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Gyakorlat áttekintése
• A tojástermékek előállítására, csomagolására vonatkozó jó 

higiéniai gyakorlat
– vonatkozó jogszabályok követelményei
– fogalom meghatározások
– iparágra jellemző veszélyek
– tojástermékek előállításának HACCP-tervének elkészítése

• Pasztőrözött lé-tojás előállítás folyamatábrájának 
elkészítése

• veszélyelemzés, igazolási terv elkészítése
– GHP terv szükséges dokumentációi



Vonatkozó főbb jogszabályok
• Higiéniai rendeletcsomag
• Mikrobiológia

– 2073/2005/EK rendelet módosítása – 1441/2007/EK
– 4/1998. (XI. 11.) EüM rendelet
– 1688/2005/EK

• Jelölés
– 1039/2005/EK rendelete a tojásra vonatkozó egyes 

forgalmazási
előírásokról szóló 1907/90/EGK rendeletnek a tojások 
jelölésére vonatkozó módosításáról

• Forgalmazás
– 1028/2006/EK



Fogalom meghatározás
• Tojás: tenyésztett madarak héjas tojása – kivéve a törött, a keltetett 

vagy a főtt tojást –, amely közvetlen emberi fogyasztásra vagy 
tojástermékek előállítására alkalmas.

• Tojáslé: a tojás feldolgozatlan tartalma a héj eltávolítása után.
• Repedt tojás: sérült héjú, de ép héjhártyájú tojás.
• Csomagolóközpont: olyan létesítmény, ahol a tojásokat minőség és 

tömeg szerint osztályozzák.
• Tojástermékek: feldolgozott termékek, amelyek a tojás, illetve a tojás 

különböző alkotórészeinek vagy tojások keverékeinek 
feldolgozásából, vagy az ilyen feldolgozott termékek további 
feldolgozásából származnak.



Szennyes és tiszta övezetek
Szennyes övezet:
• Csomagoló központ esetén:

– a tojás átvételtől a lámpázás – válogatásig terjed, ide tartozik a hulladék tárolás 
is

• Tojáskezelés és feldolgozás esetén:
– a tojás átvételtől a törésig, ide tartozik a hulladékok gyűjtése és tárolása

Tiszta övezet: 
• Csomagolóközpont esetén:

– a csomagolás és a csomagolt termék tárolása
– a fertőtlenített csomagolt tojás tárolása

• Tojáskezelés és feldolgozás esetén:
– a tojás törését végző berendezés működhet tiszta besorolású helyiségben, az 

elválasztott tojáshéjat és hártyát azonban zárt rendszerben, folyamatosan kell 
eljuttatni a szennyezett besorolású területre,

– tojáslé szűrése, hűtése, puffertárolása, hőkezelése (pasztőrözése),
– tojáslé, illetve egyéb tojástermék kiszerelés, csomagolása,
– tojáslé, tojástermék készáru hűtött tárolása,
– tojáslé sűrítése, szárítása, szárított tojástermék csomagolása,
– szárított tojástermék tárolása.



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



Veszélyek
Mikrobiológiai veszélyek:
• Salmonella

– Salmonella Typhimurium , Salmonella Enteritidis
– hőtűrése hasonló az egyéb nem spórás baktériumokéhoz, a fagyasztást 

túlélik, a jégben hosszú ideig életben maradnak, és egyes szerotípusok
ha lassan is - 5-10 ºC közötti hőmérsékleten is szaporodnak;

– pH optimuma 6-7 között van, de pH 4,1-8 között is szaporodik
• Előfordulás:

– béltraktusban, vízben, takarmányban, élelmiszerben, azonban 
elterjedésükben döntően a Salmonella hordozó és ürít állatok 
szerepelnek,

– baromfi gyakori tünetmentes Salmonella hordozó, a tojások felületi 
szennyeződése elsősorban bélsárral. 

• Salmonella fertőzés csökkentése érdekében:
– tojó telep és/vagy a csomagolóközpont higiéniája,
– megbízható beszállító kiválasztása és időnkénti helyszíni auditálása,
– fertőzött nyersanyag vagy alapanyag a feldolgozás során illetve a végső 

fogyasztást megelőzően megfelelő hőkezelés.



Veszélyek
Mikrobiológiai veszélyek:
• Staphylococcus aureus,

– baromfi normál mikroflórájának része, könnyen rákerülhet a tojás 
felszínére,

– egyes törzsei hőálló enterotoxinokat (fehérje toxinok) is képesek 
termelni, amelyek a főzést akár fél órán át is elviselik és az 
ételmérgezések egyik fontos okozói,

– 15%-os sókoncentrációt is elviselnek,
– enterotoxint pH=4,5 alatt általában nem termelnek,  pH=4 alatt 

szaporodásuk is megáll.
• Előfordulás:

– az emberi környezetben szinte mindenütt jelen van,
– hordozójuk az állatok és emberek bőre, orra és torka, megtalálhatóak 

sebekben, kelésekben és pattanásokban egyaránt,
– az egészséges népesség 44%-ának orrában, 14 - 40%-nak a kezén 

megtalálható
• Staphylococcus aureussal történő átszennyezés jellemző oka a nem 

megfelel személyi higiénia és a nem megfelel tisztítás –
fertőtlenítés.

• E. coli
• Élesztők, penészek



Kémiai veszélyek:
• állatgyógyászati szerek és antibiotikumok bármely állati 

eredetű anyagban, 
• takarmánnyal és itatóvízzel egyéb egészségre káros 

kémiai anyag maradványa is beépülhet a tojásba,
• Megelőzés:

– beszállítói szerződések, minőségi előírások körültekintő 
összeállítása,

– szúrópróba szerű ellenőrzés,
– beszállítók élelmiszerbiztonsági rendszerének helyszíni 

auditálása,
• Tojástermékek feldolgozási folyamatai során 

esetlegesen bekövetkező kémiai átszennyezések 
(tisztító – fertőtlenítőszer maradványok, gépekről 
származó kenőanyagok,) jó higiéniai gyakorlattal 
megelőzhetők.

Veszélyek



Fizikai veszélyek:
• tojáshéj jelenlét + fizikai szennyeződés –

feldolgozott tojás termékek esetében,
• fémszennyezés – tojáspor előállítás esetében,
• idegen anyag veszélyek és a veszélyek okainak 

azonosítása - helyszíni felmérés,
• Megelőzés:

– jó higiéniai gyakorlaton alapuló hatékony szabályzás,
– alapvetően fontos az ép és megfelelő gyakorisággal 

ellenőrzött szűrőszerkezet megléte, tisztasága. 

Veszélyek



Feladat meghatározás
- Pasztőrözött lé-tojás előállítása -

Termékleírás:
• jóváhagyott, ellenőrzött beszállítótól frissen beszállított tojás,
• átmeneti hűtőtárolása,
• kézi válogatása,
• szükség szerint mosása-szárítása, 
• törése – szeparálása, 
• szűrése,
• pasztőrözése,
• homogenizálása,
• hűtése,
• tárolása, 
• csomagolás/ jelölés és kiszállítás,
Felhasználás
• lé-tojás terméket ételkészítési segédanyagként 

élelmiszeriparban/vendéglátásban használják,
• 4ºC alatti tárolás – forgalmazás mellett

a minőség-megőrzési idő feltüntetése a címkén
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Döntési fa



Veszélyelemzés, szabályozás
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Igazolási terv CCP-k



Igazolási terv



Igazolási terv



• Hatósági engedélyek
• Technológia rövid leírása

– gyártmánylap
• Személyi higiéniai utasítás

– egészségi állapot szűrése és jelentése,
– kötelező 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,
– öblítés menete,
– karbantartást, vagy más speciális tevékenységet követő takarítás menete,

GHP terv dokumentációi



• Víz kémiai, mikrobiológiai ellenőrzésének bizonylatai
• Rágcsáló- és rovarirtási terv:

– térkép a csapdák helyéről,
– engedélyezett, illetve szabadforgalmú szerek megnevezése,
– irtószerek biztonságos kezelése,
– kártevők fajtája, az irtás módja,
– az ellenőrzések gyakorisága, felelőse,
– alternatív módszer leírása,
– kártevőirtóval kötött szerződés:

• kártevő irtás helyét, kártevők fajtáját, az irtás módja, az ellenőrzések 
gyakorisága, felelőse, állati kártevők jelenléte esetén rendkívüli irtás 
24 órán belül történő elvégzése

• irtószerek biztonságos kezelésére vonatkozó feltételeket
– rágcsáló irtást végző személyre vonatkozó feltételeket

• Hulladék által okozott élelmiszerszennyeződés 
megelőzésének szabályai

GHP terv dokumentációi



Gyakorlat összefoglalása
• A tojástermékek előállítására, csomagolására vonatkozó jó higiéniai 

gyakorlat
– vonatkozó jogszabályok követelményei
– fogalom meghatározások
– iparágra jellemző veszélyek
– tojástermékek előállításának HACCP-tervének elkészítése

• Pasztőrözött lé-tojás előállítás folyamatábrájának elkészítése
• veszélyelemzés, igazolási terv elkészítése

– GHP terv szükséges dokumentációi



• Melyek a pasztőrözött lé-tojás előállítás CCP 
pontjai?

• A folyamatábra mely lépeseit esetében kell 
GHP-t beiktatni?

• Milyen mikrobiológiai veszélyekkel kell számolni 
tojástermékek előállítása és csomagolása 
során?

• Készítse a tojáspor előállítás technológiai 
folyamatábráját és végezze el a 
veszélyelemzést!

Gyakorlat ellenőrző kérdései



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET

Következő
GYAKORLAT CÍME

Sertés-, juh- és szarvasmarha elsődleges 
feldolgozásának jó higiéniai gyakorlata

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