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1. Vezetőség felelőssége 

 

 

 

 Vezetőségi átvizsgálások sablonosak, nincsenek a célokat, 
következtetéseket alátámasztó háttéranyagok 

 Célok nem a levont következtetésekből adódnak és nem igazolható a 
folyamatos fejlesztésre való törekvés  

 Szervezeti ábra nem a cég tényleges felépítését takarja 

 Gyakran nem igazolható, hogy a jogszabályok változásának 
figyelemmel kísérése megbízható módon történik 

 Nem áll rendelkezésre elegendő emberi erőforrás a minőségirányítási 
feladatok elvégzésére 



2. Minőségirányítási rendszer – HACCP, dokumentálás 

 A kapcsolódó előíró jellegű információ nem aktuális 

 HACCP tervek felépítése nem logikus, nehezen 
áttekinthető 

 Folyamatábrák problémája 

 CP-k meghatározása, szabályozás, felügyelet 

 Szabályozás és felügyelet sok esetben összekeveredik 

 Dokumentumok változtatásának okait nem jegyzik fel 

 Feljegyzések nem logikusak, nem igazán támasztják alá a 
meghatározott veszélyhez tartozó szabályozás felügyeletét 

 Még mindig sok az „átfirkálás” 

 



3. Erőforrás management – személyi higiénia, oktatás 

 Vállalati személyi higiéniai utasítások be nem tartása 

 Különböző higiéniai kockázatú területekhez kapcsolódó 
szabályozás 

 Higiéniai utasítások nem elég konkrétak 

 Oktatások hatékonyságát nem vizsgálják 

 Nincsenek konkrét problémákra összpontosító naprakész 
oktatási anyagok 

 



Csomagolás 
12% 

Idegen anyag 
13% 

Karbantartás  
11% 

Nyomonkövetés 
7% 

Allergén szabályozás 
5% 

Egyéb 
52% 

4. Termelési folyamat 



4/1. Csomagolás 

 Specifikációk, megfelelőségi bizonyítványok vagy 
hiányoznak, vagy nem teljesek és nem arra vonatkoznak, 
ami az adott esetben szükséges lenne az adott termék 
biztonságához 

 Tárolóedények, szállítószalagok 

 Csomagolóanyagok, címkék tárolása 

 



4/2. Idegen anyag szabályozás 

 Kockázat értékelés elmaradása 

 Még mindig sok a nem megfelelően ellenőrzött fa eszköz 

 Fémdetektorok nem megfelelő működése, ellenőrzése 

 Üveg- és keményműanyag felületek, tárgyak nyilvántartása, 
ellenőrzésük 

 

 



4/3. Karbantartás, gépek 

 Karbantartás dokumentálása 

 Megelőző karbantartás és javítások fogalmának 
összekeveredése 

 Javítások dokumentálása – vagy hiányzik, vagy 
követhetetlen 

 Gépek megfelelőségi bizonyítványai hiányoznak 

 „Ideiglenes” javítások 



4/4. Nyomonkövetés 

 Nehézkesen működik (főleg papír alapú rendszereknél) 

 Nem minden anyag követhető nyomon 

 „Mass balance” nem stimmel 

 

 

 

 Tesztet csak egy irányban végeznek 

 Nyomonkövetési tesztet visszahívási próbának is tekintik 



4/5. Allergének 

 

 Allergén mátrix hiánya 

 Specifikációk gyakran nem, vagy nem naprakészen 
tartalmazzák az allergén deklarációt 

 Allergének tárolása, kezelése 

 Allergén tartalmú termékek gyártásának szabályozása 



4/6. Egyéb 

 

 Infrastrukturális problémák –  

 padozat, falak, mennyezet, ajtók 

 Takarítási terv és a ténylegesen használt vegyszerek nem 
feleltethetők meg 

 Vegyszerek tárolása, jelölése, lejárati ideje 

 Takarító eszközök jelölése, tárolása 

 Hulladéktárolók jelölése 

 Kártevő mentesítés – térkép, csapdák számozása és 
rögzítése, felügyeletet végző helyi emberek képzettsége  



5. Mérés, elemzés, fejlesztés 

 Higiéniai bejárások szükséges rendszerességének meghatározása 
nem igazolható, nincsenek jegyzőkönyvek 

 Belső auditok hatékonysága nem igazolható, a jegyzőkönyvek 
sablonosak, sokszor egy nem-megfelelőség sincs 

 Független belső auditor ! 

 Termék mintavétel mikéntje a termelési övezetben nem 
szabályozott (használható edények anyaga, vegyszerek levitele) 

 Reklamációk elemzésének hiánya  

 Helyesbítő intézkedések sok esetben csak javítások, kevés a 
megelőző intézkedés 



Sok sikert az eljövendő auditokhoz!  


