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Vállaljuk a HACCP rendszer előírásainak megfelelő kártevő irtást, rovar irtást,
rágcsáló irtást, kártevő mentes állapot fenntartást!
Az Ön, rész ére sz ükséges a vendéglátás, a kereskedelem, élelmisz er gyártás, mez őgaz dasági üz em,
állattartó telep, ipari létesítmény, irodaház , köz intéz mény, egész ségügyi intéz mény területén HACCP
előírásainak megfelelő kez elés?

Mi készséggel állunk az Ön rendelkezésére,
a HACCP-vel kapcsolatban bármely napszakban Budapesten és Budapest
környékén, hétvégén is.
Sz olgáltatásaink :
24 órán belül, Haccp- hez kártevőirtás, kártevő mentesítés,
Eseti Haccp rovarirtás – rágcsáló írtás,
Haccp sz erz ődés kártevőirtásról a Népegész ségügy (Ántsz ) rész ére, (csak megrendelés esetén)
Haccp előírások sz erinti kártevőirtás sz olgáltatások, 6 hónap teljes körű garanciával,

Hívjon MOST : Szántó György – 06 70 620-8744
A Vesz élyelemz és, Kritikus Szabályoz ási Pontok (HACCP) rendszer és
alkalmaz ásának útmutatója
Az irányelv a FAO/WHO Codex Alimentarius Biz ottság CAC/RCP 1- 1969, 4. felülviz sgált
kiadásának (2003) melléklete alapján kész ült.
Ez en irányelv 3. §- a a Vesz élyelemz és és Kritikus Sz abályoz ási Pontok (HACCP)
rendsz ernek a Codex Alimentarius Biz ottság által elfogadott alapelveit sorolja fel. A 4.–5. §
általános útmutatást adnak a rendsz er alkalmaz ásához , elismerve, hogy az alkalmaz ás rész letei változ óak
lehetnek az élelmisz errel kapcsolatos tevékenység körülményeitől függően.
A Vesz élyelemz és, Kritikus Sz abályoz ási Pontok (HACCP) rendsz ere, amely tudományosan megalapoz ott és
módsz eres rendsz er, az élelmisz er biz tonságáról való gondoskodás érdekében megállapítja a jellemz ő
vesz élyeket és kijelöli a sz abályoz ásukra sz olgáló intéz kedéseket. A HACCP esz köz a vesz élyek
értékelésére és olyan sz abályoz ó rendsz er felállítására, amely inkább a megelőz ésre össz pontosít, és
elsősorban nem a végtermék ellenőrz ésére épül. Bármely HACCP- rendsz er képes alkalmaz kodni a
változ ásokhoz , mint például a berendez ések tökéletesítése, a feldolgoz ási módsz erek fejlődése vagy a
technológia fejlesz tése.
A HACCP rendsz er az elsődleges (agrár) termeléstől a végső fogyasz tásig a teljes élelmisz erlánc valamennyi
sz akasz ában alkalmaz ható, és megvalósítani az emberi egész ségre gyakorolt kockáz atok tudományos
biz onyítékainak figyelembevételével kell. Az élelmisz er- biz tonság fokoz ása mellett a HACCP alkalmaz ása más
jelentős előnyöket is nyújthat. A HACCP- rendsz erek alkalmaz ása segítheti, továbbá a hatósági élelmisz erellenőrz ést és az élelmisz er biz tonsága iránti biz alom növelésével előmoz díthatja a nemz etköz i
kereskedelmet.
A HACCP sikeres alkalmaz ásához a vez etés és a dolgoz ók teljes elkötelez ettsége és rész vétele sz ükséges.
Emellett különböz ő sz akterületek, bevonását igényli. Ez ek a sz akterületek az adott HACCP elemz és jellegének
megfelelően az alábbiak lehetnek: mez őgaz dasági, állategész ségügyi, mikrobiológiai, orvosi,
köz egész ségügyi, élelmisz er- technológiai, környez et- egész ségügyi, kémiai, gépész eti sz akértelem az adott
elemz és jellegének megfelelően.
A HACCP alkalmaz ása össz ehangolható a minőségbiz tosítási, például az ISO 9000 sz abványsoroz at sz erinti
rendsz erek megvalósításával, és az ilyen rendsz ereken belül a legelőnyösebb módsz er az élelmisz erbiz tonság növelésére.
Ebben az irányelvben a HACCP alkalmaz ását az élelmisz er- biz tonság sz empontjaiból tárgyaljuk, de ez t a
megköz elítést az élelmisz er- minőség más sz empontjaira is alkalmaz ni lehet.

Fogalom meghat ároz ások

Szabályoz (control): megtesz minden sz ükséges intéz kedést a HACCP- tervben megállapított
követelményeknek való megfelelés biz tosítására és fenntartására.
Szabályozás (control): az az állapot, amelyben a helyes eljárásokat követik és betartják a követelményeket.
Szabályozó intézkedés: bármely intéz kedés és tevékenység, amelyet egy élelmisz er- biz tonsági vesz ély
megelőz ésére, kiküsz öbölésére vagy elfogadható sz intre csökkentésére lehet alkalmaz ni.
Helyesbítő tevékenység: bármely olyan intéz kedés, amelyet akkor kell megtenni, ha a kritikus sz abályoz ási
pont (CCP) felügyelete a sz abályoz ottság csökkenését vagy elvesz tését jelz i.
Kritikus Szabályozási Pont (CCP): olyan lépés, amikor sz abályoz ást lehet alkalmaz ni és az lényeges egy
élelmisz er- biz tonsági vesz ély megelőz éséhez , kiküsz öböléséhez vagy elfogadható sz intre csökkentéséhez .
Kritikus határérték: olyan előírás, amely elválasz tja az elfogadhatóságot a nem elfogadhatóságtól.
Eltérés: egy kritikus határérték elérésének sikertelensége.
Folyamatábra: valamely meghatároz ott élelmisz er előállításához vagy feldolgoz ásához hasz nált lépések vagy
műveletek sorrendjének módsz eres ábráz olása.
HACCP: olyan rendsz er, amely meghatároz z a, értékeli és sz abályoz z a az élelmisz er- biz tonság
sz empontjából jelentős vesz élyeket.
HACCP-terv: a HACCP- alapelvekkel össz hangban kész ített dokumentum, amelynek célja, hogy biz tosítsa az
élelmisz erlánc figyelembe vett rész ében az élelmisz er- biz tonság sz empontjából jelentős vesz élyek
sz abályoz ását.
Veszély: az élelmisz erben előforduló biológiai, kémiai vagy fiz ikai hatású anyag, vagy az élelmisz er olyan
állapota, amelynek káros egész ségügyi hatása lehet.
Veszélyelemzés: a vesz élyekről és a jelenlétükhöz vez ető körülményekről való információgyűjtés és értékelés
folyamata annak eldöntésére, hogy az élelmisz er- biz tonság sz empontjából, mely tényez ők jelentősek és ez ért
ez ekkel kell foglalkoz ni a HACCP- tervben.
Felügyelet (monitor): a megfigyelések vagy a mérések tervez ett soroz atának végz ésére irányuló tevékenység,
annak megállapítására, hogy a CCP sz abályoz ás alatt áll- e.
Lépés: az élelmisz erlánc egy pontja, eljárása, művelete vagy sz akasz a, beleértve a nyersanyagokat, az
elsődleges termeléstől a végső fogyasz tásig.
Érvényesítés (validálás): biz onyítékok gyűjtése arra vonatkoz óan, hogy a HACCP- t erv elemei hatékonyak.
Igazolás (verifikálás): a felügyelettől eltérő módsz erek, eljárások, viz sgálatok és más értékelések alkalmaz ása,
a HACCP- tervnek való megfelelés megállapítására.

A HACCP rendsz er alapelvei
A HACCP-rendsz er a következő hét alapelvből áll:
1. alapelv Vesz élyelemz és végz ése.
2. alapelv A Kritikus Sz abályoz ási Pontok (CCP- k) meghatároz ása.
3. alapelv A kritikus határérték(ek) megállapítása.
4. alapelv A CCP sz abályoz ását felügyelő rendsz er felállítása.
5. alapelv Az on helyesbítő tevékenység meghatároz ása, amit akkor kell elvégez ni, ha a felügyelet az t
jelz i, hogy egy adott CCP nem áll sz abályoz ás alatt.
6. alapelv Az igaz olásra sz olgáló eljárások megállapítása, annak megerősítésére, hogy a HACCPrendsz er hat ékonyan működik.
7. alapelv Olyan dokumentáció létrehoz ása, amely minden eljárást és nyilvántartást tartalmaz ez en

alapelvekhez és alkalmaz ásukhoz .

A HACCP rendsz er alapelveinek alkalmazása
Mielőtt a HACCP- t az élelmisz erlánc bármely rész ére alkalmaz nánk, az adott sz akasz nak olyan előfeltételi
programokat kell működtetnie, amelyek megfelelnek a Codex élelmisz er- higiéniai általános alapelvei sz erinti jó
higiéniai gyakorlatnak a megfelelő Codex Gyakorlati Sz abályz atoknak és a vonatkoz ó élelmisz er- biz tonsági
előírásoknak.
A HACCP ez en előfeltételi programjainak, beleértve az oktatást, jól kialakítottnak, teljesen működőképesnek és
igaz olási tevékenységgel alátámasz tottnak kell lenniük annak érdekében, hogy elősegítsék a HACCP rendsz er
sikeres alkalmaz ását és megvalósítását.
Egy hatékony HACCP rendsz er megvalósításához minden élelmisz er- vállalkoz ásnál a vez etés tudatossága és
elkötelez ettsége sz ükséges.
A hatékonyság továbbá arra épül, hogy a vez etés és az alkalmaz ottak rendelkez nek a megfelelő HACCP
tudással és tapasz talatokkal.
A vesz élyek megállapítása, értékelése és a HACCP- rendsz erek tervez ésének és alkalmaz ásának további
lépései során figyelembe kell venni a nyersanyagok, az alapanyagok, az élelmisz er- feldolgoz ás során követett
gyakorlat hatásait, a feldolgoz ási folyamatok sz erepét a vesz élyek elhárításában, a termék várható végső
felhasz nálását és a vesz élyez tetésnek kitett fogyasz tói csoportokat, valamint az élelmisz er- biz tonságra
vonatkoz ó járványügyi biz onyítékokat.
A HACCP- rendsz ernek az a célja, hogy a sz abályoz ást a krit ikus sz abályoz ási pont okra (CCP- kre)
össz pont osít sa. Amennyiben olyan vesz élyt állapítottak meg, amit sz abályoz ás alatt kellene tartani, de nem
találtak hoz z á kritikus sz abályoz ási pontokat, akkor mérlegelni kell a tevékenység átalakítását.
A HACCP- t minden egyes tevékenységre külön- külön kell alkalmaz ni. A higiéniai gyakorlatra vonatkoz ó Codex
előírásokban példaként megadott kritikus sz abályoz ási pontok nem jelentik feltétlenül az adott egyedi
alkalmaz ásra vonatkoz ó össz es CCP- t, és ez ek eltérő jellegűek is lehetnek.
Amennyiben megváltoz tatják a terméket, a folyamatot vagy bármely műveletet, a HACCP alkalmaz ását felül kell
viz sgálni és végre kell hajtani a sz ükséges változ tatásokat.
A HACCP alapelvek alkalmaz ásáért az egyes vállalkoz ások saját maguk felelősek.
Az onban a kormányz atok és a vállalkoz ások elismerik, hogy lehetnek olyan akadályok, amelyek gátolják a
HACCP alapelvek hat ékony alkalmaz ását egyes vállalkoz ásoknál. Ez különösen a kis- és/vagy kevésbé
fejlett vállalkoz ásokra vonatkoz ik. Bár méltányolják, hogy a HACCP alkalmaz ása során fontos a vállalkoz áshoz
alkalmaz kodó rugalmasság, a HACCP rendsz erben mind a hét alapelvet alkalmaz ni kell.
Ez a rugalmasság vegye figyelembe a tevékenység jellegét és méretét, beleértve az emberi és pénz ügyi
erőforrásokat, az infrastruktúrát, a folyamatokat, a tudást és a gyakorlatot korlátoz ó feltételeket.
A kis- és/vagy kevésbé fejlett vállalkoz ások nem minden esetben rendelkez nek saját maguk egy hatékony
HACCP t erv kidolgoz ásához és megvalósít ásához az erőforrásokkal és a sz ükséges sz akértelemmel. Ilyen
esetekben más forrásokból kell sz akért ői tanácsot kérni, amelyek lehetnek sz akmai és ipari sz övetségek,
független sz akértők és az ellenőrz ő (sz abályoz ó) hatóságok. Értékes segítséget nyújthat a HACCP
sz akirodalom és a különösen az ágaz ati HACCP útmutatók. A sz akértők által a folyamatra vagy a tevékenység
jellegére vonatkoz ó HACCP útmutatók hasz nos segédesz köz öket nyújthatnak a vállalkoz ások sz ámára a
HACCP terv megtervez éséhez és megvalósításához .
Amikor az élelmisz er vállalkoz ások sz akértők által kidolgoz ot t HACCP út mut at ást hasz nálnak, lényeges,
hogy az speciálisan az adott élelmisz erre és/vagy folyamatra vonatkoz z on. A HACCP megvalósításának
akadályaira, különösképpen a kis- és kevésbé fejlett vállalkoz ásokra, valamint az ez en akadályok
leküz désére vonatkoz ó rész letesebb információ “A HACCP alkalmaz ásának akadályai, különösen a kis- és
kevésbé fejlett vállalkoz ásoknál és leküz désükre sz olgáló megköz elítések” című FAO/WHO dokumentumban
található (elkész ítés alatt).
Mindamellett bármely HACCP rendsz er hatékonysága az on alapsz ik, hogy a vez etés és az alkalmaz ottak
rendelkez nek- e a megfelelő HACCP tudással és tapasz talattal, ez ért sz ükséges a vez etők és minden sz intjén
az alkalmaz ottak rendsz eresen ismétlődő oktatása, ahol ez megoldható.

1. A HACCP-munkacsoport össz eállítása

Az élelmisz errel foglalkoz ó vállalkoz ásnak biz tosítania kell, hogy a hatékony HACCP- t erv kidolgoz ásához
álljon rendelkez ésre az adott termékre vonatkoz ó megfelelő speciális tudás és sz akértelem. Optimális esetben
ez t egy különböz ő sz akterületeket képviselő munkacsoport össz eállításával lehet elérni. Amennyiben nem áll
rendelkez ésre ilyen sz akértelem ház on belül, akkor a sz akértői tanácsot más forrásokból kell besz erez ni, mint
például a sz akmai és ipari sz övetségek, független sz akértők, ellenőrz ő hatóságok, a HACCP sz akirodalom és
a HACCP útmutatók (beleértve az ágaz ati HACCP útmutatókat). Lehetséges, hogy egy jól képz ett sz emély a
fentiekben említett útmutatást felhasz nálva képes a HACCP- t ház on belül megvalósítani.
Meg kell határoz ni a HACCP- terv alkalmaz ási területét. Az alkalmaz ási területben meg kell határoz ni, hogy az
élelmisz erlánc melyik területére vonatkoz ik, és melyik általános vesz élycsoportokkal foglalkoz ik a HACCP- terv
(az az minden vesz élycsoporttal foglalkoz ik- e vagy csak kiválasz tott csoportokkal).

2. A termék leírása
Meg kell fogalmaz ni a termék teljes leírását, amelynek tartalmaz nia kell a biz tonságra vonatkoz ó információkat,
mint például az össz etételt, a fiz ikai/kémiai sz erkez etet (beleértve az a w- t, pH- t stb.), a mikrobapusz tító,
sz aporodás gátló kez eléseket (hőkez elés, fagyasz tás, sólében pácolás, füstölés, stb.) a csomagolást, a
tartóssági és tárolási körülményeket és a forgalmaz ás módját.
Az olyan vállalkoz ásoknál, amelyeknek több hasonló jellegű termékük van, mint például a vendéglátó és
köz étkez tető tevékenység, hatékony módsz er lehet, ha a hasonló tulajdonságú, vagy hasonló feldolgoz ási
lépésekkel előállított termékeket csoportosítják a HACCP terv kidolgoz ásához .

3. A tervez ett f elhasz nálás meghatározása
A tervez ett felhasz nálást a termék végső felhasz nálójának vagy fogyasz tójának várható felhasz nálási sz okásai,
módjai alapján kell meghatároz ni. Egyes esetekben sz ükséges lehet a népesség érz ékeny csoportjainak
figyelembevétele, pl. köz étkez tetésnél.

4. A f olyamatábra sz erkesz tése
A HACCP- munkacsoportnak kell elkész ítenie a folyamatábrát. A folyamatábrának a tevékenység minden lépését
tartalmaz nia kell egy adott termékre.
Ugyanaz t a folyamatábrát lehet hasz nálni több olyan termékre, amelyeket hasonló feldolgoz ási lépésekkel
állítanak elő.
Amennyiben a HACCP- t egy adott tevékenységre alkalmaz z uk, figyelembe kell venni az az t megelőz ő és
követő lépéseket is.

5. A f olyamatábra helysz íni megerősítése
Meg kell győz ődni arról, hogy a feldolgoz ási tevékenységet a folyamatábra sz erint végz ik- e, annak minden
lépése esetében és teljes időtartama alatt, és ahol sz ükséges, helyesbíteni kell a folyamatábrát.
A folyamatábra megerősítését olyan sz emélynek vagy sz emélyeknek kell végez niük, akik megfelelően ismerik
a feldolgoz ási tevékenységet.

6. Minden egyes lépéshez tartoz ó össz es lehetséges veszély f elsorolása, vesz élyelemz és
végz ése, és a meghatároz ott vesz élyek szabályoz ására alkalmas intéz kedések
átgondolása (lásd az 1. alapelvet)
A HACCP- munkacsoportnak fel kell sorolnia minden olyan vesz élyt, amely minden egyes lépés során
éssz erűen feltételez hetően előfordul az elsődleges termeléstől, az előkész ítésen, feldolgoz áson és
forgalmaz áson keresz tül a fogyasz tás pillanatáig.
A HACCP- munkacsoport nak ez után vesz élyelemz ést kell végez nie, hogy a HACCP- t erv elkész ítéséhez
megállapítsa, mely vesz élyek olyan jellegűek, amelyek megsz üntetése, vagy elfogadható sz intre csökkentése
alapvetően fontos és lényeges a biz tonságos élelmisz er- előállításához .
A vesz élyelemz ésnek ahol lehetséges tartalmaz nia kell a következ őket:
a vesz élyek valósz ínű előfordulása és káros egész ségügyi hatásaik súlyossága;
a vesz élyek jelenlétének minőségi és/vagy mennyiségi értékelése;
az aggodalomra okot adó mikroorganiz musok túlélése vagy sz aporodása;
a toxinok, a vegyi vagy a fiz ikai hatású anyagok keletkez ése vagy megmaradása az élelmisz erekben;

és az előz őekhez vez ető körülmények.
Ez után a munkacsoportnak át kell gondolnia, hogy milyen, az egyes vesz élyekre alkalmaz ható sz abályoz ó
intéz kedések állnak rendelkez ésre, ha vannak egyáltalán ilyenek. Egy adott vesz ély sz abályoz ására egynél
több sz abályoz ó intéz kedésre lehet sz ükség, és egy adott sz abályoz ó intéz kedéssel több vesz élyt is lehet
sz abályoz ni.

7. A Kritikus Sz abályoz ási Pontok meghatároz ása
Előfordulhat, hogy több, mint egy CCP- nél alkalmaz nak sz abályoz ást ugyanannak a vesz élynek a kez elésére.
A Kritikus Sz abályoz ási Pont (CCP) meghatároz ását a HACCP- rendsz erben a döntési fa (2. ábra) segíti elő,
amely logikus következ tetésre épülő sz emléletet tükröz . A döntési fát rugalmasan kell alkalmaz ni, figyelembe
véve, hogy a tevékenység termelésre, állatvágásra, feldolgoz ásra, tárolásra, forgalmaz ásra vagy más célra
irányul- e. Ez t útmutatóul kell hasz nálni a CCP- k meghatároz ásához . A döntési fának ez a példája esetleg nem
alkalmaz ható minden helyz etben. Más megköz elítést is lehet alkalmaz ni. Ajánlatos a döntési fa alkalmaz ásának
oktatása.
Amennyiben olyan lépésben állapítottak meg vesz élyt, ahol a biz tonsághoz sz ükséges a sz abályoz ás, de sem
ebben, sem bármely más lépésben nincs sz abályoz ó intéz kedés, akkor a terméket vagy a folyamatot itt, vagy
bármely korábbi/későbbi sz akasz ban módosítani kell, hogy sz abályoz ó intéz kedést lehessen tenni.

8. A kritikus határértékek megállapítása minden CCP-re (lásd a 3. alapelvet)
Minden Kritikus Sz abályoz ási Ponthoz meg kell határoz ni és validálni kell a kritikus határértékeket. Egyes
esetekben egy meghatároz ott lépéshez nemcsak egy, hanem több kritikus határértéket kell kidolgoz ni. A
gyakran hasz nált kritikus határérték paraméterek köz é tartoz nak például a hőmérséklet, az idő, a
nedvességtartalom, a pH, a víz aktivitás, a sz abad klórtartalom és az érz éksz ervi paraméterek, mint pl. a küllem
és az állomány jellemz ő értékei.
Amikor sz akértők által kidolgoz ott HACCP útmutatást hasz nálnak a kritikus határértékek megállapításához
gondot kell fordítani annak biz tosítására, hogy ez ek a határértékek teljes mértékben alkalmaz hatók legyenek az
adott tevékenységre, termékre vagy termékcsoportra. Ez eknek a kritikus határértékeknek mérhetőknek kell
lenniük.

9. A f elügyelő rendsz er f elállítása minden CCP-re (lásd a 4. alapelvet)
A felügyelet egy kritikus sz abályoz ási pont ütemterv sz erinti mérése vagy megfigyelése a hoz z á tartoz ó kritikus
határértékekhez visz onyítva.
A felügyelő eljárásoknak alkalmasaknak kell lenniük arra, hogy jelez z ék a sz abályoz ottság megsz űnését vagy
gyengülését a kritikus sz abályoz ási ponton. Továbbá, a felügyelő módsz ernek ideális esetben ez t az
információt kellő időben kell nyújtania, hogy a kritikus határértékek túllépésének megelőz ésére meg lehessen
tenni az okat a helyesbítéseket, amelyek biz tosítják a folyamat sz abályoz ottságát.
A folyamat helyesbítését akkor kell elvégez ni, amikor a felügyeleti eredmények egy CCP esetében a
sz abályoz ottság megsz űnésének irányába eltolódó trendet jelez nek. A helyesbítéseket az előtt kell
végrehajtani, mielőtt az eltérés bekövetkez ik. A felügyeleti tevékenységből sz ármaz ó adatokat erre kijelölt
sz emélynek kell értékelnie, aki megfelelő ismeretekkel és hatáskörrel rendelkez ik a helyesbítő tevékenységek
időben való megtételéhez .
Ha a felügyelet nem folyamatos, a felügyelet mértékének vagy gyakoriságának elegendőnek kell lennie ahhoz ,
hogy garantálja a CCP sz abályoz ását.
A CCP- ket felügyelő eljárásokat legtöbbsz ör gyorsan kell elvégez ni, mivel többnyire olyan on- line folyamatokra
vonatkoz nak, amelyek esetében nincs idő hossz adalmas analitikai viz sgálatokra. A fiz ikai és a kémiai
viz sgálatok általában előnyösebbek, mint a mikrobiológiai viz sgálatok, mivel gyorsan elvégez hetők és gyakran
ez ek is jelz ik a termék mikrobiológiai sz abályoz ottságát.
A CCP- k felügyeletével kapcsolatos minden nyilvántartást és dokumentumot alá kell írnia a felügyeletet végz ő
sz emély(ek)nek és a vállalat felelős felülviz sgáló alkalmaz ottjának (alkalmaz ottainak).

10. A helyesbítő tevékenységek meghatározása (lásd az 5. alapelvet)
A HACCP- rendsz erben minden CCP- hez egyedi helyesbítő tevékenységet kell kidolgoz ni az előforduló
eltérések kez elésére.
Ez eknek az intéz kedéseknek biz tosítaniuk kell, hogy a CCP ismét sz abályoz ott legyen.

A megtett intéz kedéseknek ki kell terjedniük az érintett termékek megfelelő további kez elésére is. Az eltérést és
a nem megfelelő termék kez elésére vonatkoz ó eljárásokat dokumentálni kell a HACCP- nyilvántartásban.

11. Az igaz olásra sz olgáló eljárások megállapítása (lásd a 6. alapelvet)
Eljárásokat kell megállapítani az igaz olásra. Annak meghatároz ására, hogy a HACCP- rendsz er megfelelően
működik- e, igaz olási és felülviz sgálati módsz ereket, eljárásokat és viz sgálatokat lehet hasz nálni, beleértve a
véletlensz erű mintavételt és viz sgálatot.
Az igaz olás gyakoriságának elegendőnek kell lennie annak megerősítéséhez , hogy a HACCP- rendsz er
megfelelően működik.
Az igaz olást más sz emélynek kell elvégez nie, mint aki felelős a felügyeletért és a helyesbítő tevékenységek
elvégz éséért.
Amikor egyes tevékenységeket nem lehet ház on belül elvégez ni, az igaz olást a vállalkoz ás nevében külső
sz akértőknek vagy képz ett harmadik félnek kell elvégez niük
Az igaz oló tevékenységek példái:
A HACCP- rendsz er és nyilvántartásainak felülviz sgálata.
Az eltérések és a nem megfelelő termékekre vonatkoz ó intéz kedések felülviz sgálata.
Annak megerősítése, hogy a CCP- k felügyelet alatt állnak.
Ahol lehetséges, a validálási tevékenységek tartalmaz z anak intéz kedéseket a HACCP- terv minden elemének
esetében annak megerősítésére, hogy az ok hatásosak.

12. A nyilvántartás és a dokumentáció létrehozása (lásd a 7. alapelvet)
A HACCP- rendsz er alkalmaz ásához fontos a hatékony és pontos nyilvántartás. A HACCP- eljárásokat
dokumentálni kell. A dokumentáció és nyilvántartás alkalmaz kodjon a tevékenység jellegéhez és méretéhez , és
legyen elegendő mértékű ahhoz , hogy segítse a vállalkoz ást annak igaz olásában, hogy a HACCP
sz abályoz ások rendelkez ésre állnak és az okat működtetik.
A sz akértők által kidolgoz ott HACCP útmutató anyagokat (pl. az ágaz ati HACCP útmutatókat) fel lehet hasz nálni
a dokumentáció rész eként, feltéve, hogy ez ek az anyagok tükröz ik a vállalkoz ás jellegz etes, egyedi,
élelmisz errel kapcsolatos tevékenységét.
A dokumentáció néhány példája:
Vesz élyelemz és;
A CCP- k meghatároz ása;
A kritikus határérték meghatároz ása.
A nyilvántartások néhány példája:
CCP- t felügyelő tevékenységek,
Eltérések és hoz z ájuk tartoz ó helyesbítő tevékenységek,
Az elvégz ett igaz olási eljárás
A HACCP- terv módosításai.
A HACCP terv kidolgoz ásának HACCP munkalapjára a 3. ábra mutat be egy példát.
Egy egysz erű nyilvántartási rendsz er is hatékony lehet és az t könnyen el lehet magyaráz ni a dolgoz óknak. Be
lehet építeni az t a létez ő tevékenységekbe és fel lehet hoz z á hasz nálni a létez ő biz onylatokat, például a
sz állítási sz ámlákat és a feljegyz ések vez etésére sz olgáló ellenőrz ő listákat, például a termék
hőmérsékleteket.
Okt at ás
Az iparban, az állami sz erveknél és a felsőoktatásban dolgoz ó sz emélyz et oktatása a HACCP alapelveire és
alkalmaz ásaira, valamint a fogyasz tók ismereteinek növelése fontos elemei a HACCP hatékony
alkalmaz ásának.

A HACCP- tervet támogató speciális oktatás kifejlesz tésének segédesz köz eként olyan munkautasításokat és
eljárásokat kell kidolgoz ni, amelyek minden egyes Kritikus Sz abályoz ási Pontra meghatároz z ák az ott dolgoz ó
üz emeltető sz emélyz et feladatait.
Az elsődleges termelő, az ipar, a forgalmaz ók, a fogyasz tói sz ervez etek és a felelős hatóságok köz ötti
együttműködés alapvető fontosságú. Az ipar és az ellenőrz ő hatóságok köz ös oktatására lehetőséget kell
biz tosítani és folyamatos párbesz édet kell fenntartani, valamint a HACCP gyakorlati alkalmaz ásának
megértéséhez megfelelő légkört kell kialakítani.
Kapcsolat>>

Ha a HACCP- vel kapcsolatban vagy a HACCP témakörében bármilyen további kérdése van,
kérem keressen a kapcsolat oldalon megadott elérhetőségeken, itt: Kapcsolat>>

+ 36 70/ 620-8744
+ 36 1/ 239-0605
Üdvöz lettel: Sz ánt ó György

a rovarirtás és kártevőirtás szakértője!

