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Előadás áttekintése

• Az élelmiszer-biztonság termelési és 
ellenőrzési rendszereinek áttekintése I.
– Fogalmak áttekintése
– Helyes termelési gyakorlat (GMP)
– Higiéniai rendeletcsomag
– Élelmiszer-higiéniai követelmények



A minőség fogalma

“A minőség alapvető üzleti stratégia, amely 
alapján született termékek és 

szolgáltatások teljességgel kielégítik mind 
a belső, mind a külső vevőket azzal, 

hogy megfelelnek kimondott és 
kimondatlan elvárásaiknak.”

Minőség = a vevők igényeinek való 
megfelelés



A minőségbiztosítás fogalma

• Élelmiszerbiztonság: az élelmiszer mentes minden
emberi egészséget fenyegető tényezőtől .

• Élelmiszer minőség: mindazok az elvárások,
amelyeket a vásárló, a felhasználó az élelmiszertől
megkíván, vagyis beltartalmi, érzékszervi összetevői
megfelelnek a fogyasztói elvárásoknak.

• Minőségbiztosítási rendszer: olyan rendszer, amely
működésével folyamatosan garantálja, hogy a
gyártott termékek bármelyike mindig azonos
minőségű lesz.



A minőségbiztosítás fogalma
• GMP (Good Manufacturing Practice)= Helyes 

Termelési Gyakorlat
• GHP (Good Hygiene Practice)= Helyes Higiéniai 

Gyakorlat
• GLP (Good Laboratory Practice)= Helyes 

Laboratóriumi Gyakorlat
• HACCP (Hazard Analysis Critical Control 

Point)= Veszélyelemzésen Alapuló Kritikus 
Irányítási Pontok rendszere

• TQM (Total Quality Management)= Teljes körű 
minőségszabályozás



Helyes termelési gyakorlat (GMP) 
alapelvei

„jó termelési gyakorlat magában foglalja mindazon termelési
műveleteket, amelyekkel a megfelelő élelmezés-
egészségügyi biztonságú termék folyamatosan
előállítható” (ICMSF)

• A gyógyszeriparban és az élelmiszeriparban terjedt el
leginkább. A termékbiztonság és az egyenletes
termékminőség érdekében alkalmazható módszerek
gyűjteménye.

• A GMP két fő eleme a hatékony gyártási műveletek és
a hatékony ellenőrzés, melyek egymást kiegészítik, és
egymásra hatással vannak.



Helyes termelési gyakorlat (GMP) 
alapelvei

A GMP 5 elemet hangsúlyoz. Ez az ún. 5M rendszere:
1. munkafeltételek (munkahely létesítése, az üzem

telepítése, tervezése, építése, gépi berendezései és
eszközei)

2. munkaerő (szakképzett és fegyelmezett)
3. minőségi nyers- és alapanyag beszerzése és

használata
4. műveletek ( szakszerűen kidolgozott és ellenőrzött)
5. minőségmegőrzést garantáló szállítási és tárolási

körülmények



Élelmiszer-biztonság

• Garancia arra vonatkozólag, hogy az élelmiszer 

nem okoz egészségkárosodást a fogyasztónak, 

ha azt a tervezett felhasználásnak megfelelően 

készíti elő és/vagy fogyasztja el.

Az élelmiszer egyik alapvető célja az emberi élet és 
egészség magas szintű védelme 

178/2002/EK



• Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i 853/2004/EK rendelete az
állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról

• Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 21-i 2004/41/EK irányelve az
emberi fogyasztásra szánt egyes állati eredetű termékek előállítására és forgalomba
hozatalára vonatkozó élelmiszerhigiéniai és állat-egészségügyi feltételekről szóló
egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről valamint a 89/662/EGK és a
92/118/EGK tanácsi irányelv és a 95/408/EK tanácsi határozat módosításáról

• Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i 854/2004/EK rendelete az
emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének
megszervezésére vonatkozó különleges szabályok megállapításáról

Higiéniai rendeletcsomag
(2006. jan. 1-től alkalmazandó)

Az Európai Parlament és a Tanács  2004. április 29-i  852/2004/EK rendelete 
az élelmiszer-higiéniáról

Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i 882/2004/EK
rendelete a takarmány-és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügy és
az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő
megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági
ellenőrzésekről



Higiéniai rendeletcsomag
852/2004/EK rendelet az élelmiszer-higiéniáról

Hatály (1/2)
• Általános élelmiszer-higiéniai szabályok az élelmiszer-vállalkozások 

számára
– elsődleges felelősség az élelmiszer-vállalkozóé
– az élelmiszer-biztonságot a teljes élelmiszerláncolatban biztosítani kell
– fontos a hűtőlánc megtartása 
– A vállalkozó felelősségét

• a HACCP és 
• a jó higiéniai gyakorlat (GHP)
teljeskörű alkalmazásával kell megerősíteni

– jó higiéniai gyakorlati útmutatók tudományos kockázatbecslésen alapuló
• mikrobiológiai kritériumok és 
• hőmérséklet-szabályozási követelmények

• Biztosítani kell, hogy az importált élelmiszerek legalább olyan higiénikusak 
legyenek mint a Közösségen belül előállítottak, vagy azokkal egyenértékűek



Higiéniai rendeletcsomag
852/2004/EK rendelet az élelmiszer-higiéniáról

Hatály (2/2)
• Nem kell alkalmazni:

1. magáncélú házi fogyasztásra szánt
• elsődleges termelés
• készítés, kezelés, tárolás

2. kis mennyiségű alaptermék közvetlen értékesítése
• a végső felhasználó felé vagy
• a végső felhasználót közvetlenül ellátó helyi kiskereskedelmi létesítményen 

keresztül
„alaptermék”: elsődleges termelésből származó termékek, beleértve a 
termőföldből, állattenyésztésből, vadászatból és halászatból származó 
termékeket

Nemzeti szabályozás „a termelő és a fogyasztó szoros kapcsolata miatt”!
3. kizárólag azért élelmiszer-vállalkozások, mert 

• zselatin vagy
• kollagén 
előállításához szükséges nyersanyagok kezelését végző
• begyűjtő-központok
• cserzőüzemek



• „élelmiszer-higiénia”
• „alaptermékek”
• „létesítmény”
• „hatáskörrel rendelkező 

hatóság”
• „egyenértékű”
• „szennyeződés”
• „ivóvíz”
• „tiszta tengervíz”

• „tiszta víz”
• „egyedi csomagolás”
• „gyűjtőcsomagolás”
• „légmentesen zárt 

tárolótartály”
• „feldolgozás”
• „feldolgozatlan termék”
• „feldolgozott termék”

Higiéniai rendeletcsomag
852/2004/EK rendelet az élelmiszer-higiéniáról

Fogalommeghatározások



• A Codex Alimentarius Bizottság hét alapelvén alapuló 
folyamatos eljárás(ok)
– bevezetése,
– alkalmazása és 
– fenntartása

• Ha bármely változtatást hajtanak végre a
– terméken,
– folyamaton
– bármely lépésben

az élelmiszer-vállalkozók
– felülvizsgálják az eljárást és
– elvégzik a szükséges változásokat

852/2004/EK rendelet az élelmiszer-higiéniáról
Kötelezettségek

HACCP



II. Melléklet
A valamennyi élelmiszeripari vállalkozóra vonatkozó általános higiéniai 

követelmények
(kivéve ha az I. Melléklet alkalmazandó)

Bevezetés: a melléklet szerkezetének magyarázata
I. fejezet: valamennyi élelmiszer-előállító és forgalmazó helyre,

kivéve ahol a III. fejezetet kell alkalmazni
II. fejezet: valamennyi helyiségre,

kivéve:
• Az étkezésre szolgáló helyiségeket és
• Amelyekre a III. fejezetet kell alkalmazni

III. fejezet: 
• Mozgó és/vagy ideiglenes előállító- és forgalmazó helyekre,
• elsődlegesen magánlakóházként használt, de forgalomba hozatal céljából 

élelmiszerek rendszeres készítésére használt helyiségekre, valamint
• árusító automatákra

vonatkozó követelmények

852/2004/EK rendelet az élelmiszer-higiéniáról



II. Melléklet
A valamennyi élelmiszeripari vállalkozóra vonatkozó általános higiéniai 

követelmények
(kivéve ha az I. Melléklet alkalmazandó)

Bevezetés: a melléklet szerkezetének magyarázata
IV. fejezet: szállítás
V. fejezet: berendezésekre vonatkozó követelmények
VI. fejezet: élelmiszer-hulladék
VII. fejezet: vízellátás
VIII. fejezet: személyi higiénia
IX. fejezet: az élelmiszerekre alkalmazandó rendelkezések
X. fejezet: az élelmiszerek egyedi csomagolására és gyűjtőcsomagolására 

alkalmazandó rendelkezések
XI. fejezet: hőkezelés
XII. fejezet: képzés

852/2004/EK rendelet az élelmiszer-higiéniáról



Az élelmiszer-biztonság szavatolásának 
lényeges elemei

• Jogszabályi követelmények: 
– minimális szintű, mindenki által könnyen teljesíthető

• Elsődleges felelősség az élelmiszer-vállalkozóé
– elsődleges termelés: Jó Mezőgazdasági Gyakorlat
– azt követően: dokumentált élelmiszer-biztonsági rendszer

GHP + HACCP
– teljes láncolatban: nyomonkövethetőség

• Hatékony hatósági ellenőrzés



A jelenlegi élelmiszer-higiéniai szabályozás (állati eredetű élelmiszerek)
Termékcsoport EU 

jogszabály
Magyar jogszabály

Friss hús (eü) 64/433/EGK 52/2004 FVM; 90/2033 FVM-ESzCsM; 79/2003 FVM; 100/2002 FVM; 53/2001 
FVM; 41/1997 FM

Friss baromfihús (eü) 71/118/EGK 52/2004 FVM; 90/2033 FVM-ESzCsM; 70/2002 FVM; 41/1997 FM

Friss hús (eü) 72/461/EGK 52/2004 FVM; 79/2003 FVM; 75/2002 FVM; 41/1997 FM

Trichinella vizsgálat 77/96/EGK 69/2002 FVM; 9/2002 FVM; 47/2003 FVM; 41/1997 FM

Húskészítmények (eü) 77/99/EGK 52/2004 FVM; 90/2033 FVM-ESzCsM; 20/2003 FVM; 41/1997 FM

(Húskészítmények 92/5/EGK 90/2033 FVM-ESzCsM; 20/2003 FVM; 100/2002 FVM)

Húsipari termékek (állat-eg.) 80/215/EGK 52/2004 FVM; 79/2003 FVM; 41/1997 FM

Tejtermelő gazd. (ált. hig.) 89/362/EGK 41/1997 FM

Tojástermékek (hig.+ állateg,) 89/437/EGK 52/2004 FVM; 90/2033 FVM-ESzCsM; 23/2002 FVM; 41/1997 FM

Élő kéthéjú kagylók (állat-eg.) 91/492/EGK 80/2004 FVM; 52/2004 FVM; 90/2033 FVM-ESzCsM; 41/1997 FM

Halászati termékek (eü) 91/493/EGK 52/2004 FVM; 23/2004 FVM; 90/2003 FVM-ESzCsM; 40/2002 FVM; 41/1997 FM

Friss baromfihús (állat-eg.) 91/494/EGK 52/2004 FVM; 79/2003 FVM; 41/1997 FM

Nyúlhús és teny. vad-hús 91/495/EGK 52/2004 FVM; 90/2033 FVM-ESzCsM; 9/2002 FVM; 41/1997 FM

Vadak elejtése (köz-és állateg.) 92/45/EGK 52/2004 FVM; 90/2003 FVM-ESzCsM; 9/2002 FVM; 41/1997 FM

Tej, tejtermék (eü) 92/46/EGK 23/2005 FVM; 52/2004 FVM; 1/2003 FVM-ESzCsM; 41/1997 FM

Halászati termékek (hig.) 92/48/EGK 23/2004 FVM; 2003. évi LX.

Darált hús 94/65/EGK 52/2004 FVM; 41/1997 FM

(Olajok és zsírok tengeri száll. 96/3/EK 90/2003 FVM-ESzCsM)



Higiéniai rendeletcsomag
853/2004/EK rendelet az állati eredetű élelmiszerek 
különleges higiéniai szabályainak megállapításáról

Hatály (1/2)
• Különleges higiéniai szabályok az állati eredetű (feldolgozatlan és feldolgozott)

élelmiszerekre
• Nem vonatkozik:

1. növényi eredetű és feldolgozott állati eredetű termékeket egyaránt
tartalmazó élelmiszerekre

2. magáncélú házi fogyasztásra szánt
• elsődleges termelés
• készítés, kezelés, tárolás

3. kis mennyiségű alaptermék közvetlen értékesítése
• a végső felhasználó felé vagy
• a végső felhasználót közvetlenül ellátó helyi kiskereskedelmi 

létesítményen keresztül



Higiéniai rendeletcsomag
853/2004/EK rendelet az állati eredetű élelmiszerek 
különleges higiéniai szabályainak megállapításáról

Hatály (2/2)
• Nem vonatkozik:

4. vadászokra, akik 
• a vad vagy vadhús  kis mennyiségével látják el a
• közvetlenül a végső felhasználót
• a végső felhasználót a helyi kiskereskedelmi létesítményen 

keresztül
5. kifejezetten ellenkező rendelkezés hiányában a 

kiskereskedelemre
• amennyiben nem másik létesítményt lát el állati eredetű 

élelmiszerrel



A jelenlegi Európai Uniós és a hazai 
élelmiszer-higiéniai követelmények

• Az Európai Unió 93/43/EGK irányelve az élelmiszer-higiéniáról
• Hazai jogrendbe átvette: 90/2003. (VII. 30.) FVM-ESzCsM 

együttes rendelet az élelmiszerek előállításának és 
forgalmazásának élelmiszer-higiéniai feltételeiről

• Hatósági ellenőrzés:
(93/43/EGK 8. cikk.; 90/2003 FVM-ESzCsM e.r. 8. § (3))
(89/397/EGK irányelv; 92/2004. (V. 25.) FVM-ESzCsM-GKM e.r.)
– a tevékenységgel kapcsolatos potenciális élelmiszer-biztonsági 

veszélyek általános felmérése
– működik-e a •  felügyelet (monitoring) és a 

(és hatékony-e) •  felülvizsgálat (verifikálás)



Előadás összefoglalása

• Az élelmiszer-biztonság termelési és 
ellenőrzési rendszereinek áttekintése I.
– Fogalmak áttekintése
– Helyes termelési gyakorlat (GMP)
– Higiéniai rendeletcsomag
– Élelmiszer-higiéniai követelmények



Előadás ellenőrző kérdései

• Határozza meg a minőség, illetve az élelmiszer-
higiénia fogalmát!

• Sorolja fel a higiéniai rendeletcsomag részeit!
• Mely esetekben nem kell alkalmazni a 

852/2004/EK rendeletet?



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET

Következő
ELŐADÁS CÍME

Az élelmiszer-biztonság termelési és ellenőrzési 
rendszereinek áttekintése II.

• Előadás anyagát készítették: Prof. Dr. Szigeti Jenő
Prof. Dr. Jávor András
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