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1. ALKALMAZÁSI TERÜLET
1.1. Általános útmutatás
A MagOrganic Cégcsoport (továbbiakban: Cégcsoport) élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerének hatékony működtetésével kívánja bizonyítani, hogy folyamatosan megfelelő terméket biztosít vevőinek az általuk kinyilvánított és rejtett igényeik, valamint a jogszabályi előírások szerint. A
Társaság célja továbbá, hogy fokozza a vevők megelégedettségét, bizalmát az élelmiszerbiztonsági irányítási tevékenységek hatékonyságának növelése által.
1.2. Alkalmazás
A fent leírtak alapján a Cégcsoport vezetése úgy határozott, hogy a
Ökológiai gazdálkodásban termesztett gabonák kezelése és tárolása, bértárolása
Ökológiai gazdálkodásban termesztett takarmányok kezelése és tárolása, bértárolása
Ökológiai gazdálkodásban termesztett ipari zöldségnövények termesztése és kezelése
Ökológiai gazdálkodásban termesztett gyógynövények termesztése és kezelése
Ökológiai gazdálkodásban termesztett ültetvény termesztése és kezelése
Ökológiai gazdálkodásban magyar szürkemarha tartása, tenyésztése hústermelési célra
Ökológiai gazdálkodásban legelők kaszálása és legeltetése
nevű tevékenységeinek minőségi színvonalának folyamatos emelése érdekében ISO 9001, szabvány szerinti minőségbiztosítási rendszert
Ökológiai gazdálkodásban termesztett gabonák kezelése és tárolása, bértárolása
nevű tevékenysége vonatkozásában pedig az FSSC 22000 szabvány szerinti élelmiszer-biztonsági
irányítási rendszert működtet, és fejleszt tovább a jövőben.
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A Cégcsoport saját célra és termeltetésben állít elő Ökológiai státuszú terményt. A növénytermesztés alapvető tulajdonságait és főbb elemeit az ökológiai gazdálkodásról szóló 834/2007/EK
és a 889/2008/EK rendeletek határozzák meg. A termelés folyamatát a szervezet belső munkautasításai és folyamatábrái alapján végezzük. A termeltetésben termelt növények esetén a megbízó specifikációi szerinti módon és módszerrel végezzük a termelést, melyhez az aktuális növényi kultúrára vonatkozó specifikus utasításokon túl úgyszintén az ökológiai gazdálkodásról szóló
rendeletek és külső szakmai dokumentumok utasításait, valamint a szervezet belső utasításait követjük. A Cégcsoport másik fő profilja az ökológiai gazdálkodásból származó termények tárolása
ökológiai gazdálkodási körülmények közt. A tevékenységre irányadók a fent hivatkozott rendeletek, szakmai előírások, valamint a termények kezeléséről és raktári rendről szóló belső leírások és
folyamatok, továbbá a partneri és vevői igények. A Cégcsoport állattenyésztési ágazata ökológiai
besorolású őshonos magyar szürkemarha tenyésztéssel foglalkozik – melyre a fent körülírt rendeletek és az MSzTE által leírt tenyésztési és tartási leírásban foglaltak az irányadók. A fenti öszszes ágazat és tevékenység az Európai Uniós kötelező erejű normákon túl elsődlegesen a hazai
növénytermesztésre és élelmiszer-előállításra vonatkozó jogszabályok és szakmai előírások betartásán alapul. A Cégcsoport működése a NÉBIH által elismert ökológiai gazdálkodást Tanúsításó szerv ellenőrzése és kontrollja alatt áll; a Tanúsító szerv által kiadott általános feltételrendszer és ágazat-specifikus előírások betartásával.
A környezeti feltételek, a termelés, állattartás és tárolás körülményeinek jellegadó módosulása
esetén – mind a vevői, mind a törvényi, jogszabályi változások esetén – a szükséges változtatásokat a HACCP Terv felülvizsgálatával, illetve jelen Élelmiszer-biztonsági irányítási kézikönyv fejezeteiben kívánja szabályozni.
Új termény specifikációk esetén a termesztés, tárolás, tenyésztés és nevelés megtervezését, kialakítását a fent hivatkozott dokumentumok szabályozásai alapján kívánjuk megvalósítani.
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3. SZAKKIFEJEZÉSEK ÉS MEGHATÁROZÁSOK
Az élelmiszer-biztonsági irányítási rendszer használata során alkalmazandó fontosabb szakkifejezéseket és meghatározásokat az ISO 22000:2018 szabvány, az ISO 9000:2015 szabványszótár
és a vonatkozó hazai jogszabályok és az Európai Unió kötelező erejű jogi aktusai tartalmazzák. A
Társaság számára fontos (saját szavakkal értelmezett) egyéb kifejezések és meghatározások (az
felhasznált alap és segédanyagokkal kapcsolatos fogalmak) megtalálhatók az élelmiszerbiztonsági irányítási eljárásokban, illetve munkautasításokban, és az alábbi felsorolásban.
ÉLELMISZER-BIZTONSÁGI POLITIKA: A szabvány által élelmiszer-biztonsági politikának nevezett dokumentum a Társaságnál termékbiztonsági és minőségpolitikaként értelmezendő. Az élelmiszerbiztonsági irányítási rendszer által összegzett termékbiztonsági és általános minőségi célokat, általános irányelveket tartalmaz, amelyeket a Társaság felső vezetése fogalmazott meg, és tett
közzé a szervezet minden szintjén.
SZERVEZET: Az ISO 9000:2015 szabvány értelmében a szervezet a munkatársak csoportja és feltételrendszer, a felelősségi körök, hatáskörök és a kapcsolatok elrendezésével együtt. Ez esetben a meghatározás az élelmiszer-biztonsági irányítási rendszer céljaira érvényes. Az ÉBIR-6.
„Gazdálkodás az erőforrásokkal” fejezetében szereplő ábra a Társaság teljes szervezeti felépítését tartalmazza.
SZÁLLÍTÓ: Az ISO 9000:2015 szabvány értelmében a nyersanyagtermelő, mezőgazdasági szolgáltatást nyújtó, szerviz-feladatokat ellátó, gépgyártással foglalkozó, féltermékszállítás, a rovarés rágcsálóirtást, élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-biztonsági irányítási szaktanácsadást, illetve
egyéb a termék minőségre és biztonságára hatással levő szolgáltatást végző alvállalkozók.
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ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁSBAN TERMESZTETT NÖVÉNYEK:
A Társaság által mezőgazdasági növénytermesztés során a 834/2007/EK és a 889/2008/EK
rendeletek alapján akkreditáltan tanúsított gazdaságban előállított, „HU-ÖKO-01” jelzéssel ellátott, termesztett és gyűjtött növények gyűjtő neve.
ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁSBAN TENYÉSZTETT ÁLLATOK:
A Társaság által a 834/2007/EK és a 889/2008/EK rendeletek alapján akkreditáltan tanúsított
gazdaságban előállított, „HU-ÖKO-01” jelzéssel ellátott tenyésztett, gondozott állatok gyűjtő
neve.
GABONÁK:
Táplálkozási (humán vagy állati) céllal termesztett perjefélék. Tipikusan: búza, kukorica, árpa, triticale
TAKARMÁNYNÖVÉNYEK:
Állatok takarmányozására szolgáló növények. Tipikusan: kukorica, lucerna, takarmányborsó.
BÁLA:
Növényekből bálahálóba göngyölt, illetve szénából, szalmából dróttal vagy más kötözőanyaggal
összefogott, nagyobb távolságra szállítható össze kötözött csomag. Tipikusan: lucerna, gyepszéna.
ZÖLDSÉGNÖVÉNYEK:
Aratás után hűtve tárolandó, gyorsan romló, jellemzően humán táplálkozási célú, magas cukortartalmú növények. Tipikusan: csemegekukorica, zöldborsó, cukkíni.
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GYÓGYNÖVÉNYEK:
Mindazon növények, amelyeknek valamely részét az emberek – a bennük lévő hatóanyagok miatt
– a hagyományok vagy az irodalmi adatok alapján gyógyászati célokra használtak vagy használnak.
TEHÉN: Már ellett nőivarú szarvasmarha.
ÜSZŐ: Nőivarú marha az első ellésig, kortól függetlenül.
BIKA: Kortól függetlenül a szarvasmarha hímivarú egyede.
SZOPÓS BORJÚ: Szarvasmarha a születéstől, a leválasztásig.
VÁLASZTOTT BORJÚ: Az anyatejről leválasztott egyed. Tápláléka a szilárd takarmány.
NÖVENDÉK: Választástól, a tenyésztésbe vételig. (Nőivarú 30-36, hímivarú 30 hónapos koráig)
TANÚSÍTÓ SZERV: A MagOrganic Cégcsoport vonatkozásában a Biokontroll Hungária Nonprofit
Kft.
ÉLELMISZER-BIZTONSÁG: Arra vonatkozó fogalom, hogy az élelmiszer nem ártalmas a fogyasztóra, ha azt rendeltetésszerűen készíti és/vagy fogyasztja el.
ÉLELMISZERLÁNC: Az élelmiszer és összetevői előállítási, feldolgozási, forgalmazási, tárolási és
kezelési szakaszainak és műveleteinek sorrendje az elsődleges termeléstől a fogyasztásig.
ÉLELMISZER-BIZTONSÁGI VESZÉLY: Az élelmiszerben előforduló biológiai, kémiai vagy fizikai hatású anyag, vagy az élelmiszer olyan állapota, amelynek káros egészségügyi hatása lehet.
VÉGTERMÉK: Olyan termék, amelyen a szervezet további feldolgozást vagy átalakítást nem végez.
FOLYAMATÁBRA: A lépések sorrendjének és kölcsönhatásainak vázlatos és módszeres sorrendje.
SZABÁLYOZÓ INTÉZKEDÉS: Élelmiszer-biztonsági intézkedés és tevékenység, amelyet egy élelmiszer-biztonsági veszély megelőzéséhez, kiküszöböléséhez vagy elfogadható szintre csökkentéséhez lehet alkalmazni.
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PRP ELŐFELTÉTELI (PREREKVIZIT) PROGRAM: Az élelmiszerlánc mentén, olyan higiénikus környezet fenntartásához szükséges élelmiszer-biztonsági alapfeltételek és –tevékenységek, amelyek
megfelelőek a termesztéshez, tenyésztéshez, kezeléshez és amelyek biztonságos végterméket
eredményeznek valamint azt, hogy biztonságos élelmiszerek kerüljenek emberi fogyasztásra.
MŰKÖDÉSI PRP MŰKÖDÉSI ELŐFELTÉTELI (PREREKVIZIT) PROGRAM: A veszélyelemzés során
azonosított PRP, amely nélkülözhetetlen ahhoz, hogy az élelmiszer-biztonsági veszélyek beviteli
valószínűségét és/vagy a szennyeződések vagy az élelmiszer-biztonsági veszélyek termékben
vagy a működési környezetben való terjedését szabályozzák.
CCP KRITIKUS SZABÁLYOZÁSI PONT: Olyan élelmiszer-biztonsági lépés, amelynek során szabályozás alkalmazható, és amely lényeges az élelmiszer-biztonsági veszély megelőzéséhez, kiküszöböléséhez vagy elfogadható szintre csökkentéséhez.
KRITIKUS HATÁRÉRTÉK: Olyan határérték, amely elválasztja az elfogadhatóságot a nem elfogadhatóságtól.
FELÜGYELET: Megtervezett sorrendben végrehajtott megfigyelések és/vagy mérések annak értékeléséhez, hogy a szabályozó intézkedések szándék szerint érvényesülnek-e.
HELYESBÍTÉS: Tevékenység egy észlelt nemmegfelelőség (eltérés) megszüntetésére.
HELYESBÍTŐ TEVÉKENYSÉG: Tevékenység egy észlelt nemmegfelelőség (eltérés) vagy más nem
kívánatos helyzet okának kiküszöbölésére.
ÉRVÉNYESÍTÉS /JÓVÁHAGYÁS (VALIDÁLÁS): Élelmiszer-biztonsági bizonyíték nyerése annak
megállapításához, hogy a HACCP-tervben és a működési-PRP-kben szereplő szabályozó intézkedések eredményesek-e.
IGAZOLÁS (VERIFIKÁLÁS): Annak megerősítése objektív bizonyíték szolgáltatásával, hogy az előírt
követelmények teljesültek.
AKTUALIZÁLÁS: Azonnali és/vagy tervezett tevékenység a legfrissebb információk alkalmazásának biztosítására
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ÉLELMISZER-BIZTONSÁGI IRÁNYÍTÁSI ALAPELV: „A szervezetek vezetésének vagy működtetésének
olyan átfogó és alapvető szabálya vagy meggyőződése, amelynek hosszú távú célja a teljesítmény fokozatos fejlesztése a vevőkre való összpontosítás és ezzel egyidejűleg az összes többi
résztvevő igényeinek figyelembevétele révén.
A következőkben a 8 élelmiszer-biztonsági irányítási alapelv kerül ismertetésre az ISO
9000:2015 szabvány meghatározásával és a Társaság szerinti értelmezéssel.
1. ALAPELV
Vevőközpontúság: „A szervezetek vevőiktől függenek, ezért ismerniük kell a jelenlegi és a jövőbeli
vevői szükségleteket, teljesíteniük kell a vevők követelményeit, és igyekezniük kell felülmúlni a vevők elvárásait.”
Azaz a Társaságnak – a felső vezetésnek (ügyvezető, minőségbiztosítási vezető) és az alkalmazottaknak is – meg kell ismernie, és meg kell értenie a vevők igényeit, elvárásait (termékbiztonsága, minősége, paraméterei, szállítási feltételek, stb.). Ezen igényekre és elvárásokra vonatkozó információkat a szervezeten belül megfelelően kell áramoltatni a belső kommunikáció
megfelelő szintű alkalmazásával. A változásokat nyomon kell követni, és el kell juttatni az érdekelt
felek felé. Mérni kell a vevők elégedettségét, és a mért eredmények alapján, szükség esetén be
kell avatkozni a folyamatba. A vevői kapcsolatokat megfelelő módon menedzselni kell, lehetőség
szerint elébe kell menni a vevői igényeknek, hogy azokat túl lehessen teljesíteni.
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2. ALAPELV
Vezetés: „A vezetők megteremtik a szervezet céljainak és igazgatásának egységét. Hozzanak létre és tartsanak fenn olyan belső környezetet, amelyben a munkatársak teljes mértékig részt vehetnek a szervezet céljainak elérésében.”
Azaz a Társaság vezetésének előremutató, példa értékű magatartást kell tanúsítania a szervezet,
és a vevők előtt egyaránt, valamint meg kell állapítania a jövőre mutató megfelelő (elérhető) célkitűzéseket (élelmiszer-biztonsági politika, minőségcélok, minőségterv).
Biztosítani kell a szükséges személyzetet az egyértelműen elválasztott hatáskörök és felelősségek szerinti munkavégzés érdekében. Elő kell segíteni a nyitott, őszinte kommunikációt a szervezeten belül. A személyzetet oktatni kell (szakmai, higiéniai, élelmiszer-biztonsági, élelmiszerbiztonsági irányítási témák), fel kell készíteni a megfelelő munkavégzésre. Egy kihívással bíró jövőképet, valamint az eléréséhez szükséges stratégiát kell meghatározni.
3. ALAPELV
A munkatársak bevonása: „A szervezet lényegét minden szinten a munkatársak jelentik, és az ő
teljes mértékű bevonásuk teszi lehetővé képességeik kihasználását a szervezet javára.”
Azaz az alkalmazottakkal meg kell értetni, és el kell fogadtatni felelősségük súlyát a szervezeten
belül. Meg kell szervezni olyan közös formális és informális megbeszéléseket, melyek során a
megszerzett tudást, és a tapasztalatokat át lehet adni egymásnak. Növelni kell a munkahelyi
megelégedettséget. Olyan identitástudatot kell kialakítani, hogy a dolgozók lelkesek, illetve büszkék legyenek arra, hogy a szervezethez tartoznak. Mindezek elérésére motivációs technikákat
kell alkalmazni.
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4. ALAPELV
Folyamatszemléletű megközelítés: „A kívánt eredményt hatékonyabban lehet elérni, ha a tevékenységeket és a velük kapcsolatos erőforrásokat folyamatként irányítják.”
Meg kell határozni azokat a folyamatokat, amelyek a megfelelő eredmények eléréséhez vezethetnek. Mérni kell a be és kimenő folyamatokat, azok eredményeit. Meg kell határozni a kockázatokat, következményeket és azok hatását a vevőkre . Meg kell határozni a felelősség és hatásköröket a folyamatok megfelelő, gördülékeny, hatékony irányítása érdekében A kívánt eredmény
eléréséhez meg kell határozni az alkalmazandó módszereket, képzéseket, erőforrásokat.
5. ALAPELV
Rendszerszemlélet az irányításban: ”Az egymással összefüggő folyamatok rendszerként való azonosítása, megértése és irányítása hozzájárul ahhoz, hogy a szervezet eredményesen és hatékonyan valósítsa meg céljait.”
Azaz a feldolgozás(ok)hoz meghatározott folyamatokat azonosítani, fejleszteni kell, és létre kell
hozni a leghatékonyabb rendszer-szerkezetet. A rendszer folyamatok összefüggéseit meg kell
érteni folyamatos mérés, fejlesztés, értékelés alkalmazásával.
6. ALAPELV
Folyamatos fejlesztés: „A szervezet működésének átfogó, folyamatos fejlesztése legyen a szervezet állandó célja.”
Tehát a termékeket (különböző szárítmányok), folyamatokat (termeltetés, szárítás, utófeldolgozás, ellenőrzések), irányítási rendszereket folyamatosan tökéletesíteni kell. Meg kell határozni a
növekedési koncepciókat, képzéseket kell biztosítani a folyamatos fejlődés érdekében. A fejlődés
elősegítéséhez és méréséhez megfelelő mérési módszereket kell meghatározni (pl. PDCA ciklus).
Tervezés (Plan) – meg kell határozni azokat a célokat és folyamatokat, amelyek a vevői követelmények, és a szervezet célkitűzéseinek eredményes eléréséhez szükségesek.
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Végrehajtás (Do) – a megtervezett folyamatokat be kell vezetni.
Ellenőrzés (Check) – a folyamatokat, és a termékeket figyelemmel kell kísérni, össze kell hasonlítani a célokkal és követelményekkel, az eredményeket be kell mutatni.
Intézkedés (Act) – intézkedéseket kell hozni a folyamatok működésének folyamatos fejlesztésére.
7. ALAPELV
Tényeken alapuló döntéshozatal: ”Az eredményes döntések az adatok és egyéb információk
elemzésén alapulnak.”
Azaz az adatokat, információkat folyamatosan gyűjteni és elemezni kell. Ezek az adatok lehetnek
belső (felülvizsgálatok, ellenőrzések eredményei), illetve külső forrásból (konkurencia analízis,
benchmarking, vevői auditok eredménye) eredőek. Biztosítani kell a gyűjtött információ hitelességét és hozzáférhetőségét az illetékes munkatársak számára. A szükséges intézkedéseket (pl.
szerződéskötések előtt, szállító kiválasztásakor) a vezetésnek az elemzések alapján kell meghozni.
8. ALAPELV
Kölcsönösen előnyös kapcsolatok a (be)szállítókkal: ”A szervezet és (be)szállítói kölcsönösen
függnek egymástól, és egy kölcsönösen előnyös kapcsolat fokozza mindkettejük értékteremtő
képességét.”
Tehát azonosítani kell, és ki kell választani azokat a (be)szállítókat (nyersanyagtermelő, szárítóüzem(ek), élelmiszer feldolgozó berendezés előállító, féltermékszállítás, rovar- és rágcsálóirtó,
külső labor, stb.), akik kulcs fontosságúak az előállítandó termék minősége szempontjából. A kapcsolatokat a rövid távú előnyök és a hosszútávú célok (ár, minőség és ezek viszonya) szem előtt
tartásával kell kialakítani. A (be)szállítókkal közös fejlesztést támogatni kell (pl. termelők támogatása információval, a szárítóüzemmel közös fejlesztések, vizsgálati módszerek egyeztetése más
laborokkal, stb.). Az információkat, és a jövőbe mutató terveket a szükséges mértékig meg kell
osztani a (be)szállítókkal.
A Társaság által használt dokumentumok definíciói, csoportosítása
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Az élelmiszer-biztonsági irányítási rendszer dokumentumai: olyan előírások, amelyek meghatározzák és szabályozzák (követelményeket tartalmaznak az adott folyamat, vagy annak egy elemének
végrehajtására vonatkozóan) az élelmiszer-biztonsági irányítási rendszer folyamatait. Az élelmiszer-biztonsági irányítási dokumentumok az eredetük szerint lehetnek belső (készítésű) élelmiszer-biztonsági irányítási dokumentumok és külső (készítésű) élelmiszer-biztonsági irányítási dokumentumok.
Belső élelmiszer-biztonsági irányítási dokumentumok: A élelmiszer-biztonsági irányítási rendszer
azon dokumentumai, amelyeket a Társaság saját magának készít el. A csoportjai a tartalmuk szerint:
Élelmiszer-biztonsági irányítási kézikönyv (ÉBIR): az ISO 22000:2018 szabvány vonatkozó követelményei alapján megfogalmazott, saját követelményeket tartalmazó formalizált élelmiszerbiztonsági irányítási dokumentum, amely az esetleges megengedett kizárásokkal együtt publikus
formában körvonalazza a Társaság élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerét. Az egyes szabványkövetelmények tárgyalásakor esetlegesen hivatkozik azokra az élelmiszer-biztonsági irányítási eljárásokra, élelmiszer-biztonsági irányítási utasításokra és egyéb élelmiszer-biztonsági irányítási dokumentumokra, ahol a követelmény kielégítésének részletes szabályozása található.
Technológiai leírások és szabályzatok (TCH): az Élelmiszer-biztonsági irányítási kézikönyv egyes –
folyamatban leírható – követelményeit tartalmazó formalizált élelmiszer-biztonsági irányítási dokumentumok, amelyek meghatározzák a folyamat részét képező tevékenységeket, felelősségeket is. A tevékenységek szükséges részletezése esetén hivatkoznak az élelmiszer-biztonsági irányítási utasításokra és egyéb élelmiszer-biztonsági irányítási dokumentumokra.
Élelmiszer-biztonsági irányítási feljegyzések (ÉBF): az élelmiszer-biztonsági irányítási dokumentáció
azon elemei, melyek valamely élelmiszer-biztonsági irányítási folyamat, vagy valamely tevékenység ellenőrzött állapotát, megfelelőségét utólagosan bizonyítják, igazolják. Az élelmiszerbiztonsági irányítási feljegyzések készülhetnek írásos formában (kézzel, írógéppel, kinyomtatott
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számítógépes fájlként), és elektronikus formában számítógépes fájlként. Az első csoportot papír
alapú feljegyzésnek, a második csoportot számítógépes feljegyzésnek nevezi a Társaság.
Élelmiszer-biztonsági irányítási formanyomtatványok (ÉF): olyan formalizált nyomtatványok, amelyekre a Társaság munkatársai élelmiszer-biztonsági irányítási feljegyzéseket készítenek Ezek a
Technológiai leírások és szabályzatok (TCH) mellékleteiként kerültek elsődlegesen meghatározásra.
A fenti dokumentumok megjelenésüket tekintve lehetnek formalizált, illetve nem formalizált
élelmiszer-biztonsági irányítási dokumentumok.
Formalizált élelmiszer-biztonsági irányítási dokumentumok: olyan belső ÉB irányítási dokumentumok, amelyek megjelenése egységes, megfelel a Társaság formai követelményeire vonatkozó
előírásnak.
Nem formalizált élelmiszer-biztonsági irányítási dokumentumok: olyan belső ÉB irányítási dokumentumok, amelyek nem felelnek meg a formai követelményeknek. (Az élelmiszer-biztonsági irányítási rendszer bevezetése előtt elkészült dokumentumok, amelyek formalizálására egyelőre nincs
szükség.)
Külső élelmiszer-biztonsági irányítási dokumentumok: olyan – külső eredetük miatt nem formalizált
– élelmiszer-biztonsági irányítási dokumentumok, amelyeket a Társaság valamely külső forrásból
szerez be (pl.: a tevékenységi területre vonatkozó jogszabályok, ágazati szabványok, Élelmiszerkönyv, szakkönyvek, vevők dokumentumai, stb.).
Egyéb dokumentumok: olyan előírások, amelyek az élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerrel
kapcsolatos követelményeket nem tartalmaznak, így az élelmiszer-biztonsági irányítási dokumentumokban ezekre nem található hivatkozás (pl.: Számviteli törvény, számviteli politika).
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A Társaság dokumentációs rendszerének felépítését az alábbi ábra mutatja.

Egyéb, nem
formalizált
dokumentum
ok

Feljegyzések (ÉF, ÉBF)

Technológiai utasítások, szabályzatok (TCH)

Élelmiszer Biztonsági Kézikönyv

1. ábra: A MagOrganic Cégcsoport dokumentációs rendszerének felépítése
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4. ÉLELMISZER-BIZTONSÁGI IRÁNYÍTÁSI RENDSZER
4.1. A SZERVEZET ÉS KÖRNYEZETÉNEK MEGÉRTÉSE
A Cégcsoportunk természetes alapanyagokból, teljes értékű BIO élelmiszert állít elő, és tárol. A
forgalmazásra kerülő termékek esetében minden esetben törekszünk a vevő által elvárt minőség
teljesítésére.
Cégcsoportunk gazdasági társaságok szerinti összetétele:
1.

MagOrganic Befektetési és Szolgáltató Kft.
a. Tulajdonosi szerkezet: 100% GSK Holding Kft.
b. Tevékenység:
i. Cégcsoporton belüli és külsős BIO termény adás-vétele kül- és belföldre
ii. Mezőgazdasági szolgáltatások
iii. Rackajuhok tartása és legeltetése
c. Alkalmazottak: 20 fő
d. Ügyvezetők: Simonné Lipcsey Zsuzsanna, Simon Attila

2. Bánó Tanya Mezőgazdasági Kft.
a. Tulajdonosi szerkezet: 25% magánszemély, 75% MagOrganic Kft.
b. Tevékenység:
i. BIO növény termelő cég több, mint 650 hektáron
ii. BIO gabonatárolás
iii. BIO termény tárolási szolgáltatás, szárítás és tisztítás
iv. földmunkagép, rakodógép szolgáltatás
v. Rackajuhok tartása és legeltetése
c. Alkalmazottak: 9 fő
d. Ügyvezetők: Simonné Lipcsey Zsuzsanna, Simon Attila
3. Fövenyes Mezőgazdasági Kft.
a. Tulajdonosi szerkezet: 100% MagOrganic Kft.
b. Tevékenység:
i. BIO növény termelő cég több, mint 900 hektáron
ii. Rackajuhok tartása és legeltetése
c. Alkalmazottak: 0 fő
d. Ügyvezetők: Simonné Lipcsey Zsuzsanna, Simon Attila
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Bio Bos Mezőgazdasági Kft.
e. Tulajdonosi szerkezet: 100% MagOrganic Kft.
f. Tevékenység:
i. BIO magyar szürke marha tartás, legeltetés – saját és külsős célra is. Saját állatállomány: 400 egyed fölötti
ii. BIO növény termelő cég, legelők és szántók több mint 1300 hektáron
g. Alkalmazottak: 7 fő
h. Ügyvezetők: Tóth György, Simon Attila
4. Róna Hát Mezőgazdasági Kft.
a. Tulajdonosi szerkezet: 100% MagOrganic Kft.
b. Tevékenység:
i. BIO magyar szürke marha tartás, legeltetés, állatállomány: ~ 10 egyed
c. Alkalmazottak: 0 fő
d. Ügyvezetők: Tóth György, Simon Attila
5. Hungaricum 2005 Kft.
a. Tulajdonosi szerkezet: 100% MagOrganic Kft.
b. Tevékenység:
i. BIO magyar szürke marha tartás, legeltetés, állatállomány: ~ 100 egyed
c. Alkalmazottak: 0 fő
d. Ügyvezetők: Tóth György, Simon Attila
6. Magor-DAK Zrt.
a. Tulajdonosi szerkezet: 100% MagOrganic Kft.
b. Tevékenység:
i. földtulajdonos cég 300 hektár fölötti területtel
c. Alkalmazottak: 0 fő
d. Vezérigazgató: Simon Attila
A Cégcsoport vezetői szerkezete, ágazatok:
1.

Növénytermesztési Ágazat

A Magorganic Kft. kapcsolt vállalkozásai (együttesen Cégcsoport) összesen 1300 ha szántóterülettel és 1500 ha gyepterülettel rendelkeznek. Az eredményes gazdálkodás annál inkább nagy
jelentőségű, hogy a szántóterületek aranykorona értéke alacsony, 10 és 20 aranykorona között
mozog. Ezek a területek Tiszafüred, Tiszaszőlős, Tiszaigar, Tiszaörs és Tiszaszentimre határain helyezkednek el, ahol az évi átlagos csapadék mennyisége 400-500 mm között alakul, ráadásul
ennek az eloszlása nem túl optimális, mert nagy része a téli hónapokban esik és a vegetációs időszakban többször fordul elő aszályos periódus.
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A gyepterületeken a Bio Bos Kft őshonos magyar szürke gulyái legelnek, de mintegy 300 ha-t
kaszálnunk kell az állatok téli takarmány-bázisának kialakítása céljából.
Munkatársaink:
A növénytermesztésben az állandó foglalkoztatotti létszám 12 mezőgazdasági gépkezelőből, 3
gépszerelőből, valamint 1 raktárosból áll. A munkavállalók irányításáról a termelési és szakmai
igazgató, valamint a termelésirányító gondoskodik.
2. Állattenyésztési ágazat
Cégünk őshonos magyar szürke szarvasmarha tartásával-tenyésztésével foglalkozik. Tagjai vagyunk a Magyar szürke Szarvasmarhát Tenyésztők Egyesületének. Részt veszünk a „VP-őshonos
állatok in situ” megőrzésében is.
Az állomány nagysága 950-1100 egyed között van. A létszámváltozást egy éven belül az ellések
ideje, illetve az állat-értékesítések alakítják. A bio státuszú állomány legeltetési idényben 3 gulyaálláson a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságától bérelt „NATURA 2000” ősgyepen legel. A
teleltetési időszakban a cégcsoport területein megtermelt bio tömegtakarmányokkal látjuk el állatainkat.
Munkatársaink:
Az állandó foglalkoztatotti létszám 2 gulyásból, 2 állatgondozóból áll. A munkavállalók irányításáról a termelési és szakmai igazgató, valamint a termelésirányító gondoskodik. Időszakosan 2 gulyás segíti az ágazat munkáját.
3. Ügyviteli csoport
A több tagból álló Cégcsoport dokumentum kezelését adminisztrátor munkarendű munkavállalók látják el. Az adminisztratív munkatársak feladatai közé tartozik az utalások, kintlévőségek kezelése, az iktatás, a szerződések elkészítése, készletkezelés, bevallások, adatszolgáltatások elkészítése, pénzügyi tervezés és a minőségbiztosítási rendszer naprakészen tartása.
Munkatársaink:
Az ügyviteli feladatokat egy adminisztrátor, egy minőségügyi asszisztens és egy operatív vezető
látja el; feladatukat az gazdasági és operatív igazgató irányítja és ellenőrzi.
Az üzem fenntartásánál is figyelembe vesszük a környezetvédelmi szempontokat. A telephelyeken a gyomirtást mechanikai és kézi módon végezzük. A Cégcsoport üzemi területeit és irodaházait kizárólag Ökológiai besorolású (BIO) és lebomló tisztító- és fertőtlenítőszerrel tisztítjuk és
fertőtlenítjük. Ez az ökológiai gazdálkodást folytató társaságok és az ökológiai szemléletű gazdálMagorganic Cégcsoport. 1. verzió, Kiadás dátuma: 2022. február 01.
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kodók tevékenysége kapcsán alapvető. Hulladék-előállításunkat igyekszünk minimális mértékre
szorítani. A hulladékot szelektíven gyűjtjük, az irodai munkánkhoz újrahasznosított nyomtatópapírt
és újrahasznosított borítékokat használunk fel. Jövőbeli beruházásainkat környezetvédelmi és
energiatakarékossági célok vezérlik – így terveink között szerepel egy nagyobb léptékű napkollektor-szerkezet rögzítése a folyamatos energiaellátást igénylő gépek megtáplálására a Cégcsoport központjában.
4.2. AZ ÉRDEKELT FELEK SZÜKSÉGLETEINEK ÉS ELVÁRÁSAINAK MEGÉRTÉSE
4.2.1. Érdekelt felek
A cég működését jelentősen befolyásolják a következő felek:
 tulajdonos
 vezető beosztású munkavállalók
 termelők / beszállítók / szolgáltatók
 vevők
 szomszédos földtulajdonosok
 szállítást végző cégek
 önkormányzatok és hatóságok
 a Cégcsoport munkatársai
 a kapcsolt vállalkozások
Az érdekelt felek követelményeit az alábbiak szerint kezeljük:
•
•
•
•
•
•
•

•

•

tulajdonos: éves tervek alapján havi szintű lebontásban az ügyvezető igazgatóval egyeztetve kerül kommunikálásra mérésre;
vezető beosztású munkavállalók: vezetői megbeszélések, saját hatáskörben és ügykörben
kiadott utasítások alapján, illetve projektek értékeléseiben kerülnek közlésre és mérésre.
termelők / beszállítók / szolgáltatók: a termékekkel kapcsolatos információkat termékleírásokban (specifikációkban) adják meg;
vevők: a termékek megrendelésekor adják meg a szükséges paramétereket;
szomszédos földtulajdonosok: a helyi gazdálkodó szervek közötti kommunikációban adják
meg követelményeiket;
a szolgáltatást és szállítást végző cég: a feltételeket és a követelményeket a társaság központi irodája egyezteti a szolgáltatóval;
önkormányzatok és hatóságok: az adott ágazat szakirányítója felelős a jogszabályi változások nyomonkövetéséért (pénzügyek: ügyvezető; munka- és tűzvédelem adott vállalkozó,
élelmiszer előállítás minőségügyi vezető stb.);
a Cégcsoport munkatársai: a munkatársak felől érkező igényeket, elvárásokat az ágazatvezető továbbítja az ügyvezetés és a tulajdonos felé;
kapcsolt vállalkozások: Azonos cél érdekében folyó termelés érdekében az ügyvezetés és
a közös menedzsment biztosítja az egymással kapcsolatos elvárások kommunikálását.
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4.3. AZ ÉBIR RENDSZER ALKALMAZÁSI TERÜLETÉNEK MEGHATÁROZÁSA
A Magorganic Cégcsoport eredményes működése hosszú távon úgy biztosítható, ha a szolgáltatások színvonalának alakítása a piac mindenkori igényeihez történik. Mivel a cég hírnevének,
meglévő pozíciójának fenntartását és erősítését elvárásoknak megfelelő minőség, valamint a hatékony minőségirányítás garantálja, ezért kiemelt fontosságot kell tulajdonítani mindazon tevékenységnek, amely a célok elérését segíti.
A minőségirányítási rendszert úgy kell kialakítani, és úgy kell működtetni, hogy az megfeleljen az
ügyfelek elvárásainak, a hazai és a nemzetközi előírásoknak, és biztosítsa a minőségpolitika, illetve
a minőségügyi célok megvalósulását, a cég eredményességét, a dolgozók megélhetését.
Ezen feladatok megvalósítására a vezetőség elkötelezi magát.
4.4. Az ÉBIR rendszer és folyamatai
A Társaság az ÉBIR rendszerét a jelen kézikönyv szerint működteti, amely kézikönyv tartalmazza a
Cégcsoporti politikát, minőségirányítási eljárások leírását, illetve az azokra történő hivatkozást.
A kézikönyvben és hivatkozásaiban meghatározottak:


a megvalósításhoz szükséges folyamatok



ezen folyamatok sorrendje és kölcsönhatása



az eredményes folyamatszabályozáshoz szükséges jellemzők és módszerek



a folyamatszabályozáshoz szükséges információk rendelkezésre állása



a folyamatok figyelése, mérése, elemzése és értékelése



a tervezett eredmények és a folyamatos javítás eléréséhez szükséges tevékenységek



a rendelkezésre álló információk és a folyamatok megtörténését igazoló dokumentációk
szabályozása, rögzítésének módja és megőrzésének rendje



mindezek megvalósulásához szükséges erőforrások biztosításáért felelős személyek.
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5. VEZETŐI SZEREPVÁLLALÁS
5.1. A VEZETŐI SZEREPVÁLLALÁS ÉS ELKÖTELEZETTSÉG
A Társaság felső vezetése (ügyvezető, ágazati és operatív igazgatók és vezetők) elkötelezte magát az ISO 9001 és az FSSC 22000 szabvány szerinti élelmiszer-biztonsági irányítási rendszer kiépítésére, bevezetésére, hatékony működtetésére, és folyamatos fejlesztésére. Mindezen elhatározás alapján biztosítja a következőket:
 Meghatározza, megismerteti, és időközönként felülvizsgálja a Társaság élelmiszerbiztonsági politikáját. Biztosítja az ÉBIR célok meghatározását, valamint biztosítja az ÉBIR
politika és az ÉBIR célok összhangját.
 Biztosítja az ÉBIR követelmények beépülését a szervezet üzleti folyamataiba.
 Kapcsolatot tart a vevővel a vevői követelmények naprakészen tartása és a vevői elégedettség visszacsatolása érdekében. Kapcsolatot tart a termelőkkel, szállítókkal.
 Tudatosítja a szervezet minden szintjén a vevői követelmények és a külső szabályozások
(jogszabályok, rendeletek, szabványok, TCH) betartásának jelentőségét.
 Vezetőségi átvizsgálásokat tart rendszeres időközönként ezzel biztosítva azt, hogy az ÉBIR
rendszer elérje a kitűzött eredményeket.
 Gondoskodik a tevékenységekhez szükséges (vevői igények kielégítése) emberi, pénzügyi
és tárgyi erőforrásokról
 Gondoskodik a folyamatos fejlesztésről a technológiában és a minőségirányításban.
 Támogatja az élelmiszer-biztonsági csoport tevékenységét a veszélyek értékelését minden
egyes azonosított élelmiszer-biztonsági veszélyre elvégzi, hogy meghatározza vajon annak
kiküszöbölése vagy elfogadható szintre csökkentése nélkülözhetetlen-e a biztonságos
termék előállításához.
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5.2 POLITIKA
5.2.1. Az élelmiszer-biztonsági politika kialakítása
Az élelmiszer-biztonsági politikánk megfelel a Cégcsoportunk szándékainak és cégünk környezetének.
Keretet ad az ÉBIR célok kitűzéséhez és átvizsgálásához. Tartalmazza elkötelezettségünket az
élelmiszer-biztonsági követelmények, a jogszabályok, a vevői igények mellett. Foglalkozik a politikánk kommunikálásával minden érdekelt fél irányába. Elkötelezettséget fogalmaz meg a rendszer
folyamatos fejlesztésére és a felkészültségek, kompetenciák fejlesztése mellett. Ezek alapján politikánk a következő:
A MAGORGANIC CÉGCSOPORT ÉLELMISZER-BIZTONSÁGI POLITIKÁJA
Cégcsoportunk 2016. óta áttért az Ökológiai gazdálkodásra. Ebben nagy szerepe volt a tulajdonos és
az ügyvezetés környezettudatos szemléletmódjának és gondolkodásmódjának. Társaságaink igyekeznek a Tanúsító szerv hatáskörén, és a termelésen kívül is környezettudatos és Ökológiai megoldásokat követni – kezdve a szelektív hulladékgyűjtéstől a környezetbarát tisztítószer-fertőtlenítőszereken
át a környezetbarát nyomtatópapírokig. Elkötelezettek vagyunk a környezetünk irányába, hogy azt
gyermekeink és unokáink számára ugyanilyen vagy jobb állapotban adhassuk át.
Alapvető célunk, hogy tevékenységünkkel, termékeink állandó jó minőségével megfeleljünk vevőink
elvárásainak, valamint a nemzetközi és hazai jogszabályoknak.
Folyamatosan figyelemmel kísérjük vevőink igényeit és a vevői igényekhez igazodva alakítjuk termék
előállítási rendszerünket.
A rendszer tanúsítás megszerzése és megtartása érdekében törekszünk arra, hogy az ISO 9001 és az
FSSC 22000 szabvány követelményeinek minél magasabb szinten megfeleljünk, szem előtt tartva a
folyamatos fejlődést.
Célunk a magas szintű higiéniai körülmények között történő, biztonságos Ökológiai élelmiszer előállítása, a vevői és jogszabályi igényeknek megfelelő Ökológiai terménytárolás, a HACCP alapelveinek
alkalmazásával.
Tevékenységünk során figyelmet fordítunk a termékvédelemre és az élelmiszer csalás megelőzésére.
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Elkötelezettek vagyunk környezetünk védelme mellett. Termékeinket az Ökológiai gazdálkodásban állítjuk elő, és Ökológiai körülmények között tároljuk a partnereink által megtermelt terményeket is. Az
általunk megalkotott belső szabályrendszert az általános mezőgazdasági jógyakorlat (GAP) elveinek
figyelembevételével, illetve a cégcsoport működése során megszerzett gyakorlati és szakmai tapasztalatokat beépítve alkottuk meg. Elhivatottak vagyunk ezen szabályrendszer betartása és folyamatos
jobbítása mellett.
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a felhasznált energia mennyisége – a termékbiztonság
veszélyeztetése nélkül – csökkenjen, ennek érdekében megújuló energiaforrásokat is igénybe veszünk
a jövőbeli beruházásainkkal.
Termék előállítási technológiánkat folyamatosan fejlesztjük a biztonságos élelmiszer előállítás és a
gazdasági eredmények növelése érdekében.
Az élelmiszer-biztonsági irányítási rendszer alkalmazásával arra törekszünk, hogy a reklamációk számát minimális szinten tartsuk.
Célunk, hogy vevőink értékelési szempontjainak folyamatosan megfeleljünk és növeljük elégedettségüket.
Beszállítóinkkal, alvállalkozóinkkal hosszú távú, kölcsönösen előnyös kapcsolatokra törekszünk.
A szervezet minden tagjának alapvető kötelessége a minőség és az élelmiszer-biztonság iránti elkötelezettség, valamint munkája során mindent meg kell tennie azért, hogy a társaság eredményesen
működjön.
Tiszaszőlős, 2022. február 01.
MagOrganic Cégcsoport

Simonné Lipcsey Zsuzsanna ügyvezető

Tóth György ügyvezető
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5.2.2. Az élelmiszer-biztonsági politika kommunikálása
Politikánkat folyamatosan megismertetjük munkatársainkkal a rendszeresen ismétlődő belső oktatásokon és kifüggesztjük az üzem területén. Vevőink és leendő üzleti partnereink a honlapunkon ismerhetik meg élelmiszer-biztonsági politikánkat.
5.3. SZERVEZETI SZEREPEK, FELELŐSSÉGEK ÉS HATÁSKÖRÖK
5.3.1.
A Társaság dolgozóinak felelősségi és jogköre, feladatai a névre szólóan kiadott munkaköri leírásokban, és az élelmiszer-biztonsági irányítási dokumentáció rájuk vonatkozó részében van rögzítve. A munkaköri leírások a munkatársak szervezetben betöltött szerepét és személyes feladatait
tartalmazzák, míg az élelmiszer-biztonsági irányítási dokumentumok a tevékenységi folyamatok
végrehajtásához szükséges feladatköröket – és ezeken keresztül az adott élelmiszer-biztonsági
irányítási folyamatban szereplő felelősségeket – határozzák meg.
A közzététel a munkaköri leírások esetén a dolgozók általi átvételével történik.
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A Magorganic Cégcsoport szervezeti felépítése

A Cégcsoport ügyvezetőinek, vezető beosztású munkavállalóinak és további munkavállalóinak
munkaköri leírásait az ML_0-től ML_16-ig tartó számozással ellátott dokumentumok tartalmazzák.
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5.3.2. Élelmiszer-biztonsági csoport
A Társaság létre hozta az élelmiszer-biztonsági csoportját. Az élelmiszer-biztonsági csoport tagja
a mindenkori ügyvezető, ágazatvezető, a minőségbiztosítási és operatív vezető és a társaság által
megbízott alvállalkozó műszaki igazgató. Az élelmiszer-biztonsági csoport összetételénél fogva
lefedi, a termelés technológiai, műszaki és termék ellenőrzési területeit.
Az élelmiszer-biztonsági csoport vezetőjét az ügyvezető bízza meg. Ha más helyzet nem adódik
a csoport vezetője a mindenkori minőségügyi vezető.
Az élelmiszer-biztonsági csoport vezető feladata:
-

az ÉBIR kialakítása, bevezetése, fenntartása és frissítése

-

a csoport munkájának irányítása és szervezése

-

a csoport felkészültségének és megfelelő képzésének biztosítása

5.3.3. Mindezek mellett minden a szervezetben résztvevő felelőssége, hogy bejelentést tegyen
az ÉBIR-rel kapcsolatos problémákról a felettesének vagy a minőségügyi vezetőnek
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6. TERVEZÉS
6.1. A kockázatokkal és lehetőségekkel kapcsolatos tevékenységek
6.1.1. A társaság átgondolta a szervezet környezetére, az érdekelt felek szükségleteire és elvárásaira és az ÉBIR -re vonatkozó követelményeket és meghatározta azokat a kockázatokat és lehetőségeket, amelyekkel foglalkoznia kell ahhoz, hogy


az ÉBIR rendszer el tudja érni az elvárt eredményeket;



növeljék a kívánt hatásokat;



megelőzzék vagy csökkentsék a nem kívánt hatásokat;



folyamatos fejlesztést érjenek el.

6.1.2. A társaság megtervezi


az ezen kockázatokkal és lehetőségekkel foglalkozó tevékenységét



és azt, hogy hogyan integrálja és vezeti be ezeket az ÉBIR folyamataiba



valamint értékeli ezeknek a tevékenységeknek az eredményességét

6.1.3. A kockázatokkal és lehetőségekkel kapcsolatban meghozott intézkedéseknek arányosnak
kell lenni:


az élelmiszer-biztonságra gyakorolt hatással



a vevőnek szánt termékek és szolgáltatások megfelelőségével



az élelmiszerláncban érdekelt felek követelményeivel.

Magorganic Cégcsoport 1. verzió, Kiadás dátuma: 2021. november 162022. február 01.

1. verzió
Élelmiszerbiztonsági
irányítási
kézikönyv

Azonosító: ÉBIR-6

Oldal: 2/3

TERVEZÉS

6.2. Az élelmiszer-biztonsági irányítási rendszer céljai és elérésük megtervezése
A Társaság felső vezetése az élelmiszer-biztonsági politikában megfogalmazott hosszú távú célok elérése érdekében, azokkal összhangban a vezetőségi átvizsgálásokon az ügyvezetők jóváhagyásával minőségcélokat határoz meg. A minőségcélok kialakításakor a felső vezetésnek az élelmiszer-biztonsági irányítási rendszer folyamatainak aktuális eredményeire kell támaszkodnia, beleértve a termékek minőségi színvonalára és a vevői megelégedettségre vonatkozó adatokat.
A minőségcélokat a felső vezetőségnek úgy kell meghatároznia, hogy azokat a szervezeten belül
az érintett munkatársak alkalmazni tudják, és hogy a felülvizsgálatukat a későbbiekben el lehessen
végezni. Ennek érdekében a minőségcéloknak meghatározott szervezeti egységre, vagy élelmiszer-biztonsági irányítási folyamatra kell vonatkozniuk a felelős munkatársak kijelölésével és az
erőforrások hozzárendelésével, valamint azoknak mérhető paramétereket (pl.: mennyiségek, határidők, stb.) kell tartalmazniuk.
A minőségcélok tartalmát és jelentőségét az élelmiszer-biztonsági vezető minőségügyi oktatásokon, vagy a megvalósítás előkészítése során (projekt indítás) keresztül tudatosítja az érintett
munkatársakkal.
A kitűzött minőségcélokat a vezetőségi átvizsgáláson készült jegyzőkönyvben, illetve annak
mellékleteként rögzíti a felső vezetőség.
A minőségcélok aktualitását, minőségpolitikával való összhangját, teljesülését a vezetőségi átvizsgálásokon a felső vezetőség átvizsgálja.
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6.3. A változtatások tervezése
A Társaság az élelmiszer-biztonsági irányítási rendszer tervezésének eredményeként meghatározta az élelmiszer-biztonsági irányítási rendszer folyamatait és létrehozta a folyamatok szabályozását tartalmazó élelmiszer-biztonsági irányítási dokumentumokat. Az élelmiszer-biztonsági
irányítási dokumentumokban létrehozott szabályozások és az előírt követelmények biztosítják,
hogy a Társaság felkészült a kitűzött minőségcélok elérésére.
A minőségcélok eléréséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állását a Társaság felső vezetősége a vezetőségi átvizsgálásokon felülvizsgálja, és a hiányzó erőforrásokat biztosítja.
Ha az élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerben a felső vezetőség módosításokat tervez, akkor
a vezetőségi átvizsgáláson a felső vezetőségnek – élelmiszer-biztonsági irányítási rendszer működőképességének fenntartása érdekében – újra meg kell határoznia a élelmiszer-biztonsági irányítási rendszer folyamatait („Élelmiszer-biztonsági irányítási rendszer, Általános követelmények”) és az újratervezett folyamatok alapján kell végrehajtania a szabályozó élelmiszerbiztonsági irányítási dokumentumok módosítását. Az élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerben
tervezett változtatások bevezetéséig a projektek minőségügyi tervezését a felelős munkatársaknak a folyamatok megtervezésével együtt kell végrehajtaniuk.
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7. TÁMOGATÁS
7.1. 1. ERŐFORRÁSOK
A Cégcsoport minden ügyvezetője az élelmiszer-biztonsági irányítási rendszer teljes működési területén, a biztonságos és minőségi termék előállítási folyamatok, az élelmiszer-biztonsági politikában meghatározott általános célok, és a minőségcélok elérése érdekében gondoskodik:
 a folyamatokhoz szükséges tárgyi és pénzügyi eszközökről;
 a termesztéshez és tárolásához, az állattenyésztéshez, a gépkarbantartáshoz és szervizeléshez, valamint a takarmány előállításhoz szükséges eszközökről, berendezésekről;
 a minőségi paraméterek méréséhez szükséges eszközökről, külső akkreditált laboratórium
igénybevételéről;
 a megfelelő munkakörnyezet és állatvédelem kialakításához szükséges eszközökről (pl. tisztító, karbantartó eszközök, szociális létesítmények eszközei, rovarcsapdák, világítás, fűtés,
szellőztetés stb.);
 a megfelelő, képzett emberi erőforrásokról;
 az erőforrások átvizsgálásáról, és szükség szerinti fejlesztéséről a vezetőségi átvizsgálás
alapján.
Az előzőekben felsorolt erőforrások megfelelő, hatékony felhasználása, karbantartása, fejlesztése
a vevői követelmények maradéktalan kielégítése érdekében a Cégcsoport ügyvezetőinek felelőssége a minőségirányítási vezető kinevezése és általános megbízása, valamint felhatalmazása minden folyamatra vonatkozóan a minőség- és élelmiszerbiztonsági szempontok mindenkori felügyelete.
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7.1.2. Munkatársak
A Cégcsoportnál alapvető követelmény, hogy a feldolgozás folyamatok minőségét befolyásoló
tevékenységet végző minden alkalmazott rendelkezzen a munkája ellátásához szükséges végzettséggel és gyakorlattal, ezért a Cégcsoport gondoskodik:
 a kellően képzett és megfelelő tapasztalattal rendelkező, az adott technológiai (gyártási, ellenőrzési) és ügyintézési feladatok minőségi elvégzéséért felelős alkalmazottakról, szakemberekről;
 az élelmiszer-biztonsági irányítási rendszer belső auditálását ellátó, a területtől független,
megfelelő minőségügyi képzettségű személyzetről;
 a dolgozók folyamatos minőségügyi és – a fejlesztésekkel összhangban történő – szakmai,
higiéniai képzéséről.
 a Cégcsoport az élelmiszer-biztonsági rendszer működéséhez szakmai tanácsadó segítségét veszi igénybe, a tanácsadó feladatait és felelősségét szerződésben rögzítik
A Cégcsoport alkalmazottainak képzettségéről a Cégcsoport nyilvántartást vezet.

7.1.3. Infrastruktúra
Épületek, úthálózat, munkahely, közművek biztosítása
A Cégcsoport üzemeit a követelményeknek megfelelően kerítéssel vette körül, mely állapotának
rendszeres ellenőrzése a karbantartással megbízott cég munkavállalóinak feladata. A körülkerített
területen található az üzem, melynek környezetét a vonatkozó rendeletek szerint pormentes burkolattal/gondozott gyeppel látta el. A Cégcsoport két állandó üzemet tart fenn: a Tiszaszőlős 0194
hrsz-on lévő Kékessy Major megnevezésű és a Tiszaszőlős 0158. hrsz-on található Domaháza
megnevezésű üzemeket.
A Kékessy Major üzem helyiségei:
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 Iroda épület, szociális épület
 Irattár
 „Új magtár” gabonatároló
 „Ikerszín”
 „Ikerszín 1 ”gabonatároló
 „Ikerszín 2” raktár
 „Új szín” hibrid istálló
 „Régi daráló épület”
 Gumis műhely
 „Fényes” raktár – külső és belső raktár
 Műhely
 Silótér (3 fakkos)
 Állattartó telepi öltöző és szociális helyiség
 „Birka istálló”
 „Borjú nevelő” istálló
 „1-es” istálló
 „2-es” istálló
 „100-as” istálló
 „Hodály” istálló
 Trágya tároló
A Domaháza üzem helyiségei:
 Irodaház, mérlegház, szociális épület
 „1-es” magtár
 „2-es” magtár
 „3-mas” magtár
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A technológiai vonal teljes területét szilárd, könnyen tisztítható burkolattal lett ellátva, melynek
állapotát a karbantartással megbízott cég munkavállalói hetente ellenőrzik, a munkálatok elvégzését pedig leíró dokumentumokban rögzítik.
A Cégcsoport biztosítja az optimális munkavégzéshez szükséges megvilágítást az üzem egész területén. A vízellátás (takarítás) a Kékessy Major üzemben fúrott kútról történik, nem ivóvíz minőségben – viszont a kútról házi víztisztító rendszert üzemeltetünk, mely folyamatosan kontrollált
mérési eredményekkel biztosít ivóvíz minőségű vizet fogyasztási célra; a Domaházi üzem vízellátása saját fúrású kútról történik, nem ivóvíz minőségben. A vízminőség bevizsgálása a Kékessy Major telephelyen havonta legalább egyszer megtörténik. A kommunális szennyvíz a Kékessy Major
üzemben aknába kerül, melyet időközönként ürítünk, szippantunk; a Domaházi üzemben a kommunális szennyvíz csatornába kerül.

Infrastrukturális karbantartások
A Cégcsoport infrastruktúrájának rendszerinti és rendkívüli karbantartási munkálatait állandó, külsős Társaság végzi. A karbantartási munkálatok rendszerint, előre meghatározott időpontokban
kerülnek elvégzésre, előre meghatározott lista alapján. A rendkívüli karbantartási munkálatokat a
Cégcsoport vezető állású munkavállalói kérelmezik és ütemeztetik egy meghatározott adatbázisban.

Gépek, berendezések biztosítása
A Cégcsoport a feldolgozás folyamataihoz használt gépek, berendezések, készülékek, eszközök,
számítógépek, azok perifériáinak használati/működtetési szabályai azok vásárláskor mellékelt dokumentumaiban (gépkönyv, használati utasítás, kézikönyv, használati útmutató stb.) vannak meghatározva.
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A nyilvántartásba vett gépek, berendezések karbantartását, javítását a Cégcsoport által üzemeltetett műhely végzi; komplex, illetve speciális szakértelmet igénylő munkálatok esetén viszont a
munkálatokat külső szakszervvízként működő cég végzi. A feldolgozás megkezdése előtt a dolgozóknak kötelességük megvizsgálni az alkalmazott berendezéseket, hogy alkalmasak-e az elvégzendő feladat teljesítésére. Bármilyen rendellenesség észlelése esetén értesítik az ügyvezetőket,
aki intézkedik a hiba elhárításáról.
A géppel, berendezéssel, készülékkel, eszközzel kapcsolatos események, intézkedések (karbantartások, javítások, egyéb intézkedések) megtörténtének igazolására az alvállalkozó által kiadott munkalap szolgál.
A Cégcsoport által használt számítógépek és perifériák (pl. nyomtató), az azokon található szoftverek, illetve az ügyviteli rendszer program karbantartását külső számítástechnikai cég végzi el.
Minden dolgozó a rábízott vagy nevére kiadott gép, berendezés, készülék, eszköz állapotának
megóvásáért, karbantartásáért felelős. Mind erről a dolgozók oktatásban részesülnek.
Laboratóriumi vizsgálatok biztosítása
A feldolgozás tevékenység folyamatainak, illetve az alapanyagoknak, és a végterméknek az ellenőrzéséhez, vizsgálatok biztosítása az ágazatvezető és a minőségügyi vezető feladata. Ők rendelik
meg a vizsgálatokat a külső laboratóriumtól. A laboratóriumok kiválasztásakor elsődleges szempont a nemzetközi akkreditáltság, illetve a szakmai elismertség, reputáció.
Kommunikáció, adattárolás eszközei
A Cégcsoportnál zajló megfelelő minőségű kommunikáció (belső, külső) biztosításához szükséges
eszközökről az ügyvezetők gondoskodnak. Ezen eszközök (telefon, mobiltelefon, internet elérhetőség) állapotát a dolgozók ellenőrzik, és intézkedést kezdeményeznek, ha meghibásodást észlelnek.
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A vállalkozások tevékenységhez kapcsolódó adatok, információk gyűjtéséhez (PC-n tárolt mérési
eredmények, tételazonosítók stb.) a megfelelő infrastruktúrát az ügyvezető igazgatóknak kell biztosítania. Ezen eszközök felügyeletét külső cég látja el, aki szerződésben rögzítettek szerint gondoskodik a zavartalan működtetésről (vírusmentesítés, biztonsági mentés stb.).
7.1.4. Munkakörnyezet
A Cégcsoport a vállalkozások tevékenységét tervezett, szabályozott körülmények között, megfelelő munkakörnyezetben végzi az alábbi előírások szerint:
 a jogszabályokban, rendeletekben, szabványokban előírtak szerint.
A felsővezetés biztosítja a munkatársak számára


a megfelelő hőmérsékletű, páratartalmú. jól megvilágított munkakörnyezetet



gondoskodik a biztonságos munkavégzésről, megfelelő védőruhát és védő eszközöket
biztosít a munkatársak számára



gondoskodik a megfelelő higiénikus környezetről a munkaterületen és a szociális terekben
(öltözők, mellékhelyiségek, étkező)



a lehetőségekhez mérten gondoskodik a gulyások 3 napos ciklikus munkaidő keretén belüli
elvárható higiénikus környezetről, figyelembe véve a bérlemények által nyújtott adottságokat



megfelelően képzett és gyakorlott irányító személyzet révén gondoskodik a nyugodt, diszkriminációmentes, nem konfrontatív munkahelyi légkörről

A feldolgozási folyamatokat irányító vezetők és a dolgozók feladatai a megfelelő munkakörnyezet
biztosítására a hivatkozott technológiai leírásokban, szabályzatokban, a munkaköri leírásokban és
jelen Élelmiszer-biztonsági irányítási kézikönyvben vannak meghatározva.
A munkakörnyezet állapotának értékelése a vezetőségi átvizsgáláson megtörténik és az alapján a
szükséges fejlesztésekre intézkedést kezdeményez a felső vezetőség.
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A munkakörnyezet rendben tartása, takarítása a dolgozók feladata minden területen. Külön takarítási feladatok ellátására a központi iroda épületben és a Bánó tanya és Domaházi tanya öltözőiben, szociális helyiségeiben folyik munkálat.
7.1.5. Az élelmiszer-biztonsági irányítási rendszer külső forrás által kidolgozott elemei
A biogazdálkodás területére kiadott Tanúsítói irányelvek, útmutatók a szükséges változtatásokkal
a saját folyamatokra igazítva meghatározásra kerültek. A Tanúsító által évente felülvizsgált, valamint a jogszabályi változások által megkívánt módosításokra az éves vezetőségi felülvizsgálatra
készülve vagy lényeges jogszabályi változás esetében a szükséges előírt időn belül kerül sor.
A külső tanácsadó által kidolgozott rendszer elemek a HACCP terv, a PRP-k az aktuális ISO 9001
és FSSC szabvány követelményei szerint vannak kidolgozva, alkalmazhatók és megegyeznek a
szervezet folyamataival és technológiájával, a dokumentált információk megőrzési ideje megegyezik a ÉBIR-ben előírtakkal.
7.1.6. A külső forrásból biztosított folyamatok, termékek és szolgáltatások felügyelete
A Cégcsoport kidolgozta a külső forrásból származó termékek és folyamatok beszállítóival szembeni követelmény rendszert. A Cégcsoport a követelményeit termék specifikációkban, szolgáltatási szerződésekben fogalmazza meg. A követelmények teljesítését évente legalább egyszer felülvizsgálja a beszállítók és szolgáltatók irányába.
Az értékelési szempontokat és a tényleges értékelést a ”szállítók értékelése xls” fájl tartalmazza,
ami a Cégcsoport számítógépes rendszerében található.
7.2. Felkészültség
A vezetők és alkalmazottak képzettségi szintjének fenntartása és emelése érdekében a Cégcsoport ügyvezető igazgatói minden év végén a minőségirányítási vezető által felterjesztett „Éves
képzési terv”-ben határozza meg alkalmazottakra lebontva azokat a képzéseket, amelyeket a biztonságos és minőségi munkavégzés érdekében a jövőben meg kell kapniuk.
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A Cégcsoport alkalmazásában lévő, a termék minőségét befolyásoló munkát végző személyek
szakmai képzettségi és gyakorlati követelményei a következők:
 ügyvezetők: középfokú végzettség, felsőfokú közgazdasági, agrár képzettség, 5 év szakmai
gyakorlat
 gazdasági és operatív igazgató: középfokú végzettség, felsőfokú közgazdasági, agrár képzettség, 5 év szakmai gyakorlat
 operatív és minőségirányítási (és élelmiszer-biztonsági) vezető: felsőfokú élelmiszeripari
és/vagy agrár végzettség,
 szakmai igazgató (ágazatvezető): felsőfokú agrár végzettség
 mezőgazdasági és magtári gépkezelő: középfokú végzettség, gép kezelésére szóló jogosítványok, betanított munkás
 mezőgazdasági gépszerelők: releváns középfokú szakmai végzettség
A munkatársak felkészültségét igazoló dokumentum másolatokat a munkatársak személyi anyagában kell megőrizni az ügyviteli helyiségben.
Élelmiszer-biztonsági csoport
A Cégcsoport létre hozta az élelmiszer-biztonsági csoportját. Az élelmiszer-biztonsági csoport
tagja a mindenkori ügyvezető, az élelmiszer-biztonsági vezető, a termelési és szakmai vezető, a
műszaki vezetésért felelős külső vállalkozó műszaki munkatárs. Az élelmiszer-biztonsági csoport
összetételénél fogva lefedi, a termelés technológiai, műszaki és termék ellenőrzési területeit.
7.3. Tudatosság
A képzési igényeket a minőségirányítási vezető gyűjti össze a munkatársaktól folyamatosan szerzett információk alapján (már meglévő végzettség, okmányok áttekintése, munkakör jellege, esetleges változása stb.). Ezt követően az adott céget képviselő ügyvezető dönt, és határozza meg
azokat a képzéseket (pl.: hiánypótló, vagy fejlesztő képzések), amelyek a minőségi munkavégzéshez, a kitűzött minőségcélok, illetve az élelmiszer-biztonsági politikában megfogalmazottak eléréséhez szükségesek.
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A képzések kategóriái:
 szakmai ismeretek (gépek, berendezések, technológiák ismerete),
 a cég minőség politikájának megismerése
 higiéniai ismeretek (üzemi és személyi higiénia),
 termékbiztonsági (HACCP) ismeretek, nem megfelelőség következményeinek ismerete
 munka-, baleset- és tűzvédelmi ismeretek.
A képzésekről a képzésért felelősnek (minőségirányítási vezető, külső szakértő stb.) „Jelenléti
ívet” kell vezetni, amelyen fel kell tüntetni (vagy mellékelni kell) az oktatás tematikáját, a jelenlévők
névsorát és aláírását, az oktatás időpontját, illetve a számonkérés követelményét és eredményét.
A vizsgával záródó képzések elvégzéséről kiállított bizonyítványok a feljegyzések részét képezik,
amelyeket – az alkalmazottaknak a Cégcsoporttól való távozásáig – a Cégcsoport őriz meg. Belső
képzéseknél a vizsga eredménye a ”jelenléti íven” kerül dokumentálásra.
A minőségirányítási vezető vagy megbízott külsős szakértő évente legalább egyszer minőségügyi
és higiéniai oktatást tart a Cégcsoport minden dolgozója részére. Az oktatáson a dolgozókkal ismerteti a minőségcélok teljesülésének mértékét, az élelmiszer-biztonsági politika esetleges módosításait, tudatosítja a dolgozókkal munkájuk fontosságát és a minőségre gyakorolt hatását.
A munka-, baleset- és tűzvédelmi oktatást a jogszabályokban előírt gyakorisággal külső alvállalkozó
végzi, és dokumentálja a jogszabályokban előírtak szerint.


Minden fentiekben megemlített képzés hatékonyságát mérni kell. Ennek módja a Cégcsoport
által meghatározott szóbeli, illetve írásbeli számonkérés módszerének és eredményének
„Képzési napló”-ban történő rögzítése az oktatásért felelős által. Adott munkavégzés ellenőrzése a napi tevékenységek és belső audit során.

Az új belépő alkalmazottaknak a Cégcsoport próbaidőt biztosít (minimum 30 nap, maximum 3
hónap, a Munka Törvénykönyve szerint), amelynek során – a munkakörének megfelelően – gyakorlott dolgozó felügyelete mellet sajátíthatja el a feladatköréhez tartozó gyakorlati ismereteket,
sajátosságokat.
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7.4. Kommunikáció
7.4.1. Külső kapcsolattartás
A Cégcsoport létre hozta és folyamatosan naprakészen tartja a kulcs fontosságú külső partnerek
listáját, ami tartalmazza az illetékes élelmiszeres és agrár hatóság, a kulcs-vevők, a tanúsító szervezet kapcsolati adatait.
A Cégcsoport a termékekre vonatkozó jogszabályi követelményeket a gyártmánylapokon rögzíti,
figyelembe véve a vevői specifikációkat. A gyártmánylapok elkészítésénél a Cégcsoport figyelembe veszi:
 a jogszabályi követelményeket,
 a Magyar Élelmiszerkönyv előírásait és irányelveit,
 a vevők kinyilvánított és látens igényeit.
A termékspecifikációban esetlegesen nem szereplő követelményeket (szállítási határidő, kiszerelés, mennyisége, kiszállítás utáni teendők stb.) a Cégcsoport a vevővel keretszerződésekben, szerződésekben és a keretszerződésekhez kapcsolódó lehívásokban, megrendelésekben határozza
meg.
Kapcsolattartás a vevővel
A Cégcsoport a vevőkkel való kapcsolattartást elsődlegesen a cégcsoportba tartozó társ cégen
a MagOrganic Kft.–n keresztül biztosítja.
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A vevői reklamációk kezelése
A Cégcsoport biztosítja megrendelőit, hogy a szerződésben vállalt – a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő – minőségben és az értelmezhető minőség megőrzési idő alatt a termék vagy
szolgáltatás megfelel a szerződésben előírt specifikációknak. A Cégcsoport által gyártott termékek és elvégzett folyamatok, szolgáltatások folyamatos minőségi ellenőrzése mellett is előfordulhat (pl. mérési hiba) azonban, hogy a termék, szolgáltatás jellemzői nem felelnek meg a termékbiztonsági, közegészségügyi, higiéniai, élelmiszerbiztonsági, illetve minőségi elvárásoknak. Ha egy
ilyen termék, szolgáltatás valamilyen okból kifolyólag (pl. mulasztás, adminisztrációs hiba stb.) vevői
tovább feldolgozásra, felhasználásra, esetleg kereskedelmi forgalomba kerül, a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban gondoskodni kell visszahívásáról, a fellépő reklamációk kezeléséről,
a lehetséges következmények feltárásáról, és az okozott károk enyhítéséről, megszüntetéséről. A
beérkező vevői reklamációt (a nem-megfelelőségekről) a minőségirányítási vezetőnek az „Vevői
reklamációk nyilvántartása” excel táblázatba fel kell vezetnie. A feljegyzésnek tartalmaznia kell a
vevő nevét, a bejelentés dátumát, a vevői nem megfelelőség részletes leírását. A „nyomtatványhoz” (reklamációk könyvtár) mellékelni kell a vevő reklamációs bejelentését, valamint a reklamáció
alapjául szolgáló egyéb bizonyítékokat (pl. vevő által mellékelt hatósági jegyzőkönyvet, laboratóriumi vizsgálati eredményeit, vevő illetve a Cégcsoport termékmintáját (annak azonosító adatait),
fényképeket).
A megbízók/vevők reklamációs észrevételeit az ügyvezetőknek a minőségirányítási vezető közreműködésével az – ellenminták alapján – minden esetben ki kell vizsgálnia, és a kivizsgálás során a
kialakult helyzetről jegyzőkönyvet kell készítenie. A szükséges intézkedések megtételére a jegyzőkönyvben rögzített helyzetnek megfelelően kerül sor. Amennyiben szükséges a Cégcsoport
képviselője az ellenőrzést a megbízó/vevő telephelyén végzi el, amelyről és a szükséges intézkedések megtételéről jegyzőkönyvet vesz fel. Jogos panasz, reklamáció esetén az ügyvezetők döntése alapján a terméket csökkentett áron felajánlja a vevőnek, vagy a reklamált tételt kicseréli,
illetve a szükséges szolgáltatást javító tevékenységet elvégzi. Amennyiben a reklamált tételt ki kell
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cserélni, az adott ügyvezető dönt a további felhasználásról, amely lehet csökkentett áron történő
értékesítés más vevőnek, újrafeldolgozás vagy megsemmisítés.

Intézkedések termék visszahívás esetén
A termék visszahívásra sor kerülhet külső és belső indíttatásra, attól függően, hogy a hibát külső
fél (kereskedő, fogyasztó), vagy belső dolgozó fedezte-e fel elsőként.
A Cégcsoport által kezdeményezett visszahívás esetén vissza kell keresni, hogy mely vevői kiszállítás részét képezte a hibás termék. Közölni kell a vevővel a visszahívás okát, a tétel azonosító paramétereit egyeztetni kell, valamint meg kell határozni a helyesbítő tevékenységet.
A Cégcsoporthoz beérkező szóbeli vagy írásos reklamációt fogadó munkatársnak minden esetben a
tudomására hozott információkat el kell juttatnia a minőségirányítási vezetőhöz, aki felel a Cégcsoport
vezetés felé a további információ közlésért. A minőségirányítási vezetőnek az információk alapján
gondoskodnia kell az érdekelt felek értesítéséről (a termékértékesítési szerződésben feltüntetett
partner, szükség esetén a területileg illetékes élelmiszer ellenőrző hatóság stb.).
A termék visszahívásért felelős vezető: minőségirányítási vezető.
Abban az esetben, ha egy terméket vissza kellett hívni termékbiztonsági, vagy minőségi okokból
kifolyólag, el kell végezni a hasonló módon, illetve körülmények között előállított termékek felülvizsgálatát is, és szükséges esetben intézkedni kell azok visszahívásáról. A felülvizsgálat részleteiről
a Cégcsoport felső vezetése dönt.
Rendelkezés a visszahívott termékről
A visszahívott terméket egyértelműen jelölni kell, és el kell különíteni (zárolni) a véletlen felhasználás
vagy kiszállítás megakadályozása végett. A további intézkedések (újrafelhasználás, megsemmisítés)
megtörténtéig gondoskodni kell a biztonságos tárolásról. Felelős: operatív vezető, szakmai igazgató.
7.4.2. Belső kapcsolattartás
A Cégcsoport a megfelelő folyamatok bevezetésével és működtetésével biztosítja a szervezeten
belül megvalósuló szóbeli, írásbeli és elektronikus (pl. e-mail) információk (minőségcélok, mérési
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eredmények, nem megfelelőségek, vevői észrevételek, gazdálkodási eredmények) kommunikációt. Ezen tevékenység megvalósításához a feltételeket az Infrastruktúra fejezetében leírtak szerint biztosítja.
A Cégcsoportnál megvalósuló belső kommunikáció időbeni eloszlása szerinti két fő csoportja:
Folyamatos kommunikáció (a napi munka során), amely a meghatározott infrastrukturális háttér
felhasználásával a napi tevékenységek megfelelő színvonalú elvégzéséhez szükséges.
A szóbeli és írásbeli információk megfelelő áramoltatását a Cégcsoport a következő módon biztosítja:
 meghatározza az élelmiszer-biztonsági és minőségirányítási eljárásokban és egyéb utasításokban a kommunikáció módját (ki, kinek milyen információt juttat el).
A Cégcsoport időközönkénti kommunikációját a következőkben foglalta össze:
 találkozók (más szakemberekkel, iparági partnerekkel, vevőkkel),
 oktatások (szakmai, élelmiszer-biztonsági, higiéniai, egyéb),
 értekezletek, termeléssel kapcsolatos megbeszélések (termékminőség, reklamációk)
 vezetőségi átvizsgálások, jövőbeni fejlesztési elképzelések felvázolása.
Az értekezletek, találkozók összehívása az ügyvezető igazgatók feladata. Ők értesítik a résztvevőket az időpontról, és a témáról (minőségcélok, eredmények). A találkozókon elhangzott témákról
készült feljegyzéseket meg kell őrizni és csatolni kell a vezetőségi átvizsgálás jegyzőkönyvekhez.
Az ügyvezető igazgatók az utasításokat szóban és írásban adják ki közvetlenül az alkalmazottaknak, akik szóban és írásban reagálnak vissza ezekre.

7.5. Dokumentált információ
A Cégcsoport felső vezetése az ISO 9001 és FSSC élelmiszer-biztonsági irányítási szabvány szerint kialakított, dokumentált élelmiszer-biztonsági irányítási rendszert működtet annak érdekében,
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hogy az általa végzett tevékenységek kielégítsék a vevők igényeit, valamint a törvényi és jogszabályi előírásokat.
A Cégcsoport a tevékenységei során alkalmazandó dokumentáció felépítését, terjedelmét a következő szempontok alapján határozta meg:
 a tevékenység jellege,
 a dolgozók szakmai tapasztalata, képzettsége,
 meglévő dokumentáció mértéke (pl. HACCP dokumentációk).
Jelen Minőségirányítási és Élelmiszer-biztonsági irányítási kézikönyvben és az eljárásokban, utasításokban leírt minőség- és élelmiszer-biztonsági irányítási rendszer tartalmazza – a szabvány követelményeivel összhangban – mindazon folyamatok leírását, illetve azok szabályozását, amelyek
hatással vannak a vevők és az egyéb érdekeltek által elvárt minőség teljesítésére, azaz:
 Minőségirányítási és Élelmiszer-biztonsági irányítási kézikönyvet (ÉBÍR),
 dokumentált nyilatkozatot az élelmiszer-biztonsági politikáról és a minőségcélokról,
 az e nemzetközi szabványban megkövetelt dokumentált eljárásokat (egyes esetekben a Minőségirányítási és Élelmiszer-biztonsági irányítási kézikönyvben, más esetekben önálló eljárás dokumentumként, élelmiszer-biztonsági irányítási utasításként),
 azokat a dokumentumokat, amelyekre a szervezetnek – folyamatai eredményes tervezésének, működtetésének és szabályozásának biztosítása céljából – szüksége van (pl. külső készítésű, vevői dokumentumok, specifikációk, stb.), valamint
 az ISO 9001 és az alkalmazott FSSC szabványban megkövetelt feljegyzéseket.
 jogszabályokat

(NÉBIH

élelmiszer

és

takarmány

jogszabályok

gyűjteménye

www.nebih.gov.hu)
7.5.2. Létrehozás és frissítés
Az élelmiszer-biztonsági dokumentumok elkészítése a területileg illetékes vezetővel, munkatársakkal közösen a minőségirányítási vezető feladata. A dokumentáció formai követelményeit az
TCH-13 eljárás „Dokumentumok kezelése” tartalmazza.
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Az élelmiszer-biztonsági dokumentáció azonosítása a fenti eljárás pontjaiban került szabályozásra.
Érvényesnek tekinthető az a belső, illetve külső élelmiszer-biztonsági dokumentum, amely a Cégcsoport szerverén lévő minőségbiztosítás könyvtárban találhatók.
A dokumentáció törzspéldánya magyar nyelven, nyomtatott és elektronikus dokumentumok formájában is megtalálható a minőségirányítási vezető irodájában ill. a szerveren. A törzspéldány fájljainak kezeléséért, karbantartásáért, az érvénytelen verziók hatályvesztéstől számított 3 évig terjedő megőrzéséért az minőségirányítási vezető felelős. A törzspéldány egyben a minőségirányítási
vezető példánya. Szerzői jogvédelem alá eső számítógépes adathordozóból csak egy, biztonsági
másolat készíthető.
Ugyancsak az ÉBE-4.2.-01 eljárás Dokumentumok kezelése eljárás szabályozza a belső és külső dokumentumok elkészítését, azonosítását, kiadását, módosítását, visszavonását.
7.5.3. A dokumentált információk felügyelete
A Cégcsoport az élelmiszer-biztonsági irányítási rendszer belső készítésű és külső dokumentumainak ellenőrzésére élelmiszer-biztonsági irányítási eljárást dolgozott ki, amely biztosítja:
 a dokumentumok elkészítését,
 a dokumentumok megfelelőség szempontjából való jóváhagyását kiadás előtt,
 a dokumentumok átvizsgálását és naprakésszé tételét az újbóli jóváhagyásra,
 a módosításoknak és a dokumentumok érvényes kiadási állapotának azonosítását,
 az alkalmazandó dokumentumok megfelelő változatainak rendelkezésre állását az alkalmazási helyeken,
 a dokumentumok állagának megőrzését (olvashatóságát, azonosítását),
 a külső eredetű dokumentumok azonosíthatóságát, megfelelő elosztását,
 hogy ne alkalmazzanak elavult dokumentumokat, illetve megőrzésük esetén az azonosíthatóságot.
A követelmények és a szabályozás a
TCH-13 Dokumentumok kezelése
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című élelmiszer-biztonsági irányítási eljárásban találhatók meg.
A feljegyzések kezelése
A Cégcsoport gondoskodik az általa használt feljegyzések megfelelő azonosításáról, összegyűjtéséről, hozzáférhetőségének biztosításáról, tárolásáról, megőrzéséről, selejtezéséről.
Az alkalmazott feljegyzések csoportjai
 formanyomtatványok – a Cégcsoport saját, formanyomtatvány formátumú feljegyzései.
 egyéb feljegyzések – a tevékenységi folyamatok egyes fázisaihoz kapcsolódó külső, illetve
saját feljegyzések (mérési jegyzőkönyvek, szállítási okmányok, emlékeztetők, kalkulációk, beszállítói feljegyzések, műbizonylatok stb.) és számítógépes fájlok.
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8. MŰKÖDÉS
8.1. Működéstervezés és szabályozás
A Cégcsoport megtervezte, bevezette és felügyelet alatt tartja azokat a folyamatokat, amelyek a
biztonságos termék előállítására vonatkozó követelmények teljesítéséhez és a tevékenységek
megvalósításához szükségesek azáltal, hogy


meghatározza a kritériumokat a folyamatokra



megvalósítja a folyamatok szabályozását



megőrzi a szükséges mértékű dokumentált információt annak érdekében, hogy a bizalom
keltésre alkalmas módon be tudja mutatni, hogy a folyamatokat terv szerint hajtották
végre.

8.2. Előfeltételi (prerekvizit) programok (PRP-k)
8.2.1. A Cégcsoport a létrehozta, bevezette és fenntartja a PRP-ket, hogy azok elősegítsék:


a munkakörnyezetből az élelmiszer-biztonsági veszélyek termékbe (gabona, gyógynövény, szarvasmarha) kerülési valószínűségének szabályozását



a termékek biológiai, kémiai és fizikai szennyeződésének szabályozását, beleértve a termékek közötti keresztszennyeződéseket is, és



az élelmiszer-biztonsági veszélyek szintjének szabályozását a termékben és a termékelőállítás környezetében

8.2.2. A PRP-k megfelelnek a Cégcsoport élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos szükségleteinek,
arányban vannak a tevékenységi kör nagyságával és a gyártott termék jellegével. A Cégcsoport a
jogszabályi követelményeket figyelembe véve bevezette és az élelmiszer-biztonsági csoport jóváhagyta, mint általánosan alkalmazható programokat.
8.2.3. A PRP-k kiválasztása és kialakítása során a Cégcsoport az ISO/TS 22002-1 szabvány szerint a következő szempontokat vette figyelembe:


az üzemi épületek elhelyezkedését;



a helyiségek elrendezését beleértve a munkaterülethez tartozó felszereléseket;



a víz- és energia- ellátást és más közüzemi szolgáltatásokat;



az ezeket támogató szolgáltatásokat a hulladék kezelést;
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a mezőgazdasági berendezések megfelelőségét, alkalmasságat a takarítás, a karbantartás
szempontjából;



a beszerzett anyagok kezelését, az ellátó rendszereket, az ártalmatlanítást, valamint a
termék kezelését (szállítás, tárolás);



a keresztszennyeződések megelőzését célzó intézkedéseket;



a takarítást és fertőtlenítést;



a rágcsáló és rovarirtást;



a személyzet higiéniáját;



a termék visszahívást



a raktározást



a termékvédelmet és bioterrorizmust

A Cégcsoport megtervezte a PRP-k igazolását, A PRP-ket szükség szerint módosítják, a módosítások feljegyzéseit megőrzik.
8.2.4.Fentiek alapján a Cégcsoport a következő PRP-ket hozta létre és alkalmazza:
TCH-TÁR-1

TECHNOLÓGIAI LEÍRÁS ÉS SZABÁLYZAT - GABONATÁROLÁS -

TCH-ÁLL-2

TECHNOLÓGIAI LEÍRÁS - ÁLLATTENYÉSZTÉS -

TCH-ÁLL-FERT-3 TECHNOLÓGIAI LEÍRÁS ÉS SZABÁLYZAT - ÁLLATTENYÉSZTÉSI TISZTÍTÁSI-FERTŐTLENÍTÉSI REND TCH-HIG-4

TECHNOLÓGIAI LEÍRÁS ÉS SZABÁLYZAT - HIGIÉNIA -

TCH-TÁR-5

TECHNOLÓGIAI LEÍRÁS ÉS SZABÁLYZAT - MINTÁK TÁROLÁSÁNAK RENDJE -

TCH-AV-6

TECHNOLÓGIAI LEÍRÁS ÉS SZABÁLYZAT - AGROVIR RENDSZER RÖGZÍTÉS -

TCH-ÁLL-SZÁLL-7 TECHNOLÓGIAI LEÍRÁS ÉS SZABÁLYZAT - GULYÁSSZÁLLÁSOK TCH-ÁLL-TAK-8

TECHNOLÓGIAI LEÍRÁS ÉS SZABÁLYZAT - TAKARMÁNY ELŐÁLLÍTÁS -

TCH-ÜV-9

TECHNOLÓGIAI LEÍRÁS ÉS SZABÁLYZAT - HÁZIPÉNZTÁR PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT -

TCH-ÜV-10

TECHNOLÓGIAI LEÍRÁS ÉS SZABÁLYZAT - KINTLÉVŐSÉG KEZELÉS -

TCH-ÜV-11

TECHNOLÓGIAI LEÍRÁS ÉS SZABÁLYZAT - MUNKAHELYI SZABÁLYZAT -

TCH-ÜV-12

TECHNOLÓGIAI LEÍRÁS ÉS SZABÁLYZAT - GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT-

TCH-ÜV-13

DOKUMENTUMOK KEZELÉSE
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8.3. Nyomonkövetési rendszer
Azonosítás és nyomonkövethetőség
A Cégcsoport tevékenységei során olyan irányítási rendszert működtet, amely vevői vagy jogszabályi igény esetén alkalmas a tevékenységek részeit képező termékek azonosítására és nyomon követésére, valamint gondoskodik a teljes tevékenysége során a termék azonosításáról és
nyomon követhetőségéről. Ez a tevékenység az egyes alapanyagok (vetőmagvak) beszerzésekor
kezdődik, és a végtermék előállításáig, kiszállításáig tart.
A termék azonosítása és nyomon követése a beérkezéskor
A beszállított vetőmagvakat (zárjegyes): a vetőmag zárjegyek adatait rögzítik az AgroVir rendszerben.
A gépszerelési és kezelési anyagokat mennyiségileg és minőségileg veszik át, nincs szoros
nyomonkövetés, mennyiségi leltár van.
A szolgáltatási tevékenység során a beérkezéskor tárolásra átvett gabona szállítmányokat menynyiségileg átveszik, minősítik az előírt vizsgálatokkal és azonosítják a termény névvel, a megbízó
nevével, a beérkezés dátumával és a tömeg adatokkal. A tárolási hely mindig táblával is jelölésre
kerül.
Felelős: termelési és szakmai igazgató, logisztikus
Az állattenyésztés során szoros jogszabályi előírás alapján történik minden egyed azonosítása. A
vásárolt egyedek minden esetben azonosító fülszámmal és „útlevéllel” kerülnek átvételre.
Felelős: termelési és szakmai igazgató, gulyás
A termék azonosítása és nyomon követése a belső műveletek során
Az AgroVir program biztosítja a mezőgazdasági növénytermesztés során, hogy tábla szinten
azonosítva maradjon a vetőmagtól a késztermékig minden termék. A tárházi betároláskor az átvétel során feljegyzésre kerül: a származási terület (tábla), a mennyiség és az azonosított minőség.
Dokumentálás: „Mérlegelési” napló, AgroVir rendszer
Az állattenyésztés során szoros jogszabályi előírás alapján történik minden egyed azonosítása, a
megfelelő születést követő várakozási idő után a fülszám behelyezésével. Ez az adat az állatot
végig kíséri, minden ellátás a fülszám feljegyzése mellett történik.
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Dokumentálás
Az azonosításhoz és nyomon követéshez kapcsolódó nyomtatványokat minimum 5 évig kell
megőrizni. Az állattenyésztési folyamatoknál az adatok megőrzése az állat elhullását vagy eladását követő 5 évet jelenti.
A nyomonkövetési rendszer működését „termék”, illetve szolgáltatás csoportonként (betárolt
gabona; született borjú; vágásra küldött szarvasmarha; eladott gyógynövény vagy más termény;
beérkezett vetőmag) évente legalább egyszer tesztelni kell.
A nyomonkövetési tesztet jegyzőkönyvezni kell! A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a nyomonkövetett termék azonosítóit, mennyiségét, az anyagmérleget és a nyomonkövetett időszak alatt készült üzemi feljegyzések másolatait vagy hivatkozásokat, a szállítási dokumentumokat, az alapanyag és késztermék jellemzőit.

8.4. Vészhelyzeti felkészültség és reagálás
Cégcsoport úgy szabályozza a termék élelmiszer-biztonságára hatást gyakorló esetleges balesetekre és vészhelyzetekre történő felkészülést és reagálást, hogy a bekövetkező események a
terméket ne vagy a lehető legkisebb mértékben érintsék.
Az üzem vízellátó rendszerének védelme
A Cégcsoport üzemének víz ellátása fúrt kutakról történik. A Cégcsoport a vízvezeték rendszert
rendeltetés szerűen használja, szükség esetén a rendszert karbantartja.
A termék védelme
A Cégcsoport által előállított termékeket védeni kell minden nemű fizikai, kémiai és mikrobiológiai szennyeződéstől. A védelem érdekében a Cégcsoport dolgozóinak és a látogatóknak be kell
tartani a személyi higiéniai előírásokat.
A Cégcsoport személy és teher bejáróját állandóan zárva kell tartani. A Cégcsoport üzemi területén csak az oda beosztott dolgozók tartózkodhatnak. A Cégcsoport látogatói, a Cégcsoportnak szolgáltatást nyújtó szervezetek munkatársai az üzem területén csak a Cégcsoport részéről
kijelölt kísérővel tartózkodhatnak.
Minden látogató köteles a látogatói nyilatkozatot kitölteni és aláírásával ellátni.
Balesetek és tűzesetek elkerülése, a bekövetkezés esetén történő magatartás
A balesetek és tűzesetek megelőzése érdekében rendszeres munka és tűzvédelmi oktatásban
kell részesíteni az alkalmazottakat. Az oktatást és annak tematikáját jegyzőkönyvben rögzíteni kell
a résztvevők névsorával együtt.
Az áramellátás zavara esetén teendő intézkedések
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Az üzem áram ellátása szolgáltatói szerződés keretében történik. Amennyiben a szolgáltató előre
jelzi az energiaellátás szünetelését, a termelést át kell szervezni.
Az elemi kár esetén teendő intézkedések
Elemi kár esetén (szél, vihar, beázás, tűz, árvíz, belvíz) felül kell vizsgálni az üzem épület és az
üzemi berendezések állapotát. Át kell vizsgálni, hogy sérültek-e az alapanyagok és a késztermékek. Sérülés, kár esetén át kell vizsgálni minden alapanyag és késztermék tételt és el kell dönteni,
hogy felhasználható ill. kiszállítható-e a tétel. A fel nem használható anyagokat meg kell semmisíteni. A döntést minden esetben az ügyvezetőnek kell meghozni.
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8.5. A veszélyek szabályozása
8.5.1. A veszélyelemzéshez szükséges előzetes lépések
A Cégcsoport a veszélyelemzést a HACCP 7 alapelve és 12 lépése mentén végezte el és végzi el
a továbbiakban, amikor a veszélyelemzés ismét szükségessé válik pl. új technológia, új berendezés, új termék bevezetése, stb. esetén. A Cégcsoport minden olyan információt, amely a veszélyelemzéshez szükséges, összegyűjt, megőriz, naprakész állapotban tart és dokumentál.

A HACCP 7 alapelve

A HACCP 12 lépése
1.A HACCP-munkacsoport összeállítása
2.A termék leírása
3.A tervezett felhasználás meghatározása
4.A folyamatábra szerkesztése
5.A folyamatábra helyszíni megerősítése

1. alapelv Veszélyelemzés végzése.

6. Minden egyes lépéshez tartozó összes lehetséges veszély felsorolása, veszélyelemzés végzése, és a meghatározott veszélyek szabályozására alkalmas intézkedések átgondolása

2. alapelv A Kritikus Szabályozási Pontok (CCP-k) meghatározása.

7. A Kritikus Szabályozási Pontok meghatározása

3. alapelv A kritikus határérték(ek) megállapítása.

8. A kritikus határértékek megállapítása minden CCP-re

4. alapelv A CCP szabályozását felügyelő rendszer felállítása.

9. A felügyelő rendszer felállítása minden CCP-re

5. alapelv Azon helyesbítő tevékenység meghatározása, amit akkor
kell elvégezni, ha a felügyelet azt jelzi, hogy egy adott CCP nem áll
szabályozás alatt.

10. A helyesbítő tevékenységek meghatározása

6. alapelv Az igazolásra szolgáló eljárások megállapítása, annak
megerősítésére, hogy a HACCP rendszer hatékonyan működik.

11. Az igazolásra szolgáló eljárások megállapítása

7. alapelv Olyan dokumentáció létrehozása, amely minden eljárást
és nyilvántartást tartalmaz ezen alapelvekhez és alkalmazásukhoz.

12. A nyilvántartás és a dokumentáció létrehozása

Magorganic Cégcsoport 1. verzió, Kiadás dátuma: 2022. február 01.

1. verzió

Azonosító: ÉBIR-8.

Élelmiszerbiztonsági
irányítási
kézikönyv

Oldal: 7/24

MŰKÖDÉS

8.5.1.1. Élelmiszer-biztonsági csoport (1. lépés)
A Cégcsoport létre hozta az élelmiszer-biztonsági csoportját. Az élelmiszer-biztonsági csoport
tagja a mindenkori ügyvezető, a minőségbiztonsági vezető, a termelési és szakmai igazgató és a
műszaki karbantartásokért felelős külső vállalkozás ügyvezetője. Az élelmiszer-biztonsági csoport
összetételénél fogva lefedi, a termelés technológiai, műszaki és termék ellenőrzési területeit.
8.5.1.2. A nyersanyagok, egyéb összetevők és a termékekkel érintkező anyagok jellemzői (2. lépés)
A Cégcsoport a nyersanyag és végtermék jellemzőit Gyártmánylapon határozza meg, figyelembe véve a következőket:


a nyersanyag biológiai, kémiai és fizikai tulajdonságait;



a nyersanyag eredetét;



a nyersanyag előállítási módját;



a nyersanyag szállítási módját és csomagolását;



a nyersanyag tárolási feltételeit és feldolgozhatósági időtartamát



a végtermék nevét, azonosítóját;



a végtermék összetételét;



a végtermék élelmiszer-biztonsággal összefüggő biológiai, kémiai, fizikai tulajdonságait;



a végtermék tervezett eltarthatósági idejét és tárolási körülményeit;



a végtermék csomagolását;



a végtermék jelölését és a forgalmazás módját;
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8.5.1.3. A végtermék jellemzői; (3. lépés)
A Cégcsoport a veszélyelemzéshez figyelembe vette és a Gyártmánylapon rögzítette a végtermék felhasználási területét. A Cégcsoport végtermékei nagykereskedők közvetítésével a feldolgozókhoz és a végső fogyasztóhoz kerülnek.
8.5.1.4. Rendeltetésszerű felhasználás (3. lépés)
A termékek fogyasztói és felhasználói köre élelmiszerek esetén a teljes népesség, az allergizáló
hatás figyelembevételével.
Takarmányok esetén a megjelölt állatcsoport.
8.5.1.5. Folyamatábrák és a folyamatok leírása
8.5.1.5.1. Folyamatábrák elkészítése (4. lépés)
A Cégcsoport az élelmiszer-biztonsági irányítási rendszer alkalmazási területén folyamatábrákat
készít. A folyamatábrák szolgáltatnak alapot az élelmiszer-biztonsági veszélyek lehetséges előfordulásának, növekedésének vagy bekerülésének értékeléséhez.
A folyamatábrák világosak, pontosak és kellően részletesek, valamint tartalmazzák a következőket:


a tevékenység lépéseinek sorrendjét és azok kölcsönhatásait;



a kihelyezett folyamatokat és az alvállalkozásba adott munkákat;



azokat a helyeket, ahol a nyersanyagok, egyéb anyagok bekerülnek a folyamatba;



azokat a helyeket, ahol az újra feldolgozást vagy újra hasznosítást végzik;



azokat a helyeket, ahol a végterméket, a mellékterméket és a hulladékot kibocsátják vagy
eltávolítják;

A meglevő szabályozó intézkedéseket, folyamatparamétereket, az élelmiszer-biztonságot befolyásoló eljárásokat olyan részletességgel rögzítik, ami a veszélyelemzéshez szükséges. Leírják
azokat a külső követelményeket, amelyek befolyásolják a szabályozó intézkedések kiválasztását.
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8.5.1.5.2. A folyamatábrák helyszíni megerősítése (5. lépés)
Az élelmiszer biztonsági csoport (HACCP csoport) évente legalább egyszer felülvizsgálja a folyamatábrákat és a helyszínen megerősíti azok egyezését az alkalmazott műveleti lépéseknél.
Minden technológiai, műszaki, alapanyagban történő változás alkalmával meg kell tenni a folyamatábra módosítását és helyszíni megerősítését.
A módosításokat és a helyszíni megerősítést egy team ülési jegyzőkönyvben kell rögzíteni és
megőrizni, mind ezek mellet a vonatkozó dokumentált információkat is módosítani kell.
8.5.1.5.3. A folyamatoknak és a folyamatok környezetének a leírása
Az élelmiszer biztonsági csoport a veszélyelemzés elvégzéséhez leírja a következőket


az adott műveletet megelőző és az azt követő lépést



a folyamat berendezéseit, a folyamat környezetét, az anyagok áramlását



a külső követelményeket pl jogszabályokat előíró rendeleteket pl. Élelmiszerkönyv, stb



az élelmiszerlánc előző és következő kapcsolódó elemét



a várható szezonális változásokat

8.5.2. Veszélyelemzés (1. elv és 6.lépés)
8.5.2.1. Általános útmutatás
Az élelmiszer-biztonsági csoport veszélyelemzést végez, hogy meghatározza, mely veszélyeket
szükséges szabályozni, milyen mértékű legyen az előírt szabályozás az élelmiszer-biztonság megvalósításához és a szabályzó intézkedések milyen kombinációjára van szükség.
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8.5.2.2. A veszélyek azonosítása és az elfogadható szintek meghatározása
8.5.2.2.1. A Cégcsoport élelmiszer-biztonsági csoportja minden olyan élelmiszer-biztonsági veszélyt azonosít és feljegyez, amelynek bekövetkezésére reálisan számítani lehet a termék és a folyamat, valamint az adott gyártóberendezés esetén. Az azonosítás a következőn alapul:


a 8.5.1. szakasz szerint összegyűjtött adatokon



a tapasztalatokon



a külső információkon



az élelmiszerláncból származó, az élelmiszer-biztonsági veszélyekre vonatkozó információkon

8.5.2.2.2. A veszélyek azonosításakor figyelembe veszik


az adott műveletet megelőző és az azt követő lépésre - a folyamat minden lépésére



a folyamat berendezéseire, a folyamat környezetére, a közüzemi szolgáltatásokra, a személyekre



az élelmiszerlánc előző és következő kapcsolódó elemére



külső és belső információkra, lehetséges járványokra (humán és állati stb.)



jogszabályi, egyéb szabályozó és vevői igényeket

Az élelmiszer-biztonsági csoport minden egyes azonosított élelmiszer-biztonsági veszélyre
meghatározza annak elfogadható szintjét a végtermékben, amikor az lehetséges. A szint meghatározásakor figyelembe veszik a jogszabályokban előírt követelményeket, a vevők követelményeit és a felhasználók általi rendeltetésszerű használatot.
A Cégcsoport dokumentált információt (HACCP terv) tart fenn az elfogadható szintek meghatározásáról és azok indoklásáról.
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8.5.2.3. A veszélyek értékelése
Az élelmiszer-biztonsági csoport a veszélyek értékelését minden egyes azonosított élelmiszerbiztonsági veszélyre elvégzi, hogy meghatározza vajon annak kiküszöbölése vagy elfogadható
szintre csökkentése nélkülözhetetlen-e a biztonságos termék előállításához.
Minden egyes élelmiszer-biztonsági veszélyt értékel a csoport, annak egészségre ártalmas hatása, súlyossága és az előfordulás valószínűsége szerint. Az alkalmazott módszert a HACCP terv
tartalmazza.
8.5.2.4. A szabályozó intézkedések kiválasztása és osztályozása
8.5.2.4.1. A veszélyértékelés alapján a csoport kiválasztja a szabályozó intézkedések megfelelő
kombinációját, amely képes az élelmiszer-biztonsági veszélyeket megelőzni, kiküszöbölni vagy a
meghatározott elfogadható szintre csökkenteni.
A kiválasztott szabályozó intézkedéseket aszerint értékelik, hogy


mi a valószínűsége, hogy nem tölti be a funkcióját



a következmények súlyossága szerint, ha az intézkedés sikertelen; ez az értékelés magában foglalja
1. az azonosított jelentős élelmiszer biztonsági veszélyekre gyakorolt hatást
2. hol helyezkedik el a többi szabályozó intézkedés között
3. kifejezetten azért hozták létre és alkalmazzák, hogy elfogadható szintre csökkentsék a veszélyeket
4. ez egyetlen intézkedés vagy szabályozó intézkedések kombinációja.

8.5.2.4.2. Minden egyes szabályozó intézkedés magában foglalja a megvalósíthatóság értékelését:


mérhető kritikus határérték és/ vagy mérhető/ megfigyelhető beavatkozási kritérium
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figyelemmel kísérést, hogy észleljék ha nem sikerült a kritikus határértéken és/vagy a
mérhető/ megfigyelhető beavatkozási kritériumon belül maradni



megfelelő időben elvégezhető helyesbítések alkalmazása hiba esetén

A döntéshozatali folyamatot valamint a szabályozó intézkedések kiválasztásának és osztályozásának eredményeit a Cégcsoport a HACCP tervben (dokumentált információ) tartja nyilván és követi
8.5.3. A szabályozó intézkedések kombinációjának érvényesítése (validálás)
A Cégcsoport által működtetett élelmiszer-biztonsági irányítási rendszer biztosítja


a meghatározott módszerek alkalmazását (technológiák, vizsgálati módszerek),



a berendezések és munkatársak

A Cégcsoport által előállított termékek beltartalmi értékeinek és mikrobiológiai állapotának teljes
körű laboratóriumi vizsgálata külső akkreditált laboratóriumban történik.
Az előállítási folyamat felülvizsgálatát a külső akkreditált laboratórium, valamint a Cégcsoport által egyes bevizsgált minták alapján kell elvégezni.
A feldolgozás érvényesítését a vevő a helyszíni látogatása során ellenőrzi és igazolhatja.
A hatósággal történő kapcsolattartásért az ügyvezető és a minőségbiztosítási vezető a felelős.

A Cégcsoport folyamatosan adatokat gyűjt, és azokból statisztikákat készít az alábbiakra vonatkozóan.
A működésre vonatkozó statisztikák készítése
A minőségbiztosítási vezető a következő adatokat gyűjti:
 egy éven belüli termelés közbeni nem megfelelőségek száma,
 egy éven belül a vevők által jogosan reklamált mennyiségek és az éves termelési mennyiség, illetve ezek viszonya,

Magorganic Cégcsoport 1. verzió, Kiadás dátuma: 2022. február 01.

1. verzió

Azonosító: ÉBIR-8.

Élelmiszerbiztonsági
irányítási
kézikönyv

Oldal: 13/24

MŰKÖDÉS

 egy éven belüli reklamációs költségek az éves termelési értékhez viszonyítva.
Az élelmiszer-biztonsági vezető a belső, és audit nem megfelelőségek vezetőségi átvizsgáláson
történő értékeléséhez adatokat gyűjt a munkavégzés színvonalával kapcsolatosan. Kigyűjti, és
összegzi az 1 év alatt felvett „Nem megfelelőségi jelentés”-eket, illetve a belső nem megfelelőségekre vonatkozó bejegyzéseket, s ezekről feljegyzést készít. A feljegyzés, mint élelmiszerbiztonsági feljegyzés a vezetőségi átvizsgálási jegyzőkönyv mellékletét képezi, azt azzal azonos
módon kell kezelni.
A Cégcsoport vezetése a vezetőségi átvizsgálások során folyamatosan vizsgálja a fenti statisztikai módszerek alkalmazásának eredményeit, illetve újabb statisztikai módszerek, kimutatások bevezetésének lehetőségét.
8.5.4. Veszélyszabályozási terv (HACCP/OPRP terv)
8.5.4.1. Az élelmiszer-biztonsági csoport létrehozza és dokumentálja a HACCP-tervet és az minden CCP pontra az alábbi információkat tartalmazza:


az élelmiszer-biztonsági veszély, amelyet a CCP pontban szabályozni kell



a szabályzó intézkedés



a kritikus határérték



a felügyeleti eljárás



a helyesbítések és helyesbítő tevékenység, amelyeket el kell végezni, ha az eredmények
a kritikus határértéket átlépik



felelősségi körök és hatáskörök



feljegyzések a felügyeletről.

8.5.4.2. A kritikus határértékek és a beavatkozási kritériumok meghatározása (CCP-k azonosítása)
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Minden egyes veszélyre, amelyet a HACCP-terv szabályoz az élelmiszer-biztonsági csoport
meghatározza az azonosított szabályozó intézkedésekhez tartozó CCP-ket.
A kritikus szabályozási pontokhoz tartozó kritikus határértékek meghatározása
A kritikus határértéket a csoport úgy állapítja meg, hogy a végtermékben az élelmiszerbiztonsági veszély az azonosított elfogadható szintjét ne lépje át. A kritikus határértéknek mérhetőnek kell lenni és a választott kritikus határérték indoklását dokumentálni kell.
Azokat a kritikus határértékeket, amelyek szubjektív adatokon alapulnak utasításokkal és előírásokkal vagy oktatással és képzéssel kell alátámasztani.
8.5.4.3. A CCP-k és az OPRP-k figyelemmel kísérési (monitoring) rendszere
Az élelmiszer-biztonsági csoport felügyeleti rendszert hoz létre minden CCP-re, hogy bizonyítsa
és biztosítsa, hogy a CCP szabályozott állapotban van. A rendszer tartalmazza a kritikus határértékek összes tervbe vett mérését és megfigyelését.
A felügyeleti rendszer tartalmazza a vonatkozó eljárásokat, utasításokat, feljegyzéseket, amik az
alábbiakra terjednek ki:


mérésekre vagy megfigyelésekre, amelyek adatot szolgáltatnak



az alkalmazott felügyeleti eszközre



az alkalmazott kalibrálási módszerre



a felügyelet gyakoriságára



a felügyeletre és eredményeire vonatkozó felelősségi és hatáskörökre



a feljegyzési követelményekre és módszerekre.

A felügyeleti módszer és gyakoriság lehetővé teszi a kritikus határérték átlépésének megállapítását a termék időben történő elkülönítése érdekében.
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8.5.4.4. Tevékenységek, ha a kritikus határértékeknek és beavatkozási kritériumoknak való megfelelőség nem valósul meg.
A Cégcsoport a HACCP-tervben előírja a kritikus határérték átlépésének esetére tervezett helyesbítéseket és helyesbítő tevékenységeket. A tevékenységek biztosítják, hogy a nemmegfelelőség okát azonosítani lehessen, a CCP-n szabályozott paraméterek a szabályozott állapotot
helyreállítsák és a nemmegfelelőség megismétlődését megakadályozzák. Dokumentált eljárást
hoztak létre a potenciálisan nem megfelelő termék kezelésére.
8.5.4.5. A Cégcsoport a veszélyszabályozási tervet (HACCP terv) bevezeti
8.6. Az előfeltételi programokat (PRP-ket) és a veszélyszabályozási tervet meghatározó információk frissítése
A veszélyszabályozási terv kialakítását követően a Cégcsoport évente legalább egyszer felülvizsgálja és szükség esetén frissíti az alábbi információkat a veszélyszabályozási tervvel kapcsolatban.


nyersanyagok, az egyéb összetevők és a termékkel érintkező anyagok jellemzőit



a végtermékek jellemzőit



a rendeltetésszerű felhasználást



a folyamatábrák, a folyamatok és a folyamatok környezetének leírását.

A Cégcsoport ezzel biztosítja, hogy a HACCP terv és az előfeltételi programok naprakészek legyenek.
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8.7. A figyelemmel kísérés (monitoring és a mérés szabályozása
A Cégcsoport a feldolgozás tevékenysége során a méréseken alapuló döntések, intézkedések
megfelelősége érdekében csak olyan mérő- és ellenőrzőeszközöket használ, amelyek az adott
mérési feladatra – a szükséges pontosság és reprodukálhatóság teljesítésére – bizonyítottan alkalmasak.
A termék előállítás során meghatározott mérések csak olyan mérőeszközökkel végezhetők, melyekre a minőségirányítási rendszer felügyelete kiterjed, azaz megfelelően azonosítottak, az alábbiakban leírt módon nyilvántartottak, és ezáltal bizonyítottan alkalmasak az adott mérési feladatra, a szükséges pontosság és reprodukálhatóság teljesítésére.
Az ellenőrző- és mérőeszközök felügyelete keretében a minőségbiztosítási vezető a következő
feladatokat látja el:
 Meghatározza, azonosítja és nyilvántartásba veszi azon ellenőrző- és mérőeszközeinek körét, amelyek hitelesítésének, kalibrálásának hiánya károsan befolyásolná a tevékenységek
minőségét.
 Az azonosított, nyilvántartott ellenőrző- és mérőeszközöket megjelöli (az érvényesség dátumával látja el) abból a célból, hogy használatakor bármikor könnyen eldönthető legyen
annak ellenőrzött, mérésre alkalmas állapota. A nyilvántartásban szereplő ellenőrző- és
mérőeszköz adatait, annak hitelesített, vagy kalibrált állapota dokumentált.
 A nyilvántartásban szereplő mérőeszközök esetében azok hitelesítésének, kalibrációjának
lejárta előtt gondoskodik a hitelesítés, kalibráció ismételt megtörténtéről, a nyilvántartás
aktualizálásáról, valamint a megfelelőség jelzéséről.
 meghatározza a termékkel kapcsolatos további teendőket, amennyiben az ellenőrző, mérő-, és vizsgálóberendezések valamely oknál fogva a meghatározott pontossági osztályból
kilépnek.
 megőrzi a mérőeszközök nyilvántartását, a hitelesítési, kalibrálási feljegyzéseket a mérőeszközök selejtezéséig,
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 a vevő által elfogadott és a végellenőrzéshez használt anyagmintát megfelelően tárolja a
minőség megőrzési idő lejártáig.
 Az ügyvezető gondoskodik a mérőeszközök használati és működtetési utasításainak meglétéről, fellelhetőségéről.
 Gondoskodik a mérőeszközök megfelelő tárolási körülményeinek biztosításáról, annak érdekében, hogy illetéktelen beavatkozás, illetve károsodás azokat ne érje.
A hitelesítéseket az arra felhatalmazott akkreditált laboratórium, míg a kalibrálásokat arra felhatalmazott, akkreditált laboratórium vagy a minőségbiztosítási vezető végzi el.
A hitelesítésekről és a kalibrálásokról a fent hivatkozott élelmiszer-biztonsági eljárás alapján feljegyzés készül. Amennyiben valamelyik mérőeszközről kiderül, hogy nincs hitelesített vagy kalibrált állapotban, úgy az adott eszközzel mért anyagokat a „A nem megfelelő termék kezelése” alfejezet szerint nem megfelelő termékként kell kezelni, és felül kell vizsgálni a mérések érvényességét.
A Cégcsoport a vevői reklamációk, panaszok, minőségi kifogások későbbi kezelése miatt a tételek kiadása során a tételekből szabályozott keretek között vesz mintát, s azt a szabályozás szerinti
helyen, elkülönítve, megjelölve, mint ellenmintát tárol. A tárolás a minőség megőrzési idő lejártáig
történik. A mintákat a „mintatárolás nyilvántartás” mappában és az erre szolgáló excel fájlban
tartják nyilván.
8.8. Az előfeltételi programok (PRP-k) és a veszélyszabályozási terv igazolása (verifikálás)
8.8.1. Igazolás (verifikálás)
Az élelmiszer-biztonsági csoport az igazolás megtervezése során meghatározta a verifikálási tevékenység célját, módszereit gyakoriságát és a felelősségi köröket. A verifikálási folyamatnak
meg kell erősíteni, hogy:


a PRP-ket bevezették



a veszélyelemzés bemenő adatait folyamatosan aktualizálják



a működési PRP-ket és a HACCP-terv elemeit bevezették és azok eredményesek
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a veszélyszintek az azonosított elfogadható értéken belül vannak, és



a szervezet az általa szükségesnek ítélt eljárásokat bevezette és azok eredményesek

Az igazolás eredményeit fel kell jegyezni és úgy kell megadni, hogy lehetővé tegyék az igazolási
tevékenység eredményeinek vizsgálatát.
8.8.2. Az igazolási (verifikálási) tevékenységek eredményeinek elemzése
A Cégcsoport élelmiszer-biztonsági csoportja rendszeresen értékeli a tervezett igazolások
egyes eredményeit. Ha az igazolás nem bizonyítja a tervezett intézkedés megfelelőségét, az
élelmiszer-biztonsági csoportnak lépéseket kell tennie a megfelelőség elérésére. A lépéseknek
tartalmaznia kell a következő területek átvizsgálását:


élelmiszer-biztonsági eljárások és kommunikációs csatornák



veszélyelemzés, mPRP-k és HACCP terv



PRP-k



emberi erőforrásokkal való gazdálkodás, képzés

8.9. A termék és a folyamat nemmegfelelőségeinek szabályozása
8.9.1. Az OPRP-k és a CCP-k felügyeletéből származó adatokat az ügyvezető, az ágazatvezetők
és a minőségbiztosítási vezető értékelik ki és gondoskodnak a helyesbítésekről valamint a helyesbítő tevékenység kezdeményezéséről.
8.9.2. Helyesbítések
A Cégcsoport megakadályozza a nem megfelelő beszerzett termékek (alapanyagok, félkész
termékek, csomagolóanyagok), illetve a szállítói szolgáltatások és a teljesítési folyamat véletlenszerű alkalmazását. A Cégcsoportnál kidolgozott és alkalmazott szabályozás meghatározza
mindezek regisztrálását, valamint a beavatkozás lehetőségeit és módjait a nemmegfelelőség
megszüntetése érdekében.
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A Cégcsoport a termék előállítási folyamat során szabályozza a helyesbítések végrehajtását. Helyesbítéssel akkor kell élni, hogyha a CCP-kre megállapított határértéket a folyamat során átlépik
vagy a működési PRP-k (OPRP) szabályozása nem valósul meg.
Eljárás
Beérkező alapanyag nemmegfelelősége
Az átvételkor felismert nem megfelelőség esetén az átvételért felelős nem veszi át az adott tételt vagy annak hibás részét. Már átvett hibás termék esetén gondoskodik a jelölésről és elkülönítésről a reklamáció, intézkedés, és annak visszaellenőrzése végrehajtásáig.
Az üzemben illetve az üzemen kívül átvett hibás termék esetén a nemmegfelelőségről az átvételért felelős feljegyzést készít, mely tartalmazza a kifogásolt tétel azonosítását, és a kifogás tárgyát. A feljegyzést dátummal és aláírásával látja el, majd továbbítja a Cégcsoport ügyvezetőjének,
aki meghatározza a teendő intézkedést, annak határidejét és felelősét. Mindezekről ő is feljegyzést készít, melyet a regisztráló feljegyzéséhez csatol. A feljegyzéseket az intézkedő felelőshöz
továbbítja, aki végrehajtja az intézkedést, amely a következő lehet:
 a hibás termék beszállító felé történő reklamációja,
 a hibás termék selejtezése,
Az intézkedés megtörténtét az üzemvezető ellenőrzi vissza, és igazolja szintén az intézkedést
előíró feljegyzésen. A nem megfelelő beérkező termékekkel kapcsolatos feljegyzések megőrzésre kerülnek az adott beszállító dossziéjában (a szállítói értékeléshez adatszolgáltatás céljából),
és esetlegesen azon vevődossziékban, amelyek rendeléseinek teljesítése során a termék felhasználásra került. A vevődossziékban elhelyezett feljegyzéseket azzal azonos ideig kell megőrizni.
Beérkező csomagolóanyagok, szolgáltatások nem megfelelősége
Az átvételkor felismert nem megfelelőség esetén az átvételért felelős nem veszi át az adott
csomagolóanyagot, szállítói szolgáltatást, vagy annak hibás részét. Már átvett nem megfelelő
anyagok, szállítói szolgáltatás esetén gondoskodik arról, hogy annak felhasználását megakadályozza az intézkedés és annak visszaellenőrzése végrehajtásáig.
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Már átvett hibás anyagról, szállítói szolgáltatás esetén a nem megfelelőségről az átvételért felelős feljegyzést készít, mely tartalmazza a kifogásolt szolgáltatás azonosítását, a kifogás tárgyát. A
feljegyzést továbbítja az ügyvezetőnek, aki meghatározza a teendő intézkedést, annak határidejét
és felelősét. Mindezekről feljegyzést készít, melyet a regisztráló feljegyzéséhez csatol. A feljegyzéseket a felelőshöz továbbítja, aki végrehajtja az intézkedést, amely a következő lehet:
 a hibás anyag, szolgáltatás szállító felé történő reklamációja,
 rendelkezés a további felhasználásról,
 a hibás anyag, szolgáltatás kijavítása,
 illetve a vevővel történő egyeztetés, elfogadtatás.
Az intézkedés megtörténtét az ügyvezető ellenőrzi vissza, és igazolja szintén az intézkedést előíró feljegyzésen. A nem megfelelő beérkező szolgáltatással kapcsolatos feljegyzések megőrzésre kerülnek az adott szállító dossziéjában, és esetlegesen azon vevődossziékban, amelyek rendeléseinek teljesítése során a termék felhasználásra került. A vevődossziékban elhelyezett feljegyzéseket azzal azonos ideig kell megőrizni.

8.9.3. Helyesbítő tevékenységek
A tényleges élelmiszer-biztonsági problémák okainak feltárása, megszüntetése érdekében a működési PRP-k és a CCP-k felügyeletéből származó adatokat értékelni kell. Az élelmiszerbiztonsági vezető az egyes belső auditok lezárásakor értékeli az addig előfordult nem megfelelőségekkel kapcsolatos feljegyzéseket:
 vevői reklamációk dokumentumait, vevői és saját feljegyzések,
 külső audit jelentéseket,
 belső nem megfelelőségek dokumentumait a folyamat közbeni ellenőrzések során feltárt
nem megfelelőségekről készült nyomtatványok (pl. Bevizsgálási jegyzőkönyv), belső auditokról, vezetői átvizsgálásokról készült feljegyzések).
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Az értékelés alapján kijelöli azokat az eseteket, amikor helyesbítő tevékenység megindítását látja
célszerűnek. Ekkor a helyesbítő tevékenység végrehajtására felelőst jelöl ki, aki
 meghatározza a hibákat kiváltó okokat, a szakterület érintett munkatársainak bevonásával
(ehhez minden lehetséges információ és technika felhasználható),
 megtervezi a hibákat kiváltó okokat megszüntető tevékenységeket, az esetleges ismétlődés megelőzésére teendő tevékenységet és végrehajtja azokat (bevonva az illetékes munkatársakat).
 az illetékes munkatársak közreműködésével visszaállítják a szabályozott állapotot
A helyesbítő tevékenységek az alábbiak lehetnek:
 külső dokumentumok aktualizálása,
 a belső dokumentumokban meghatározott szabályozások módosítása,
 műszaki, szakmai szabályozások módosítása,
 az ellenőrzési mód vagy gyakoriság módosítása,
 oktatás, képzés elrendelése,
 hiányzó erőforrások biztosítása,
 ajánlatadási, szerződéskötési tevékenység felülvizsgálata,
 motivációs technikák bevezetése.
A helyesbítő tevékenységekről és azok eredményességéről az élelmiszer-biztonsági vezető minden egyes vezetőségi átvizsgáláson tájékoztatja a felső vezetőséget, amely értékeli azokat, és
szükség esetén dönt további intézkedések bevezetéséről (ÉBIR-5.8. „Vezetőségi átvizsgálás”).
A helyesbítő tevékenység dokumentálása
A helyesbítő tevékenységeket dokumentálni kell. A feljegyzést meg kell őrizni.
Ehhez mellékletként kell csatolni a témához kapcsolódó és hivatkozott egyéb bizonylatok eredeti
vagy másolati példányait (értékelések, elemzések, jelentések, jegyzőkönyvek, megbízói észrevételek, reklamációk stb.).
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8.9.4. A potenciálisan nem biztonságos termékek kezelése
A Cégcsoportnak intézkedni kell, hogy megakadályozza a potenciálisan nemmegfelelő termék
élelmiszerláncba kerülését. Minden olyan terméktételt, amelyet a nem megfelelő helyzet érinthet a Cégcsoportnak mindaddig szabályozás alatt kell tartani, amíg azokat nem értékelik.
Ha a terméket azután ítélik nem biztonságosnak, hogy kikerült a Cégcsoport szabályozása alól, a
Cégcsoportnak gondoskodni kell az érintett felek értesítéséről. (vevő, hatóság, stb.)
Forgalomba hozható a nem megfelelőséggel érintett tétel, ha a Cégcsoport bizonyítékokkal alá
tudja támasztani, hogy a szabályozó intézkedések eredményesek. Mintavétel és vizsgálat azt bizonyítja, hogy az érintett tételben az adott élelmiszer-biztonsági veszély nem haladja meg az
azonosított elfogadási szintet.
Ha a vizsgálatok után az derül ki, hogy a nem megfelelőséggel érintett tétel mégsem hozható
forgalomba a Cégcsoportnak gondoskodni kell arról, hogy újra feldolgozással vagy valamilyen
kezeléssel az élelmiszer-biztonsági veszélyt kiküszöbölje vagy az elfogadható szintre csökkentse.
Amennyiben ez nem lehetséges a terméket meg kell semmisíteni vagy hulladékként kell kezelni.
8.9.5. Visszavonások
A Cégcsoport annak érdekében, hogy megkönnyítse és lehetővé tegye a nem biztonságosként
azonosított tételek teljes mértékű és időben történő visszahívását dokumentált eljárást hoz létre.
Ki kell jelölni:


a visszahívásra jogosult személyeket,



a visszahívás végrehajtásáért felelős személyeket

Meg kell határozni:


az érdekelt felek értesítésének módját és sorrendjét



a termék kezelés módját



a végrehajtó intézkedések sorrendjét
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a visszavont termék kezelését



a visszavonási eljárás dokumentálásának módját



a próbavisszahívás gyakoriságát

A vevő által megreklamált, és visszaküldött, illetve a Cégcsoport által visszahívott tételt a jelen
Élelmiszer-biztonsági irányítási kézikönyv Kommunikáció pontjában leírtak szerint kell kezelni.
Eljárás
Végellenőrzés során feltárt nem megfelelőségek (visszavonás)
A végellenőrzés során feltárt nem megfelelőségek a vevőnek való átadás (illetve csomagolás)
előtti utolsó ellenőrzés során felmerült nem megfelelőségeket jelenti.
Végellenőrzés során feltárt nem megfelelőségek esetén az üzemvezető gondoskodik az adott
tétel jelöléséről, továbbá:
 az esetlegesen teendő helyesbítő intézkedésekről, annak ellenőrzéséről és dokumentálásáról,
 a selejtezésről,
 a nem megfelelőség és az intézkedés az ügyvezető felé történő jelentéséről.
Visszahívás
A visszahívás a Cégcsoport felügyelete alól kikerült termékekre vonatkozik. Amennyiben a termékre vonatkozó nemmegfelelőségre, annak megállapítására azután kerül sor, hogy a termék
kikerült a Cégcsoport felügyelete alól visszahívási eljárást kell azonnal kezdeményezni. A nemmegfelelőség ismerté válása után a legrövidebb időn belül (2 óra) intézkedni kell arról, hogy a
nemmegfelelő terméket tovább felhasználják. Biztosítani kell, hogy a Cégcsoport vevője minél
előbb a nemmegfelelőségről értesüljön és módja legyen a termék felhasználásának felfüggesztésére.
A visszahívás hatékony végrehajtása érdekében egy állandó csoportot kell fenntartani, melynek
tagjai:
az ügyvezető és a termelésirányító. A termék visszahíváshoz ismerni kell a termékazonosítóját és
mennyiségét, a vevőkört, akikhez a termék került. Az azonosító adatok ismeretében az ügyvezető
igazgató értesíti a vevőket a termék nemmegfelelőségéről és a visszahívás módjáról.
A visszahívás folyamatát lépésenként pontosan egy jegyzőkönyvben dokumentálni kell.
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A visszahívás gyors és pontos lebonyolítása érdekében évente legalább egyszer visszahívási próbát kell tartani, melyet az „éles” visszahíváshoz hasonlóan pontosan jegyzőkönyvben dokumentálni kell.
A visszahívás jegyzőkönyvezésére formalizált adatlapot nem ad ki a Cégcsoport, azonban a jegyzőkönyvben minden esetben időrendi sorrendben fel kell jegyezni ki kit, milyen formában
értesített és az értesítések bizonylatait, email mellékelni kell a jegyzőkönyvhöz. A visszahívandó termék azonosítására használt adatokat és azok bizonylatait, gyártási napló, szállítólevél, stb. szintén csatolni kell a visszahívás jegyzőkönyvéhez.
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9. TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS

9.1.Figyelemmel kísérés (monitoring), mérés, elemzés és értékelés
9.1.1. A Társaság meghatározza,


hogy mit szükséges figyelemmel kísérni és mérni;



az érvényes eredmények biztosításához szükséges módszereket;



mikor kell figyelemmel kísérni és mérni;



mikor kell elemezni és értékelni az eredményeket;



kinek kell elemezni és értékelni a mérésből származó eredményeket.

Az értélekés bizonyítékait dokumentált információként meg kell őrizni. Az ÉBIR teljesítményét és
eredményességét évente legalább egyszer értékelni kell.
9.1.2. Elemzés és értékelés
A Társaság élelmiszer-biztonsági csoportja rendszeresen értékeli a tervezett igazolások egyes
eredményeit. Ha az igazolás nem bizonyítja a tervezett intézkedés megfelelőségét, az élelmiszerbiztonsági csoportnak lépéseket kell tennie a megfelelőség elérésére. A lépéseknek tartalmaznia
kell a következő területek átvizsgálását:


élelmiszer-biztonsági eljárások és kommunikációs csatornák



veszélyelemzés, HACCP terv



PRP-k



emberi erőforrásokkal való gazdálkodás, képzés

A Társaság élelmiszer-biztonsági csoportja megvizsgálja az igazolási tevékenység eredményeit beleértve a belső és külső auditok eredményeit, hogy
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megerősítse a rendszer átfogó megvalósításának megfelelőségét



azonosítsa az élelmiszer-biztonsági rendszer aktualizálásának és fejlesztésének szükségességét



azonosítsa a tendenciákat, amelyek a potenciálisan nem biztonságos termékek gyakoribb
előfordulást jelzik



információt kapjanak a belső audit program tervezéséhez



bizonyítékot kapjanak a végrehajtott helyesbítések, helyesbítő tevékenységek eredményességéről

A vizsgálat eredményeit és az azokból következő tevékenységeket fel kell jegyezni és jelenteni kell
az ügyvezetőnek.
9.2. Belső audit
9.2.1. A Társaság tervezett módon rendszeres belső élelmiszer-biztonsági auditot végez annak érdekében, hogy:
 ellenőrizze az élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos céljainak megvalósulását,
 megítélje az élelmiszer-biztonsági rendszer működésének hatékonyságát,
 feltárja az élelmiszer-biztonsági rendszer hiányosságait, fejlesztési irányait,
 növelje a rendszer minőségi teljesítőképességét és a munkavégzés hatékonyságát,
 helyesbítő tevékenységeket kezdeményezzen a hiányosságok megszüntetésére.
9.2.2. A belső audit a szabvány követelményei alapján és a jelen Élelmiszer-biztonsági irányítási
kézikönyvvel összhangban az élelmiszer-biztonsági rendszer minden elemére kiterjedhet. A Társaság a belső felülvizsgálati tevékenységét éves terv alapján végzi, figyelembe véve a felülvizsgálatra
kijelölt területek tevékenységének fontosságát, állapotát.
Az élelmiszer-biztonsági dokumentációban szabályozott összes területet évente legalább egy alkalommal, de szükség szerint néhány vagy az összes területet negyedévenkénti gyakorisággal,
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vizsgálni kell. A Társaság az. „Éves felülvizsgálati terv”-ét az élelmiszer-biztonsági vezető minden
évre vonatkozóan előre készíti el és az ügyvezető igazgató hagyja jóvá.
Indokolt esetben (vevői észrevételek, szervezeti változás, új tevékenységi kör, helyesbítő megelőző tevékenységek nyomon követése, stb.) esetén az élelmiszer-biztonsági vezető kezdeményezésére az „Éves felülvizsgálati terv”-től eltérő időpontban is megtartható a felülvizsgálat. Az
ilyen, az „Éves felülvizsgálati terv”-ben előre fel nem tüntetett auditok megtartását az ügyvezető
ugyanezen a nyomtatványon írásban, külön jelöléssel (R), sorszámozással rendeli el.
A belső auditok lebonyolítását az élelmiszer-biztonsági vezető a belső auditorok bevonásával
végzi.
Az „Éves felülvizsgálati terv” nyomtatvány a tervezett és a rendkívüli auditokra vonatkozó bejegyzései tartalmazzák az audit azonosítószámát, az auditálás alá vont területet (szervezeti egység, átvizsgálandó dokumentumok, szabványpontok, esetlegesen visszaellenőrizendő nem megfelelések
száma), valamint az audit időpontját.
A belső audit lefolytatása előtt az auditor elkészíti az „Belső audit kérdés listát”, amely alapján az
auditot lefolytatja.
A belső auditor elvégzi a felülvizsgálatot (adatgyűjtést), melynek során meggyőződik az élelmiszerbiztonsági rendszer megfelelőségéről, illetve annak gyakorlati működéséről. A „Belső audit kérdés
lista” nyomtatványon rögzíti mind a pozitív, mind a negatív tapasztalatokat. A „Belső audit kérdés
lista” nyomtatványon a megtartott oktatásokkal és azok eredményességével kapcsolatosan is kell
információt gyűjteni és rögzíteni.
Az auditor az auditon kitöltött „Belső audit kérdés lista” nyomtatvány alapján szükség esetén „Nem
megfelelőségi jelentés”-t is kiállít.
A nem megfelelőségekről közvetlenül a vizsgálat után tájékoztatja az érintett vezetőt, aki a feltárt
és objektív bizonyítékokkal alátámasztott nem megfelelőségeket a „Nem megfelelőségi jelentés”
átvételével és aláírásával elismeri.
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Az auditor elkészíti az „Audit összegző jelentés”-t, amely tartalmazza a vizsgált területek megjelölését, a vizsgálat eredményét és az esetlegesen kiállított „Nem megfelelőségi jelentés”-ek sorszámát.
A szükséges helyesbítő tevékenységeket, határidőket, azok ellenőrzési módját, a visszaellenőrzés
határidejét az érintett vezetővel egyeztetve az élelmiszer-biztonsági vezető határozza meg, és a
„Nem megfelelőségi jelentés”-ben (xls fájl) dokumentálja.
A „Nem megfelelőségi jelentés”-ekben szereplő helyesbítő tevékenységeket a megjelölt illetékes
végrehajt(at)ja.
A helyesbítő tevékenységek végrehajtását a élelmiszer-biztonsági vezető ellenőrzi a megadott határidőig, és annak eredményét a „Nem megfelelőségi jelentés” nyomtatványon rögzíti. Az audit
akkor tekinthető lezártnak, amikor a visszaellenőrzés eredménye megfelelő volt.
A belső élelmiszer-biztonsági auditok hatékonyságának ellenőrzése jelen Élelmiszer-biztonsági
irányítási kézikönyv „Vezetőségi átvizsgálás” fejezetében szabályozott vezetőségi átvizsgálás keretében történik.
Az élelmiszer-biztonsági vezető a vezetőségi átvizsgálás tervezett napirendi pontjaként ismerteti
a belső auditálások eredményeit, valamint a nem megfelelőségekre indított helyesbítő és esetleges megelőző tevékenységeket.
A vezetőség a jelentést elemzi, jóváhagyja, vagy szükség esetén további helyesbítő és megelőző
tevékenység kezdeményezését rendeli el.
9.3. Vezetőségi átvizsgálás
9.3.1. Általános követelmény
Az élelmiszer-biztonsági irányítási rendszer működésének, alkalmasságának és hatékonyságának
ellenőrzésére, valamint a fejlesztési lehetőségek áttekintésére az ügyvezető és az élelmiszer-biztonsági vezető rendszeresen, de 12 havonta legalább egy alkalommal vezetőségi átvizsgálást tart.
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A vezetőségi átvizsgálás időpontját az ügyvezető a belső-, illetve a külső élelmiszer-biztonsági felülvizsgálatokkal összhangban, a belső felülvizsgálatokkal együtt tervezi meg az „Éves felülvizsgálati
tervben” minden év január hónapban.
A vezetőségi átvizsgálás időpontjáról és esetleges rendkívüli témájáról az élelmiszer-biztonsági
vezető tájékoztatja a résztvevőket.
9.3.2. Az átvizsgálás bemenő adatai
A vezetőségi átvizsgálás során a következő témák kerülnek felülvizsgálatra, illetve értékelésre:
 a Társaság élelmiszer-biztonsági politikájában meghatározott általános irányvonal aktualitása,
 a Társaság minőségcéljainak teljesülése,
 az élelmiszer-biztonsági dokumentációs rendszer elemeinek érvényessége, aktualitása,
 az előző vezetőségi átvizsgálás során meghatározott feladatok teljesítése,
 az élelmiszer-biztonsági irányítási rendszer keretében szabályozott folyamatok megfelelősége, valamint a folyamatok hatékonysága,
 az erőforrások (humán, tárgyi) rendelkezésre állásának átvizsgálása,
 a belső nem megfelelőségek (hibás munkavégzés) és a külső nem megfelelések (vevői reklamációk, vevői, hatósági visszajelzések) alakulása,
 a belső és külső minőségügyi felülvizsgálatok (auditok), hatósági, vevői auditok észrevételei,
eredményei,
 a HACCP rendszer igazolása során szerzett tapasztalatokat,
 a végrehajtott helyesbítő és megelőző tevékenységek tapasztalatai,
 az előírt képzések megvalósulása,
 az infrastruktúra és a munkakörnyezet állapotának felmérése,
 a gyártási folyamat elemeinek megfelelősége, fejlesztési lehetőségeit,
 a statisztikai módszerek alkalmazásának tapasztalatai, további statisztikai módszerek bevezetésének és alkalmazásának lehetőségei.
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 kockázatok és lehetőségek valamint a velük kapcsolatos tevékenységek eredményességének átvizsgálása
 bármilyen vészhelyzet incidens vagy visszahívás/ visszavonás előfordulása
 külső és belső kommunikáció során kapott lényeges információk beleértve az érdekelt felektől származó kérések, panaszok
 a folyamatos fejlesztés lehetőségei
9.3.3. Az átvizsgálás kimenő adatai
A vezetőségi átvizsgálás eredményéről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek tartalmaznia kell az
intézkedéseket, határozatokat, melyeknek témái a következők lehetnek:
 a működtetett élelmiszer-biztonsági irányítási rendszer, és folyamatainak értékelése, és a
fejlesztése,
 az előállított termékek, termék-előállítási folyamat fejlesztése a felmerült vevői követelmények alapján,
 a bemenő adatok értékeléséhez meghatározott változtatások,
 a megfelelő szinten történő előállításhoz szükséges humán és tárgyi erőforrások biztosítása,
 az infrastruktúra és a munkakörnyezet állapotának fejlesztése,
 a következő szezonra való felkészüléshez kapcsolódó teendők, változtatások, fejlesztések.
A jegyzőkönyvet az élelmiszer-biztonsági vezető készíti el, az ügyvezető a jelenlévőkkel egyetértésben hagyja jóvá, és az élelmiszer-biztonsági vezető, mint felülvizsgálati bizonylatot 3 évig
őrzi meg.
A vezetőségi átvizsgáláson meghatározott helyesbítő és megelőző tevékenységeket az élelmiszer-biztonsági felelős és az ügyvezető igazgató intézi.
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10. FEJLESZTÉS
10.1. Nemmegfelelőség és helyesbítő tevékenység
10.1.1. A társaság megtervezi, hogy miként jár el, ha nemmegfelelőség fordul elő.
Reagál a nem megfelelőségre


intézkedést tesz annak felügyeletére és kijavítására



foglalkozik a következményekkel

Értékeli, hogy szükség van-e intézkedésre a nemmegfelelőség okainak megszüntetésére, azért,
hogy ez ismételten ne forduljon elő.


a nem megfelelőség átvizsgálása



a nemmegfelelőség okainak meghatározása



megvizsgálja, hogy léteznek-e vagy előfordulhatnak-e hasonló nemmegfelelőségek

Végre hajt minden szükséges tevékenységet
Átvizsgálja minden végrehajtott tevékenység eredményességét
Elvégzi az ÉBIR változtatásait, ha az szükséges
10.1.2. Bizonyítékként dokumentált információkat őriz meg:


a nemmegfelelőség jellegéről és minden intézkedésről



az összes helyesbítő tevékenység eredményéről

A Társaság a gabonatárolási tevékenységéhez kapcsolódóan megtervezte és bevezette azokat a
figyelemmel kísérési, mérési, elemzési és fejlesztési folyamatokat, amelyek szükségesek:
 az alapanyag és az egyéb felhasznált anyagok megfelelőségének (vevői specifikációk, szakmai szempontok: tisztaság, rovarmentesség, nedvességtartalom) bizonyításához
 a vevői elégedettség méréséhez,
Magorganic Cégcsoport 1. verzió, Kiadás dátuma: 2022. február 1.

1. verzió
Élelmiszerbiztonsági
irányítási
kézikönyv

Azonosító: ÉBIR-10.

Oldal: 2/1

FEJLESZTÉS

 az élelmiszer-biztonsági irányítási rendszer megfelelőségéről való gondoskodáshoz („Vezetőségi átvizsgálás”,. Belső audit),
 és a folyamatos fejlesztéshez, mely az élelmiszer-biztonsági irányítási rendszer eredményességét biztosítja („Fejlesztés”).
10.2. Folyamatos fejlesztés
A Társaság folyamatosan fejleszti az ÉBIR alkalmasságát, megfelelőségét és eredményességét.
A folyamatos fejlesztés biztosítása a felsővezetés feladata a kommunikáció alkalmazásával, a vezetőségi átvizsgálással, belső auditokkal, az igazolási tevékenység eredményeinek elemzésével, a
szabályozó intézkedések és azok kombinációjának validálásával, helyesbítő tevékenységgel, és az
ÉBIR frissítésével
10.3. Az élelmiszer-biztonsági irányítási rendszer frissítése
A Társaság felső vezetésének felelőssége, hogy az élelmiszer-biztonsági rendszert folyamatosan
aktualizálják. Ennek érdekében az élelmiszer-biztonsági csoport mérlegeli, hogy szükséges-e a veszélyelemzés, a PRP-k, a HACCP terv átvizsgálása. Az értékelési és aktualizálási tevékenység a következőkön alapul:


a külső és belső kapcsolattartás bemenő adatain



az élelmiszer-biztonsági rendszer alkalmasságával és eredményességével kapcsolatos információkon



az igazolási tevékenység eredményeinek elemzésekor kapott adatokon



a vezetőségi átvizsgálás kimenő adatain

A rendszer aktualizáló tevékenységet dokumentálni kell és mint a vezetőségi átvizsgálás bemenő
adatait jelenteni kell.
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