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Gyakorlat áttekintése
• Sertés-, juh- és szarvasmarha másodlagos 

feldolgozásának jó higiéniai gyakorlata
– vonatkozó jogszabályok követelményei
– fogalom meghatározások
– vöröshúsok jellemzői
– iparágra jellemző veszélyek
– másodlagos feldolgozás HACCP-jének elkészítése

• folyamatábra
• veszélyelemzés, igazolási terv elkészítése



Vonatkozó jogszabályok
• Csomagolás

– 19/2004. (II.26.) FVM-ESzCsM-GKM együttes rendelet az 
élelmiszerek jelöléséről, módosításai

– 2003/89/EK Irányelv élelmiszer-összetevők feltüntetése 
tekintetében történő módosításáról

– 13/2008. (VIII. 8.) NFGM-FVM együttes rendelet
– 2000/13/EK Irányelv az élelmiszerek címkézésére, kiszerelésére és 

reklámozására
– 2003/89/EK Irányelv élelmiszer-összetevők feltüntetése

• Hulladékok
– 197/2006/EK rendelet (2006. február 3.) 
– 22/2004 (XII. 11.) KVM rendelet a hulladékokról

• Magyar Élelmiszerkönyv irányelv – másodlagos feldolgozás
– Veszélyelemzés
– HACCP rendszer és alkalmazásának útmutatója



Fogalom meghatározás
• Daraboló üzem: a hús csontozására és/vagy darabolására szolgáló

létesítmény.

• Élelmiszer adalékanyag: minden olyan természetes vagy mesterséges 
anyag - tekintet nélkül arra, hogy van-e tápértéke vagy sem -, amelyet 
élelmiszerként önmagában általában nem fogyasztanak, alapanyagként 
nem használnak, hanem az élelmiszerhez az elkészítés, a kezelés, a 
feldolgozás, a csomagolás, a szállítás, vagy a tárolás folyamán adnak 
hozzá abból a célból, hogy a termék érzékszervi, kémiai, fizikai és 
mikrobiológiai tulajdonságait kedvezően befolyásolja. Hozzáadása azt 
eredményezi, vagy eredményezheti, hogy önmaga vagy származéka az 
élelmiszer összetevőjévé válik.

• Élelmiszer-csomagolóanyag: az élelmiszerrel érintkező, rendszerint 
fogyasztásra alkalmatlan anyag, amely védi az élelmiszert a 
szennyeződéstől, a tápérték- és minőségcsökkent hatásoktól.



• Élelmiszer-csomagolás: az a tevékenység, amelynek során az 
élelmiszert a fogyasztó távollétében meghatározott mennyiségben úgy 
helyezik csomagolóanyagba, hogy annak felnyitása, vagy megsértése 
nélkül a tartalom nem változtatható meg.

• Élelmiszer-csomagolóanyag: az élelmiszerrel érintkező, rendszerint 
fogyasztásra alkalmatlan anyag, amely védi az élelmiszert a 
szennyeződéstől, a tápérték - és minőségcsökkent hatásoktól.

• FIFO: Az angol "First in first out" kifejezés rövidítése, amely olyan 
raktári árukezelési rendet jelöl, amelynél a tételeket a betárolás 
sorrendjében adják ki és használják fel.

Fogalom meghatározás



Húsipari hulladékok kategóriái  71/2003 (VI.27.) FVM rendelet alapján
1. osztályú

– az „SRM” anyagok, nagy vegyi, vagy biológiai szennyezettség hullák és 
hulladékok,

– égetéssel kell megsemmisíteni,
2. osztályú

– normálvágású kérődzők vére, kis kémiai, vagy biológiai szennyezettség,
– határérték feletti gyógyszertartalmú állati eredetű élelmiszerek,
– trágyaként, komposztálás után talajjavítóként vagy biogázként hasznosíthatók,

3. osztályú 
– emberi fogyasztásra alkalmas, de kereskedelmi vagy egyéb okokból ilyen 

célra fel nem használt élelmiszer,
– emberi fogyasztásra alkalmatlan, de állatokra veszélytelen vágóhídi 

hulladékok, a nem kérődzők vére, élelmiszer hulladékok / kivéve a nemzetközi 
utasforgalmi hulladékot,

– kedvtelésből tartott állatok állateledel gyártásra fel lehet használni,
• csomagolt termék emberi fogyasztásra alkalmatlanná minősítése esetén lehet 1. 

osztályú hulladék,
• csomagolását az üzemi átmeneti tárolóba rakás előtt el kell távolítani.

Fogalom meghatározás



• Segédanyagok: mennyiségük az alapanyagokhoz 
képest kicsi, az előállításnál egyszerűbbé és jobban 
szabályozhatóvá teszik a gyártást és javítják a 
késztermékek minőségét.

• Termék-visszahívási eljárás: olyan dokumentált 
vészhelyzeti eljárás, amely a gyanús, veszélyes, hibás 
tételek további fogyasztásának megakadályozását és a 
szállítóhoz vagy más megfelelő helyre történő 
maradéktalan visszaszállítását szolgálja, ahol a teljes 
kivizsgálás megtörténik.

Fogalom meghatározás



Sertés-, juh- és szarvasmarha húsa
• sertés, a marha és a juh húsát „vöröshúsnak” nevezik
• hús értékes táplálék

– koncentrált, teljes értékű és jó biológiai hasznosulású fehérjeforrás
– nyers sovány húsok fehérjetartalma 18-24%

• szárazáruk (20-24%), kisebb fehérjetartalmúak a vörösáruk (párizsi, virsli) és a 
kenősáruk (10-12%)

– emberi szervezet számára nélkülözhetetlen, a táplálékkal bevihető 
esszenciális aminosavakat megfelelő arányban tartalmazzák

– húsfehérjék nem váltanak ki allergiát 
• zsíroknak jelentős biológiai szerep

– legnagyobb energiatartalmú tápanyagok
– sejtek nélkülözhetetlen építőkövei
– zsíroldható vitaminok, zsírsavak és aromaanyagok hordozói
– sovány színhús 1-2% zsírt tartalmaz, függetlenül attól, hogy milyen állatból 

származik
– jelentős mennyiségben tartalmaznak mikroelemeket 

• vas, cink, réz, kobalt és szelén 
• minél vörösebb színű a hús, annál nagyobb a vastartalma
• a húsok a vitaminok közül B1-, B2-, niacin, B6- és B12-vitamint 

tartalmaznak jelentős mennyiségben
• belsőségek nagy mennyiségben tartalmaznak,

főleg A- és D-vitamint 



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
• Kémiai veszélyek:

– peszticid maradványok, gyógyszermaradvány alapanyagból, 
takarító és fertőtlenítőszer maradványok;

– kioldódó kémiai anyagok
– kenőolaj
– egészségre káros anyagok keletkezése a termékben a túltárolás 

miatt
• Fizikai veszélyek:

– csont szilánkok, kemény porc a darabolás során
– üzemi környezetből, berendezésekből, eszközökből származó 

fizikai idegen anyagok fém (kések, fűrészek), üveg, vakolat, 
lédig csomagoló fólia darabok stb.

• Mikrobiológiai veszélyek:
– Salmonella, Staphylococcus aureus – személyi higiéniai 

megfelelőségének indikátora
– E. coli, Listeria monocytogenes
– túltárolás minőség romlás
– nem megfelelő hőmérsékletű tárolás



Feladat meghatározás
Termékleírás: hűtött, fóliába burkolt és karton 

gyűjtőcsomagolású nyers sertés lapocka

• csomagoló anyag rendelkezik érvényes minőségi előírással 
és OÉTI (vagy azzal azonos tartalmú) engedéllyel

• minőség-megőrzési ideje max. + 7 °C-on 7 nap – feltüntetése 
a csomagoláson

• minőségi előírásai feldolgozási folyamat előírásai:
– gyártmánylap,
– technológiai utasítás



Folyamatábra
- Csontozó, daraboló -

Féltest
beérkezése

Hús
szemrevételezése

Féltest
darabolása

Csontozás

Hús típusonkénti
ládázása

Darabolt, csontozott
húsrészek hűtése, tárolása CCP

Csont és egyéb hulladék

Kobzott hús



Húsrészek
és zsírtartalmuk



Húsrészek - sertés



Húsrészek - szarvasmarha





Folyamatábra
- csomagoló -

Csontozott,
darabolt hús

Alapanyag
beérkezés

Elsődleges
csomagolás

Burkolt nyershús
kartonba rakása

Kartonok
címkézése

Hűtés, tárolás
CCP

Fólia

Címke

Fólia maradvány

Papír hulladék



Veszélyelemzés, szabályozás
- Darabolás, csontozás -

Művelet Veszély
Szab
int.

K1 K2 K3 K4 CCP Krit. határ-
érték

Felügyele
ti eljárás

Hely.
tev.

Nyilv

Féltest 
beérkezés

Hús 
szemre-
vételezés
Féltest
darabolása

Csontozás

Hús 
típuson-
kénti 
ládázása
Darabolt, 
csomagolt 
húsrészek 
hűtése, 
tárolása



Veszélyelemzés, szabályozás
- csomagolás -

Művelet Veszély
Szab
int.

K1 K2 K3 K4 CCP
Krit. 
határ-
érték

Felügyel
eti eljárás

Hely.
tev.

Nyilv

Alapanyag 
beérkezés

Elsődleges 
csomagolás

Burkolt 
nyershús 
kartonba 
rakása

Kartonok 
címkézése

Hűtés, 
tárolás



Igazolási terv CCP-k
CCP száma/
megnevezése

Tevékenység/
független módszer

Felelős Gyakoriság Dokumentálás

Mikrobiológiai 
veszélyekre

Csomagolt 
késztermékek, 
csomagolóanyagok 
mintavételezése, 
mikrobiológiai 
vizsgálat, akkreditált 
laboratóriumban 

Kijelölt 
felelő

Mintavételi terv 
szerint

Vizsgálati 
jegyzőkönyv

Tárolási 
hőmérséklet 
megfelelősége

Automata 
hőmérséklet rögzítő 
berendezések, 
mérőeszközök 
rendszeres 
kalibráltatása

Műszak 
vezető

Évente Jegyzőkönyv
Kalibrálási 
bizonylat

Saját szállító-
járművek 
megfelelősége

Járművek éves
karbantartása,
Szállítási engedély
meghosszabbítása,
hőmérők kalibrálása

Műszak 
vezető

Évente Jegyzőkönyv
Kalibrálási 
bizonylat



Egyéb igazolási tevékenység
CCP száma/
megnevezése

Tevékenység/
független módszer

Felelős Gyakoriság Dokumentálás

Üzemi higiénia Üzemi környezetből
és berendezésekről
történő tamponos
mintavétel

Kijelölt 
felelő

Mintavételi terv 
szerint

Belső audit
jelentés

Személyi
higiénia

Kéztisztasági
Tamponos mintavétel,
trendelemzés

Kijelölt 
felelő

Szükség
esetén, de
évente
legalább 2-szer

Belső audit
jelentés

Személyi higiéniai
Oktatás
felülvizsgálata

Kijelölt 
felelő

Évente Belső audit
jelentés



CCP száma/
megnevezése

Tevékenység/
független módszer

Felelős Gyakoriság Dokumentálás

Általános
higiénia

Higiéniai bejárás Vezetőség,
higiénikus

Havonta Vezetőségi
felülvizsgálati
jegyzőkönyv

Rendszer
általános
működése

Belső audit,
HACCP
felülvizsgálat

Team vezető Évente és
változás,
probléma
esetén

Belső audit
jelentés

Külső, 3. fél általi,
vevői audit-
HACCP
felülvizsgálat

Team vezető Szúrópróba
szerűen

Jegyzőkönyv

Hatósági
ellenőrzés,
HACCP
felülvizsgálat

Minőség-
irányítási
vezető

Szúrópróba
szerűen

Jegyzőkönyv

Külső
kezdeményezésre
késztermék
mikrobiológiai
vizsgálat

Laborvezető Külső igény
szerint

Jegyzőkönyv



CCP száma/
megnevezése

Tevékenység/
független módszer

Felelős Gyakoriság Dokumentálá
s

Vevői reklamációk
elemzése

Minőség-
irányítási
vezető

Évente Belső audit
jelentés

Idegen anyag és
mikrobiológiai
megfelelőség

Hatósági reklamációk
statisztikai elemzése

Minőség-
irányítási
vezető

Évente Belső audit
jelentés

Víz 
megfelelősége

Vízvizsgálat
akkreditált
laboratóriumban

Minőség-
irányítási
vezető

Évente Jegyzőkönyv

Csomagolás 
megfelelősége

Csomagolási 
technológia 
validálása

Minőség-
irányítási
vezető

Évente Belső audit
jelentés

Jelölés 
megfelelősége

A helyes minőség
megőrzési idő
ellenőrzése

Művezető Tételenként Ellenőrző lap

A biztonságos
minőség
megőrzési idő
validálása

Érzékszervi
tulajdonságok,
romlást okozók /
kórokozók vizsgálata

Lab.vezető Új termék fejlesztés/
Tech. változás/kockázat
becslés alapján
meghatározott
gyakorisággal

Jegyzőkönyv



GHP terv dokumentációi

• ~ elsődleges feldolgozás esetében



Gyakorlat összefoglalása
• Sertés-, juh- és szarvasmarha másodlagos 

feldolgozásának jó higiéniai gyakorlata
– vonatkozó jogszabályok követelményei
– fogalom meghatározások
– vöröshúsok jellemzői
– iparágra jellemző veszélyek
– másodlagos feldolgozás HACCP-jének elkészítése

• folyamatábra
• veszélyelemzés, igazolási terv elkészítése



• Melyek a másodlagos feldolgozás CCP pontjai?
• A folyamatábra mely lépeseit esetében kell 

GHP-t beiktatni?
• Melyek a HACCP-terv kiépítésének lépései?
• Milyen táplálkozásbiológiai értékkel 

rendelkeznek a vöröshúsok?
• Hogyan csoportosíthatók a húsipari hulladékok?
• Milyen húsrészeket különböztethetünk meg 

sertések, juhok és szarvasmarhák esetében?

Gyakorlat ellenőrző kérdései



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET

Következő
GYAKORLAT CÍME

Húskészítmények gyártásának jó higiéniai 
gyakorlata

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