
EREDETI DOLGOZATOK BESZÁMOLÓK

Élelmiszereink egészségügyi ellenőrzése 
korszerűsítésének néhány alapvető szempontja

LŐRINCZ FERENC
Konzerv, Hús és Hűtőipari Kutatóintézet, Budapest

Valamely ország élelmiszeriparának fejlődését és fejlett
ségét különböző tényezők határozzák meg. Szerepet játszanak 
ebben természeti, mezőgazdasági adottságok mellett a lakosság 
táplálkozási szokásainak és igényeinek, a belső és külső kereskedelmi 
érdekeknek, a társadalmi szerkezetnek az alakulása és még más, 
egyik helyen kifejezetten, máshol elhanyagolhatóbb mértékben 
érvényesülő tényezők. Viszont minél fejlettebb valamely ország 
élelmiszeripara, terményeinek jellegéhez mérten annál inkább 
szorul arra, hogy a mezőgazdasági kártevők ellen, a feldolgozásra 
váró, vagy a fogyasztásra kész termékek értékes tulajdonságainak 
megőrzése, esetleg fokozása érdekében mesterségesen beavatkozzék. 
Ez a beavatkozás a közelmúltban jóformán csak egyetlen cél, az 
élelmiszerek nagyobbára mikrobás eredetű romlásának megaka
dályozása érdekében történt. Ma — hogy csak néhány szem
pontot említsünk, — tartósító szereken kívül természetes, vagy 
szintetikus vegyületeket alkalmaz az ipar a káros kémiai vagy 
fizikai változások (pl. avasodás, száradás, egyéb állományválto
zások stb.) gátlására, vagy egyes kívánatos tulajdonságok (pl. szín, 
zamat) fokozására. A szorosabb értelemben vett élelmiszerek 
mellett nem kicsi a száma az élvezeti szereknek, mint az üdítő 
italoknak stb., melyeknek gyártásánál ugyancsak gyakran kémiai 
anyagok felhasználásáról van szó. Ilyenformán az élelmiszer- 
hamisítások és a romlásos jelenségek mellett a mezőgazdaság 
és az élelmiszeripar szóbanlevő termékei az említett hozzátét 
(additív) anyagok milyenségi és mennyiségi használata miatt is 
gondos egészségügyi ellenőrzésre szorulnak (1).

A csávázó-, permetezőszerektől kezdve bármilyen vegyszert 
élelmiszerrel kapcsolatban alkalmazni ma már — mondhatjuk 
— világszerte csak egészségügyi engedély birtokában lehet. A kérdés 
lényegét természetesen nem az engedély birtoklása teszi ki, hanem 
az, hogy valamely eljárás vagy hozzátétanyag használata miként 
történik. Vajon ezek alkalmazásánál érvényesülnek-e azok a 
lényeges szempontok, mezeknek betartása mellett sem az ipar-
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ban dolgozók, sem az ipar termékeit fogyasztók egészsége károso
dást nem szenvedhet. A helyes használat érdekében az állam- 
hatalom minden országban ellenőrzőrendszert alakított ki, melyet 
a szükségnek megfelelően fejleszt.

I. Élelmiszereink minőségi ellenőrzésére szolgáló 
rendszerünk korszerűsítésének kérdései

Érdemes és tanulságos megnézni, hogy hazai rendszerünk 
korszerű, következésképpen eléggé hatályos-e, és ha nem, hol 
kínálkoznának lehetőségek hatályosabbá tételére, fejlesztésére.

A kérdés vizsgálatához ilyen viszonyaink alakulását alapvetően 
befolyásoló három körülményt említenénk meg :

1. Magyarországon a második világháború után, annak követ
keztében is lerongyolódott és el is maradott élelmiszeripart vett 
át az állam. Bár ennek az iparnak a korszerűsítése és fejlesztése 
kezdettől fogva központi kérdés volt, ez a program közismert 
okoknál fogva eddig nem haladhatott kielégítő ütemben. Élel
miszeriparunk minden ágában ezért még ma sem tekinthető sem 
elhelyezésében, felszerelésében, gyártási és csomagolástechnológiá
jában, vagy személyzetében eléggé korszerűnek. Ennek ellenére 
az ipar termelése igen nagy mértékben megnövekedett.

2. Az elmúlt évek alatt végbement társadalmi változások 
következtében — különösen a városi és ipari településekben — a 
lakosság élelmiszer fogyasztásában az ipar termékei sokkal nagyobb 
hányadot tesznek ki, mint azelőtt.

3. Az élelmiszeripar és az élelmiszerek higiéné szempontjából 
való ellenőrzésének hazai rendszeréhe egyrészt átvettük a háború 
előtt erre a célra szolgáló intézményeket és szemléletet, másrészt 
az elmúlt években létesített intézményeinknek a régiekkel való 
kapcsolatait nem alakítottuk ki kellőképpen. Ezért ellenőrzési 
rendszerünk nem egységes ; nemcsak szervezeti felépítésében szorul 
revízióra, hanem az eredményesebb működés érdekében az egységes 
munkamódszerek és az egész tárgykör egységes szemléletének ki
alakítására van szükség.

A második világháború előtt és néhány évig azután is az Orszá
gos Kémiai Intézet (a fővárosban az akkori Székesfővárosi Vegyé
szeti és Élelmiszervizsgáló Intézet), valamint — bizonyos mértékig 
— az előbbi felügyelete alatt álló vidéki (megyei és megyei jogú 
városi) Vegyvizsgáló Intézetek végezték a mezőgazdasági termé
nyek és termékek, valamint az élelmiszerüzemek és a forgalomban 
levő élelmiszerek egészségügyi és egyéb minőségi ellenőrzését. 
Ennek a Földművelésügyi Minisztérium alá tartozó, hatósági jog
körrel s ebből kifolyólag bizonyos határig büntető és végrehajtó



hatalommal is rendelkező apparátusnak kitűnő szakemberei, kor
szerűen felszerelt laboratóriumai voltak. Ebben a munkában az 
állati eredetű termékek minőségének ellenőrzésében még a nagyobb 
vágóhidakon laboratóriumokkal is rendelkező hatósági állatorvosi 
szolgálat vett részt. Az egészségügyi érdekek biztosítását közvet
lenül a városi kerületi, illetve a járási tisztiorvosi és községi — kör- 
orvosi szolgálat volt hivatva ellátni.

Valamely élelmiszert előállító vagy forgalomba hozó üzem 
működéséhez hatósági engedélyre volt szükség, az üzemek műkö
dését folyamatosan ellenőrizték és a közfogyasztásra szánt élel
miszerek is csak engedély birtokában juthattak a kereskedelmi 
hálózatba. Végül az élelmiszeriparban és kereskedelemben foglal
koztatott személyzet állandó egészségügyi ellenőrzésére korszerű 
rendelkezéseink voltak.

Anélkül, hogy adatokat sorolnánk fel, megállapíthatjuk, hogy 
az élelmiszeripar államosítása előtt az üzemek elhelyezésére, fel
szerelésére stb., és az azokban gyakorolt technológiára vonatkozó 
engedélyezési eljárással kapcsolatos vizsgálat és a folyamatos 
ellenőrzés is csak formális volt ahhoz az igyekezethez viszonyítva, 
amit az erre hivatott intézmények a forgalomba került élelmiszerek 
nagyobbára kémiai összetételbeli minőségének ellenőrzésére fordí
tottak.

A háború után, de még az államosítás előtt főleg export érdekek
ből megindult a hazai élelmiszerek szabványosításának igen nagy 
munkája. Ez a munka máig gyakorlatilag befejeződött. E tevékeny
ség is egyebek mellett a kereskedelmi forgalomba kerülő és oda 
került áru minőségének ellenőrzését volt hivatva megkönnyíteni, 
egységesebbé és hatékonyabbá tenni.

Az államosítás után az Országos Kémiai Intézet és vidéki 
laboratóriumai átszervezésre kerültek. Az Országos Kémiai Intézet 
jogutódja az Országos Mezőgazdasági Minőségvizsgáló Intézet lett, 
mely elődjének működési területét inkább csak megyei, illetve 
városi tanácsi hatáskörben működő vidéki laboratóriumaiban 
vette át. Ehhez a laboratóriumi hálózathoz kapcsolódik Buda
pesten a Kereskedelmi Minőségvizsgáló Intézet, melynek élelmiszer- 
ipari vonatkozásban ugyancsak elsődleges feladata a forgalomba 
került élelmiszerek ellenőrzése.

1953-ban került megszervezésre a Húsipari Állatorvosi Ellen
őrző Szolgálat, melynek keretében Budapesten és vidéken összesen 
öt élelmiszervizsgáló bakteriológiai laboratórium működik, főleg 
az állati eredetű élelmiszerek higiénés ellenőrzésének céljára.

A Székesfővárosi (jelenleg Fővárosi) Vegyészeti és Élelmiszer
vizsgáló Intézetnek az élelmiszerek kémiai vonatkozású ellenőr-
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zését volt hivatva mikrobiológiai vizsgálattal kiegészíteni a Fő
városi Bakteriológiai és Közegészségügyi Intézet élelmiszerbakterioló
giai laboratóriuma, mely teendők ellátását ma részben az Élel
mezés- és Táplálkozástudományi Intézet hasonló laboratóriuma és a 
Budapesti KÖJÁL folytatja.

Áz utóbbi évek kétségtelenül új korszakot jelentő fejlődése a 
Közegészségügyi és Járványügyi Állomások szervezése. Ezekben 
az intézményekben ugyanis külön élelmiszermikrobiológiai labora
tóriumok is működnek.

A felsorolt intézmények ma is főleg a kereskedelmi forgalomba 
kerülő, vagy már odakerült élelmiszerek minőségének ellenőrzésével 
foglalkoznak. Jóllehet feladatkörükbe tartozik az üzemi problémák
kal való foglalkozás, ez a tevékenység azonban nem szervezett és 
komolyan észlelhető eredményei egyelőre nincsenek is.

Azt hisszük, ellentmondás nélkül le lehet szögezni, hogy a 
kereskedelmi forgalomba szánt, vagy oda jutott élelmiszerek 
kémiai összetételbeli és higiénés, mikrobiológiai ellenőrzésének 
fenntartása, sőt hatályosabbá tétele — közismert okokból — 
elengedhetetlen. Nem téveszthető azonban szem elől, hogy ez a 
munka sohasem lehet átfogó, preventív értéke pedig éppenséggel 
alig van. Az élelmiszerekkel kapcsolatos higiénés és egyéb minőségi 
kívánalmak nyilvánvalóan az üzemek és a gyártás állandó és szak
szerű — ha kell, mikrobiológiai vizsgálatokkal is kísért — ellen
őrzésétől várható. Ezzel a ,,forrásokénál lehet átfogó módon gondos
kodni mindazoknak a rendelkezéseknek a végrehajtásáról, melyek 
a dolgozók és fogyasztók mind anyagi, mind egészségügyi érdekeit 
érintik.

Több külföldi államban az egyes élelmiszeripari készít
mények szabványosítása mellett, ezzel egy időben, esetleg éppen
séggel azt megelőzően az üzemek szabványosítását végezték el. 
Elhelyezésére, felszerelésére, technológiájára, szállítóeszközeire, 
személyzetére, a nyersanyagminőséget magában foglaló és a 
csomagolástechnológiára nézve is bizonyos minimális követelménye
ket nem teljesítő üzemből szabványos élelmiszer nem kerülhet 
forgalomba. A higiéné kívánalmait a legkisebb kívánalmakon 
felül teljesítő üzemek két vagy három kategóriába vannak sorolva 
és az általuk forgalomba hozott élelmiszer is, az árban ugyancsak 
kifejezésre jutó módon, jobb minőségű a csupán kevésbé kényes, 
de a szabványos előírásokat még kielégítő, kevésbé korszerű üzem 
készítményeihez viszonyítva. így pl. egyes államokban a fagyasz
tott desszertfélék g-onkénti csíraszáma az A típusú üzem készít
ményénél 50-ezernél, а В típusúénál 100-ezernél több nem lehet, 
a C típusú gyár áruját csupán kórokozókra nézve ellenőrzi az állam
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(természetesen a gyártás helyén). A C típusú üzem készítményére 
nézve csíraszám határ nincs, azonban a hibátlan érzékszervi és 
kémiai összetétel kötelező előírásait magától értetődően ennek a 
harmadrendű, de még standard üzemnek éppen úgy teljesítenie 
kell, mint az A vagy В típusúnak, sőt a „substandard” gyárnak 
is, mely utóbbi készítményein azonban az állami ellenőrzést igazoló 
bélyeg már hiányzik. A vásárlónak tehát lehetősége van különböző, 
higiéné szempontjából is jobb vagy rosszabb minőségű, drágább 
vagy olcsóbb, esetleg államilag éppenséggel nem is ellenőrzött, 
„nem szabványos” élelmiszert is vásárolni. A higiénés kívánalom 
természetesen mindig a gyártástechnológiához alkalmazkodik, ami 
végül lehetővé teszi, hogy a fent említettekhez hasonlóan néhány 
élelmiszerkészítmény mikrobiológiai minőségét, tehát a csíra
számokat is meghatározó előírások teljesíthetők legyenek (2, 3, 
4, 5).

Míg tehát a kereskedelmi hálózatba jutott élelmiszerek ellen
őrzése egyrészt nagyobbára mindig csak ,,az események után” 
való igyekvést jelenti és a vizsgálat jellegénél fogva inkább csak 
valamely megtörtént hiba felderítéséhez nyújt indítást, a meg
előzés elvét is alkalmazó korszerű élelmiszerhigiéniai ellenőrzés 
a gyártás helyein történő állandó ellenőrzéssel biztosítható.

Mit lehet e tekintetben Magyarországon tenni ?
Meggyőződésünk szerint bőségesen elérkezett az ideje annak, 

és a lehetősége is megvan, hogy úgy az egészségügyi, mint az egyéb, 
kémiai összetételbeli, az engedélyezett additív (festékek, kon
zerválószerek, aroma, stb.) anyagok használatára vonatkozó rendel
kezések betartását nálunk is az üzemekben történő állandó üzemi és 
hatósági ellenőrzéssel biztosítsuk. Nem arról van szó, hogy egyrészt 
mindez ma teljesen ellenőrzés nélkül történne, vagy hogy most 
sürgősen valamilyen hiányzó ellenőrzési szervezet létrehozására 
lenne szükség. Mindössze meglevő intézményeink munkájának a 
korszerűség követelményei szerinti okosabb, célszerűbb összehango
lását kell elvégezni.

A fentiekben vázoltuk az élelmiszerek ellenőrzésére szolgáló 
jelenlegi rendszerünket. Nem szóltunk azonban az ipar, részben a 
gyártásbiztonságot, ilyenformán ugyancsak az ellenőrzést, részben 
a szorosabban vett ipari, kereskedelmi érdekeket szolgáló saját 
laboratóriumi apparátusáról.

Az 1952. évi 124 300 Élip. Min. rendelettel megkezdték a 
működésüket az ún. iparági laboratóriumok. Ezek működési terü
letét, hivatását helykímélés céljából itt nem ismertetjük. Hivatásuk 
többek között a gyártási folyamatok és a készáru higiénés minősé
gének ellenőrzése is. Az iparági laboratóriumi intézmény mellett
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iparáganként viszonylag jól vagy alig kialakult üzemi laboratóriumi 
hálózat is működik. Ez pl. az erjedési ipar egyes ágazataiban — 
érthető okoknál fogva — jól képzett mikrobiológusokkal is el van 
látva, ilyen munka még pl. a konzervipari, itt-ott a tejipari üzemek
ben is folyik. Egyébként ezeknek fő tevékenysége a nyersanyagok, 
a félkész és késztermékek előírás szerinti kémiai összetételének 
vizsgálata és az üzemvezetés részére történő ellenőrzése.

Az iparági és üzemi laboratóriumok és az ellenőrzés szolgála
tában álló, fent ismertetett laboratóriumok között ma semmilyen 
szervezett együttműködés nincs, sőt nagyobbára olyan a helyzet, 
mintha ezek olykor ellentétes érdekek szolgálatában egymással 
szemben működnének. Az ipari laboratóriumok és az ipar termékeit 
ellenőrző laboratóriumok munkája tehát — enyhén szólva — 
nincs összhangba hozva, holott lényegében egy ugyanazért a célért 
dolgoznak. Jelenleg gyakran nemcsak hogy szemben állanak ezek 
az intézmények, hanem nézőpontjaik, vizsgálati eljárásaik, sőt 
az esetleg azonos vizsgálati eredményhez fűzött értékelésük is 
különböző. Ebből kifolyólag ugyanarra a vizsgálati anyagra külön
böző laboratóriumok által eltérő szakvélemények születnek, ami a 
felső vezetés számára igen nehéz helyzetet teremt. Nem ritka, 
hogy a különböző szervekhez tartozó ellenőrző laboratóriumok 
azonos vizsgálati anyagra vonatkozó eredményei és szakvéleményei 
a vizsgálati eljárásmód különbözősége miatt ugyancsak különböz
nek. Ebből természetesen nem egyszer a laboratóriumi leletek 
tekintélyének csorbulása, általában az a közérdek sérül, melynek 
szolgálata pedig az egész rendszernek egyaránt hivatása kell 
legyen.

Megítélésünk szerint — különösen szakemberekben, fel
szerelésben nem gazdag országban — egy laboratóriumi hálózatra 
van szükség. Más szóval az üzemi és iparági laboratóriumok munká
ját úgy kell kialakítani és átszervezni, hogy azok az egészségügyi 
ellenőrzés munkáját is a jelenlegi „külső” intézményekkel szoros 
egyetértésben és együttműködésben egyetlen, egységes állami 
ellenőrzési rendszerben, természetesen szigorúan azonos laboratóri
umi methodikát használva lássák el. Az üzemekre vonatkozó 
egészségügyi alapkövetelmények meghatározása, illetve az üzemek
nek higiénés beállítottságukhoz mért osztályozása mellett a gyártás, 
csomagolás, tárolás, egyszóval az üzemi munka folyamatos higiénés 
ellenőrzése az a teendő, amire nézve a kezdő lépéseket már most 
meg kell tenni. A laboratóriumi hálózat megerősítésével, a meg
felelő személyzet nevelésével ez az a munka, aminek néhány év 
alatti megvalósítása a jelenleg nem korszerű ellenőrzési rendszerün
ket a ma kívánalmainak megfelelővé teheti.
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II. Élelmiszereink egészségügyi (mikrobiológiai) 
vizsgálatára vonatkozó kérdések

Miután a higiénés ellenőrzés legáltalánosabban és leggyak
rabban használt metódusa a mikrobiológiai vizsgálat, néhány 
szót kívánatos szólni az élelmiszerek mikrobiológiai vizsgálatára 
vonatkozó, ma itthon uralkodó szempontokról. Amellett az elsőd
leges és abszolút igény mellett, hogy élelmiszereink nem tartalmaz
hatnak kórokozó mikroorganizmusokat és ezek termékeit, egész
ségügyi szempontból nem kívánatos szerves vagy szervetlen 
kémiai anyagokat, elengedhetetlen követelmény, hogy élelmiszere
ink ,,tiszták” legyenek. Ennek a higiénés tisztaságnak a fogalmát 
legáltalánosabban azzal töltjük ki, hogy élelmiszereink nem tartal
mazhatnak nagy számban szennyező szaprofita, ún. rontó, romlást 
okozó csírákat.

A mikróbás szennyezettséget s ennek elfogadható mértékét a 
g-onként (ml-enként) még megengedhető csíraszámmal szokás je
lölni. Most nem kívánunk a csiraszámnak élelmiszerekben történő 
meghatározására szolgáló különböző eljárásokról kritikailag meg
emlékezni. Ezt a kérdést magunk más helyen amúgy is már részle
tesen ismertettük (6). Ezúttal csupán annyit említünk meg, hogy 
az élelmiszereknek csíraszámok alapján történő minősítése körül 
rendkívüli körültekintéssel kell eljárni. Légmentesen elzárt és 
hőkezeléssel csírátlanított, az ún. valódi (teljes) konzerveknek 
elvileg sterileknek kell lenniök. A gyakorlatból jól ismeretes 
azonban, hogy az ilyen készítményeknél is nagyobbára csak a 
„kereskedelmileg steril” állapot érhető el, az egy gyártási tételből 
származó tartályok (üvegek, dobozok) bizonyos, a készítmény 
összetételétől is függő hányada un. maradék élő mikroflórát csak
nem mindig tartalmaz (7, 8.). A maradék flóra mennyiségi és 
milyenségi alakulását természetesen több körülmény befolyásolja 
s e körülményeknek csak egy része standardizálható. Ennek ellenére 
az ilyen készítményekre nézve bizonyos csíraszámhatárok megálla
píthatók. Ezzel szemben pl. a csak pasztőrözött, vagy az ún. fél- 
konzervekre (prezervekre) csak kivételes esetekben (pl. tejre, egyes 
tojás-, tej- és tejeskészítményekre, zselatinra) állapítottak meg az 
egészségügyi minősítés céljára csíraszám határokat. A nem csirát- 
lanított, vagy csíratartalomban nem csökkentett, külső szennyező
déstől alkalmas csomagolással sem védett élelmiszerekre nézve 
csíraszámértékeket megállapítani — érthető okoknál fogva — 
alig lehetséges. Erről az irodalomban egyébként is annyit tárgyalt 
kérdésről itt többet mondani most felesleges.

Az élelmiszerek csíraszámának meghatározásánál a vizsgálati
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eljárásnak döntő szerepe van. Csakis minden részletében szigorúan 
meghatározott metodika és anyagok (edényzet, táptalaj, optikai 
berendezés stb.) használata mellett lehet valamely, az előállítás, 
gyártás, csomagolás, tárolás vonatkozásában is állandóan ellen-

I őrzött élelmiszer csíraszám-értékeit bizonyos határok között meg
tartani. I tt  erősen hangsúlyozni lehet Kay-nek a megállapítását, 
mely szerint a laboratóriumi ellenőrző munkában sehol sincs olyan 
nagy fontossága a minden munkahelyen betartott azonos munka- 
módszernek, mint az élelmiszermikrobiológiai laboratóriumban (9).

Csak a mikrobiológiailag is állandóan ellenőrzött üzem forgalomba 
került készítményeinél helyes a higiénés minőséget csíraszám értékek 
szerint elbírálni.

Nálunk jelenleg nagyobb hangsúly esik a csíraszámok meg- \ 
állapítására, mint az helyes lenne. Csíraszám meghatározásokra 
véleményünk szerint az üzemekben van nagyobb szükség, ahol 
pl. a fázisvizsgálatokkal meg lehet állapítani, hogy a gyártási

I
 technológia melyik pontján történik a feldolgozás alatt álló élelmi

szer szennyeződése, vagy az abban levő mikrobák intenzív elszaporo
dása. Ezeknek a helyeknek (gyártási fázisoknak) higiénés rendezésé
vel lehet gondoskodni a csíraszám szempontjából is optimális 
készítmény gyártásáról és jól begyakorolt személyzet, szigorúan 
ellenőrzött minőségű nyersanyag és gyártásvonalon át lehet 
eljutni a csiraszámokkal is minősíthető élelmiszerkészítményekhez.

Jelenlegi helyzetünkben a higiénés ellenőrzés érdekében az 
ún. minősített mikrobiológiai vizsgálatra van szükség, ahol a csíra
populációból a fogyasztó egészsége szempontjából komolyabban 
számításba jövő mikroorganizmusok kimutatásáról v an . szó. 
Magyarországon a KÖJÁL-laboratóriumok munkája ebben az 
irányban fejlődik, egyelőre azonban metodikabeli szigorú egyezés

[
nélkül.

A Konzerv-, Hús- és Hűtőipari Kutatóintézet kezdeményezésére 
és az egészségügyi laboratóriumok közreműködésével 1953 és 1955 
között elkészítettük az üzemi laboratóriumok számára a mikro
biológiai eljárások szabványait (10). Az egészségügyi mikrobiológiai 
eljárások szabványainak elkészítése még késik. Ezekre nézve az 
egészségügyi miniszter Polonyi P. javaslatára 1954-ben kísérleti 
szabványeljárás bevezetését javasolta, sőt ebben már gyakorlatilag 
valamennyi élelmiszerre nézve csíraszámok alapján minőségi osztá
lyokba sorolás is történt (11). Az elmúlt idő alatt nyilván gyűlt 
össze annyi adat és tapasztalat, hogy ezzel a munkával legalább 
annyira előbbre lehessen jutni, hogy egyrészt az élelmiszerekben 
leggyakrabban előforduló, az élelmiszermérgezések és fertőzések 
előidézésében szokványosán szereplő kórokozók, valamint az ún.
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indikátor flóra tagjainak, végül a szaprofita (rontó) csírák szá
mának meghatározására szolgáló kötelező laboratóriumi szab
ványeljárások meg legyenek fogalmazhatók.

Véleményünk szerint mindaddig, míg az élelmiszerek mikro
biológiai ellenőrzésének ezek az alapfeltételei nincsenek biztosítva, 
fenn fognak állni azok a különböző laboratóriumok által adott 
leletekkel kapcsolatos viták és félreértések, melyek az egyértelmű 
és eredményes munkát nehezítik.

Összefoglalva mondanivalóinkat, ezekből a két kérdéscsoportra 
vonatkozólag az alábbi következtetések, illetve javaslatok szár
maznak :

I. Az élelmiszerek egészségügyi és egyéb minőségi ellenőrzésé
vel kapcsolatosan

1. kívánatos lenne a különböző élelmiszeriparágak üzemeit 
egészségügyi beállítottságuk szerint osztályozni. E teendő érdeké
ben gondosan meg kell határozni és elő kell írni az egyes üzemek 
elhelyezésére, felszerelésére, technológiájára, személyzetére vonat
kozóan megkövetelendő minimális (standard) egészségügyi fel
tételeket, melyek betartása nélkül az üzemből szabványos minő
ségű élelmiszer (készítmény) közforgalomba nem hozható.

2. A közforgalomba kerülő élelmiszerek minőségére vonatkozó 
ellenőrzési rendszerünk korszerűsítésre szorul. Az ellenőrzés hang
súlyát az üzemekbe, a gyártás területére kell áthelyezni és az 
ellenőrzésbe szervesen be kell kapcsolni az iparági és az üzemi 
laboratóriumokat. Végső célként egyetlen, az ipartól függetlenített 
ellenőrzési szervezet kialakítására kell törekedni.

II. Az élelmiszerek szorosabban vett egészségügyi (mikro
biológiai) vizsgálatával kapcsolatosan,

1. Az elosztó hálózatban levő élelmiszerek egészségügyi ellen
őrzése szigorúan egységes vizsgáló eljárások kidolgozásával hatályo
sabbá teendő.

2. A kereskedelmi forgalomban levő nem csírátlanított és 
forgalomba bocsátás előtt nem csomagolt élelmiszereknél az érzék
szervi, esetleg kémiai vizsgálat mellett, az ún. minősített bakteri
ológiai vizsgálat is elvégzendő, és ahol lehetséges (prezerveknél, 
konzerveknél, tej-, stb. készítményeknél) egységes laboratóriumi 
eljárás birtokában a szaprofita csíraszámhatárokat is magukban 
foglaló szabványelőírások dolgozandók ki.
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