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Gyakorlat áttekintése
• A HACCP-terv kidolgozásának gyakorlati tudnivalói

– A HACCP 7 alapelve
• Veszélyelemzés
• A Kritikus Szabályozási Pontok (CCP-k) meghatározása 
• A kritikus határértékek megállapítása
• Felügyelő rendszer
• Helyesbítő tevékenységek
• Igazolási eljárás
• Dokumentáció

– Élelmiszer-higiéniai előfeltételek
– Jó Higiéniai Gyakorlati Útmutató



A HACCP hét alapelve
1. alapelv : A veszélyelemzés végzése 

2. alapelv : A Kritikus Szabályozási Pontok (CCP-k) meghatározása 

3. alapelv : A kritikus határérték(ek) megállapítása

4. alapelv : A CCP szabályozását felügyelő rendszer felállítása 

5. alapelv : Azon helyesbítő tevékenység meghatározása, melyet akkor kell elvégezni, ha 
a felügyelet azt jelzi, hogy egy adott CCP nem áll szabályozás alatt 

6. alapelv : Az igazolásra szolgáló eljárások megállapítása, annak   
megerősítésére, hogy a HACCP-rendszer hatékonyan 
működik

7. alapelv : Olyan dokumentáció létrehozása, amely tartalmaz ezen 
alapelvekhez és alkalmazásukhoz tartozó minden eljárást és 
nyilvántartást.



A veszélyelemzés végzése
azon veszélyek azonosítása, amelyeket meg kell 
előzni, ki kell zárni vagy elfogadható szintre kell 
csökkenteni

• Codex Alimentarius ajánlás szerint:
– fel kell sorolni minden olyan veszélyt, amely minden egyes lépés során ésszerűen

feltételezhető az elsődleges termeléstől, az előkészítésen, feldolgozáson és
forgalmazáson keresztül a fogyasztás pillanatáig.

– Ezután veszélyelemzést kell végezni, annak megállapítására, hogy mely veszélyek olyan
jellegűek, hogy megszüntetésük, vagy elfogadható szintre csökkentésük alapvetően
fontos és lényeges a biztonságos élelmiszer-előállításhoz.

– A veszélyelemzésnek ahol lehetséges tartalmaznia kell a következőket:
• a veszélyek valószínű előfordulása és káros egészségügyi hatásaik súlyossága;
• a veszélyek jelenlétének minőségi és/vagy mennyiségi értékelése;
• az aggodalomra okot adó mikroorganizmusok túlélése vagy szaporodása;
• a toxinok, a vegyi vagy a fizikai hatású anyagok termelődése vagy megmaradása az

élelmiszerekben;
• és az előzőekhez vezető körülmények.

– Ezután a munkacsoportnak át kell gondolnia, hogy milyen, az egyes veszélyekre
alkalmazható szabályozó intézkedések állnak rendelkezésre, ha vannak egyáltalán
ilyenek. Egy adott veszély szabályozására egynél több szabályozó intézkedésre lehet
szükség, és egy adott szabályozó intézkedéssel több veszélyt is lehet szabályozni.



Veszélyelemzés

A lehetséges veszélyek
 megállapítása
 előfordulási valószínűségének
 következménye súlyosságának értékelése
 szabályozására szolgáló 

megelőző intézkedések meghatározása

Hol? Mi? Mit lehet tenni?



DÖNTÉSI FA 
S.SZ. MŰVELET 

MEGNEVEZÉSE S.SZ. VESZÉLY ÉS FORRÁSA 
SZABÁLYOZÓ 
INTÉZKEDÉS 

(Jó vendéglátó gyakorlat) Q1 Q2 Q3 Q4 CCP 
0.5. Tisztítási-fertőtlenítési 

tevékenység 
B 1. mikrobák túlélése – nem megfelelő tisztítási-fertőtlenítési 

technológia 
Tisztítási-fertőtlenítési 
tevékenységre vonatkozó 
előírások betartása 

I I   CCP1 

  B 2. mikrobákkal fertőződés - nem megfelelő tisztaságú, illetve nem 
megfelelő eszközök (pl. mosogatórongy, stb.) használata, 
szakosítatlan eszközhasználat 

Tisztítási-fertőtlenítési 
tevékenységre vonatkozó 
előírások betartása 

I N N  - 

  K 3. vegyi anyagokkal szennyeződés - az üzemelés során a 
felületekre kerülő kémiai szennyeződések visszamaradása , 
elégtelen hatásfokú tisztítás, tisztító-, fertőtlenítőszer 
maradványok - elégtelen öblítése 

Tisztítási-fertőtlenítési 
tevékenységre vonatkozó 
előírások betartása 

I N N  - 

  F 4. fizikai anyagokkal szennyeződés - az üzemelés során a 
felületekre kerülő szennyeződések visszamaradása, elégtelen 
hatásfokú tisztítás 

Tisztítási-fertőtlenítési 
tevékenységre vonatkozó 
előírások betartása 

I N N  - 

0.6. Vízhasználat B 1. mikrobákkal fertőződés – nem megfelelő minőségű víz, nem 
megfelelően szerelt csőhálózat (pl. légbeszívók hiánya), 
csőtörés, helytelenül elvégzett javítási munkák 

Vízhasználatra vonatkozó 
előírások betartása 

I N N  - 

  K 2. kémiai anyagokkal szennyeződés – nem megfelelő minőségű 
víz, nem megfelelően szerelt csőhálózat (pl. légbeszívók 
hiánya), csőtörés, helytelenül elvégzett javítási munkák 

Vízhasználatra vonatkozó 
előírások betartása 

I N N  - 

  F 3. fizikai anyagokkal szennyeződés – nem megfelelő minőségű víz, 
nem megfelelően szerelt csőhálózat (pl. légbeszívók hiánya), 
csőtörés, helytelenül elvégzett javítási munkák 

Vízhasználatra vonatkozó 
előírások betartása 

I N N  - 

 

Veszélyelemzés általános 
veszélyek

A szabályozó intézkedés legyen:
• hatékony;
• a gyakorlatban kivitelezhető.



A kockázat fogalma, mértéke
„kockázat”:  egy veszély következményeként jelentkező, 

egészséget károsító hatás valószínűségének, illetve a hatás 
súlyosságának függvénye (178/2002/EK rendelet ) 

Az élelmiszer elfogyasztása által okozott egészségügyi kockázat 
mértéke függ:
 a veszély előfordulásának gyakoriságától (P) 

[prevalence/probability] és
a veszély következményének súlyosságától (S) [severity]

Kockázat = P · S

11Nagy

22Közepes

33Kicsi

Súlyosság
(S)

Gyakoriság
(P)

Lehetőségek:
3 · 3 = 9 (GHP)
----------------------------------------------------------------------

3 · 2 = 6
2 · 2 = 4
3 · 1 = 3
1 · 2 = 2
-----------------------------------------------------------------------

1 · 1 = 1 (túl 
kockázatos)



A Kritikus Szabályozási Pontok (CCP-k) meghatározása

a kritikus szabályozási pontok meghatározása azon
lépésnél vagy azon lépéseknél, ahol a szabályozás a
veszély megelőzéséhez, kizárásához vagy elfogadható
szintre csökkentéséhez elengedhetetlen.

• Codex Alimentarius ajánlás szerint:
– Előfordulhat, hogy több, mint egy CCP van, amelyre szabályozást alkalmaznak

ugyanannak a veszélynek a kezelésére. A Kritikus Szabályozási Pont (CCP)
meghatározását a HACCP-rendszerben a döntési fa (2. ábra) segíti elő, amely
logikus következtetésre épülő szemléletet tükröz. A döntési fát rugalmasan kell
alkalmazni, figyelembe véve, hogy a tevékenység termelésre, állatvágásra,
feldolgozásra, tárolásra, forgalmazásra vagy más célra irányul-e. Ezt
útmutatóul kell használni a CCP-k meghatározásához. A döntési fának ez a
példája esetleg nem alkalmazható minden helyzetben. Más megközelítést is
lehet alkalmazni. Ajánlatos a döntési fa alkalmazásának oktatása.

– Ha olyan lépésben állapítottak meg veszélyt, ahol a biztonsághoz szükséges a
szabályozás, de sem ebben, sem bármely más lépésben nincs szabályozó
intézkedés, akkor a terméket vagy a folyamatot itt, vagy bármely
korábbi/későbbi szakaszban módosítani kell, hogy szabályozó intézkedést
lehessen tenni.

Vissza



Döntési fa

1 Kritikus szabályozási pont. CCP. * 
 

2 Adatbevitel: Rendelkezésre áll(nak)-e szabályozó megelőző 

módszer(ek)? K1.   
 

3 Döntés: Szükséges-e ebben a lépésben szabályozás a biztonsághoz? 
 

4 Dokumentáció:Módosítsák a lépést, a folyamatot vagy a terméket! 
 

5 Döntés: A lépést kifejezetten arra tervezték-e, hogy 
kiküszöbölje, vagy elfogadható szintre csökkentse egy veszély 

várható előfordulásának várható valószínűségét K2.   
 

6 Döntés: Előfordulhat(nak)-e veszélyt okozó szennyeződés(ek) 
az elfogadható szintet meghaladó mértékben, vagy 

növekedhet(nek)-e ilyen szintre? * * K3.  
 

7 Döntés: Egy következő lépés kiküszöböli-e, vagy elfogadható 
szintre csökkenti e, a megállapított veszélyek előfordulásának 

várható  valószínűségét? K4.   
 

8 NEM kritikus szabályozási pont! Nem CCP! Állj! *** 
 

 

*   Minden műveleti és/vagy folyamatlépés kritikus szabályozási pontnak minősül minaddíg, amíg kizárása meg nem történt! 
** Az elfogadható és az el nem fogadható szinteket az általános célokon belül kell meghatározni a HACCP- tervek kritikus pontjainak meghatározásával.  
*** Menjenek tovább a leírt folyamatban a következő megállapított veszélyre! 

START 

1 * 
MÉ  

1-2-18/1993 előírás 

2 3 4 NEM 

NEM 

IGEN 

IGEN 

5 

IGEN 

IGEN 

6** 

NEM 

7 
IGEN 

8*** 

NEM 

NEM 



Előfordulhat, hogy több, mint egy CCP van, amelyre szabályozást 
alkalmaznak ugyanannak a veszélynek a kezelésére. 

DÖNTÉSI 
FA S.S

Z. 

MŰVELET 
MEGNEVEZ

ÉSE 

S.SZ
. VESZÉLY ÉS FORRÁSA 

SZABÁLYOZÓ 
INTÉZKEDÉS 
(Jó vendéglátó 

gyakorlat) 
Q
1 

Q
2 

Q
3 

Q
4 

CCP 

5.3.
1. 

Hőkezelés                                             
(pirítás, sütés, 
párolás, 
pasztőrözés, 
főzés) 

B 1. mikrobák túlélése - elégtelen 
hőközlés 

Hőközlésre 
vonatkozó 
szabályok 
betartása I N I N 

CCP 

  K 2. egészségre ártalma vegyi 
anyagok keletkezése (rákkeltő 
anyagok /PAH/) - 
elhasználódott zsiradék 
felhasználása, zsiradék 
túlhevülése, túlsütés, leégés 

Hőközlésre 
vonatkozó 
szabályok 
betartása 

I N I N 

CCP 

 

 



A kritikus határértékek megállapítása

a kritikus szabályozási pontokon az elfogadhatóság és
elfogadhatatlanság különválasztásához szükséges
kritikus határértékek megállapítása az azonosított
veszélyek megelőzéséhez, kizárásához vagy
elfogadható szintre csökkentéséhez.

• Codex Alimentarius ajánlás szerint:
– Minden Kritikus Szabályozási Ponthoz meg kell határozni és ha

lehetséges validálni kell a kritikus határértékeket. Egyes esetekben egy
meghatározott lépéshez nemcsak egy, hanem több kritikus határértéket
kell kidolgozni. A gyakran használt kritikus határérték-paraméterek
közé tartoznak például a hőmérséklet, az idő, a nedvességtartalom, a
pH, a vízaktivitás, a szabad klórtartalom és az érzékszervi paraméterek,
mint pl. a küllem és az állomány értékei.

Vissza



 
Művelet Veszély Felügyelő Helyesbítő 

ssz neve ssz neve 
Kritikus 

határérték eljárás gyakoriság felelős nyilvántartás tevékenység felelős nyilvántartás 
1.5.2. Áruk 

beszállítása 
szállító által 
CCP3 

B1. mikrobák 
szaporodása, 
toxintermelés a 
hűtést igénylő 
termékek 
felmelegedésekor,  

hűtést igénylő 
termékek 
esetében a 
szállítás aktív 
hűtéssel 
rendelkező 
gépjárművel 
történik 0-+5 
vagy – 180C-os 
raktérhőmérsék-
leten 

hőmérséklet 
mérés 

szállítmá-
nyonként a 
kirakodás 
megkezdése 
előtt 
 

megbízott 
személy 
 

árukísérő 
dokumentum 

maghőmérséklet 
mérés és érzékszervi 
vizsgálat alapján 
döntés az áru sorsáról 

megbízott 
személy 

árukísérő 
dokumentum 

    a szállítás 
megfelelő 
hőtartást biztosító 
edényzetben 
történik 

megfelelő 
szállítóedény 
meglétének 
ellenőrzése 

szállítmá-
nyonként a 
berakodás 
megkezdése 
előtt 

megbízott 
személy 

árukísérő 
dokumentum 

maghőmérséklet 
mérés és érzékszervi 
vizsgálat alapján 
döntés az áru sorsáról 

megbízott 
személy 

árukísérő 
dokumentum 

 

Szabályozás



Felügyelő rendszer

hatékony felügyeleti eljárások létrehozása és alkalmazása 
a kritikus szabályozási pontokon.

• Codex Alimentarius ajánlás szerint:
– A felügyelet egy kritikus szabályozási pont ütemterv szerinti mérése vagy megfigyelése a

hozzá tartozó kritikus határértékekhez viszonyítva. A felügyelő eljárásoknak alkalmasaknak
kell lenniük arra, hogy jelezzék a szabályozottság megszűnését vagy gyengülését a kritikus
szabályozási ponton. Továbbá, a felügyelő módszernek ideális esetben ezt az információt kellő
időben kell nyújtania, hogy a kritikus határértékek túllépésének megelőzésére meg lehessen
tenni azokat a helyesbítéseket, amelyek biztosítják a folyamat szabályozottságát. Ha lehetséges
a folyamat helyesbítését akkor kell elvégezni, amikor a felügyeleti eredmények egy CCP
esetében a szabályozottság megszűnésének irányába eltolódó trendet jeleznek. A
helyesbítéseket azelőtt kell végrehajtani, mielőtt az eltérés bekövetkezik. A felügyeleti
tevékenységből származó adatokat erre kijelölt személynek kell értékelnie, aki megfelelő
ismeretekkel és hatáskörrel rendelkezik a helyesbítő tevékenységek időben való megtételéhez.
Ha a felügyelet nem folyamatos, a felügyelet mértékének vagy gyakoriságának elegendőnek
kell lennie ahhoz, hogy garantálja a CCP szabályozását. A CCP-ket felügyelő eljárásoknak
legtöbbször gyorsan elvégezhető módszereknek kell lenniük, mivel többnyire olyan on-line
folyamatokra vonatkoznak, amelyek esetében nincs idő hosszadalmas analitikai vizsgálatokra.
A fizikai és a kémiai vizsgálatok általában előnyösebbek mint a mikrobiológiai vizsgálatok,
mivel gyorsan elvégezhetők és gyakran ezek is jelzik a termék mikrobiológiai
szabályozottságát. A CCP-k felügyeletével kapcsolatos minden nyilvántartást és
dokumentumot alá kell írnia a felügyeletet végző személy(ek)nek és a vállalat felelős
felülvizsgáló alkalmazottjának (alkalmazottainak).



Művelet Veszély Felügyelő Helyesbítő 

ssz neve ssz neve 
Kritikus 

határérték eljárás gyakoriság felelős nyilvántartás tevékenység felelős nyilvántartás 
0.5. Tisztítási-

fertőtlenítési 
tevékenység 
CCP1 

B 1. mikrobák túlélése a 
kész termékekkel 
érintkező felületeken 
(eszközök, edényzet, 
dolgozó keze, stb.) 

optikai 
tisztaság 

ellenőrzés 
szemrevé-
telezéssel 

minden 
műszak 
kezdéskor, 
műszak közben 
és végén   

megbízott 
személy 

Napi 
ellenőrzések 
lapja 

tisztítás-
fertőtlenítés 
újbóli 
elvégeztetése 

megbízott 
személy 

 

Műszaknapló 

 

    4/1998 
(XI.11) EüM 
rendelet 
szerinti 
tisztaság 

mikro-
biológiai 
vizsgálat 
elvégeztetése 

Tisztítási-
fertőtlenítési 
tevékenységre 
vonatkozó 
előírásokban 
foglaltak 
szerint 

megbízott 
személy 

Vizsgálati 
eredmény 

ok felderítése, 
megszűntetése, 
ismételt 
vizsgálat 
elvégeztetése 

megbízott 
személy 

 

Műszaknapló 
/Vizsgálati 
eredmény 

 

Szabályozás



 
Művelet Veszély Felügyelő Helyesbítő 

ssz neve ssz neve 
Kritikus 

határérték eljárás gyakoriság felelős nyilvántartás tevékenység felelős nyilvántartás 
1.5.2. Áruk 

beszállítása 
szállító által 
CCP3 

B1. mikrobák 
szaporodása, 
toxintermelés a 
hűtést igénylő 
termékek 
felmelegedésekor,  

hűtést igénylő 
termékek 
esetében a 
szállítás aktív 
hűtéssel 
rendelkező 
gépjárművel 
történik 0-+5 
vagy – 180C-os 
raktérhőmérsék-
leten 

hőmérséklet 
mérés 

szállítmá-
nyonként a 
kirakodás 
megkezdése 
előtt 
 

megbízott 
személy 
 

árukísérő 
dokumentum 

maghőmérséklet 
mérés és érzékszervi 
vizsgálat alapján 
döntés az áru sorsáról 

megbízott 
személy 

árukísérő 
dokumentum 

    a szállítás 
megfelelő 
hőtartást biztosító 
edényzetben 
történik 

megfelelő 
szállítóedény 
meglétének 
ellenőrzése 

szállítmá-
nyonként a 
berakodás 
megkezdése 
előtt 

megbízott 
személy 

árukísérő 
dokumentum 

maghőmérséklet 
mérés és érzékszervi 
vizsgálat alapján 
döntés az áru sorsáról 

megbízott 
személy 

árukísérő 
dokumentum 

 

Szabályozás



Helyesbítő tevékenységek
helyesbítő tevékenységek meghatározása, amikor a felügyelet
jelzi, hogy a kritikus szabályozási pont nincs szabályozva.

• Codex Alimentarius ajánlás szerint:
– minden kritikus szabályozási ponthoz (CCP) egyedi helyesbítő

tevékenységet kell kidolgozni az előforduló eltérések
kezelésére, amelyeknek biztosítaniuk kell, hogy a CCP ismét
szabályozott legyen. Ezeknek ki kell terjedniük az érintett
termékek megfelelő további kezelésére is. Az eltérést és a nem
megfelelő termék kezelésére vonatkozó eljárásokat
dokumentálni kell.

Vissza



Művelet Veszély Felügyelő Helyesbítő 

ssz neve ssz neve 
Kritikus 

határérték eljárás gyakoriság felelős nyilvántartás tevékenység felelős nyilvántartás 
0.5. Tisztítási-

fertőtlenítési 
tevékenység 
CCP1 

B 1. mikrobák túlélése a 
kész termékekkel 
érintkező felületeken 
(eszközök, edényzet, 
dolgozó keze, stb.) 

optikai 
tisztaság 

ellenőrzés 
szemrevé-
telezéssel 

minden 
műszak 
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Igazolási eljárások

rendszeresen végrehajtandó eljárások létrehozása az
előző öt alapelv szerinti intézkedések hatékony
működésének igazolására.

• Codex Alimentarius ajánlás szerint:
– Eljárásokat kell megállapítani az igazolásra, annak meghatározására, hogy a

HACCP-rendszer megfelelően működik-e. Igazoló és felülvizsgáló módszereket,
eljárásokat és vizsgálatokat lehet alkalmazni, beleértve a véletlenszerű mintavételt és
az elemzést. Az igazolás gyakoriságának elegendőnek kell lennie annak
megerősítéséhez, hogy a HACCP-rendszer megfelelően működik.

– Az igazoló tevékenységek példái:
• A HACCP-rendszer és nyilvántartásainak felülvizsgálata.
• Az eltérések és a nem megfelelő termékekre vonatkozó intézkedések

felülvizsgálata.
• Annak megerősítése, hogy a CCP-k felügyelet alatt állnak.

Ahol lehetséges a validálási tevékenységek tartalmazzanak intézkedéseket a
HACCP-terv minden elemének esetében annak megerősítésére, hogy azok
hatásosak.

Vissza



CCP igazolás

LÉPÉS/CCP ELJÁRÁS GYAKORISÁG FELELŐS DOKUMENTÁLÁS MEGJEGYZÉS

A kész termékekkel érintkező felületek optikai tisztasága 
megítélésének szúrópróbaszerű vizsgálata, az esetlegesen 
szükségessé vált helyesbítő tevékenység elvégzésének 
ellenőrzése, értékelése

havonta egyszer megbízott 
személy

Időszakos CCP 
igazoló eljárások 

jegyzőkönyv

A teendőket a 
tulajdonos/üzemeltető 
egyedileg határozza meg

0.5. Tisztítási -
fertőtlenítési 
tevékenység

CCP1
Higiénés mikrobiológiai vizsgálatok elvégzésének 
ellenőrzése, vizsgálat eredménye miatt szükségessé vált 
helyesbítő tevékenység elvégzésének ellenőrzése, értékelése

évente, illetve 
szükség esetén

megbízott 
személy

Időszakos CCP 
igazoló eljárások 

jegyzőkönyv

A teendőket a 
tulajdonos/üzemeltető 
egyedileg határozza meg

A hűtést vagy melegen-tartást igénylő termékek szállítási 
körülményeinek, illetve annak dokumentálásának 
szúrópróbaszerű ellenőrzése (azokat aktív hűtéssel 
rendelkező gépjárművel vagy megfelelő hőntartást biztosító 
edényzetben szállítják -e minden esetben)

negyedévente 
egyszer

megbízott 
személy

Időszakos CCP 
igazoló eljárások 

jegyzőkönyv

A teendőket a 
tulajdonos/üzemeltető 
egyedileg határozza meg

1.5.2. Áruk 
beszállítása 
szállító által

CCP3

Az aktív hűtéssel rendelkező szállítójármű 
raktérhőmérséklete mérésének és dokumentálásának 
ellenőrzése, valamint  a rakodótér hőmérsékletének 
szúrópróbaszerű ellenőrzése egy napi beszállítás alkalmával.

Az esetlegesen szükségessé vált helyesbítő tevékenység 
elvégzésének ellenőrzése, értékelése.

negyedévente 
egyszer

megbízott
személy

Időszakos CCP 
igazoló eljárások 

jegyzőkönyv

A teendőket a 
tulajdonos/üzemeltető 
egyedileg határozza meg



Dokumentáció

a vállalkozás jellegének és méretének megfelelő olyan 
dokumentumok és nyilvántartások létrehozása, amelyek 
igazolják az előző hat pontban vázolt intézkedések 
hatékony alkalmazását.

• Codex Alimentarius ajánlás szerint:
– A HACCP-rendszer alkalmazásához fontos a hatékony és pontos nyilvántartás. A 

HACCP-eljárásokat dokumentálni kell. A dokumentáció és nyilvántartás 
alkalmazkodjon a tevékenység jellegéhez és méretéhez. 

– A dokumentáció néhány példája: 
• Veszélyelemzés,
• A CCP-k meghatározása,
• A kritikus határérték meghatározása.  

– CCP-t felügyelő tevékenységek,
• Eltérések és hozzájuk tartozó helyesbítő tevékenységek,
• A HACCP-rendszer módosításai.

Vissza



Élelmiszer-higiéniai előfeltételek

• Infrastruktúra és berendezések
• Az alapanyagokkal szemben támasztott követelmények
• Az élelmiszerek biztonságos kezelése

(a csomagolást és szállítást beleértve)
• A hulladékok kezelése
• Kártevők elleni védekezés
• Tisztítás, takarítás, fertőtlenítés
• Vízminőség
• A hűtőlánc betartása
• A személyzet egészségi állapota
• Személyi higiéne
• Oktatás, képzés

Vissza



A HACCP-követelmények rugalmas alkalmazása
Jó Higiéniai Gyakorlat (GHP)

A teljes HACCP elveken alapuló eljárás olyan önszabályozó élelmiszer-
biztonsági rendszer, amely elsősorban az élelmiszerek
– előkészítésével,
– gyártásával és
– feldolgozásával,

foglalkozó élelmiszer-vállalkozások számára megfelelő
Ahol ilyen műveleteket nem végeznek, számos esetben elegendő az

előfeltételek (köztük a Jó higiénia Gyakorlat [GHP]) biztosítása.
Ezekben az esetekben a veszélyelemzés elvégzése (HACCP 1. alapelve) után

nem feltétlenül szükséges a többi HACCP alapelv szerinti felügyeleti
rendszer kidolgozására és működtetésére.

Ilyen, élelmiszer-feldolgozást nem végző vállalkozások lehetnek például:
– mozgó és/vagy ideiglenes forgalmazás,
– italok felszolgálása (bárok, kávézók)
– kis élelmiszerbolt
– előre csomagolt vagy nem romlékony élelmiszerek szállítása, tárolása

Vissza



A HACCP-követelmények rugalmas alkalmazása
Jó Higiéniai Gyakorlati Útmutató

Szektor-függő tevékenységek,
ahol az egyedi HACCP-rendszer kidolgozása helyett elegendő lehet

– az adott szektorra jellemző, 
– jól ismert, 
– szakmai gyakorlati képzéseken begyakoroltatott
jó higiéniai gyakorlat (GHP) szerinti tevékenység.

Szektor-specifikus „Jó higiéniai gyakorlati útmutatók”!
Ilyen, területek lehetnek például:

– éttermek,
– központilag elkészített ételek elosztása (catering) 
– pékség, cukorka előállítás
– élelmiszerbolt (húskimérést beleértve)

Vissza



Jó Higiéniai Gyakorlati Útmutató

• Egyszerű, könnyen érthető, gyakorlatias leírása annak, hogy az 
adott szektorban milyen higiéniai szabályokat kell követni
(az esetleges előforduló veszélyek kézbentartásának módjai)

• Foglalkoznia kell minden, az adott területre jellemző lényeges 
veszéllyel

• Egyértelműen be kell mutatnia 
– a veszélyek kézbentartására szolgáló eljárásokat
– A problémák esetén követendő helyesbítő eljárásokat

• Ki kell emelnie a bizonyos élelmiszerekhez kötődő
– lehetséges veszélyeket (pl. nyers tojás – szalmonella)
– az élelmiszerek szennyeződésének elkerüléséhez alkalmazandó 

eljárásokat (pl. beszerzés megbízható forrásból, a feldolgozás 
hőmérséklet/idő jellemzői)

Vissza



Gyakorlat összefoglalása

• A HACCP-terv kidolgozásának gyakorlati tudnivalói
– A HACCP 7 alapelve

• Veszélyelemzés
• A Kritikus Szabályozási Pontok (CCP-k) meghatározása 
• A kritikus határértékek megállapítása
• Felügyelő rendszer
• Helyesbítő tevékenységek
• Igazolási eljárás
• Dokumentáció

– Élelmiszer-higiéniai előfeltételek
– Jó Higiéniai Gyakorlati Útmutató



• Sorolja fel a HACCP 7 alapelvét!
• Hogyan határozza meg a kockázat mértékét?
• Határozza meg az Élelmiszer-higiénia 

előfeltételeit!

Gyakorlat ellenőrző kérdései



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET

Következő
GYAKORLAT CÍME

Tej és tejtermékek előállításának jó higiéniai 
gyakorlata

• A gyakorlat anyagát készítették: Prof. Dr. Szigeti Jenő
Prof. Dr. Jávor András
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