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Gyakorlat áttekintése
• A halfeldolgozás jó higiéniai gyakorlata

– vonatkozó jogszabályok követelményei
– fogalom meghatározások
– iparágra jellemző veszélyek
– halfeldolgozás HACCP-jének elkészítése

• folyamatábra készítés
• veszélyelemzés, döntési mátrix, igazolási terv 

elkészítése
– GHP terv szükséges dokumentációi



Vonatkozó főbb jogszabályok
• Higiéniai rendeletcsomag

– 1662/2006/EK- 853/2004/EK módosítása
– 66/2006-(IX.15.) FVM rendelet

• Mikrobiológia
– 2073/2002/EK rendelet
– 4/1998. (XI. 11.) EüM rendelet
– 201/2001 (X. 25.) Kormányrendelet ivóvíz

• Vegyi szennyezettség
– 17/1999. (VI.16.) EüM rendelet 
– 1881/2006/EK rendelete

• Melléktermékek
– 1774/2002/EK rendelet
– 71/2003 (VI. 27) FVM rendelet



Vonatkozó jogszabályok
• Csomagolás

– 19/2004. (II.26.) FVM-ESzCsM-GKM együttes rendelet
– 13/2008. (VIII. 8.) NFGM-FVM együttes rendelet
– 2000/13/EK Irányelv az élelmiszerek címkézésére, kiszerelésére és 

reklámozására
– 19/2004. (II.26.) FVM-ESzCsM-GKM együttes rendelet az 

élelmiszerek jelöléséről, ,módosításai
– 2003/89/EK Irányelv élelmiszer-összetevők feltüntetése

• Hulladékok
– 197/2006/EK rendelet (2006. február 3.) a korábban élelmiszerként 

használt
– 22/2004 (XII. 11.) KVM rendelet a hulladékokról

• 2008. évi XLVI. törvény
• Magyar Élelmiszerkönyv 2-1/1969 számú irányelv

– Veszélyelemzés
– HACCP rendszer és alkalmazásának útmutatója

• 178/2002/EK



Fogalom meghatározás
Halászati termékek

• Halászati termékek: valamennyi vadon élő vagy tenyésztett, tengeri vagy
édesvízi állat (kivéve az élő kagylókat, az élő tüskésbőrűeket, az élő tengeri
csigákat, valamint minden emlőst, hüllőt és békát), beleértve azok minden
ehető formáját, részét és a belőlük készült összes terméket.

• Feldolgozó hajó: bármely hajó, amelynek fedélzetén a halászati terméken a
védőcsomagolást vagy a csomagolást, és amennyiben szükséges, a hűtést
vagy fagyasztást megelőzően a következő műveleteket vagy azok egyikét
végzik: filézés, szeletelés, nyúzás,héj vagy páncél eltávolítása, darálás vagy
feldolgozás.

• Fagyasztó hajó: bármely hajó, amelynek fedélzetén a halászati termékek
fagyasztását végzik, adott esetben előkészítő munkálatokat, azaz
kivéreztetést, fej eltávolítást, kizsigerelést és az uszonyok eltávolítását
követően, és amelyet szükség szerint – egyedi csomagolás vagy
gyűjtőcsomagolás követ.



Halászati termékek

• Mechanikusan lefejtett halászati termék: bármely termék, amelyet 
a halászati termékekről mechanikai eszközökkel lefejtett húsból úgy 
nyernek, hogy a hús szerkezete sérül vagy módosul.

• Friss halászati termékek: egész vagy elkészített, feldolgozatlan 
halászati termékek, beleértve a vákuumban vagy módosított 
nyomás alatt csomagolt termékeket, amelyeken a hűtésen kívül 
semmilyen további, tartósítást célzó műveletet nem végeztek.

• Elkészített halászati termékek: feldolgozatlan halászati termékek, 
amelyeken bármely, azok anatómiájának teljességét megbontó 
műveletet végeztek, pl. kizsigerelés, fej eltávolítása, szeletelés, 
filézés és darabolás.

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



Veszélyek
• Nyersanyaggal érkező veszélyek:

– állati és növényi szermaradványok,
– nehézfémek,
– vízből,
– csomagolóanyag,
– állati maradvány,
– üveg, porcelán,
– mikrobaszaporodás

• Salmonella, S. aureus, E. coli, Listeria 
monocytogenes

– fém



Veszélyek

• Környezetből származó veszélyek
– környezeti,
– átszennyeződés, mikrobaátvitel,
– tisztítószerek,
– kioldódó kémiai anyagok,
– üveg-, porcelán,
– személyes, 
– fadarab,
– fém,
– műanyag,



Veszélyek

• Technológia során fellépő veszélyek
– Csont,
– mikrobaszaporodás romlás

• Salmonella, S. aureus, E. coli, Listeria 
monocytogenes

– avasodás során keletkező anyagok,
– átszennyeződés, mikrobaátvitel,



Feladat meghatározás
Termékleírás:
Friss, vákuumcsomagolt vagy védőgázas csomagolású
tisztított tenyésztett édesvízi hal
• átvételi ellenőrzés,
• pikkely eltávolítás, zsigerelés, mosás, fejeltávolítás, 

szeletelés majd mosás,
• hűtve tárolás szükség szerint csomagolás,
csomagolási módja:
• lédig, ládás csomagolás 
• egyedi csomagolás vákuum /védőgázas csomagolás 
• kartondobozos csomagolás fóliával bélelve 
minőségi előírásai feldolgozási folyamat előírásai:

– gyártmánylap,
– technológiai utasítás

friss hal termék minőség-megőrzési ideje 
– max. + 4°C-on tárolás – forgalmazás 7 nap



Beszállítás

Mérés

Ellenőrzés,
halhús törtsége

Elkülönítés

Halkopoltyú
szúrópróba ell.

Ell. boncolással

Elkülönítés

Elkülönítés

Hal rakoncába
helyezése

Bemérés

Állatorvosi ell.
Elkülönítés

Átrakás a
pikkelyezőbe

Pikkelyezés

Asztalra ráengedés

Kézi utópikkelyezés

Zsigerelés,
kopoltyú eltávolítás

Ellenőrzés Elkülönítés

Piszkosfázisú
mosás

Fejeltávolítás,
szeletelés

Tisztafázisú mosás

Folyamatábra
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Műveleti 
lépés Veszély

Szabályozó 
intézkedés

Értékelés

Meg-
nevezés Típus Leírás Forrás Koc Köv Súly

Halszállító 
hűtőkocsi, 
tartálykocsi 
beérkezése

B1 Mikrobás 
fertőzés

Emberi 
fogyasztásra 
alkalmatlan 
alapanyag

Átvételi ell., 
előzetes 
szállítás 
előtti ell.

3 1 3

B2 Mikroba-
szaporodás

Nem megfelelő 
szállítási 
hőmérséklet hűtést, 
fagyasztást igénylő 
alapanyagnál

Átvételi ell. 3 1 3

K Vegyi 
szennye-
zettség

Egészségre 
ártalmas vegyi 
anyag 
felhalmozódása a 
halban

Átvételi ell. 3 1 3

F Idegen 
anyag

Halászati tev. során 
alapanyagba/közé 
került idegen anyag

Átvételi ell. 3 2 6



Műveleti lépés Veszély
Szabályozó 
intézkedés

Értékelés

Megnevezés Típus Leírás Forrás Koc Köv Súly

Mérés

Ell., halhús 
törtsége
Elkülönítés

Szúrópróba 
ell., halkopoltyú
Elkülönítés

Ell. 
boncolással
Elkülönítés

Hal rakoncába 
helyezése



Veszélyelemzés
• elkülönítés - GHP
• zsigerelés, kopoltyú eltávolítás (garatcsontok, pontyféléknél) - GHP
• elkülönítés - GHP
• piszkos fázisú mosás - GHP
• fej eltávolítás, szeletelés - GHP
• tiszta fázisú mosás - GHP
• rekeszbe rakás, víztelenítés – takarítási utasítás
• ládába helyezés jegelve – higiéniai utasítás
• címkézés - gyártmánylapban rögzített fogyaszthatósági idő jelölésének

betartása
• tárolás – technológiai utasítás
• szállítás – technológiai utasítás
• vákuumcsomagolás - vákuumzárás ellenőrzése, folyamatba

épített ellenőrzés
• mérés, címkézés, ellenőrzés - gyártmánylapban rögzített fogyaszthatósági idő 

jelölésének betartása, folyamatba épített ellenőrzés, nyomon követés
• gyűjtőcsomag címkézés - gyártmánylapban rögzített fogyaszthatósági idő 

jelölésének
• betartása, folyamatba épített ellenőrzés
• tárolás - technológiai utasítás
• szállítás - technológiai utasítás



Veszélyelemzés
• védőgázas csomagolás - gázöblítés 

megfelelőségének
ellenőrzése, folyamatba épített ellenőrzés

• mérés, címkézés - gyártmánylapban rögzített
fogyaszthatósági idő jelölésének betartása, 
folyamatba épített ellenőrzés

• gyűjtőcsomag címkézése - gyártmánylapban rögzített
fogyaszthatósági idő jelölésének betartása, 
folyamatba épített ellenőrzés

• tárolás – technológiai utasítás
• szállítás– technológiai utasítás
• technológiai helyiségek, eszközök, berendezések 

tisztítása, fertőtlenítése – takarítási utasítás



Veszélyelemzés
• Rovarok és rágcsálók elleni védekezés - rovarok és rágcsálók elleni 

védekezésre szolgáló eszközök állapotának rendszeres ellenőrzése. 
Az előírásoknak megfelelő gyakorisággal elvégzett irtás.

• Szállítóeszköz takarítása, fertőtlenítése - Szállítóeszköz rakterének 
rendszeres higiéniai ellenőrzése. Tisztítási,fertőtlenítési művelet 
elvégzése. Takarítási utasítás.

• Saját kút, vízkezelő berendezés megfelelő állapotban tartása -
felhasznált víz rendszeres ellenőrzése, Víztisztítási technológia 
betartása. A vízkezelő automatika ellenőrzése,műszakonként 2 
alkalommal.

• Személyi higiénia – higiéniai utasítás 
• Teremhőmérséklet biztosítása a feldolgozás során - Technológiai 

utasítás szerinti hőfok biztosítása.



Döntési mátrix alapján - HACCP 
terv 

Hűtött friss hal
tárolás a
szállításig

Késztermék 
kiszállítása



Igazolási terv





Igazolási terv



GHP terv dokumentációi
• 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, öblítés 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,
– kártevőirtóval (amennyiben azt külső vállalkozóval 

végeztetik) kötött szerződés,
• Hulladék által okozott élelmiszerszennyeződés 

megelőzésének szabályai.

GHP terv dokumentációi



Gyakorlat összefoglalása

• Halfeldolgozás jó higiéniai gyakorlata
– vonatkozó jogszabályok követelményei
– fogalom meghatározások
– iparágra jellemző veszélyek
– halfeldolgozás HACCP-jének elkészítése

• Folyamatábra készítés
• veszélyelemzés, döntési mátrix, igazolási terv 

elkészítése
– GHP terv szükséges dokumentációi



• Melyek a halfeldolgozás CCP pontjai?
• A folyamatábra mely lépeseit esetében 

kell GHP-t beiktatni?
• Készítse el egy füstölt vákuumcsomagolt 

makréla technológiai folyamatábráját és 
végezze el a veszélyelemzést!

Gyakorlat ellenőrző kérdései



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET

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