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Gyakorlat áttekintése

• Sertés-, juh- és szarvasmarha elsődleges
feldolgozásának jó higiéniai gyakorlata
– Iparágra jellemző veszélyek
– HACCP terv elkészítése

• Folyamatábra készítés
• Veszélyelemzés, igazolási terv elkészítése

– GHP terv szükséges dokumentációi



Vonatkozó főbb jogszabályok
Higiéniai rendeletcsomag
• 852/2004/EK rendelet az élelmiszer-higiéniáról
• 853/2004/EK rendelet az állati eredetű élelmiszerek 

különleges higiéniai szabályainak megállapításáról
• 854/2004/EK rendelet az emberi fogyasztásra szánt állati 

eredetű termékek hatósági ellenőrzésének megszervezésére

Mikrobiológiai követelmények
• 2073/2005/EK rendelet (2005. november 15.) az élelmiszerek 

mikrobiológiai kritériumairól
• 2075/2005/EK rendelet a húsban elforduló trichinella hatósági 

vizsgálatára vonatkozó különös szabályok megállapításáról
• 2006/282/EK a TSE felszámolására, folyamatos ellenőrzésére 

és az ellene való védekezésre



Vonatkozó főbb jogszabályok
• 1998. 27. törvény az állatok védelméről
• 88/2008 (VII. 18.) FVM rendelet az 1/2005/EK rendelet

végrehajtásáról az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó műveletek
közbeni védelméről.

• 52/2003.(VIII.15.) GKM-FVM rendelet az állatszállítás állatvédelmi
szabályairól. Módosítva:73/2003. (XI.13.) GKM-FVM rendelettel.

• 9/1999. (I.27.) FVM rendelet a vágóállatok levágásának és
leölésének állatvédelmi szabályairól. Módosítva 26/2002. (IV.13.)
FVM rendelettel.

• 24/2005. (III.23.) FVM rendelet a vágóállatok levágásának és
feldolgozásának biztonsági szabályzatáról.

• 1760/2000/EK rendelet a szarvasmarhák azonosítási és
nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, továbbá a marhahús és
marhahústermékek címkézéséről.

• 1825/2000/EK rendelet a marhahús és marhahústermékek
címkézésére vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról.



Vonatkozó főbb jogszabályok

• 99/2002.(XI.18.) FVM rendelet a szarvasmarha fajok egyedeinek
jelöléséről, valamint az egységes nyilvántartási és azonosítási
rendszerről.

• A Bizottság 1729/2006/EK rendelete az állati eredetű
élelmiszerekben található állatgyógyászati készítmények maximális
maradékanyag határértékeinek megállapítására szolgáló közösségi
eljárás kialakításáról szóló 2377/90/EGK tanácsi rendelet I. és III.
mellékletének a firocoxib és a triclabendazol tekintetében történő
módosításáról

• Bizottság 1688/2005/EK rendelete a Finnországba és
Svédországba irányuló bizonyos hús- és tojásszállítmányok
Salmonellára vonatkozó különleges garanciája tekintetében a
853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról



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 készült termékeknek 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
• Állati test: az állat teste a vágás és zsigerelés után
• Belsőség: friss hús, amely nem tartozik az állati test

fogalmához, beleértve a zsigereket és a vért
• Hús: A háziasított patás állatok, egyéb vágóállatok, vadak

élelmezési célra alkalmas részei, beleértve a vért.
• „Friss hús”: olyan hús, amelyen nem végeztek más

tartósítási folyamatot, mint hűtés, fagyasztás vagy
gyorsfagyasztás, beleértve a vákuumcsomagolt vagy a
szabályozott nyomás alatt csomagolt húst

• Vágási melléktermék: a vágóhídi elállítás során
keletkező étkezési célokra továbbhasznosítható
élelmiszer



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 veszélyek
• Nyersanyaggal érkező veszélyek

– Állati és növényi szermaradványok
– Nehézfémek
– Csomagolóanyag
– Állati maradvány
– Mikrobaszaporodás (pl. Salmonella, S. aureus, E. 

coli, Listeria monocytogenes. stb.)         romlás
– Fém
– Víz



Iparágra jellemző veszélyek

• Környezettől származó veszélyek
– Környezeti átszennyeződés, mikrobaátvitel
– Tisztítószerek
– Kioldódó kémiai anyagok
– Üveg, porcelán
– Személyes
– Fadarab
– Fém
– Műanyag



Iparágra jellemző veszélyek

• Technológia során fellépő veszélyek
– Csont
– Mikrobaszaporodás (pl. Salmonella, S. aureus, E. 

coli, Listeria monocytogenes. stb.)         romlás
– Fém
– Avasodás során keletkező anyagok
– Átszennyeződés, mikrobaátvitel
– Kenőolaj



Feladat meghatározás

Termékleírás
• jóváhagyott, ellenőrzött beszállítótól beérkező élőállat pihentetés, 

kábítás, véreztetés, forrázás,kopasztás után zsigerelés
• sertés testek mosása, majd hűtése + 7 °C-ra 
• a belsőségből szétválasztást követően a májat, szívet + 3 °C-ra 

hűtik, külön tárolják,illetve csomagolják
• csomagolás módja lehet

– egyedi csomagolás vákuum vagy védőgázas csomagolásban
– lédig, ládás csomagolás vevői igények szerint darabolva, 

fóliával bélelt rekeszben, húsos ládában
– kartondobozos csomagolás fóliával bélelve



Folyamatábra



Folyamatábra



Veszélyelemzés

Művelet Veszély
Szab
int.

K1 K2 K3 K4 CCP

Élőállat átvétel

Pihentetés

Testnedvesítés,
Kábítás
Pályára emelés

Szúrás, véreztetés

Testmosás

Forrázás, kopasztás, 
perzselés



Veszélyelemzés

Művelet Veszély
Szab
int.

K1 K2 K3 K4 CCP

Pályára emelés, 
testzuhany

Fülgomba és szem 
kivágása

Végbél körülvágás, 
elkötése

Bél és belsőség kivétel

Testhasítás, 
vesekifordítás

Húsvizsgálat, bélyegzés



Veszélyelemzés

Művelet Veszély
Szab
int.

K1 K2 K3 K4 CCP

Minősítés

Hájkivétel, szalonna 
kihúzás, 
fémdetektálás
Félsertés hűtése, 
tárolása

Szalonna 
megmunkálás
Szalonna hűtése, 
tárolása



Szabályozás
No. Művelet Veszély Kritikus határérték Felügyelő eljárás Helyesbítő 

tevékenység
Nyilvántartás

1. Végbél, 
kurálé 
körbevágása, 
elkötése

M: mikrobás 
szennyeződés 
bélsár kifolyása, 
bélszervek 
sérülése miatt, 
keresztszennyeződ
és eszköztől, 
embertől
F: bélsérülés

Végbél, kurálé sérülése 
nem megengedett

2. Félsertés 
hűtése, 
tárolása

M: mikrobák 
szaporodása nem 
megfelelő és nem 
elég gyors hűtés 
miatt
F: fizikai 
szennyeződés

Maghőmérséklet max. 
+7 °C

3. Szalonna 
hűtése, 
tárolása

M: mikrobák 
szaporodása nem 
megfelelő és nem 
elég gyors hűtés 
miatt F: fizikai 
szennyeződés

Maghőmérséklet max. 
+7 °C



Szabályozás
No. Művelet Veszély Kritikus határérték Felügyelő eljárás Helyesbítő 

tevékenység
Nyilvántartás

1. Végbél, 
kurálé 
körbevágása, 
elkötése

M: mikrobás 
szennyeződés 
bélsár kifolyása, 
bélszervek 
sérülése miatt, 
keresztszennyeződ
és eszköztől, 
embertől
F: bélsérülés

Végbél, kurálé sérülése 
nem megengedett

Minden órában 10 
egymást követő 
állat dokumentált 
ellenőrzése

2. Félsertés 
hűtése, 
tárolása

M: mikrobák 
szaporodása nem 
megfelelő és nem 
elég gyors hűtés 
miatt
F: fizikai 
szennyeződés

Maghőmérséklet max. 
+7 °C

Termék 
hőmérsékletének 
mérése 
kitároláskor és a 
teremhőmérséklet 
folyamatos 
regisztrálása

3. Szalonna 
hűtése, 
tárolása

M: mikrobák 
szaporodása nem 
megfelelő és nem 
elég gyors hűtés 
miatt F: fizikai 
szennyeződés

Maghőmérséklet max. 
+7 °C

Termék 
hőmérsékletének 
mérése 
kitároláskor és a 
teremhőmérséklet 
folyamatos 
regisztrálása



Szabályozás
No. Művelet Veszély Kritikus határérték Felügyelő eljárás Helyesbítő 

tevékenység
Nyilvántartás

1. Végbél, 
kurálé 
körbevágása, 
elkötése

M: mikrobás 
szennyeződés 
bélsár kifolyása, 
bélszervek 
sérülése miatt, 
keresztszennyeződ
és eszköztől, 
embertől
F: bélsérülés

Végbél, kurálé sérülése 
nem megengedett

Minden órában 10 
egymást követő 
állat dokumentált 
ellenőrzése

Szennyezett részek 
kivágása. Előző 
ellenőrzés óta vágott 
állatok külön 
átvizsgálása

2. Félsertés 
hűtése, 
tárolása

M: mikrobák 
szaporodása nem 
megfelelő és nem 
elég gyors hűtés 
miatt
F: fizikai 
szennyeződés

Maghőmérséklet max. 
+7 °C

Termék 
hőmérsékletének 
mérése 
kitároláskor és a 
teremhőmérséklet 
folyamatos 
regisztrálása

Féltestek 
továbbhűtése, hűtők 
javítása, 
karbantartása. 
Romlott termék 
megsemmisítése

3. Szalonna 
hűtése, 
tárolása

M: mikrobák 
szaporodása nem 
megfelelő és nem 
elég gyors hűtés 
miatt F: fizikai 
szennyeződés

Maghőmérséklet max. 
+7 °C

Termék 
hőmérsékletének 
mérése 
kitároláskor és a 
teremhőmérséklet 
folyamatos 
regisztrálása

Féltestek 
továbbhűtése, hűtők 
javítása, 
karbantartása. 
Romlott termék 
megsemmisítése



Szabályozás
No. Művelet Veszély Kritikus határérték Felügyelő eljárás Helyesbítő 

tevékenység
Nyilvántartás

1. Végbél, 
kurálé 
körbevágása, 
elkötése

M: mikrobás 
szennyeződés 
bélsár kifolyása, 
bélszervek 
sérülése miatt, 
keresztszennyeződ
és eszköztől, 
embertől
F: bélsérülés

Végbél, kurálé sérülése 
nem megengedett

Minden órában 10 
egymást követő 
állat dokumentált 
ellenőrzése

Szennyezett részek 
kivágása. Előző 
ellenőrzés óta vágott 
állatok külön 
átvizsgálása

Kurálé ellenőrző 
lap

2. Félsertés 
hűtése, 
tárolása

M: mikrobák 
szaporodása nem 
megfelelő és nem 
elég gyors hűtés 
miatt
F: fizikai 
szennyeződés

Maghőmérséklet max. 
+7 °C

Termék 
hőmérsékletének 
mérése 
kitároláskor és a 
teremhőmérséklet 
folyamatos 
regisztrálása

Féltestek 
továbbhűtése, hűtők 
javítása, 
karbantartása. 
Romlott termék 
megsemmisítése

Hőmérséklet 
ellenőrző lap. 
Hűtő 
hőmérsékletének 
regisztrálása

3. Szalonna 
hűtése, 
tárolása

M: mikrobák 
szaporodása nem 
megfelelő és nem 
elég gyors hűtés 
miatt F: fizikai 
szennyeződés

Maghőmérséklet max. 
+7 °C

Termék 
hőmérsékletének 
mérése 
kitároláskor és a 
teremhőmérséklet 
folyamatos 
regisztrálása

Féltestek 
továbbhűtése, hűtők 
javítása, 
karbantartása. 
Romlott termék 
megsemmisítése

Hőmérséklet 
ellenőrző lap. 
Hűtő 
hőmérsékletének 
regisztrálása



Igazolási terv (CCP-k)

A CCP-k száma 
és/vagy 
megnevezése

Tevékenység/ 
független 
módszer

Felelős Gyakoriság Dokumentálás

CCP-k igazolási terve

Mikrobiológiai 
veszélyekre

Félsertés 
mintavételezése, 
mikrobiológiai 
vizsgálat akkreditált 
laboratóriumban, 
trendelemzés

Kijelölt felelős Mintavételi terv 
szerint

Laborvizsgálati 
jegyzőkönyv

Hűtőtárolók 
megfelelősége

Hűtőkamra éves 
gépészeti 
karbantartása, 
hőmérők kalibrálása

Műszaki 
vezető

Évente Jegyzőkönyv
Kalibrálási 
bizonylat

Saját 
szállítójárművek 
megfelelősége

Járművek éves 
karbantartása, 
szállítási engedély 
meghosszabbítása, 
hőmérők kalibrálása

Műszaki 
vezető

Évente Jegyzőkönyv
Kalibrálási 
bizonylat



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

• Sertés-, juh- és szarvasmarha elsődleges
feldolgozásának jó higiéniai gyakorlata
– Iparágra jellemző veszélyek
– HACCP terv elkészítése

• Folyamatábra készítés
• Veszélyelemzés, igazolási terv elkészítése

– GHP terv szükséges dokumentációi



• Határozza meg a friss hús és a belsőség 
fogalmát!

• Sorolja fel a sertés elsődleges feldolgozásának 
kritikus szabályozási pontjait?

• Sorolja fel a GHP terv dokumentációit!

Gyakorlat ellenőrző kérdései



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET

Következő
GYAKORLAT CÍME

Húskészítmények gyártásának jó higiénia 
gyakorlata

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