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HACCP, élelmiszer-védelem 
 
Az élelmiszer-biztonsági rendszerek alapja a telephelyre és a gyártósorra kidolgozott, működtetett és 
rendszeresen felülvizsgált, egyedi HACCP tanulmány.  
 
Magyarországon a Campden BRI Magyarország Kft. a legrégebbi és legszélesebb ipari partnerkörrel 
rendelkező tanácsadó és felkészítő élelmiszer-biztonsági szakértő. Évtizedek óta működünk együtt a 
magyar és külföldi élelmiszer-ipari üzemekkel és vállalkozásokkal a HACCP és élelmiszer-biztonság 
területén. Szakembereink ismerik a gyakorlati élet problémáit és specifikus megoldást nyújtanak az 
újonnan azonosított veszélyekre, gyorsan változó követelményekre. Magyarországon egyedülálló 
módon széleskörű hazai és nemzetközi tapasztalattal rendelkezünk a HACCP üzem szintű 
felülvizsgálatában, bővítésében és a problémás esetek kezelésében. 
 
Új szolgáltatásunk nemzetközi kereskedelmi szabványok (IFS, BRC) követelményeinek megfelelő 
élelmiszer-védelmi oktatás és szaktanácsadás, ahol a Campden BRI fenyegetettség-értékelési 
megközelítését alkalmazzuk. Közel húszéves üzemi és nemzetközi tapasztalatunkkal segítjük 
Partnereinket a TACCP élelmiszer-védelmi, fenyegetettség kockázaton alapuló rendszer 
kidolgozásában.  
 

• Alapszinttől a haladóig: 1, 2 és 5-napos oktatással, képzéssel járulunk hozzá a helyi 
kompetencia biztosításához – kihelyezett tanfolyamon is. 

• Magasabb szintre emeljük a kritikus élelmiszer-biztonsági lépések érvényesítésének és 
élelmiszer-védelmi, telephelyi kockázatok ellenőrzésének szintjét. 

• Rendszere bizonyosan megfelel a követelményeknek és ellenőrzéskor sem érik meglepetések, 
ha azt a Campden BRI szakértő segítségével állítja össze.] 

 
 
 
Szolgáltatásaink: 

 
Élelmiszer-biztonság és minőségbiztosítás az élelmiszer-feldolgozásban 

• HACCP és nyomonkövetési rendszerek átvilágítása, problémakezelés 

• Beszállítói rendszerek kidolgozása és működtetése 

• BRC tanúsítási szolgáltatás 

• IFS (International Food Standard), tanúsítási szolgáltatás 

• ISO 22000 rendszerrel kapcsolatos szolgáltatások 

• Fenti rendszerek átvilágítása (előaudit), oktatás 
 
A vevői követelményekben egyre hangsúlyosabban jelentkező élelmiszervédelem, telephely biztonság, 
termékhamisítás, csalás kockázatainak értékelése, szabályozása – TACCP rendszerekkel kapcsolatos 
tanácsadás és oktatás 
 
Minőség-megőrzési idő tervezése, hőkezelési folyamatok validálása: 

• matematikai modellezés és statisztikai számítások 

• mikroorganizmusok viselkedésének (növekedési, szaporodási és pusztulási modellek) 
matematikai modellezése 

• hőkezelési adatok számítógépes elemzése 

• trendelemzés 

• mintavételi tervek kialakítása 

• eltarthatóság és tartósítási módszerek 

• élelmiszerromlások okainak kivizsgálása 

• különböző élelmiszerkezelések validálása (challenge testing) 

http://www.campden.hu/
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• termékek eltarthatóságának meghatározása és (ha lehetséges) az eltarthatóság 
meghosszabbítása 

• egyszerűsített ipari mikrobiológiai kockázatbecslés 
 
Kapcsolódó tanfolyamok: 

- A Listeria szennyeződés megelőzés módszerei és a kockázatok csökkentése 
- Eltérő higiéniai kockázatú övezetek kialakítása és működtetése 
- Környezeti mintavételezés fontossága és helyes gyakorlata (BRC 8 új eleme ) 
- A vállalati élelmiszerbiztonság és a minőség kiválóság kultúrája ( A BRC 8 1.1 pontjának új 

eleme) 
- az Egyesült Államok piacaira történő élelmiszer beszállítás/exportálás feltételei, követelményei 
- Haladó HACCP tanfolyam - (HACCP rendszerek irányítása, működtetése és belső auditálása) 
- HACCP rendszer alapelvei 
- Hogyan kell működtetni a HACCP rendszereket az élelmiszeriparban? 
- Az ISO 22000 : 2018 szabvány követelményei 
- BRC 8. szabványkövetelmények és a szabvány szerinti tanúsítás 
- Az IFS 6.1 szabvány ismertetése, gyakorlati bevezetése és belső auditja 
- IFS 6.1 szabvány a már tanúsított élelmiszeripari vállalkozások számára 
- Az IFS Logisztika 2. szabvány ismertetése, gyakorlati bevezetése 
- Élelmiszerbiztonsági és minőségirányítási rendszerek üzemeltetése 
- Belső auditor képző tanfolyam I. 
- Belső auditor képző tanfolyam II. 
- Csomagolóanyagok élelmiszerbiztonsági és minőségi kérdései, a védőgázas csomagolás 

élelmiszeripari alkalmazási lehetőségei 
- Az élelmiszeripari üzemek tervezésének, kialakításának, működtetésének higiéniája 
- Hogyan végezzünk beszállítói auditokat a BRC és IFS szabvány követelményeknek 

megfelelően? 
- Élelmiszerek pasztőrözésének alapjai (élelmiszeripari vállalatok számára) 
- Fenyegetettség értékelés, Kritikus Szabályozási Pontok tanfolyam - A szándékos 

élelmiszerszennyezés kezelésének szabványa (PAS 96:2014) 
- A nem megfelelőségek és hibák kiváltó okainak elemzése az élelmiszeriparban (Root cause 

analysis) 
- A vállalat élelmiszerbiztonsági és minőségirányítási rendszer: a dolgozók átfogó képzése 
- BRC Packaging Materials: Csomagolóanyagok globális szabvány 6. verzió követelményei és a 

szabvány szerinti tanúsítás 
- Az ISO 9001: 2015 szabvány követelményei, áttérés az új szabványra (2016-ban újra 

fejlesztett) 
- Hőkezelési technológiák és validálásuk (Élelmiszeripari vállalatok számára) 

 
 
További információ: 
Berczeli Attila  Tel: +36 1 433 1476 e-mail: a.berczeli@campdenkht.com 
Szentgyörgyi Ákos  Tel: +36 1 433 1481 e-mail: a.szentgyorgyi@campdenkht.com 
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