Sokak figyelmét elkerülte a fent nevezett jogszabály, mely — bár nem kimondottan a közétkeztetésre vonatkozik csupán
— érinti a konyhákat is. Szeretnénk kicsit segíteni, hogy az alábbi kérdésekre kapott válaszokkal könnyebben tudjanak
gondolkodni, dolgozni az élelmezésvezetôk. Az élelmezésvezetôk egy része újabb teherként éli meg, hogy össze kell állítania a saját egységének az Önellenôrzési tervét. Nem tudják, hogy mit is kellene tartalmazni, bár valószínûleg jó részét
már csinálják, noha nem ilyen címszó alatt. Az Élelmezés szaklap kérdéseire a 28/2017 (V. 30.) FM-rendelettel kapcsolatosan, mely: 2018. 01. 01-jén lép hatályba, a NÉBIH Élelmiszer- és Takarmány-biztonsági Igazgatóságának Vendéglátás
és Étkeztetés Felügyeleti Osztályának osztályvezetôje, Zoltai Anna válaszolt.

Röviden az önellenôrzésrôl
— Néhány fontos fogalom elsôsorban, amit mindenképpen jó tudni, érdemes tisztázni: az önellenôrzés, az élelmiszer-vállalkozás, a vendéglátóipari
termék és az élelmiszer-vállalkozó fogalmát.
— Elsôként nézzük, mi is az ellenôrzés. Az ellenôrzés valamely cél megvalósítása érdekében végzett ténymegállapító, követelményhez viszonyító, értékelô és javaslattevô tevékenység. Azaz az ellenôrzés megállapítja, hogy betartják-e a jogszabályokat és egyéb szabályokat, és ezzel
kiszûri a nem megfelelôt. Ellenôrzés
alatt nem csupán a külsô szervek,
vagy hatóságok ellenôrzését kell érteni, a belsô, saját, vagy önellenôrzés
is ellenôrzés, mégpedig mindannyian
jól tudjuk, hogy a leghatékonyabb.
Hiszen állandó a jelenlét és a termékre, tevékenységre stb. jellemzô minden információ és az idôben elvégzett beavatkozás adott.
A rendelet 2. § egyértelmûen megfogalmazza az önellenôrzés fogalmát: „a) Önellenôrzés: az élelmiszervállalkozás mûködéséhez kapcsolódó, az élelmiszerek megfelelô minôségével, az élelmiszer-biztonsággal,
az azonosíthatósággal, a nyomon
követéssel és az élelmiszerek jelölésével kapcsolatos,
aa) az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérôl szóló 2008. évi
XLVI. törvényben (a továbbiakban:
Éltv.), az Éltv. felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban és az
Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusaiban meghatározott követelmények, valamint
ab) az adott élelmiszer-vállalkozás
tevékenységének jellegét, sajátosságait és méretét figyelembe vevô, az
élelmiszer-vállalkozás által tevékenységére vonatkozóan kidolgozott követelményrendszerben elôírt kötelezettségek teljesítésének élelmiszer-vállalkozás általi ellenôrzése, önellenôrzési
rendszer mûködtetése által.”
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Azaz a vállalkozás saját maga ellenôrzi a saját vállalkozásában az élelmiszer-biztonság, a minôség, a nyomon
követhetôség és jelölés jogszabályokban és egyéb szabályokban rögzített
teljesülését. Ez nem új elôírás, mivel a
közösségi csatlakozásunktól kötelezôen alkalmazandó 178/2002 EK-rendelet 17., 18., de még a 19. és 20. cikke
is elôírja.
Sokszor beszéltünk már élelmezésvezetôi fórumokon, szakmai egyeztetéseken, különösen a csatlakozást követô években, valamint a 2012-ben kiadott, szakmai civil szervezetekkel közösen elkészített Vendéglátás és Étkeztetés Nemzeti Jó higiéniai Útmutató (GHP) készítése során ennek a rendeletnek az értelmezésérôl. Nem véletlen, hogy a GHP 10. fejezetében a közösségi és hazai szabályozásban leggyakrabban használt fogalmakat azok
jogforrásának feltüntetésével szerepeltetjük. Így a GHP 253. oldalán megtalálható az élelmiszeripari-vállalkozás
és élelmiszeripari-vállalkozó fogalom,
a 263. oldalon pedig a vendéglátóipari
termék fogalom. Lényegi változtatás
nélkül, fordítási javítással, pontosítással ma már az élelmiszer-vállalkozó és
élelmiszer-vállalkozás megnevezéseket használjuk. A vendéglátóipari termék fogalmát a 2008 évi XLVI. tv. kezdettôl rögzíti, amely ez év május végi
módosításával a következô:
„Vendéglátóipari termék: olyan étel,
ital (az ivóvíz kivételével), cukrászati,
hidegkonyhai készítmény, beleértve a
közétkeztetés keretében elôállított ételt
is, amelyet elsôsorban az elôállítás helyén, illetve ideiglenes árusítóhelyen
vagy tálalókonyhán szolgálnak ki, valamint közvetítô vállalkozás nélkül, fogyasztói kiszerelésben házhoz szállítva értékesítenek vagy egyéb jogszabályban megadott korlátok szerint kiskereskedelmi létesítményen keresztül
értékesítenek a végsô fogyasztónak.”
— Miért fontos az önellenôrzés? Mik
a jól végzett önellenôrzés jellemzôi? Miért is nem elég a HACCP-rendszer? Milyen dokumentumok kellenek?
— Ha valaki végigolvassa és értelmezi a 28/2017. (V. 30.) FM-rendeletet, és
ismeri, hogy a HACCP-rendszer mirôl
szól, azonnal felismeri erre a kérdésre
a választ. A HACCP valóban önellenôrzés, de az élelmiszer-biztonságról szól.
Tehát a rendelet ezenkívül foglalkozik a
minôséggel, nyomon követhetôséggel
és jelöléssel. Lényegében ahol eddig
is figyeltek a jogszabályok betartására
és jól igazolták ezt a tevékenységüket,
nem jelentkezhetnek külön dokumentálási feladatok.
— Többen aggódnak azon, hogy a
rendeletben említett (nem kötelezô) laborvizsgálatok többletköltségekkel jár-

nak, miközben a közétkeztetôk nagy ré- ôrzési gyakoriság meghatározásának
sze amúgy is forráshiánnyal küszködik. — módosítható.
Van ennek alapja?
Az élelmiszerlánc-biztonsági kocká— Az önellenôrzés nem feltétlenül je- zati besorolást az élelmiszerlánc-fellent laboratóriumi vizsgálatokat. Nem ügyeleti hatóság az éves felügyeleti
szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a tervének (létesítmény-ellenôrzési és
rendelet az élelmiszerlánc valamennyi mintavételi terv) kidolgozásakor veszi
szereplôjére vonatkozik, és nem csu- figyelembe. Ez azt jelenti, hogy a NÉpán a közétkeztetôkre. Mindenkinek a BIH-vel megállapodást kötô jogkövetô
vállalkozás jellege, mérete, terméke és partnerek ritkábban számíthatnak helytevékenysége alapján, egyedileg kell színi ellenôrzésre vagy termékmintavéerrôl döntenie. Nem lehet cél fölösle- telre, ugyanakkor nem jelenti azt, hogy
ges laboratóriumi vizsgálatok elvégez- egyáltalán nem történik az esetükben
tetése, ugyanakkor elôfordul már ma hatósági ellenôrzés.

„...Az ellenôrzés valamely cél
megvalósítása érdekében végzett
ténymegállapító, követelményhez
viszonyító, értékelô és javaslattevô
tevékenység...”

is, hogy sokan a biztonság és hitelesség érdekében végeztetnek, sôt, vannak, akik maguk végeznek ilyen vizsgálatokat. Olyan is van, hogy a beszállítótól kérnek a vásárlást megelôzôen
laborleletet. Más esetben a laboratóriumi vizsgálat lehet például egy jó gyakorlat igazolása, de elôfordulhat,
hogy azt a jó gyakorlat minden kockázat nélkül kiválthatja — elég egy szemrevételezés, jelölésvizsgálat, hômérséklet-ellenôrzés, egy sütési próba,
vagy kóstolás stb.
— Kitôl és milyen formában kérhetnek, kaphatnak segítséget azok, akik
elakadnak az önellenôrzésük folyamán
az összefoglalásban?
— Tervezzük, hogy a GHP 4. fejezetét megnyitjuk, és abban erre is kitérünk. Nincs szükség kapkodva, mendemondákra alapozottan különbözô
jónak vélt rendszereket másolgatni.
Mindenkié más és más. Jó lenne, ha
nem esnének abba a hibába, amit a
HACCP-rendszerek bevezetésekor sajnos megtapasztalhattak. Ha érkezik
szakmai kérdés, arra mindig igyekszünk választ adni, de bízunk abban,
hogy a kezdeti ellenérzések után a kép
mindenütt letisztul. Azt kell látni, hogy
nincs új feladat, az eddigieket kell egy
rendszerben átgondolni.
— A jogszabály szerint megállapodás
köthetô a NÉBIH-hel. Kinek ajánlott ez
a lehetôség, és mit takar? Hogyan történik ez a gyakorlatban, hol/hogy lehet
kezdeményezni, és a megállapodást
követôen mi a folytatás?
— A jogszabály 5. § (3) bekezdés b)
pontja egyértelmûen arról rendelkezik,
hogy az élelmiszer-vállalkozó kockázati besorolása — amely alapja az ellen-

Amint már említettük, újdonság a
rendeletben a NÉBIH és a vállalkozó
közötti együttmûködési megállapodás.
Fontos kihangsúlyozni, hogy a
megállapodás a NÉBIH és a vállalkozó között önkéntes, tehát ezen jogszabály alapján kötelezô érvénnyel nem
kell adatot szolgáltatni az egyes élelmiszerlánc-szereplôknek az önellenôrzési rendszerükrôl.
A megállapodások megkötésével a
NÉBIH által mûködtetett intelligens
élelmiszerlánc-elemzô rendszerbe
nem csupán a hatósági felügyeleti és
ellenôrzési munkájából származó adatok, hanem a vállalkozók önellenôrzési
adatai is bekerülhetnek, ezáltal biztosítva a még hatékonyabb élelmiszerlánc-felügyeletet.
A NÉBIH törekszik arra, hogy egy
nyertes-nyertes helyzetet hozzon létre,
ahol nemcsak a NÉBIH tudja a kockázatelemzési rendszerébe beépíteni az
önellenôrzési adatokat, hanem a vállalkozó számára is elôny származhat a
transzparens mûködésébôl, hiszen
egyrészrôl az adatokat szolgáltató
ügyfelek kockázati besorolása is csökkenhet, másrészt pozitív megítélést jelenthet a vállalkozók szolgáltatásairól
és
elôállított
termékeirôl,
a
mûködésükrôl a vásárlók felé is.
Tekintve, hogy az önellenôrzési vizsgálatok rendkívül sokrétûek lehetnek —
beleértve a takarítás ellenôrzését egy
egyszerû checklistával ugyanúgy, mint
az akkreditált laboratóriumban végzett
termékvizsgálatot —, ezért a megállapodások megkötésében a fokozatosság
elvét kívánja a NÉBIH megvalósítani.
S. T. K.
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