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Gyakorlat áttekintése

• Tej és tejtermékek előállításának jó higiéniai 
gyakorlata
– Vonatkozó jogszabályok követelményei
– Fogalom meghatározások
– Iparágra jellemző veszélyek
– Tej és tejtermékek HACCP-jének elkészítése

• Folyamatábra készítés
• Veszélyelemzés, igazolási terv elkészítése

– GHP terv szükséges dokumentációi



Vonatkozó főbb jogszabályok
Higiéniai rendeletcsomag
• 852/2004/EK Rendelet az élelmiszer-higiéniáról
• 854/2004/EK Rendelet az emberi fogyasztásra szánt állati eredet 

termékek hatósági ellenőrzésének megszervezésére

Mikrobiológiai követelmények
• 2073/2005/EK Rendelet az élelmiszerek mikrobiológiai kritériumairól
• 4/1998. (XI. 11.) EüM rendelet az élelmiszerekben elforduló 

mikrobiológiai szennyeződések megengedhet mértékéről
• 201/2001. (X. 25.) Korm. Rendelet az ivóvíz minőségi 

követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről



Vonatkozó főbb jogszabályok
• 178/2002EK Rendelet az európai élelmiszerjog általános elveinek 

és követelményeinek megállapításáról
• 2000/13/EK Irányelv az élelmiszerek címkézésére, kiszerelésére és 

reklámozására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről
• 19/2004. (II.26.) FVM- EszCsM – GKM együttes rendelet az 

élelmiszerek jelöléséről
• 2003. évi LXXXII törvény az élelmiszerekről
• 71/2003 (VI.27) FVM rendelet az állati hulladékok kezelésének és a 

hasznosításukkal készülttermékeknek forgalomba hozatalának állat-
egészségügyi szabályairól.

• 1774/2002/EK rendelet (2002 október 3.) a nem emberi 
fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó 
egészségügyi elírások betartásáról.



Fogalom meghatározás

• Aszeptikus állapot: csíramentes állapot
• Termizálás: 57-68 °C közötti hőmérsékleten, legalább 15

másodperces hőntartással végzett kíméletes hőkezelés, amely után a
tejben a foszfatázpróba még pozitív

• Foszfatázreakció (próba): a nyerstejben levő alkalikus
foszfatázenzim kimutatására szolgáló kémiai reakció

• Peroxidázreakció (próba): a nyerstejben levő peroxidázenzim
kimutatására szolgáló kémiai reakció

• Védőgáz: olyan inert, ill. semleges gázkeverék, amely gátolja a
termék felszínén a káros mikroorganizmusok tevékenységeit, és nem
befolyásolja a termék alapvető tulajdonságait
Megjegyzés: A tejiparban leggyakrabban alkalmazott védőgázok: N2,
CO2



• Hőkezelés: a tej, a tejszín stb. melegítésével, hevítésével
kapcsolatos művelet, a hőkezelést követen az üzemi tej negatív
foszfatáz próbát ad

• Tartós pasztőrözés: olyan hőkezelési eljárás, amely során a tejet
62-65 °C hőmérséklet között legalább 30 percig tartják. A hőkezelés
után a foszfatáz-próba negatív, a peroxidázpróba pozitív

• Gyors pasztőrözés (másodperchevítés): olyan hőkezelési
eljárás, amely során a tejet legalább 71,7 °C hőmérsékleten,
legalább 15 másodpercig, vagy ezzel azonos hatásfokú
hőmérséklet-idő kombinációval kezelik. A hőkezelés után a
foszfatáz-próba negatív, a peroxidáz-próba pozitív

• Pillanathevítés: olyan hőkezelési eljárás, amely során a tejet
100 °C alatti hőmérsékleten olyan hőmérséklet-idő kombinációval
kezelik, amelynek eredményeként a hőkezelés után a foszfatáz- és
peroxidáz-próba egyaránt negatív eredményt mutat

Fogalom meghatározás



HACCP kiépítés 7 lépése

• veszélyek azonosítása

• CCP-k meghatározása

• CCP-ken kritikus határértékek megállapítása

• felügyeleti eljárások létrehozása és alkalmazása a CCP-ken

• helyesbítő tevékenységek meghatározása

• igazolási tevékenység

• dokumentumok és nyilvántartások



Iparágra jellemző élelmiszer-biztonsági 
veszélyek

• Mikrobiológia veszélyek
– Listeria monocytogenes
– Salmonellak
– Staphylococcus aureus
– Escherichia coli

• Műveletek
– Hűtés
– Pasztőrözés
– Sterilezés
– UHT kezelés



Iparágra jellemző élelmiszer-biztonsági 
veszélyek

• Kémiai veszélyek
– állatgyógyászati szerek
– antibiotikumok

• Fizikai idegen anyagok
– alapanyagok csomagolóanyagaiból származó 

darabok
– kötöző anyagok
– a szállítószalagok darabjai
– az eszközök és berendezések levált darabjai
– fém, üveg, műanyag



Feladat meghatározás

• Pasztőrözött dobozos tej HACCP tervének
elkészítése

• A beérkező nyerstej és a csomagolóanyag
átvételétől a pasztőrözött tej készítésén át
a csomagolt készáru kiszállításáig
elforduló veszélyek elemzése



Folyamatábra
Beszállított nyerstej

átvétel

Nyerstej előtárolása, 
zsírbeállítás

Pasztőrözés

Adagolás, csomagolás 

Hűtés

Hűtve tárolás

Kiszállítás

Csomagolóanyag tárolás,
előkészítés

Csomagolóanyag beszerzés

CCP

CCP



Veszélyelemzés

Művelet Veszély
Szab
int.

K1 K2 K3 K4 CCP

Beszállított nyerstej 
átvétel
Nyerstej előtárolás, 
zsírbeállítás
Pasztőrözés

Hűtés

Csomagoló-anyag 
beszerzés



Veszélyelemzés

Művelet Veszély
Szab
int.

K1 K2 K3 K4 CCP

Csomagoló-anyag 
tárolása, előkészítése

Adagolás, 
csomagolás

Hűtve tárolás 

Kiszállítás



Szabályozás
No. Művelet Veszély Kritikus határérték Felügyelő 

eljárás
Helyesbítő 

tevékenység
Nyilvántartás

1. Beszállított 
nyerstej 
átvétel

Gyógyszermarad
-vány jelenléte

Gyógyszermaradvány 
nem kimutatható

Kórokozók 
szaporodása a 
nem megfelelő 
hőmérséklet 
miatt 

2. Pasztőrözés Kórokozó 
túlélése alacsony 
hőmérséklet 
miatt

71,7 ◦C, 15 sec



Szabályozás
No. Művelet Veszély Kritikus határérték Felügyelő 

eljárás
Helyesbítő 

tevékenység
Nyilvántartás

1. Beszállított 
nyerstej 
átvétel

Gyógyszermarad
-vány jelenléte

Gyógyszermaradvány 
nem kimutatható

Gyógyszermarad
-vány vizsgálat
Gyakoriság:mind
en beszállított 
tétel esetében
Felelős:laboráns

Kórokozók 
szaporodása a 
nem megfelelő 
hőmérséklet miatt 

2. Pasztőrözés Kórokozó túlélése 
alacsony 
hőmérséklet miatt

71,7 ◦C, 15 sec Hőmérséklet 
mérés és 
regisztrálás, a
pasztőrözés
időtartamának
ellenőrzése
Gyakoriság:
gyártásonként
folyamatosan
Felelős: pasztőr
berendezést 
kezelő



Szabályozás
No. Művelet Veszély Kritikus határérték Felügyelő 

eljárás
Helyesbítő 

tevékenység
Nyilvántartás

1. Beszállított 
nyerstej 
átvétel

Gyógyszermarad-
vány jelenléte

Gyógyszermaradvány 
nem kimutatható

Gyógyszermarad
-vány vizsgálat
Gyakoriság:mind
en beszállított 
tétel esetében
Felelős:laboráns

Az érintett tétel
elkülönítése, a
beszállító 
értesítése
Felelős:
laboratórium vezető

Kórokozók 
szaporodása a 
nem megfelelő 
hőmérséklet miatt 

2. Pasztőrözés Kórokozó túlélése 
alacsony 
hőmérséklet miatt

71,7 ◦C, 15 sec Hőmérséklet 
mérés és 
regisztrálás, a
pasztőrözés
időtartamának
ellenőrzése
Gyakoriság:
gyártásonként
folyamatosan
Felelős: pasztőr
berendezést 
kezelő

Újrapasztőrözés
Felelős pasztőr
berendezést kezel
dolgozó



Szabályozás
No. Művelet Veszély Kritikus határérték Felügyelő 

eljárás
Helyesbítő 

tevékenység
Nyilvántartás

1. Beszállított 
nyerstej 
átvétel

Gyógyszermarad-
vány jelenléte

Gyógyszermaradvány 
nem kimutatható

Gyógyszermarad
-vány vizsgálat
Gyakoriság:mind
en beszállított 
tétel esetében
Felelős:laboráns

Az érintett tétel
elkülönítése, a
beszállító 
értesítése
Felelős:
laboratórium vezető

Gyógyszer
maradvány
vizsgálati űrlap

Kórokozók 
szaporodása a 
nem megfelelő 
hőmérséklet miatt 

2. Pasztőrözés Kórokozó túlélése 
alacsony 
hőmérséklet miatt

71,7 ◦C, 15 sec Hőmérséklet 
mérés és 
regisztrálás, a
pasztőrözés
időtartamának
ellenőrzése
Gyakoriság:
gyártásonként
folyamatosan
Felelős: pasztőr
berendezést 
kezelő

Újrapasztőrözés
Felelős pasztőr
berendezést kezel
dolgozó

Hőmérséklet
regisztrátum,
pasztőrözési 
űrlap



Igazolási terv (CCP-k)



Igazolási terv (általános, GHP-k)



Igazolási terv (általános, GHP-k)



GHP terv dokumentációi
• Hatósági engedélyek

• Technológia rövid leírása
– gyártmánylap

• Személyi higiéniai utasítás
– egészségi állapot szúrése és jelentése
– kötelez védőruha, kézmosás szabályai, sérülések kezelése,
– higiénikus viselkedés szabályai, dohányzás és étkezés szabályozása
– ellenőrzések és felelősségek

• Takarítási terv
– terület, berendezés, eszköz
– alkalmazott szerek, módszerek
– koncentráció, hőmérséklet, idő és esetleg más lényeges paraméterek ahol az 

alkalmazható
– öblítés menete
– karbantartást, vagy más speciális tevékenységet (pl.: felújítás) követ takarítás 

menete



• Víz kémiai, mikrobiológiai ellenőrzésének bizonylatai

• Rágcsáló- és rovarirtási terv
– térkép a csapdák helyéről,
– engedélyezett, illetve szabadforgalmú szerek megnevezése
– irtószerek biztonságos kezelése (engedélyek, tárolás helye, 

módszere)
– kártevők fajtája, az irtás módja
– az ellenőrzések gyakorisága, felelőse
– esetleges alternatív módszer leírása

• Hulladék által okozott élelmiszerszennyeződés megelőzésének 
szabályai (továbbá járványügyi intézkedések, ahol értelmezhet)

GHP terv dokumentációi



A rendszer működését segítő 
dokumentációk

• Szervezeti felépítés, felelősségek és hatáskörök rendszere
• Az élelmiszerbiztonság, a HACCP rendszer működtetése és felülvizsgálata
• A beérkező anyagok átvétele
• Tárolás, nyomon követhetőség
• Gyártási technológia
• Személyi higiénia
• A takarítás és fertőtlenítés rendszere
• Hulladékkezelés
• Vízkezelés
• Kártevőirtás
• A karbantartás rendszere
• A kalibrált állapot fenntartása
• Nem megfelel termékek kezelése
• Vevői, fogyasztói reklamációk kezelése
• Termékvisszahívás
• Oktatás



Gyakorlat összefoglalása

• Tej és tejtermékek előállításának jó higiéniai 
gyakorlata
– Vonatkozó jogszabályok követelményei
– Fogalom meghatározások
– Iparágra jellemző veszélyek
– Tej és tejtermékek HACCP-jének elkészítése

• Folyamatábra készítés
• Veszélyelemzés, igazolási terv elkészítése

– GHP terv szükséges dokumentációi



• Melyek a tej és termék előállítás CCP pontjai?
• A folyamatábra mely lépesei esetében kell  

GHP-t beiktatni?
• Sorolja fel az iparágra jellemző élelmiszer-

biztonsági veszélyeket!

Gyakorlat ellenőrző kérdései



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET

Következő
GYAKORLAT CÍME

A tojástermékek előállítására, csomagolására 
vonatkozó jó higiéniai gyakorlat

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