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Gőgös Zoltán úr
országgyűlési képviselő
részére

MSZP Országgyűlési Képviselőcsoportja

Országgyűlés Irodaháza

BUDAPEST
Széchenyi rkp. 19.
1358

Tisztelt KépviselőÚr!

Az Országgyű lésről szóló 2012 . évi XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdése
alapján a K/13221 . számon hozzám benyújtott, „Élelmiszer-higiéniai kérdések a
hazai vendéglátásban” című írásbeli kérdésre a következő választ adom .

Az élelmiszer-ellenőrzésért felelős hatóság (a továbbiakban: hatóság) és a tárca
2008 óta, egy magánember bejelentését és hasznos tanácsait követően nagyobb
figyelmet fordít a sörcsapok kezelésének higiéniai kérdéseire .

Az elmúlt években rendszeres szakmai egyeztetések folytak a bejelent ő
magánszemély, a hatóság és a minisztérium képvisel ői között . Ennek keretében 201 1
októberében a bejelentő magánszemély el őadást tartott a sörcsapok kezelésének
ellenőrzésével foglalkozó 79 hatósági szakembernek. Később Szegeden a sörcsapok
tisztítását gyakorlatban is bemutatta, ahol a környező megyékből 30 hatósági
szakember vett részt . Mindkét szerepléséről videofelvétel készült, amely minden
hatósági szakembernek átadásra került. Ebben az időben a hatóság soron kívül ,
szúrópróba szerűen felmérte országosan 109 vendéglátóhely 150 sörcsap kezelés i
gyakorlatát. Megállapítást nyert, hogy a vendéglátóhelyekre kihelyezett sörcsapok
97,8%-a a sörgyártók tulajdonában van . A sörcsapokat kihelyező vállalkozások
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írásban szabályozzák a tisztítás követelményeit, ennek alapján a vegyszere s
tisztításokat a sörgyárak vagy az általuk megbízott alvállalkozók végzik . A
felmérésben vizsgált helyeken a csapolt sörrel kapcsolatban 9 alkalommal volt
minőségi kifogás, amit a vendéglátók azonnal jeleztek az érintett sörgyár felé, amire a
gyártók a termék azonnali cseréjével reagáltak .

2011-ben monitoring vizsgálat keretében 50 csapolt sör mikrobiológiai
vizsgálata is megtörtént, kórokozót ezekben a mintákban nem mutattak ki .

2012 áprilisában a hatóság teljes körű felmérést végzett az ország összes
sörfőző vállalkozásánál, bekérte átvizsgálásra a kihelyezett sörcsapokra vonatkoz ó
kezelési eljárásokat . Megállapították, hogy a sörgyártók szerződésben rögzítik a
tisztítással kapcsolatos paramétereket, felel ősségi köröket, a dokumentálás i
követelményeket . Megállapítást nyert továbbá, hogy a vegyszeres tisztítást –
tekintettel annak kémiai kockázatára – a sörcsapokat kihelyező sörfőző vállalatok saját
felelősségük alatt tartják, azt nem adják át a vendéglátó vállalkozásoknak. A felmérés
ugyanakkor rámutatott arra is, hogy az italadagoló berendezések jó higiénia i
útmutatójában (a továbbiakban : GHP) rögzített eljárástól a gyakorlat eltér, ezért a
hatóság felszólította a sörgyártókat a rendszerük átdolgozására .

A 2012 . évben a hatóság a nyári szezonális termék ellenőrzések körét
kibővítette a csapolt sörök mikrobiológiai vizsgálatával . A Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonság Hivatal (a továbbiakban : NEBIH) Regionális Élelmiszerlánc
Laboratóriumaiban 40 csapolt sör mintából 82 vizsgálatot végzett . Kórokozó mikroba
egyik mintában sem volt kimutatható . A mintavételekkel egyidej ű leg 40 helyszínen
vizsgálták a mintázott söröshordók csapra helyezésének és a sörcsapok legutolsó vize s
átmosatásának, továbbá a legutolsó vegyszeres karbantartásának idejét is . Az összesen
megvizsgált 140 mintában nem találták kórokozó mikroorganizmus jelenlétét.
Mindemellett 2012-ben 50 csapolt sör monitoring minta mikrobiológiai vizsgálat a
zajlott le, csupán egy esetben volt E .coli 10 cfu/100 ml <10 alatt, viszont kórokozó t
ekkor sem mutattak ki .

2013-ban ez idáig 47 csapolt sör minta mikrobiológiai vizsgálata zárult le . A
laboratórium egy esetben sem mutatott ki kórokozót, egy mintában volt E .coli 10
cfu/100 ml <10 alatt .

A sörcsapok higiéniája témában éveken keresztül kizárólag az említett
magánszemély tett észrevételeket, konkrét adatok, helyek megjelölése nélkül, a sajá t
üzlete és kutatási adatai, sörcsap fertőtlenítő tabletta és sörcsap tisztító adapter
forgalmazási adatai alapján .

Mivel a bejelentő magánszemély a hatósági vizsgálatok eredményeit és a
sörcsapok kezelésével kapcsolatos hatósági felmérések összegzését, továbbá a
beadványaira adott szakmai írásbeli és szóbeli válaszokat nem tartotta megfelel őnek, –
bár ezek már így is többletfeladatokat és költségeket jelentettek a hatóságnak –
célszerűnek láttuk a kérdésben független, tudományos álláspont megismerését ,
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vizsgálva mindazokat a tényezőket, amelyek közvetlenül vagy közvetve hatnak az
italadagolók hazai kezelési gyakorlata miatt a fogyasztókra és a z
élelmiszerbiztonságra. A hatósági munkában összegy űlt adatokat 2012 végén kapta
meg a NÉBIH Élelmiszerbiztonsági Kockázatértékelési Igazgatósága (a továbbiakban :
NÉBIH ÉKI) a kockázat megítélésére, egyúttal kértük tőlük, hogy a külföldi
gyakorlatokról is tájékozódjanak .

A vendéglátó létesítményekbe kihelyezett sörcsapok egészségügy i
kockázatának értékelésével kapcsolatos dokumentumokat 2008-ig visszamen ően a
NÉBIH ÉKI áttanulmányozta, az abban szerepl ő adatokat, információkat elemezte .
Felvette a kapcsolatot a német Szövetségi Fogyasztóvédelmi és Elelmiszer-biztonság i
Hivatallal (Bundesamt fur Verbraucherschutz und Lebensmittelsichercheit, a
továbbiakban: BVL), valamint további nyilvánosan elérhető német nyelvű útmutatókat
és ellenőrzési tapasztalatokat is összegyűjtötte . Az információk értékelése alapján az
NÉBIH EKI arra a következtetésre jutott, hogy a sörcsapok nem megfelel ő tisztítása,
illetve fertőtlenítése fontos kérdés, amely a sör minőségét kedvezőtlenü l
befolyásolhatja, azonban semmi arra vonatkozó jelet, vagy körülményt nem talált ,
hogy ennek a fogyasztókra nézve káros egészségügyi következményei lehetnének . A
fentieket megerősíti az is, hogy a BVL-től kapott válasz szerint a német szövetség i
hatóság illetékeseinek sincs tudomása arról, hogy előfordult volna olyan humán
megbetegedés, amely sörcsap higiéniai hiányosságának lett volna a következménye .
Hasonlóan sem a szakirodalomban, sem az interneten sem volt még utalás ilye n
eredetű humán megbetegedésre, és a hazai élelmiszer eredetű megbetegedések
NÉBIH-nél kezelt és elemzett adatai sem tartalmaznak ilyet . A 2011 . és 2012 . évi
hatósági vizsgálatok mikrobiológiai vizsgálati eredményei sem támasztanak alá
egészségkárosító kockázatot .

A fentiekből következően úgy ítéljük meg, hogy a sörcsapok tisztításának
részletes szabályozása elsősorban nem élelmiszerbiztonsági, hanem minőségi kérdés ,
ami egyébként a sörgyártók érdeke is, akik a csökken ő csapolt sörforgalmi adatok
mellett szembesültek a megnövekedett hatósági célellen őrzésekkel is .

A vendéglátásban alkalmazott sörcsapok kezelési gyakorlatára, tisztítására é s
fertőtlenítésére vonatkozó 2012 . évi ellenőrzések és hatósági fellépések kapcsán a
Higiéniai Bizottság a Magyar Sörgyártók Szövetségének kezdeményezésére, a NÉBI H
Elelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság (a továbbiakban : NEBIH ÉTbI)
véleményének kikérése mellett módosította „Az élelmiszer és italadagoló automatá k
működtetésének és italcsapolás jó higiéniai gyakorlatához” szóló útmutatót .

Tekintettel arra, hogy ez az Útmutató minden élelmiszer és italadagol ó
automata, valamint italcsapoló berendezés jó higiéniai gyakorlatára vonatkozik, a z
útmutató módosítás tervezete megküldésre került a Magyar Sörgyártók Szövetsége, a
Magyarországi Üdítő ital-, Gyümölcsé- és Asványvízgyártók Szövetsége és a Magyar
Ital- és Aruautomata Szövetség részére is .
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A Higiéniai Bizottság 2013 . február 6-i ülésén részletesen megtárgyalta és
elfogadta a benyújtott módosító javaslatokat .
A módosítások az alábbi pontokat érintették :

• az 1 .2. pontban pontosításra került az Útmutató alkalmazási területe, a
vendéglátóhelyek saját létesítésű és üzemeltetésű italcsapolási tevékenységére
vonatkozó iránymutatásokat a „Vendéglátás jó Higiéniai Gyakorlat Útmutató ”
tartalmazza ;

• a 2. „Rövid bevezetés a jogszabályokba” pontban a jogszabályok felsorolás a
helyett megadásra került a NÉBIH hivatalos oldala, ahol havi rendszerességge l
frissítésre kerülnek a kapcsolódó jogszabályok ;

+ a 4.3 . alpontjában a címek az egyértelműség kedvéért kiegészítésre kerültek „és
italcsapoló berendezések” kifejezéssel, a szöveges részben az „automata”
kifejezés helyett a „berendezés” kifejezés került ;

• a 4.3 .2 pontban a csapoló berendezések tisztítására és a tisztítások
dokumentálására vonatkozó pontokban a tisztítások gyakorisága, azok
dokumentálása kiegészítésre, illetve pontosításra kerültek, egyértelm űen
megfogalmazásra került, hogy a tisztítási folyamatoknak mikor ki a felel őse.

Az élelmiszer és italadagoló automaták működtetésének és italcsapolás jó
higiéniai gyakorlatához szóló útmutató mindenki számára elérhető a Vidékfejlesztési
Minisztérium, a NÉBIH valamint a szakmai szervezetek honlapjain .

A sörcsap-fertőtlenítés témakörét mind szakmai-mikrobiológiai, mind jogi
szempontból a hatóság és a tárca a lehet ő legalaposabban körüljárta, és a maga részéről
minden lehetséges intézkedést megtett. Megítélésünk szerint a jelenlegi haza i
gyakorlat alapján a mikrobiológiai élelmiszerbiztonsági kockázat a tisztítás -
fertőtlenítési gyakorlat helyes alkalmazása esetén elhanyagolható . A jelenlegi adatok
és információk ismeretében nem szükséges a meglév őnél részletesebben szabályozni
ezt a területet, és egyértelmű, hogy a bejelentő magánszemély rendszere a sörgyárt ők
gyakorlatába - amely a módosított GHP-nak megfelel - kevésbé illeszthető . Továbbá a
nemzeti szabályozás szükségességét nem támasztják alá az egészségügy i
kockázatbecslés eredményei .

Remélem, hogy tájékoztatásom választ adott a Képviselő úr részérő l felmerült,
a sörcsapok higiéniai kezelésével kapcsolatos kérdéseire .

Budapest, 2013 . december „~~.”

Min isz~e~
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