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Az élelmiszer minőség értelmezése

Élelmiszer minőség:
 

az élelmiszer azon tulajdonságainak összessége, melyek 
alkalmassá

 
teszik a rá

 
vonatkozó

 
előírásokban rögzített és a fogyasztók által 

elvárt igények kielégítésére.
(Magyar Élelmiszer Törvény)

Élelmiszerekkel szemben támasztott legfontosabb követelmények:

-Emberi táplálkozásra való
 

alkalmas állapot.
-Tápérték (fehérje, szénhidrát és zsírtartalom).
-Biológiai érték (emészthetőség, vitamin-

 
és ásványisó-tartalom).

-Élvezeti érték (Külső
 

tulajdonságok: alak, szín, állomány; belső
 

adottságok: íz, 
illat, zamat.).
-Élelmiszerbiztonság (mikrobiológiai és toxikológiai-kémiai tulajdonságok).
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Az élelmiszer minőség értelmezése
Élelmiszerbiztonsági követelmények:
-Szabványok,
-Élelmiszerkönyvek,
-Hatósági előírások formájában fogalmazódnak meg.
A rendeletekben megállapított határértékeket nem szabad túllépni a 
mikrobiológiai szennyezettség, antibiotikumok, peszticidek, tartósítószerek, 
toxikus fémek, egyéb vegyszertartalom esetében, stb.

Érzékszervi tulajdonságok:
-Külső

 
megjelenés,

-Szín,
-Íz,
-Szag,
-Állomány.
Rendkívül fontos minőségi jellemző, döntően befolyásolja a fogyasztó

 értékítéletét!
A minősítés szubjektív, de a megfelelő

 
nagy számú

 
vizsgálat alapján a gyakorlati 

szakemberek minősítése objektívnek tekinthető.
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Az élelmiszer minőség értelmezése
Az élelmiszerek összetétele:
Objektív jellemző, megfelelő

 
vizsgálati módszerekkel, mérőeszközökkel 

laboratóriumban mérhető.
Pl. zsír, fehérje, víz, szárazanyag, alkoholtartalom, stb.
A termék volumene:
A halmazállapottól függően tömeg-, vagy térfogategysében

 
mérik.

Csomagolás és jelölés:
Objektív és szubjektív elemekből áll.
Milyen az alkalmazott csomagolási technológia?
Jogszabályi előírások szerint az ipari úton előre csomagolt élelmiszeren fel kell 
tüntetni:
-A termék megnevezését, valamint a kötelezően előírt adatot (pl. zsírtartalom),
-Az előállító

 
nevét, telephelyét, import esetén a forgalmazó

 
(csomagoló) nevét,

-A tiszta tömeget, térfogatot, darabot,
-A szabvány jelét,
-Az előállításhoz felhasznált nyers-

 
és adalékanyagot (E számot is!),

-Az egységes termék-kódot,
-A minőség megőrzés idejét a gyártás időpontjának megjelölésével, a 
fogyaszthatóság határidejének lejárati napját,
-A tárolási igény, körülmények és a hőmérséklet.
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Minőség-ellenőrzés
A minőség-ellenőrzés fogalma:

A minőség-ellenőrzés a minőségszabályozás speciális eszköze, a minőséget 
előírt határok között tartjuk, szabályozzuk. Olyan rendszer, amely magába foglalja 
a mintavételt, a vizsgálatot és vizsgálati adatok elemzését, valamint szükség 
esetén a gyártási folyamat módosítására kezdeményezett intézkedéseket.

A minőség-ellenőrzés előnyei:

-Segítségével a minőség meghatározható
 

és a kívánt határok között tartható, a 
minőség javítható, a selejt csökkenthető, így az előállító

 
üzemben nő

 
a termelési 

érték.

-Javul a munkafegyelem és munkaerkölcs, javul a munkahelyi légkör.

A minőség-ellenőrzés szervezeti kérdései:

A minőségbiztosítás bevezetése egyenrangú
 

szervezésre kényszerít. A minőség-
 ellenőrzés a minőségirányítási rendszer részét képezi, azaz közvetlenül a vállalati 

irányításhoz tartozik (Nem a termelésirányításhoz!).
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Minőség-ellenőrzés
A minőség-ellenőrzési rendszer működéséhez szükséges feltételek:

1.
 

Világosan meghatározott minőségi követelmények.

2.
 

Kellő
 

terjedelmű
 

és gyakoriságú
 

vizsgálat (ellenőrző
 

kapacitás).

3.
 

Korszerű
 

ellenőrzés-szervezési módszer.

4.
 

Reprezentatív mintavétel és statisztikai minősítés.

5.
 

Megfelelő
 

vizsgálati módszerek és eszközök.

6.
 

Az ellenőrző
 

adatok dokumentálása.

7.
 

A hatékony informatikai rendszer kialakítása.

8.
 

Alkalmas személyi állomány és szervezeti keret
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Minőség-ellenőrzés
A minőség-ellenőrzési módszerek:

1.
 

Hibamegelőző
 

ellenőrzés: A vállalat alapvető
 

feladata, hogy olyan korszerű
 minőség-ellenőrzést valósítson meg, amelyik megelőző

 
jellegű

 
vizsgálati 

módszereit a matematikai statisztika eredményeire alapozza és felhasználja a 
szervezéselmélet következtetéseit a kritikus ellenőrzési helyek 
meghatározásában.

2.
 

Szúrópróbaszerű
 

ellenőrzés: A tétel esetenkénti vizsgálatára szorítkozik, így a 
hiba lehetősége nem kizárt.

3.
 

Válogató
 

stratégia: A jól látható
 

hibás egyedek kiszűrésére szolgál. A hiba-
 megelőzés a másik kettőnél  megbízhatóbb és gazdaságosabb, különösen 

élelmiszereknél, ahol a selejtet ritkán lehet kijavítani.

A minőség-ellenőrzés felosztása:

-
 

Teljes ellenőrzés: A termelési folyamatok nagyfokú
 

automatizáltsága által 
minden műveletnél képes a végállapot önellenőrzésére és a selejt azonnali 
kiszűrésére. Az élelmiszeriparban nem gazdaságos a megvalósítása.

-
 

Matematikai-statisztikai ellenőrzés: olcsó
 

módszer, az általa nyújtott információ
 birtokában az egész folyamat szabályozható.
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Minőség-ellenőrzés
Termékellenőrzés és folyamatellenőrzés:

A késztermék-ellenőrzés
 

célja annak eldöntése, hogy a gyártmánytömeg 
minőségileg megfelel-e, vagy sem. A gyakorlatban az az

 
érdekünk, hogy minél 

nagyobb valószínűséggel határozzuk meg a tételek valós selejthányadát.

A termelés-ellenőrzés
 

célja, hogy a selejtet a felmerülés helyén 
kiküszöböljék, illetve számottevő

 
mértékben ne gyártsanak selejtet. A 

gyártásközi ellenőrzés statisztikus módszerei megelőző
 

módszerek, a hibák 
felfedezésével megakadályozza azok ismétlődését, a minőségi jellemzők 
követésével előrejelzi a selejtveszélyt.

Reprezentatív mintavétel és statisztikai minősítés:

A vizsgált terméket igyekeznünk kell egy bizonyos részlete alapján megítélni. 
Minden egyes mintaelem nem vizsgálható, helyette véletlen minta alapján kell 
minősítési döntést hozni.



10

Minőség-ellenőrzés
Reprezentatív mintavétel és statisztikai minősítés:

A statisztikai mintavétel célja az ellenőrzési költségek csökkentése a termék 
minőségére vonatkozó

 
tájékozottság feláldozása nélkül. A statisztikai 

mintavétel bizonyos kockázattal (élelmiszereknél általában 95%-os 
biztonságos minősítés az elfogadott) jár, kétféle hibával kell számolni:

1. Elsőfajú
 

hiba: A tétel jó, de a minta nem. Ez a kockázat a gyártót ill. eladót 
sújtja.

2. Másodfajú
 

hiba: A tétel rossz, de a minta jó. Ez a kockázat az átvevőt ill. a 
vevőt sújtja.

Selejt hányad: 

Ahol (c) a hibás egységek száma, (n) a megfigyelt egységek száma.

c
n =100. %
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Minőség-ellenőrzés
Mintavétel:

1. Egyszeres mintavétel: A tétel elfogadására, vagy visszautasítására egyetlen 
egyszer kell a mintát kivenni és a vizsgálat alapján kell dönteni a megfelelőségről, 
vagy nem megfelelőségről.

2. Kétszeres mintavétel: Először kis számú
 

elemi mintát kell venni. Ha az első
 mintavétel alapján nem lehet dönteni, második mintát kell venni, de ebben az 

esetben már dönteni kell a tétel átvételéről, vagy visszautasításáról.

3. Többszörös mintavétel: Egy, kettő, vagy még több mintát veszünk, a mintavételt 
addig folytatjuk, amíg el nem dönthető, hogy a vizsgált tétel az alőírt

 követelményeknek megfelel-e, vagy sem.

A mintavételezés helyes tervezése:

KI VÉGZI?MIBÕL?

MI CÉLBÓL?
HOGYAN?
MIKOR? MIVEL?

MILYEN?
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Minőség-ellenőrzés
Vizsgálati módszerek és eszközök:

A minőség-ellenőrzés alapvető
 

követelménye, hogy egy adott minőségi 
paraméter mérésére megfelelő

 
vizsgálati módszert és eszközt használjunk.

A vizsgálati módszerek kiválasztásánál döntő
 

szempont az egyszerűség, 
gyorsaság, reprodukálhatóság, és pontosság.

Vizsgálati módszerek:

-Szabványos: objektív, lehetőleg műszeres méréseken alapulnak.

-Nem szabványos: üzemi vizsgálati módszer (a termelésben a gyors és nem 
szükségszerűen nagy pontosságú

 
módszerek alkalmazása célszerű).
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Minőség-ellenőrzés
Az ellenőrző

 
adatok dokumentálása:

A minőség-ellenőrzéssel szemben lényeges követelmény, hogy olyan 
nyilvántartásokat vezessen, amelyek kimutatják a minőségi ingadozásokat és a 
minőségalakulás tendenciáit.

Ezt hatékony informatikai rendszer kiépítésével lehet megvalósítani. Az 
információ

 
minden egyes szintjének a megfelelő

 
vezetői-alkalmazotti szintre kell 

eljutnia.

Információ:

-Előre meghatározott tartalmú
 

vizsgálatok.

-A rendszeres ellenőrző
 

munkáról adott tájékoztatás.

-Számszerű, rendszeres statisztika.
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Minőség-ellenőrzés
Laboratóriumi vizsgálatok:

A laboratóriumok három fő
 

típusba sorolhatók:

1.
 

Laboratóriumok végtermékminták vizsgálatára.

Ezek az adott gyártási tétel minőségét összehasonlítják egy szabályzatban 
megjelent végtermék-specifikációra vonatkozó

 
kitétellel.

-Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző
 

Állomások

-ÁNTSZ laboratóriumai.

2. Laboratóriumok, amelyek kevés típusú
 

termék vizsgálatával foglalkoznak.

-
 

pl. tejfeldolgozó, palackozó
 

vagy konzerv-előállító
 

üzemekben működő
 laboratóriumok. Minden egyes termékből egy adott időszakban nagy számú

 minta vizsgálható.

3. Laboratóriumok, amelyek számos termelési rendszerből származó
 élelmiszertípusok széles skáláját vizsgálják.

-
 

Pl. egy nagy szállodalánc konyháiban előállított ételek vizsgálatára.



15

Minőség-ellenőrzés
A minőség ellenőrzésének rendszere:

-Elsődleges információszerzés (Az ellenőrzött dolog előírt tulajdonságát az előírt 
módszerrel megvizsgálják: helyszíni érzékszervi, helyszíni műszeres, laboratóriumi 
vizsgálatok. Bejövő

 
anyagokkal érkező

 
szennyezések –

 
rejtett tulajdonságok 

vizsgálata.).

-Adattá
 

alakítás (A mintavételi elemeket átlagolással egyesítik, így képezhető
 

az ún. 
vezérlőjel, azaz a mintahalmazból használható

 
adat keletkezik.).

-Adattárolás (A vizsgálati eredmények, adatok hordozóra rögzítése, a hordozók fizikai 
tárolása, adatvédelem, az adatok visszakeresésének biztosítása, ill. az ezekhez 
kapcsolódó

 
adminisztráció.).

-Adatfeldolgozás (Az elsődleges adatok felhasználásához további adatfeldolgozásra van 
szükség, amely a további felhasználás céljaitól függ. Pl. közvetlen visszacsatolás –

 ellenőrző
 

kártya; a beérkező, vagy kilépő
 

anyagtételek minősítése; stb.).

-Információ
 

továbbítás (Közvetlen visszacsatolásba kapcsolt ellenőrzési eredményeket 
közvetlenül használják a folyamat igazítására, a többi terület eredményeit rögzített 
eljárási rend szerint használják fel.).

-Az ellenőrzés működésének biztosítása (az ellenőrzési tevékenységgel azonos súlyú
 feladat).
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Minőség-ellenőrzés
Tételminősítés:

1.
 

Beérkező
 

tételek minősítése:
 

a beérkező
 

nyersanyagok és félkész termékek 
minősítését háromféleképpen oldhatja meg az élelmiszeripari vállalat.

-
 

Ellenőrző
 

kártyát lehet használni rendszeres, megbízható
 

beszállító
 

partnerek 
szállítmányainak figyelésére.

-
 

Tételminősítést kell alkalmazni az egyszeri, vagy ritkán jelentkező
 

beszállítók 
anyagainak ellenőrzésére (A módját módszertani és eljárási szempontból kell 
a vállalatnak kidolgoznia.).

-
 

Rendszerellenőrzés célszerű
 

azoknál a beszállítóknál, amelyek a 
feldolgozóval integrációs kapcsolatban állnak.

2.
 

Késztermék-minősítés:
 

A minőségbiztosítás az előzetes korrekciókra helyezi 
a hangsúlyt, a késztermék vizsgálata a jó

 
működés bizonyítására szolgál.

-
 

Tételellenőrzés helyett gyakrabban használják az ellenőrző
 

kártya típusú
 módszereket.
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Minőség-ellenőrzés

A vállalat minőségi helyzetének elemzése:

A korszerű
 

minőségbiztosításban, de különösen a teljes körű
 

minőségirányító
 rendszerben (TQM) külön súlyt kap a külső

 
(reklamációs és versenytársi) adatok 

és a belső
 

ellenőrzési információk egyeztetett, objektív, statisztikus elemzése. 
Ezek az elemzések alapozzák meg a vállalatvezetés minőségi stratégiáját.

A minőség-ellenőrzési rendszer szinten tartása:

Az ellenőrzéssel foglalkozó
 

szervezetek tevékenységei:

-A minőségi szintek és tűrések követése és egyeztetése a vállalati belső
 előírásokkal.

-Új ellenőrzési módszerek követése, kidolgozása, részvétel körvizsgálatokban.

-Visszacsatolási lehetőségek keresése, beillesztése a vállalati gyakorlatba.

-Új külső
 

előírások javaslata, bírálata a vállalati érdekek képviseletében, 
érdekében.
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Érzékszervi minősítés az élelmiszeriparban
1.

 
A 100 pontos bírálati rendszer:

Ez alakult ki történetileg először, a konzerv-, hűtőipari és egyes húsipari termékek 
minősítését még ma is ezzel a rendszerrel végzik.

Tulajdonságok A minőséghibával arányosan 
levonható

 
pontok értéke

Alak, külső
 

megjelenés 1-5
Szín 1-10
Szag 1-10
Íz 1-40
Állomány 1-10
Nyersanyagállapot 1-25
Maximális érzékszervi 
összpontszám

100

A szabványosság határa 75
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Érzékszervi minősítés az élelmiszeriparban
2. A hagyományos 20 pontos bírálati rendszer:

Ez alakult ki történetileg a 100 pontos rendszer után, a tejipari termékek, valamint 
bizonyos szesz-

 
és növényolajipari

 
termékek érzékszervi minősítését még ma 

is ezzel a rendszerrel végzik.

Tulajdonságok A minőségi jellemzőkkel összhang-
 ban

 
adható

 
pontszámok maximuma

Külső
 

tulajdonságok, alak 4
Belső

 
tulajdonságok,

Szín
állomány

3
4

Szag 4
Íz 5
Maximális érzékszervi 
összpontszám

20

A szabványosság kritériuma 9.2-16*

*tejipar 13-14, szeszipar 9.2
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Érzékszervi minősítés az élelmiszeriparban
3. A súlyzófaktoros 20 pontos bírálati rendszer:

A statisztikailag legmegbízhatóbb rendszer, széleskörűen elterjedt az 
élelmiszeriparban (gabona-, sütő-, baromfi-, sör-, édes-, dohány-

 
és húsipar).

Tulajdonságok Súlyzófaktor Adható
 

pontok Max. pontszám
Külső

 
tulajdonságok 0.6 0-5 3.0

Belső
 

tulajdonságok
Szín
Állomány

0.8
0.8

0-5
0-5

4.0
4.0

Szag 0.6 0-5 3.0
Íz 1.2 0-5 6.0
Maximális érzék-

 szervi pontszám
20

Szabványosság 
határa általában

11.2*

*Élvezeti cikkeknél 11-14, sütőiparban 11.2-13.2
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Az élelmiszerek minőségének jogi 
szabályozása

Az élelmiszerjog szabályozása országonként eltérő, de közös vonásuk, hogy két 
fő

 
részből áll:

-Elsődleges, felhatalmazási jogszabályozás:
 

Megállapítja a kérdéses törvény 
célját és tárgyát, általános rendelkezéseket ad, illetve felhatalmazza az illetékes 
minisztert, hogy további, specifikus szabályokat alkosson a törvényen belül.

-Az illetékes miniszter, illetve a belügyminiszter rendeletei:
 

Ezek a rendeletek 
sokkal részletesebben határozzák meg a követelményeket magával az 
élelmiszerrel, annak termelésével és kezelésével szemben.

Az élelmiszerbiztonságra vagy élelmiszerminőségre vonatkozó
 

rendelkezések 
több oldalról közelíthetők meg: a vonatkozó

 
rendelkezések vagy az elsődleges 

törvénybe vannak foglalva, vagy a rendeletekbe, vagy mind a kettőbe. A 
jogszabályozás megadhatja az összetételre vonatkozó

 
és a mikrobiológiai 

feltételekre vonatkozó
 

előírásokat, szabványokat, amely előírásoknak meg kell 
felelni.

-Élelmiszerek szándékos hamisítása (toxikus) anyagokkal,

-Természetes élelmiszer-szennyezők.
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Az élelmiszerek minőségének jogi 
szabályozása

Fő
 

célok:

-Az élelmiszer fogyasztók egészségének védelme (élelmiszerbiztonság),

-Környezetvédelem (melléktermékek, hulladékok),

-Tisztességes gyártók, forgalmazók védelme.

Miniszteri rendeletek köre:

-Az élelmiszerek összetétele és mikrobiológiai szabványai,

-Higiénés rendszabályok a készítésre, raktározásra és elosztásra vonatkozóan,

-Feldolgozási eljárások, eljárási paraméterek (pl. hőkezelés),

-Az élelmiszerrel foglalkozóktól, élelmiszergyártóktól megkívánt gyakorlat, 
előképzettség,

-Élelmiszer előállításra szolgáló
 

helyiségek tervezése, építése, engedélyezése,

-Hatósági személyek, élelmiszervizsgálók oktatása, előképzettsége,

-Az élelmiszerek ellenőrzése, elkobzása, forgalomból való
 

kivonása, helyiség 
bezárása és az eljárás lefolytatása.
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Az élelmiszerek minőségének jogi 
szabályozása

A magyar élelmiszertermelés jogi szabályozása:

Az alapelvek az előzőekben vázoltakkal egyeznek meg.

Az élelmiszertermelés műszaki előírásait az Élelmiszer Törvény (ÉT) határozza 
meg alapvetően, de nem teljes mértékben.

A hazai élelmiszerelőállítás
 

jogi szabályozó
 

rendszere:

Élelmiszer törvény

Fogyasztóvédelmi törvény

Országos és ágazati szabványok Élelmiszerkönyv Nemzetközi szabványok

Miniszteri rendeletek
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Az élelmiszerek minőségének jogi 
szabályozása

Kapcsolódó
 

jogszabályok:

Élelmiszertermelési jogszabályok

Tûzvédelmi rendeletek és szabványok

Helyi rendeletekÉpítési rendeletek és szabványok

Munkavédelmi törvény és szabványok

Magyar Élelmiszerkönyv
 

(Codex
 

Alimentarius
 

Hungaricus): a minőség 
biztosításának és a jogi szabályozásnak egyik fontos alappillére. Kvázi 
szabványként kerülhetnek felhasználásra a minőségi paraméterek leíratai.
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Az élelmiszerek minőségének jogi szabályozása
FOGALMAK:

 
(Élelmiszerekről szóló

 
1995. évi XC. Törvény, valamint az 1/1996. FM-

 NM-IKM rendelete alapján)

Élelmiszer:
 

minden olyan növényi, állati, vagy ásványi eredető
 

anyag, amely 
változatlan, előkészített, vagy feldolgozott állapotban emberi fogyasztásra alkalmas. 
Nem minősül élelmiszernek: a gyógyszer, gyógyhatású

 
anyag és készítmény, 

gyógytápszer, anyatejet pótló
 

tápszer, gyógyvíz, valamint a nem csomagolt ivóvíz és 
ásványvíz.

Élelmiszer-előállítás: A közfogyasztásra, vagy ilyen célú
 

tovább feldolgozásra történő
 élelmiszer tisztítási, osztályozási, előkészítési, feldolgozási, csomagolási, tárolási 

műveletek összessége, vagy ezek részműveletei.

Élelmiszer-előállító:
 

aki élelmiszer-előállítási tevékenységet folytat.

Élelmiszer-előállító
 

hely:
 

az a létesítmény, amelyben élelmiszer-előállító
 tevékenységet folytatnak.

Élelmiszer-forgalmazás:
 

az élelmiszernek a viszonteladókhoz, vagy az élelmiszernek 
a fogyasztókhoz való

 
eljuttatását szolgáló

 
szállítási, tárolási, előcsomagolási, 

kiszolgálási, értékesítési műveletek összessége, vagy ezek részműveletei, függetlenül 
attól, hogy a vendéglátás, közétkeztetés, vagy kereskedelmi tevékenység keretében 
történik-e.
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Az élelmiszerek minőségének jogi szabályozása
Új élelmiszer:

 
a belföldön még közfogyasztásra nem került olyan élelmiszer, amely új 

érzékszervi, összetételi, vagy táplálkozási jellemzőkkel rendelkezik annak 
következtében, hogy:

-részben, vagy egészben élelmiszer-előállításra korábban nem használt anyagból, 
vagy

-lényegesen megváltozott összetételben, vagy

-a korábbitól eltérő
 

gyártási eljárással állították elő.

Új termék:
 

minden olyan élelmiszer, amelyet az adott belföldi élelmiszer-előállító
 

az 
adott élelmiszer-előállító

 
helyen, és/vagy adott összetételben, és/vagy csomagolásban 

eddig még nem állított elő, továbbá
 

minden olyan élelmiszer, amelyet az adott külföldi 
előállítótól adott összetételben, illetőleg csomagolásban eddig nem importáltak.

Közfogyasztás:
 

a nem saját célra előállított élelmiszernek a lakosság által történő
 közvetlen fogyasztása, vagy ilyen célra élelmiszer-előállító

 
által történő

 továbbfelhasználása.

Élelmiszer-fogyasztó:
 

az élelmiszer végső
 

felhasználója.
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Rendszerszemlélet és minőségbiztosítás

Alapfogalmak:

Minőségszabályozás: Azok az operatív (beavatkozó
 

jellegű) módszerek és 
tevékenységek, melyeket a minőségi követelmények teljesítése érdekében 
alkalmaznak.

Minőségbiztosítás: Mindazon tervezett és rendszeres tevékenységek, amelyek 
megfelelő

 
bizonyosságot nyújtanak arra nézve, hogy a termék (szolgáltatás) a 

megadott minőségi követelményeket teljesíti.

Folyamatszabályozás: Meg kell határozni és tervezni kell a termelést, azokat a 
folyamatokat, amelyek közvetlenül befolyásolják a minőséget és gondoskodni kell 
arról, hogy ezeket a folyamatokat szabályozott körülmények között végezzék.
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Rendszerszemlélet és minőségbiztosítás

Egy rendszer leírásához, létrehozásához szükséges:

-A rendszer tartalmának és határainak rögzítése.

-A nyílt rendszer környezetével való
 

kölcsönhatásainak megállapítása (input, 
output).

-A rendszer strukturálása, az elemek, az alrendszerek azonosítása, illetve 
kialakítása, a belső

 
kapcsolatok megállapítása.

-A rendszerszerű
 

működés egyik nagyon fontos eleme a visszacsatolás (feed-
 back).

A minőségbiztosító
 

rendszerek két alapelve:

-A minőség, mint vállalati stratégia lehetőség a vállalatoknak a kitöréshez, ahhoz, 
hogy megálljanak a lábukon és eredményesek legyenek.

-Ezt a minőséget csak tervszerűen, lehetőleg rendszerszemléletileg felépített 
minőségügyi rendszerrel lehet biztosítani, elérni.
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Rendszerszemlélet és minőségbiztosítás

A minőségszabályozás és folyamatszabályozás kapcsolata:

A vállalat elsődleges feladata a minőségszabályozás területén, hogy miként tudja 
biztosítani, hogy a vállalat a fogyasztói elvárásoknak megfelelő

 
terméket gyártson. 

A vállalat működését az egymással kapcsolatban álló
 

funkcionális egységek, 
osztályok, részlegek tevékenysége által kialakított folyamatok határozzák meg. 
Ezért a minőségszabályozás alapja a vállalati folyamatok irányítása, szabályozása 
kell, hogy legyen.

Folyamat:
 

bármely tevékenység, amely a ráfordításokat, anyagi vagy szellemi 
befektetéseket eredménnyé

 
alakítja.

A folyamat alapelemei:

MUNKAFOLYAMATBESZÁLLÍTÓK
INPUTOK

VEVÕK
OUTPUTOK
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Rendszerszemlélet és minőségbiztosítás
A szállító/vevő

 
kapcsolatok modellje:

ÖNAz ÖN szállítója Az ÖN vevõje
ráfordítás

input
eredmény

output

A világpiacon sikerrel versenyző
 

vállalatok közös jellemzője, hogy olyan teljes körű
 minőségszabályozással

 
rendelkeznek, amely folyamatosan biztosítja a vállalati 

folyamatok összehangolt működését, a belső
 

szállító/felhasználó
 

kapcsolatok 
szabályozottságát. Ez képessé

 
teszi a vállalat vezetést az eredményt, a minőséget 

döntően meghatározó
 

folyamatok irányítására és minimális költséggel biztosítja a 
vevő

 
elvárásainak való

 
megfelelést.
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Az ISO 9000 sorozat
ISO 9000

 
Ez a szabvány adja meg az alapkoncepciókat és leírja a szállító

 
és 

vevő
 

közötti szerződésekben használt szabványok használatát. 
Ugyanez a szabvány útmutatást ad a másik négy szabványának 
használatára.

ISO 9001
 
Ez a szabvány modellezi a minőségbiztosítás követelmény-

 rendszerét a tervezés, fejlesztés, termelés, a berendezések, a 
szervizelés terén, valamint a termékek szállításakor és a 
szolgáltatások végzésekor.

ISO 9002
 
A termelés és termelő

 
berendezések minőségbiztosításának 

modellje.

ISO 9003
 
A minőségbiztosítás modellje arra az esetre, amikor csak végső

 felügyeletre és vizsgálatra van szükség.

ISO 9004
 
Ez a szabvány irányelveket ad a vállalton belüli minőségvezetés,

 -irányítás elemei és tevékenységei kifejlesztésére és 
alkalmazására. Az a vállalt, amely ezt a minőségmenedzsment

 gyakorlatot alkalmazza, megfelel az ISO 9001…9003 szabványok
 követelményeinek.
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Minőségbiztosítási rendszerek
A késztermék centrikus, a hibákat utólagosan megállapító, retrospektív

 minőség-ellenőrzést felváltották a hibákat megelőző, előrejelző, prediktív
 

jellegű
 minőségszabályozási rendszerek.

Speciális élelmiszeripari minőségbiztosítási rendszerek:

-GMP: Good
 

Manufacturing
 

Practice
 

–
 

Helyes Termelési Gyakorlat.

-HACCP: Hazard
 

Analysis
 

Critical
 

Control
 

Point
 

System
 

–
 

Veszély Elemzés 
Kritikus Szabályozási Pontok Rendszere.

-GLP: Good
 

Laboratory
 

Practice
 

–
 

Helyes Laboratóriumi Gyakorlat.

-GALP: Good
 

Automated
 

Laboratory
 

Practice
 

–
 

Helyes Automatizált 
Laboratóriumi Gyakorlat.

-GHP: Good
 

Hygiene
 

Practice
 

–
 

Helyes Higiéniai Gyakorlat.

-GAP: Good
 

Agriculture
 

Practice
 

–
 

Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat.
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A minőség kialakítása és biztosítása a termelési folyamatban

GMP (Jó
 

Gyártási Gyakorlat)

Az élelmiszeripari üzemen belül olyan menedzsment-eljárásokat kell megvalósítani, 
amelyek a jó

 
előállítási gyakorlatra vonatkozó

 
szabálygyűjteményben vannak előírva 

(Codes
 

of
 

Good
 

Manufacturing
 

Practice, CGMP).

A jó
 

gyártási gyakorlat magában foglalja mindazon termelési műveleteket, 
amelyekkel a megfelelő

 
élelmezés-egészségügyi biztonságú

 
termék folyamatosan 

állítható
 

elő.

A GMP-előírás
 

rendszere tartalmazza a szükséges műveleteket, gépi 
berendezéseket, eszközöket, ezek üzemi elhelyezését. Meghatározza a szükséges 
laboratóriumi vizsgálatokat, a higiéniai, egészségügyi előírásokat.

Minőségi kör:
1. marketing

2. gyártmány- és
gyártástervezés, fejlesztés

3. Anyagbeszerzés és
átvétel

4. termelés

5. minõségfelügyelet

6. tárolás, raktározás

7. értékesítés
(forgalmazás, fogyasztás)
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A minőség kialakítása és biztosítása a termelési folyamatban

A GMP 5 eleme: (5M)

-Munkafeltételek: A megfelelő
 

munkafeltételek, munkahely létesítése, az üzem 
telepítése, tervezése, építése, gépi berendezései és eszközei.

-Munkaerő: Az egészséges és szakképzett, fegyelmezett munkaerő.

-Minőségi nyersanyag: Jó
 

minőségű
 

nyers-
 

és alapanyag beszerzése és 
használata.

-Műveletek: Szakszerűen kidolgozott, ellenőrzött gyártási műveletek.

-Minőségmegőrzés: A minőség megőrzését biztosító
 

szállítási és tárolási 
körülmények.

Az öt alapelv rugalmasan bővíthető, pl. információk nyerésére alkalmas vizsgálati 
rendszerek alkalmazása (GLP, GALP).
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A minőség kialakítása és biztosítása a termelési folyamatban

A jó
 

gyártási gyakorlat és higiéniai gyakorlat (GHP) számos ponton csatlakozik 
egymáshoz:

A GMP eszközrendszere Élelmiszer-higiéniai szabályzat

Munkafelvétel
-Telepítés
-Épület
-Berendezés

Létesítmény
-Telepítés
-Üzemi higiénia
-Környezeti higiénia

Munkaerő Személyi higiénia

Anyagbeszerzés Nyersanyag
-

 
termelési, begyűjtési higiénia

Műveletek Gyártási higiénia

Minőségmegőrzés Tárolási, szállítási higiénia
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A minőség kialakítása és biztosítása a termelési folyamatban

A GMP legfontosabb szempontjai az élelmiszer-előállítási folyamatban:

1. Termelési eljárások, folyamatok:

-
 

Az elérendő
 

követelmények, célkitűzések világos és egyértelmű
 meghatározása. Az előírások kidolgozása a gyártási műveletekhez, a 

szükséges eszközök meghatározása, eszközhasználat pontosítása, a 
vonatkozó

 
felülvizsgálati rendszer kialakítása.

-
 

A kitűzött termelési célokhoz szükséges feltételek biztosítása (pl. munkahely, 
berendezések, szakképzett munkaerő

 
stb.).

-
 

A műveletek egyértelműen, világos fogalmazással leírt utasítása.

-
 

A munkafolyamatban részt vevő
 

dolgozók megfelelő
 

szakoktatása.

-
 

Az adatok rögzítése a műveleti előírások pontos betartásának 
dokumentálásához.

-
 

A rögzítet adatok tárolása, a gyártás, a gyártott tétel, a raktározási és szállítási 
viszonyok, a forgalmazási körülmények nyomon követése.

-
 

Megfelelő
 

tétel-visszahívási rendszer kidolgozása.
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A minőség kialakítása és biztosítása a termelési folyamatban

2.
 

Minőségellenőrzési feladatok a GMP rendszerben:

-
 

A megfelelő
 

minőségbiztosítási személyi állomány kialakítása, a termeléstől 
független minőségbiztosítási vezető

 
kijelölése.

-
 

A megfelelően szakképzett személyzet kiválasztása, akik számára biztosítják a 
szükséges anyagi, tárgyi, technikai segédleteket.

-
 

Megadott vizsgálati módszerek alkalmazása.

-
 

Nyers-
 

és segédanyag-átvételi rendszer kidolgozása és működtetése.

-
 

Gyors, visszacsatolásos információs rendszer kialakítása.

-
 

A késztermék időszakos, igény szerinti visszatartási eljárási rendjének 
kidolgozása.

-
 

Olyan mintavételi rend kialakítása, amely lehetővé
 

teszi a tartóssági próbát, ill. a 
vizsgálatok ismétlését.

-
 

A reklamált minták hibaoki
 

analízise.

-
 

Az ellenőrzési adatok értékelése, jelentések összeállítása, dokumentációs 
tevékenység.

-
 

Hatósági szervekkel való
 

kapcsolattartás.
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A minőség kialakítása és biztosítása a termelési folyamatban

HACCP –
 

Veszélyelemzés, kritikus ellenőrzési pontok:

Ez a rendszer a veszélyforrások felderítésén és a veszélyek megelőzésére a 
legalkalmasabb szabályozási pontok, a kritikus ellenőrzési (irányítási) pontok 
megállapításán, a műveletek szabályozásán, felügyeletén alapul.

A rendszer lehetővé
 

teszi a veszélyek megelőzését a termelés folyamatában a 
hibák gyors jelzésével, kijavításával. Ily módon egészségre ártalmas élelmiszer 
nem kerülhet a fogyasztó

 
asztalára.

A HACCP rendszer nem állandó, folyamatosan fejlesztik és terjesztik.

Magyarországon megjelent a Magyar Élelmiszerkönyvben, az alkalmazása 
kötelező!

A HACCP rendszer harmonizáltan alkalmazható
 

az ISO 9000 minőségügyi 
szabványokkal, a vállalat minőségbiztosítási rendszerével összehangoltan 
működtethető.
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A HACCP rendszer
A rendszer alkalmazásának menete:

A HACCP rendszer hét alapelvre épül, ezen alapelvek megvalósítása 12 lépésből 
áll.

Feladatok Alapelvek
1. A HACCP munkacsoport összeállítása
2. A termék leírása
3. A tervezett felhasználás
4. A termelési folyamatábra szerkesztése (bejelölni a veszélyeket, CCP-et)
5. A folyamatábra helyszíni igazolása
6. Veszélyelemzés: A veszélyek és a veszélyek megakadályozására 
szolgáló

 

intézkedések felsorolása minden folyamatlépésre.
1.

7. A kritikus irányítási pontok (CCP) kiválasztása döntésfa alapján 2.
8. Kritikus értékek meghatározása minden kritikus ponton 3.
9. A kritikus pontot felügyelő

 

eljárások meghatározása 4.
10. Javító

 

beavatkozások meghatározása 5.
11. Igazoló

 

eljárás kialakítása 6.
12. Dokumentáció, adatrögzítés, feljegyzések megőrzése 7.
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A HACCP rendszer
1. A folyamatábra készítése:
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A HACCP rendszer

2. A veszélyesség analízise:

Mikrobiológiai veszélyforrások:

-
 

Nyersanyagok, vagy élelmiszer-alkotórészek, amelyeket esetleges patogének, 
ételrontó, ételmérgező

 
organizmusok, toxikus anyagok (toxinok) forrásainak 

tekinthetünk.

-
 

Előállítás, kezelés, vagy szétosztás alatti szennyeződési források.

-
 

Olyan lépések hiányos ellenőrzése a gyártásban, amelyek hatásosan 
elpusztítanák a szóban forgó

 
mikroorganizmusokat.

-
 

Az előállítás, feldolgozás, szétosztás, tárolás stb. alatti történések, amelyek 
elősegítik a mikroorganizmusok túlélésének lehetőségét, sőt csírázását és 
szaporodását is.
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A HACCP rendszer

3. A kritikus ellenőrzési/szabályozási pontok:

Egy kritikus ellenőrzési pont lehetőséget adhat egy mikrobiológiai veszély teljes 
megszüntetésére (CCP1).

Más esetekben a CCP csökkentheti a mikrobiális
 

veszélyt anélkül, hogy teljesen 
megszüntetné

 
(CCP2).

A megfelelő
 

CCP kiválasztása jó
 

mikrobiológiai és mikrobiális
 

ökológiai ismereteket 
igényel.

4. A felügyeleti és minőségellenőrzési eljárások:

A minőségbiztosító
 

osztály, vagy részleg legfőbb feladata és felelőssége a CCP-k
 felügyelete és kontroll tevékenység végzése. Ebbe a folyamatba célszerű

 bevonni az egész személyzetet. Így az elsőfokú
 

felügyeletet már a termelési 
vonal dolgozói végezhetik el.
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A HACCP rendszer

5. Dokumentáció

1.
 

Szint: A vállalat minőségi kézikönyve: tartalmaznia kell a vállalat minőségi 
irányvonalait és meg kell határoznia a vállalat céljait, stratégiáját, valamint 
minőségmenedzsment tervét.

2.
 

Szint: Gyári minőségi kézikönyv: gyári termelést ír le az ottani speciális 
eljárásoknak megfelelően, amelyek a HACCP-re

 
alapozva minden termékre 

elvégzendők.

3.
 

Szint: Üzemrészlegi eljárások: meghatározzák a szükséges specifikus 
eljárásokat a részleg számára.

4.
 

Szint: Egyéni működés-előírási lapok: minden a gyárban dolgozó
 

személy 
kapjon leírást és időbeosztást, amelyet be kell tartania.

5.
 

Szint: Dokumentáció
 

az ellenőrzésről: ide tartozik a laboratóriumi jegyzőkönyv a 
felsorolt eredmények mikrobiológiai vizsgálatáról, az ellenőrző

 
térképek, rajzok, 

grafikonok, termográf
 

feljegyzések, anyagok.
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minőségbiztosítás
A TQM különböző

 
diszciplínákkal ötvözött vezetési folyamat, melynek célja, hogy a 

szervezet minden tevékenységének folyamatos javításával, tökéletesítésével, 
valamint minden dolgozó

 
minőség iránti teljes elkötelezettségével a vevő

 
teljes 

mértékű
 

megelégedettségét érje el a termék vagy szolgáltatás használata során.

Alapelvek:

-Üzleti siker csak abban az esetben érhető
 

el, ha megismerjük és kielégítjük a 
vevők igényeit.

-A minőségkezelésben a vállaltvezetésé
 

az irányító
 

szerep.

-A problémamegoldás és a folyamatos javítás alapja a tényadatokra alapozott, 
statisztikai módszerekkel támogatott okmányozás.

-Egy szervezet minden szintjén, minden funkcionális egységnek saját  munkája 
folyamatos javításával kell támogatnia a rendszer, a vállalati célok megvalósítását.

-A problémamegoldás és az állandó
 

folyamatfejlesztés (javítás) leghatékonyabb 
módja a többfunkciós teamek felállítása és működtetése.

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