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A HACCP rendszer alapelveit és megvalósításának irányelveit leíró

Codex Alimentrius Alinorma 97/A elôírás, és ennek hazai 

megfelelôje a Magyar Élelmiszerkönyv 1-2-18/1993. sz. elôírása

kimondja, hogy a HACCP rendszer eredményes megvalósításának

elôfeltétele, hogy a rendszert alkalmazni kívánó üzem, 

vendéglátóipari egység mûködése feleljen meg a Jó Higiéniai

Gyakorlat (GHP) követelményeinek. 

Mit jelent a valóságban a Jó Higiéniai Gyakorlat és elôírásainak

betartása, miért könnyíti meg a HACCP rendszer bevezetését és

mûködtetését? Az ételkészítés során követendô higiéniai szabályok

fokozatosan, több évezred, évszázad során alakultak ki. A kialakult

szabályok közül azokat, amelyeket a szakma hozzáértô képviselôi

általánosan elfogadnak és a szakma jelenlegi gyakorlatában a 

biztonságos ételkészítés elengedhetetlen követelményének tartanak,

jó higiéniai gyakorlatnak nevezzük. Ezeknek a szabályoknak a

betartásával olyan külsô feltételeket teremthetünk, amelyek mellett

általában lehetôvé válik a biztonságos ételkészítés, felszolgálás. Az

általános feltételeknek ez a szabályozása nem tér ki az egyes ételek

és ételkészítési módszerek egyedi veszélyforrásaira.

A HACCP (Veszélyelemzés, Kritikus Szabályozási Pontok) rendszer

ehhez képest azt a többletet nyújtja, hogy egyedileg vizsgálja meg 

egy-egy étel alapanyagait, elkészítésének folyamatát, és a konyha és

a felszolgálás környezeti feltételeit, és kimutatja, hogy az általános 

óvintézkedéseken túlmenôen milyen különleges egyedi 

óvintézkedésekre van szükség az adott étel adott alapanyagokból

történô elkészítése során az adott konyhában, annak érdekében, hogy

az étel elfogyasztása nem jelentsen veszélyt a vendég számára.

Míg az általános szabályok betartásának kialakult a szokványos

ellenôrzési rendszere, amely nem igényel több lépéses elemzést és

szoros felügyeletet - hanem a szokásos napi, heti, havi ellenôrzéseket

tartalmazza -, addig a HACCP rendszer az étel biztonságosságát

közvetlenül befolyásoló dolgokkal foglalkozik, melyek szigorú

betartása elengedhetetlen az élelmiszer-biztonság eléréséhez. Ezért

minden a HACCP körébe tartozó veszélyt, azok forrását és a

megelôzésükkel, elhárításukkal kapcsolatos ellenôrzéseket,

intézkedéseket szigorúan és pontosan dokumentálni kell.

Ha tehát betartjuk az általános higiéniai szabályokat, ezzel kizárjuk a

külsô veszélyforrások döntô többségét, (pl. a kézmosás 

elmulasztásából származó veszélyek, hiányos takarítással, nem

megfelelô fertôtlenítéssel származó veszélyek), így azok 

kézbentartásának bizonyítása bizonyos, a korszerû 

élelmiszer-biztonsági rendszerben sem igényel a helyes 

gyakorlatban megszokottól több dokumentációt és odafigyelést. Ha

azonban elhanyagoljuk ezen szabályok betartását, a kezeletlenül

hagyott higiéniai problémák közvetlen élelmiszer-biztonsági veszélyt 

jelenthetnek, így azokat figyelembe kell venni a sokkal összetettebb

elemzést és részletesebb ellenôrzést és dokumentációt igénylô

HACCP rendszerben.

Vagyis számos olyan szigorú felügyeletet igénylô kritikus 

szabályozási pontot kapunk, amelyeket lényegesen egyszerûbb 

módszerrel is kezelni lehetne. Tehát az a vendéglátó-közétkeztetô,

aki gondosan és felelôsen betartja a szakma által elvárt és elfogadott,

a rendeletek által elôírt általános higiéniai szabályokat a saját

munkáját teszi egyszerûbbé, hiszen a nagy hatékonyságú, de 

szigorúbb szabályozást jelentô HACCP rendszert csak a ténylegesen

legfontosabb, legnagyobb odafigyelést igénylô tevékenységekre kell

alkalmazni, hogy amelyeknél az elôírt paraméterektôl történô minden

eltérés közvetlenül befolyásolhatja az étel ártalmatlanságát. 

Ezért egyszerûsíti és könnyíti meg a jó higiéniai gyakorlat

szabályainak betartása a HACCP rendszer bevezetését és 

megvalósítását.

A Jó Higiéniai Gyakorlat 
és a HACCP rendszer kapcsolata
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A konyhai munka gyakorlata mindennapi kihívást jelent. Az igényes

konyhafônököt az jellemzi, hogy napról napra fenntartja a kreatív

munka és a professzionális higiénia egyensúlyát. A SumaExpert egy

segédeszköz, amelynek segítségével megvalósíthatja a Jó Higiéniai

Gyakorlatot, így csökkenti a veszélyek számát megkönnyíti a

HACCP rendszer kialakítását.

Fel van készülve arra, 
hogy élelmiszer-biztonsági kockázatokat vállalja?

Az élelmiszerek szennyezôdése, fertôzôdése komoly 

megbetegedéseket, sôt a legrosszabb esetben még halált is okozhat.

Egy ételmérgezés tönkreteheti az Ön hírnevét az üzleti életben, jogi

eljárásokhoz, magas büntetésekhez, egyes esetekben az üzlet

bezárásához is vezethet. Ez minden vezetô rémálma.

Szervezett élelmiszer higiéniai rendszer?
A SumaExpert segít a kialakításban!

Minden igényes és hozzáértô vendéglátó számára a legfontosabb,

hogy az általa elkészített és felszolgált étel ártalmatlan legyen a

fogyasztó számára. A biztonságosan elkészített, tetszetôs kinézetû és

tápláló ételek biztosítása mellett, a vendéglátónak természetesen a

gazdaságosságra és hatékonyságra is gondolnia kell.

Biztonságos élelmiszerek? Gazdaságos higiéniai eljárások? Ez jól

hangzik, de vajon hogyan valósíthatjuk meg, amikor a veszélyt 

jelentô mikroorganizmusok nem is láthatóak?

abban is, hogy megoldjuk vásárlóink egyéni higiéniai problémáit.

A DiverseyLever – a tisztaságot és higiéniát biztosító megoldások és

szolgáltatások egyik fô tárháza, – az Unilever részét képezi, amely a

világ egyik legnagyobb vállalata és számos nemzetközileg elismert

termékével vezetô helyet foglal el az élelmiszergyártók között. Az

Unilever már hosszú évek óta alkalmazza a HACCP alapelveit. Ma

már valamennyi Unilever élelmiszergyár megfelel a HACCP

követelményeinek A DiverseyLever az Unilever tapasztalata és 

szakértelme felhasználásával alakította ki  a SumaExpert rendszert, s

most sûrített formában elérhetôvé teszi az Ön számára 

professzionális vendéglátó- vagy élelmiszerelôállító

tevékenységéhez.

A SumaExpert biztosítja az Ön számára azokat az eszközöket, 

amelyekkel megvalósíthatja a folyamatos higiéniát és jelentôsen

javíthatja az élelmiszer biztonságot.

A SumaExpert egy olyan higiéniát biztosító rendszer, amelynek

kialakításakor a hozzáértô és a szakmát magas színvonalon mûvelô

vendéglátóipari étkeztetô egységek szükségleteit tartották szem elôtt.

Ez a kézikönyv  amelyet most átnyújtunk Önnek részét képezi a

SumaExpert eszköztárnak, amely segít abban, hogy konyhájában  jó

higiéniai gyakorlatot  valósítson meg, ami elôfeltétele a HACCP

rendszer létrehozásának.

Szakemberek munkájának eredménye!

Felmerülhet a kérdés, hogy miért épp a DiverseyLever állította elô

ezt a rendszert, az a vállalat, amely elsôsorban a tisztító-, 

fertôtlenítôszerek és takarítási technológiák specialistája. Egyszerû a

válasz: az utóbbi tíz év során mindig higiéniával foglalkoztunk, 

nemcsak a tisztítószerek gyártásában váltunk szakértôvé, hanem

Hogyan kezdjük el?

A biztonságos élelmiszerek gyártásának legjobb módja, ha legelôször

felmérünk minden fennálló veszélyt, ami veszélyezteti a biztonságos

élelmiszerek gyártását, s kialakítjuk a megfelelô higiéniai ellenôrzési

és a felügyeleti rendszereket. Ez már számos országban követelmény.

Csak ilyen módon biztosítható, hogy vendégeink számára olyan

élelmiszert állítsunk elô, amelyet biztonsággal fogyaszthatnak.

A HACCP (Veszélyelemzés, Kritikus Szabályozási Pontok rendszer)

bevezetésével módszeresen közelíthetjük meg a feladatot. Ezt a 

rendszert már évek óta alkalmazzák az élelmiszeriparban, de egyes

részleteit módosítani kell, hogy az éttermekben és más vendéglátó

ipari egységekben elôállított sokféle étel készítésének is megfeleljen.

Mivel minden üzlet más, a HACCP alapelveit a tevékenységre

egyedileg kell alkalmazni, az adott konyha mûködési igényeinek

megfelelôen. A konyhai személyzetet be kell vonni a mûveletekbe,

hogy megismerjék, megértsék azokat és elkötelezetté váljanak.

Ahhoz, hogy a feladatot megfelelô módon végezzük el,

erôfeszítésekre és szakértelemre van szükség! A DiverseyLever

kialakított egy rendszert, amelynek segítségével jól elôkészítheti,

ezáltal könnyebbé  és olcsóbbá teheti  a HACCP rendszer

bevezetését.

A DiverseyLever konyha higiéniai termékei, berendezései és

ellenôrzô eszközei mellett, most örömmel ajánlhatjuk Önöknek a 

A HACCP-t elôkészítô, 
a jó higiéniai gyakorlat megvalósítását elôsegítô
rendszer a vendéglátóipar egységei részére

SumaExpert Veszélyelemzô
és HACCP elôkészítô rendszer



SumaExpert rendszere

Hogy Önnek kevesebb idejébe és erôfeszítésébe teljék a HACCP

rendszer megvalósítása konyhájában, elemeztük és összefoglaltuk a

HACCP rendszer legfontosabb elemeit. Leírjuk a HACCP rendszer

megvalósításának folyamatát a maximális élelmiszer biztonság

elérése érdekében. Segítséget adunk a „Kritikus Szabályozási

Pontok” és határértékek meghatározásához és módszereket adunk

ahhoz, hogy ellenôrizhesse az említett pontokat. A szöveg mellé

táblázatot is adunk, amely végig követi az élelmiszer elôállítás 

folyamatát, hogy meghatározhassuk a potenciális veszélyeket. A

„Döntési fa” diagram a „Kritikus Szabályozási Pontok” (CCP)

meghatározásához nyújt segítséget. 

A mellékelt kérdôív segít abban, hogy tényleges képet kapjon 

konyhájának állapotáról, felmérheti a lehetséges veszélyforrásokat.

Amennyiben ôszinte választ ad a kérdésekre, könnyen megállapíthat-

ja konyhájának higiéniai biztonsági színvonalát és rájöhet, hol van

szükség-fejlesztésre. Az élelmiszerek biztonságát érintô különbözô

területek tárgyalásával, érintjük az élelmiszer biztonságot befolyásoló

lehetséges veszélyek nagyrészét. 

A higiéniai veszélyelemzésben a kérdôív minden egyes tételére 

alapos magyarázatot talál. 

Tárgyaljuk a személyi higiéniai követelményeit, az élelmiszerek

megfelelô kezelését, az eszközök és a helyiségek takarítását, a 

fertôtlenítését. Elmagyarázzuk, miért fontosak a leírt intézkedések és

hogy hogyan felelhetnek meg a követelményeknek.

A megállapított higiéniai állapot alapján intézkedési terv készíthetô.

A DiverseyLever szaktanácsadói segítséget nyújtanak a személyi

higiéniai terv, konyhahigiéniai terv elkészítéséhez, amely magában

foglalja az élelmiszer higiéniát, tisztítást, fertôtlenítést, 

hulladékkezelést, rágcsálóirtást stb.

A kialakított technológiákhoz a professzionális szereket, 

berendezéseket, oktatást a Diversey-Lever biztosítani tudja.  

Dokumentálja és ellenôrizze konyhája higiéniai színvonalát
a SumaExpert segítségével!

Végül, de nem utolsó sorban, gyakorlati eszközöket kínálunk ahhoz,

hogy könnyebben valósítsa meg a HACCP rendszert konyhájában.

Hogy jól ösztönözzük a konyha dolgozóit, és hogy ellenôrizhetôvé

tegyük a tisztaságot konyhájában, rendelkezésére bocsátjuk a

CheckPRO teszt készletet, amely lehetôvé teszi, hogy bizonyítsa

konyhája tisztaságát. Ennek segítségével néhány másodperc alatt

ellenôrizheti, hogy takarítás, tisztítás után maradt-e az eszközökön

vagy a felületeken fehérje részecske, amely fô táptalaja a kórokozó

mikroorganizmusoknak. Ezen kívül, adunk kérdôíveket, a CheckPro

eredmények, a CCP ellenôrzésének, valamint a rendszeres tisztítási

és ellenôrzési feladatok elvégzésének dokumentálásához. Csak le kell

másolnia ezeket az oldalakat és igen könnyen, megfelelô módon

dokumentálhatja az Ön által alkalmazott eljárásokat.

A HACCP (Veszélyelemzés, Kritikus Szabályozási Pontok rendszer

megvalósítása) hatékony módja annak, hogy rendszeresen biztosítsuk

az élelmiszerek biztonságos és higiénikus elôállítását a vendéglátó

egységekben. Azonban nincs olyan HACCP elemzés, amely minden

konyhában egyformán alkalmazható, mivel minden konyhának 

megvannak a maga sajátosságai, követelményei. A veszélyelemzés, a

veszélyek és a hozzájuk tartozó kockázatok azonosítása és felmérése,

valamint a biztonságos élelmiszerek elôállítási mûveleteinek

meghatározása minden esetben meg kell, hogy történjék.

A HACCP vendéglátóipari és közétkeztetési konyhákban történô

alkalmazásának hét alapelve van:

■ 1. Veszélyelemzés. Azonosítsuk a veszélyforrásokat és
határozzuk meg az elhárításukhoz szükséges
intézkedéseket!

Az élelmiszerek biztonságát veszélyeztetô tényezôk eredhetnek 

az alapanyagokból, az ételkészítési eljárásokból és lehetnek magában

a végtermékben. Ezeket a lehetséges veszélyforrásokat gondosan kell

elemezni és értékelni.

A lehetséges veszélyforrások három csoportra oszthatók:

■ Biológiai és mikrobiológiai veszélyek: gomba, vírus, parazita vagy

baktérium (pl. Salmonella)

■ Kémiai anyagok: pl. tisztítószerek és rovarirtószerek maradványai,

de természetes mérgek is, mint pl. a mogyoróban található 

aflatoxin

■ Fizikai anyagok: idegen tárgyak, pl. fadarab, rovarok, fémek

A vezetônek meg kell határoznia, hogy a lehetséges veszélyek kony-

háján belül hol és a folyamat melyik lépésében keletkeznek, és

értékelnie kell a veszélyekhez tartozó kockázatokat (azaz csak 

elôfordulásának gyakoriságát és súlyosságát).

Azonosítani kell az indirekt veszélyforrásokat is pl. a személyi

higiéniát, mivel ezek is potenciális kockázatot jelentenek az 

élelmiszer elôállítás folyamatára. Ezután minden egyes veszélyhez

meg kell határoznunk azokat az intézkedéseket, amelyek segítségével

azok megelôzhetôk, kiküszöbölhetôk, vagy elfogadható szintre

csökkenthetik. Ezeket az intézkedéseket hívjuk szabályozásnak.

A következô folyamatábra bemutatja az ételkészítés általános lépéseit

és segítséget nyújt a veszélyelemzés folyamatához.

A SumaExpert rendszere

HACCP
Fogalma és követelményrendszere



Az étlap minden egyes tételének részletes elemzéséhez hasznos, ha

elkészítjük a hozzávalók listáját és meghatározzuk az étel

elkészítésének lépéseit.

■ 2. A Kritikus Szabályozási Pontok (CCP) meghatározása

A Kritikus Szabályozási Pont olyan lépés, amelynél szabályozást

lehet alkalmazni, és az lényeges valamely élelmiszerbiztonsági

veszély megelôzéséhez, kiküszöböléséhez vagy elfogadható szintre

csökkentéséhez.

Ahol ismertek a veszélyek azonosítani kell az ételek elôállításának

folyamatában rejlô kockázatokat és meg kell határozni a Kritikus

Szabályozási Pontokat (CCP). Az ételek készítése során, minden

olyan lépés, amit ha nem tartunk irányításunk alatt akkor 

veszélyeztetheti élelmiszereink biztonságát kritikus pontot jelent,

amelyet szabályozni kell.  Ezeken a pontokon lehetôségünknek kell

lenni arra, hogy a lehetséges veszélyeket már az elején

kiküszöböljük, vagy a folyamat során eltávolítsuk, vagy elfogadható

szintre csökkentsük.

Ezeknél a Kritikus Szabályozási Pontoknál speciális ellenôrzést kell

bevezetnünk (CCP), amennyiben az étel elkészítési folyamatának

további részében a kockázat már nem küszöbölhetô ki.

Az túloldali ábra segít a Kritikus Szabályozási Pontok (CCP)

azonosításában az Ön konyhájában. Válaszoljon a kérdésekre, a

„döntési-fa” útvonalát követve, s így azonosíthatja, hogy az Ön

konyhájában az ételkészítés mely részei jelentik a Kritikus

Szabályozási Pontokat (CCP).

■ 3. A kritikus határértékek meghatározása

Miután meghatároztuk a Kritikus Szabályozási Pontokat, meg kell

állapítanunk azt, hogy ezeken a pontokon mikor mûködik jól a 

szabályozás, vagyis a korábban meghatározott szabályozó

intézkedések mindegyikéhez meg kell állapítanunk a mûködési

követelményeket és az azokat jellemzô kritikus határértékeket. 

A kritikus határérték az az érték, amely elválasztja az elfogadhatót a

nem elfogadhatótól.

A lehetséges szabályozó módszerek:

■ a hômérséklet szabályozása,

■ az idô szabályozása,

■ szemrevételezés,

■ a vezetési /mûködtetési gyakorlat szabályozása, 

HACCP fogalma és követelményrendszere

Átvétel

Tárolás

Elôkészítés

Fôzés

Forrón tartás Lehûtés

Melegítés

Étel csomagolása, kiszállítása

Melegen felszolgálás Hidegen felszolgálás

Mosogatás, a gépek, eszközök, felületek tisztítása, fertôtlenítése

Felengedtetés



HACCP fogalma és követelményrendszere

1. KÉRDÉS

IGEN

■ a magas kockázatot jelentô élelmiszerek elkülönített kezelése (pl.

nyers-fôtt, szennyezett-tiszta),

■ a keresztszennyezés szabályozása,

■ az állati kártevôk elleni védelem,

■ a hulladékkezelés szabályozása,

■ a személyi higiénia szabályozása,

■ a takarítás, tisztítás/fertôtlenítés szabályozása.

■ a tisztító- és fertôtlenítô szerek koncentrációjának és hatóidejének

ellenôrzése

■ a páratartalom nedvességtartalom szabályozása

■ a pH érték szabályozása.

■ A HACCP döntési fa

Minden egyes kérdést veszélyként, minden mûveleti lépésnél sorban kell megválaszolni

* A folyamat következô lépése következik

Módosítsák a lépést, a folyamatot vagy a

terméket

Szükséges-e ebben a lépésben 

szabályozás a biztonsághoz?

Rendelkezésre áll(nak)-e szabályozó/megelôzô módszerek?

2. KÉRDÉS

A lépést kifejezetten arra tervezték-e hogy kiküszöbölje

vagy elfogadható szintre csökkentse egy veszély 

elôfordulásának várható valószínûségét?

3. KÉRDÉS

Elôfordulhat(nak)-e veszélyt okozó szennyezôdés(ek) az

elfogadható szintet meghaladó mértékben, 

vagy növekedhet(nek)-e ilyen szintre.

4. KÉRDÉS

Egy következô lépés kiküszöböli-e, vagy 

elfogadható szintre csökkenti-e a megállapított veszélyek

elôfordulásának várható valószínûségét?

NEM

NEM

NEM

NEM CCP

NEM CCP

NEM CCP

NEM

ÁLLJ*

ÁLLJ*

ÁLLJ*

NEM

IGEN

IGEN

IGEN

IGEN

CCP



HACCP fogalma és követelményrendszere

Egy Kritikus Szabályozási Ponthoz több szabályozandó paraméter is

tartozhat, így több kritikus határérték meghatározására is szükség

lehet. Például: a fôzési folyamatot egy minimális hômérséklettel lehet

jellemezni, de csíraölô hatása csak akkor biztosított, ha azt a

hômérsékletet egy legalább egy meghatározott minimális ideig 

fenntartjuk.

Ebben az esetben tehát az idôt és a hômérsékletet együttesen kell

ellenôrizni. Ha ezek közül a határértékek közül egyet nem tartunk be,

az elfogadhatatlan mértékû kockázatot jelenthet az étel biztonsága

szempontjából és ezért helyesbítô tevékenységet kell alkalmazni.

■ 4. A felügyelô eljárások felállítása

A Kritikus Szabályozási Pontok határértékeinek megállapítása 

mellett felügyelô eljárásokat kell kialakítani, amelyek biztosítják,

hogy az elôírt szabályozási paramétereket állandóan betartjuk. A

felügyeletnél meg kell adni a módszert, a gyakoriságot és a felelôs

személyt.

A felügyelet magában foglalhatja:

■ a hômérséklet ellenôrzését,

■ a mikrobiológiai gyors vizsgálatokat,

■ a tisztaság vizsgálatot (mint pl. a CheckPRO vagy az ATP)

■ az érzékszervekkel vizsgálatokat (küllem, szag, íz)

■ különbözô auditálási eljárásokat, stb.

A mellékletekben lévô formanyomtatványok segítenek Önnek 

szabályozó és felügyeleti rendszer kialakításában.

■ 5. Helyesbítô intézkedések, 
ha a CCP kikerül a szabályozás alól

Minden kritikus szabályozási pontokhoz elôre megtervezett 

ellenintézkedéseket kell meghatározni, arra az esetre, ha a

paraméterek nem felelnek meg az elôírt kritikus szabályozási

követelményeknek.

Pl. Amennyiben hibát észlelnek az áru átvételekor, azt el lehet 

utasítani. Legrosszabb esetben, ha a problémát nem lehet megoldani

és/vagy az élelmiszer elfogyasztása nem lenne biztonságos, meg kell

semmisíteni.

A kritikus határértékek meghatározása és a helyesbítô tevékenységek

felállítása mellett fontos, hogy a kritikus szabályozási pontokon 

rendszeresen elvégzendô ellenôrzések végrehajtására kidolgozzuk a

megfelelô eljárásokat, és hogy minden feladat elvégzéséhez felelôs

személy legyen kijelölve. A mellékletben található 

formanyomtatványok tartalmazzák a naponta illetve hetente

elvégzendô feladatokat, és segítenek Önnek azok végrehajtásában.

■ 6. Nincs vége a munkának, 
amíg a dokumentálást nem végeztük el!

Ahhoz, hogy megerôsítsük, hogy hatékony a HACCP rendszer a

CCP-k szabályozását és felügyeletét rögzíteni kell. 

A jó dokumentálás elôsegíti az élelmiszer higiéniai eljárások 

minôségi színvonalát.

A mellékletben formanyomtatványokat találnak, amelyek segítenek a

szükséges dokumentáció kialakításában

■ 7. Rendszeres felülvizsgálat

A HACCP terv mûködésének biztosítása érdekében rendszeresen

vizsgáljuk felül az eljárásokat és szükség szerint, a mûveletek 

minden új elemét és változását építsük be.

A HACCP megfelelô alkalmazásának biztosítása érdekében, az

élelmiszer feldolgozó létesítményben dolgozó valamennyi 

alkalmazottat megfelelô oktatásban kell részesíteni az élelmiszer

higiénia és biztonság alapelveirôl, gyakorlatáról és a munkaköréhez

kapcsolódó személyes felelôsségeirôl.

Mindenkinek együtt kell mûködnie ... de a  végsô felelôsség mindig a

konyhafônöké!



SumaExpert Veszélyforrás Elemzés, Higiéniai Állapot Meghatározás

Ez a részletes kérdôív segítséget nyújt Önnek abban, hogy felmérhesse konyhájának aktuális higiéniai állapotát és megállapíthassa azokat

a területeket, ahol fejlesztésre van szükség. Minden kérdésre pontosan a valóságnak megfelelôen válaszoljon, és a lapon jelölje be az igen,

nem, részben válaszok közül azt amelyik az Ön egységére jellemzô.

■ Veszélyelemzô ellenôrzôív az általános rendelkezésekre

1. A létesítmény telepítése megfelel-e a rendeletekben, állami szabványokban és az állategészségügyi

elôírásokban foglalt feltételeknek? 

2. A létesítmény egységei úgy kapcsolódnak-e egymáshoz, hogy a nyersanyag és az étel útja ne

keresztezze egymást? A nyers élelmiszerek feldolgozási területe el van-e különítve a fôtt 

és a kockázatos élelmiszerek részlegétôl?

3. A létesítmény helyiségei (elôkészítô, termelô, mosogató) könnyen tisztítható, fertôtleníthetô 

hézagmentes csúszásgátló felületû padozattal vannak-e ellátva?

4. A vizes helyiségek falai legalább 210 cm-ig világos színû, mosható, fertôtleníthetô, hézagmentes

felülettel van borítva?

5. A nem mosható felületek  festése, meszelése legalább évente egyszer megtörténik-e?

6. A sarkok a könnyebb tisztíthatóság érdekében áthajlással vannak kiképezve? 

(új létesítmény, korszerûsítés esetén lehetôség szerint biztosítani kell)

7. A keletkezett szennyvíz szükséges elôtisztítás, pl. zsírfogó után az engedélyokiratban meghatározott

befogadóba kerül-e az elôírt módon?

8. Csak ivóvíz minôségû víz kerül felhasználásra az elôkészítés, feldolgozás, kézmosás, takarítás

során?

9. Biztosítva vannak-e a személyi higiénia feltételei, pl. az üzemi helyiségekben elegendô számú

kényelmesen hozzáférhetô hideg-meleg vizes kézmosó, szappannal, körömkefével, kézszárítóval,

vagy papír illetve textiltörölközôvel, kézfertôtlenítési lehetôséggel, hogy a dolgozók minden 

alkalommal kezet moshassanak, amikor szükséges?

10. A tevékenységi körének megfelelô mennyiségû raktárhelyiséggel, tárolóberendezéssel állvánnyal,

polccal stb. rendelkezik-e?

11. A göngyölegeket egy arra kijelölt helyen tárolják-e, elszállításukról folyamatosan gondoskodnak-e? 

■ Veszélyelemzô ellenôrzôív az áru átvétel, tárolás, raktározás, hûtés folyamataira 

1. Ellenôrzik-e az átvétel folyamán az áru minôségét, mennyiségét, hômérsékletét, idegen anyag

mentességét, esetleges károsodását?

2. Rendelkeznek-e a felhasználás helyén a beszállított húskészítmények, nyershús, gomba származási

bizonyítvánnyal (számla)?

3. Biztosított-e az elválasztás az átvevô és a tárolótér között?

igen nem részben

Mérje fel és elemezze konyhájának veszélyforrásait
és higiéniai színvonalát

0 1/2 1

0 1/2 1

0 1/2 1

0 1/2 1

0 1/2 1

0 1/2 1

0 1/2 1

0 1/2 1

0 1/2 1

0 1/2 1

0 1/2 1

0 1/2 1

0 1/2 1

0 1/2 1

igen nem részben



4. Elôírásoknak megfelelô-e a tárolási kapacitás az árut sose tárolják a padlón? 

5. Jelöletlen, dátum nélküli termék található-e a tároló helyen?

6. Eredeti csomagolásban tárolják az élelmiszerfestékeket és egyéb adalékanyagokat?

7. Vizsgálják-e rendszeresen a lejárati idôket?

8. Elkülönítve tárolják-e a romlott illetve romlásra gyanús nyersanyagot, félkész 

és késztermékeket?

9. Megfelelô-e az egység hûtô kapacitása? Biztosítani tudják-e a hûtési hômérsékleteket?

10. Ügyelnek-e arra, hogy a készétel rövid idô alatt hûljön le a tárolási hômérsékletre?

11. Vezetnek-e hômérséklet nyilvántartási naplót legalább a kalibrált hômérôvel végzett napi

ellenôrzéseket regisztrálva? 

12. A hûtôtéren belül külön légtérben tárolják-e a tôkehúst, húskészítményeket, tejes tejtermékeket,

valamint a gyümölcs- zöldségféléket?

13. Egyszeri felhasználásra szolgáló adagokban kerül-e gyorsfagyasztásra a tôkehús, hal, vad, baromfi a

megnevezés, származás, fagyasztás dátumának feltüntetésével?

■ Veszélyelemzô ellenôrzôív nyersanyag elôkészítés és késztermék elôállítás 
folyamatára

1. a. A nyersanyagok tisztítása és az egyéb elôkészítô mûveletek (darálás, szeletelés, tojásmosás stb.) az

erre a célra kijelölt elôkészítô helyiségben  történnek-e, ahol nincs erre mód ott esetleg elkülönített

munkaasztalon?

(A húst, halat és a zöldségeket egymástól elkülönítve kell elô- és elkészíteni. Melegkonyha,

hidegkonyha, magas kockázatú terület)

b. Az elôkészítôben használatos munkaeszközök rendeltetésüknek megfelelôen, maradandóan meg

vannak-e jelölve? Pl. (kék fogantyú hal, piros hús)

c. A nyomózsákokat fertôtlenítve, kifôzve, szárítva, szennyezôdésektôl mentes helyen tárolják-e?

d. A nyersanyagok mosásához a szabványban elôírt számú engedélyezett anyagból készült 

mosogatómedencével rendelkeznek-e?

e. Az elôkészített nyersanyaggal dolgozó létesítményben rendelkeznek-e a nyersanyagok mosására

külön mosómedencével illetve megjelölt edénnyel?

2. a. A tojást felhasználás elôtt tisztítják, fertôtlenítik-e? 

b. Maradandóan jelölt-e a tojás fertôtlenítésére használt edényzet amennyiben nincs külön tojásmosó

helyiség?

c. Elôírás szerinti szerrel, koncentrációval, hatóidôvel történik-e a tojásfertôtlenítés?

3. a. Törekednek-e arra, hogy az elôkészítés és a felhasználás között az idôtartam a lehetô legrövidebb

legyen? 

b. Az elôkészített nyersanyagokat romlástól és szennyezôdéstôl védve tárolják, szállítják-e?
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igen nem részben

0 1/2 1

0 1/2 1

0 1/2 1

0 1/2 1

0 1/2 1
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0 1/2 1

0 1/2 1

0 1/2 1

0 1/2 1

0 1/2 1

0 1/2 1

0 1/2 1

0 1/2 1

0 1/2 1
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0 1/2 1

0 1/2 1

0 1/2 1



SumaExpert Veszélyforrás Elemzés, Higiéniai Állapot Meghatározás

4. Munkakezdés elôtt ellenôrzik-e a helyiségek és az eszközök állapotát, tisztaságát?

5. Az élelmiszert elôállító egységekben a szükséges berendezéseket a technológiai mûveleteknek

megfelelôen csoportosítják-e ?

6. Megfelelô-e a fagyasztott áru felengedtetésének módja, és sosem fagyasztják le újra?

7. Megfelelô-e a sütô-fôzôkapacitás? 

8. Megfelelô hômérsékleten tartják-e a készételeket tálalásig? A fôzési hômérsékletek és idôk helyes

ellenôrzése biztosított és el is végzik?

9. Megfelelôen kezelik-e azokat az élelmiszereket, amelyek további hôkezelést nem kapnak?

(édességek, hidegtálak, szendvicsek)

10. A készételt a nyers húsoktól, nyers élelmiszerektôl elkülönítve tárolják-e?

11. A több funkciós területeket, berendezéseket tisztítják fertôtlenítik-e két használat között? A két fajta

mûveletet sosem végzik egy idôben?

12. Alkalmazzák-e a folyamatos tisztántartás szabályát?

13. Megfelelô gondot fordítanak-e a kézzel érintkezô tárgyak ( kilincsek, telefonok, csapok) higiénés

állapotára?

■ Veszélyelemzô ellenôrzôív a tálalás, kiszolgálás folyamataira

1. Önkiszolgáló rendszerû étkeztetô hely esetén biztosított-e, hogy az ételeket a fogyasztó ne tudja

beszennyezni?

2. A szeletelt kenyér, péksütemény védve van a cseppfertôzéstôl, fogóvilla, szalvéta rendelkezésre áll

az elvitelhez?

3. Az evôeszköz fajtánként elkülönítve van-e elhelyezve, hogy a válogatással 

ne legyen szennyezhetô? 

4. A melegen fogyasztható ételeket fogyasztásig 60ºC fok feletti hômérsékleten tárolják-e és a

hômérsékletet rendszeresen ellenôrzik-e?

5. A gyorsfagyasztott készételek tálalás elôtt a forrásban levô víz hôfokára felhevítésre kerülnek-e?

6. Fôtt tésztára a szórat mák-, dió- csak adagoláskor kerül-e rá?

7. A létesítmény megfelelô számú  evôeszközzel, ivóedénnyel rendelkezik-e? Szalvétát biztosítanak az

étkeztetés során?

8. Az étel kiszolgálása az OÉTI által minôsített anyagból készített tiszta edénybôl és tiszta adagoló

eszközzel történik-e illetve eredeti csomagolásban?

9. Betartja-e az egység, hogy tilos eltenni a következô étkezésig vagy másnapig az elôfizetéses

étkezéshez készített, valamint gyorsan romló, élvezeti és tápértékét könnyen vesztô, melegen

fogyasztandó ételt, amelyet nem lehet jelentôs minôségi károsodás nélkül ismét felforralni vagy

átsütni? 

10. Gombás étel a hidegkonyhai termékek kivételével csak a készítés napján kerül-e értékesítésre?

igen nem részben
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11. Érzékszervileg ellenôrzik-e a meleg étel elkészülte után 3 órán túl tárolt ételt, újbóli felhasználás

elôtt? 

12. Menü rendszer keretében illetve 30 fônél nagyobb rendezvény esetén tesznek-e el ételmintát?

■ Veszélyelemzô ellenôrzôív az étel csomagolás, kiszállítás folyamataira 

1. A csomagolás megvédi-e az ételt minden káros hatástól szennyezôdéstôl, fertôzôdéstôl?

2. A csomagológép könnyen tisztítható, fertôtleníthetô-e?

3. Biztosított-e hogy kézi csomagolás esetén a dolgozó az ételt csak a legszükségesebb mértékben

érintse?

4. Az étel megfelelô felirattal el van-e látva?

5. A meleg ételt szállító edények fedele plombálva van?

6. Megfelelô-e a szállító jármû védelme az idôjárás és a környezet káros hatásaival szemben?

7. Speciális hôfokot igénylô ételek megfelelôen vannak-e szállítmányozva pl. hûtôkocsi?

8. A tálaló-melegítô konyhában a szállítóedénybôl áthelyezve forralják,  illetve a forrásban lévô víz

hôfokára hevítik-e az ételt? 

Kivételt képeznek a termoszkonténerben szállított ételek!

9. A tálaló-melegítô konyhában csak fogyasztásra kész, elôkészített, mosott élelmiszerek találhatók-e?

■ Veszélyelemzô ellenôrzôív a konyha higiénia ( tisztítás, fertôtlenítés, hulladék kezelés,
rágcsáló-, rovarírtás) folyamataira

1. Tiszta, rendezett-e az élelmiszert elôállító terület?

2. Rendelkeznek-e higiéniai tervvel?

3. A kritikus felületeket (munkaasztalok, kések, szeletelôk, keverôk, eszközök, ajtókilincsek

)munkaközben és a munkafolyamat befejezése után tisztítják, fertôtlenítik-e?

4. Hetente végeznek-e nagy takarítást, amely magában foglalja a páraelszívók, lefolyók, általános

felületek, polcok, hûtôkamrák, hulladéktartályok tisztítását, fertôtlenítését?

5. Ellenôrzik-e a tisztítószer koncentrációt és a behatási idôt?

6. Betartják az elôírt tisztítási technológiákat? Az élelmiszerrel érintkezô felületet öblítik-e?

7. A tisztítás elött áramtalanítják-e a készülékeket, illetve kikapcsolják-e azokat?

8. A mosogatógépeket a kezelési útmutató alapján tartják-e karban és naponta takarítják-e 

(vízkôtelenítés, vízkeménység mérés)?

9. Mosogatás elött  öblítik-e az edényzetet ?

10. Ellenôrzik-e a mosogató és az öblítôvíz hômérsékletét, és a szer adagolást minden ciklusnál?

igen nem részben

igen nem részben
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11. Nincs-e lerakódás, csík az elmosogatott edényzeten?

12. A takarítóeszközöket, mopokat, keféket, rongyokat használat után tisztítják, fertôtlenítik-e és

hagyják-e megszáradni?

13. A tisztító-, fertôtlenítôszereket eredeti csomagolásban, felirattal ellátva külön helyiségben

(fülkében) tárolják-e?

14. Van-e kidolgozott rendszer a kártevôk megjelenésének ellenôrzésére rendszeres megfigyeléssel,

mely magában foglalja a repülô rovarok elleni védekezést is? 

A konyhában nincsenek-e háziállatok, csótányok, egyéb rovarok, rágcsálók?

15. A konyha üzemelése közben nem végeznek-e vegyszeres kártevôirtást?

16. Évente  kétszer az irtás megtörténik-e?

17. Zártak-e a kihelyezett csapdák?

18. Van-e a konyha ablakán szúnyogháló, az ajtókat zárva tartják-e, azok jól tömítettek-e, minden

nyílás védett-e az állati kártevôk behatolása ellen?

19. A tisztaságot higiénikus ellenôrzi-e?

20. Ellenôrzik-e a tisztítás eredményességét objektív módszerekkel pl. Check Pro, mikrobiológiai 

vizsgálatok?

21. A hulladék részére jól zárható, mûanyag zsákkal bélelt, megfelelô méretû tárolóedényt 

használnak-e? 

22. A hulladék és mosléktárolóban a szemetesedény tetejét zárva tartják-e, szükség szerint ürítik-e?

23. A hulladék eltávolítás nem keresztezi-e a folyamatban lévô ételkészítést?

24. A szemetesvödröket naponta tisztítják, fertôtlenítik-e?

25. Nem tartanak-e a létesítmény fôzôterében, cukrászati és hidegkonyhai termelôrészében más 

hulladékgyûjtô edényt csak a technológiai hulladék tárolására szolgálót? 

■ Veszélyelemzô ellenôrzôív a személyzeti higiéniára

1. A munkahelyi és utcai ruházat számára megfelelô öltözôszekrény biztosítva van-e az  élelmiszert

elôállító résztôl szeparáltan?

2. Az ékszereket és az órát leveszik-e munkakezdés elôtt?

3. A személyzet haját fejfedôvel befedik?

4. Minden konyhába belépô személy visel-e védôruhát? Nincs-e utcai ruha a védôruha alatt? 

Cserélik-e rendszeresen a védôruhát?

5. Utcai cipôben nem lépnek-e a konyhába?

6. A személyzet speciális csúszásgátolt cipôt visel-e?

7. A személyzet a konyhában nem dohányzik?

igen nem részben
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0 1/2 1

0 1/2 1

0 1/2 1
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0 1/2 1

0 1/2 1

0 1/2 1

0 1/2 1

0 1/2 1
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8. WC használata után és munkakezdéskor kezet mosnak, fertôtlenítenek-e?

9. Ismételt munkakezdéskor újból kezet mosnak-e?

10. Ha piszkosról tiszta munkára térnek át elôírásszerüen kezet mosnak-e?

11. A forró ételek edényeit tiszta fogóruhával vagy kesztyûvel fogják-e meg?

12. A kis sérüléseket ellátják-e vízálló sebtapasszal és arra mûanyag kesztyût vagy ujjvédôt húznak-e?

13. Kötözést igénylô nagyobb sérüléssel vagy fertôzô bôrbetegséggel nem dolgoznak-e?

14. Jelzik-e a dolgozók ha torokgyulladásuk, több napja tartó  vagy lázzal járó hasmenésük, bôr 

fertôzésük van? Történik-e orvosi vizsgálat ilyen esetekben?

15. Belépéskor a munkaalkalmassági vizsgálat megtörtént-e?

16. Rendszeres orvosi vizsgálaton résztvesznek-e?

17. Rendszeres higiéniai oktatásban részesülnek-e a dolgozók illetve az új belépôk?

Kiértékelés: Minden nem válaszra adjon 1 pontot,minden részben válaszra adjon 1/2 pontot, minden igen

válaszra 0 pontot. Adja össze a pontszámokat.

Összes pontszám

A teszt eredménye:

Gratulálunk! Ön kiváló higiéniai színvonalú szolgáltatást nyújt. Használja a SumaExpert 

termékeket, hogy tarthassa ezt a szintet.

Ön jó úton halad, de szükség lenne még további erôfeszítésekre, hogy megfeleljen 

az élelmiszerhigiéniai elôírásoknak. A SumaExpert segít Önnek ebben. 

Ez a higiéniai színvonal sajnos nem megfelelô, sürgôsen fejlesztésre szorul. Azt javasoljuk, 

vegyen részt egy higiéniai tréningen, alkalmazottai úgyszintén. Alkalmazza a SumaExpertet.

Kérje a DiverseyLever szaktanácsadóinak segítségét. 

Néhány hét múlva ismételje meg ezt a tesztet.

0 pont

1-10 pont

10 pont fölött
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A Jó Higiéniai Gyakorlat Követelményei

Ebben a részben megadjuk az elôbbiekben feltett kérdésekre 

a részletes válaszokat, ennek segítségével el tudja dönteni, hogy

megfelelôen mérte-e fel egysége higiéniai színvonalát, jól 

válaszolt-e a kérdésekre, ismeri-e a konyhában szükséges kritikus

határértékeket. Az egyes folyamatokra feltett kérdésekre a válaszok

az egyezô számok (kérdés, felelet száma megegyezik) alapján 

könnyen megtalálhatók. 

■ Általános rendelkezések

1. A létesítmény telepítése elött konzultálni kell a helyi 

ÁNTSZ-szel, hogy a helyiség megfelejen az elôírásoknak. 

2. Vigyázni kell, nehogy baktériumok kerüljenek azokra 

a területekre és azokra az eszközökre, amelyeket a fôtt/különösen

veszélyeztetett ételek készítéséhez használunk. Az az ideális, 

ha a nyers és a kész (fôtt) ételt külön helyen kezeljük 

(s a különbözô területeket színkóddal jelöljük). Bármilyen kettôs

célra használt területet alaposan takarítsunk ki és fertôtlenítsünk,

minden egyes használat után. Lehetôség szerint a nyersanyag 

és a késztermék ne keresztezze egymást. A nyitható ablakokat

megfelelô hálóval kell ellátni. A réseket és a potenciális bejáratokat

le kell zárni. Élô növény nem lehet olyan területen, 

ahol étel készül, mivel vonzza a rovarokat és a földjében kórokozók

lehetnek

3. A padozat legyen ép, a járófelületek ne legyenek csúszósak. 

A meglazult, repedt járólapokat meg kell javítani, illetve ki kell

cserélni A rögzített berendezések alatt vagy legyen elegendô hely 

a takarításhoz, vagy legyen megfelelôen odarögzítve, hogy ne

kerülhessen alá szennyezôdés. Amint kifolyik valami, takarítsuk fel.

A talaj lejtése legyen megfelelô, hogy az a szennyvízelvezetô

csövekbe vezesse a vizet. Minden szennyvízelvezetô csô és lefolyó

legyen jól mûködô, tiszta és szagmentes.

4. A vizes helyiségek falait legalább 210 cm-ig magasságig világos

színû, mosható, fertôtleníthetô, hézagmentes felülettel kell borítani.

A kezeletlen fa magába szívja a nedvességet és nem lehet megfelelô

módon tisztán tartani. Ezért ne alkalmazzuk a konyhában.

Minden felület legyen olyan állapotban, hogy könnyen tudjuk 

tisztítani. A pattogzó festék, a repedések és a lyukak lehetôséget

adnak arra, hogy rovarok és szennyezôdések kerüljenek oda. 

A csempelapok közti fúgázás legyen vízálló. A világítótestek 

és a fent futó vezetékek legyenek tiszták.

5. A nem mosható felületeket évente legalább egyszer ki kell 

festeni, meszelni.

6. Lehetôség szerint a fallal való érintkezések íveltek legyenek,

mert úgy könnyebb a tisztítás.

Az új létesítményeknél mindenképpen törekedjünk 

erre a kialakításra.

7. A keletkezett szennyvizet az engedély okiratban elôírt módon

kell kezelni.

8. Az élelmiszerek készítésekor, a tisztálkodás, takarítás során 

alkalmazott víznek ivóvíz minôségûnek kell lennie.

9. Külön mosogatót, ill. mosdót használjunk az ételek készítéséhez,

az eszközök elmosásához és a kézmosáshoz, s az adott mosogatót

(mosdót) mindig csak ugyanarra a célra használjuk. 

A mosogatókban megfelelô módon menjen le a víz, ne csöpögjön 

a csap és ne szivárogjon, s minden egyes része legyen megfelelô

tisztaságú és állagú. Biztosítani kell a hideg-melegvizes 

kézmosáshoz a szappant, körömkefét, kézszárítóval vagy 

kéztörlôvel (textil, papír) és a fertôtlenítési lehetôséget.

10. A létesítményben megfelelô mennyiségû raktár-, 

tárolóhelyiséget, polcot stb. kell biztosítani.A helyiségekben mindig

legyen megfelelô világítás, hogy könnyen megfigyelhessük 

az ételeket, s észrevegyük a szennyezôdéseket és a rovarokat. 

A szellôzés legyen megfelelô, hogy ne keletkezzenek lecsapódások,

hogy csökkenjen az élelmiszereket veszélyeztetô kockázat és

kényelmes legyen a személyzetnek is. Valamennyi szellôzônyílás,

szûrô és rács legyen tiszta és pormentes.

11. A göngyölegeket egy arra kijelölt helyen kell tárolni 

és folyamatosan el kell szállíttatni.

■ Áruátvétel, tárolás, raktározás, hûtés

1. A minôségi élelmiszer vásárlása rendkívül fontos az élelmiszerek

biztonsága szempontjából. A beérkezô árut alaposan nézzük meg.

Nézzük meg, nincsenek-e benne idegen anyagok, szennyezôdések.

Ellenôrizzük a hidegen tartott ill. fagyasztott élelmiszerek

hômérsékletét, a szavatossági idôt és a csomagolás legyen érintetlen

állapotban. Minden tételt küldjünk vissza, ami nem felel meg az

elôírásoknak és készítsünk feljegyzést észrevételeinkrôl.

2. A felhasználás helyén kell tartani a húskészítmények, nyershús,

gomba származási bizonyítványát, számláját. 

3. Az átvevô és tárolótér között biztosítani kell az elválasztást. 

Mivel a padozat igen szennyezett, az élelmiszereket vagy

tárolóedényeiket soha ne helyezzük a földre. Ezenkívül a talaj

legyen mindenütt takarítható és rendszeresen vizsgáljuk meg, hogy

nincsenek-e kártevôk a polcok alatt.
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A gyûjtôcsomagolás külsô részén lehet föld vagy egyéb 

szennyezôdés. Ezeket távolítsuk el a konyhában lévô valamennyi

tartó-, tárolóedény legyen tiszta, mosható, ne legyen rozsdás, 

horpadt, stb.

4. Gondoskodjunk az elôállított étel mennyiségének megfelelô

tárolási kapacitásról.

5. Jelöletlen, dátum nélküli termék a tároló helyen nem tartható.

6. Az élelmiszerfestékeket és egyéb adalékanyagokat csak 

az eredeti csomagolásban szabad tárolni.

7. A minôség-megôrzési idôt mindig figyeljük és azt az élelmiszert

használjuk fel legelôször, amely a legrégebben érkezett. 

A száraz élelmiszerek tároló helyisége legyen hûvös és száraz 

és ellenôrizzük a lehetséges élôsdi fertôzést. Minden élelmiszert

takarjunk le, amennyire csak lehet, hogy csökkentsük 

a fertôzésveszélyt és megóvjuk a minôséget.

8. A romlott vagy romlásra gyanús nyersanyagot, félkész 

és késztermékeket, elkülönítve kell tárolni.

9. A biztonságos élelmiszer elôállításhoz megfelelô hûtô 

berendezés szükséges, amelyet rendszeresen és alaposan le kell

olvasztani.

A megfelelô hômérsékletet biztosítani szükséges, < 5 ºC-t,

gyorsfagyasztás esetén a -18 ºC-t. 

Javasolt hômérsékletek: 

fôtt ételek hidegen tartására < 3 ºC, 

nyers hús, hal < 2 ºC, 

tálaló egységek < 5 ºC. 

A hûtôszekrényt ne terheljük túl és ne tegyünk bele meleg ételt. 

Az ajtó szigetelése és zárása legyen tökéletes. A poros, szennyezett

hôcserélô rontja a hatékonyságot. A kondenzáló csô csöpögjön

megfelelô módon és a ventilátorok fedôjét tartsuk tisztán. Azonnal

intézkedjünk, amennyiben a hômérséklet a megengedett értéktôl

eltér. A hômérôket rendszeresen kalibráljuk és az étel szondákat

minden használat után fertôtlenítsünk.

10. Gyors hûtô szükséges a nem azonnali fogyasztásra készült

ételek lehûtéséhez. Ez 90 perc alatt le kell, hogy hûtse az ételt a

tárolási hômérsékletre. 

11. A hômérsékletet naponta ellenôrizzük és jegyezzük fel.

12. A hûtôtéren belül külön légtérben kell elhelyezni a tôkehúst,

húskészítményeket, tejes, tejtermékeket, valamint a gyümölcs és

zöldségféléket.

13. A tôkehús, hal, vad, baromfi csak egyszeri felhasználásra 

szolgáló adagokban kerülhet gyorsfagyasztásra. Fel kell tüntetni 

a megnevezést, származást és a fagyasztás dátumát. 

■ A nyersanyag elôkészítés és késztermék elôállítás 
folyamata

1. Az ételeket mindig a megfelelô, kijelölt helyen készítsük. 

A nyersanyagok tisztítása és egyéb elôkészítô mûveletek (darálás,

szeletelés, tojásmosás stb.) az erre a célra kijelölt elôkészítô 

helyiségben történjen. Ahol nincs erre mód ott elkülönített

munkaasztalt kell biztosítani. A húst, halat, zöldségeket egymástól

elkülönítve kell elô-és elkészíteni. Ugyanez vonatkozik a meleg- 

és hidegkonyhai eljárásokra is. Az az ideális, ha a fôtt és a nyers

ételeket külön helyen készítjük, más- más berendezésekkel. 

Ha ez nem lehetséges, a különbözô eljárásokat idôben különítsük el,

s minden eljárás után végezzünk alapos takarítást és fertôtlenítést.

Az étel készítéséhez használatos berendezéseket szintén tartsuk

külön, ha lehet és rendeltetésüknek megfelelôen maradandóan

jelöljük meg . Ebben segíthet a színkódok alkalmazása 

A nyomózsákokat kifôzve, fertôtlenítve, szárítva kell tárolni.

Minden berendezést és felületet tartsunk tisztán és használat után

fertôtlenítsünk.

A nyersanyagok mosásához csak engedélyezett anyagból készült

mosómedencét szabad alkalmazni. Amennyiben nincs 

mosómedence megjelölt edényt kell erre a célra alkalmazni.

2. A tojást felhasználás elött tisztítani és fertôtleníteni kell. 

Ha nincs külön tojásmosó helyiség akkor a zöldség elôkészítôben

kell elvégezni, a felhasznált edényzetet maradandóan meg kell 

jelölni. A fertôtlenítést csak engedélyezett szerrel, adott 

hômérsékleten és hatóidôvel végezzük.

3. Az elôkészített nyersanyagokat romlástól és szennyezôdéstôl

védve kell tárolni és ügyelni kell arra, hogy az elôkészítés 

és a felhasználás közötti idô a lehetô legrövidebb legyen.

4. Munkakezdés elött rendszeresen ellenôrizzük szemrevételezéssel

és Check Pro-val a helyiségek és eszközök állapotát, tisztaságát.

5. A folyamatos munkavégzés érdekében célszerû 

az élelmiszerelôállító berendezéseket a technológiai folyamatoknak

megfelelôen csoportosítani.
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6-7. A megfelelô fôzéshez alapvetôen fontos a fagyasztott ételek

megfelelô módon történô felengedtetése. Hûtôszekrényben

engedtessük fel az árut. A sürgôs felengedtetéshez használjunk

hideg folyóvizet. Ha lehetséges, kerüljük a túl nagy darabok

felengedtetését, mert nehéz ôket ellenôrizni. Ha elkerülhetetlen, 

a nagy darabokat speciális hûvös helyen engedtessük fel. Olvadás

közben az étel ne csöpögjön, nehogy más ételt beszennyezzen.

SOHA ne fagyasszuk le újra az ételt felengedtetés után! 

Amikor az étel teljesen felolvadt, tartsuk hidegen és 24 órán belül

fôzzük meg.

Az élelmiszerek biztonsága szempontjából elengedhetetlen, hogy az

ételt megfelelô módon megfôzzük. Tartsuk be a szükséges

hômérséklettel és idôvel kapcsolatos kívánalmakat és ellenôrizzük

az összes étel belsejének hômérsékletét. Készítsünk feljegyzést 

a rendkívül veszélyeztetett termékekrôl, pl. az egyben sült húsokról.

Törekedjünk arra, hogy az ételek elkészítése 

és elfogyasztása közötti idô ne haladja meg a 3 órát. 

Ehhez megfelelô mennyiségû sütô-fôzôkapacitást biztosítsunk.

8. Az étel ne maradjon szobahômérsékleten, csak ameddig

feltétlenül szükséges, hogy minimális legyen a mikroorganizmusok

növekedésének veszélye. Elôkészítés után a nyersanyagot gyorsan

vigyük a hûtôbe, vagy fôzzük meg illetve a kész ételt szolgáljuk fel.

A fôzés során (pl. pároláskor) az étel hômérsékletét mindig tartsuk

a veszélyes zóna fölött, egészen a felszolgálásig. A melegen

fogyasztandó ételt rögtön elômelegített tartóedényekbe kell tenni,

meleg fürdôbe, sütôbe, meleg lapra stb., a kiszolgálásig. Javasoljuk,

hogy a melegen tartott ételek hômérsékletét rendszeresen 

ellenôrizzük, és jegyezzük fel.

A készételeket tálalásig tartsuk legalább 60 ºC fok hômérsékleten.

9. Külön veszélyforrást jelentenek azok az élelmiszerek amelyek

további hôkezelésben nem részesülnek (szendvicsek, sütemények,

hidegtálak). Az elôírt hômérsékleten maximum 5 ºC fok elkülönítve

csak rövid ideig tároljuk.

10. A nyers húsok az ételmérgezésekért felelôs fertôzô mikróbákat

hordozhatnak, amelyek a fôzés során elpusztulnak, ezért a készételt

és a nyers húsokat elkülönítve kell tárolni.

11-12-13. A higiénia alapja a folyamatos tisztán tartás ezzel

elérhetjük, hogy a csíraszám a fertôzési küszöbb alatt marad. 

A több funkciós területeket, berendezéseket két használat között

tisztítani és fertôtleníteni szükséges. Külön figyelmet igényel 

a kézzel érintkezô tárgyak (csapok, telefonok, kilincsek) higiénés

állapota.

■ Tálalás, kiszolgálás folyamata

1. A fogyasztásra kihelyezett élelmiszerek esetében igen nagy a

szennyezôdés veszélye, ha nem garantált a megfelelôen gyors 

forgalom és védelem, hogy a fogyasztó ne tudja beszennyezni az

ételt. SOHA ne forgassuk át ilyenkor az ételt, mert így kis 

mennyiségû régi étel folyamatosan belekerül a frissen hozottba.

2. A szeletelt kenyérhez, péksüteményhez kézzel hozzáérni tilos,

csak fogóvillával, szalvétával vehetô el.

3. Az evôeszközt mindig fajtánként elkülönítve helyezzük ki, hogy

a válogatással ne szennyezôdjön be.

4-5. Rendszeresen ellenôrizni kell, hogy a melegen fogyasztható

ételeket 60ºC fok feletti hômérsékleten tárolják. Ideális esetben az

élelmiszert elkészítés után rögtön fogyasztjákA gyorsfagyasztott

készételeket felszolgálás elött a forrásban lévô víz hôfokára kell

melegíteni.

6. A fôtt tésztára a szórat – mák, dió – csak adagoláskor kerülhet.

7. A fogyasztó saját étkészletet nem használhat. A mosogatási 

ciklusok figyelembevételével megfelelô számú evôeszközt, 

tányért és poharat kell biztosítani. A szalvétáról sem szabad

megfeledkezni.

8. Mindig használjunk tiszta eszközöket a készétel kiosztásához 

és kezeléséhez. Ahol feltétlenül meg kell érintenünk az ételt,

használjunk eldobható kesztyût. Az étel kiszolgálásához használt

edényeket az OÉTI-val vizsgáltassuk be, vagy csak engedéllyel 

rendelkezô edényzetet vásároljuk 

9. Állás közben a könnyen romló élelmiszerekben 

felszaporodhatnak a mikroorganizmusok. Amennyiben az étel nem

kerül átsütésre, felforralásra ételmérgezést okozhat. Ezért 

az érzékeny ételeket (hal, belsôség, tészta, burgonya stb.) TILOS

másnapra eltenni. 

10. Külön figyelmet igényelnek a gombás ételek amelyeket 

az elkészítés napján értékesíteni kell. A tartósított, gombát 

tartalmazó hidegkonyhai készítményeket a lejárati idôn belül el kell

fogyasztani.

11. A 3 órán túl tárolt meleg ételt, újbóli felhasználás elôtt 

érzékszervileg ellenôrizni kell.Kifogástalan minôség esetén is csak

további forralás, átsütés után szabad kiszolgálni. A fertôzés és 

szennyezôdés veszélye miatt, egynél többször ne melegítsük újra és

ne használjuk fel ismételten a fogyasztásra kihelyezett 

élelmiszereket. TILOS az ételmaradékot, illetve romlásra gyanús

nyersanyagot más ételhez hozzákeverni vagy olyan átdolgozásnak

(ízesítés, színezés) alávetni, amely a romlás jeleit elfedi. Az ételt



mindig csakis tiszta kanállal kóstoljuk, amelyet minden alkalommal

fertôtlenítünk, mielôtt az ételbe tesszük.

12. Menü rendszer keretében, vagy 30 fônél nagyobb rendezvény

esetén ételmintát kell eltenni. Valamennyi ételféleségbôl 

külön-külön 50 g mennyiséget 48 órán át hütôtérben meg kell

ôrizni, a mintavétel mindig a tálalás megkezdése elött történjen. 

Az ételminta tárolására csírátlanítható, légmentesen zárható 

üvegedényt kell rendszeresíteni, amelyet használat elôtt 10 percig

forrásban lévô vízben ki kell fôzni.

Az üvegdugót leragasztó papíron fel kell tüntetni az üveg tartalmát,

mintavétel idôpontját, a mintát eltevô dolgozó kézjegyét. 

■ Étel csomagolás, kiszállítás 

1. A kiszállításra kerülô ételt úgy kell csomagolni, hogy megvédje

minden káros hatástól, szennyezôdéstôl és megakadályozza 

a fertôzôdés lehetôségét.

2-3-4. Csak jól tisztítható és fertôtlenítô csomagológépet szabad

használni. Kézi csomagolás esetén az ételt csak a legszükségesebb

mértékben szabad érinteni.

A csomagolt élelmiszert megfelelô felirattal kell ellátni.

A csomagolóanyagot tiszta, száraz helyiségben , szennyezôdéstôl

védve kell tárolni.

5-6-7. Az ételek szállítása alatt, valamint fel- és lerakodásuknál,

hogy a szállított ételek romlás, szennyezôdés, fertôzôdés 

veszélyének lehetenek kitéve. Ennek megelôzése érdekében 

a szállító edényeket le kell kötni és a meleg ételt szállító edények

fedelét le kell plombálni.

Az ételt csak tiszta jármûvön szabad szállítani és biztosítani kell 

az idôjárás hatásaival szembeni védelmet. A speciális hôfokot

igénylô ételeket jellegüknek megfelelôen kell szállítani.

8. A kiszállított ételeket a tálaló-melegítô konyhán 

a szállítóedénybôl áthelyezve fel kell forralni, illetve a forrásban

levô víz hôfokára kell hevíteni, kivéve a termoszkonténerrel 

szállított ételeket.

9. A tálaló-melegítô konyhában csak fogyasztásra kész élelmiszert

szabad tárolni. 

■ Tisztítás, fertôtlenítés, hulladékkezelés, rágcsáló-,
rovarirtás

1. A konyhát tartsuk rendben és tisztán, hogy mindig megfelelô

legyen a higiénia. Ahol a tisztaság nem felel meg a szabványoknak,

fennáll a szennyezôdés és a fertôzés veszélye.

2. Minden felület és berendezés legyen megfelelô állapotban, 

s tervezzük meg rendszeres tisztításukat, hogy fenntartsuk 

a megfelelô színvonalat. Pl. a padozat legyen láthatóan tiszta, ne

legyen rajta zsiradék, vagy egyéb csúszós anyag, 

Rendkívül fontos, hogy ne csak a kézzel érintett területeket 

tisztítsuk meg és fertôtlenítsünk alaposan minden használat után,

hanem valamennyi kritikus felületet, legalább egyszer egy nap, 

a keresztfertôzôdések elkerülése érdekében. A takarítási tervben

azonosítsuk ezeket a területeket és írjuk le a higiéniát biztosító

eljárásokat.

3. A munka közben folyamatosan és az egyes munkafolyamatok

befejeztével tisztogatást kell végezni. A napi munka befejezése után

a létesítmény összes helyiségében takarítást kell végezni 

a termelô résztôl a a szennyezettebb helyiségek felé haladva.Fontos,

hogy a tisztítandó berendezéseket és tárgyakat tisztítás elôtt 

amennyire lehet részekre szedjük, hogy alaposan meg tudjuk tisztí-

tani ôket. A gépek és egyéb berendezések (pl. szeletelôk stb.)

eldugott részei nem elérhetôek, úgyhogy a szennyezôdést nem

tudjuk jól kitisztítani, ha nem szedjük szét ôket. 

4. Hetente egyszer valamennyi helyiségre és berendezésre kiterjedô

nagytakarítást kell végezni.

5. Fontos, hogy minden tisztító - és fertôtlenítô szert a használati

utasítás szerint adagoljunk. A megfelelô fertôtlenítéshez

/tisztításhoz megfelelô koncentráció és hatóidô szükséges. 

A termékek címkéin látható utasítások a termékek megfelelô

kezelésére és használatára vonatkoznak.

6. A felület vagy berendezés megfelelô tisztításához elôször 

távolítsuk el a nagyobb szennyezôdést, majd a megfelelô 

mosószeres oldattal távolítsuk el a normál szennyezôdést. Tisztítás

után alaposan öblítsük le a tisztított felületet vagy tárgyat. Szükség

esetén, az erôsen veszélyeztetett felületeket öblítés után 

fertôtlenítsük. A fertôtlenítéshez kövessük a használati utasítást,

amely a termékek címkéjén látható és alkalmazzuk a jogszabályban

megkövetelt módszereket. A letisztított felületeken hagyjuk 

a levegôn megszáradni, vagy papírtörlôvel töröljük le. 

SOHA ne használjunk normál törlôrongyot, mert újra 
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szennyezhetjük a felületet. Azonosítsuk a tisztítási eljárás fázisait

minden tárgy és felület esetében és dokumentáljuk, hogy elértük-e 

a megfelelô eredményt. A DiverseyLever biztosítja a megfelelô

dokumentációt. 

7. A berendezéseket tisztítás elôtt áramtalanítani és gáztalanítani

kell. Takarítás után az ellenôrzô lángokat megfelelô módon helyre

kell állítani.

8-9-10-11. A mosogatógép mûködjék megfelelô módon. 

A fertôtlenítés nem megfelelô, amennyiben az öblítôvíz 

hômérséklete nem megfelelô 80-85ºC. A szórófejek ne legyen

eltömítve.

Mosogatás elôtt távolítsuk el a tárgyakról a nagyobb 

szennyezôdéseket, hogy a mosogatógép a lehetô leghatékonyabban

mûködjön. Az evôeszközöket úgy helyezzük a mosogatógép

tartórácsára, hogy ne takarják el egymást, az evôeszközöket

nyelükkel lefelé, alaposan összekeverve tegyük a gépbe.

Vigyázzunk, hogy a géppel mosogatott eszközök, edények 

ne szennyezôdjenek újra. Különítsük el a tiszta és a piszkos 

tárgyakat, mossunk kezet, mielôtt a gépet kipakoljuk. Szárításhoz 

és fényesítéshez SOHA ne használjunk törlôrongyot. A géppel

lemosott tárgyakat amint lehet, tegyük a helyükre és közben 

amennyire lehet, kerüljük a kézzel való érintést.

A mosogatóvízben található sok zsír és szennyezôdés csökkenti 

a mosogatás hatékonyságát. A mosogatókat szükség szerint

eresszük le és töltsük újra, s ürítsük ki az alátét tálcákat.

A mosogatógép belsejét ki kell tisztítani és vízkôteleníteni kell 

a rácsokat és a felsô sarkokat is beleértve. A gép belsejében 

lerakódott szennyezôdés vissza kerülhet a tiszta edényre.

Kézi mosogatás esetén ne feledkezzünk meg a három fázisról.

zsíroldás, fertôtlenítés, öblítés.

Két-fázisú szerek használatával helytakarékosságot érhetünk el.

Kézi mosogatáshoz a mûanyag kefék a legalkalmasabbak amelyek

90ºC-on fertôtleníthetôk. A mosogató textíliák közül csak az OÉTI

által engedélyezetteket szabad használni. A szükséges hatás

eléréséhez a mosogató oldatot rendszeresen cserélni kell 

és a hôfoknak 40ºC alá nem szabad esnie. Az induló hômérséklet

50ºC legyen. 

12-13. A tisztításhoz használt berendezéseket, mopokat, keféket le

kell tisztítani és fertôtleníteni kell, nehogy a következô használatnál

újra szennyezzék a tiszta edényt. A tisztítószeres oldatokat 

tartalmazó vödröket és egyéb tartóedényeket soha ne azokban 

a helyiségekben ürítsük, ahol ételt készítünk és fôleg soha ne 

a mosogatókba és a mosdókba. Erre a célra külön mosogatót, vagy

szennyvízlevezetôt használjunk ha lehet. Minden tárgyat úgy

helyezzünk el, hogy a lehetô leghamarabb megszáradhasson és

ételtôl távol tartsuk. A tisztító-, fertôtlenítôszereket eredeti 

csomagolásban, külön helyiségben kell tárolni. 

Fontos, hogy minden tárolóedényen és csomagoláson, amelyben

tisztítószer vagy vegyi anyag van, tisztán látható címke legyen 

amelyen rajta van a szer neve és a használatára vonatkozó 

utasítások. A személyzet biztonsága érdekében kövessük a helyi

szabályokat. Soha ne töltsünk tisztítószert vagy vegyszert olyan

tartóedénybe, amelyben ételt is tárolhatunk.

14-15-16-17. Évente kétszer kártevôirtást kell végezni. A konyha

üzemelése közben írtást végezni nem szabad. Az elpusztult

rovarokat, rágcsálókat visszamaradt vegyszert meg kell 

semmisíteni. Csak zárt csapdák helyezhetôk ki.

18. Repülô rovarok ellen a nyitható ablakokat szúnyoghálóval kell

védeni.

19-20. A tisztítás hatékonyságát könnyen ellenôrizhetjük olyan

felügyelô rendszerekkel, mint a DiverseyLever Check PRO vagy

ATP nevû terméke. A Check PRO a szemmel nem látható fehérje

maradékokat mutatja ki, jelezve, hogy a tisztítás nem volt elég 

alapos. A fehérje maradvány táplálhatja a baktériumokat és így

veszélyeztetheti az élelmiszert. A szennyezôdés maradványok

kimutatása arra utal, hogy a felületet újra kell tisztítani. 

A személyzetnek rendszeresen oktassuk a hatékony tisztítási eljárá-

sokat. A Check PRO megmutatja az elérendô eredményt.

21-22-23-24-25. A szeméttartók legyenek láthatóan tiszták 

és fertôtlenítsük ôket, tetejüket tartsuk lefedve. A hulladék

eltávolítás ne keresztezze a folyamatban lévô ételkészítést.

A létesítmény fôzôterében hulladékgyûjtô edényt nem szabad 

tartani, csak a technológiai hulladék tárolására szolgálót.

A szennyvízleeresztôk legyenek láthatóan tiszták, legyen szabad 

a lefolyás és a lefolyók legyenek szagmentesek.

■ Személyi higiénia

1. Mindenki, aki a konyhába lép, viseljen tiszta felsôruhát, az étel

és az eszközök beszennyezésének elkerülése végett és mindig álljon

a dolgozók rendelkezésére tiszta váltóruha, hogy rendszeresen

átöltözhessenek. A munkahelyi és az utcai ruházat számára

megfelelô öltözôszekrényt kell biztosítani elkülönítve az élelmiszert

elôállító résztôl.

Minden személyes tárgy tartalmazhat szennyezôdést, úgyhogy távol

kell tartani az élelmiszerektôl. Az öltözôket tisztán kell tartani 

és a szennyes védôruhákat mindig megfelelô tartóedényekbe kell

dobni.

2. Az ékszeren, az órán könnyen megtelepednek a kórokozók 

és szintén megfertôzhetik az élelmiszert. A dolgozók körme mindig
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legyen rövid, könnyen tisztítható. A körömlakk könnyen 

lepattogzik, illetve, alatta nem jól látható a köröm szennyezettsége.

A túl sok kölni, vagy szemfesték rákerülhet az ételre, tehát konyhai

dolgozó ne alkalmazza.

3. A hajon is lehetnek baktériumok, s nem higiénikus, ha hajszál

esik az ételbe. A dolgozók csak tiszta, rendezett hajjal lépjenek 

a konyhába, s hajukat megfelelô módon kössék hátra, hogy 

se az ételre, se az eszközökre ne hulljon hajszál.

4. Utcai ruhát még a védôruha alatt se viseljünk .

5-6. Utcai cipôben TILOS a konyhában dolgozni, a balesetek 

elkerülése érdekében a személyzet speciális csúszásgátolt cipôt

viseljen.

7. A konyhában TILOS a dohányzás. Baktérium kerülhet a szájból

az ételre és a cigarettavég is könnyen beleeshet, szennyezheti az

ételt.

8-9-10. A személyzet mosdóhelyiségei legyenek távol a konyhától

és a raktárhelyiségektôl és máshová szellôzzenek. Minden lefolyó

és WC mûködjék megfelelôen. A területet tartsuk rendben és

tisztán, s rendszeresen fertôtlenítsük a kézzel érintett területeket,

mint a WC lehúzók és a csapok. Mindig álljon rendelkezésre 

elegendô WC papír és javasoljuk, hogy felirattal figyelmeztessük 

a személyzetet a kézmosás fontosságára Mindenütt legyenek 

könnyen megközelíthetô mosdók, hogy mindenki, gyorsan,

kényelmesen kezet tudjon mosni. A kézrôl sok fertôzés kerülhet 

az ételre, ha nem mossák meg, miután szennyezett dolgokat, vagy

felületeket érintettek. Aki élelmiszerekkel dolgozik, mindig mosson

kezet a munka elkezdése elôtt, WC használata után, szünet után, 

ha nyers élelmiszerhez, vagy hulladékhoz hozzáért, ha szennyezett

felületet, vagy csomagolást érintett, illetve miután a szájához,

arcához, stb. nyúlt. A kezet az ujjak között, a hüvelykujj környékén

különös gonddal meg kell mosni, valamint a tenyeret és a csuklót

is.  Ahol veszélyeztetett élelmiszert kell kezelni, szükséges a kéz

fertôtlenítése. Amennyiben kesztyû használatával védik az ételeket,

a kesztyûket ki kell dobni, vagy fertôtleníteni kell, amint 

beszennyezôdtek.

11. A szennyezett konyharuha, fogóruha, kesztyü mikrobiológiai

veszélyforrás lehet. Gondoskodjunk a megfelelô mosatásukról, 

fertôtlenítésükrôl.

12. Az emberi bôrön lévô vágás és horzsolás baktériumokat 

tartalmazhat, amelyektôl az étel megfertôzôdhet, úgyhogy vízálló

réteggel kell leragasztani, majd gumikesztyût, vagy ujjvédôt kell

ráhúzni. Ezek jó, ha élénk színûek, úgy jól látható, ha esetleg

leesnek.

13-14. Fertôzéssel rendelkezô ember ne dolgozzék a konyhában,

mert megfertôzheti az élelmiszert. Amennyiben a dolgozónak

gyomor bánatalmai, láza, hasmenése, torokgyulladása vagy 

bôrfertôzése van, azonnal jelentse a felettesének. Szükség esetén a

dolgozó forduljon orvoshoz, aki megállapítja, hogy felveheti-e a

munkát vagy sem.

15-16. Belépéskor minden dolgozónak munkaalkalmassági 

vizsgálaton kell részt venni és az egészségügyi nyilatkozatot ki kell

tölteni.

17. Az egész személyzet legyen tudatában annak, hogy felelôs az

élelmiszerek szennyezôdéstôl való védelméért, s tájékoztassuk ôket

arról, hogy saját munkaterületükön milyen higiéniai teendôik 

vannak. A tájékoztatást végezzük rendszeresen, hogy a dolgozók

mindig a legfrissebb információval rendelkezzenek és mielôtt bárki

munkába áll, kapja meg a megfelelô tájékoztatást.
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A beérkezô anyagok átvétele

A szállítmány

A megrendelésnek megfelelô áruk ●● ●●
A megrendelt mennyiség ●● ●●
A termék megfelelô jelölése, a termék azonosítható ●● ●●
A szállítmány teljes ●● ●●
Idôben érkezett ●● ●●
A minôség-megôrzési idô megállapítható és megfelelô ●● ●●

Külsô megjelenés/illat

Sérülés ●● ●●
Szennyezettség ●● ●●
Penész ●● ●●
Állati kártevôkre utaló jel ●● ●●
Gyanús anyag ●● ●●
A jármû állapota és a vezetô megjelenése megfelelô ●● ●●
Egyéb ●● ●●

Az áru folyamatos hûtése

Hômérséklet átvételkor:       • fagyasztott áru               ºC       • hûtött élelmiszer               ºC ●● ●●
A szállítmány megfelelô ●● ●●
Visszautasítva ●● ●●

Megjegyzés és intézkedések

igen nem

igen nem

igen nem

Dátum: Aláírás:
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SumaExpert                            4. sz. ûrlap

Oktatási nyilvántartó lap

Név:

Munkahely:

Képzettség

Korábbi oktatások tárgya, idôpontja:

Oktatás tárgya Idôpontja Az oktató aláírása A dolgozó aláírása



SumaExpert                            5. sz. ûrlap

HACCP felügyelet nyilvántartó lap

Dátum, idôpont Eredmény/megfigyelés Intézkedések Aláírás

A vállalat neve: HACCP Kézikönyv: Hivatkozási szám:

Kiadás dátuma: Kiadás száma: Oldal/Oldalból Jóváhagyta:

Termék:

Felügyeleti tevékenység:

A CCP helye, száma:

Elôírt gyakoriság:

Felülvizsgálva:

Dátum: Aláírás:



SumaExpert                            6. sz. ûrlap

Hely/
Hômérséklet Aláírás

Megjegyzés/
Dátum berendezés Idô Elôírt mért megfelel nem Intézkedés

felel meg

●● ●●

●● ●●

●● ●●

●● ●●

●● ●●

●● ●●

●● ●●

●● ●●

●● ●●

●● ●●

●● ●●

●● ●●

●● ●●

●● ●●

●● ●●

●● ●●

●● ●●

●● ●●

●● ●●

●● ●●

●● ●●

Hômérséklet ellenôrzési nyilvántartás

A vállalat neve: Hivatkozási szám:

Felülvizsgálta:

Név/beosztás: Dátum:



SumaExpert                            7. sz. ûrlap

Higiéniai felülvizsgálat/
Nem megfelelôségi ûrlap

Hely/Üzem: Dátum:

Vizsgált terület: Hivatkozási szám a HACCP tervben:

A nem megfelelôség leírása:

A helyesbítô tevékenység javasolt határideje:

A helyesbítô tevékenység:

Megfelelôen elvégezve

Nem megfelelô, új határidô

Nem megfelelô, új intézkedés

Felülvizsgáló aláírása: Felelôs vezetô aláírása:

Dátum: Dátum:

Ellenôrizte:

Dátum: Aláírás:



SumaExpert                            8. sz. ûrlap

Intézkedési terv

A vállalat neve: Hivatkozási szám:

Kiadás dátuma: Oldal/Oldalból Jóváhagyta:

Helyesbítô
Feladat Felelôs Határidô Ellenôrizte Dátum tevékenység

szükséges-e



■ 1991. évi XI. tv. – az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálatról (ÁNTSZ)

■ 7/1991. (IV. 26.) NM r. – az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat szervezetérôl és mûködésrôl

■ 21/1998. (IV. 8.) FM-BM-HM-IKIM-NM együttes r. – az élelmi-
szerek ellenôrzési rendjérôl

■ 1957. évi IV. tv. – az államigazgatási eljárás általános szabályairól
(többször módosított)

■ 1999. évi LXIX. tv. – a szabálysértésekrôl
■ 11/2000. (II. 23.) BM r. – a szabálysértésekrôl szóló 1999. évi

LXIX. tv. végrehajtásáról
■ 218/1999. (XII. 28.) Korm. r. – az egyes szabálysértésekrôl
■ 10/2000. (II. 23.) BM r. – a helyszíni bírságolás részletes szabályairól
■ 1997. évi LXXVIII. tv. – az épített környezet alakításáról és

védelmérôl
■ 253/1997. (XII. 20.) Korm. r. –  az országos településrendezési és

építési követelményekrôl (OTÉK)
■ 46/1997. (XII. 29.) KTM r. – az egyes építményekkel, építési mun-

■ 1. 1995. évi XC. törvény – Az élelmiszerekrôl
mód.: 1998. évi XXVII. törvény

A törvény megfogalmazza, hogy az élelmiszerek elôállítása és forgalma-
zása során olyan mûszaki, technológiai, közegészségügyi és élelmiszerhi-
giéniai feltételeket kell alkalmazni, amelyek biztosítják, hogy az élel-
miszer megfeleljen a követelményeknek, a fogyasztása biztonságos
legyen. A törvény meghatározza a felhasználásra kerülô és az élelmi-
szerekkel kapcsolatba kerülô anyagokkal szemben támasztott követelmé-
nyeket is. Feltételül szabja a dolgozók alkalmasságát a betöltött mun-
kakörre, valamint a közegészségügyi élelmiszerhigiéniai, minôségügyi és
környezetvédelmi alapismeretek elsajátítását.
Az elôállítók, forgalmazók kötelezettségévé teszi a tevékenységük során
rendszeresen ellenôrizni az élelmiszerek minôségét.
Meghatározza az élelmiszer ellenôrzô hatóságok ellenôrzési, intézkedési
feladatait.

■ 2. 1/1996. (I. 9.) FM-NM-IKM együttes rendelet az élelmiszer-
törvény végrehajtásáról
mód.: 35/1996. (XI. 30.) FM-NM-IKM r.

45/1999. (IV. 30.) FVM-Eüm-GM r.
16/2000. (IV. 6.) FVM-EüM-GM r.
77/2000. (X. 6.) FVM-EüM-GM r.

A törvény végrehajtási rendelete az élelmiszerek elôállítására és forgal-
mazására vonatkozó általános – egyes esetekben részletekbe menô –
elôírásokat tartalmaz a törvényben megfogalmazott alapkövetelmények
megvalósítására. Új eleme a végrehajtási rendeletnek, hogy az élelmiszer
elôállítás folyamatában kötelezôvé teszi a veszélyelemzô és elhárító rend-
szer alkalmazását az élelmiszerbiztonság megteremtésére.

■ 3. 40/1995. (XI. 16.) FM rendelet – A Magyar Élelmiszerkönyv
kötelezô elôírásairól

Az élelmiszertörvény által elôírt Magyar Élelmiszerkönyv – MÉ – (Co-
dex Alimentarius Hungaricus) az élelmiszerekre vonatkozó kötelezô
elôírások és ajánlott irányelvek gyûjteménye három kötetben került ki-
adásra.

Az I. kötete a kötelezô elôírásokat tartalmazza, melyek rendelettel kerül-
nek kiadásra.
A II. kötetben ajánlott irányelvek találhatóak, melyeket a MÉM értesítô-
ben tesznek közzé.
A III. kötet Hivatalos Élelmiszervizsgálati Módszertani Gyûjtemény.
Az elôírások, illetve az ajánlások azonosító számában az elsô helyen lé-
vô számjegy utal az Élelmiszerkönyv kötetére.
Pl.: I. kötet 1-2-95/2 Az élelmiszerekben használható adalék-

anyagok (1997. július 1.)
II. kötet 2-81 Sütôipari termékek 

(1997. július 1.)
III. kötet 3-1-1265/69 A cukor fô minôségi jellemzôinek vizsgá-

lati módszerei (1996. jan. 1.)

■ 4. 4/1997. (I.22.) Korm. rendelet – Az üzletek mûködésérôl és a
belkereskedelmi tevékenység folytatásáról
mód.: 136/1997. (VII. 29.) Korm. rendelet

102/1998. (V. 22.) Korm. rendelet
160/2000. (IX. 21.) Korm. rendelet

A kereskedô csak meghatározott üzletkörû üzletre kiadott mûködési en-
gedéllyel kezdheti meg és folytathatja tevékenységét. A tevékenység so-
rán az üzletkörben felsorolt termékek értékesíthetôk. A mûködési enge-
dély kiadásához be kell szerezni az elôzetes szakhatósági hozzájáruláso-
kat: a tevékenységtôl függôen az ÁNTSZ, az állategészségügyi, a tûzvé-
delmi, a környezetvédelmi, a növényegészségügyi, az építési, a közle-
kedési felügyeleti szakhatóságoktól, a rendôrhatóságtól és  külön jogsza-
bályban meghatározott hatóságtól, ha az szükséges. A mûködési enge-
délyben feltüntetett adatokban történô változás vagy eltérô tevékenység
esetén új mûködési engedélyt kell kérni.
A rendelet szabályozza az üzleten kívüli, a közterületi, az idény jellegû,
az alkalmi, a mozgóárusítás, a csomagküldô kereskedés, a szeszesital ki-
mérésének feltételeit. Az utolsó módosítás többek között megszabja,
hogy fûszerpaprika-ôrlemény kizárólag üzletben árusítható, zárt cso-
magolásban, melyen az elôírt adatokat feltüntették. A módosítás új mel-
lékletben határozta meg az üzletköröket, és valamennyi vendéglátóipari

kálatokkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi ható-
sági engedélyezési eljárásokról

■ 45/1997. (XII. 29.) KTM r. – az építészeti mûszaki tervdokumentá-
ció tartalmi követelményeirôl

■ 17/1999. (VI. 16.) EüM r. – az élelmiszerek vegyi szennyezettségé-
nek megengedhetô mértékérôl

■ 4/1998. (XI. II.) EüM r. – az élelmiszerekben elôforduló mikrobio-
lógiai szennyezôdések megengedhetô mérétkérôl

■ 55/1997. (VIII. 14.) FM-IKIM-NM-PM er. – az egyes élelmiszer-
ellenôrzési igazgatási szolgáltatásokért fiezetendô díjakról, valamint
a díjak és a minôségvédelmi bírság megfizetésének és felhasználásá-
nak módjáról.

■ 50/1996. (XII. 27.) NM r. – a népjóléti ágazatba tartozó egyes
államigazgatási eljárásokért és igazgatási jellegû szolgáltatásokért
fizetendô díjakról

■ 56/1997. (VIII. 14.) FM-IKIM-NM r. – az élelmiszerek megsem-
misítésének feltételeirôl és módjáról

■ 1993. évi X. tv. – a termékfelelôsségrôl

Jogszabályok

Közegészségügyi hatósági eljárások jogszabályai

A vendéglátóipari tevékenység fôbb jogszabályai



üzletben lehetôvé tette a tejital, teaital, kávéital, gyümölcs, dohányter-
mék, gyufa, postai cikk, folyóirat, napilap értékesítését.

■ 5. 33/1998. (VI. 24.) NM r. – A munkaköri, szakmai, illetve személyi
higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezésérôl
mód.: 27/2000. (IX. 30.) EüM r. (hatályos a kihirdetést követô 60.

naptól)
A munkáltató által foglalkoztatni kívánt személynél a munkavégzés meg-
kezdését megelôzôen elôzetes munkaköri alkalmassági vizsgálatot kell
végezni. A járványügyi érdekbôl kiemelt munkaterületeken, (ilyen az élel-
miszerellátás területe is) az elôzetes vizsgálatok kiegészülnek a járvány-
ügyi érdekbôl kötelezôen elôírt külön vizsgálatokkal. A betöltött munka-
körtôl függôen a járványügyi vizsgálatok köre: bakteriológiai, bôrgyógyá-
szati, TBC (ernyôképszûrés), nemibetegség (lues serológia). Egyidejûleg a
munkavállalónak a vizsgáló orvos által kiadott „Egészségügyi Nyilatko-
zat”-ot is ki kell töltenie, melyben kötelezi magát arra, hogy meghatározott
tünetek észlelése esetén soron kívüli alkalmassági vizsgálatra jelentkezik.
Ezek a tünetek: sárgaság, hasmenés, hányás, láz torokgyulladás, bôrkiütés,
egyéb bôrelváltozás, váladékozó szembetegség, fül- és orrfolyás. A kitöl-
tött nyilatkozat a vizsgáló orvosnál marad.
Az alkalmassági vizsgálatot elsô fokon a foglalkozás-egészségügyi alap-
szolgáltatást végzô (FESZ) orvos végzi. A vizsgálatok alapján alkalmassá-
gi véleményt ad ki, melyen a munkáltatóval közli, hogy a dolgozó „alkal-
mas”, „ideiglenesen nem alkalmas” vagy „nem alkalmas”. A munkavi-
szony megszûnését követô 30 nap után az újabb munkába álláshoz a jár-
ványügyi érdekbôl elôírt vizsgálatokat ismét el kell végezni.
A szakma elsajátítását megelôzôen, illetve a képzés, átképzés idôszakában
a tanuló, hallgató szakmai alkalmasságát orvosi vizsgálattal kell megálla-
pítani. A vizsgálatot az oktatást végzô intézmény orvosa végzi. A járvány-
ügyi érdekbôl kiemelt munkaterületen végzendô szakmai gyakorlat meg-
kezdése elôtt 1 héttel az elôírt járványügyi vizsgálatokat a tanulóknál is el
kell végezni és az egészségügyi nyilatkozatot is ki kell tölteni.
Személyi higiénés alkalmassági vizsgálatot a nem szervezett munkavég-
zés keretében tevékenységet folytatók esetében kell elôzetesen elvégeztet-
ni akkor, ha járványügyi érdekbôl kiemelt területen történik a munkavég-
zés. Ebben az esetben a járványügyi érdekbôl elôírt vizsgálatok alapján kell
az alkalmasságot megállapítani. A kitöltött egészségügyi nyilatkozatban
felsorolt tünetek észlelése esetén a tevékenységet folytatónak soron kívüli
vizsgálaton kell megjelenni. A tevékenység megszüntetését követôen 30
nap után az újabb munkába álláshoz a személyi higiéniás  alkalmassági
vizsgálatot  meg kell ismételni.
A járványügyi érdekbôl kiemelt munkaterületeken (melyeket a rendelet 1.
sz. melléklete tartalmaz) a vizsgálatok során az „Egészségügyi Nyilatko-
zat”-on kívül az „Egészségügyi nyilatkozat és vizsgálati adatok” címû
könyvecskét is ki kell tölteni. A könyvecskét a vizsgált személy ôrzi meg.

■ 6. 65/1999. (XII. 22.) EüM r. – A munkavállalók munkahelyen tör-
ténô egyéni védôeszköz használatának minimális biztonsági és
egészségvédelmi követelményeirôl

A rendelet a szervezett munkavégzés keretében történô munkavégzésre
(munkáltatóra és munkavállalóra) terjed ki.
Nem minôsül védôeszköznek az a ruha, melyet nem a munkavállaló bizton-
ságának, egészségének védelmére terveztek, vizsgáltak. A különbözô élel-
mezési tevékenységekre kiadott jogszabályok elôírásának megfelelôen
azonban – az élelmiszerek védelmének érdekében is – kötelezô a dolgozók
részére a védôruha használata.

■ 7. 80/1999. (XII. 28.) GM–EüM–FVM együttes rendelet – A ven-
déglátás és közétkeztetés keretében történô élelmiszer-elôállítás
és -forgalmazás feltételeirôl (hatályos 2000. márc. 28-tól)

A rendelet meghatározza a vendéglátás, közétkeztetés és a különbözô ven-
déglátó termékek fogalmát.

A vendéglátó és közétkeztetô tevékenység során elôállított termékek minô-
ségéért a vendéglátó, a közétkeztetô felel. A vendéglátó termék elôállítójá-
nak a HACCP rendszer elôírásai szerinti saját minôségbiztosítási rendszert
kell mûködtetnie (2002. január 1-tôl).
A vendéglátó termékekrôl az elôállítás helyén nyilvántartást kell vezetni,
mely tartalmazza az összetételre, csomagolásra vonatkozó adatokat. A
nyilvántartást az elôállítás megszûnését követô 2 évig meg kell ôrizni. A
vendéglátó termékek minôségi és közegészségügyi megfelelôségének ta-
núsítása az elôállító kötelezettsége. A csomagoláson feltüntetett és az elôírt
adatokat tartalmazó jelölés, kiszállításkor a kísérôjegyen közölt gyártási és
minôségmegôrzési idô a megfelelôség tanúsítását jelenti.
A fagylalt elôállításáról fagylaltkönyvet kell vezetni. A fagylalt elôállító
helyiségekben csak a fagylalt gyártásához szükséges anyagok tárolhatók,
illetve a gyártással összefüggô mûveletek végezhetôk. Az elôállításhoz
használt edényeket, eszközöket maradandó jelöléssel kell ellátni. Az elôál-
lítás részletes feltételeit a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.
A 2. sz. melléklet a közétkeztetésre vonatkozó energia-, tápanyagbeviteli,
illetve élelmiszernyersanyag felhasználási javaslatokat tartalmazza.

■ 8. 9/1985. (X. 23.) EüM–BkM rendelet – Az étkeztetéssel kapcsola-
tos közegészségügyi szabályokról
52390/1985. (Eük. 21.) szakmai irányelv (mosogatás, tojásfertôt-
lenítés)

A rendelet vendéglátás és minden más étkeztetési forma keretében történô
ételkészítés (elôállítás), tárolás, szállítás, feldolgozás és a forgalom-
bahozatal szabályait tartalmazza. Meghatározza a létesítményekre, a beren-
dezésekre és az üzemelésre vonatkozó feltételeket. A rendelet mellékleté-
vel kiadott szabályzat fejezetei:

I. Általános rendelkezések – a létesítménynek telepítése, tervezése, a te-
vékenységnek megfelelô számú és kapcsolódású és belsô kialakítású
helységek, melyek meghatározzák a mûködés körülményeit.

II. Üzemelési elôírások – az élelmiszerek védelmét szolgáló szakosított
árutárolás, a hûtési hôfokok (0 – + 5 °C, illetve –18 °C) folyamatos el-
lenôrzése
– gondos elôkészítés és biztonságos ételkészítés
– a készételek védelme a forgalmazás során, a tárolás, a tálalás, kiszol-

gálás alatt
– mosogatás menete
– védelmet biztosító csomagolás, szállítás

III. Takarítás – a munka közbeni folyamatos és a munkafolyamatok, napi
munkavégzés utáni tisztítás, fertôtlenítés, rovarok – rágcsálók elleni vé-
dekezés

IV. Dolgozókra vonatkozó elôírások – egészségi állapot, védôruha, szemé-
lyi tisztaság, élelmezésegészségügyi képzés, továbbképzés.

■ 9. 41/1997. (V. 28.) FM rendelet – Az Állategészségügyi Szabályzat
kiadásáról

Az üzletekre vonatkozó élelmiszerhigiéniai vizsgálatokat a szabályzat
második része tartalmazza A rendelet hatálya az állati eredetû élelmisze-
rek elôállításának, tárolásának, forgalombahozatalának vizsgálatára ter-
jed ki. Nem terjed ki a vendéglátó, közétkeztetô helyeken történô ételké-
szítésre és a cukrásztermékek elôállítására. A vendéglátóipari raktárban
lévô állati eredetû élelmiszerek vizsgálatára és ellenôrzésére azonban
igen.
A szabályzat meghatározza, hogy nyershús, húskészítmény eredetét a fel-
használás helyén számlával (hússzállítási igazolással) kell igazolni. Meg-
határozza a nyershúsok és mélyhûtött termékek szállítási feltételeit. Elôírja
a különbözô fajú állatok húsának egymástól és más élelmiszerektôl való el-
különített hûtését. A húsok tárolási hôfoka 0 - + 5 °C, a fagyasztott termé-
keké -18 °C. A vendéglátó és közétkeztetést végzô helyen lehetôség van a
friss elôhûtött tôkehús, baromfi-, nyúl-, hal-, vadhús egyszeri felhasználást
szolgáló adagokban légmentes csomagolásban, a fagyasztás dátumának,

Jogszabályok



húsféleség megnevezésének és származásának feltüntetése mellett a -18
°C-on való lefagyasztására és tárolására.

■ 10. 16/1982. (XII. 30) EüM rendelet – A gombával kapcsolatos köz-
egészségügyi szabályokról

Forgalomba hozni, feldolgozni, illetôleg vendéglátás során felhasználni
csak termesztési igazolással ellátott (vagy  szállítólevéllel átadott) termesz-
tett gombát szabad.
Szabadon termô gombából élelmiszer csak akkor készíthetô, ha azt gomba-
vizsgáló szakellenôr emberi fogyasztásra alkalmasnak minôsítette. Az errôl
szóló igazolást a felhasználás helyén kell tartani. A nyers gombát 24 órán
belül fel kell használni. Gombás étel (hidegkonyhai termék kivételével)
csak a készítés napján értékesíthetô.

■ 11. 1/1987. (I. 15.) EüM-BkM-KkM sz. együttes rendelet – A külföl-
di élelmiszerek behozatalának egészségügyi feltételeirôl

A rendelet hatálya a külföldrôl származó és kereskedelmi forgalomba ke-
rülô élelmiszerek élelmezésegészségügyi szempontból történô vizsgálatára
terjed ki. A vendéglátásban a felhasználásra kerülô különleges nyers élel-
miszerek, valamint a hazánkban még nem engedélyezett adalékanyagok
vizsgálatát érinti a rendelet.
A nyers, a félkész élelmiszerek, élelmiszer nyersanyagok vizsgálatáról kü-
lön jogszabályok rendelkeznek. A közegészségügyi szempontból való
megfelelôség vizsgálatát az élelmiszertörvény írja elô. Ezen kívül az Állat-
egészségügyi Szabályzat és a növényvédelemrôl szóló jogszabályok tartal-
maznak ide vonatkozó rendelkezéseket.
Minden hazai forgalomba kerülô élelmiszer csomagolásán – egyedi és
nagy fogyasztói csomagoláson egyaránt – jól olvashatóan, magyar nyelven
kell feltüntetni a tájékoztatáshoz és az ellenôrzéshez szükséges jelöléseket
(Élelmiszertörvény).

■ 12. 18/1988. (VI. 3.) NM r. – A fertôzô betegségek és a járványok
megelôzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekrôl

Az egészségügyi kártevôk ellen védekezni kell. A védekezésrôl az épület
(terület) tulajdonosa, használója, üzemeltetôje köteles gondoskodni. Élel-
mezési egységekben védekezni kell a házilegyek, a csótányok, a rágcsálók
ellen. A védekezés módja a zárt hulladéktárolás, a keletkezett hulladékok
folyamatos elszállítása, a tárolóedények tisztántartása. A csótányok és rág-
csálók megtelepedésének, elszaporodásának megelôzésére évente legalább
két alkalommal vegyszeres kezelést kell végezni.

■ 13. 2000. évi XXXV. tv – A növényvédelemrôl (hatályos a kihirdetést
(V. 18.) követô 90. naptól)

A termelô köteles növényvédelmi tevékenységérôl, a növények vegyszeres
kezelésérôl nyilvántartást vezetni, és az ellenôrzéskor azt bemutatni. Tilos
olyan növényt, növényi terméket forgalomba hozni, amely a jogszabályban
megállapított, megengedett határértéknél magasabb növényvédô szermara-
dékot vagy termésnövelô anyagból származó toxikus vegyi anyagot tartal-
maz. Növényvédô szerrel (egyéb engedélyköteles anyaggal) kezelt élelmi-
szert csak a szerre megállapított élelmezés-egészségügyi várakozási idô el-
teltével lehet forgalomba hozni, felhasználni. Tilos növényvédô szereket
élelmiszerekkel együtt szállítani, tárolni árusítani.

Élelmiszer-ellenôrzést végzô hatóságok:

FM – megyei/fôvárosi állategészségügyi és élelmiszer ellenôrzô állo-
mások,

– Országos Borminôsítô Intézet

■ 14. 5/1990. (II. 28.) SZEM rendelet – Az ételmérgezés esetén köve-
tendô eljárásról

Az elôállító, forgalmazó, étkeztetô ha tudomására jut, hogy az általa készí-
tett, forgalomba hozott ételtôl megbetegedés (élelmiszermérgezés, élelmi-
szerfertôzés) fordult elô, haladéktalanul bejelentést köteles tenni a tisztior-
vosi szolgálat helyileg illetékes intézetéhez. A gyanúsított étel forgalmazá-
sát, kiszolgálását azonnal meg kell szüntetni, és intézkedni kell a hatósági
vizsgálat megkezdéséig a helyszín változatlan állapotban történô megôrzé-
sére. A vizsgálatban mindenki köteles együttmûködni az ellenôrzést vég-
zôkkel, és a vizsgálat érdekében minden anyagot, iratot rendelkezésre kell
bocsátani.

■ 15. 1999. évi XLII. tv – A nemdohányzók védelmérôl és a dohány-
termékek fogyasztásának egyes szabályairól

A törvény a dohánytermékek fogyasztásának alapvetô szabályaként hatá-
rozza meg azokat az intézményeket, ahol:
1. csak a dohányzásra kijelölt helyeken lehet dohányozni (közforgalmú in-
tézményben, közlekedési eszközön, zárt terû rendezvényen, munkahelyen),
2. nem lehet dohányozni és nem jelölhetô ki dohányzóhely (az egészség-
ügyi alapellátást nyújtó, illetve járóbeteg ellátó, a gyermekjóléti és szociá-
lis intézményekben, a helyi tömegközlekedési eszközökön, a sportlétesít-
mények sporttevékenységre használt zárt helyiségeiben),
3. dohányzóhely kijelölése nélkül is lehet dohányozni. A szórakoztató ven-
déglátó helyeken a vendégforgalom számára nyitva álló, élelmiszerek, ita-
lok kiszolgálására, helyben történô fogyasztásra szolgáló helyeken dohány-
zóhely kijelölése nélkül is lehet dohányozni – ha ott meleg – és hidegkony-
hai, cukrászati készítményeket nem szolgálnak ki, illetve azokat csak ki-
egészítô jelleggel forgalmazzák.
A kijelölt dohányzóhelyek megfelelôségét az ÁNTSZ illetékes városi, fô-
városi kerületi intézetei, tûzvédelmi szempontból a tûzvédelmi hatóság jo-
gosultak ellenôrizni. Aki a törvényben foglalt korlátozást, kötelezettséget
megszegi, egészségvédelmi bírság megfizetésére köteles. A dohánytermé-
kek kereskedelmi forgalmazásával kapcsolatos rendelkezések betartását a
megyei (fôvárosi) fogyasztóvédelmi felügyelôség ellenôrzi. Ide vonatkozó
tilalmak megszegése esetén fogyasztóvédelmi bírságot kell fizetni.
Hatályos 1999. nov. 1-tôl, a már mûködô, szórakoztató, vendéglátó helyek-
nél a dohányzás korlátozása, dohányzóhely kijelölésére vonatkozó elôírá-
sok 2001. jan. 1-tôl.)

■ 16. 43/1998. (VI. 24.) IKIM r. – A vendéglátó üzletek kategóriába
sorolásáról, valamint ártájékoztatásáról (többször módosított)

A vendéglátó üzlet üzemeltetôje köteles üzletét kategóriába sorolni (I–IV.
kat.). A kategóriába sorolást az üzlet megnyitása elôtt ( a már mûködô üz-
letek 1998. dec. 31-ig) be kell jelenteni. A kategóriába sorolásról a vendé-
geket tájékoztatni kell.
Azt, hogy az üzlet megfelel a kategóriába sorolás feltételeinek – a jegyzô,
a Gazdasági Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala (GM
EKH) és a Fogyasztóvédelmi Fôfelügyelôség ellenôrzi. Az EKH alacso-
nyabb kategóriába sorolhatja az üzletet, a jegyzô pedig, ha az üzlet egyik
kategória követelményeinek sem felel meg, a mûködési engedélyt vissza-
vonja. 
(Lezárva: 2000. október 31.)

BM – a Belügyminisztérium által kijelölt szerv
HM – Magyar Honvédség Egészségügyi Szolgálata
NM – Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi illetékes intézetei
IKIM – Fogyasztóvédelmi Fôfelügyelôség és a megyei/fôvárosi fel-

ügyelôségek
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Ellenôrzés és hatósági intézkedés



Az ellenôrzéshez szükséges iratok

A hatósági ellenôrzés általában mindig elôzetes bejelentés nélkül törté-
nik. Az üzletben mindig jelen kell legyen vagy az üzlet vezetôje, vagy
távolléte alatt a vezetôi teendôkkel megbízott személy. Bizonyos irato-
kat is állandóan az üzletben kell tartani, számítva  egy esetleges
ellenôrzésre: a mûködési engedélyt, az üzemeléshez kiadott szakhatósá-
gi hozzájárulásokat, az  áruk eredetét igazoló dokumentumokat (szám-
lák, szállítólevelek, egyéb árukísérô iratok), vendéglátóhelyeken az elô-
állított termékek anyagkiszabatára, összetételére vonatkozó dokumentá-
ciót, nyilvántartást.

A közegészségügyi ellenôrzés menete

A közegészségügyi ellenôrzéseket tisztiorvosok, vagy fôiskolát végzett
közegészségügyi-járványügyi felügyelôk végzik. Ellenôrzéskor szemé-
lyi igazolvánnyal együtt érvényes, a tisztiorvos pecsétjével és aláírásá-
val ellátott igazolvánnyal igazolják magukat. Az ellenôrzés során vizs-
gálják az üzlet általános higiéniás állapotát, állagát, a felhasznált alap-
anyagokat, az árutárolás módját, a technológiát, a dolgozók egészség-
ügyi kivizsgáltságát és személyi higiénéjét, valamint sok más közegész-
ségügyi szempontból fontos feltétel teljesülését. Az ellenôrzéssel egy-
idejûleg sok esetben mintavételezésre is sor kerül.

Az ellenôrzést követô intézkedések

Rendelkezô határozat
Amennyiben olyan hiányosságot tapasztal az ellenôrzés, melynek fel-
számolása idôt és beruházást igényel, de nem indokolja az üzlet azonna-
li felfüggesztését, az üzemeltetôvel történô elôzetes konzultáció figye-
lembevételével határozatban rendelik el a hiányosság felszámolását,
egyidejûleg megnevezve a teljesítésért felelôs személyt. Ha a határozat-
ban foglaltakkal a kötelezett nem ért egyet, a kézhezvételtôl számított
15 napon belül fellebbezést nyújthat be. Ezt a másodfokon eljáró állam-
igazgatási szerv – a közegészségügyi, járványügyi vonatkozású szabály-
sértéseknél az ÁNTSZ fôvárosi/megyei intézete bírálja el. A másodfo-
kú határozat a bíróságon megtámadható. A fellebbezésnek a végrehaj-
tásra halasztó hatálya van, kivéve, ha a határozatot az ügy súlyosságára
való tekintettel  azonnal végrehajthatónak nyilvánították. Amennyiben
a határozat jogerôre emelkedett, és az abban elôírtakat a megadott
határidôre nem hajtják végre, 100 000 Ft végrehajtási pénzbírság szab-
ható ki. Jó tudni, hogy – még  a határidô letelte elôtt – alapos indokra
hivatkozva kérhetô a határidô módosítása. Az eljárásra az államigazga-
tási eljárásról szóló, többször módosított 1957. évi IV. törvény elôírásai
vonatkoznak. 

Szabálysértési eljárás
A szabálysértés jogszabályi elôírásokkal ellentétes tevékenységben
vagy mulasztásban megnyilvánuló cselekmény, mely lehet szándékos
vagy gondatlan. Az ellenôrzések során tapasztalt szabálytalanságokért
felelôs személyt a szabálysértési hatóság eljárás alá vonja. A szabálysér-
tések miatt alkalmazható büntetések a pénzbírság és az elzárás.
A pénzbírság legalacsonyabb összege 1000 Ft, legmagasabb összege
150 000 Ft. A meg nem fizetett pénzbírságot (amennyiben nem hajtha-
tó be) közérdekû munkára, illetve elzárásra kell változtani.
A szabálysértési hatóság határozata ellen kifogás nyújtható be, melyet a
helyileg illetékes bíróság bírál el. A bírósági végzés ellen fellebbezni
nem lehet.

Helyszíni bírság
A helyszíni bírság a szabálysértési bírság helyszínen alkalmazható
egyszerûsített formája. Akkor alkalmazható, ha az elôírások kisebb

mértékû megsértését tapasztalja az ellenôrzés, és az elkövetô a helyszí-
nen van, mulasztását elismeri. A helyszíni bírság esetén nincs jogorvos-
lati lehetôség. Mértéke 500 Ft-tól 10 000 Ft-ig terjedhet, melyet 30 na-
pon belül a helyszínen átadott csekken kell befizetni. A meg nem fize-
tett helyíni bírságot is a szabálysértési eljárás szabályai szerint kell be-
hajtani.

Minôségvédelmi bírság
Ha a vizsgálat során az élelmiszerellenôrzô hatóság megállapítja, hogy
az elôállított illetve forgalomba hozott élelmiszer nem felel meg az
elôírt, illetve a jelölt minôségi jellemzôknek, vagy az engedélyezett
szintet meghaladó mértékben az egészségre káros anyagot tartalmaz,
minôségvédelmi bírságot szab ki.
A minôségvédelmi bírság kiszabásáról az 1995. évi XC. törvény (az
élelmiszerekrôl) rendelkezett, de konkrét alkalmazására vonatkozó ren-
delet csak 1997-ben látott napvilágot.
A 55/1997. (VIII. 14) FM–IKIM–NM–PM rendelet leírja azokat a tény-
állásokat, melyek esetén a minôségvédelmi bírságot ki kell szabni
(gyártmánylaptól eltérô összetétel, érzékszervi hiba, határérték feletti
toxikus anyag, kórokozó mikroorganizmusok jelenléte, határérték felet-
ti mikrobiológiai, kémiai, fizikai, radiológiai szennyezôk jelenléte, élel-
miszerek minôségmegôrzési idejének önkényes meghosszabbítása, le-
járt fogyaszthatósági, minôségmegôrzési idejû élelmiszer forgalmazása,
hibás jelölés, tömeg-, illetve térfogathiány, (élelmiszerhamisítás).
A bírság mértéke egy szorzattal számítható ki:

Bírság = Egységár × Mennyiség × Faktor

A sorozatfaktor tényállástól függôen 0,6–1,0  lehet. A kiszabott bírság
20 000 Ft-nál kevesebb nem lehet, és nem haladhatja meg az 1 000 000
Ft-ot. A bírságot kiszabó határozat ellen fellebbezni a rendelkezô hatá-
rozatnál leírtaknak megfelelôen lehet. Minôségvédelmi bírsággal együtt
a szabálysértési pénzbírság és helyszíni bírság is kiszabható.

Egyéb intézkedések 
Indokolt esetben az adott egység tevékenységének teljes vagy részleges
felfüggesztése, a dolgozó munkavégzéstôl való eltiltása, élelmiszerek
zárolása, megsemmisítése is elrendelhetô.
Meg kell tiltani a forgalmazását, felhasználását, ha:
– az határértéket meghaladó mennyiségû mikroorganizmust, kórokozót

tartalmaz,
– a csecsemôk és gyermekek táplálására szolgáló és diétás élelmiszerek

esetében ha mikotoxinnal kimutatható mértékben szennyezett, vala-
mint, 

– ha a járványügyi vizsgálat alapján valószínûsítetten kórokozóval
szennyezett,

– amely érzékszervileg is megállapíthatóan romlott, vagy más vizsgála-
tok alapján fogyasztásra alkalmatlan, továbbá amelynek fogyasztható-
sági ideje lejárt. (ezekben az esetekben az élelmiszereket nem kell
vizsgálni mikrobiológiai szempontból – kivéve a megbetegedések
esetét).

A rendeletben elôírt határértékeket meghaladó mennyiségû vegyi (ké-
miai) szennyezô anyagot tartalmazó élelmiszert tilos forgalomba hozni,
forgalomban tartani. A határértéket meghaladó kioldást mutató felülete-
ket, edényeket tilos az élelmiszerekkel érintkezésben felhasználni. A
szennyezô anyagot tartalmazó (vagy arra gyanús) élelmiszert zárolni
kell, és más élelmiszerektôl elkülönítetten tárolni. Vegyi szennyezett-
ségnek kell tekinteni az élelmiszerben nem engedélyezett adalékanya-
gok, hozzáadott anyagok jelenlétét, illetôleg a határértékeket meghala-
dó mennyiségû adalékanyagot is.

(Lezárva: 2000. október 31.)
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Housekeeping

A DiverseyLever nagy hatékonyságú,
könnyen használható, teljeskörû
housekeeping rendszert fejlesztett ki,
padlóápoló-tisztító és karbantartó 
termékeit a higiéniai ipar vezetô 
termékeiként tartják számon. 
E csúcsminôség a tisztítószerek inten-
zitásának, a készülékek széles 
skálájának és a kitûnô 
tréningeknek 
az összhangjára épül.

Konyhai higiénia

Biztosan állíthatjuk, hogy mosogató-
rendszerünknek nemigen akad
versenytársa. Mosogató és fertôtlenítô
koncentrátumaink minden tisztítási
feladatot látványos és tökéletes 
eredménnyel oldanak meg.

Textilápolás

A mosodaiparban szerzett széleskörû
tapasztalataink lehetôvé teszik, hogy
szinte minden igényét hatékonyan ki-
elégítsük, legyen az Ön cége kis üdülô-
helyi motel, vagy nagy, világszerte
ismert nemzetközi szállodalánc tagja.

Személyi higiénia

A Lever személyi higiéniai 
termékeket kéz-, haj-, és testápo-
lásra fejlesztették ki. A ter-
mékkínálatban ugyanakkor 
szerepelnek speciálisan 
foglalkozásokhoz 
kifejlesztett 
bôrápoló 
termékek 
is.

Unilever Magyarország Kft. – 
DiverseyLever Divízió
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Tel.: (36-23) 509-100
Fax: (36-23) 509-101
Ügyfélszolgálat: Tel.: (36-23) 509-200 Fax: (36-23) 509-201
www.diverseylever.com

Csúcsminôség a takarításban


