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A helyesbítések bizonyítékai
▪ A helyesbítések / javítások bizonyítékait be kell nyújtani

tanúsítóhelynek az auditor által megküldött kitöltendő

Akcióterv kézhezvételétől számított legfeljebb 28 napon

belül

▪ Példák elfogadható bizonyítékokra:

✓ Képzési feljegyzések

✓ Aktualizált eljárások, utasítások nyomonkövethető

módosításokkal → további bizonyítékok szükségesek

lehetnek, hogy a módosításokat bevezették

✓ Előtte – utána fényképek

✓Dokumentumok megküldését bizonyító kommunikáció

(pl. aktualizált specifikáció megküldése a szállítónak)

✓ Számlák a javításokról → árajánlatok nem elegendőek

▪ A helyesbítések bizonyítékait és a kitöltött Akciótervet az

auditornak és a tanúsító személyzetnek validálnia kell



Helyesbítés vs. Helyesbítő 
intézkedés
▪ Ne küldjenek teljes  word dokumentumokat, csak 

az aktuális módosítást jelöljék ki.

▪ Látszódjék a dokumentumon az azonosító, 
kiadás dátuma, verzió szám, stb.

▪ Ha olyan dokumentumot küldenek ahol aláírás 
helye szerepel legyen aláírva a dokumentum.

▪ Kitöltött feljegyzéseket küldjenek, ha módosítják 
a feljegyzés formát

▪ Kép bizonyíték esetén igyekezzenek ugyanabból 
a nézőpontból készíteni a felvételt a könnyebb 
azonosítás érdekében



Élelmiszerbiztonsági kultúra
▪ ÉB-kultúra: közös értékek és normák, amelyek befolyásolják

az élelmiszerbiztonsággal kapcsolatos gondolkodásmódot és

viselkedést az egész szervezetben

▪ Az erős ÉB-kultúrát támogató felsővezetés segít a

szervezetnek és az alkalmazottaknak, hogy észleljék és

megelőzzék bármely folyamat eltéréseit, amelyek negatívan

befolyásolhatják a termékek biztonságát, minőségét és

jogszabályi megfelelőségét

▪ Az ÉB-kultúra alapvető elemei:

✓ Az élelmiszerbiztonsági politikák és felelősségek

kommunikálása

✓ Képzések, oktatások

✓Munkavállalói visszajelzések az élelmiszerbiztonsággal

kapcsolatos kérdésekről

✓ Teljesítménymérés



Élelmiszerbiztonsági kultúra
▪ Tipikus auditori kérdések:

✓ A cégpolitika foglalkozik az ÉB-kultúrával?

✓ A ÉB-kultúrát tartalmazó politikákat hogyan

kommunikálták a munkavállalóknak?

✓Hogyan vezették be az ÉB-kultúra elemeit a cég

különböző szintjein?

✓ Vannak ÉB-kultúrára vonatkozó célok és ezeket hogyan

kommunikálták a vonatkozó szervezeti egységeknek?

✓ Az ÉB-célokat felülvizsgálják a vezetősőségi

átvizsgálásokon?

▪ Példák ÉB-kultúra célokra:

✓ Speciális ÉB-kommunikációs események

✓Munkavállalói visszajelzési rendszerek

✓ ÉB-hoz kapcsolódó teljesítménymérési rendszerek

✓ Stb.



Nem bejelentett audit szabály

Új GFSI követelmény, amit az IFS 2021-től 
bevezet: a nem bejelentett audit (értékelés) 
opciót kötelezően választani kell legalább 
minden harmadik audit (értékelés) esetén 

IFS Food (és IFS Logistics) tanúsítások során 
alkalmazandó

A cégnek kell regisztrálni nem bejelentett auditra 
(értékelésre) (pl. a cég választhat, hogy a 2021, 
2022 vagy 2023 audit (értékelés) közül melyik 
legyen a nem bejelentett)



Nem bejelentett audit –
tanúsító váltás – tanúsítási 
ciklus megszakadás

▪ Ha a tanúsítási ciklus megszakad, amikor a

következő audit (értékelés) nem bejelentett

kellett volna legyen, akkor a következő audit

(értékelés) nem bejelentett kell legyen

▪ Ez a szabály alkalmazandó akkor is, ha egy

cég (COID) tanúsítót vált. Ha egy másik GFSI

által elismert szabvány vagy egy másik IFS

szabvány szerint volt a cég nem bejelentett

auditja, akkor azok nem számítanak be



Nem bejelentett audit –
jelentkezés

▪ 2021. márciusától a regisztrálási

határidő megváltozott:

✓Regisztrálás: legalább 4 héttel a nem

bejelentett audit (értékelés)

időintervallumának kezdete előtt kell

legyen

✓A nem bejelentett audit (értékelés)

időintervalluma nem változik: [-16 hét

→ esedékesség → +2 hét]



Nem bejelentett audit – határidők

▪ Regisztrációs határidő ellenőrzése:

IFS Database - IFS Unannounced Audit Calculator (ifs-

certification.com)

https://www.ifs-certification.com/index.php/en/tools/ifs-unannounced-audit-calculator






Nem bejelentett audit – időben 
történő jelentkezés 
elmulasztása

▪ Ha a regisztrációs határidőt 
elmulasztották, még van lehetőség nem 
bejelentett auditra (értékelésre), de 
ekkor a tanúsítási ciklus megváltozik →
nem lesz folyamatos a tanúsítás





IFS Food v8 draft dokumentum

▪ Az angol verzió az alap 

dokumentum

▪ Ha értelmezési vagy

fordítási kérdések

merülnek fel, az angol

verzió az irányadó



IFS Food v8 draft 1.

▪ Minden új termelési telephelynek biztosítania 
kell, hogy az első audit alkalmával minden IFS-
követelmény auditálható legyen. Ennek 
érdekében az IFS az első audit előtt legalább 3 
hónapos működést javasol.

▪ A szabvány új verziója szerint végzett összes 
auditnál a szabvány vonatkozó változatának 
minden szabályát és követelményét alkalmazni 
kell, és azokat a tanúsító audit előtt végre kell 
hajtani és érvényesíteni kell (pl. belső auditokkal, 
vezetőségi felülvizsgálattal, stb.) Ez magában 
foglalja azokat a követelményeket is, amelyek 
esetében 12 hónapon belüli felülvizsgálat 
szükséges.



IFS Food v8 draft 2.

▪ A "B" értékelés ismét eltérést jelent, és azt 

jelenti, hogy "majdnem teljes megfelelés". A "B" 

értékeléseknél azonnali javításra és megelőző 

intézkedésekre lesz szükség.

▪ A KO követelmények értékeléséhez a "C" 

értékelés már nem lehetséges, csak az "A", "B" 

vagy "D" értékelés.



IFS Food v8 draft 3.

▪ A fenntarthatóság a vállalat politikájának kötelező 

része lesz; 

▪ Az időszakos intézkedésekre vonatkozó „annual” 

éves gyakoriság pontosításra került, „12 month

period”, 12 hónapos időszak kerül be helyette; 



IFS Food v8 draft 4.
IFS Integrity Program

▪ Az Integrity programot az IFS v8 teljes részletességgel taglalja.

▪ Integrity On-site Check (Helyszíni ellenőrzés):

• Nem bejelentett, egy munkanap, IFS IP-auditor végzi

• Termelésre, GMP-re, GHP-re fókuszál, kapcsolódó
dokumentáció ellenőrzése (pl. CCP monitoring, takarítás,
kártevők elleni védekezés, stb.)

• Az érvényes tanúsítványon levő szabványverzió szerint
értékeli nem-megfelelőségeket: B, C, D, KO, Major

• KO és/vagy Major → tanúsítvány felfüggesztése
(2 munkanapon belül)

• Egy sikertelen IOC után egy helyszíni visszaellenőrzés
szükséges a KO és/vagy Major helyesbítő intézkedéseinek
verifikálására

▪ Tapasztalat: >50% sikertelen IOC (CCP monitoring,
nyomonkövetés, GMP, higiénia, jelölés, allergének, idegen anyag)



IFS Food v8 draft 5.

A KO 4-hez (a KO 5 formázva) a vevői megállapodásokhoz a "tesztelési és 
felügyeleti terv" is hozzáadódik.

A KO 7 a nyomon követhetőség érdekében a folyamatban lévő munkákat is 
tartalmazza.

A belső auditokra vonatkozó KO 8-ban annak tisztázása, hogy az összes IFS-
követelményt 12 hónapos időszakon belül értékelni kell. Ezenkívül a 
programoknak tartalmazniuk kell az összes azonosított eltérés és nem 
megfelelőség kezelését

A KO9-nél szintén hozzáadódik a hitelesség a követelményhez.

A termék visszavonás/visszahívás eljárásának tesztelését a végpontok között, 
a folyamaton keresztül, legalább 12 hónaponként egyszer kell elvégezni.

A KO 10 helyesbítő intézkedés esetén az eltérésekre is kell helyesbítő 
intézkedést hozni.



IFS Food v8 draft 6.

A kritikus határértéket minden egyes CCP esetében érvényesíteni  (validálni) kell.

Új követelmény kerül hozzáadásra: "2.3.11 a HACCP tervet validálni kell és 
verifikálási eljárást kell kidolgozni 

A termékvédelem a 4.21. fejezetbe kerül át.

5.3.1 eltávolítva - a munkakörnyezet validálása

5.6 fejezet átnevezve „Product and process analyses” helyett „ Product testing 
and environmental monitoring”

Ezen túlmenően ez a fejezet egy új követelményt is beilleszt, hogy a kockázatok 
alapján a környezeti monitoring program kritériumait dokumentálni, végrehajtani 
és karbantartani kell. A hitelesség is hozzáadódik a megfigyelési program 
követelményéhez.

A teljes 6. fejezet törölve

Néhány változás a szótárban. Hozzáadva a claim, food contact packaging
material, HACCP plan, mass balance, etc.



„Az egyetlen állandó a változás maga.“ 

Hérakleitosz
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