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Mikrobák az 

élelmiszerekben 

  

A különböző mikroorganizmusok csaknem mindenütt előfordulnak a természetben: talajban, 

vizekben, levegőben, növényeken, állatok  (ember ) testfelületén, emésztőcsatornában, 

légutakban. 

A mikroorganizmusok: 

-többsége szaprofita, csak elenyésző töredéke képes megbetegedést előidézni, 

- anyagcsere aktivitásuk segíti a savanyított tejtermékek, számos sajtféleség jellemző 

tulajdonságainak kialakítását (hasznos mikrobák). 

DE: a nyers és feldolgozott élelmiszerekben elszaporodó mikrobák anyagcsere tevékenységük 

következtében az élelmiszerek romlásához vezethetnek. 

 

Az élelmiszerek mikrobákkal való szennyeződése káros. 

 

Az élelmiszer-higiénia feladata az élelmiszerek mikrobákkal  való fertőződésének, 

szennyeződésének megelőzése.  

 

Vonatkozó előírások: 

852/2004/EK rendelet, 853/2004/EK rendelet vagy 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet 
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Tejtermelési 

higiénia 

  

A közfogyasztásra szánt nyers tejet termelő gazdaságokat az illetékes hatóság nyilvántartásba 

veszi. 

 

Állatállományra vonatkozó követelmények: 

1. A tejelő állat vagy állomány gümőkórtól és brucellózistól mentes, 

2. a tejelő állatok egészségesek, 

3. a tejelő állatok tőgye egészséges, 

4. az állatokat csak engedélyezett állatgyógyászati készítményekkel kezelik és betartják az 

élelmezés-egészségügyi várakozási időt. 

A tejtermelő gazdaságokra vonatkozó higiéniai előírások: 

1. Fejés,(fejőház,) tejház, tejszállítás higiéniája 

2. Nyers tej minősítés 

 

Vonatkozó előírások: 

852/2004/EK rendelet, 853/2004/EK rendelet vagy 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet 
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Tejfeldolgozási 

higiénia  

  

A közfogyasztásra szánt tejterméket előállítókat az illetékes hatóság engedélyezi (HU számos 

üzemek) vagy nyilvántartásba veszi (kistermelők). 

 

Megelőző eljárások követelményei: 

1. Infrastrukturális és berendezésekre vonatkozó követelmények, 

2. Nyersanyagokra vonatkozó követelmények, 

3. Élelmiszerek biztonságos kezelése, 

4. Élelmiszeripari hulladékok kezelése, 

5. Kártevő irtási eljárások, 

6. Higiéniai eljárások (tisztítás és fertőtlenítés), 

7. Vízminőség, 

8. Hűtési lánc fenntartása, 

9. Dolgozók egészsége, 

10. Személyi higiénia, 

11. Továbbképzés 

+Helyes gyakorlatról szóló útmutatók 

+HACCP 

Vonatkozó előírások: 

852/2004/EK rendelet, 853/2004/EK rendelet vagy 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet 
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Sajtok  
  

A sajtok mikrobiológiai szempontból érzékeny termékek. 

A biztonságos, jó minőségű termék  előállítás egyik alapvető feltétele a szükséges mértékű idő 

alatt bekövetkező tejsavtermelődés. 

A gyenge, lassú vagy elmaradt tejsavtermelés a sajtok minőségének romlását, a romlást okozó 

és/vagy patogén mikrobák elszaporodását okozhatja. 

A mikroorganizmusok származhatnak az alapanyagokból, de belekerülhetnek a sajtokba a 

technológia során bekövetkező kontamináció következtében is. 

 

Közegészségügyileg biztonságosabbak a hőkezelt tejből előállított vagy legalább 60 napig érlelt 

sajtok. 

 

A megbetegedést elsősorban a nyers tejből készített lágy sajtok és az alacsony 

tejsavtartalmú sajtok okozzák. 

A pasztőrözött tejből készített savas alvasztású, friss sajtok csekély kockázatot jelentenek 

szemben a nyers tejből előállított oltós alvasztású lágy sajtokkal összehasonlítva. 

 

A felületi flórával érő sajtok (camembert, brie) esetében a gomba a szaporodáshoz a tejsavat 

felhasználja, így a penészréteg kialakulása során a pH kismértékben nő, ami elősegítheti a 

kórokozók pl. L. monocytogenes elszaporodását. 

 

 

 

 

5 Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság 



Élelmiszer 

eredetű 

megbetegedések 

  

Az élelmiszer eredetű megbetegedések az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint 

világszerte jelentős, és egyre növekvő problémát jelentenek. 

 

Azokban az országokban, ahol megbízható bejelentési rendszer működik, a megbetegedések 

számának folyamatos emelkedését jelzik. 

 

Az élelmiszer eredetű megbetegedések előfordulásának gyakoriságát a WHO még a fejlett ipari 

országok vonatkozásában az évenként előforduló összmegbetegedések 10-30%-ra becsüli, 

melynek csak a töredéke kerül bejelentésre. 

 

Az élelmiszer eredetű megbetegedés: fertőzéses vagy mérgezéses jellegű megbetegedés, mely 

biztosan vagy gyaníthatóan élelmiszer vagy víz közvetítésével jön létre. 
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Zoonósisok A zoonotikus kórokozók olyan ágensek, amelyek képesek az állatokról az emberre 

(ritkábban az emberről állatra) átjutni és megbetegedést okozni. 

 

Az élelmiszerek fertőződése, szennyeződése alapvetően két formában történik: 

elsődleges fertőzés: az alapanyag intravitális fertőződése (hús, tej, tojás) révén 

másodlagos szennyeződés: termék előállítása során (kenődése) szennyeződés 

 forrása: állat, berendezés, eszköz, dolgozó 

 

Kórokozók: baktériumok, ritkábban paraziták 

 

Az egyes betegségek jelentőségének  megítélésekor a gyakoriság mellett mindenképp 

figyelembe kell venni azok súlyosságát. 
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Zoonósisok Zoonotikus kórokozók által előidézett megbetegedések Magyarországon 

 

Esetek/halálesetek 
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Salmonellosis 
(S. enteritidis,  
S. typhimurium) 

6246/9 6446/3 5867/5 5122/6 5521/9 3215/7 5101/15 

Campylobacteriosis 7201/0 6135/0 6384/0 7250/1 8490/1 8366/0 8580/1 

Listeriosis 20/10 11/4 13/2 24/0 39/11 0/0 0/0 

Verotoxin-termelő 
Escherichia coli  
O157 

7/0 4/0 10/0 13/1 18/0 0/0 0/0 



Mikrobiológiai 

kritériumok 

 

Az élelmiszerek mikrobiológiai kritériumairól szóló 2073/2005/EK rendelet 

Élelmiszerbiztonsági kritérium, technológiai kritérium 

 

 

Az élelmiszerekben előforduló mikrobiológiai szennyeződések megengedhető mértékéről szóló 

4/1998. (XI. 11.) EüM rendelet 

2. számú melléklet  

 Az élelmiszer megítélését befolyásoló kórokozók 

3. számú melléklet 

 Az élelmiszerrel kapcsolatos tevékenység során használt berendezés, felszerelés, gép, 

 munkaeszköz, élelmiszerrel közvetlenül érintkező munkafelület és csomagolóanyag, 

 valamint a személyi tisztaság élelmiszer-biztonsági mikrobiológiai vizsgálata 

4. számú melléklet 

 Az élelmiszer-előállítás belső minőségellenőrzését szolgáló mikrobiológiai vizsgálatok és 

 ajánlott határértékek 
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Mikrobiológiai 

kritériumok 

Az élelmiszerek mikrobiológiai kritériumairól szóló 2073/2005/EK rendelet 

Élelmiszerbiztonsági kritérium: 

Élelmiszer-kategória   Mikroorganizmus   Határérték 

Fogyasztásra kész élelmiszerek   Listeria monocytogenes   100 cfu/g 

Nyers vagy termizált tejből készült sajt   Salmonella    0/25g 

Nyers vagy termizált tejből készült sajt   Koaguláz-pozitív staphylococcusok 0/25g 

     által termelt enterotoxin 

Technológiai kritérium 

Hőkezelt tejsavóból vagy tejből készült sajt E. coli 

 

Nyers tejből készült sajt   Koaguláz-pozitív staphylococcusok 

 

Pasztőrözés hőmérsékleténél alacsonyabb Koaguláz-pozitív staphylococcusok 

hőmérsékleten hőkezelt tejből készült sajt  

és pasztőrözött vagy annál intenzívebb  

hőkezeléssel kezelt tejsavóból vagy tejből készült érlelt sajt  

 

Pasztőrözött vagy annál intenzívebb    Koaguláz-pozitív staphylococcusok 

hőkezeléssel kezelt  

tejsavóból vagy tejből érlelés nélkül készült kenhető sajt (friss sajt) 
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Listeria 

monocytogenes 

 

Előfordul: talajban, állatok (ember) bélcsatornájában 

Pasztőrözéssel elpusztítható, de képes 2-4°C hőmérsékleten is szaporodni, nagyfokú sótűrő 

képességgel rendelkezik, 

Felületeken biofilmet képez. 

Fertőzési forrás: nyers tej (juh, kecske), juhtúró, lágy sajtok 

Tünetek: rossz közérzet, fejfájás, hányinger, hasmenés, felső légúti fertőzés 

Gyerekek, idősek, csökkent immunműködésű személyek: agyhártya és agyvelőgyulladás 

Terhes nők: vetélés 
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Stapylococcus 

aureus 

 

Előfordul: talajban, vízben, levegőben, állat/ember bőrfelszínén, légutak nyálkahártyáján 

Pasztőrözéssel elpusztítható,  

viszonylag sótűrőek,   

kicsi a vízaktivitás igényük (szaporodás 0,83, toxintermelés 0,86), 

6°C-ig szaporodik, 10°C alatt toxint nem termel 

pH 4,0 –ig szaporodik, toxintermelés pH >=4,5 

Felületeken biofilmet képez. 

Fertőzési forrás: nyers tej és abból készült sajtok 

Toxintermelés >105 sejt/g 

Tünetek: hányás, vízszerű hasmenés 
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Hatósági 

mikrobiológiai  

vizsgálatok 
 

 

Évente 400 sajtminta kerül monitoring mikrobiológiai vizsgálatra, 

 

élelmiszerbiztonsági kifogás az elmúlt 1,5 évben nem merült fel. 
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élelmiszerbiztonsági gyorsriasztási rendszer 

Végrehajtási rendelet 16/2011/EU: 
 

Az Európai Unió élelmiszerbiztonsági gyorsriasztási rendszerén 

(RASFF) 2003. óta napjainkig 16 db élelmiszerbiztonsági 

szempontból kifogásolható esetet regisztráltak a tagállamok hatóságai, 

melyek sajt termékeket érintettek. 10 riasztás, melyek azonnali 

intézkedést vontak maguk után és 6 információ, melyek ugyan nem 

kiemelt ellenőrzést, viszont hatósági fellépést igényeltek. 

 

A kifogásolások az alábbiak: 

 

E.coli fertőzés 5 esetben (FR; HU; CZ) 

Listeria Monocytogenes 7 esetben  (FR; GR; SK; CZ) 

Salmonella Brandenburg 1 esetben holland eredetű sajtporban 

1 esetben Camembert de Normandie típusú nyers tejből előállított lágy 

francia sajtban Salmonella jelenlét /25g felett 

1 esetben fel nem oldódott só jelenléte (szilánkosság) miatti kifogás 

(HU) 

1 esetben penész jelenléte osztrák sajtban 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ
.do?uri=OJ:L:2011:006:0007:0010:HU:PDF 
 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:006:0007:0010:HU:PDF
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:006:0007:0010:HU:PDF




 

 

A legutolsó ügy 2016. augusztus 4-én jelent meg a RASFF-on, mely szerint gyártói önellenőrzést 

követően derült fény egy francia eredetű nyers tejből készült sajt enteropatogén Escherichia coli 

fertőzésére, melyet Magyarországon is forgalomba hoztak. 

 

A kapcsolódó ügyekben megtett hatósági intézkedés minden esetben a forgalomból való kivonás 

és a fogyasztóktól történő termékvisszahívás volt. Tekintettel, hogy a RASFF-on megjelenített 

sajt termék rövid lejárati idővel rendelkezik, több esetben fordult elő, hogy a termék már a 

bejelentés időpontjában lejárt, így a termékkel szembeni intézkedésekre nem volt lehetőség.  

 

 

2003. óta magyar kezdeményezésű bejelentés 2 esetben történt cseh előállítású lágy sajtokat 

érintően, melyekben Escherichia coli jelenlétét igazolták magas számban a laboratóriumi 

vizsgálatok, 1 esetben >11000 CFU/g egy másik esetben 11000 CFU/g kimutatási értékekkel. 

 



 

Magyarországról származó "Solnyschko" elnevezésű 60%-os zsírtartalmú sajt készítményben fel nem 

oldódott só darabokat találtak.  

A hatósági ellenőrzés során megállapításra került, hogy a magyar előállító a kifogásolt terméket kizárólag 

Németországba összesen 564 kg mennyiségben értékesítette. A termékvisszahívás eredményeként 113,9 

kg-ot szállítottak vissza, melyet megsemmisítettek. A probléma feltehetően az ömlesztősó 

kikristályosodásából adódott. Németországon kívül más tagállamba értékesítés nem történt.   

 

A finn hatóság jelezte, hogy Magyarországról származó Barbecue sajtban (200g-os) Escherichia coli 

(2600 CFU/g) jelenlétét mutatták ki.  

A hatósági ellenőrzés során megállapításra került, hogy a finn vállalkozáshoz összesen 1360 kg termék 

került kiszállításra, más tagállamba szállítás nem történt. Az érintett magyar vállalkozás a visszaszállítást 

követően megsemmisítette a kifogásolt terméket.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Köszönöm a figyelmet! 

 


