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ÉLELMISZER-BIZTONSÁGI ELİFELTÉTELI PROGRAMOK
ÉLELMISZERGYÁRTÓK részére
TANÚSÍTÁS AZ MSZ EN ISO 22000:2005 + MSZ ISO/TS 22002-1:2011
szerint
A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) egy új mőszaki elıírással járult hozzá az ISO 22000-es szélesebb körő
elterjedéséhez, amely magyar nyelven 2011. július 1-jén jelent meg MSZ ISO/TS 22002-1:2011 jelzettel. A mőszaki elıírás
az ISO/PAS 220-ból alakult ki és részletes követelményeket tartalmaz az elıfeltételi programokra (ISO 22000:2005, 7.
fejezet). Ez a dokumentum támogatja az ISO 22000:2005 követelményeinek való megfelelésre tervezett irányítási
rendszereket.

AZ MSZ ISO/TS 22002-1:2011 KÖVETELMÉNYEI
Az elıfeltételi programokat a következıkben megadott szempontokra vonatkozó követelmények figyelembevételével kell
kidolgozni:
a)
az épületek és a kapcsolódó közmővek elrendezése és kivitelezése
b)
a helyiségek elrendezése, beleértve a munkaterületet és a szociális helyiségeket;
c)
a levegı-, a víz-, az energiaellátás és más közüzemi szolgáltatások;
d)
a támogató szolgáltatások, beleértve a hulladékkezelést és szennyvízelvezetést;
e)
a berendezések megfelelısége és megközelíthetıségük a tisztítás, és a karbantartás során;
f)
a beszerzett anyagok kezelése;
g)
a keresztszennyezıdések megelızését célzó intézkedések;
h)
tisztítás és fertıtlenítı tisztítás;
i)
kártevıirtás;
j)
személyi higiénia.
Ez a mőszaki elıírás a gyártási mőveletre vonatkozó egyéb szempontokat is megad, amelyek:
1)
újrafeldolgozás
2)
a termékvisszahívás eljárásai
3)
raktározás
4)
termékinformáció és fogyasztói tájékoztatás
5)
termékvédelem, bio-elıvigyázatosság/bioéberség és bioterrorizmus

AZ MSZ ISO/TS 22002-1 ALKALMAZÁSÁNAK ELİNYEI




Az egyik nagy élelmiszerbiztonsággal foglalkozó szervezet, a Globális Élelmiszer-biztonsági Kezdeményezés
(Global Food Safety Initiative, GFSI) nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az élelmiszer-biztonsági irányítási
rendszerek iránt a bizalmat megtartsa és elısegítse. A GFSI az ISO 22000 és az ISO/TS 22002-1 együttes
alkalmazását elfogadja ugyanazon a szinten, mint a BRC vagy IFS elıírásokat.
Ha egy cégnek már van ISO 22000 szerinti tanúsítása, akkor egy rövid kiegészítı audittal, ami lehet a soron
következı felügyeleti audit, megszerezheti a TS-nek való megfelelıséget is, ami nagyobb mértékő
elfogadottságot jelent.

Az MSZT jól képzett auditorai és szakértıi felkészültek a két dokumentum szerinti együttes tanúsításra. A már meglévı
ISO 22000 rendszernek az ISO/TS 22002-1 mőszaki elıírással való összehangolása könnyen megvalósítható. Két vagy több
rendszer együttes, integrált tanúsításával is partnereink rendelkezésére állunk.

MIT KELL TENNIE, HA ÜGYFELÜNK SZERETNE LENNI?
Ha érdekli cégünk ajánlata, töltse le az ajánlatkérı lapunkat a www.mszt.hu oldalon a Tanúsítás címszó alól, majd
juttassa el hozzánk. Mi örömmel üdvözöljük ügyfeleink között, és válaszul egy testre szabott ajánlatot küldünk.

AZ MSZT EGYÉB TANÚSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSAI:
•

•
•

Irányítási rendszerek önálló és integrált tanúsítása az MSZ EN ISO 9001, az MSZ EN ISO 14001, az
MSZ 28001, az MSZ EN ISO 50001, az MSZ ISO/IEC 27001, az MSZ ISO/IEC 20000-1 szabványok
szerint;
Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok (MEES) szerint végzett tanúsítás.
Társadalmi felelısségvállalás irányítási rendszer tanúsítása az IQNet SR 10 szerint

Az MSZT az IQNet (Nemzetközi Tanúsító Hálózat) teljes jogú tagja, ezért az általa tanúsított cégek az MSZT
tanúsítványával együtt a világ több, mint 40 országában elismert IQNet-tanúsítványt is megkapják. Az MSZT-t az irányítási
rendszerek tanúsítása területén a NAT (Nemzeti Akkreditáló Testület), és a SNAS (Szlovák Nemzeti Akkreditáló Testület)
akkreditálta.
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