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Az ember évszázadok óta állatok millióit ál-
dozza fel saját fajának egészsége érdekében. 
Új hatóanyag, új eljárás bevezetése még ma 
sem képzelhető el állatkísérletes ellenőrzés 
nélkül. Felmerülhet a kérdés, mit kapnak 
cserébe mindezért az állatok. Egy szempont-
ból egyszerű a válasz: mindazt, ami a humán 
gyógyászatban elérhető. Mint azt a tematikus 
szám dolgozatai bemutatják, az állatorvoslás 
felhasználja a humán gyógyászathoz szüksé-
ges tudást és technikát, sőt sokszor úttörő 
szerepet vállal ezek kimunkálásában.  

Etikai szempontból azonban azt a kérdést 
is feltehetjük: önzetlenül áldoz-e az ember 
időt, energiát és forrásokat az állatokért, vagy 
ezzel is pusztán saját anyagi érdekeit védi? 
Ha szonállatok esetében a válasz talán magától 
értetődő: egészséges és boldog állat nélkül 
nincs egészséges és jó minőségű állati eredetű 
élelmiszer.  A mai állatjóléti kutatások és ezek 
eredményeinek gyakorlati alkalmazása azon-
ban túlmutatnak az önző emberi érdeken. Az 
új és folyamatosan megújuló szabályok már 
nem csupán az élelmiszer biztonságát (Laczay 
Péter) szolgálják, de kiterjednek a termeléstől 
többé-kevésbé független vagy akár a termelés 

válik egyre inkább társsá, az ő betegségeik 
megelőzése, gyógyítása, legyen nagyállat vagy 
kisállat, néha anyagi haszonnal, gyakran „csak” 
lelki megnyugvással jár (Szenci Ottó és mun-
katársai, illetve Vörös Károly). Az önzés-ön-
zetlenség dilemma szempontjából is érdekes 
az asszisztált reprodukciós technikák kérdése 
(Solti László és munkatársai), melyek sikere-

Állatorvoslás ma

jövedelmezőségét rontó változtatásokra is, 
például azzal, hogy az állat számára biztosítani 
kell a természetes viselkedés feltételeit (Brydl 
Endre). Az állathigiénia és állomány-egész-
ségügy ajánlásait az állattartók örömmel 
megfogadják, ha ezek növelik a gazdaságossá-
got, sok konfliktussal jár azonban a jövedel-
mezőséget látszólag vagy valóságosan rontó 
változtatások elfogadtatása. A fertőző beteg-
ségek megelőzése, kimutatása és gyógyítása 
(Fodor László és Rusvai Miklós) több ténye-
ző miatt is közös „érdeke” embernek és állat-
nak (például: állatról emberre terjedő beteg-
ségek, rezisztens baktériumtörzsek kialakulá-
sa). Mint látni fogjuk, az állatorvoslásban a 
megelőzés éppúgy kulcsfontosságú, mint a 
humán gyógyászatban, a gyakorlati megva-
lósításban azonban óriási a különbség: mi 
emberek jók vagyunk az állatok életkörülmé-
nyeinek javításában, kevésbé vagyunk sikere-
sek saját rossz szokásaink elhagyásában… 

Az állatjólét mellett új szónak számít a 
ma gyar nyelvben a társállat is. A szó jól kifeje-
zi az utóbbi években zajló változásokat szo-
kásainkban, szemléletünkben. Sok faj, melyet 
régen szinte kizárólag a haszna miatt tartottak, 

sen alkalmazhatók nagy értékű egyedek haté-
kony szaporítására éppúgy, mint a veszélyezte-
tett fajok védelmében. 

Kulcsszavak: állatorvoslás, állatorvos-tudomány, 
belgyógyászat, mesterséges termékenyítés, élelmi-
szer-higiénia, állathigiénia, diagnosztika, zoo-
nózis
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ÉLELMISZER-HIGIÉNIA, 
ÉLELMISZER-BIZTONSÁG
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az állatorvos-tudomány kandidátusa,

Szent István Egyetem Állatorvostudományi Kar Élelmiszer-higiéniai Tanszék
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Az élelmiszer-higiénia szerepe az élelmiszer-
biz tonság megteremtésében és garantálásában

Az élelmiszer az egészség megőrzésének és 
javításának egyik alapvető feltétele, de egyben 
annak legjelentősebb kockázati tényezője is. 
Az ember ugyanis az élelmiszerrel veszi fel a 
fejlődéshez és létfenntartáshoz szükséges táp-
anyagokat, de ugyanakkor a táplálékkal jut 
a szervezetbe az egészséget veszélyeztető, azt 
károsító ágensek legalább 70%-a is. Az elfo-
gyasztott élelmiszerrel szemben így alapvető 
elvárás, hogy tartalmazza – megfelelő arány-
ban – az életműködéshez szükséges fehérjéket, 
szénhidrátokat, zsírokat, makro- és mikroele-
meket, vitaminokat és egyéb hatóanyagokat, 
de ne tartalmazzon kórokozó mikrobákat, 
továbbá az egészségre káros egyéb biológiai 
ágenseket, kémiai anyagokat (a jogszabályok-
ban meghatározott határértékeket meghala-
dó mennyiségben) és fizikai szennyeződéseket.

Utóbbi követelmény, azaz az élelmiszerek 
biztonságos, közegészségügyileg aggályta lan 
fogyaszthatósága napjaink egyik alapvető 
nép egészségügyi kérdése. A biztonságos, ag-
gálytalanul fogyasztható élelmiszerek terme-
lésének, feldolgozásának és forgalmazásának 
megteremtése és garantálása komplex, mul-
tidiszciplináris feladat, amelyben kiemelkedő, 

sítése érdekében egységes ellenőrzési mód-
szertan és új ellenőrzési, felügyeleti struktúra 
kialakítását tette szükségessé.

Az előbbieknek megfelelően az élelmiszer-
higiénia szakterülete az elmúlt évtizedben 
igen jelentős változáson, fejlődésen ment 
keresztül, ami egyúttal a feladatainak számot-
tevő bővülésével is járt.

Mikrobiológiai veszélyek

Az élelmiszer elfogyasztása révén az emberi 
szer vezetbe jutó egészségkárosító anyagok 
közül a mikrobiológiai ágensek és a kémiai 
szennyezők a legjelentősebbek. A mikrobio-
lógiai veszélyt okozó ágensek közül megkü-
lönböztetett figyelmet érdemelnek a zoono-
tikus (állatról emberre terjedő) kórokozók: 
baktériumok, vírusok, paraziták és prionok. 
Közülük az élelmiszer-fogyasztással összefüg-
gő klinikai megbetegedések kiváltásában 
leg nagyobb jelentőségűek a baktériumok, így 
a Salmonella és a Campylobacter fajok, vala-
mint a Listeria monocytogenes, a Yersinia ente-
rocolitica, az enterohaemorrhagiás (veroto xin-
termelő) E. coli, valamint a Staphylococcus 
aureus toxintermelő törzsei (bár ez utóbbiak 
gyakrabban humán eredetűek).

Az Európai Unió 2008. évi zoonózis-jelen-
tése (European Food Safety Authority, 2010a) 
alapján az állatról emberre terjedő betegségek 
évente mintegy 350 ezer európai uniós polgárt 
érintenek. A legtöbb megbetegedést koráb-
ban a Salmonella spp, jelenleg már a Campylo-
bacter okozza; 2008-ban több mint 190 ezer 
campylobacteriosist jelentettek az Európai 
Unióban. A zoonotikus ágensek által okozott 
humán megbetegedések alakulását az Euró-
pai Unióban az 1. táblázat szemlélteti.

A bejelentett fertőző betegségek többsége 
esetében az előfordulási arány csökkenést 
mutat az előző évekhez képest, ennek mérté-
ke kifejezettebb a salmonellosis (EU-átlagban 
13,5%) és lényegében csekélyebb a campylobac-
teriosis (5%) esetében. A humán salmonellosi-
sok előfordulási gyakoriságának csökkenésé-
ben jelentős szerepük van az Európai Unió 
tagállamaiban 2004-ben, a 2160/2003/EK 
ren delet előírásainak megfelelően indított 
védekezési programoknak. Ugyanakkor a 
rendelkezésre álló adatok arra utalnak, hogy 
a baromfi salmonellosis elleni védekezés nem 
eredményezi egyidejűleg a Campylobacter-fer-
tőzöttség csökkenését is. Ehhez külön véde-
kezési program kidolgozására lenne szükség 

nyugodtan mondhatjuk, hogy elsődleges az 
élelmiszer-higiénia szerepe. Másként fogal-
mazva: az élelmiszer-biztonság a fogyasztó 
egészségvédelme érdekében elérendő cél, az 
élelmiszer-higiénia pedig ennek alapvető kö-
vetelmény- és eszközrendszere.

Az élelmiszer-higiénia szakterületének, 
feladatainak változása

Az élelmiszer-biztonság jelenleginél maga-
sabb szintű garantálásának igénye az elmúlt 
években jelentős változásokat eredményezett 
a megvalósítás követelmény- és eszközrendsze-
rében is. A teljes élelmiszer-biztonsági láncra 
kiterjedő, átfogó, egységes megközelítés szük-
ségessége az elsődleges, mezőgazdasági ter-
melést is az élelmiszer-higiénia szerves részévé, 
annak kiemelt fontosságú területévé tette. Ezt 
először a Codex Alimentarius általános élelmi-
szer-higiéniai elveire vonatkozó, 1997-ben ki-
adott útmutató (CAC-RCP1-1969, Rev. 3) 
deklarálta, majd később az Európai Unió új 
általános élelmiszer-higiéniai rendeletének 
(852/2004/EK rendelet) fontos elemévé vált.

Az élelmiszerek közegészségügyileg ag-
gálytalan fogyaszthatóságának biztosítása az 
előbbiek mellett az élelmiszer-higiéniai sza-
bályozás teljes reformját, valamint a hatósági 
ellenőrzések hatékonyabbá tétele és egysége-

 Incidencia/100 ezer fő
EU-átlag D A NL GB H

Campylobacteriosis 40,7 78,7 51,4 39,2 90,9 54,9
Salmonellosis 26,4 52,2 27,7 15,5 18,8 66,1
Yersiniosis 1,8 5,3 1,1 – ** 0,1 0,4
Listeriosis 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2
VTEC* 0,7 1,1 0,8 0,6 1,9 0
Q-láz 0,5 0,5 – 6,2 <0,1 0

1. táblázat • A zoonotikus ágensek által okozott bejelentett humán megbetegedések az Euró-
pai Unióban (2008) • *: Verotoxin-termelő E. coli okozta megbetegedés; **: nincs adat




