem megint az ügyeskedõk, azaz hozzá nem
értõ, a dokumentációkon csak a nevet kicserélõ
„tanácsadók”, a rendszert 5–10 ezer Ft-ért „meg-
vásárló” vállalkozók és azt a fiókban tartók jár-
nak jól! Hogy nemcsak ámítani fogjuk magunkat
azzal, hogy nálunk a teljes élelmiszerláncban vagy
annak – a mezõgazdaságot kivéve – minden vál-
lalkozásában HACCP rendszer mûködik! Hogy 
a büfés az elõzõ vásárlótól a pénz átvétele után
nem ugyanazzal a kezével adja a pogácsát a
következõ vásárlónak. Hogy a baromfiboltban a
hús szállítására szolgáló rekeszek nem „büdösöd-
nek” másnapig, amíg a feldolgozó kocsija meg-
érkezik. Hogy a bölcsõdébe húst szállító cég haj-
landó lesz a számlára ráírni a fogyaszthatósági
határidõt stb.

Elõrebocsátom, hogy vizsgálataim nem repre-
zentatívak, hiszen nem azzal a céllal végeztem
õket, hogy tudományos cikket írjak a témából. Így
módszereimet sem tudatosan választottam meg,
csak most utólag összegeztem õket.

Milyen módszereket alkalmaztam tehát?
– Tanácsadóként – amikor pl. a HACCP rendszer

bevezetésével bíztak meg –, esetleges integrálás
céljából, igyekeztem megismerni a vállalkozás
kiépített ISO-rendszerét, ha már volt.

– Hallgatóimnak – tapasztalva, hogy sok esetben
papíron léteznek a rendszerek, vagy nekibuz-
dulás után nem fejezték be valamely rendszer
kiépítését, vagy kiépítették, de azóta sem mû-
ködtetik – rendszeresen írok ki olyan szakdol-
gozati témákat, melyek a következõket vizs-
gálják:
– miért nem sikerült befejezni egy szerve-

zetnél valamely rendszer kiépítését?
– miért csak papíron mûködtetik vagy hagyják

elhalni a kiépített rendszereket?
– miért lehetetlen a „kiépített” rendszerek

mûködtetése? stb.
– Potenciális vagy tényleges megbízóim vezetõi-

vel, minõségirányítási vezetõivel stb. interjút
készítek a megoldásra irányuló kérdésekrõl.

A teljes rendszer vizsgálata során feltárt
hibák
A fenti módszerek ösztönös alkalmazásával a
következõ okokat szûrtem le, melyeket megkísér-
lek az Ishikawa-diagrammal szemléltetni (1. ábra).

2. ELLENÕRZÕ HATÓSÁGOK

4. KKV-K VEZETÕSÉGE3. TANÁCSADÓK

1. FÕHATÓSÁGOK

1.2.1.1. Ugyan támogatja a
HACCP kiépítését, de szakértõ
általi átvizsgálást nem teszi
kötelezõvé

1.2. Nem ismeri k a támogatással kiépült
rendszerek szakszerûségét, valódi
mûködtethetõségét és mûködését

3.3. Nem oktat, nem végez szakmailag
megalapozott munkát, gyakran csak a
nevet cseréli ki a dokumentációban

3.3.1.Tevékenységét érdemben
senki nem ellenõrzi, az nincs
engedélyhez kötve

1.1.1. Rendeletben elfogadja,
hogy a cég tulajdonosa –
minden elõképzettség nélkül
is - is kiépítheti a rendszert
magának

2.1. Nincs kellõ kapacitásuk a
rendszerek érdemi ellenõrzésére

3.2. Gyakran a nevét sem adja a
színvonaltalanmunkához

3.2.2. A tulajdonos nevében is
dolgozhat a rendelet szerint

4.1. A legolcsóbb árajánlatot fogadja el,
annak szakmai tartalmát nem is vizsgálva

4.2. A HACCP rendszer bevezetése, majd mûködtetése
nem épül be a stratégiát megvalósító projektek közé

4.2.2. Nincs
stratégiája

4.2.3. Nem
tudja, hogy a
stratégia
megvalósítása
projekteken
keresztül
történhet meg

4.2.1. Nem látja az összefüggést
versenyképességének fenntartása
és az élelmiszerbiztonsági rendszer
mûködtetése között

4.1.1. A rendszer bevezetése
elõtti és alatti oktatás hiányában
úgysem tudná azt megítélni 4.1.2. Arra számít, hogy az

ellenõrök leterheltsége miatt
nem lesz következménye a
rendszer „papíron”  való
létezésének

3.2.1. Õ maga sem
érti, mirõl van szó

1.1. Nem biztosított a kiépített
rendszerek szakszerûsége, annak
ellenõrzése, azok folyamatos
mûködtetésének garantáltatása,
ellenõrzése

1.2.1. Nem kell kötelezettséget
vállalni a rendszer
fenntartására, fejlesztésére

1.1.2. Az ellenõrzõ
hatóságok –
kapacitás híján–
nem tudják ellátni
ezt a funkciót

2.2. Nem kifogásolják a
fennálló helyzetet

3.1.1. A jogi
leszabályozatlanság
hiánya,

3.1.2. az
ellenõrzés hiánya

1. ábra
A feltárt hibák Ishikawa-diagramja
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Mint ahogyan az ábrából látható, négy fõ ténye-
zõben kerestem annak okát, hogy a rendszerek
csak papíron léteznek, ezek:

– a fõhatóságok, 
– az ellenõrzõ hatóságok, 
– a tanácsadók és 
– a vállalkozások menedzsmentjének maga-

tartása.

A vállalaton kívüli hiányosságok (az elsõ
három tényezõ)
A problémát abban látom, hogy – bár jogszabály
írja elõ alkalmazását – nem biztosítottak az aláb-
biak:
– Az élelmiszer-biztonsági rendszerek szakszerû-

sége hiányzik, mivel a rendelet homályosan
fogalmazza meg, hogy ki jogosult HACCP ta-
nácsadásra, és a rendszerek mûködését sem
ellenõrzik. Tekintve, hogy a nem garantált élel-
miszer-biztonság a magyar élelmiszerek ver-
senyképességét hátrányosan befolyásolhatja,
ezért célszerû lett volna (lenne) a HACCP rend-
szer bevezetésére irányuló tanácsadási tevé-
kenységet valamilyen engedélyhez kötni.

– A rendelet megengedi, hogy a cégtulajdonos
maga építse ki saját rendszerét. Ez – a ritka
kivételtõl eltekintve – nem valósítható meg.
Egyrészt a cégtulajdonosnak gyakran nincs
meg sem az alapképzettsége, sem az élelmi-
szer-biztonsági ismerete ennek megvalósításá-
hoz. De ha ezek véletlenül még meg is len-
nének, nincs ideje az e tevékenységet elõsegítõ
ismeretanyag (vaskos könyv és floppy) áttanul-
mányozására, értelmezésére, majd a minden-
féle esetre elkészült ábratömegbõl, szabályo-
zásból, elemzésbõl stb. a saját esetére érvényes
rész „kibogarászására”. Ha még erre is képes
lenne, nincs számítógépe, vagy ha van, akkor
nem képes megfelelõ szinten kezelni a szöveg-
szerkesztõt, a táblázatkezelõt és a rajzprog-
ramot. 
Mielõtt azt feltételeztük, hogy a KKV-k vezetõi
majd maguk megoldják ezt a problémát, célsze-
rû lett volna felmérni, hogy ennek megvaló-
sításához mennyire adott minden elõfeltétel.

– A rendelet említett kitétele azonban lehetõ-
séget adott arra, hogy mindenféle elõkép-
zettség, élelmiszer-biztonsági ismeret nélküli
„tanácsadók” jelenjenek meg a piacon, már
5–10 ezer Ft-ért is kínálva kész HACCP rend-
szert. Módszerük többféle, de az közös bennük,
hogy néha fel sem keresik a vállalkozásokat.
Hol valósul meg a MÉ* 1–2–18/1993. elõírása
(HACCP-team megalakítása, …. a folyamat-
ábra helyszíni megerõsítése, ……, a team által

végzett veszélyelemzés, a kritikus pontoknak a
helyszínre és a fennálló körülményekre adap-
tált meghatározása, …, a személyzet oktatása
stb., a rendszer mûködésének beindítása,
annak átvizsgálása stb.)? Az „üzlet” pl. úgy
mûködik, hogy az egység beküldi a megadott
címre az alaprajzát, befizeti a 10 ezer Ft-ot, és
már postán érkezik is a „HACCP rendszer”,
természetesen a „tanácsadó” neve nélkül. Egy
esetleges ellenõrzéskor, ha valaki megkérdezné
a tulajdonost, hogy a rendszert ki csinálta, azt
mondaná, hogy természetesen õ maga.

Minden „rendben” van tehát, a „tanácsadó mun-
káját” busásan megfizették, dõltek a megren-
delések, a KKV-k olcsón és gyorsan hozzájutottak
a rendszerhez, az ellenõrzõ hatóság, amely – idõ
hiányában – inkább csak a leíró dokumentáció
meglétét tudja ellenõrizni, „kipipálhatja”, hogy az
eljárás a rendeletnek is „megfelelt”.

A cikk olvasójára bízom annak eldöntését, hogy
károsodott-e valaki, veszélyeztetünk-e valamit a
fenti, elterjedt megoldással. Meg annak a költõi
kérdésnek a megválaszolását is, hogy hogyan
lehet ezt az eljárást nyíltan, minden érintett
tudomásával így folytatni. (Hirdetések az újsá-
gokban, szórólapok osztogatása stb.)

Folytatom azonban a gondokat a következõkkel:
– Vannak KKV-k, melyeket – valamely csoda foly-

tán – sikerül rábeszélni arra, hogy áldozzanak
többet a rendszer kiépítésére, pályázzanak,
üljék végig az oktatást, töltsék idejüket team-
munkában saját körülményeik mérlegelésével
és a rendszer adaptálásával. 
Pályázatot a KKV nem könnyen nyerhet, mert
ennek elõfinanszírozásához igazolnia kell, hogy
rendelkezik a szükséges – amúgy minimális –
összeggel. Bár a pályázati útmutató szerint ez
lehet magánkölcsön is, példa van rá, hogy a
bírálók nem fogadták el az egyéni vállalkozó
erre vonatkozó ígérvényét! Ha pedig nem jól
írta meg ígérvényét (hiszen ha nincs pénze,
akkor úgysem fog fizetni a tanácsadónak stb.),
akkor úgysem tud a zárójelentéssel kifizetett
számlát benyújtani! De ha valamiért nem volt
megfelelõ a magánkölcsönre adott ígérvénye,
akkor nem lehetett volna-e hiánypótlást kérni
tõle? Hogy legalább érezze, hogy „ott fent”
értékelik az õ – más KKV-któl eltérõ – valódi
igyekezetét!
Még egyszer kérdezem, érdemes-e pályázattal
„bíbelõdni”, tanulni, erre az ügyre idõt fordí-
tani? Nem érdemesebb-e az alaprajzot elõven-

* Magyar Élelmiszerkönyv.



MAGYAR MINÕSÉG 31

ni, postázni, feladni a pénzt (ez csak perceket
igényel), és túllenni az egészen? Félek meg-
fogalmazni a választ!

– Meglepõ, hogy a támogatott pályázóktól nem
kérnek legalább ígérvényt a rendszer további
fenntartásra, mûködtetésére, fejlesztésére,
holott az ma már minden EU-s pályázatnak
része. Ennek jelentõsége ha valahol, akkor itt
lenne!

– Helyesnek tartom, hogy a GKM 50, ill. 100 E Ft
megfizetésével tulajdonképpen átvállalja min-
den nyertes pályázat elkészítésének díját.
Miért nem lehet ezt – az amúgy tanúsításra
nem kötelezett – élelmiszer-biztonsági rendsze-
rek szakértõi átvizsgáltatására is kiterjeszteni.
Akkor legalább – egy, arra alkalmasnak talált
szakértõnek – a helyszínen át kellene vizsgál-
nia a rendszert, és a nevét adnia hozzá. Véle-
ményem szerint ez a megoldás nem kerülne
sokba, és nagymértékben kiszûrné a „kókler”
megoldásokat.

– Számomra meglepõ az is, hogy az illetékes fõ-
hatóságok nem készítettek még (vagy ha igen,
az szakmai körökben sem ismert) reprezentatív
felmérést az élelmiszer-biztonsági szempontból
legkritikusabb KKV-k körében a HACCP rend-
szerek hatékonyságáról. Össze lehetne hasonlí-

tani a támogatással kiépült rendszereket, ahol
legalább referenciákat, ISO-tanúsítványt kér-
nek a tanácsadótól, a támogatás nélkül „ki-
épült”, papíron lévõ rendszerekkel!

A vállalat menedzsmentjére 
visszavezethetõ hiányosságok
Hely hiányában most még csak a KKV-k vezeté-
sére, szerepére térnék ki a „fantom” HACCP
rendszerek létezésében. Nem akarom tovább
ecsetelni a tudatlanságot, a saját érdekeik fel nem
ismerését stb. abban, hogy ezek a fantomok létre-
jöhettek (lásd az Ishikawa-elemzés 4.1. pontját).

Inkább az elemzés 4.2. pontjában jelzett,
sajnos, meglehetõsen általános problémáról
beszélnék. 
Ennek lényege a következõ: 
– Nincs jövõkép, nincs stratégia.
– Ha van stratégia, az csak „szólam”, ha a straté-

giai célok megvalósítására nincsenek projektek.
– Ha lennének is, akkor sem szerepel közöttük a

HACCP rendszer kiépítése, majd egyik átvizs-
gálástól a másikig való mûködtetése, fejlesztése
stb. (Ugyanez a probléma a „fantom” ISO
minõségirányítási rendszerekkel is.)

Az ilyenkor fennálló helyzetet az alábbi semati-
kus ábra szemlélteti (2. ábra).

Jövõkép???

Stratégia???

Célok???     ?      ?   ?      ? ?

Projektek
(ha egyáltalán vannak)

HACCP Új termékBeruházásTQMISO

Látható, hogy az egyes projektek célját a vezetés
nem tisztázta magában sem, gyakran nem is érti,
rábízza az egészet a minõségügyi vezetõre.
Következésképpen a projektek „lógnak a levegõ-
ben”, semmilyen cél elérését nem szolgálják, vagy
egymással össze nem függõ célok érdekében
hajtják õket végre.

Sajnos, sok magyar KKV esetében ez a helyzet.
Erre az okra vezethetõ vissza a sok „fantom”
HACCP, ISO, TQM stb. rendszer születése és
papíron való létezése.

Ha azonban ez a helyzet hosszú távon így
marad, megkérdõjelezõdik sok magyar KKV
versenyképességének fennmaradása, a cég túl-
élése.

A megoldás érdekében – mivelhogy a probléma
is sokrétû – természetesen sok mindent kellene
tenni. Én azonban (mindenekelõtt terjedelmi
okokból) a két, általam kiemelten vizsgált terület
számára csak nagy vonalakban fogalmaztam meg
tennivalókat.

Teendõk a felügyelõ hatóságok részérõl
Nem átlátva az õ munkájukat, nem akarok
konkrét tanácsokat megfogalmazni, mégis két 
– fontosnak ítélt – dolgot javasolnék:
– A leírt jelenség országos szintû, a valóságnak

megfelelõ feltárását.
– Az élelmiszer-biztonsági rendszerek felügyeletét

valamilyen külsõ szakértõ által. Ez utóbbira

2. ábra: A jövõkép, a stratégia és a projektek kapcsolata
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azért van feltétlenül szükség, mert az érintett
KKV-k vezetõségének többsége – a fentiekben
vázolt okok miatt – nem is ismeri az általa
„mûködtetett” rendszert, ennélfogva nem is
tudja, hogy annak mûködését rendszeresen felül
kellene vizsgálni, és még ha ismerné is, akkor
sem tudja, hogyan kell a felülvizsgálatot
elvégezni. A hatóságok pedig már csak kapacitás
híján sem tudják ezt a feladatot átvenni. Ha
pedig a piacra bízzuk a szabályozást, mint ahogy
ezt most divatos hangsúlyozni, az végzetes lenne
e vállalkozások számára.
A felülvizsgálatot, mint elõbb írtam, nem drága
tanúsításokkal oldanám meg, hanem pl. a fõ-
hatóság által megszabott (és esetleg támoga-
tott) szakértõi tarifák mellett. Egy kisvál-
lalkozás esetében – még az esetleges utazási
idõt is beleszámítva – néhány óra elegendõ egy
szakértõ számára a szúrópróbaszerû átvizs-
gálásra.

– a KKV-k vezetõinek mielõbbi, szervezett tovább-

képzését, legalább a stratégiai, a projekt- és a
minõségmenedzsment területén.*

Javaslataim lényege tehát az, hogy az illetékesek
ne hagyják magukra az élelmiszerlánc érintett
sok-sok KKV-ját az élelmiszer-biztonsági rend-
szerét illetõen (sem).

A KKV-k vezetõségének teendõi
A vállalkozások vezetõségének meg kell határoz-
nia a cég jövõképét és az eléréséhez vezetõ
stratégiát. Ezt követõen a stratégiát le kell bon-
tani célokká, a célok megvalósításához pedig pro-
jekteket kell rendelni. A projektek megvaló-
sításához ki kell jelölni az elvégzendõ feladatokat. 

A komplex szemlélet következetes megvalósí-
tásában segít a célok hierarchiájának felépítése,
amit a 3. ábra szerinti fadiagramon mutatok be,
külön kiemelve belõle a HACCP rendszer hozzá-
járulását a stratégia és a jövõkép megvalósítá-
sához.

* Itt jegyzem meg, hogy ilyen továbbképzést nyújt pl. a Nyíregyházi Fõiskola Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara a TQM
szakirányú továbbképzés formájában, melynek a szerzõ is oktatója.

 
 
 
 

Jövõkép 
A cég sikeres helytállása az EU-ban 

Stratégia ........................... ………………….A termékek versenyképességének 
fenntartása, ill. növelése 

Projekt 1A 
HACCP rendszer 
bevezetése 

Projekt 1 C Projekt 1 B 

Vezetés elköte-
lezettségének 
megteremtése 

Rendszer 
adaptálása 

Dolgozók 
oktatása  

Élelmiszer-biz-
tonsági helyzet 
felmérése 

HACCP rendszer 
mûködtetésének 
elindítása 

Stratégiai célok 

Projektek 
1. sorozat 

Az önköltség megfelelõ 
szintre való csökkentése

Biztonságos, 
egyenletes minõségû 
élelmiszer gyártása 

Projekt 2 A 
HACCP rendszer mûködtetése 
és fejlesztése egyik 
átvizsgálástól a másikig 

Projektek  
2. sorozat 

Új piacok keresése ……………….....

Projekt 2 y 
……….

 

Projekt 2 x Projekt 
2 z 

Új termékek 
kifejlesztése 

3. ábra: A célok hierarchiáját bemutató fadiagram
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A 3. ábra tehát a célok egyfajta hierarchiáját
példázza, vagy – másként megközelítve – a (jövõ-
kép) stratégia lebontását stratégiai célokká és
azok megvalósítását szolgáló projektekké, majd
feladatokká stb. 

Ha ezt így sikerül a vállalkozás vezetésének
megérteni, szükségességét belátni és elkészíteni,
akkor képesek lesznek belátni az élelmiszer-biz-
tonsági rendszer bevezetésének (Projekt 1A) és
mûködtetésének (Projekt 2A, 3A stb.) jelen-
tõségét, fontosságát és szükségességét stratégiá-
juk megvalósításában.

Ha a vezetés nem határozza meg a cég jövõ-
képét, stratégiáját, a célok hierarchiáját nem
készíti el az ábra analógiájára, akkor az egyes pro-
jektek (pl. HACCP vagy ISO rendszer bevezetése
és mûködtetése, bármilyen beruházás, új termé-
kek kifejlesztése és piacra vitele stb.) mind csak
esetleges, a nem létezõ célokkal és így egymással
sem összefüggésbe nem hozható tevékenységek
maradnak, nem állnak össze egymást erõsítõ, a
célok megvalósításának irányába tett, tudatos
lépésekké (mint ahogy ezt a 2. ábrán bemutat-
tam).

Tehát ha a cég vezetése nem képes elkészíteni
a fenti ábrát a cég sajátosságainak megfeleõen, a
cég csak „tántorog”, vegetál, egyik tevékenysége
„üti” a másikat. Sikerei esetlegesek és idõlegesek
lehetnek, csak a külsõ körülmények kedvezõ
összejátszásának köszönhetõk, ami – mint tudjuk

– általában rövid idõre szól, és semmi köze a veze-
tés tudatos tevékenységéhez. Ez a siker tehát
csak rövid távú lehet, és a cég sorsa „megpe-
csételõdik”, amire sok példát lehetne hozni.

Összefoglalás
Mint saját „berkeimben” tapasztaltam és
módszereimmel érzékeltem, továbbá az olvasók-
kal ezúton megosztottam, az élelmiszer-bizton-
ság területén fentiekben vázolt probléma megle-
hetõsen komoly, és még komolyabb kihatásai
lehetnek a jövõben az érintett vállalkozásokra
nézve. Akiknek lehetõségük van, azoknak min-
denképpen tenniük kell a helyzet megváltoz-
tatása érdekében.

Írásomat figyelemfelkeltésnek ill. gondolat-
ébresztésnek, valamint vitatémának is szánom.
Javaslom egyben a szerkesztõségnek egy „Élel-
miszer-biztonsági rendszerek kiépítésének és
mûködtetésének tapasztalatai” c. vitafórum meg-
nyitását a folyóirat hasábjain. A magam részérõl
várom az enyémmel megegyezõ vagy attól eltérõ
tapasztalatokat, véleményeket, az élelmiszerlánc
KKV-inek körében elért eredmények mozgató-
rugóinak, az eredményre vezetõ módszereknek
leírását, a veszélyeztetett KKV-k és mindnyájunk
okulása érdekében.

A szerkesztõség szívesen fogad és közöl hozzá-
szólást a cikkhez.

EUREPGAP – mindenkinek érdeke
Az utóbbi évek élelmiszerbotrányai meg-
ingatták a fogyasztók bizalmát. A kiváló
minõség bizonyításán túl ezért is mind
hangsúlyosabb az élelmiszer-biztonság sza-
vatolása. Eddig elsõsorban az élelmiszer-
feldolgozóktól várták el a kockázatok kiszû-
rését és a higiénia szabályainak maradékta-
lan betartását. A fogyasztók azonban a fris-
sen vásárolt zöldségek-gyümölcsök eseté-
ben is biztosak akarnak lenni, hogy azok
nem károsak az egészségükre, és a ter-
mesztésükkor a környezet védelmére is
figyeltek. Ezért született meg 1997-ben
európai kiskereskedõk kezdeményezésére
az EUREPGAP minõségbiztosítási rendszer,
amit 2001-tõl a friss zöldség-gyümölcsre is
alkalmaznak.

Az EUREPGAP rendszer elnevezése az európai
kiskereskedõk szervezetére (EUREP) és a meg-
követelt jó mezõgazdasági gyakorlatra (GAP) utal,
és mind gyakrabban szóba kerül a kiskereskedõk

és a zöldség-gyümölcs beszállítók közötti tár-
gyalásokon. Errõl a Magyar Zöldség-gyümölcs
Szakmaközi Szervezetek és Terméktanács mun-
katársai is meggyõzõdhettek holland és osztrák
tanulmányútjukon, ezért úgy érezték, minél hama-
rabb lépniük kell. Beszerezték a szabvány részletes
leírását, felvették a kapcsolatot az EUREPGAP
szervezet titkárságával és egy tanúsító szervezettel
is. A termelõi tagságnak a közeljövõben kézi-
könyvvel is segítenek majd a rendszer kiépítésé-
ben. A közelmúltban pedig a rendszert mûködtetõ
FoodPlus GmbH és a Skal International tanúsító
szervezettel együtt szerveztek nyílt napot.

A terméket nem jelölik
Az EUREPGAP rendszer szabványai nem a sem-
mibõl keletkeztek, alapelvei között a kockázat-
megelõzés (HACCP), a jó mezõgazdasági gyakor-
lat betartása, a nyomon követhetõség szerepel-
nek. A rendszer tehát nem a termék minõségének
az igazolására szolgál, hanem az egész ter-
mesztési folyamatra vonatkozó elõírásokat tartal-
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maz. Ezzel a rendszerszemlélettel érhetõ el, hogy
a fogyasztóhoz csak környezettudatos termesztés-
bõl származó zöldség-gyümölcs jusson. A minõ-
séggel ellentétben tehát nem csak a betakarítás
utáni válogatáskor dõl el, hogy a termék megfe-
lel-e az elõírt követelményeknek. A terméken
semmilyen embléma nem mutatja az EUREPGAP
rendszer elõírásainak a betartását. A rendszer
elõnyben részesíti viszont az integrált termesz-
tést, illetve az integrált növényvédelmet, és az
erre utaló jel már feltüntethetõ a fogyasztói cso-
magoláson is.

Az EUREPGAP rendszer alkalmazásának ta-
núsítása tehát elsõsorban a termelõk és az érté-
kesítõk közötti kapcsolatok kiépítésénél döntõ
jelentõségû, a nyomon követhetõségre komoly
hangsúlyt fektetõ kiskereskedõk mind gyakrab-
ban szabják a beszállítás feltételéül. Mondhat-
nánk, hogy ez egy újabb fegyver a beszállítók
közötti verseny kiélezésére, az árak letörésére, és
ebben van is igazság. A végsõ cél azonban mégis-
csak a fogyasztó igényeinek a kielégítése. A rend-
szer mûködtetésekor ugyanakkor a gazdálkodás
is átlátható, rendszerezett, minden munkafolya-
mat nyilvántartott, így a termelés teljes folyamata
nyomon követhetõ.

Mindenképpen elõny
Mindenképpen az EUREPGAP rendszer elõnyé-
nek tekinthetõ tehát, hogy
– nagyobb esélyt ad a piaci megjelenésre,
– javítja a termelõ gazdaság hírnevét,
– elõírásai a többi minõségbiztosítási rendszer-

hez igazodnak, így
– más kereskedelmi hálózatok elvárásainak is

könnyebben megfelel, és nem utolsósorban
– a gazdaságirányítási szerepét sem szabad le-

becsülni.
Ezt felismerve a tanúsított gazdaságok köre
tavaly augusztusra több mint 12 ezerre bõvült, a
tanúsított terület nagysága mintegy 570 ezer hek-
tár. A rendszer kiépítésében a brit, a holland, a
spanyol és a dél-afrikai zöldség-gyümölcs ter-
melõk állnak az élen, de például Japánból és az
európai uniós tagállamokból is mind többen
érdeklõdnek.

Az EUREPGAP szervezetnek 28 országból
több mint 230 tagja van, kereskedõk, termelõk és
úgynevezett társult tagok, mint szakmai szerve-
zetek, intézmények, a termesztéshez szükséges
anyagok forgalmazói. Jelenleg 25 kiskereskedelmi
hálózat kapcsolódott hozzá, köztük több, hazánk-
ban is mûködõ cég (Tesco, Metro, Spar). A ter-
melõi tagság is fokozatosan bõvül, a tanúsított
gazdaságok, termelõi csoportok azonban nem
feltétlenül tagjai a szervezetnek. A tagság talán
annyiban elõny, hogy a szabványok esetleges

módosításába õk is beleszólhatnak. Több mint
negyven országban mûködnek tanúsító szerveze-
tek, hazánkban kettõ kapott erre a célra jogo-
sítványt.

Átlátható rendszer
Az EUREPGAP rendszernek négy hivatalos
dokumentuma van:
– a tanúsítottakra és a tanúsítókra vonatkozó

általános elõírások,
– az ellenõrzési pontok és a teljesítési követel-

mények felsorolása,
– az ellenõrzõ lista és
– az úgynevezett protokoll, ez utóbbi a 2005.

januártól érvényben lévõ 2004-es változatból
már hiányzik.

A zöldség-gyümölcs szabvány ellenõrzési pontjai
és a teljesítési ismérvek 14 fejezetben tartalmaz-
zák a termesztéssel és árukezeléssel kapcsolatos
követelményeket. A szigorú nyilvántartásnak fel
kell ölelnie a fajtaválasztástól a felhasznált
mezõgazdasági anyagok (mûtrágyák, növény-
védõ szerek) használatán, tárolásán és az ápolási
munkákon (öntözés, trágyázás, metszés) át
egészen a betakarítás utáni áruvá készítésig
tartó folyamatot. Ezenkívül a szociális, etikai és
környezetvédelmi elõírások betartását is igazol-
ni kell. Mindent rögzíteni kell, hogy a termesztés
teljesen átláthatóvá és nyomon követhetõvé
váljon.

A kötelezettségek három csoportba oszthatók.
Az úgynevezett fõbb kötelezettségeket kivétel
nélkül teljesíteni kell. Ellenkezõ esetben részlege-
sen vagy véglegesen felfüggeszthetik a tanúsít-
ványt. A kevésbé jelentõs kötelezettségek teljesí-
tése 95 százalékig kötelezõ. Ezt úgy számítják ki,
hogy az összes kevésbé jelentõs kötelezettségbõl
kivonják az adott termesztési folyamatra nem
vonatkozó kötelezettségeket, és annak veszik a 95
százalékát. Ha öt százaléknál több a hiányosság,
akkor 28 nap van a pótlásra vagy javításra, külön-
ben az adott elõírás fõbb kötelezettséggé válik.
A javaslattételi szintû ajánlások nem kötelezõek,
viszont a tanúsító testület ezeket is végigveszi a
tanúsításkor, tudtuk meg Fehér Andrástól, a Skal
International tanúsító szervezet EUREPGAP
zöldség-gyümölcs programvezetõjétõl.

Tanúsítás
Az EUREPGAP tanúsítás egy évre szól, majd
évenkénti ellenõrzés után meghosszabbítható. Az
idõközi esetleges változásokról a tanúsító szerve-
zetnek kötelezettsége értesíteni az ügyfeleit. A
tanúsítást kérhetik egyéni gazdálkodók és ter-
melõi szervezetek egyaránt. Az egyéni gazdál-
kodók saját tanúsítványt kapnak, és kevesebb
belsõ ellenõrzést írnak elõ. A csoportos tanúsítás
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elõnye, hogy a tagok számára kényelmesebb,
kevesebbe kerül, mert nem minden tagot ellen-
õriznek, csak a csoportlétszám négyzetgyökének
megfelelõ számú termelõt. Ez esetben viszont
belsõ ellenõrzési rendszert is ki kell építeni, az
erre a célra kijelölt ellenõrrel, az esetleges bün-
tetõintézkedések meghatározásával, és sokkal
bonyolultabb nyilvántartást kell vezetni. A ter-
melõi csoportoknál ugyanis a tanúsításkor azt
ellenõrzik, hogy a szervezet betartja-e az EUREP-
GAP követelményeit.

A rendszer nem tiltja a párhuzamos gazdál-
kodást, de ugyanabban a gazdaságban nem lehet
az EUREPGAP szabványait betartva és azt nem
követve termeszteni egy zöldség-gyümölcs fajt. 
A termelõi szervezeteknek viszont megengedett,
hogy például almát mindkét módon termessze-
nek, ha a termesztés fizikailag jól elkülönül, azaz
két termelõnél van, és az áruk kezeléskor sem
keverednek.

Nem érdemes halogatni
A piac megtartása érdekében várhatóan a magyar
zöldség-gyümölcs termelõk és termelõi szerveze-
tek közül is mind többen szánják rá magukat az
EUREPGAP nyomon követhetõségi rendszer ki-
építésére. A rendszer egyik alapjára, a helyes
mezõgazdasági gyakorlat (GAP) alkalmazására
már több hazai jogszabályban is utalást találunk,
például ez a feltétele az egyszerûsített terület-
alapú támogatásoknak.

A helyes mezõgazdasági gyakorlat tartalmazza
a termelõi tevékenységek és a hozzá kapcsolódó
felelõsségek leírását. Alkalmazásával felszámol-
hatók a rosszul berögzült gyakorlatok, a ter-
mesztési folyamatok nyomon követhetõk, a ked-
vezõtlen környezeti hatások csökkenthetõk. Az
EUREPGAP rendszer a helyes mezõgazdasági
gyakorlatot írja elõ, emellett alapját képezi az
élelmiszer-biztonságot igazoló HACCP általános
elveinek betartása, és meg kell említeni a fog-
lalkoztatottak egészségének, biztonságának és
jólétének a szavatolását is.

Az utóbbi évtizedek intenzív gazdálkodási
rendszerei már eddig is jelentõsen csökkentették
a természeti erõforrások minõségét, és ez komoly
aggodalomra adott okot. Megváltoztatására min-
denképpen környezettudatos, rendszerszemléletû
gazdálkodásra van szükség, amit az EUREPGAP
rendszer is megkövetel. Elõnyben kell részesíteni
a helyi adottságokat, azok megõrzésével kell gaz-
daságosan, a fogyasztói elvárásoknak megfelelõen
dolgozni. A fogyasztók bizalmának megõrzéséhez
nemcsak a termékek minõségére kell figyelni,
hanem a természet, az élõvilág védelmére, a dol-
gozók egészségére, biztonságára is. Ehhez ter-
mészetesen ismerni kell a termesztés minden
lépését, egymásra hatásukat, és ez kizárólag az
adatok, események szigorú nyilvántartásával,
elemzésével és felülvizsgálatával lehetséges. 

Ezzel ugyanakkor a termelés hatékonyságát is
növelhetjük, esetleg többletjövedelem is képzõdik,
miközben csökken a környezetre, a dolgozókra és
a fogyasztókra irányuló kockázat.

Az EUREPGAP rendszer keretén belül tehát a
termelõk a nemzetközi piacon is elfogadott zöld-
séget-gyümölcsöt termesztenek, világosabb megál-
lapodásokat köthetnek a kereskedõkkel, ezáltal
versenyelõnybe kerülhetnek, a nyomon követhetõ-
ségi rendszernek köszönhetõen pedig bármikor
választ tudnak adni a termeléssel kapcsolatos
összes kérdésre, így növelik a fogyasztók termékkel
szembeni bizalmát, amely hosszú távon is vitat-
hatatlan elõny. Érdemes tehát akkor is bevezetni,
ha jelenleg még nem követelik meg a kereskedõk.

A kiépítéshez szükséges idõ a gazdaság nagy-
ságától, eddigi mûködésétõl függõen néhány hét
vagy egy-két hónap. Mihamarabb érdemes elkez-
deni a munkát.

Jó tudni ugyanakkor azt is, hogy az EUREP-
GAP szabványok 2001-ben kiadott változatára
megkapott tanúsítás 2005. december 31-én
érvényességét veszti. Érdemes ezért már az újabb,
2003-tól hatályba lépett szabványhoz csatlakozni.

Rimóczi Irén
Kertészet, 2004. április 15. alapján

Kinek jó az EUREPGAP?
– Balogh Miklós*–

Mielõtt igyekszem megválaszolni a címben feltett
kérdést, be kell vallanom, hogy kivételesen nem 
a múzsa csókja, hanem a hónapokon át felgyü-
lemlett bosszankodás eredménye az, ami e cikk
megírására motivált. Ennek legfõbb oka, hogy

most már a vízcsapból is EUREPGAP folyik.
Nemrég egy mezõgazdasági kft. (sertéstelepükön
ISO 9001:2000 rendszer mûködik) felsõ vezetõje
felhívott, hogy országos szakmai szervezet ajánlja
az EUREPGAP rendszer bevezetését, és ezzel

* Agrármérnök, minõségügyi tanácsadó.
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kapcsolatban egész napos fejtágító lesz Budapes-
ten. Felhívta a figyelmem, hogy ajánlatos lenne,
ha a sertéstelep vezetõjével elmennénk erre a ren-
dezvényre, majd hozzátette, hogy e nyomon
követési rendszer bevezetésére, az FVM-tõl 50%
vissza nem térítendõ támogatás igényelhetõ.

Ahogy mondani szokták, itt és ekkor borultam
ki. Nem a régi, kedves ismerõsöm volt az oka
bosszankodásomnak, hanem az a tény, hogy az
uniós csatlakozás küszöbén a mezõgazdasági
egyéni és társas vállalkozások az FVM-tõl vagy a
terméktanácsoktól nem kapnak elegendõ és meg-
felelõ információt ahhoz, hogy az ilyen kérdések-
ben tájékozottak legyenek, és ennek alapján
eldönthessék, mi jó nekik és mi az, ami csak egy
szûk érdekcsoportnak jövedelmezõ.

A szálak a német FOOD PLUS KFT.-hez vezet-
nek, amelynek Kölnben van a székhelye, õk
találták ki azt az egyszerû élelmiszer-biztonsági
rendszert, amelyet elsõsorban a holland SKAL
INTERNATIONAL tanúsít egy helyszíni audit
(ellenõrzés) alapján. Fõként friss zöldség és
gyümölcs, farmrendszerû állattenyésztés, szán-
tóföldi növénytermesztés, valamint virág és
dísznövény elõállításának tanúsítási ajánlata
szerepel a palettán.

Abba a szerencsés helyzetbe kerültem folyó év
március 29-én, hogy részt vehettem a Kertészeti
Egyetemen a Zöldség-gyümölcs Terméktanács
által rendezett félnapos EUREPGAP szimpóziu-
mon. Egy dél-afrikai elõadótól megtudhattuk,
hogy ha pl. vegyszert juttatunk ki zöldségre,
gyümölcsre, ezt fel kell írnunk egy füzetbe, de
nemcsak ezt, hanem a szer élelmezés-egészség-
ügyi várakozási idejét is! Akkor ámultunk el
igazán a dél-afrikai hölgy tudományos igényes-
ségû fejtegetésén, amikor azt is tudtunkra adta,
hogy a gépeket idõnként karban kell tartani, a
korrózió veszélye miatt. Többen is összenéztünk,
és helyeslõen bólogattunk, amikor elhangzott az a
kiemelt EUREPGAP-követelmény, hogy a nö-
vényvédõ szereket növényvédõszer-raktárban kell
tárolni.

Amint azt a szünetben megtudtam, ez a hölgy
tartott oktatást a SKAL INTERNATIONAL és a
Zöldség-gyümölcs Terméktanács szervezésében
megrendezett 2 napos kurzuson, melynek díja 250
ezer Ft (!) volt. Zárójelben jegyzem meg, hogy a
felsõfokú diplomát adó 4 féléves környezettech-
nológiaiszakmérnök-képzésért 380 ezer Ft-ot fize-
tek a debreceni egyetemnek.

A magát világhálózatnak kikiáltó EUREPGAP
és tanúsító szervezete 560 ezer hektáron van jelen
a világon, melybõl Anglia 213 ezer hektárral,
Hollandia 67 ezer hektárral és Spanyolország 60
ezer hektárral képviselteti magát, a többin osz-
tozik a világ maradék része. Csak a nagyságrend
összehasonlításaként jegyzem meg, hogy Magyar-
országon a búza vetésterülete 1 millió hektár
körüli. Ezek után nem tudom magamban hová
tenni azt az állítólagos német és svéd követel-
ményt, hogy aki a csatlakozni kívánó országokból

szándékozna ezekbe az országokba zöldséget és
gyümölcsöt beszállítani, annak feltétlenül és
kizárólag EUREPGAP-tanúsítással kell ren-
delkeznie, mert az árut másképp nem veszik át!

Ez, úgy gondolom, annak az újabb megnyil-
vánulása, amit a kereskedelemben régen árumeg-
állító jognak neveztek. Mondjuk már ki végre,
amit mindannyian egyébként is tudunk, hogy az
EU-nak piac kellett, azért vette fel a volt szocia-
lista országokat, és most a minõségi feltételek
szigorításán keresztül szabályozza azt a mennyi-
séget, amit kénytelen tõlünk megvenni, mert
ennek hiányában nem lehetne az „áruk szabad
áramlásának” szép elvérõl beszélni a nagy csalá-
don belül.

Politizálás helyett maradjunk a szakmánál, és
nézzük meg, mit jelent az EUREPGAP rövidítés?

Az Euro Retailer Product (EUREP) kife-
jezés európai kiskereskedelmi terméket jelent,
míg a GAP a Good Agricultural Practice, vagyis 
a Jó Mezõgazdasági Gyakorlat angol nyelvû
megfelelõje, tehát olyan kiskereskedelmi termék,
melyet a jó mezõgazdasági gyakorlat elveinek
betartásával állítottak elõ. Tegyük hozzá azonnal,
e termékeket (zöldség, gyümölcs) jórészt a
TESCO, SPAR stb. áruházláncok vásárolják fel. 
A SKAL INTERNATIONAL képviselõje elmond-
ta, hogy az általuk bevezetésre javasolt rendszer
teljesen HACCP (Veszélyelemzés Kritikus Szabá-
lyozási Pontok) alapokra van építve.

Tudomásom szerint az áruházláncok beszállí-
tóiktól BRC vagy EFSIS (tartalmában ugyanaz),
szintén HACCP-alapú minõségbiztosítási rend-
szert követelnek meg, melyet saját auditoraik
helyszíni felmérése elõz meg. Amennyiben alap-
vetõen alkalmasnak ítélik meg a termelõt vagy
forgalmazót, egy ún. beszállítóvá válási elõkészítõ
kurzuson kell részt vennie, ahol agymosásszerû
tréningen hangolják rá õket a cég hullám-
hosszára, melynek eredményeként jobb sorsra
érdemes hazánkfia örülni fog, hogy beszállítója
lehet az áruházláncnak, még akkor is, ha 60 nap-
ra fizetnek neki.

Ahogy szokás mondani, az már csak hab a
tortán, hogy miközben a magyar termelõ kapkod-
ja a fejét, hogy akkor hát melyik minõségbiz-
tosítási rendszerhez fogjon hozzá, élelmes külföl-
di felkészítõ és tanácsadó cég (magyar képvise-
lete) becserkészi a hazai hûtõházak felsõ vezetõit
és meggyõzi õket arról, hogy írják elõ beszállítóik-
nak: csak attól veszik át az árut a jövõben, aki
EUREPGAP-pel rendelkezik. Nem tudom, mit
szólna ehhez a Versenyhivatal, vagy az esély-
egyenlõségért felelõs miniszter.

A korrekt és a beszállítói érdekeit szem elõtt
tartó felvásárló ilyenkor (ha nem ismeri alaposan
azok minõségügyi rendszerét) ún. vevõi auditot
tart, tehát minõség-ellenõri apparátusával min-
denkit felkeres, és meggyõzõdik a termék-elõ-
állítás élelmiszer-biztonsági követelményeinek
meglétérõl, illetve hiányosságairól. Amennyiben
nem kíván ilyen részletességgel tájékozódni
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(pedig megéri!), akkor körlevél formájában fel-
teszi nekik a következõ kérdést:

Az Önök zöldborsó- (csemegekukorica-, pap-
rika- stb.) termesztésében hol vannak a kri-
tikus szabályozási pontok, és ezeket milyen
módszerekkel, szabályozással tartják fel-
ügyelet alatt? Kérjük feltüntetni a kritikus
pontokhoz tartozó határértékeket is.

Az adott írásbeli válaszokból nagy megbízható-
sággal le lehet szûrni a termelõ élelmiszer-
biztonsági körülményeit, ez irányú felkészült-
ségét, minõségkultúráját. A napokban találkoz-
tam egy hûtõház vezetõivel, akik elvben egyet-
értettek a véleményemmel, azonban közölték
velem, hogy a mélyhûtött zöldség világpiacán
jelenleg túlkínálat van, és õk olyan minõségbiz-
tosítási rendszert ajánlanak a beszállítóiknak,
amilyet a külföldi vevõ kíván.

Erre én megjegyeztem, hogy akkor ezek szerint
a külföldi vevõ jövõre (ha a szokásosnál kicsit több
fog teremni zöldségbõl és gyümölcsbõl) végig-
pásztázva hazánk minõségügyileg mívesen meg-
mûvelt lankáin, megállapítja, hogy, mondjuk,
Szuahéli GGH-2010 nyomon követési rendszer
még nincs Magyarországon, ezért csak azoktól
vásárol, akiknek ilyen mégis van, akkor ezek
szerint azon fogunk fáradozni, pénzt és erõnket
nem kímélve, hogy, mondjuk, borsóaratásra ez is
meglegyen.

Átlépve az uniós csatlakozás küszöbét, egyre
nyilvánvalóbbá válik, hogy a mezõgazdasági ter-
melõk felkészítõi – legalábbis információs téren –
nem tettek meg mindent az ügy érdekében. A
gazdálkodók nem tudják, mi a HACCP, egyáltalán
nem rendelkeznek megfelelõ ismeretekkel a
minõségbiztosítás, nem is beszélve a minõség-
irányítás fogalmáról. Az elõbbi tekintetében a
gazdák legtöbb esetben azzal védekeznek, hogy
nekik már van biztosításuk házra, autóra stb. Az
élelmiszer-biztonsági rendszerrel kapcsolatban jár-
tam már úgy, hogy miután rákérdeztem egy
tehenészetben, a tulajdonos megmutatta 2 nagy

kuvasz kutyáját, hogy íme, itt van a biztonsági rend-
szer, ezekben jobban megbízik, mint abban a riasztó-
rendszerben, amit én kínálok neki, ugyanis szentül
meg volt gyõzõdve, hogy ilyesmiben sántikálok. 

Az FVM sajnálatos módon ilyen esetekben sem
veszi igénybe az országos szaktanácsadói gárdát.
El tudnám képzelni, hogy FVM-szervezésben,
vagy a nemrég megalakult Élelmiszer-biztonsági
Hivatalon keresztül, egy központi élelmiszer-biz-
tonsági felkészítõ program indulna (ingyenesen) a
termelõk részére, és megyénként rendezvények
lennének ilyen céllal.

Hiányolom a Magyar Élelmiszer-biztonsági
Hivatal ez irányú élelmiszer-diplomáciai tevé-
kenységét, konkrétan azt, hogy bizonyító erejû
tényeket sorakoztatna fel a külföldi vevõk (pl. a
napokban zöldborsót és csemegekukoricát vásá-
rolni szándékozó angolok) részére arra vonat-
kozóan, hogy Magyarország már nagyon sok
pénzt költött ISO- és HACCP-rendszerek kidolgo-
zására, és nálunk a szermaradvány-vizsgálatok jó
eredményeket mutatnak, ez ilyen szempontból
nem kockázatos ország. Zárójelben jegyzem meg,
hogy az angolok vagy németek ilyen íz- és aroma-
jellemzõk, valamint ilyen termékbiztonság esetén
ebbõl a termékcsoportból akkora üzletet csinálná-
nak, hogy csodájára járna a világ. Egyébként a
magyar élelmiszert õk nagyon jól ismerik.

Sajnos a termelõk közül kevesen tudják, hogy
elkészült Magyarország Nemzeti Élelmiszer-biz-
tonsági Programja, csak eddig kevés publicitást
kapott. Ebben részletesen szerepel az az irány-
vonal, melyet követni kellene. A magyar növény-
és állategészségügy már legalább 30 éve világszín-
vonalú, tõlünk tanulta, tanulja a világ a tábla-
törzskönyvet, permetezési naplót, a higiéniai és
járványvédelmi alapelveket stb. 

Kérem, nézzenek körül, hogy az elmúlt évek
élelmiszerbotrányai honnan származnak. Egyet-
lenegy sem innen vagy közvetlen szomszédainktól
indult ki. Országos felmérések szerint hazánkban
a káros növényvédõszer-maradék mértéke átla-
gosan 1% alatt van, ami alacsony kockázati ténye-
zõnek mondható.

Többektõl hallom, sajnos minõségügyi berkek-
bõl is, hogy a Nyugat már nem tartja sokra az
ISO-t, ez csak itt, Keleten dívik, a szokásos
fáziskésés miatt. Erre csak azt tudom mondani,
hogy az ISO nemzetközi szervezet 22 000-es
számú ajánlása 2005 elején fog megjelenni, mely
egyesíti a vállalatirányítási és élelmiszer-bizton-
sági elveket, és tanúsítható lesz. A környezet-
irányítás szabványa (ISO 14 001) szintén 2005-
ben fog megjelenni, melynek felépítése azonos
lesz a klasszikus ISO-szabványéval, tehát a to-
vábblépés nyilai egy irányba mutatnak, úgy vélem,
ez a követendõ irányvonal. 

(A szerkesztõ megjegyzése: az ISO 22 000 szab-
ványra vonatkozó, részletes és hiteles információ
a Hazai és nemzetközi hírek, beszámolók rova-
tunkban található.)
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A mezõgazdasági és élelmiszer-ipari ágazat ver-
senyképességének növelése érdekében az FVM nagy
hangsúlyt fektetett és fektet az élelmiszer-bizton-
sági és minõségbiztosítási rendszerek kiépítésére, az
ágazat szereplõinek felkészítésére, hogy az EU-
kihívásoknak meg tudjanak felelni. Az évente meg-
jelenõ mezõgazdasági és élelmiszer-ipari támogatá-
sokról szóló rendelet egyik kiemelt célja a fenti
elképzelések segítése.

Az FVM 1998 óta támogatta a jó gyártási gyakor-
lat (GMP) és a jó higiéniai gyakorlat (GHP) elemeire
épülõ HACCP élelmiszer-biztonsági rendszer megis-
mertetését és bevezetését a piac minden szereplõje
számára. 1998–2003 között összesen 3396 vállal-
kozás kapott 745 millió Ft értékû támogatást. 

Az ez évben is támogatott célokat a 25/2004. 
(III. 3.) FVM rendelet (142–144. §-ok) részletezi,
mely a 2004. évi, nemzeti hatáskörben nyújtott
agrár- és vidékfejlesztési támogatások igénybevéte-
lének feltételeirõl intézkedik.

A nyomon követhetõség támogatása
A támogatás célja az, hogy a „Szántóföldtõl az asz-
talig” európai uniós irányelv megvalósításával a
magyar termékek élelmiszer-biztonsági helyzete
megerõsödjön. Az Európai Parlament és a Tanács
178/2002/EK rendelete (2002. január 28.) elõírja,
hogy 2005. január 1-tõl a termelés, a feldolgozás és a
forgalmazás minden szakaszában biztosítani kell az
élelmiszerek, a takarmányok, az élelmiszer-terme-
lésre szánt állatok, valamilyen élelmiszerbe vagy
takarmányba bekerülõ vagy vélhetõen bekerülõ
egyéb anyagok útjának nyomon követhetõségét.

Az idei évben e cél elérése érdekében a rendelet
által elõírt határidõig 344 vállalkozás adott be
pályázatot, amibõl a Bírálóbizottság 195 elfogadását
javasolta az FVM-nek. Ez mintegy háromszorosa az
elõzõ évi 115 beérkezett és 62 elfogadott pályázat-
nak. A nyomon követhetõség egyik útja a cikkben
részletesen elemzett EUREPGAP rendszer beveze-
tése. A nyertes pályázatok számára „az áruk szabad
áramlása” lehetõséggé válik, a rendszer kiépí-
tésének hiánya mások számára korlátozást (áru-
megállító szerep) jelenthet.

Az ISO 9001:2000 szabvány szerinti minõség-
irányítási rendszerek támogatása
Az FVM – a cikk írójával egyetértve – fontosnak 
tartja és 2002 óta támogatja is a fenti célt. Az elmúlt
évben 123 pályázat érkezett az ISO 9001:2000 szab-
vány szerinti minõségirányítási rendszer kiépítésére
és tanúsítására, amibõl a ténylegesen kiépített
minõségügyi rendszerek száma 68 volt.

A földrajzi árujelzõk (eredetmegjelölés és földrajzi
jelzés) védelmének, valamint a hagyományos külön-
leges tulajdonság tanúsításának támogatása.

A magyar áruk versenyképességét az EU piacán
segíti e támogatás, melynek célja, hogy egyre több
hazai, esetleg a magyar rendszerben már védelmet
kapott termék szerezze meg a védelmet az európai
uniós eredetvédelmi rendszerben, illetve nyerje el a
hagyományos, különleges tulajdonság tanúsítását,
továbbá elõsegítse a már védelmet élvezõ termékek
minõségfejlesztését. Az elmúlt évben 4 kérelem
érkezett be a tanúsítás megszerzése céljából, amibõl
három kapott támogatást.

Ingyenes, központi élelmiszer-biztonsági felkészítõ
program
A termelõ és a feldolgozó vállalkozások ingyenes,
központi élelmiszer-biztonsági felkészítõ prog-
ramjaiba, képzésébe, illetve továbbképzésébe meg-
felelõ anyagi háttér biztosítása esetén a Magyar
Élelmiszer-biztonsági Hivatal is szívesen bekapcso-
lódik. A rendezés költségeit, az elõadók tisztelet-
díjainak fedezetét stb. a Kormány, illetve az illetékes
minisztériumok jövõ évi költségvetésükbe most ter-
vezhetik be, majd a következõ évben folyósítják a
programokért felelõs érintetteknek.

A Magyar Élemiszer-biztonsági Hivatal jelenleg is
havi rendszerességgel szervez képzést, tájékoztatást
a szakújságírók számára. Legutóbb például a söripar
megismertetését tûzték ki célul a programjukban.

Nemzeti Élelmiszer-biztonsági Program
Magyarország Nemzeti Élelmiszer-biztonsági Prog-
ramja valóban létezik, kár hogy az abban leírtak nem
jutottak el még mindig a nagyobb nyilvánossághoz. 
A program prioritásai 12 féle alprogramban kerültek
összegzésre. Ilyenek például az élelmiszerek mikro-
biológiai, kémiai biztonsága, az új technológiák
tudományos megalapozottsága, az élelmiszereket
megfigyelõ különbözõ rendszerek koordinációja, az
oktatás, a nevelés, a felvilágosítás, a minõségbizto-
sítás stb., melyek mind-mind kiemelt figyelmet
érdemelnének, nem csak a szakértõk részérõl.

Növényvédõszer-maradék monitoring
A Növény- és Talajvédelmi Szolgálat, a Fogyasztó-
védelmi Fõfelügyelõség és az ÁNTSZ közös piaci
monitoringvizsgálata során elemzi a különbözõ nö-
vényi termékekben és környezeti mintákban talál-
ható növényvédõszer-maradék mennyiségét. Az éves
vizsgálati eredmények mindenki számára hozzá-
férhetõk a www.ontsz.hu honlapon. 

A 2003. évi eredményeket a 2001. és 2002. évvel
összehasonlítva megállapítható, hogy a határérték
feletti minták száma tovább csökkent (2001-ben
1,9%, 2002-ben 1,0%, 2003-ban 0,5% volt).
Megállapíthatjuk továbbá azt is, hogy – egyetértve a
cikk írójával – a magyar élelmiszerek biztonságosak,
megfelelünk az EU-elvárásoknak.

Néhány gondolat az élelmiszer-biztonságról
(Észrevételek Balogh Miklós „Kinek jó az EUREPGAP?” címû cikkével kapcsolatosan)

– Dr. Maczák Béla*–

* Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal.
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Amint elõzõ (2004/7.) számunkban jelez-
tük, új rovatot indítunk, melyben minden
alkalommal bemutatunk egy-egy problé-
mafeltáró és -megoldó technikát, vagyis a
minõség javítására/fejlesztésére használ-
ható módszert.* Azt az utat választottuk,
hogy az egyszerûtõl a bonyolult felé 
haladva mutatjuk be a technikákat. 

(Szerkesztõbizottság)

Elsõként induljunk ki abból, hogy „ideális” eset-
ben a még be nem következett, de valószínûsít-
hetõ hibákat is meg lehet elõzni.

Feltételezve, hogy a megelõzendõ, felszámo-
landó hibákat arra alkalmas minõségelemzési
módszerekkel feltárták, a teendõ a problémák
mérlegelése, rangsorolása, a legjelentõsebbek
kiemelése. Ez feltétele a hibamegelõzés-orientált
minõségjavítási technikák hatékony alkalmazásá-
nak! Az alábbiakban a legegyszerûbb módszere-
ket tekintjük át. 

Pareto-elemzés
Az olasz közgazdászról, W. Paretóról elnevezett
módszer fõ célja egy információhalmazból a jelen-
tõs problémák kiemelése.

Az ábrázolás lényege egy olyan oszlopdiagram,
amely a vizsgálni kívánt tényezõket nagyságuk
csökkenõ sorrendjében mutatja be. A minõségügyi
elemzésben közismert alkalmazásában többnyire
a selejtstatisztika alapján, a hibák fajtánkénti elõ-
fordulásának száma, gyakorisága szerint sorba
rendezett diagramot szokták elkészíteni. A sor
elején álló, plasztikusan kiemelkedõ (leggyako-
ribb) hibákat tekintik az elsõsorban felszá-
molandónak. Tapasztalati tény ugyanis, hogy a
veszteségek zömét a hibafajták töredéke okozza,
kézenfekvõ tehát a leggyakrabban elõforduló
esetekre koncentrálni.

Csakhogy! Feltesszük a kérdést: valóban a leg-
gyakoribb egyben a legjelentõsebb is? Alapvetõ
annak tisztázása, hogy mit tekintünk (esetleg
többféle követelményt, ugyancsak rangsorolva) a
jelentõség kritériumának! Ha az egyébként ritkán
elõforduló hiba emberi épséget, egészséget veszé-
lyeztet, megelõzése nyilván kiemelkedõ jelen-
tõségû. Egy nagy értékû alkatrész egyszeri selejt-

té válása miatti kár sokszorosa lehet valamely
tízszeres gyakorisággal elõforduló, más típusú
hiba okozta kárnak stb. Az 1. tábla áttekintést ad
a fontosabb hibamegítélési szempontokról. A
következmények megítélésének elsõ lépéseként,
elõzetes minõsítéshez elegendõ azokat három cso-
port (I. jelentõs, II. közepes, III. jelentéktelen)
valamelyikébe sorolni. A minõségtechnikák kere-
tében történõ felhasználás alkalmával minden
érintett jellemzõhöz konkrét mértékek rendel-
hetõk (pl. -tól -ig Ft-határok, pontszámcsoportok,
nevesített következménymegjelölések). 

A Pareto-elemzést egy olyan példával szemlél-
tetjük, amelyben a rangsor kialakításánál az elõ-
fordulási gyakoriság és a költségvonzat játszik
szerepet.

Elsõ lépés: a hibafajták gyakoriságának
meghatározása
• Csoportosítsuk a problémákat a vizsgálandó

jelenség szerint (példánkban: hibajelenség-
típusok). Lényeges, hogy a jelenségek egyértel-
mûen elkülöníthetõek legyenek.

• Az adatokat azonos mértékegységben (pél-
dánkban: darabszám, Ft/db) tüntessük fel.

• Kiválasztandó a célnak megfelelõ idõtartam
(példánkban: 4 hét).

• Gyûjtsük össze a megfelelõ adatokat (pél-
dánkban: 2. tábla).

Második lépés: a súlyozatlan Pareto-diag-
ram összeállítása. Az 1. lépés szerint össze-
gyûjtött információkat egy, a hibagyakoriság

A  MINÕSÉG  JAVÍTÁSÁNAK/FEJLESZTÉSÉNEK  TECHNIKÁI

* A rovatban megjelenõ anyag az alábbi forrásmunkán alapul: Parányi Gy. (szerk.): Minõséget – gazdaságosan. (I. A minõség vállalati
irányítása. II. Elemzési-szervezési eszköztár). Mûszaki Kk. Bp., 2., bõvített kiadás, 2001. (II. kötet: IV. A hibák feltárását és a prob-
lémamegoldást elõsegítõ technikák. V. A vállalati tevékenységek minõségének és gazdaságosságának együttes javítását célzó mód-
szerek.)

Érintett A valószínûsíthetõ, vagy 
bekövetkezett hiba következménye, 

ha elmarad a megelõzõ jellegû 
intézkedés 

Termelõ, 
munka-
végzõ 

Felhasz-
náló 

Rangsorolási (csoportosítási) jellemzõ, 
mérték 

Élet-, egészség károsodás X X Sérülés, károsodás súlyossági foka, 
tartama, egészség helyreállíthatósága 

Üzemképtelenség  X Gyakoriság, idõtartam, másodlagos 
következmény 

Folyamat, tevékenység fennakadása X X Gyakoriság, idõtartam, kiterjedés 
Idõveszteség X X Gyakoriság, idõtartam, okozott késedelem 
Teljesítménycsökkenés  X Arány a névleges értékhez 
Veszteség-költség (javítás, pótlás, 
kiesõ kapacitás)  X  Ft 

Piaci veszteség (korrekciós költség, 
piacvesztés)  X Ft kár. Elmaradó haszon 

Minõségi színvonal csökkenés  X Értékvesztés (pl. leminõsítési veszteség) 

1. tábla
A hibák jelentõségük szerinti rangsorolásának

kritériumtényezõi
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szerint rendezett diagramban ábrázoljuk. A sor
elején a c és e hibafajták állnak (3. tábla).

Harmadik lépés: érték- (súly-) hozzárendelés.
Miután a hibamódokat és hibaszámokat meg-
határoztuk, a hibafajtákat jelentõségük (pél-
dánkban: hibaköltség Ft/db) szerint súlyozzuk.

A súlyozott hibafajtákat újból Pareto-diagram-
ban ábrázoljuk, akkor a rangsor jelentõsen módo-
sult, a sor a b és a jelû hibaféleségekkel fog
kezdõdni.

Negyedik lépés: Hibaköltség-eloszlás. Egy
további összegezõ (kumulációs) diagrammal
bemutatható, hogy az egyes hibafajták milyen

súlyt képviselnek az egész veszteségköltség össze-
függésében (4. tábla). A példában a hibák számá-
nak 21%-át képezõ két legnagyobb csoport a költ-
ségek 77%-át befolyásolja.

A Pareto-elemzés és adatkumulálás egyik válto-
zata az ún. ABC-elemzés. Alkalmazási területe
fõleg olyan tényezõk feltárása, amelyeknél a
strukturálandó adattömeg nagy, vagy összevon-
tan kezelhetõ. (Pl. az anyagkészletek gazdasá-
gossági elemzése.) Elvi alapja az a gyakorlati fel-
ismerés, hogy a legkülönfélébb technikai és gaz-
dasági adathalmazokban egyaránt a tételek ala-
csony hányada meghatározó jelentõségû az
összességében mennyiségileg túlsúlyban lévõ sok
kis tétellel szemben. 

Vizsgált idõszak: 2000….-… 
Vizsgálati mód: mintavétel 

Vizsgálat helye: B 16. Munkahely 
Hibaszám (gyakoriság) Hibaköltség Hibafajta 
Hét Összes hiba  

je
l Megnevezés 1 2 3 4 Db % Ft/db Ft össz 

a Szerszámhiba //  / / 4 9 5000 20000 
b Programhiba / // / / 5 12 7500 37500 
c Hibás dokumentum ///// //// //// ///// 18 42 250 4500 
d Mérési hiba // / / // 6 14 500 3000 
e Anyaghiba //// / /// // 10 23 1000 10000 

Összesen 14 8 10 11 43 100  75000 
 

2. tábla
A hibafajta-gyakoriság és hibaköltségadatok

kimutatása

3. tábla
Hibaszám szerint rendezett Pareto-diagram

4. tábla. Kumulált hibaköltség-megoszlás
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Miközben a technika soha nem látott mértékben
fejlõdik, tekintélyes világszervezetek (WHO, FAO)
az élelmiszer-biztonság romlása miatt aggodal-
muknak adnak hangot. A hazai termékeknek 
az Unió piacán való versenyképessége is csak 
az élelmiszer-biztonsági szempontok maximális
figyelembevételével valósítható meg. Mindezek
következményeképpen az élelmiszer-biztonság
világszerte az érdeklõdés elõterébe került.

A Magyar Minõség Társaság (MMT), a Magyar
Élelmezésipari Tudományos Egyesület (MÉTE),
valamint a CONSACT Minõségfejlesztési és
Vezetési Tanácsadó Kft. konferenciát és kiállítást
szervez. A rendezvényen elõadások hangzanak el
a mezõgazdaságot, az élelmiszeripart és az élelmi-
szer-kereskedelmet – az uniós tagság kapcsán –
érintõ változásokról, az élelmiszer-biztonsággal
kapcsolatos jogszabályokról és szabványokról, a
követelmények betartását ellenõrzõ hazai és
nemzetközi hálózat tevékenységérõl, a környezet-
védelemrõl, a táplálkozási kockázatokról, vala-
mint a fogyasztóvédelemrõl. 

A konferencián való részvételt ajánljuk a
mezõgazdaságban, élelmiszeriparban, élelmiszer-
kereskedelemben, vendéglátásban és környezet-
védelemben tevékenykedõ szakemberek számára,
de érdekeltek a csomagolóanyagok, valamint a
mezõgazdasági és élelmiszer-ipari gépek, beren-
dezések gyártásával, vezetési tanácsadással és a
táplálkozás-egészségtannal foglalkozó szakembe-
rek is.

A konferenciával egy idõben rendezett kiállítá-
son lehetõség nyílik az élelmiszerlánc közvetlen
és közvetett szereplõi számára, hogy bemutassák
a biztonságos élelmiszerek elõállításához ajánlott
termékeiket, technológiáikat, szolgáltatásaikat 
és az élelmiszer-biztonság terén elért eredmé-
nyeiket. 

A konferencia elõadásainak meghallgatásával
olyan ismeretekre lehet szert tenni, melyek
elõsegítik az uniós piacon való sikeres fellépést, a
kiállítóként való részvétel pedig új üzleti kapcso-
latok kiépítésére nyújt lehetõséget.

Jelentkezési lap mellékelve.

PROGRAM

2004. SZEPTEMBER 14.
8.15 Regisztráció
9.00 Az elnök megnyitója

Elnök: dr. Biacs Péter fõigazgató
Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal 

9.10 Az EU-csatlakozással kapcsolatos, mezõgaz-
daságot és élelmiszeripart érintõ változások
Elõadó: prof. dr. Somogyi Árpád élelmiszer-
biztonsági tanácsadó
FVM EU Twining Projekt, Food Safety
Office

10.00 Kiállításmegnyitó és kávészünet
10.30 Az élelmiszer-szabályozás rendszere

Elõadó: dr. Rácz Endre osztályvezetõ 
FVM Élelmiszer-ipari Fõosztály

11.20 Egészséges táplálkozás, táplálkozási
kockázatok
Elõadó: dr. Ródler Imre fõigazgató
Országos Élelmezés- és Táplálkozástudo-
mányi Intézet

12.10 HACCP-re épülõ különbözõ élelmiszer-
biztonsági rendszerek
Elõadó: Sósné dr. Gazdag Mária élelmiszer-
üzletág-igazgató
CONSACT Minõségfejlesztési és Vezetési
Tanácsadó Kft.

13.00 Ebéd
13.50 A készülõ ISO 22 000 nemzetközi és

európai élelmiszer-biztonsági szab-
vány
Elõadó: Petró Ottóné dr. fõosztályvezetõ-
helyettes 
Magyar Szabványügyi Testület

14.40 A HACCP és a minõség
Elõadó: Rab Vilmos vendéglátó-ipari és
fogyasztóvédelmi tanácsadó
Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal

15.10 Hazai és nemzetközi ellenõrzés-vizs-
gáló hálózat
Elõadó: Mattyasovszky Pál tudományos
igazgató
Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal

16.00 Elnöki összefoglaló

A TÁRSASÁG HÍREI ÉS PROGRAMJAI

Élelmiszer-biztonság–Európai Unió 
Konferencia és kiállítás

2004. szeptember 14–15.
Helyszín: HM Kulturális és Szabadidõközpont, Stefánia Palota

1143 Budapest, Stefánia út 34.
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2004. SZEPTEMBER 15.
8.15 Regisztráció
9.00 Az elnök megnyitója

Elnök: dr. Biacs Péter
9.10 Nemzeti élelmiszer-biztonsági prog-

ram
Elõadó: Simon József helyettes államtitkár 
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium

10.00 Élelmiszer-kereskedelem – élelmiszer-
biztonság
Elõadó: Kozák Tamás fõosztályvezetõ
GKM Fogyasztóvédelmi és Kereskedelmi
Fõosztály

10.50 Kávészünet
11.00 Élelmiszer-biztonság  és higiénia

Elõadó: dr. Sebõk András cégvezetõ
Campden & Chorleywood Magyarország
Kht.

11.50 Fogyasztóvédelem, fogyasztói
elégedettség
Elõadó: dr. Huszay Gábor fõigazgató
Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõség

12.40 Ebéd
13.30 Környezetvédelem és az élelmiszer-

szennyezések nyomon követése
Elõadó: dr. Biacs Péter

14.20 Élelmiszer-ipari gyártó gépek, beren-
dezések higiéniai kérdései
Elõadó: dr. Fekete Miklós fõtanácsos
Országos Élelmiszer-vizsgáló Intézet

14.50 Elnöki zárszó

Irányok és tapasztalatok 
az információbiztonság-menedzsment területén

Beszámoló rendezvényünkrõl

A szervezeteket gyakran éri anyagi kár informá-
cióbiztonsági problémák miatt, ennek ellenére
nem fordítanak kellõ figyelmet a védelemre, bár
ezen a téren kiforrott megoldások és szabványok
mutatnak utat a vállalat vezetõi számára. A
Magyar Minõség Társaság által szervezett június
17-ei konferencia a vállalkozások széles körének
nyújtott kamatoztatható ismereteket és gyakor-
lati tapasztalatokat az információvédelem irányí-
tási rendszerének kialakításáról, mûködtetésérõl,
valamint az információbiztonsági szabványokról.

A bevezetõ elõadást Móricz Pál, a Szenzor
Gazdaságmérnöki Kft. üzletfejlesztési igazgatója
tartotta, „Információvédelmi irányítási rendszer
kialakítása a gyakorlatban (BS 7799-re alapoz-
va)” címmel. Ismertette az információ szere-
pét, az eredményesség, sikeresség feltételeit.
Kiemelte, hogy az információ érték. Hiánya, nem
megfelelõsége, bizalmasságának sérülése komoly
gondokat okozhat, ezért védeni kell!

Részletezte az információbiztonság fogalmát,
melynek elemei: a sértetlenség (teljesség, hiteles-
ség, pontosság), a rendelkezésre állás (funkció,
tartalom, idõ stb.), a bizalmasság.

Elmondta, hogy meg kell felelni a külsõ
(törvények, jogszabályok, vevõk, szállítók és
egyéb partnerek, alkalmazottak, társadalom stb.)
és a belsõ követelményeknek (a szervezet céljai
pl.: folyamatos mûködés, bizalmasság, döntéstá-
mogatás, vezetõi felügyelet, irányíthatóság stb.)
és megelõzni azok „sérülését”.

A továbbiakban lépésrõl lépésre bemutatta,
hogy mi kell az információvédelemhez. Beszélt 
a BS 7799 történetérõl, a BS 7799-2:2002 folya-
matmodelljérõl (PDCA), a szabvány szerkeze-
térõl, a szabályozási célokról és szabályozá-
sokról.

Ismertette a bevezetési projektlépéseket: I.
helyzetfelmérés, II. az információvédelmi irányí-
tási rendszer kialakítása és bevezetése, III.
megfelelõségi értékelés, IV. tanúsítás. Végül
kiemelte a meghatározó sikertényezõket, a felsõ
vezetés szerepét és az eredményeket.

Sarkadi Nagy István, az itSMF Magyarország
elnöke elõadásának szerkesztett változatát a
Beszámoló után közöljük. 

Dr. Somogyi Antal, az SGS Hungária Kft.
információbiztonsági és minõségügyi vezetõ
auditora, a BS 7799-2 szerinti tanúsításra való
felkészülésrõl tartott elõadást. Bevezetésként az
információbiztonság három fõ szempontjáról
beszélt, melyek a bizalmasság, a sértetlenség,
hitelesség és a rendelkezésre állás. Ezen szem-
pontok bármelyikének sérülése súlyos anyagi,
erkölcsi és jogi hátrányokkal járhat. A továbbiak-
ban a BS 7799-2 és az ISO 17 799 szabvány cél-
jairól számolt be.

A szabványpár egy szervezetben az informá-
ciókezelés biztonságát szolgáló irányítási rend-
szerre vonatkozóan fogalmaz meg követelménye-
ket és ad útmutatót. 
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A BS 7799-2:2002 az információbiztonsági
irányítási rendszerekkel szembeni követelmé-
nyeket határozza meg.

Az MSZ ISO/IEC 17 799:2002, az információ-
biztonság irányításával kapcsolatos ajánlásokat,
útmutatót (code of practice) tartalmaz.

A továbbiakban a BS 7799-2 szerinti informá-
cióbiztonsági rendszer bevezetésének elõnyeirõl
és fõ követelményeirõl, illetve a rendszer kiala-
kításának fõ lépéseirõl szólt.

Elemezte a tanúsítás folyamatát – Kapcsolat-
felvétel – Dokumentációvizsgálat – Elõaudit
(opcionális) – Helyszíni tanúsító audit. 

Végül a sikertényezõkrõl és az audittapasztala-
tokról számolt be.

Az IBIR-ek nemzetközi szabványosításának fõ
kérdéseirõl tartott elõadást Krauth Péter, a
KFKI Számítástechnikai Rt. stratégiai tanács-
adója. Elõadását négy kérdés köré építette fel. 

Milyennek kell lennie a jövõ biztonságme-
nedzsment-szabványának?
„Sikeres IBIR-szabványnak nemcsak hogy olyan
folyamatokat kell leírnia, amelyek az információ-
biztonság menedzsmentjét alkotják, hanem azo-
kat az eszközöket is meg kell adnia, amelyekkel
ezen folyamatok eredményeit ki is lehet értékelni.
Ezért a »biztonságmenedzsment-rendszerek jövõ-
beli szabványa« valószínûleg keretszabvány kell
hogy legyen, amely hivatkozik más szabványokra
és útmutatókra, és integrálja azokat.”

Milyen egyéb szabványnak kell támogatnia egy
ilyen menedzsmentszabványt, hogy a bizton-
ságmenedzsment egy teljes szabványcsaládja
létrejöjjön?
„A keretszabványnak bármilyen szervezetre al-
kalmazhatónak kell lennie. Mindenféle típusú
szervezet igényeit meg kell tudni céloznia, azaz
pl. KKV-k, szoftverfejlesztõ vagy gyártó-termelõ
cégek, szolgáltatók, kutatószervezetek. A célja
az kell hogy legyen, hogy az információt meg-
felelõ módon lehessen megvédeni még akkor is,
ha az információ nincs mindig elektronikus
formában.

Egy ilyen keretszabvány kialakítása elõtt szám-
ba kell venni a meglévõ szabványokat. Hasznos
lenne a más ISO-keretszabványokat megvalósító
szervezet számára, ha az IBIR-keretszabvány
összeegyeztethetõ lenne más ISO-szabványokkal,
mint pl. ISO 9000, ISO 14 000, ISO 15 000 és ISO
21 827.”

Vajon a kockázatmenedzsment szabványa a
legkritikusabb szabvány, amely az IBIR-keret-
szabványhoz szükséges?

„Mint a kockázatmenedzsment esetében, ezen a
területen is megállapítható, hogy ma már meg-
vannak azok a háttéranyagok, amelyek szüksége-
sek ilyen szabványok kifejlesztéséhez, mint pl.
ISO/IEC 17 799:2000, NIST 800-53, NIST FIPS
199, PD 3004:2002 »Guide to the Implementation
and Auditing of BS 7799 controls«, PD 3005:2002
»Guide on the selection of BS 7799 Part 2 cont-
rols«, MICTS és GMITS. Emellett szükség van
olyan szabványra vagy útmutatóra is, amely biz-
tonsági tervek készítésére vonatkozik, azaz doku-
mentálja a tervezett vagy érvényben lévõ bizton-
sági követelményeket és intézkedéseket az infor-
máció és az informatikai rendszerek védelmére és
egy olyan szabványra, amely meghatározza az
információ és az informatikai rendszerek kategó-
riáit a bizalmasság, a sértetlenség és a rendel-
kezésre állás kockázati szintjei szerint.”

Hogyan lehet a jelenlegi szabványoktól a bizton-
ságmenedzsment „jövõbeli szabványcsaládja”
irányában elõrehaladni?
A jelenlegi helyzetbõl egy ilyen szabványcsalád
felé haladni viszonylag kevés változtatást igényel
a szemléletmódban. Összehangolt erõfeszítéssel
folytatni kell a folyamatban lévõ szabványosítási
munkát annak érdekében, hogy a szabványok
illeszkedjenek egymáshoz, és biztosítani, hogy
együtt egy következetes szabványrendszert alkot-
nak, és hogy az IBIR-rel való kapcsolatuk világos.
Ugyanakkor ezeket a szabványokat egymástól
kellõen függetlennek kell tartani, hogy egyénként
is jól lehessen használni õket. Emiatt a szóban
forgó szabványok kialakításának menetrendjét
nagyjából a jelenlegi, folyamatban lévõ szab-
ványosítás határozza meg. 

Sándor János, a BSI–Mertcert Hungary Kft.
ügyvezetõ igazgatója „Az információbiztonság
menedzsmentje – Kulcskérdések a BS 7799 sze-
rinti tanúsítási eljárásokban” címmel tartott
elõadást. Bevezetõjében a cégek háromféle lehetõ-
ségérõl szólt, melyek az információbiztonság
szóba kerülésekor merülnek fel. A cég:

– nem csinál semmit, 
– belsõ kockázatelemzést végezhetnek, 
– BS 7799:2002 szerinti tanúsítást választ. 

A továbbiakban a BS 7799 szerinti tanúsítási
eljárás BSI által ajánlott lépéseirõl számolt be,
melyek a következõk:
1. A BSI üzletfejlesztési menedzsere meglátogatja

a tanúsításra jelentkezett ügyfelet.
2. Ajánlott „Elõzetes felmérés”.
3. Kötelezõ „Elõaudit/átvizsgálás”.
4. Kétlépcsõs „Tanúsítási audit”.
5. Megfelelés esetén UKAS akkreditált státuszú

tanúsítvány kiadása.
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6. Évenkénti követõ auditok.
7. Háromévente megújító tanúsítási auditok.

A BS 7799 szerint tanúsított HM EI Rt. Elekt-
ronikai Igazgatóságának tapasztalatairól számolt
be Markó Imre, a HM EI Rt. Elektronikai
Igazgatóságának információvédelmi munkatársa.
Elmondta, hogy az üzemeltetés másfél éve alatt
eljutottak oda, hogy erõs lett az igény a náluk
mûködõ irányítási rendszerek (AQAP, ISO 9001,
BS 7799) összevonására. Az alábbiakban felsorolt
néhány okot, amelyek miatt nagyon kényelmetlen
párhuzamos használatuk: gazdaságtalan; egy-
mást érik a belsõ auditok; gyakoriak a külsõ audi-
tok; a dolgozók olykor egy tevékenység kapcsán
akár 3 hasonló nyomtatványt is kitöltenek; a
három különbözõ irányítási rendszer oktatása
olykor megzavarja a dolgozókat.

Lassan már nem képesek pontosan meghatá-
rozni, hogy milyen is legyen a mûködõ integrált
irányítási rendszer, ezért stratégiát váltottak.
Lépésrõl lépésre integrálták a rendszereket. 

Elõadásának második részében alátámasztotta
azt az állítását, mely szerint nemcsak azt kell
figyelembe venni egy szervezetnél, hogy tanúsítva
van (pl. BS 7799 szerint), hanem azt is, hogy
mióta üzemelteti a tanúsított rendszerét. 

Végezetül megemlített néhány olyan területet,
ahol profitáltak abból, hogy BS 7799 szerinti
irányítási rendszert üzemeltetnek:

– Serkentette a rendkívül heterogén számító-
gépes parkuk modernizálását.

– Az új körletek létrehozásakor figyelembe
vették a szabvány elõírásait.

– Megszüntették szabályzataik hiányosságait.
– A nem hálózatba kötött számítógépek

adatainak mentésére is figyelmet fordítanak.
– Az üzemeltetés ténye miatt nyertek el

üzletet.

Muha Lajos, a Persecutor Kft. információbizton-
sági igazgatója, az információbiztonság területére
vonatkozó kormányzati elképzelésekrõl, tervekrõl
tartott elõadást.

1995-ben a minisztériumokban lefolytatott in-
formatikai biztonsági vizsgálatok után kezdõdött
meg az informatikai rendszerek biztonsági
követelményeinek kidolgozása, melynek célja az,
hogy az intézmények vezetésének és a területen
dolgozó szakértõknek információt nyújtson az
egységes elveken nyugvó, az európai ajánlásokhoz
igazodó, az informatikai biztonsággal kapcsolatos
követelményekrõl és ajánlás szinten biztosítsa a
hazai elõírásokat a szervezetek informatikai biz-
tonságának megteremtéséhez. 

Szólt az e-biztonság-ról, melynek célja: az IT-
biztonsági feltételek az e-kereskedelem és az 
e-kormányzat kialakításához, továbbá a felhasz-
nálói bizalom növelése, az informatikai biztonság
tanúsítása, az elektronikus aláírás elterjesztése,
az együttmûködésre képes, biztonságos és haté-
kony elektronikus ügyintézés lehetõségének meg-
teremtése, adatbiztonság, rendelkezésre állás,
archiválások.

Végül beszámolt az informatikai biztonság
irányításának vizsgálati és tanúsítási eljárásrend-
jérõl és a várható eseményekrõl.

Összeállította: Szabó Judit

Az informatika üzemeltetése 
és az információbiztonság

– Sarkadi Nagy István*–

* Elnök, itSMF Magyarország.

A biztonságirányítás a vállalat értékeinek, va-
gyontárgyainak védelmével foglalkozik. Ide tar-
tozik az információ is, ill. ezek kezelése, feldolgo-
zása, amelyet IT-eszközökkel automatizálunk. Az
informatikai infrastruktúra és rendszerek mû-
ködtetésük, üzemeltetésük során szolgáltatások-
kal támogatják az üzletvitelt. Az üzletvitel erõs
függõsége az informatikaszolgáltatásoktól veze-
tett a szolgáltatásmenedzsment, szolgáltatás-
irányítás kialakulásához, melynek nyílt, doku-

mentált, nemzetközileg elterjedt, bevált gyakorla-
ta az ITIL (IT Infrastructure Library), amely
szolgáltatási megállapodásban (SLA) javasolja
rögzíteni az ügyfélnek a szolgáltatóval szembeni
elvárásait, mérhetõ szintet rendelve az egyes szol-
gáltatásokhoz, és folyamatokat definiál a szolgál-
tatás operatív támogatására, valamint taktikai-
stratégiai biztosítására.

Mivel az informatikaszolgáltatás kiesése vagy
szintjének az SLA-ban definiáltaktól való
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elmaradása egyúttal biztonsági kérdés is, más-
részrõl az ügyfél információbiztonságra vonat-
kozó elvárásainak szerepelniük kell az SLA-ban,
az üzemeltetés és a biztonság menedzsmentje
szorosan összefügg: költséghatékony biztonság-
irányítást csak a magas színvonalú szolgáltatás-
irányítással együtt célszerû és lehet megvaló-
sítani.

Az elõadás röviden áttekinti a szolgáltatás-
irányítás ITIL szerinti keretrendszerét, majd
megvizsgálja az egyes folyamatok biztonság-
irányítással való kapcsolatát. Ezután a BS 7799
nézõpontjából is áttekinti, hogy az egyes bizton-
ságirányítási feladatoknak mi a helye a szolgál-
tatásirányítás modelljében.

Biztonságirányítással kapcsolatos teendõk az
ITIL szolgáltatásirányítási folyamataiban a
következõk.

Szolgáltatástámogatás
Ügyfélszolgálat – Service Desk (SD)
Minden óvintézkedés ellenére, biztonsági inci-
densek be fognak következni. Nem mindig nyil-
vánvaló, hogy egy incidens valóban biztonsági
incidens-e, de ha bármi kétség merül fel, úgy kell
kezelni, mintha az lenne, mindaddig, amíg ennek
ellenkezõjérõl meg nem gyõzõdünk.

Az ügyfélszolgálat a fõ kapcsolatfelvételi és
koordinációs pont a biztonsági incidensek szá-
mára. Az ügyfélszolgálat minden incidenst rögzít
(naplóz) és figyel, egyúttal minden incidens
gazdája is.

Az incidenseket kategorizáljuk, és minden
kategóriára definiálva van egy eljárás, amely leír-
ja a végrehajtandó tevékenységeket. Biztonsági
incidens esetén, annak súlyosságától függõen, a
normál incidensre vonatkozó eljárástól eltérõ eljá-
rást kell alkalmazni. Például az eszkalációs utak
és a kezdeményezõpontok a biztonsági inciden-
sekre általában rövidebbek.

Biztonsági incidensnek tekintendõ az összes
olyan incidens is, amely akadályozza az SLA-ban
és a biztonságpolitikában részletezett biztonsági
követelmények teljesítését.

Incidenskezelés – Incident Management (IM)
Ahhoz, hogy az információbiztonság mûködjön, a
biztonsági incidenseket rendezett módon kell
kezelni. Az incidenseket nemcsak meg kell oldani,
hanem lépéseket kell tenni az ismételt elõfordulás
megelõzésére. Annak érdekében, hogy az ismé-
telt elõfordulást megelõzzük, ezek a lépések
szankciók alkalmazását, vagy új biztonsági
intézkedések bevezetését tehetik szükségessé. Az
ügyfélszolgálatnak képesnek kell lenni a biztonsá-
gi incidensek gyors felismerésére, hogy azonnal
kezdeményezni tudja a megfelelõ eljárásokat.

Elõfordulhat, hogy egy biztonsági incidenst
bizalmasan kell kezelni, hogy minimalizáljuk az
általa okozott veszteségeket, vagy jobb lehetõ-
séget teremtsünk a biztonsági incidens okának
kiderítésére. Ennek a politikának azonban nem
szabad megakadályozni a biztonsági incidensek
jelentését. Bölcs dolog lehet névtelen biztonsági-
incidens-bejelentést elfogadni, mivel többnyire a
bejelentésen van a hangsúly, nem a bejelentõ
személyazonosságán.

Azért, hogy lehetõvé tegyük minden szükséges
információ megszerzését, a biztonsági kézikönyv-
nek tartalmazni kell a biztonsági incidensek
jelentésére vonatkozó eljárást, beleértve egy elõre
definiált formanyomtatványt is.

Az eszkaláció ugyanazt a döntési mátrixot
követi, mint a problémamegoldásnál, azonban egy
biztonsági incidens azonosítása esetén rendsze-
rint azonnal eszkalálnak a menedzsmenthez.

Ajánlatos megállapodni a biztonsági inciden-
sekre vonatkozó kommunikációs eljárásban, és az
ilyen kommunikációt a biztonságmenedzseren
keresztül megvalósítani.

A biztonsági incidensek rögzített története le-
hetõvé teszi a biztonsági intézkedések hatékony-
ságának, a hatásnak és a trendeknek az elem-
zését, ami értékes információ a problémakezelési
folyamat számára.

Problémakezelés – Problem Management (PM)
A problémakezelés az incidensek közötti kapcso-
latok azonosítására fokuszál, hogy a kiváltó ok
kideríthetõ és megszüntethetõ legyen, megelõ-
zendõ az ismételt elõfordulást. Ha egy biztonsági
incidenst követõen azonosítanak egy problémát,
külön eljárást kell követni.

Ajánlatos a biztonsági incidensrõl, problémáról
és a biztonsági résekrõl tájékoztatott személyek
számát minimálisra korlátozni, hogy megelõzzük
az ismeretekkel való visszaélést vagy a rés ki-
használását. A bevont személyek különbözhetnek
azoktól, akiket általában bevonnak egy megoldás
megkeresésébe (pl.: a biztonságmenedzser, bizton-
sági megbízott, személyzetisek, jogászok).

Nagyon fontos annak biztosítása, hogy a meg-
oldás eredménye ne vezessen újabb biztonsági
problémákhoz, ezt le kell tesztelni az SLA-val, a
biztonsági politikával és a biztonsági alapköve-
telményekkel szemben.

Lényeges, hogy minden biztonsági incidenst
gondosan áttekintsünk, annak biztosítása
érdekében, hogy:

– Ha lehetséges, a jövõben a hasonló inci-
densek elõfordulását megelõzzük.

– Ha nem lehetséges az ismételt elõfordulás
megelõzése, csökkentsük a hasonló bekövet-
kezõ incidensek lehetséges hatását.
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Konfigurációkezelés – Configuration Manage-
ment (CoM)
A konfigurációkezelés gondoskodik a szervezet
rendelkezésére álló IT-infrastruktúrára vonatkozó
információk kezelésérõl, hogy milyen állapotban
vannak, milyek kapcsolatok vannak a különféle
komponensek között. Két központi koncepció van:

Egy konfigurációs elem (KE) a legkisebb egység
az infrastruktúrán belül, amelyet egyedileg keze-
lünk, míg a teljes IT-infrastruktúra (az összes KE)
áttekintése a konfigurációs adatbázisban (CMDB)
található. A KE-k osztályozása lehetõvé teszi,
hogy kapcsolatba hozzuk ezeket a biztonsági
intézkedések és eljárások adott szintjével és cso-
portjával.

Az osztályozás biztonsági szempontjai jelzik a
KE számára szükséges bizalmassági, integritási
és rendelkezésre állási szintjeit.  Az osztályozás
biztonsági szempontjait az üzleti folyamatok
információs rendszerektõl és magától az informá-
ciótól való függésének elemzése alapján az ügyfél
határozza meg. Ezek a biztonsági osztályok olyan
szinteket tartalmazhatnak, mint bizalmas, szi-
gorúan bizalmas, titkos, szigorúan titkos.

Biztonsági szabályok külön csomagjait kell
megvalósítani a biztonsági osztályok minden
szintjére. Minél több szintje van a biztonsági
osztályozásnak, annál bonyolultabb lesz a véde-
lem. Ezért tanácsos a szintek számát a lehetséges
legalacsonyabban tartani.

Változáskezelés – Change Management (ChM)
Biztonsági szempontból a változáskezelés egyike
a legfontosabb folyamatoknak. Ezen a folyamaton
keresztül vezetjük be az új vagy megváltoztatott
biztonsági szabályokat és dokumentációkat, bele-
értve a biztonságpolitikát és az SLA-k biztonsági
fejezetét. És ez az a folyamat, ahol megvizsgáljuk,
hogy a KE-en végzett egyéb változtatások a
meglévõ biztonsági környezet megsértése nélkül
valósulnak-e meg.

Ameddig lehetséges, a biztonság legyen a nor-
mál feladatok integrált része, biztosítva, hogy a
biztonságot mindig figyelembe vegyék, valahány-
szor a specifikációban változás következik be.

A változáskezelés felügyeli és irányítja a 
KE-kre vonatkozó összes változtatást, biztosítva az
IT-infrastruktúra szabályozott és kockázatkezelt
változtatását. Ennek a folyamatnak a bemenete a
változáskérelem (RFC), tulajdonképpen javaslat az
IT-infrastruktúra változtatására, és menedzsment-
jének fontos szempontja, hogy indoklást és
hivatkozást tartalmazzon az érintett KE-re.

Az RFC-t értékelik és jóváhagyják, a kisebb
hatású változáskérelmeket a változásmenedzser,
jelentõsebb hatásúakat a CAB, nagy hatásúakat
esetleg az igazgatótanács.

Egy RFC-hez paramétereket rendelnek, ame-
lyek meghatározzák az elfogadási eljárást, és tar-
talmazniuk kell a „hatást a biztonságra”. Ha a
változáskérelemnek nagy hatása lehet a bizton-
ságra, szigorúbb elfogadási tesztek és eljárások
lesznek szükségesek. Ezek további különleges biz-
tonsági teszteket tartalmaznak.

A biztonság tesztelése különbözik a normál
funkcionális teszteléstõl. A fókusz nem csak egy
(biztonsági) funkció meglétére és eredményes-
ségére, hanem más nem kívánt funkciók és hatá-
sok hiányára is irányul.

Kiadáskezelés – Release Management (RM)
A kiadáskezelést nagy és kritikus hardver/szoft-
ver kibocsátásokra és a kapcsolódó változások
kötegelt kezelésére használjuk. Teljességében 
tekinti át egy IT-szolgáltatás változását, és biz-
tosítja, hogy egy kiadás minden, mûszaki és nem
mûszaki aspektusát együtt vegyék figyelembe.

Fontos, hogy minden hardver és szoftver a
kiadáskezelés által felügyelve, egy biztonságos,
hiteles hardvertár (új berendezések, bõvítések,
tartalék alkatrészek), ill. hiteles szoftvertár
(jóváhagyott szoftverek) használatán keresztül
kerüljön be a szervezetbe.

Különösen fontos, hogy a biztonsági következ-
mények a tesztelés és elfogadás fázisaiban
figyelembe legyenek véve, annak érdekében, hogy
az SLA-ban meghatározott biztonsági követel-
mények és szabályozások biztosítva legyenek, és a
biztonsági szabályokat ne sértsék meg.

Ugyancsak lényeges, hogy a kiadáskezelés által
használt kiadási mechanizmusok biztonságosak
és védettek legyenek, biztosítandó, hogy a telepí-
tési folyamat során egyetlen kiadás se tartalmaz-
zon nemkívánatos „adalékokat”.

Szolgáltatásbiztosítás
Szolgáltatásszint-biztosítás – Service Level
Management (SLM)
A szolgáltatásszint-biztosítás feladata, hogy az
ügyfélnek biztosított szolgáltatásokról megál-
lapodjon, azokat specifikálja az SLA-ban, és az
elõírt szinten biztosítsa azokat. Az SLA-nak a
vonatkozó biztonsági szabályokról és mindkét fél
biztonsági felelõsségérõl szóló fejezeteket kell tar-
talmazni.
Biztonsági szempontból számos kapcsolódó
tevékenységet kell vizsgálni:
– Az ügyfél biztonsági követelményeinek és

kívánságainak azonosítása.
– Ezen biztonsági követelmények és kívánságok

megvalósíthatóságának felülvizsgálata.
– A javasolt követelmények egyeztetése és az IT-

szolgáltatások igényelt biztonsági szintjeinek
rögzítése.
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– Az IT-szolgáltatások biztonsági mértékének
meghatározása, felvázolása és létrehozása.

– A biztosított IT-szolgáltatások biztonságának
eredményességérõl és állapotáról beszámolók
készítése.

Az SLA-ban explicit módon meg kell határozni, ha
az alapbiztonságnál magasabb szintû biztonságra
van szükség.

Informatikaszolgáltatás pénzügyi irányítása –
Financial Management for IT Services (FM)
Az informatikaszolgáltatás pénzügyi irányítása 
az ügyfélnek biztosított szolgáltatások költségeit
megérti, figyeli és kalkulálja. A hatékony irányí-
táshoz és pontos tervezéshez lényeges, hogy az
üzlet részletesen ismerje a felmerült költségeket,
és meghatározza, hol használtak fel erõforrásokat.

A pénzügyi irányítás betekintést ad a bizton-
sági szabályozással kapcsolatos költségekbe. A
legtöbb költség azonban rejtett, vagy elválaszt-
hatatlanul kapcsolódik az általános informatika-
szolgáltatás menedzsmentjéhez. Az ilyen költ-
séginformációk biztosítása arra használható,
hogy optimális egyensúlyt hozzunk létre az ár, tel-
jesítmény és kockázatok között.

A pénzügyi irányítás értékes segítséget és
információt biztosít a biztonsággal kapcsolatos
incidensek potenciális és tényleges költségeinek
kalkulációjához.

Kapacitásbiztosítás – Capacity Management
(CaM)
A kapacitásbiztosítás biztosítja az ügyféllel egyez-
tetett SLA-célok, ill. az üztelvitel várható igényei-
nek teljesítéséhez szükséges IT-erõforrások opti-
mális biztosítását és telepítését:
– Teljesítményfigyelés: a teljesítmény figyelése 

és javítása az átbocsátóképesség, kapacitás és
válaszidõk szempontjából. Ez sok információt
biztosít, amelyek elemzése biztonsági inciden-
seket fedhet fel.

– Erõforrás-menedzsment: képet ad az IT infra-
struktúráról és annak használatáról, mint
például adattárolók. Az új technológiák vizs-
gálata biztonsági szempontból hasznos lehet
idevágó információk feltárásában.

– Igénykezelés: az informatikaszolgáltatások
használatának befolyásolása olyan döntéshez
vezethet, hogy kiegészítõ biztonsági követelmé-
nyeket hozzunk létre, vagy csökkentsük azokat
az alapkövetelmények irányába.

– Munkaterhelés-menedzsment: egy rendszer
feldolgozási jellemzõinek meghatározása és
figyelése rávilágíthat a szabályos viselkedéstõl
való eltérésekre – jelezve egy lehetséges bizton-
sági incidenst.

– Alkalmazásméretezés: amikor egy alkalmazás
erõforrás-szükségletét becsüljük, a szállítóktól
kapott minden specifikációt meg kell vizsgálni
pontosság és biztonsági kockázatok szempont-
jából.

– Modellezés: modellek használata lehetõvé teszi
biztonsági forgatókönyvek felállítását elemzé-
sek számára.

A biztonsági szabályok gyakran befolyásolhatják
vagy korlátozhatják az IT-komponensek vagy
szolgáltatások teljesítményét. Fontos, hogy a ka-
pacitásbiztosítás megvizsgálja és számszerûsítse
bármely ilyen javasolt biztonsági szabályozás
szolgáltatásokra és (így közvetetten) az üzletre
gyakorolt hatását.

Szolgáltatásfolytonosság biztosítása – IT Service
Continuity Management (IT SCM)
Az informatikaszolgáltatás-folytonosság biztosí-
tásának feladata, hogy szükségállapot esetén is
biztosítsa, hogy az informatikaszolgáltatásokra
vonatkozó következmények az ügyféllel megálla-
podott szintre korlátozódjanak.

Fontos, hogy az informatikaszolgáltatásokat
egyenletesen biztosítsák az egyeztetett minõségi
és biztonsági szinten. Ezért feltétlenül szükséges,
hogy értékeljék az informatikai rendszerek hasz-
nálata elvesztésének hatását és a szolgáltatás-
folytonossági terv életbeléptetésének kockázatát.
Hogy elvégezze ezeket a tevékenységeket, az IT
SCM rendszeresen vezet kockázatelemzési és
kezelési gyakorlatokat. Fontos, hogy az IT SCM és
a biztonsági felelõs(ök) szorosan együttmûköd-
jenek annak érdekében, hogy az informatikaszol-
gáltatások és komponensek biztonsága min-
denkor védve legyen.

Egy szolgáltatásfolytonossági tervnek világos
útmutatást kell adnia, hogyan és mikor kell életbe
léptetni, és milyen biztonsági szabályozások
és/vagy megszorítások lépnek életbe vészhelyzet
esetén.

Bármely harmadik fél által a folytonosságbiz-
tosításhoz nyújtott szolgáltatás biztonságát rend-
szeresen felül kell vizsgálni annak érdekében, hogy
az SLA-ban részletezett biztonsági szabályozások,
biztonsági szabványok és alapbiztonsági elõírások
egyike se legyen érintve, és a felismert kockázatok
megfelelõ szintre legyenek csökkentve.

Rendelkezésre állás biztosítása – Availability
Management (AM)
A rendelkezésre állás biztosítása szoros kapcso-
latban áll a biztonságirányítással. Úgy is lehet
tekinteni, mint a 3 fõ biztonsági alapelv (bizal-
masság, integritás, rendelkezésre állás) egyikét.

A rendelkezésre állás biztosítása az összes IT-
komponens technikai rendelkezésre állásával
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foglalkozik, beleértve az adatokat is, fokuszálva a
megbízhatóságra, karbantarthatóságra, szervizel-
hetõségre és ellenálló képességre. Az IT-biztonsá-
got a rendelkezésre állási kritérium szempont-
jából menedzselik.

Egy szolgáltatás megbízhatósága azt a fokot
jelzi, amennyire a szolgáltatás nyújtja a megál-
lapodott funkcionalitást egy adott idõszakban –
biztosítva a biztonsági szabályozások folyamatos
mûködését.

A karbantarthatóság annak a könnyûségnek a
jelzése, amellyel egy szolgáltatás karbantartása
kivitelezhetõ, elõírt módszerek és technikák

alapján, anélkül hogy károsan hatna a bizton-
ságra.

Egy szolgáltatás szervizelhetõsége jelenti azt a
módot, ahogy a harmadik féllel kötött szerzõdéseket
kezelik, megközelítõleg azok IT-komponenseiknek
rendelkezésre állását – ismételten a biztonsági szin-
tekre károsan ható kockázatok csökkentését.

Egy szolgáltatás ellenálló képessége azt jelenti,
hogy helyesen folytatja mûködését egy vagy több
alrendszer hibás mûködése ellenére – biztosítva,
hogy nem lesz kiesés a biztonság biztosításában,
amikor egy alrendszer meghibásodik, vagy ami-
kor az ellenálló képesség szûnik meg.

A BS 7799-követelmények és az ITIL-folyamatok

BS 7799-követelmény ITIL-folyamat

Biztonságpolitika A biztonságpolitikát SLA-ra „fordítja le”

Biztonsági szervezet Világos felelõsségi köröket és folyamatokat
határoz meg

Eszközminõsítés és -ellenõrzés Adatok rendelkezésre állásának biztosítása az 
elõírt módon (Rend. állás biztosítása)

Eszközfelelõsség Konfigurációs adatbázis, 
hiteles szoftver- és hardvertár 
(Konfig.- és kiadáskezelés)

Fizikai és környezeti biztonság megteremtése Rendszeres kockázatelemzés a 
Folytonosságbiztosítás részeként 
(üzleti szempontok is!)

Kommunikáció és számítógép-mûködtetés Kapcsolódó „Infokom infrastruktúra 
menedzsmentje” c. könyv

Kapacitástervezés Kapacitásbiztosítás

Rendszerátvétel Változáskezelés

Felkészülés leállásra Folytonosságbiztosítás

Változáskezelés Változáskezelés

Adatmentés Rendelkezésre állás biztosítása

Naplóvezetés Ügyfélszolg., Incidenskezelés

Hibanaplózás Ügyfélszolg., Incidenskezelés

Adatcsere-egyezmények SLA

Hozzáférés-ellenõrzés Rendelkezésre állás biztosítása 
(csak technikai!)

Rendszerfejlesztés és -karbantartás Kapcsolódó „Alkalmazásmenedzsment” c. könyv
és Változáskezelés

Követelmények a rendszerek biztonságára SLA

Üzletfolytonosság biztosítása Folytonosságbiztosítás
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Az MMT Jogi Szakbizottsága 2004. június 23-án
nyílt ülést tartott, melynek tárgya a cégek és ter-
mékeik jó hírnevének rontása s ily módon a cégek
személyiségi jogainak sérelme volt. 

A viszonylag nagy létszámú és a téma jellegének
megfelelõen nem homogén, tehát nemcsak jogá-
szokból, hanem marketingszakemberekbõl, mû-
szakiakból, kereskedõkbõl, gazdasági vezetõkbõl
is álló hallgatóság a személyiségi jogok sérelmé-
nek polgári jogi és versenyjogi vonatkozásairól
hallhatott két igen érdekes – számos gyakorlati
példával tûzdelt – elõadást.

Az elsõ elõadást Polgárné dr. Vida Judit bíró
(Fõvárosi Bíróság) tartotta a hírnévrontás meg-
valósulásáról és szankcióiról a magyar bírósági
gyakorlat tükrében.

Az elõadó elõször néhány szóban összefoglalta a
jogintézmény történetét, amely, mint kiderült,
egészen az ókorig nyúlik vissza, majd a hírnév-
rontás polgári jogi fogalmát ismertette. Hírnév-
rontást követ el, aki másról azt sértõ valótlan
tényt állít, híresztel, vagy való tényt hamis szín-
ben tüntet fel. 

A bírónõ jól felépített elõadásában az alábbi
alapvetõ megállapításokat tette és illusztrálta a
bírósági ítélkezési gyakorlatból, benne saját pra-
xisából vett példákkal:
– A nemzetközi egyezmények, az EU szabályai és

a Magyar Köztársaság Alkotmánya védik a
szabad véleménynyilvánítást. A szabad véle-
ménynyilvánításnak vannak azonban korlátai.
Ilyen korlát  a mások személyiségi jogainak, így
jó hírnevének sérelme.

– A szabad véleménynyilvánítást csak törvény
által meghatározott esetekben, ill. módon lehet
korlátozni. Magyarországon ilyen a Polgári
Törvénykönyv, a Sajtótörvény és a Tisztesség-
telen piaci magatartás és a versenykorlátozás
tilalmáról szóló törvény, amelyek a maguk sajá-
tos eszközeivel próbálják megakadályozni, ill.
orvosolni a jó hírnév sérelmét. 

– A személyiségi jog egy bizonyos életminõséget
jelent, a személy testi, lelki, szellemi mûködése
feltételeinek szubjektumként és az általános
értékrendnek megfelelõ biztosítása.

– A személyiségi jogok sérelmének alanyai nem-
csak magánszemélyek, hanem cégek is lehet-
nek e minõségükben, nem léphetnek fel azon-
ban tagjaik vagy alkalmazottaik helyett.

– A hírnévrontás gyakori esete, amikor a cégek
termékeirõl, pl. azok minõségérõl állítanak
sértõ, valótlan dolgokat, hátrányosan befolyá-
solják azok objektív megítélését. Ez történhet
nyíltan, valótlan tény állításával, de bújtatott
formában, célozgatással, utalással, egyoldalú
beállítással, sõt elhallgatással is. Való tény
hamis színben feltüntetésének minõsül, ha  a
tényállítás valós, de a végkövetkeztetés hamis.
A fõcím önálló helyi értékkel bír.

– A hírnévrontási ügyekben minden esetben vizs-
gálandó a mögöttes tényállítás valóssága, való
tény állítása nem valósíthat meg hírnévrontást,
kivéve, ha a tényt hamis színben tüntetik fel;
– az adott kijelentések mindig összefüggésük-

ben és szövegkörnyezetükben vizsgálandók,
– a kijelentések súlyossága is relatív, a gyaláz-

kodás megítélése is az adott ügy egészében
történik.

– a bíróságtól kérhetõ a jogsértés megállapí-
tása, abbahagyásra, elégtételnyújtásra és a
sértett vagyoni (pl. forgalomkiesés) és nem
vagyoni (pl. imázsrontás) kárának megtérí-
tésére kötelezés, 

– mind a vagyoni, mind a nem vagyoni kárt
bizonyítani kell. Ez általában nehéz, így a
kártérítések megítélése, különösen a na-
gyobb összegû kártérítések megállapítása
nem gyakori.

Az elõadó mindvégig hangoztatta, hogy a hírnév-
rontási ügyek megítélése nem lehet sablonos,
nincs olyan általános mérce, amellyel az ügyeket
teljesen egyformán lehetne elbírálni. Minden
helyzet más, és az elhangzottakat vagy leírtakat
mindenkor az adott körülmények között, esetileg
kell megvizsgálni. Csak így mérlegelhetõ az állítá-
sok tartalmi valóssága, hatása, ennek súlyossága
és az esetleges sérelem mértéke. Érdemes
ugyanakkor a cégeknek is megvédeniük saját
magukat a jogsértésekkel szemben.

A második elõadó, Békésiné dr. Erdey Erzsé-
bet ügyvéd (Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda), 
a hírnévrontás versenyjogi kérdéseit elemezte. 

SZAKBIZOTTSÁGOK

A termékek becsülete
Beszámoló a Magyar Minõség Társaság Jogi Szakbizottságának 

rendezvényérõl 



Megjelent az ISO 22 000 szabványtervezet, 
rövidesen tanúsíthatók lesznek a HACCP-rendszerek

Óriási várakozás és a szabvány kidolgozását vég-
zõ munkacsoport (ISO/TC 34/WG 8) megfeszített
munkája elõzte meg az ISO 22 000 szabványter-
vezet (DIS) megjelenését. A készülõ szabvány 
elõzõ, ún. bizottsági tervezetére (CD) beérkezett
több mint 100 oldal észrevétel alapos tanulmá-
nyozása és értékelése után készült el a számos 
új elemet és lényeges módosításokat tartalmazó új
változat. Ebben a cikkben, a teljesség igénye nél-
kül, próbálom összefoglalni és elemezni ezeket az
újdonságokat.

Már a szabvány címe is megváltozott, a szab-
vány tárgyát jobban kifejezi. A cím elsõ része
„Élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerek”
ugyan változatlan maradt, a második rész azon-
ban kibõvült, a korábbi rövid „Követelmények”
helyébe „Az élelmiszerláncban részt vevõ szerve-
zetekre vonatkozó követelmények” lépett, és ez a
bõvítés nem véletlen. A szabványt kidolgozó szak-
emberek ui. már a címben jelezni kívánták, és
egyértelmûvé akarták tenni, hogy nem elegendõ,
ha csak az élelmiszerlánc egyik vagy másik
résztvevõje tesz eleget az élelmiszer-biztonsági
követelményeknek, a tényleges biztonság csak 
teljes összefogással és együttmûködéssel érhetõ el.
Ebben a közös munkában nemcsak azoknak a

szervezeteknek kell részt venniük, amelyek az
élelmiszerlánc közvetlen részesei, mint amilyenek
például a mezõgazdasági termelõk, az élelmiszer-
gyártók és -forgalmazók, hanem az élelmiszer-
lánchoz közvetve kapcsolódó más szervezeteknek
is, mint amilyenek például a takarmányokat vagy
a csomagolóanyagokat elõállítók. A szabványter-
vezet szinte minden fejezete foglalkozik a közös
munka fontosságával, és utal arra, hogyan kell az
élelmiszerláncban részt vevõ, továbbá az ahhoz
kapcsolódó szervezeteknek együttmûködniük és
hatékonyan kommunikálniuk egymással annak
érdekében, hogy az élelmiszer-biztonsági veszé-
lyek elkerülhetõk vagy legalább még elviselhetõ
szintre csökkenthetõk legyenek.

A szabványtervezet a bevezetésben világosan
megadja az ISO 22 000 szabvány célját, amely az,
hogy a FAO/WHO Élelmiszerkönyv Bizottsága
(Codex Alimentarius Commission) által kidolgo-
zott és ma már a világ számos országában, így
hazánkban is kötelezõvé tett Veszélyelemzés,
Kritikus Szabályozási Pont (HACCP)-rendszer
tanúsítható lehessen. A HACCP-rendszer tanúsít-
hatóságának szükségességét jól mutatja, hogy az
elmúlt években több olyan szabványnak, sõt
nemzetközi szabványnak nevezett, de nem szab-

50 MAGYAR MINÕSÉG

A tisztességtelen piaci magatartás és a verseny-
korlátozás tilalmáról szóló magyar törvény és az
EU szabályozása akkor tiltja és szankcionálja a
személyiségi jogok, így a jó hírnévhez való jog
megsértését, ha ez versenytársak között történik. 

Az elõadó érdekes bevezetõt tartott a tisztességte-
len piaci magatartás 1910-es évekbeli szabályo-
zásáról és – hangoztatva, hogy manapság vi-
szonylag kevés esetben indítanak a cégek eljárást
jó hírnevük versenytársuk által történõ meg-
sértése miatt – a gyakorlatban ma is elõforduló,
szemléletes példákkal mutatta be, milyen sérté-
sekkel szemben kereshettek akkoriban a verseny-
társak jogvédelmet.  

Az elõadás további részében az ügyvédnõ, szintén
számos gyakorlati példával alátámasztva, tájékoz-
tatta a hallgatókat arról, hogy a tisztességtelen
versenycselekmények körében európai szintû
közösségi szabályozás még nem alakult ki, az

eddigi követelményeknek pedig a jogharmonizá-
ció terén eleget tettünk.  Összehasonlítást tett a 
jó hírnév rontásának polgári jogi és versenyjogi
megítélése között, részletesen elemezte, hogy
miben is áll a jó hírnév, és milyen formákban
kerülhet sor ennek megsértésére, miként jelent-
kezhet a sérelem áruk értékelésére vonatkozóan,
mi a különbség a hitelképesség és a megbízható-
ság között, milyen következményei vannak a
Magyar Reklámetikai Kódex megsértésének, és
milyen jogvédelmet igényelhet, mely fórum elõtt
az, akit versenytársa személyiségi jogaiban
sértett.

A komoly és érdeklõdõ hallgatóság számos
kérdést tett fel arra vonatkozóan, mi is tekinthetõ
jogsértésnek, és mikor érdemes jogvédelmet
keresni. Kérdéseikre a jól felkészült elõadóktól
gyakorlatban is alkalmazható, korrekt válaszokat
kaptak. 

Dr. Fazekas Éva

HAZAI ÉS NEMZETKÖZI HÍREK, BESZÁMOLÓK
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ványügyi szervezet által kidolgozott anyag került
forgalomba és felhasználásra, amely több-keve-
sebb sikerrel ugyanezt a célt szolgálja. Egyikrõl
sem mondható azonban el, hogy csaknem száz
országra kiterjedõ konszenzus alapján készült, és
végsõ tartalmát 150 ország hagyja jóvá, ahogy ez
az ISO 22 000 esetében történik.

Az ISO/DIS 22 000 magában foglalja a HACCP
alapelveit és alkalmazásának lépéseit, de szemben
a korábbi bizottsági tervezettel (CD), egy fejezet-
be sûrítve tartalmazza azokat (7. fejezet). Így
világosabbá, áttekinthetõbbé vált a szabvány
szövegezése.

A szabványtervezet lényeges eleme az elõfel-
tételek biztosításához feltétlenül szükséges, ún.
elõfeltételi (prerekvizit) programok ismertetése
és azok két csoportba sorolása. 

Azok a szervezetek, amelyek élelmiszerek elõ-
állításával kívánnak foglalkozni, vagy az élelmi-
szerlánchoz kapcsolódó tevékenységet szeretnének
folytatni, ezt semmiképpen sem a HACCP-rend-
szer kiépítésével kell hogy elkezdjék. Vannak olyan
alapvetõ, elsõsorban higiénés követelmények, ame-
lyek elõfeltételét képezik annak, hogy egy (akár
egyszemélyes) vállalkozás ilyen tevékenységet foly-
tathasson. A szabványtervezet ezért az elõfeltételi
programok elsõ csoportjába azokat az infrastruk-
turális és karbantartóprogramokat sorolja, ame-
lyek az élelmiszergyártás alapfeltételeinek biz-
tosításához szükségesek, és amelyek hiányában
élelmiszer-termelés vagy ehhez bármilyen módon
kapcsolódó tevékenység nem végezhetõ.

Éppen ezért a szabványtervezet 7. fejezete
ezeknek a nélkülözhetetlen elõfeltételeknek a biz-
tosításához szükséges elõfeltételi programok
ismertetésével kezdõdik, és csak ezt követõen
foglalkozik a HACCP-rendszer kiépítésével. Bár a
szabványtervezet nem mondja ki, mégis nyilván-
valóvá teszi, hogy minél nagyobb alapossággal és
körültekintéssel készültek el az elõfeltételi prog-
ramok, annál kevesebb potenciális veszélyt fog a
veszélyelemzés feltárni, és annál kevesebb lesz
ezek között a súlyosnak ítéltek aránya. Érdemes
tehát az elõfeltételi programokat a lehetõ legjob-
ban megtervezni, létrehozni és fenntartani.

A veszélyelemzés a hatékony élelmiszer-bizton-
sági irányítási rendszer kulcsa, mert ezzel jutha-
tunk azoknak az információknak a birtokába,
amelyek nélkülözhetetlenek az ellenõrzõ és sza-
bályozó intézkedések megtervezéséhez.

A szabványtervezetnek nem új, de nagyon lé-
nyeges eleme, hogy a veszélyelemzés során feltárt
veszélyeket két csoportba sorolja. Ennek meg-
felelõen azt is kimondja, hogy nem minden szabá-
lyozási pont (CP) egyben kritikus pont is (CCP),
és ezért nem mindegyiket kell a HACCP-rendszer
keretén belül kezelni.

Az elõfeltételi programok második csoportja az
ún. üzemeltetési elõfeltételi programok. Ezeket a
programokat azoknak a szabályozási pontoknak a
kézben tartására kell kidolgozni, amelyek ugyan
nem kritikusak, de szabályozásuk mindenképpen
szükséges az elõállított termékek biztonságossága
érdekében.

A szabványtervezet viszonylag nagy szabadsá-
got ad alkalmazói számára azoknak a módsze-
reknek és megközelítési módoknak a megválasz-
tásában, amelyekkel az élelmiszer-biztonsági
irányítási rendszerre elõírt követelményeket tel-
jesíthetik. Az élelmiszerlánc résztvevõi között
méretben, típusban, fejlettségi szintben óriási
különbségek vannak, ezért a rendszer kiépítésé-
nek eszközei sem lehetnek egységesek. Így
például a kis- vagy a kevésbé fejlett vállalkozások
számára – a FAO/WHO Élelmiszerköny Bizottság
ajánlásaival összhangban – lehetõvé teszi olyan
programok átvételét, amelyeket külsõ szak-
értõ(k) vagy az adott területen megfelelõ fel-
készültségû más cég(ek) az ISO 22 000 szabvány
követelményeinek figyelembevételével fejlesz-
tett(ek) ki. Ez természetesen csak szigorúan
meghatározott feltételek között történhet meg,
amelyeket a szabványtervezet részletesen is-
mertet.

Az ISO/DIS 22000 három, tájékoztató jellegû
mellékletet tartalmaz, amelyek közül az elsõ
egészen új, a bizottsági tervezet (ISO/CD 22 000)
még nem tartalmazta. Ez az A melléklet a szab-
vány egyes fejezeteihez tartalmaz olyan további
információkat és magyarázatokat, amelyek a
szabvány fõrészébe nem voltak beépíthetõek, de
amelyek elõsegítik a félreértések elkerülését és a
szabvány rugalmas alkalmazását.

Egy szervezet ISO 22 000 szerint kiépített
élelmiszer-biztonsági irányítási rendszere ön-
magában tanúsítható. Ugyanakkor az ISO 22 000
követelményei könnyen integrálhatók rokon
irányítási rendszerek követelményeivel. Így ahol
más irányítási rendszer, például az ISO 9001 vagy
az ISO 14 001 szerinti vagy mindkettõ már ki-
épült, ahhoz/azokhoz az élelmiszer-biztonsági
irányítási rendszer egyszerûen csatlakoztatható,
mert az ISO 22 000 szabványtervezet felépítése,
szerkezete az elõzõkkel harmonizál. A B melléklet
az ISO 22 000 és az ISO 9001 fejezetei és sza-
kaszai közötti kapcsolatokat és megfelelõségeket
táblázatosan mutatja.

Értékes, bár a szabványtervezet A mellék-
letének megállapítása szerint kritikusan keze-
lendõ rész a C melléklet, amely ágazatok szerinti
bontásban tartalmazza a FAO/WHO Élelmiszer-
könyv Bizottság vonatkozó dokumentumainak
listáját. Ez kétségtelenül hasznos, mert tájékoztat
arról, hogy mely területekre készült eddig ilyen
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ajánlás. A szabványtervezet azonban arra is fel-
hívja a figyelmet, hogy ezek közül az ajánlások
közül több még akkor készült, amikor a HACCP-
alapelvek alkalmazására vonatkozó irányelveket
a FAO/WHO Élelmiszerkönyv Bizottság még nem
dolgozta ki. Mivel közülük számosat több mint 20
évvel ezelõtt adtak ki, ezért tartalmukat való-
színûleg már meghaladta az idõ.

A szabványtervezetet azoknak a nemzeti,
regionális és nemzetközi kiadványoknak és szab-
ványoknak az irodalmi hivatkozásai zárják (össze-
sen 17), amelyeket a szakértõk a szabványter-
vezet elkészítéséhez felhasználtak.

Az ISO 22 000 nemzetközi szabvány kidolgo-
zásához ebben az évben az Európai Szabványügyi
Bizottság, a CEN is csatlakozott, így a szab-
ványtervezetet az ISO és a CEN egy idõben kö-
rözte a tagjai között véleményezés és szavazás
céljából.

A szabványtervezet mûszaki tartalmában
lényeges változtatás valószínûleg már nem lesz.
Bõvítés, kiegészítés, pontosítás tulajdonképpen
csak a tájékoztató jellegû A melléklet esetében
várható. Ezért, és a téma fontosságára való tekin-
tettel, az MSZT úgy határozott, hogy az ISO/DIS
22 000-et a lehetõ legrövidebb idõn belül magyar
szabványtervezetként kiadja. A magyar nyelvû
változat MSZ/T prEN ISO 22 000 azonosító
jelzettel augusztus elején fog megjelenni.

A nagy érdeklõdésre való tekintettel a szabvány-
tervezet megvitatására az MSZT augusztus végén
szakmai konferenciát rendez, ahol az elõadók más-
más (a felügyelõ hatóságok, a szabványalkotók, a
felkészítõ és a tanúsító szervezetek) szempontból
fogják az ISO/DIS 22 000-et elemezni. 

Petró Ottóné dr.
A Szabványügyi Közlöny alapján 

(7. szám, 2004. július)

A miniszter gratulált a legjobbaknak

Átadták a 2003. évi Közoktatás Minõségéért Díjakat
Június 2-án Budapesten, a Vajdahunyadvár kon-
ferenciatermében adták át a 2003. évi Közoktatás
Minõségéért Díjakat. 

A rendezvényen Sipos János helyettes állam-
titkár hangsúlyozta, hogy az uniós csatlakozás
kapcsán egyre erõteljesebb igény mutatkozik a
közoktatás minõségének javítása iránt. Ma már
közoktatási törvény rendelkezik arról, hogy a köz-
oktatási intézményeknek és fenntartóiknak
minõségügyi rendszert kell kidolgozniuk és mû-
ködtetniük. Hazánkban 5400 iskola van, melyek
egy részében 5-6 éve folyik a rendszerek kiépítése,
s annak sikerre vitelére még kb. ugyanennyi idõre
van szükség. Azon meggyõzõdését hangsúlyozta,
hogy az önértékelés, illetve a pályázatok elkészí-
tése hosszú távon hasznot jelent alkalmazójának.
A helyettes államtitkár szerint az oktatás minõ-
ségének számos összetevõje van, s ezek mind-
egyikére egy-egy pozitív példát hozott.

Molnárné Stadler Katalin, a Közoktatási
Minõségfejlesztési Központ KMD szakmai projekt
vezetõje Minõségdíjrendszerek a magyar közok-
tatásban címmel tartott elõadást. Méltatta az
1988-ban alapított IIASA-Shiba Díjon elért ok-
tatási sikereket, majd a 3/2002. (II. 15.) sz. alapított
Közoktatás Minõségéért Díjról beszélt. Bemutatta
az EFQM gratulálólevelét, melyben kiemelik a
KMD határokon túlnyúló úttörõ szerepét.

Dame Geraldine Keegan (Észak-Írország) a 
St. Mary’s College igazgatója a 2001. évi Európai
Kiválóság Díj elnyeréséhez vezetõ út tapaszta-
latait osztotta meg a jelenlévõkkel. Az intéz-
ményben ezer, 11–18 év közötti leány tanul.
Megtudtuk, hogy 16 évvel ezelõtt az igazgató ki-
nevezésekor nem volt jellemzõ ami ma létezõ
gyakorlat: a minõség középpontjába a tanuló
került. A TQM-technikák alkalmazása új len-
dületet adott a minõségi munkavégzésnek. Az
EFQM-modellt 1995-tõl használják önértékelésre.
Ízelítõt kaptunk a folyamatos fejlesztés ered-
ményeirõl, megismerhettük az elégedettségmérés
tanulságait. A folyamatok fejlesztésén iskolafej-
lesztési csoport munkálkodik. 2006-ig szóló stra-
tégiai tervük kimunkálásában már a potenciális
vezetõk is részt vesznek. 

Az ünneplõ közönség ezt követõen ismét Sipos
Jánost, a KMD Bizottság elnökét hallgatta a
2003. évi pályázás és értékelés folyamatáról.
Kiderült, hogy a két kategóriában a pályázók több
mint felénél volt helyszíni szemle, ami nagyban
segíti a visszajelzéseket. Legfontosabb célként az
elnök azt jelölte meg, hogy a gyermekig eljusson a
minõségfejlesztés hatása. A KMD-nek hozzá kell
járulnia ahhoz, hogy az oktatás öröme a suliban
és az oviban is természetes állapot legyen.

A díjátadó ünnepség folytatásaként Magyar
Bálint oktatási miniszter adta át a legjobbaknak
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A díjazott és az elismerõ oklevélben részesített intézmények névsora

Partnerközpontúság Díj kategóriában:

Kiválóság Díj kategóriában:

Díjfokozat

Arany fokozatú Díj

Ezüst fokozatú Díj

Bronz fokozatú Díj

Elismerõ Oklevél

Elismerõ Oklevél

Elismerõ Oklevél

Elismerõ Oklevél

Elismerõ Oklevél

Elismerõ Oklevél

Elismerõ Oklevél

Díjfokozat

Ezüst fokozatú Díj

Ezüst fokozatú Díj

Bronz fokozatú Díj

Elismerõ Oklevél

Elismerõ Oklevél

Elismerõ Oklevél

Elismerõ Oklevél

Elismerõ Oklevél

Elismerõ Oklevél

Elismerõ Oklevél

Intézmény (név, helység)

Vásárhelyi Pál Gimnázium, Általános Iskola és Szakképzõ Iskola, Diákotthon,
Polgár

Bátonyterenye Város Óvodaigazgatósága

Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskola, Nyíregyháza

Arany János Középiskola, Tehetséggondozó Kollégium, Békéscsaba 

Bercsényi Miklós Közlekedési Szakközépiskola és Gimnázium, Gyõr 

Hétvezér Általános Iskola, Székesfehérvár 

Kertvárosi Óvoda, Hatvan

Kodolányi János Általános Iskola, Szakiskola, Vajszó

Pattantyús-Ábrahám Géza Általános és Magyar–angol Két Tanítási Nyelvû
Iskola, Miskolc

Rudas Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Dunaújváros

Intézmény (név, helység)

Általános Iskola, Zalabér

Szandaszõlõsi Általános Iskola, Mûvelõdési Ház és Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény, Szolnok

Ady Endre Közgazdasági Szakkollégium, Budapest

Arany János Általános Iskola, Szakképzõ Iskola és Gimnázium, Szakoly 

Barcsa János Számítástechnikai Tagozatos Általános Iskola, Hajdúnánás 

III. sz. Óvoda Igazgatóság, Liget Úti Óvoda, Szolnok

Hétszínvirág Általános Iskola, Marcali

Móra Ferenc Általános Iskola, Zeneiskola, Napközi Otthonos Óvoda 
és Könyvtár, Zalakaros

Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola, Szolnok

Zrínyi Katarina Horvát Általános és Alapfokú Mûvészeti Iskola, Tótszerdahely

A díjátadási ceremónia részeként 3 gyõztes
intézmény mutatkozott be: 

• Vásárhelyi Pál Gimnázium, Általános Iskola és
Szakképzõ Iskola, Diákotthon, Polgár;

• Általános Iskola, Zalabér;
• Szandaszõlõsi Általános Iskola, Mûvelõdési

Ház és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény,
Szolnok.

Tóth Tiborné dr., a Kossuth Gimnázium igaz-
gatója a mosonmagyaróvári iskolában folyó
minõségfejlesztési tevékenység néhány fontos
elemére irányította rá a figyelmet. Mint köz-
tudott, az intézmény az Európai Kiválóság Díj
közszolgálati kategóriájában tavaly döntõs ered-
ményt ért el. (Az igazgatónõ elõadására lapunk
novemberi, tematikus számában visszatérünk!)

Szõdi Sándor

járó elismeréseket. A sajtóanyag segítségével is-
merkedjünk meg mi is a legsikeresebb pályázókkal!

A Közoktatás Minõségéért Díj Bizottság
javaslata alapján, az oktatási miniszter a

2003. évi Közoktatás Minõségéért Díj Part-
nerközpontúság Díj kategóriában 3 díjat és 
7 oklevelet, a Kiválóság Díj kategóriában 
3 díjat és 7 oklevél elismerést adományo-
zott.
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Magyar gyõztes az EU környezetvédelmidíj-pályázatán
A székesfehérvári DENSO Magyarország Gyártó
Kft. nyerte meg az Európai Üzleti Díj a Kör-
nyezetért címet a menedzsmentkategóriában. Az
eredmény kihirdetésére az EU Zöld Hetének
nyitónapján, június elsején került sor, Brüsszel-
ben.

„Az Európai Környezeti Díjak kiváló alkalmat
biztosítanak, hogy elismerjük a fenntartható
fejlõdés gyakorlati megvalósításáért tett erõ-
feszítéseket” – mondta a díj átadásakor Margot
Wallström, az EU környezetvédelmi biztosa. Az
indoklás szerint a DENSO úttörõ szerepet játszik
a környezettudatos vállalatirányításban, vala-
mint EcoVision elnevezésû környezetvédelmi
programjának megvalósításával sikerült 30%-kal
csökkentenie a csomagolóanyag-felhasználást,
35%-kal a szén-dioxid-kibocsátást és 40%-kal a
vízfelhasználást. A vállalat környezetvédelmi
tevékenysége hazánkban sem ismeretlen: a
DENSO a Környezettudatos Vállalatirányítási

Egyesület (KÖVET) tagjaként számos program-
ban vett részt, fenntarthatósági jelentést adott ki,
együttmûködik a székesfehérvári civil szerve-
zetekkel. „Hatalmas eredmény, hogy Magyar-
országon mûködõ vállalat nyerte el a díjat, maga
mögé utasítva mintegy 100 – fõleg régebbi EU-
államokban mûködõ – pályázót. Ráadásul a négy
közül a legnagyobb verseny a környezetirányítás
kategóriában volt. A céget régebben ismerve
kiemelném, hogy inkább helyi kezdeményezésre
és a japán anyavállalat jóváhagyásával értek el
hatalmas fejlõdést, mintsem felsõ utasítás
mechanikus végrehajtásával.” – mondta el véle-
ményét a díjról Tóth Gergely, a KÖVET ügyvezetõ
igazgatója. 

Az EU Környezetvédelmi Fõigazgatósága (EU-
DG environment) által másodízben kiírt díjért
közel 100 európai vállalat pályázott. Ezek a cégek
kivétel nélkül nemzeti szinten már valamilyen
környezetvédelmi elismerésben részesültek.

A „2004 Zöld Irodája” díj nyertesei
Idén elõször díjaztak vállalatokat Magyarorszá-
gon irodai tevékenységük környezeti hatásainak
csökkentéséért. Az „2004 Zöld Irodája” címet a
Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület
szakértõi egy kisvállalkozásnak, a Bárczy Kft.-
nek és a Magyar Posta egyik igazgatóságának
ítélték oda. „A Zöld Iroda Hét nevû programunk
keretében meghirdetett pályázatra beérkezett
anyagok közül azért ezeket a szervezeteket
emeltük ki, mert alaposan felmérték környezeti
hatásaikat, és ötletes, jelentõs környezeti javulást
ígérõ irodai környezetvédelmi programot dolgoz-
tak ki.” – mondta Vadovics Edina, a program
vezetõje. A díjakat ünnepélyes keretek között
Frigyer Attila, a Környezetbarát Termék Kht.
ügyvezetõ igazgatója 2004. június 23-án adta át.

A díjról
Az „Év Zöld Irodája” díjat a Környezettudatos
Vállalatirányítási Egyesület (KÖVET) hozta létre
2004-ben. Kiosztására minden évben az Európai
Zöld Hét (European Green Week, június elsõ hete)
után kerül sor.

A díj célja, hogy elismerje azon szervezetek
erõfeszítéseit, akik törekednek irodájuk környe-
zeti terhelését minimálisra csökkenteni. Ez
többek között az energia- és anyagfelhasználás
csökkentését, a hulladékok szelektív gyûjtését és
környezetbarát termékek beszerzését jelenti.
Mindez egy környezeti állapotfelmérés és

hatásvizsgálat elvégzésével kezdõdik, amelyek
alapján a szervezet irodai környezetvédelmi 
programot dolgoz ki.

Az idei Zöld Iroda Hét program az Oktatási
Minisztérium támogatásával, valamint az MVM
Rt. és az AIB-Vincotte Kft. szponzori segítségével
jött létre.

Az idei nyertesek
2004-ben két kategória került meghirdetésre,
méret szerint „kis” és „nagy” irodákat megkülön-
böztetve.

A kis irodák között a „2004 Zöld Irodája” díjat
a budapesti Bárczy Környezetvédelmi Kft. kapta.
A speciális felitató anyagokat forgalmazó kisvál-
lalkozás az ökotérképezés módszer segítségével
alaposan és mindenre kiterjedõen felmérte iro-
dájának környezeti hatásait, és programot dolgo-
zott ki környezeti teljesítményének javítására.
Néhány példa: a cég következõ prospektusát kör-
nyezetbarát papírra fogja nyomni, környezetbarát
irodaszereket szereznek be, valamint takarítási
módszerüket és tisztítószereiket környezetbarát
jellegûre cserélik.

A nagy irodák kategóriában a Magyar Posta Rt.
Központi Beruházási és Ingatlanirodája kapta a
díjat. A 37 fõ munkahelyéül szolgáló irodaépület-
ben a konkrét intézkedések mellett nagy hang-
súlyt kapott a belsõ kommunikáció. Az elektroni-
kus hálózaton közzétett információk között szere-
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pelt például az újrahasznosításra szállított papír-
hulladék mennyisége vagy az elõzõ hónapok ener-
giaköltségeinek és mennyiségének alakulása. 
A munkatársak kétharmada vállalkozott az ún.
„környezeti idõjárásjelentés” kérdõív kitöltésére,
ennek segítségével a vezetõk információhoz jutot-

tak arról is, hogyan látják az alkalmazottak a cég
környezeti problémáit. A Posta versenyben részt
vevõ irodájában nagyon sok jó gyakorlatot azono-
sítottak, az új irodai környezeti program egyik
legfontosabb része a dolgozók környezettudatos-
ságának további növelése lesz.

Sikeres folytatás

VIII. Gyõztes és II. Benchmarking Konferencia
2004. július elsején több mint száz résztvevõvel
sikeres minõségügyi konferenciát tartottak a
Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egye-
tem „A” épületében.

1996 óta a Gazdasági és Közlekedési Minisz-
térium (GKM) minden évben meghirdeti a mi-
niszterelnök által alapított Nemzeti Minõségi Díj
(NMD) pályázatot. Az European Foundation for
Quality Management (EFQM) által kidolgozott
kiválóságmodellen alapuló díj a TQM területén
kiemelkedõ eredményeket elért vállalkozásokat
ismeri el, méghozzá úgy, hogy nem a termék vagy
szolgáltatás minõségét, hanem az egész szervezet
tevékenységének, mûködésének kiválóságát
díjazza. 

A Magyarországon mûködõ szervezetek a Díjat
jelenleg négy: 2 kisméretû termelõ, közepes mé-
retû termelõ, nagyméretû termelõ vállalkozás,
valamint szolgáltatás kategóriában pályázhatják
meg. A díj mûködtetéséért a gazdasági miniszter
felelõs. A díj szervezését, a pályázatok kiírását, az
értékelés tisztaságát a minden tárca magas szin-
tû képviselõjébõl álló Nemzeti Minõségi Díj
Bizottság felügyeli, melynek elnöke a Gazdasági
és Közlekedési Minisztérium helyettes állam-
titkára. 

A díj kritériumrendszerét a Minõségfejlesztési
Központ – IMFA – dolgozta ki és fejleszti tovább
minden évben, s a Központ végzi a díjhoz kapcso-
lódó szakmai munkák megszervezését és lebonyo-
lítását. A Központ 2002 óta az EFQM hivatalos
Nemzeti Partner Szervezete.

A díjazottak tiszteletére a Minõségfejlesztési
Központ minden évben – idén immár nyolcadik
alkalommal – megszervezi a Gyõztesek Konferen-
ciáját, ahol minden – az elõzõ évben díjat nyert –
vállalkozás felsõ vezetõje bemutatja szervezetét, 
a Nemzeti Minõségi Díj elnyeréséig vezetõ utat, a
kiválóság terén elért eredményeiket és alkalma-
zott módszereiket. A konferencia kiváló alkalmat
nyújt a szakemberek személyes találkozására,
tapasztalatcseréjére.

A Minõségfejlesztési Központ idén második
alkalommal a Gyõztesek Konferenciáját a Bench-
marking Konferenciával együtt rendezte meg. 

A konferenciát Hatvani György, a GKM ener-
getikai és ipari helyettes államtitkára, az NMD
Bizottság elnöke nyitotta meg. Átadta a részt-
vevõknek Csillag István gazdasági és közlekedési
miniszter üdvözletét, majd kijelentette: a magyar
gazdaság számára ünnepnap a mai. Azon esemé-
nyekhez hasonló, ahol egy-egy bizonyítékát látjuk
sikeres gazdaságpolitikánknak. A díj a TQM-eszkö-
zök alkalmazásáról, a szervezeti kiválóságról szól,
és híven tükrözi minõségkultúránk jelenlegi álla-
potát. Kijelentette, hogy optimista a 2002-ben
meghirdetett regionális és megyei minõségi díjak
sikerességét illetõen. 2003-ban mindössze egy
kereskedelmi és iparkamara nem írt ki pályázatot a
díj elnyerésére. Összesen 26 Regionális Minõség Díj
került kiadásra. A kiíró kereskedelmi és ipar-
kamarákkal történõ aktív együttmûködés kereté-
ben a Minõségfejlesztési Központ munkatársai az
ország különbözõ pontjain tartottak tájékoztató
elõadásokat az érdeklõdõ vállalkozások számára.
Tevékeny részt vállaltak az értékelési folyamat
megszervezésében és lefolytatásában. Ennek során
felkészítõ képzéseket tartottak az értékelésben
részt vevõ szakemberek részére, illetve részt vettek
a pályázatok értékelésében is. Néhány regionális díj
esetében a Központ felvállalta a teljes értékelési
folyamat szervezését és végrehajtását, a pályázatok
befogadásától a visszajelzések elkészítéséig. Biztos-
ra vette, hogy a legjobbak neveivel elõbb-utóbb a
nemzeti díjra pályázók között is találkozni fogunk.

Mondandóját a helyettes államtitkár ekként
fejezte be: 

„A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
továbbra is ösztönözni fogja a minõség- és
kiválóságkultúra elterjedését. A magyar gazdaság
jövõje, megújulási képessége döntõen a minõség-
tõl függ.

Napjainkban egyre erõsödik a minõség stratégiai
szerepe, és ez jelenti a magyar gazdaság fõ 
prioritását is. A jó minõség biztosítása nem öncél,
nem egy-egy vállalat belügye, hanem tartós és si-
keres világpiaci szereplésünk elengedhetetlen záloga.

Az idei gyõztesektõl azt kérem, osszák meg
önértékelési tapasztalataikat az érdeklõdõ hazai
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cégekkel – ezzel is gyorsítsuk az európai csatlako-
zás küszöbét átlépõ gazdaságunk versenyképes-
ségét!”

A 2003. évi Nemzeti Minõségi Díjat nyert vállal-
kozások ízelítõt adtak a szervezeti kiválóság terén
elért eredményeikrõl, módszereikrõl, tapaszta-
lataikról.

Elõadást tartott: 
• Mihalicz Antal ügyvezetõ igazgató, a SAPU

Ipari és Kereskedelmi Bt. ügyvezetõje,
• Dr. Robert Strößer ügyvezetõ, Asztalos

Gábor minõségirányítási vezetõ, a W.E.T.
Automotive Systems Magyarország Kft.,

• Gerda István, a Nyíregyházi Távhõszolgál-
tató Kft. ügyvezetõ igazgatója.

Sugár Karolina, a Minõségfejlesztési Központ
ügyvezetõ igazgatója a Nemzeti Minõségi Díj és az
Európai Kiválóság Díj tapasztalatait osztotta meg
az érdeklõdõkkel.

A 2003. évi Nemzeti Minõségi Díj értékelõi elis-
merõ oklevelet vettek át magas szintû szakmai
munkájukért Kemény Tamástól, az IMFA és
Sugár Karolinától, a Minõségfejlesztési Központ
ügyvezetõ igazgatóitól.

Bill Gormley, az EFQM Közszolgálati Bizottság
elnöke az Európai Kiválóság Díj ötszintû elis-
merési rendszerérõl és európai benchmarkingról
osztotta meg ismereteit a konferencia részt-
vevõivel.

A 2003. évben az Európai Kiválóság Díj döntõjébe
jutott a debreceni Medicor Kézimûszer Rt.
Minõségirányítási vezetõje, Kemény István a
sikerhez vezetõ 15 éves út legfontosabb elemeit
ismertette meg hallgatóságával.

Két hazai egészségügyi intézmény (Jósa András
Kórház, Nyíregyháza – Zala Megyei Kórház)
között folyó benchmarking munkáról számolt be
Csikai Sándorné vezetõ auditor és Bognárné
Laposa Ilona helyettes ápolási igazgató.

Dr. Borbély Gábor, az Ad Sidera Tanácsadó Kft.
vezetõje a benchmarking-tevékenységet a tanács-
adó szemüvegén keresztül tette láthatóvá.

Az Autóipari Benchmarking Klub munkájába
Berki Tímea, a Pannon Autóipari Klaszter iro-
davezetõje és dr. Németh Balázs, a Kvalikon
Kft. ügyvezetõ igazgatója révén kaptunk bepil-
lantást.

A Nemzeti Minõségi Díjat a gazdasági és közle-
kedési miniszter 2004-ben is meghirdeti. Az
NMD Bizottság döntése alapján az idei évben a
pályázat beadási határideje: szeptember 7. A díj-
átadás várhatóan december közepén lesz a
Parlamentben. A pályázati felhívást kedves olva-
sóink a Közlemények rovatban megtalálhatják
lapunkban. 

Szõdi Sándor

A Debreceni Országos Minõségkonferenciák tör-
ténetét ismerõk tudják, hogy a konferencia 15 éve
az aradi vértanúk napjának környékére esik. 
A szervezõk évrõl évre keresik az új témákat,
elõadókat, megoldásokat. Olyannyira, hogy 2003-
ban még attól sem riadtak vissza, hogy a
„Debreceni Konferenciát” Sárospatakon rendez-
zék meg. Nos, ebben az évben a hagyományosan
októberi idõpont júniusra lett áthelyezve, mert
úgy tûnt, hogy ez az idõszak talán kevésbé van
teletûzdelve rendezvényekkel. Az öt szekció, 94
résztvevõ és a 32 elõadó igazolja az elõzetes fel-
tevés helyességét. 

A konferencia címe is mutatja, hogy a téma nem a
minõségmendzsment, hanem a menedzsment.
Pontosabban fogalmazva az, hogy mit tesz, mit

tehet a menedzsment az EU-csatlakozás speci-
fikus körülményei és a jelenlegi gazdasági helyzet
ismeretében. A szervezõk szerették volna a
résztvevõk szájából hallani, hogy mit tudnak
tenni ebben a nagy csatlakozási lázban, melyben
a magyar vállalkozóknak a tõkeerõs, nemzetközi
piaci háttérrel bíró „multikkal” (is) fel kell venni
a versenyt. Az elõadások azt bizonyították, hogy
menedzsereink kezében megtalálható a két jel-
legzetesen magyar fegyver: a jól kigondolt, meg-
tervezett stratégia és a kreatív, alkotni és küzdeni
képes kollektíva. 

Az elsõ nap eseményei két témához kapcsolódtak,
a 15 éves jubileumhoz és a sikermenedzsmenthez.
Az elõbbi alkalmából dr. Csiba József (MÁV Rt.
gépészeti fõigazgató) és Katonai Zsolt (QUALI-

Sikermenedzsment, válságmenedzsment
(XV. Debreceni Országos Minõségkonferencia)

2004. június 9–11.
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MED-IL Kft., ügyvezetõ igazgató) vehettek át
QUALIMED-díjat. A nyitóelõadás Debrecen vá-
ros stratégiai terveit mutatta be az EU-csat-
lakozás kapcsán. A Partium évszázadokon
keresztül kiemelkedõ hadi és gazdasági szerepet
töltött be. A város további fejlõdésének záloga,
hogy ezt a kiemelkedõ szerepet hogyan tudja tel-
jesíteni – mint az Unió határvárosa. Dr. Papp
László tanácsnok ipartelepítési, turisztikai,
közlekedési, távközlési, kulturális terveket
ismertetett. Minden vállalati stratégia környe-
zetelemzésre épül, nem csoda, hogy a részt vevõ
vállalati vezetõk nagy érdeklõdéssel hallgatták a
Kassa–Debrecen–Nagyvárad tengely elõtt álló
jövõt. 

A stratégia fontosságát egy válságmenedzser és
egy sikermenedzser elõadása követte. Fodor
Tamás (KÖRTE-ORGANICA Rt., vezérigazgató)
a Nutt-féle változtatási taktikákon keresztül
adott képet a lehetséges válságmenedzselési mód-
szerekrõl. Az elõadó az elsõ számú vezetõ
szerepének fontosságát a részvételben és a 
szakértõi meggyõzésben emelte ki. Személyében
elzárkózott a „kényszerítés” módszerétõl, mint-
egy kesztyût dobva napjaink divatos fiskális
szemléletû gyakorlatának. 

Demeter Tamás (DEMKO-FEDER Kft., ügy-
vezetõ igazgató) „Nyitott szemmel…” c. könyvé-
nek hangulatát idézve cége fantasztikus siker-
történetét mutatta be. Az egyszemélyi vezetõ
kreativitását, küldetés alapú vezetési módszerét
és benchmarking-tevékenységét emelte ki.

A dr. Koczor Zoltán (Budapesti Mûszaki
Fõiskola tanára) által felvázolt irányítási modell a
stratégiai célokkal rendelkezõ szervezet mellett
foglalt állást, az 1. ábra a stratégia legfontosabb
céljait mutatja be.

A láthatólag Balanced ScoreCard (BSC) indítta-
tású célrendszerhez rendelendõ minõségmutató-
szabályozás biztosítja a vezetés számára azt az
eszközt, amely a stratégia megvalósulásának
mérését biztosítja. Az elõadás további részében a
teljes vevõi megfelelés érdekében kialakítandó

kulcsmutatókat, folyamatszabályozási felada-
tokat, az eltérések minimalizálására alkalmas 
statisztikai eszközöket ismertette tudományos
megalapozottsággal. 

A második nap három párhuzamos szekciója
között az elsõ a 2003-ban Észak-alföldi Minõségi
Díjat nyert szervezetek által alkalmazott módsze-
reket mutatta be. A Regionális Minõségi Klub tag-
jaiként bemutatkozó szervezetek – a klub fõ célki-
tûzését követve – benchmarking jellegû informá-
ciókat adtak közre. Csonka Tibor (Debreceni
Hõszolgáltató Rt., vezérigazgató) szerint minõ-
ségi díjas pályázatuk gerincét a – Qualimed által
kifejlesztett – stratégiai tervezés képviselte, 
amely egyben a cég gazdasági sikerének is záloga. 

Dr. Kádár András (MÁV Rt. ÁÜ – ZÁHONY,
TÁK-vezetõ) a stratégiai tervezés és a BSC kap-
csolatát emelte ki. 

Az ISO 9001:2000 hasznosságában kételkedõk
számára adott pozitív példát Harmati Lászlóné
(E-ON Tiszántúli Áramszolgáltató Rt., MIR-
vezetõ) a folyamatszabályozás hasznosságáról. 
A Process Quality Managementre épülõ ISO és
TQM adja a vezetés számára sikert biztosító irá-
nyítási eszközt.

Pataki Noémi (Hungarochemicals Kft., ügy-
vezetõ igazgató) a „másik sikertényezõ”-rõl, a
kreativitás és a humánmenedzsment kapcso-
latáról beszélt. A szekciót záró csoportmunka a
szervezeti kultúrát figyelembe vevõ, vállalati
igényekre épülõ minõségfejlesztésre hívta fel a
figyelmet.

A „farmtól az asztalig” szekció a magyar mezõ-
gazdaság és élelmiszeripar egyik égetõ problé-
máját dolgozta fel dr. Biacs Péter (Élelmiszer-
biztonsági Hivatal, fõigazgató) és dr. Gyõri
Zoltán (DE Agrártudományi Centrum, tan-
székvezetõ egyetemi tanár) professzor urak veze-
tésével. A magyar élelmiszeripar zászlóshajói
évek óta vallják és mûvelik a „farmtól az asztalig”
elvet. E gondolat talán még soha nem volt oly
fontos, mint most, a csatlakozás pillanatában.
Lényeges azonban, hogy ez a szépen csengõ szlo-
gen valós szakmai tartalmat nyerjen. Az elõadók
rámutattak, hogy pl. a Good Agriculture Practice
(GAP) elvek honosításában hazánk még csak 
a kezdeti lépéseket tette meg. Csak a virágra,
friss gyümölcsre és a zöldségekre rendelkezünk
EUREPGAP guideline-nal, akkor, amikor pl.
Brazília terményei hosszú sorára a kávétól a ku-
koricáig. Az elõadások egyik konklúziója szerint
az élelmiszerlánc sem élelmiszer-biztonsági, sem

1. ábra: Fontosabb szervezeti célok



58 MAGYAR MINÕSÉG

szabályozási szempontból nem tekinthetõ egyen-
szilárdságúnak, azaz a termelési lánc egyes elemei
(logisztika, takarmánynövények termesztése stb.)
nincsenek, vagy csak alig vannak feltárva, sza-
bályozva, miközben bizonyos elemek (állat-
tenyésztés, húsfeldolgozás stb.) szinte már túl-
szabályozottak. A szekció résztvevõi egyetértettek
abban, hogy szükség van egy olyan kezdemé-
nyezésre, amely megfelelõ szakmai, tudományos,
pénzügyi támogatottságot biztosít a fent (csak
vázlatosan) érintett hiányosságok megszün-
tetésére. A résztvevõk az elõadásokat követõ cso-
portmunkában körvonalazták az ennek érdeké-
ben végrehajtandó feladatokat.

Varró Györgyné dr. (PICK Rt., MIR-vezetõ) fel-
hívta a figyelmet arra, hogy az élelmiszer-bizton-
ság megteremtése komplex tevékenységet kíván
(2. ábra).

Dr. Biacs Péter felhívta a figyelmet arra az
összefogásra, amelyet az Unió folytat az élelmi-
szer-biztonsági helyzet javítása érdekében.

Dr. Gyõri Zoltán elõadásában felhívta a figyel-
met az integrált irányítás – élelmiszer-bizton-
sági rendszerekre, s hangsúlyozta, hogy az
„élelmiszerlánc minden egyes elemét javasolt
vizsgálni”.

A MÁV-szekció egy forrásban lévõ szervezet minõ-
ségfejlesztési gyakorlatát mutatta be. Az azonos

stratégiai alapokat az uniós versenyhelyzet adja.
Figyelemre méltó, hogy az ISO továbbfejlesztésén
dolgozó Gépészeti Üzletág már a „Hat Szigmát”
alkalmazó német vasutat tekinti példának,
ugyanakkor a részvénytársaság gyakorlatában
megjelennek a TQM-elemek is, pl. HAY-mód-
szer, stratégiai tervezés vagy a minõségi díjas
„ZÁHONY-PORT”.

A harmadik nap „három kérdõjel” címet viselõ
szekciója a minõségirányítás jövõjét feszegette.
Gergely István (QTT Tanúsító Iroda Kft.,
ügyvezetõ igazgató) provokációként is minõsíthetõ
felvezetõjére a jelenlévõk több üzenetet is megfo-
galmaztak, melyek közül – szigorúan önvizsgálatra
serkentésként – mellékelünk néhányat (3. ábra).

2. ábra: Az élelmiszer-biztonság háza

3. ábra: „Mi a baj az ISO-val?
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Bár Gyöngy István (ÉMI–TÜV BAYERN, osz-
tályvezetõ) elõadása a nyitó plenáris ülésen hang-
zott el, mégis nagyszerûen rímelt a zárószekció
témájához. Egyebek között a „különbözõ rend-
szerek integrációjának” elkerülhetetlenségét
hangsúlyozta.

Bernáth Lajos – a konferencia házigazdája – 
dr. Shoji Shiba professzort idézve (4. ábra) – zár-
szavában felhívta a figyelmet arra, hogy a latens
vevõi igényeknek is megfelelõ „magyar zsenia-
litás” segítésére érdemes elõvenni, s leporolni az
1994-ben tanult, de ma még mindig ritkán alkal-
mazott KANO-analízist.

Bernáth Lajos
QUALIMED Csoport

4. ábra: A sikeres vezetés 4 feltétele

Európai múlt és uniós jövõ
Eredményeink és feladataink a minõségügy területén

A MTESZ Központi Minõségügyi Bizottsága és az
EOQ MNB – együttmûködve más minõségügyi
társadalmi szervezetekkel – 2004. június 9-én
emlékülést tartott a minõségügy hazai múltjának
és jövõjének bemutatására és annak a több
évtizedes munkának az összefoglalására, melyet
a Bizottság és a hazai vállalatok, szervezetek,
intézmények végeztek az európai színvonalhoz
történõ felzárkóztatás érdekében.

A rendezvény összefoglalta az EU-csatlakozást
követõen végzendõ feladatok fõbb irányait, és
ismertette a különbözõ területeken még szük-
séges, folyamatban lévõ vagy kezdeményezendõ
változtatásokat.

Az emlékülésen részt vevõknek átadták „A minõ-
ségügy területén kiemelkedõ munkát végzõkrõl”
készített Emlékalbumot.

KÖZLEMÉNYEK

Pályázati felhívás
A gazdasági és közlekedési miniszter pályázatot hirdet 

a 2004. évi Nemzeti Minõségi Díj elnyerésére
A pályázat célja
A pályázat célja – a miniszterelnök 3/1996. (VI.
19.) ME rendelete alapján – a minõségügyben
kiemelkedõ eredményt felmutató gazdálkodó
szervezetek tevékenységének elismerése.

Pályázati feltételek
Pályázatot nyújthatnak be azok a Magyarorszá-
gon bejegyzett, jogi személyiséggel rendelkezõ
gazdasági társaságok, amelyek termelõ-, illetve
szolgáltatótevékenységet végeznek. Nem pályáz-
hatnak azon gazdálkodó szervezetek, illetve azon
szervezetek jogutód szervezetei, amelyek az
elmúlt öt évben Nemzeti Minõségi Díjat nyertek,
valamint a kereskedelmi vagy tanácsadási tevé-
kenységet végzõ gazdasági társaságok.

A pályázat benyújtása
A pályázat elkészítéséhez és benyújtásához szük-
séges jelentkezési lap és a részletes, valamennyi

szükséges információt tartalmazó pályázati
útmutató elektronikus úton beszerezhetõ az
IMFA – Magyar Ipari és Kereskedelmi Minõség-
fejlesztési Központnál (1063 Budapest, Munkácsy
Mihály u. 16.; telefon/fax: 1/332-0362, 1/331-7549,
www.mik.hu, e-mail: info@mik.hu).

A pályázat önértékelésen alapul, amelynek
elkészítése érdekében az IMFA – Minõségfej-
lesztési Központ elõzetes jelentkezés alapján egy-
napos költségtérítéses, konzultációval egybekö-
tött felkészítést biztosít a pályázók számára.

A pályázati szándékot 2004. augusztus 13-án
12 óráig jelezni kell az IMFA – Minõségfejlesztési
Központnak. A pályázati anyagot legkésõbb 2004.
szeptember 7-én 12 óráig kell benyújtani a pályá-
zati útmutatóban meghatározottak szerint az
IMFA – Minõségfejlesztési Központnak.

A pályázat benyújtásával egyidejûleg az IMFA –
Minõségfejlesztési Központ 10201006–50031230

Egyediség
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számú számlájára „Nemzeti Minõségi Díj” meg-
jelöléssel be kell fizetni a pályázat eljárási díját,
amely
• 250 fõnél kevesebb dolgozói létszámú szervezet

esetén 200 000 Ft + áfa;
• 250 és 500 fõ közötti dolgozói létszámú

szervezet esetén 400 000 Ft + áfa;
• 500 és 1000 fõ közötti dolgozói létszámú

szervezet esetén 500 000 Ft + áfa;
• 1000 és 2000 fõ közötti dolgozói létszámú

szervezet esetén 700 000 Ft + áfa;
• 2000 fõnél nagyobb dolgozói létszámú

szervezet esetén 900 000 Ft + áfa.

A pályázatok elbírálásának rendje
A beérkezett pályázatokat a Nemzeti Minõségi 
Díj Bizottság bírálja el, szakértõk bevonásával. 

A Bizottság javaslatát a gazdasági és közlekedési
miniszter terjeszti döntésre a miniszterelnök elé.
Összesen négy díj ítélhetõ oda a kis-, közepes és
nagyméretû termelõ és a szolgáltatókategóriában.
A pályázatok értékelése és a döntési folyamat
során nyert üzleti információkat a közremûködõk
bizalmasan kezelik.

A nyertesek oklevelet és névre szóló képzõ-
mûvészeti kisplasztikát kapnak teljesítményük
elismeréseként, amelyeket a miniszterelnök
ünnepélyes keretek között 2004 decemberében
nyújt át a Parlamentben. A nyertesek jogosultak
ezt a tényt üzleti dokumentumaikon, reklám-
anyagaikon feltüntetni.

A díjazottak névsora megjelenik a Magyar
Közlönyben.

A NOVOFER Alapítvány 2004. évi felhívása

GÁBOR DÉNES-DÍJ adományozására
A NOVOFER Alapítvány Kuratóriuma kéri a gaz-
dasági tevékenységet folytató társaságok, a kuta-
tással, fejlesztéssel, oktatással foglalkozó intéz-
mények, a kamarák, a mûszaki és természet-
tudományi egyesületek, a szakmai vagy érdek-
védelmi szervezetek, ill. szövetségek vezetõit,
továbbá a Gábor Dénes-díjjal korábban kitün-
tetett szakembereket, hogy az évente meghirde-
tett belföldi GÁBOR DÉNES DÍJ-ra terjesszék fel
azokat az általuk szakmailag ismert, kreatív,
innovatív, magyar állampolgársággal rendelkezõ
szakembereket, akik: 

– kiemelkedõ tudományos, kutatási-fejlesztési
tevékenységet folytatnak,

– jelentõs tudományos és/vagy mûszaki-szelle-
mi alkotást hoztak létre,

– személyes közremûködésükkel nagyon je-
lentõs mértékben és közvetlenül járultak

hozzá intézményük innovációs tevékeny-
ségéhez,

– a környezet védelme területén kimagasló
eredményt értek el.

A díj személyre szóló, így alkotóközösségek cso-
portosan nem jelölhetõk. A díj nem egy életpálya
elismerését, hanem kiemelkedõ teljesítmény elis-
merését célozza. A Kuratórium nem adományoz
posztumusz díjat. Az elõterjesztés megkívánt tar-
talmára vonatkozó ismeretek, a felhívás, az adat-
lap a www.novofer.hu honlapról letölthetõk.
Beküldési vagy postára adási határidõ 2004.
október 11-én 16 óra. Eredményhirdetés és díj-
átadás: 2004. december közepe. További felvilá-
gosítást ad: Garay Tóth János kuratóriumi elnök
(06-30-900-4850) vagy Kosztolányi Tamás titkár
(fax: 319-8916, tel.: 319-8913/21, e-mail: alapit-
vany@novofer.hu).

MAGYAR MINÕSÉG
A Magyar Minõség Társaság havi folyóirata.

SZERKESZTÕBIZOTTSÁG
Vezetõje: dr. Róth András. Tagjai: dr. Ányos Éva, Füredi László, Gombkötõ Judit, dr. Helm László, Pákh Miklós, 

Pónyai György, dr. Ring Rózsa, Szõdi Sándor.
Technikai szerkesztõ: Szabó Judit.
Felelõs kiadó: dr. Aschner Gábor.

Szerkesztõség: 1091 Budapest, Üllõi út 25. III. emelet. 
Tel.: (36-1) 456-6956. Fax: 456-6954. E-mail: ujsag@quality-mmt.hu, www.quality-mmt.hu

A folyóirat címlapját és a Magyar Minõség Társaság új arculatát a Marketing Management Service tervezte.
1132 Budapest, Victor Hugo u. 35. Tel.: 339-5339, 20/915-6203.

E-mail: mest1@elender.hu.
Nyomda: Grafika Press Nyomdaipari Rt., 1101 Budapest, Monori út 1–3. Felelõs vezetõ: Farkas Tamás vezérigazgató.

Egy szám ára: 700 Ft. Éves elõfizetés tagoknak 6000, nem tagoknak 8500 Ft. 
Megrendelés, publikáció- és hirdetésfelvétel a szerkesztõségben.

Engedélyezõ szerv: Mûvelõdési és Közoktatási Minisztérium. NYTSZ: B/SZI/1687/1993. HU ISSN-szám: 1416-9576.



MAGYAR MINÕSÉG 61

A Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület
2004-ben is meghirdeti Megtakarítás díjait. A pá-
lyázaton vállalatok, vállalkozások és más szerve-
zetek vehetnek részt olyan megvalósult intézke-
désekkel, amelyek egyszerre hoztak környezeti és
gazdasági hasznot. Az Ablakon bedobott pénz c.
program keretében három kategóriában adunk át
díjat a november 19-én megrendezendõ nemzet-
közi konferencián. A pályázat formája az adott
intézkedéseikrõl szóló rövid esettanulmány,
meghatározott feltételek szerint. A díjazott vál-
lalatokon kívül a legjobb 12 esettanulmány helyet
kap az Ablakon bedobott pénz III. c. esettanul-
mány-kötetben.

A részvétel feltételei
• A pályázónál az elmúlt öt évben legalább 

három olyan intézkedés megvalósult, amely
számottevõ környezeti és gazdasági hasznot
hozott (az esettanulmány legfeljebb 5 intéz-
kedés leírását tartalmazhatja).

• Rendelkezésre állnak a hasznokat mutató alap-
adatok, úgymint környezeti javulás,1 beruhá-
zási költség, éves mûködtetési költség, éves

megtakarítás és az ezekbõl számított megtérü-
lési idõ.

• A dokumentált intézkedések megtérülési ideje
rövid, közülük legalább egy esetében három
évnél rövidebb.

• A pályázó a fenti intézkedésekrõl esettanul-
mányt készít a megadott formában.

• Határidõk: Szándéknyilatkozat beküldése
2004. augusztus 19-ig,
Teljes esettanulmány beküldése
2004. augusztus 19-ig;

• Nevezési díj:2 KÖVET-tagoknak 100 ezer Ft
+ áfa, nem tagoknak: 250 ezer Ft + áfa.

A pályázat formája: A pályázatot elektronikus úton
kérjük benyújtani drótpostán az info@kovet.hu
címre, vagy CD lemezen a KÖVET postai címére.
Kérjük, hogy a drótpostán érkezõ pályázatokat 
2 megabájtnál kisebb csomagokban küldjék.

A pályázat részletes kiírásához kérjük, 
hogy látogasson el a www.kovet.hu/abp3 honlapra!
További információért hívja az 1 473-2290 számot

vagy írjon az info@kovet.hu címre!

Környezeti Megtakarítási Díj, 2004
– Pályázati felhívás –

1 Pl. X tonnával kevesebb felhasznált alapanyag vagy keletkezett hulladék, Y kWh-val kevesebb felhasznált energia.
2 A nevezési díjakból fedezzük az esettanulmány-kötet nyomdai költségeit. Amennyiben cégük szívesen pályázna a Megtakarítás
díjra, s tartalmas pályázatot tudnának benyújtani, de a teljes nevezési díj kiegyenlítése meghaladja anyagi lehetõségeiket, írjon egy
rövid kérelmet indoklással az info@kovet.hu-ra vagy postacímünkre.

A Minõség és Megbízhatóság
2004. 3. számának tartalomjegyzéke

Dr. Molnár Pál: Az Európai Unió és a minõség

Debbie Phillips–Donaldson: Juran 100 éve
Joseph M. Juran életútja során számos akadályt
gyõzött le, s így lett a minõségügy legbefolyásosabb
úttörõinek és vezetõinek egyike. Századik születés-
napjához közeledve, visszaemlékezéseiben és egy ex-
kluzív interjúban betekintést enged hosszú, termé-
keny életpályájába, egyszersmind tanácsokat ad a
minõségügyi szakembereknek.

The European Employee Index – putting a value
on human capital
Twenty years ago, intangible assets accounted for
less than 5% of a stock market quoted company’s
valuation. Nowa-days, the figure is more like 60%. In
this article, Henrik Sorensen of MarkedsConsult and
Christer Akerhielm of CFI Group describe a survey
which attempts to put a benchmarking index value
on ’human capital’.

The European Employee Index (EEI) is a quantita-
tive survey of employees which aims to measure the
value of Human Capital, a key competitive differen-
tiator in the ’knowledge economy’. The first report
covers the Nordic region – Denmark, Finland,
Norway and Sweden and analyses attitudes towards
satisfaction, motivation and loyalty. EEI classifies
employees into type categories: Fiery Advocates,
Zappers, Solid Citizens, Couch Potatoes and Lost
Souls. An organization can thus determine where
and how much human capital exists by benchmark-
ing against EEI regional and industry norms. 

Tito Conti: A kiválósági modellek alkalmazásának
lehetõségei és kockázatai
A cikk a létezõ minõségmodelleket: TQM-modelle-
ket, díj- és kiválósági modelleket, az ISO 9000-es
szabványsorozatot, a véletlenesemény-modelleket
stb. elemzi, és jellemzõ alkalmazási területeiket tár-
gyalja. Rámutat a „kiválóság” kifejezésnek a minõ-
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séggel kapcsolatos, kiterjedt használatában rejlõ
kockázatra. A cikk bírálja díjmodelleknek és érté-
kelési folyamatoknak a szervezetek minõségfej-
lesztésével összefüggõ alkalmazását. Erõteljesen
hangsúlyozza: szükséges, hogy a minõségfejlesztõ-
modelleket összekapcsolják a vállalati PDCA-ciklus-
sal, és azután kiterjesszék alkalmazásukat a vállalati
tevékenység minden szakaszára, az értékelésen
kívül is.

Bernáth Lajos: Küldetés alapú vezetés
A minõség koncepciója az évek során eljutott a mû-
velet minõségétõl a társadalmi szinten megfelelõnek
tartott minõségig. A globalizáció korában fontos kér-
dés a hozzáadott érték növelésének folyamata. A
cikk választ ad a vevõorientáltság társadalmi szintû
értelmezésének kérdésére, s felvillantja a méreg-
drága nyomon követési rendszerek egyszerûsítésé-
nek lehetõségét.

Dr. Kránitz Katalin: Az ISO 9001:2000-es szab-
ványra való átállás az egészségügy szem-
szögébõl
A Zala Megyei Kórház eredményeinek rövid áttekin-
tése után az ISO 9001-es korábbi és jelenlegi vál-
tozatának az egészségügyben való alkalmazható-
ságát értékeli a szerzõ. Ezt követõen sorra veszi az
egészségügynek az ISO 9000:2000-es nyolc alapelve
szerinti tennivalóit.

Gerda István: Az elsõ nemzeti minõségi díjas
távhõszolgáltató, a Nyírtávhõ Kft.
A szerzõ a szolgáltató vállalati kategóriában 2003-
ban Nemzeti Minõségi Díjjal kitüntetett vállalat
tevékenységét mutatja be. Sokoldalúan szemlélteti a
vállalat fejlõdését, középpontba állítva azt az elköte-
lezettséget, amelynek eredménye a közszolgáltatás
területén és a távhõszolgáltató-iparban példaértékû
minõségi mûködés, a kivívott és folyamatosan fej-
lesztett vevõi és alkalmazotti elégedettség.

A Nemzeti Minõség Klub hírei

A regionális minõségdíjak újabb sikeres éve
(Szabó Kálmán)

EOQ MNB
Prof. dr. Walter Masing (1915–2004) (Dr. Jürgen
Varwig)
Az EOQ MNB általános minõségügyi képzése
köztisztviselõk részére (Pallóné dr. Kisérdi Imola)
EOQ minõségügyi rendszermenedzser az egész-
ségügyben (Dr. Gõdény Sándor–Szegedi Erzsébet)
Az EOQ-regisztrációról 2004 májusában új
oklevelet, illetve oklevél-meghosszabbítást
kapott magyar szakemberek
Közhasznúsági jelentés a Magyarországi
Tanúsított Cégek ISO 9000 Fóruma 2003. évi
tevékenységérõl
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FOLYÓIRAT- ÉS KÖNYVSZEMLE

Elõfizetési lehetõség a Magyar Minõségre, a Magyar Minõség Társaság MMT-tagoknak: 6000 Ft
havi folyóiratára/év Nem tagoknak: 8500 Ft

Magyar Minõség: Minõség az oktatásban (2003. november) 550 Ft
Tóth Tiborné dr.: Minõségmenedzsment az iskolában 3100 Ft
Bardócz-Tódor András: Szabványos minõségirányítási rendszer az iskolában  400 Ft
Ribizsár Zoltán–Gyõri Pál: ISO 9001:2000 Értelmezés és megvalósítás

Hogyan alkalmazzuk a gyakorlatban?
(2., átdolgozott és bõvített kiadás) 2520 Ft

Badacsonyi Zsolt–
Gyõri Pál–Oláh Péter: Hogyan kerüljük el a tanúsítás buktatóit? 1540 Ft
Gyõri Pál: Iránytû a minõséghez vezetõknek                        Akció! 1400 Ft
Gyetvai Gábor: ISO 9000 auditorszemmel                                      Ajándék! 3150 Ft
Gyetvai Gábor: ISO 9000:2000 menedzserszemmel           4200 Ft
Mojzes Imre–Talyigás Judit: Minõségbiztosítás, Termelésirányítás

– Ahogy mi megéltük 2000 Ft
Palotai Kata–Gyõri Pál: A TQM elmélete és gyakorlata 1428 Ft
Arthur R. Tenner–Irving J. DeToro: Teljes körû minõségmenedzsment TQM 2980 Ft
Dr. Gutassy Attila: Menedzsmentrendszerek auditálása                    Új 3600 Ft
Dr. Tóth Tibor: Minõségmenedzsment és informatika             Új 2800 Ft
Koczor Zoltán: Minõségirányítási rendszerek fejlesztése 3840 Ft
Csikós Istvánné–Juhász Tibor: Minõségtervezés és -irányítás, statisztikai folyamatszabályozás

(SPC)                                                                      Új 3570 Ft
Robert S. Kaplan–David P. Norton: Balanced ScoreCard                                              Új 5250 Ft
Dr. Balogh Albert–Földesi Tamás
–dr. Boross Ferenc A minõségügy nemzetközi értelmezõ szótára     Új 2100 Ft
Tóth Gergely: Környezeti teljesítményértékelés 1890 Ft
Havér Balázs: Termékek és környezetvédelem 1890 Ft
Heinz Werner Engel–Tóth Gergely: EMAS 2001 – Egyszerûen                                  525 Ft
Heinz Werner Engel–Tóth Gergely: Miért és hogyan foglalkozzunk 

a környezetvédelemmel vállalatunknál?             Új 525 Ft
Tóth Gergely: Ablakon bedobott pénz             Új      A két könyv ára együtt: 1050 Ft
Tóth Gergely: Ablakon bedobott pénz II.        Új                  2100 Ft! 1890 Ft
Csutora Mária–Kerekes Sándor: A környezetbarát vállalatirányítás eszközei       Új 4410 Ft
Szerzõi kollektíva: Minõségbiztosítás az agrárgazdaságban            Új 3590 Ft

Akció! A megjelölt könyv vásárlása esetén választható egy – az ISO 9001:2000 szabvány alkal-
mazásával kapcsolatos témájú

– tanulmány.
A választható témák: 1. Auditterv és auditkérdések készítése

2. Minõségi célok kitûzése és nyomon követése
3. Vevõi elégedettség mérése

Ajándék! A megjelölt könyvet ajándékba adjuk az ISO 9000:2000 menedzserszemmel c. könyv
megvásárlásakor.

A kiadványok utánvéttel is megrendelhetõk, 
vagy megvásárolhatók a Magyar Minõség Társaságnál, naponta 9–14 óra között. 

1091 Budapest, Üllõi út 25. Telefon: 456-6956, fax: 456-6954, 
e-mail: ujsag@quality.mmt.hu, www.quality-mmt.hu

A Magyar Minõség Társaság titkárságán
megvásárolható kiadványok

}



A FEFCO (az európai hullámlemezgyártók szö-
vetsége) és az ESBO (az európai tömörkarton-
gyártók szervezete) kezdeményezésére hivata-
losan is közzétették az ún. „Jó gyártási gyakorlat”
szabványt, melyet az élelmiszer-minõség és -biz-
tonság egyre fontosabbá válására reagálva alakí-
tottak ki.

Egyre több szabályt vezetnek be, hogy az egész
élelmiszerlánc mentén garantálják az élelmiszer-
biztonságot. Jelen szabvány célja az, hogy az élel-
miszerek csomagolása is biztonságos és megfele-
lõen dokumentált legyen.

A szabvány nem arra törekszik, hogy az
élelmiszerekkel érintkezõ anyagokra vonatkozó
törvényeknek való teljes megfelelõséget biztosítsa,
hanem ahhoz ad eszközöket, hogy a csomagoló-
anyag-gyártók gyorsan tudjanak reagálni a
törvények és a fogyasztói igények változásaira.

A szabványnak való megfelelõséget mindenre
kiterjedõ auditálási eljárással biztosítják, bele-
értve az évenkénti felülvizsgálati auditot is,
melyet tanúsított külsõ auditor végez.

A szabvány a más intézmények által végzett
sokéves munka eredményeit is ötvözi, például az
amerikai sütõipari intézet által kifejlesztett szab-
ványt. 1977 és 2001 között a FEFCO, az ESBO és
más csomagolási szervezetek számos különféle
higiéniai szabványt dolgoztak ki a karton- és le-
meztermékekre, ezek az alábbiak:
• Jó gyártási gyakorlati útmutató az élelmiszer-

rel érintkezõ papír- és lemeztermékekre (köz-
zétette a francia Club MCAS).

• A holland hullámlemezipar higiéniai kódexe
(közzétette a hollandiai Golfkarton).

• A kiskereskedelmi márkázott termékekhez
élelmiszer-csomagoló anyagot gyártó és szállító
vállalatok mûszaki szabványa és jegyzõkönyve
(közzétette a brit kiskereskedelmi konzorcium).

• Francia szakmai kódex a hullámlemez csoma-
golóanyagok gyártásának higiéniájához és tisz-
taságához (közzétette a francia ONDEF).

Forrás: Board Converting News International,
2003. nov. 17., 12. old.
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Tallózó
Jó gyártási gyakorlat az élelmiszerrel érintkezõ papírokhoz

A TÁRSASÁG ÚJ TAGJAI

Jogi tagok
KOM-Zert Kft., 1126 Budapest, Böszörményi út 17/a

Vezetõ: Tarnai András ügyvezetõ (70/312-4154)

SystemSoft Kft., 1036 Budapest, Bécsi út 57–59.
Vezetõ: Farkas Csaba igazgató (387-8087)

Megbízott: Dobos Lászlóné dr. üzletágvezetõ (387-8087)

TQ Consulting Kft., 1143 Budapest, Stefánia út 17.
Vezetõ: dr. Czelleng Ferenc ügyvezetõ igazgató (460-0446)

Megbízott: Kele Gabriella irodavezetõ (460-0446)

Egyéni tagok
Berényi László, Nyírtelek

Kléger Gábor, Tényõ
Kiss Gábor, Ózd

Kovács László, Ózd
Milosevics Ákosné, Budapest


