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Chapter 1. AZ ÉLELMISZER-
BIZTONSÁG TERMELÉSI ÉS 
ELLENŐRZÉSI RENDSZEREINEK 
ÁTTEKINTÉSE 

Az élelmiszereknek meg kell felelnie az élelmiszer-biztonság (food-safety) és az élelmiszer-minőség (food-

quality) kettős követelményrendszerének. Tágabb értelemben az élelmiszer-biztonság azt jelenti, hogy az 

élelmiszer mentes minden emberi egészséget fenyegető tényezőtől (baktériumok, gombák, azok toxinjai, 

maradványanyagok stb.). Az élelmiszer minőségén mindazok az elvárások értendők, amiket a vásárló, a 

felhasználó az élelmiszertől megkíván, vagyis a beltartalmi, érzékszervi összetevői megfelelnek a fogyasztói 

elvárásoknak. Azt a bonyolult, számos tényezőből álló rendszert, amely megfelelő működésével folyamatosan 

garantálja, hogy a gyártott termékek bármelyike mindig azonos minőségű lesz, minőségbiztosítási rendszernek 

nevezzük. 

A minőségbiztosítás jelentősége egyre nő. Megállapítható, hogy mára az az élelmiszer-előállító, aki nem 

rendelkezik valamilyen minőségbiztosítási rendszerrel, nemhogy a külföldi, de a hazai piacon is reménytelenül 

próbálja felvenni a versenyt. Ezek a tanúsítványok a biztosítékok a fogyasztók számára, hogy a megvásárolt 

termékek táplálkozásbiológiai, élvezeti és higiéniai értéke megfelelő. A minőségbiztosítási rendszer a vállalat 

számára olyan eszköz, amely garantálni tudja a hatékony működést, a megfelelést a nemzetközi és a hazai 

elvárásoknak, megkönnyítve ezzel a világpiacra való kijutást és maradást, valamint megfelelő hátteret nyújt a 

minőség folyamatos javításához, a termelési költségek csökkentéséhez. 

Az élelmiszerek hagyományos minőség-ellenőrzésének főbb elemei a következők voltak: a beérkező 

nyersanyag, a gyártásközi viszonyok (termékek, esetleges technológiai lépések), valamint a kibocsátott 

termékek ellenőrzése. A késztermékcentrikus, a hibákat utólagosan megállapító úgynevezett retrospektív 

minőség-ellenőrzést a hibákat megelőző, előrejelző, prediktív jellegű szabályozási rendszerek váltották fel. 

A minőségbiztosítási rendszerek bevezetését a hatvanas évek gyógyszerből, élelmiszerből eredő 

tömegkatasztrófái gyorsították fel. Először az Egyesült Államok illetékes hatóságai, az FDA (Food and Drog 

Administration), valamint az ICMSF (International Comission on Microbiological Specifications for Foods) 

figyelt fel a gyártó cégek körében eluralkodni látszó ellenőrizetlen és nem eléggé szabályozott gyártási 

tevékenységekre. 

Szükségessé vált a vizsgálati adatok előállításának részletes jogszabályokban rögzített kidolgozása is. Ekkor 

rögzítették a következő fogalmakat: 

• GMP (Good Manufacturing Practice) = Helyes Termelési Gyakorlat 

• GHP (Good Hygiene Practice) = Helyes Higiéniai Gyakorlat 

• GLP (Good Laboratory Practice) = Helyes Laboratóriumi Gyakorlat 

• HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) = Veszélyelemzésen Alapuló Kritikus Irányítási Pontok 

rendszere 

• TQM (Total Quality Management) = Teljes körű minőségszabályozás 

1. Helyes termelési gyakorlat (GMP) alapelvei 

A helyes termelési gyakorlat fogalmát legjobban az UCMSF (University College of Medical Sciences) határozta 

meg: jó termelési gyakorlat magában foglalja mindazon termelési műveleteket, amelyekkel a megfelelő 

élelmezés-egészségügyi biztonságú termék folyamatosan előállítható.” 

A GMP-előírás rendszere tartalmazza a szükséges műveleteket, a gépi berendezéseket, eszközöket, ezek üzemi 

elhelyezését. Meghatározza a szükséges laboratóriumi vizsgálatokat, a higiéniai és az egészségügyi előírásokat. 
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A GMP a vállalati minőségbiztosítási rendszerben a termelési elemre vonatkozik. A higiénia az élelmiszeripari 

GMP valamennyi tevékenységi területén megjelenve, mint GHP épül be a rendszerbe. 

A GMP 5 elemet hangsúlyoz. Ez az ún. 5M rendszere: 

1. munkafeltételek (munkahely létesítése, az üzem telepítése, tervezése, építése, gépi berendezései és eszközei) 

2. munkaerő (szakképzett és fegyelmezett) 

3. minőségi nyers- és alapanyag beszerzése és használata 

4. műveletek (szakszerűen kidolgozott és ellenőrzött) 

5. minőségmegőrzést garantáló szállítási és tárolási körülmények 

2. Higiéniai rendeletcsomag 

Az új élelmiszerjogi, élelmiszer-biztonsági alaprendelet kidolgozásával egyidőben, a Fehér Könyvben 

meghatározott jogszabály-alkotási tervnek megfelelően az Európai Bizottság 2000. júliusában vitára bocsátotta 

az élelmiszer-biztonság magasabb szintű garantálása szempontjából alapvető fontosságúnak tartott új 

élelmiszer-higiéniai jogszabályok tervezetét, az ún „Higiénia csomagot”. Ez öt jogszabályt foglalt magába a 

következők szerint: 

• általános élelmiszer-higiénia szabályok (H1) 

• az állati eredetű élelmiszerekre vonatkozó speciális előírások (H2) 

• az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzése (H3) 

• az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékekre vonatkozó állat-egészségügyi szabályok (H4) 

• az új jogszabályok által hatályon kívül helyezett irányelvek (H5) 

Az új jogszabály-tervezetek közül a H1-H3 rendelet, a H4 és H5 pedig irányelv formájában készült. A higiéniai 

rendeletcsomag első elemét, a H4 irányelvet (2002/99/EK) 2002. decemberében fogadták el. Az irányelv 2005. 

január 1-jén lépett hatályba. Nem közvetlenül hatályos a tagállamokra; az irányelvet hazánk a 19/2005. (III.22.) 

FVM rendelettel vette át a jogrendjébe. A higiénia csomag további tagjait, a H1-H3 rendeletet és a H5 irányelvet 

az Európai Bizottság és a Tanács 2004. áprilisában fogadta el. 

852/2004 EK Rendelet (2006 jan. 1.-től) az élelmiszerhigiéniáról 

Az élelmiszerek higiéniájáról szóló 852/2004/EK rendelet az EU korábbi élelmiszerhigiéniai direktíváját, a 

93/43/EGK irányelvet váltotta fel. A rendelet az élelmiszeripari vállalkozások által az élelmiszerlánc 

valamennyi szakaszában betartandó általános higiéniai követelményeket állapítja meg. A rendeletben foglaltak 

ennek megfelelően az élelmiszeripari vállalkozásoknak kell végrehajtaniuk. Az állati eredetű élelmiszerekkel 

foglalkozó vállalkozásoknak a rendeleten túlmenően a 853/2004/EK rendelet megfelelő követelményeinek is 

meg kell felelniük. 

A rendelet alapvetően valamennyi élelmiszerre és élelmiszer-vállalkozásra vonatkozik, de bizonyos 

rugalmasságot enged meg a hagyományos termék-előállítási és forgalmazási módszerek tekintetében, valamint a 

földrajzilag nehezen megközelíthető üzemek, egységek esetében. Ezekre vonatkozóan ugyanis az EU és az 

egyes tagállamainak egyetértésével nemzeti szabályozás alkotható, ami azonban nem veszélyeztetheti az 

alapvető élelmiszer-higiéniai célkitűzéseket. 

A rendeletet nem kell alkalmazni a következőkre: 

• a magáncélú házi használatra történő elsődleges termeléskor; 

• a magáncélú házi fogyasztású élelmiszerek házi készítése, kezelése vagy tárolása során; 
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• a termelők azon tevékenységénél, amellyel kis mennyiségű alaptermékkel közvetlenül látják el a végső 

felhasználót, vagy a végső felhasználót közvetlenül ellátó helyi kiskereskedelmi létesítményeket; 

• a begyűjtőközpontok és cserzőüzemek számára, amelyek kizárólag azért tartoznak az élelmiszeripari 

vállalkozás kategóriájába, mert zselatin vagy kollagén előállításához szükséges nyersanyagok kezelését végzik. 

Lényeges különbség a korábbi 93/43/EGK irányelvhez képest, hogy az új rendelet szabályozása az elsődleges 

termelésre is kiterjed, és ezáltal az élelmiszerlánc egészére, „a termőföldtől az asztalig” vonatkozó szabályozást 

tartalmaz. A rendelet egyértelműen kimondja, hogy az élelmiszerek biztonságáért elsődlegesen az 

élelmiszeripari vállalkozó (előállító, forgalmazó) a felelős, aki ennek alapvetően a HACCP-elvek teljes körű 

alkalmazásával tud eleget tenni. 

A rendelet előírja, hogy az élelmiszeripari vállalkozóknak együtt kell működniük a hatáskörrel rendelkező 

hatóságokkal. Ennek részeként az élelmiszeripari vállalkozásokat a hatáskörrel rendelkező hatóságnál 

nyilvántartásba kell vetetni. Ennek célja, hogy a hatóság naprakész információval rendelkezzen arról, hogy a 

vállalkozások hol helyezkednek el és milyen tevékenységet végeznek, ami a hatóság számára lehetővé teszi a 

szükségesnek ítélt ellenőrzések elvégzését. A nyilvántartásba vétel vonatkozik a csak kereskedelmi 

tevékenységet végző ügynökökre is, akik nem szükségképpen tárolják vagy kezelik az élelmiszereket a saját 

területükön. Az állati eredetű élelmiszerekkel foglalkozó 853/2004/EK rendelet hatálya alá tartozó 

vállalkozásokat engedélyeztetni kell. A rendelet lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy megköveteljék azon 

élelmiszeripari létesítmények engedélyezését is, amelyekre a közösségi jog egyébként ezt nem írja elő. 

A rendelet előírja, hogy a vállalkozásoknak – a HACCP-n alapuló eljárások szerint – megfelelő dokumentációt 

kell vezetniük. A rendelet általános részéhez két melléklet csatlakozik. Ezek közül az első az elsődleges 

termelés (élelmiszer-termelés) higiéniai követelményeit foglalja össze, a második pedig (a 93/43/EGK 

irányelvhez hasonlóan) az előállítás és forgalmazás általános higiéniai feltételeit szabályozza. 

3. Fogalommeghatározások 

a) "élelmiszer-higiénia", a továbbiakban "higiénia": azon intézkedések és feltételek, amelyek a veszélyek 

ellenőrzéséhez és valamely élelmiszer emberi fogyasztásra való alkalmasságának az élelmiszer szándékolt 

felhasználásának figyelembevételével történő biztosításához szükségesek; 

b) "alaptermékek": elsődleges termelésből származó termékek, beleértve a termőföldből, állattenyésztésből, 

vadászatból és halászatból származó termékeket; 

c) "létesítmény": az élelmiszeripari vállalkozás bármely egysége; 

d) "hatáskörrel rendelkező hatóság": egy tagállam azon központi hatósága, amely hatáskörrel rendelkezik e 

rendelet követelményei teljesítésének biztosítására, vagy bármely más hatóság, amelyre a fenti központi hatóság 

ezt a hatáskört átruházta; adott esetben ide tartozik valamely harmadik ország megfelelő hatósága is; 

e) "egyenértékű": különböző rendszerek tekintetében, ugyanazon célkitűzések elérésére képes; 

f) "szennyeződés": valamely veszély megléte vagy bevitele; 

g) "ivóvíz": az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló, 1998. november 3-i 98/83/EK tanácsi 

irányelvben megállapított minimális követelményeknek megfelelő víz; 

h) "tiszta tengervíz": természetes, mesterséges vagy tisztított tengervíz vagy édesvízzel kevert tengervíz, amely 

nem tartalmaz mikroorganizmusokat, káros anyagokat vagy mérgező tengeri planktont olyan mennyiségben, 

amely közvetve vagy közvetlenül képes befolyásolni az élelmiszer egészségügyi minőségét; 

i) "tiszta víz": hasonló minőségű tiszta tengervíz és édesvíz; 

j) "egyedi csomagolás": az élelmiszerek olyan csomagolóanyagba vagy tárolótartályba történő behelyezése, 

amely közvetlenül érintkezik a szóban forgó élelmiszerrel, valamint maga az egyedi csomagoláshoz használt 

anyag vagy tárolótartály; 

k) "gyűjtőcsomagolás": egy vagy több egyedi csomagolással ellátott élelmiszer második tárolótartályba történő 

helyezése, valamint maga az utóbbi tárolótartály; 
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l) "légmentesen zárt tárolótartály": veszélyek bejutásának megakadályozására tervezett és szánt tárolótartály; 

m) "feldolgozás": az eredeti terméket lényegesen megváltoztató bármely tevékenység, beleértve a melegítést, 

füstölést, pácolást, érlelést, szárítást, marinírozást, kivonást, extrudálást vagy e folyamatok valamely 

kombinációját; 

n) "feldolgozatlan termékek": olyan élelmiszerek, amelyeken még nem végeztek feldolgozást, és ide tartoznak a 

szétválasztott, részekre osztott, elvágott, szeletelt, kicsontozott, darált, megnyúzott, őrölt, vágott, tisztított, 

darabolt, kifejtett, tört, hűtött, fagyasztott, mélyfagyasztott vagy kiolvasztott élelmiszerek; 

o) "feldolgozott termék": a feldolgozatlan termékek feldolgozásából származó élelmiszerek. Ezek a termékek 

tartalmazhatnak olyan összetevőket, amelyek az előállításukhoz szükségesek, vagy különleges tulajdonságokat 

adnak nekik. 

4. Az állati eredetű élelmiszerek higiéniájára 
vonatkozó különleges előírások 

Mivel az állati eredeti élelmiszerek fokozott mikrobiológiai és kémiai veszélyt jelenthetnek a fogyasztó 

egészségére, ezek megelőzésére és ezen keresztül az állati eredetű élelmiszerek biztonságának növelésére az 

Európai Unió ezen termékekre vonatkozó speciális higiéniai szabályozást alkotott, amit a 853/2004/EK rendelet 

tartalmaz. Ezek a szabályok kiegészítik a 852/2004/EK rendeletben megállapított előírásokat. A jogszabály 

ebben az esetben is az élelmiszeripari vállalkozók feladatait rögzíti; a nyers, feldolgozatlan és a feldolgozott 

állati eredetű élelmiszerek előállítására és forgalmazására vonatkozó különleges higiéniai előírásokat foglalja 

magába. 

A rendelet nem vonatkozik azokra az esetekre, ha a termelők kis mennyiségű alaptermékekkel, illetve a 

gazdaságban levágott baromfi és nyúlfélék húsának kis mennyiségével közvetlenül látják el a végső fogyasztót, 

vagy a végső fogyasztót közvetlenül ellátó helyi kiskereskedelmi létesítményeket. Hasonlóképpen nem 

vonatkozik a rendelet azokra a vadászokra, akik a vad vagy vadhús kis mennyiségével járnak el hasonlóképpen. 

A 853/2004/EK rendelet előírásai alapvetően nem vonatkoznak olyan termékek előállítására, melyek egyaránt 

tartalmaznak növényi eredetű termékeket és feldolgozott állati eredetű termékeket is. Az ilyen élelmiszerek 

előállításához használt állati eredetű feldolgozott élelmiszereket azonban e rendelet előírásaival összhangban 

kell előállítani. 

A forgalmazás tekintetében e rendelet előírásai csak a nagykereskedelmi tevékenységekre vonatkoznak, azaz 

mikor egy nagy- vagy kiskereskedelmi létesítmény olyan tevékenységet végez, amelynek célja egy másik 

létesítmény ellátása állati eredetű élelmiszerrel. Kivételt képez, ha a nagykereskedelmi tevékenység csak tárolást 

és szállítást foglal magába. Ugyancsak a kivételek közé tartozik az az eset, ha a kiskereskedelmi létesítmény az 

ún. helyi és korlátozott tevékenysége keretében egy olyan másik kereskedelmi egységet lát el állati eredetű 

élelmiszerrel, ami azt főként közvetlenül a végső fogyasztónak értékesíti. Ilyen esetben csak a 852/2004/EK 

rendeletet kell alkalmazni. Ez a rendelkezés lehetővé teszi a végső fogyasztót kiszolgáló igazi kiskereskedelmi 

üzletek (pl. hentes) számára, hogy állati eredetű élelmiszerrel lásson el egy másik helyi kiskereskedelmi vagy 

vendéglátó egységet kizárólag a 852/2004/EK rendelet követelményei szerint. 

A rendelet általános jellegű követelményei közül gyakorlati szempontból nagy jelentőségűek a létesítmények 

engedélyeztetésére, valamint az azokban előállított termékek azonosító jelölésére vonatkozó előírások. Az 

élelmiszeripari vállalkozók alapvetően csak akkor hozhatnak forgalomba a Közösségben előállított állati eredetű 

termékeket, ha azt a megfelelő hatáskörrel rendelkező hatóság által engedélyezett létesítményben állították elő 

vagy kezelték. Az engedélyköteles létesítmények közé tartoznak mindazok, amelyekre a rendelet III. melléklete 

előírásokat állapít meg. Ilyenek pl. a vágóhidak, daraboló üzemek, vadfeldolgozó létesítmények, 

húskészítményeket előállító üzemek, tejgyűjtők, tejfeldolgozó létesítmények, tojásfeldolgozó üzemek, az előbbi 

termékek újracsomagolását végző létesítmények, nagykereskedelmi piacok. A hűtőházak ugyancsak az 

engedélyköteles létesítmények közé tartoznak, kivéve ha ott csak állandó hőmérsékleten való hűtőtárolást 

végeznek. Nem tartozik a rendelet hatálya alá a kiskereskedelem, így a kiskereskedelmi létesítményeket 

általában nem kell engedélyeztetni (kivéve ha ott nagykereskedelmi tevékenységet is végeznek). Az 

engedélyeztetést a hatóság a 854/2004/EK rendelet előírásai szerint végzi. 
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Mivel az élelmiszer-biztonsági célkitűzések megvalósításának egyik meghatározó eleme a nyomon 

követhetőség, az élelmiszeripari vállalkozók csak olyan állati eredetű élelmiszert hozhatnak forgalomba, 

amelyet megfelelő azonosító jellel láttak el. Ennek két lehetséges megjelenítési formája az azonosító jelölés és 

az állat-egészségügyi jelölés (húsbélyegző). Ez utóbbi alkalmazásával a húsvizsgálathoz kapcsolódóan az állati 

eredetű élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről szóló rendelet foglalkozik. 

Az azonosító jelölés a közösségi létesítmények esetében ovális, és tartalmazza az adott tagállam nevének ISO-

standard szerinti rövidítését (Magyarország esetében HU), a létesítmény engedélyezési számát és a Közösség 

rövidítését (EK). A jelölés történhet közvetlenül a terméken, annak egyedi vagy gyűjtőcsomagolásán, vagy az 

előbbiekre ragasztott nyomtatott címkén, illetve a termékről el nem távolítható, külső behatásoknak ellenálló 

anyagból (műanyag, fém) készített jelölő kártya (pánt) segítségével. 

A rendelet a korábbi szabályozásokhoz képest új kötelezettséget ír elő az állattartással foglakkozó, illetve a 

vágóhidakat üzemeltető vállalkozók számára, az élelmiszerláncra vonatkozó információ küldésével. Ennek 

lényege, hogy a vágóhidat üzemeltető vállalkozó csak akkor engedhet be állatokat a vágóhíd területére, ha az 

azokra vonatkozó megfelelő élelmiszerlánc-információt az állattartó gazdaság üzemeltetőjétől legalább 24 

órával a vágóállatok beérkezése előtt megkapta és azt az illetékes hatósági állatorvos számára is hozzáférhetővé 

tette. 

Az élelmiszerlánc-információ célja, hogy abban a gazdaság üzemeltetője megküldje a vágásra küldött állatokra 

vonatkozó mindazon adatokat, a vágóhíd üzemeltetője, illetve a húsvizsgálatot végző hatósági állatorvos 

számára, melyek birtokában az élelmiszer-biztonsági szempontok a vágás során, illetve a húsvizsgálati, 

fogyaszthatósági döntés meghozatalakor hatékonyabban, még nagyobb biztonsággal juttathatók érvényre. 

Különösen fontos ez az előzetes információ a vágóállatokban latens hordozás formájában előforduló, klinikai 

tüneteket, illetve a vágás utáni húsvizsgálat során felismerhető morfológiai elváltozásokat nem okozó 

zoonotikus, azaz az embert is megbetegítő kórokozók (pl. Salmonella, Campylobacter, Listeria monocytogenes, 

enterohaemorrhagiás E. coli) okozta fertőzések, szennyeződések megelőzése érdekében. Hasonlóképpen 

lényeges mindez a vágóállatokban esetlegesen előforduló kémiai szennyezettség (gyógyszer-maradékanyagok, 

tiltott gyógyszerek alkalmazása) tekintetében is. 

Az ismertetett általános, illetve több állati eredetű élelmiszerre vonatkozó előírások mellett a rendelet III. 

melléklete speciális higiéniai követelményeket rögzít a következő termékek előállítására és forgalmazására: 

vágóállatok (patások) húsa, baromfihús, tenyésztett vadak és vadon élő állatok húsa, vagdalt hús, 

húskészítmények, mechanikusan szeparált hús, élő kéthéjú kagylók, halak, halászati termékek, nyers tej és 

tejtermékek, tojás és tojástermékek, békacomb, csigák, állati zsiradékok, gyomor és bélkészítmények, zselatin, 

kollagén. Ezeket a területeket korábban 14 közösségi direktíva szabályozta, amelyeket a rendelet kötelező 

alkalmazásától, 2006. január 1-jétől a 2004/41/EK irányelv hatálytalanított. 

5. HACCP rendszer 

A HACCP mozaikszó, amely a vonatkozó tevékenység angol kifejezéseinek kezdőbetűiből áll: Hazard Analysis 

and Critical Contol Points (Veszélyelemzés és Kritikus Szabályozási Pontok). A HACCP olyan tudományosan 

megalapozott, rendeltetésszerű megközelítés, amely az élelmiszer-biztonságról való gondoskodás érdekében 

megállapítja a jellemző veszélyeket és kijelöli a szabályozásukra szolgáló intézkedéseket. A HACCP eszköz a 

veszélyek értékelésére és olyan szabályozó rendszer felállítására, amely a megelőzésre összpontosít és döntően 

nem a végtermék ellenőrzésére épül. 

A HACCP koncepció, bár egyes elemei a technológiai folyamatok szabályozásában már korábban is megvoltak, 

az 1960-as években alakult ki, mindenek előtt az űrutazásokhoz, az űrhajósok számára biztonságos élelmiszerek 

kifejlesztésére. Erre az időszakra ugyanis egyre inkább nyilvánvalóvá váltak a végtermékvizsgálatra alapozó 

ellenőrzési rendszerek korlátai és a figyelem egyre inkább a folyamatszabályozás és –ellenőrzés felé fordult. A 

koncepciót rövid időn belül tovább fejlesztették a „polgári” élelmiszer-előállítása keretében történő gyakorlati 

felhasználásra és előbb a konzervek gyártásánál vezették be (1973-tól), majd az élelmiszeripar egyéb 

ágazataiban is. 

Alapelveit és alkalmazásának útmutatóját a FAO/WHO Codex Alimentarius Bizottság irányelvben tette közzé, 

amely a Magyar Élelmiszerkönyv II. kötetében (2-1/1969 számú irányelv) található. Az Európai Unióban 1995. 

decembere óta kötelező a HACCP alkalmazása. Magyarországon az élelmiszer-előállításban 2002. január 1-

jétől, a teljes élelmiszergazdasági ágazatban pedig az EU csatlakozás időpontjától kötelező. 
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A HACCP rendszer célja 

• élelmiszer eredetű megbetegedések megelőzése, 

• az analitikai vizsgálatok költségének csökkentése, 

• a termékvisszahívásból származó veszteségek csökkentése, 

• technológiai folyamatok hatékonyabb ellenőrzése. 

A HACCP rendszer főbb jellemzői 

• élelmiszer-biztonsági szabályozórendszer, amely a teljes élelmiszerláncra alkalmazható, 

• az élelmiszer-biztonság valamennyi lényeges szempontját szisztematikus, tudományos alapon közelíti meg, 

• alkalmazásával költséghatékonyan szabályozhatók a termékhez kapcsolódó veszélyek, 

• az utólagos ellenőrzések helyett megelőző jellegű megközelítést alkalmaz, 

• üzem- és termékspecifikus, 

• multidiszciplináris, 

• rugalmasan alkalmazható, 

• kidolgozása és megvalósítása vállalkozói feladat, 

• növeli a hatóság ellenőrzési hatékonyságát, annak fontos részét képezi, 

• elősegíti a fogyasztói bizalom növekedését és a nemzetközi kereskedelmet, 

• hozzájárul az elsődleges termelő, az ipar, a forgalmazók, a fogyasztók és a felelős hatóságok közötti 

együttműködés erősítéséhez. 

6. A HACCP rendszer alapelvei 

A HACCP-rendszer a FAO/WHO Codex Alimentarius Bizottság által kidolgozott hét alapelvből áll: 

1. A veszélyek (hazards) azonosítása, súlyosságuk mérlegelése és bekövetkezésük valószínűsége, rangsorolásuk 

a kockázat (risk) alapján. 

2. Azoknak a kritikus irányítási, felügyeleti pontoknak a kiválasztása (critical control point), ahol az előre 

látható veszély megelőzhető (CCP1) vagy csökkenthető (CCP2). 

3. Azoknak a kritériumoknak az előírása (határértékek és azok tűréshatára), amelyek alapján megállítható, hogy 

a kritikus szabályozási ponton az eljárás „kézben van tartva”. 

4. A kritikus pontok felügyeletére (monitoring) szolgáló módszerek kiválasztása és alkalmazása. 

5. Azoknak a korrekciós tennivalóknak a meghatározása, amelyeket akkor kell alkalmazni, ha a CCP nincs 

rendben. 

6. Annak ellenőrzése és bizonyítása (verification), hogy a preventív rendszer megfelelően működik. 

7. Mindenre kiterjedő nyilvántartás és dokumentáció. 

7. A HACCP-alapelvek alkalmazása 

1. lépés A HACCP munkacsoport összeállítása 
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Egy alapos és körültekintő HACCP elemzés elvégzéséhez több szakterületet érintő információkra van szükség, 

amelyekről önmagában egyetlen szakember sem rendelkezik kellő részletességű ismeretekkel. Ezért az 

elemzéseket a különböző szakterületek képviselőiből álló munkacsoportnak közösen, csoportmunkában kell 

elvégezni. Össze kell állítani egy különböző szakterületeket képviselő munkacsoportot, amely rendelkezik az 

adott termékhez megfelelő speciális tudással és szakértelemmel. Egy szakember több szakterületet is 

képviselhet, ha kellően részletes ismeretekkel rendelkezik azokról. Gyakorlati okokból sok vállalatnál a HACCP 

munkacsoport állandó tagjainak létszámát öt-hat főben korlátozzák és előnyös, ha a gyártásért felelős vezetőt 

nevezik ki munkacsoport vezetőnek. A munkacsoport tagjait ki kell képezni legalább alapozó oktatási kereten 

belül a HACCP alapelvekre és azok alkalmazására vonatkozóan. 

2. lépés A termék leírása 

Ahhoz, hogy az elemzés valóban körültekintő legyen, valamennyi olyan tényezőt, és gyakorlati részletet 

figyelembe kell venni, ami a termék biztonságát befolyásolhatja. A legfontosabb szempontok a következők: 

• a termék összetétele, 

• a felhasznált nyersanyagok, adalék- és csomagolóanyagok tulajdonságai, tárolásuk, elkészítésük körülményei, 

• a késztermék tulajdonságai, 

• a csomagolás, 

• a feldolgozási technológia, 

• a minőség-megőrzési idő, 

• tárolási és forgalmazási körülmények. 

Ezeket ki kell egészíteni a nyersanyagokra, termékekre, technológiára, üzemi körülményekre vonatkozó 

speciális információkkal. 

3. lépés A tervezett felhasználás meghatározása 

Meg kell határozni és figyelembe kell venni a termék végső felhasználói csoportját, különös tekintettel arra, ha 

az a népesség valamely érzékeny csoportja (pl. gyermekek, liszt érzékenyek stb.) és a felhasználás várható 

módját (pl. mikrohullámú sütő). Külön figyelmet kell fordítani a csomagoláson feltüntetett speciális deklarációk 

betartására. Figyelembe kell venni a terméken feltüntetett felhasználási utasítást. Hangsúlyozni kell, hogy a 

HACCP elemzést egyedileg kell elvégezni minden termékre és feldolgozó vonalra. 

4. lépés Folyamatábra szerkesztése 

A munkacsoportnak el kell készítenie a folyamat minden lépését külön elemként tartalmazó folyamatábrát. 

Külön lépésként kell feltüntetni azokat a szakaszokat, ahol a terméket két feldolgozási művelet, lépés között 

tárolják. A folyamatábrának tartalmaznia kell minden felhasznált anyagot és hozzá kapcsolódóan meg kell adni 

a műveleti időket és a hőmérsékleteket. Figyelembe kell venni az üzem alaprajzát, elrendezését, az anyagok és 

termékek mozgási útvonalát, a takarítási módokat, a környezeti és személyi higiénia szabályait, valamint a 

berendezések kialakítását. 

5. lépés A folyamatábra helyszíni igazolása 

A munkacsoport tagjainak helyszíni bejáráson kell megerősíteniük a folyamatábra helyességét és 

meggyőződniük arról, hogy minden műveleti lépést, minden lehetséges változatot figyelembe vettek. Ahol 

szükséges helyesbíteniük kell a folyamatábrát. 

6. lépés Az egyes lépésekhez tartozó összes veszély felsorolása és a veszélyek szabályozására szolgáló megelőző 

intézkedések meghatározása 

Minden műveleti lépéshez meg kell határozni az ésszerűen feltételezhető veszélyeket és lehetséges okait. 

Minimális követelmény a mikrobiológiai, kémiai és fizikai veszélyek figyelembevétele. Ezt követően a 

munkacsoportnak meg kell állapítania, hogy az egyes veszélyekhez és veszély okokhoz rendelkezésekre állnak-

e szabályozó intézkedések, és melyek azok. A szabályozó intézkedések azok az intézkedések és tevékenységek, 



 AZ ÉLELMISZER-BIZTONSÁG 

TERMELÉSI ÉS ELLENŐRZÉSI 

RENDSZEREINEK 

ÁTTEKINTÉSE 

 

 8  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

amelyek ahhoz szükségesek, hogy a veszélyeket kiküszöböljék, vagy hatásukat, előfordulásukat elfogadható 

szintre csökkentsék. Egy adott veszély szabályozására több mint egy megelőző intézkedésre lehet szükség, és 

egy adott megelőző intézkedéssel több, mint egy veszélyt is lehet szabályozni. 

7. lépés A kritikus szabályozási pontok meghatározása a döntési fát alkalmazva minden egyes lépésre 

A veszély elfogadható szintjét mindig az elemzést végző munkacsoportnak kell meghatároznia a vevő 

követelményeivel összhangban. A döntési fát sorban a folyamat minden egyes lépésére, minden egyes veszélyre 

és minden egyes okra kell alkalmazni. Ha egy veszélyhez nem tartozik szabályozó intézkedés, de a biztonsághoz 

szükséges a szabályozás, a folyamatot módosítani szükséges a megfelelő szabályozás beépítése érdekében. 

8. lépés A kritikus határérték megállapítása minden CCP- re 

Minden kritikus szabályozási pontra és minden megelőző intézkedéshez meg kell határozni a kritikus 

határértékeket, amelyeknek összhangban kell lenniük a törvényi előírásokkal, a vevői elvárásokkal és a 

tevékenység/folyamat ismeretén kell alapulniuk. A kritikus határértékeknek valamilyen formában mérhetőknek 

kell lenniük. Olyan paramétereket kell megállapítani, melyek gyorsan és egyszerűen meghatározhatók (pl. 

hőmérséklet, pH, vizuális megfigyelés, igen/nem döntések) annak érdekében, hogy időben észlelni lehessen a 

szabályozás hibáit. 

9. lépés Felügyelő rendszer felállítása minden kritikus szabályozási pontra 

A felügyelet egy kritikus szabályozási pont rendszeres mérése vagy megfigyelése, annak megállapítására, hogy 

a megelőző intézkedéseket megfelelően alkalmazzák-e. Azaz a hozzá tartozó paraméterek értékei a kritikus 

értékhatáron belül vannak-e. A felügyelő rendszernek jelezni kell a szabályozottság megszűnését vagy 

gyengülését. Ezt az információt kellő időben kell szolgáltatni, hogy időben be lehessen avatkozni a folyamat 

szabályozottságának helyreállítása érdekében. A felügyelő eljárások eredményeit dokumentálni kell és meg kell 

adni, hogy ki, hogyan, mikor és milyen gyakorisággal végezze a felügyelő tevékenységet. A felügyelő eljárások 

lehetőleg folyamatosak, de a szakaszos módszerek esetében is előnyösebb, ha gyorsan adnak eredményt, hogy 

minél hamarabb vissza lehessen állítani a folyamat megfelelő működését, és ezzel minimális mértékre lehessen 

csökkenteni a nem megfelelő termékek mennyiségét. A felügyelő rendszer által szolgáltatott adatok 

felülvizsgálatát olyan szakképzett szakembernek kell végeznie, aki megfelelő tudással és hatáskörrel 

rendelkezik a helyesbítő tevékenységek szükség szerinti meghatározásához és végrehajtásához. 

10. lépés A helyesbítő tevékenységek megállapítása 

Minden egyes kritikus szabályozási ponthoz helyesbítő tevékenységet kell kidolgozni arra az esetre, ha a 

megelőző tevékenység által biztosított szabályozás nem működik vagy meggyengül. A helyesbítő tevékenységi 

tervben meg kell adni, hogy mit kell tenni a szabályozás hibája esetén a folyamat szabályozottságának 

helyreállítására, a hiba okainak kivizsgálására, az ismételt előfordulás megelőzésére és az érintett termék 

kezelésére, valamint meg kell határozni, hogy ki a felelős a döntéshozatalért. A helyesbítő tevékenységet az 

eredmények kedvezőtlen irányú eltolódásakor is alkalmazni kell, akkor is, ha még nem lépik túl a kritikus 

határértéket. 

11. lépés Igazolási eljárások meghatározása 

A HACCP rendszer megfelelő működését a felügyelő módszerektől eltérő módszerekkel kell igazolni, melyeket 

előre meg kell határozni. Az igazolás során arról kell meggyőződni, hogy a gyakorlatban alkalmazott rendszer 

megfelel-e a HACCP elemzésben tervezett intézkedéseknek, hatékony és eredményes-e, és jól alkalmazható-e 

az adott termékre, folyamatra. Az igazolás módszerei a következők: a HACCP rendszer és nyilvántartásainak 

felülvizsgálata; az eltérések és a hozzájuk tartozó helyesbítő tevékenységek felülvizsgálata; az eredmények 

ellenőrzése más független módszerekkel (pl. mikrobiológiai vizsgálatok, klasszikus analitikai vagy 

nagyműszeres vizsgálatok stb.); a kritikus pontok felügyeletéhez tartozó dokumentációk felülvizsgálata; a 

kritikus határértékek érvényességének megerősítése; helyszíni belső felülvizsgálat bejárással. Az igazolást a 

rendszer működésének beindítása után, új veszélyek felmerülése esetén, valamint előre meghatározott 

rendszeres időközönként kell végezni. A hatóság az igazolási tevékenység területén jelentős segítséget nyújthat 

az élelmiszer-feldolgozóknak és ellenőrző szerepét is jelentős mértékben ezen a területen fejtheti ki. 

12. lépés A nyilvántartás és dokumentáció létrehozása 
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A HACCP elemzés lépéseit dokumentálni szükséges és a megfelelő működést bizonylatokkal kell alátámasztani. 

A dokumentálás biztosítja az összegyűjtött szakmai információk megőrzését, felülvizsgálatának, 

továbbfejlesztésének lehetőségét és egyben bizonyítékot szolgáltat arra, hogy a módszert helyesen és 

eredményesen alkalmazták. A dokumentáció tartalmazza az elemzés részleteit űrlapokon, szoftveren, vagy más 

formában. A legáltalánosabban alkalmazott dokumentációs űrlapok egyik változatát a Magyar Élelmiszerkönyv 

1-2-18/1993 számú előírása tartalmazza. 

8. Az ISO 9000-es szabványrendszer 

Az ISO 9000-es szabványrendszer kidolgozója és kiadója a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO), amely 

1987-ben adta ki a szabványrendszer első szabványait. Jelenleg az alapszabványok közül 2008. november 15-én 

kiadott változat van érvényben. A magyar nyelvű szabvány 2009. január 1-jén jelent meg. 

Az ISO 9000-es szabványcsalád a termelési és szolgáltatási folyamatra vonatkozó előírásokat fogalmazza meg. 

Az előírásai alapján kialakított minőségügyi rendszer a tág értelemben vett termelő- vagy szolgálórendszerre 

terjed ki. 

Az ISO 9000-es szabványrendszer főbb jellemzői 

• Rendszerelőírásokat tartalmaz és nem termékszabvány. 

• A szabvány általános követelményeket fogalmaz meg. Nem ad konkrét előírásokat, technikákat és 

módszereket. A rendszert minden alkalmazó a szervezete sajátosságait figyelembe véve alakíthatja ki az 

általános követelmények alapján. 

• A szabvány alkalmazása olyan minőségügyi rendszer kialakítását eredményezi, amely biztosítja a vevő 

igényeinek pontos meghatározását és kielégítését. A rendszer elemei az alkalmazó szervezet minden érintett 

egységénél biztosítják a szervezet összehangolt működését annak érdekében, hogy a vevő az elvárásainak 

megfelelő terméket kapja. Nem világszínvonalú, hanem stabil, megbízható és reproduktív terméket biztosít a 

vevő igényeinek megfelelően. 

• A minőségügyi rendszer előírásai minden, minőséget befolyásoló tevékenységtől elvárják a tervezés, 

ellenőrzés és dokumentálás megvalósítását. 

• Az ISO 9000-es szabványrendszer szerint kialakított minőségügyi rendszert harmadik fél – tanúsítószervezetek 

– az ISO 9001:2009 szabvány követelményrendszere alapján átvizsgálja. Amennyiben a minőségmenedzsment-

rendszer működése megfelel a szabvány általános követelményei alapján megfogalmazott saját 

követelményeknek, erről tanúsító okiratot állítanak ki. A tanúsítás ténye regisztrálásra kerül. 

• A tanúsítvány megléte erősíti a szervezet piaci pozícióját. A harmadik fél által kiadott tanúsítvány megléte 

esetén elmarad(-hat) a minőségügyi rendszer vevő által elvégzett felülvizsgálata, amely a vevőnél 

költségmegtakarítást eredményez. 

• A tanúsított minőségügyi rendszer megléte egyes esetekben a megrendelések elnyerésének alapfeltétele. 

• A tanúsítványt háromévi érvényességgel állítják ki az erre a feladatra akkreditált tanúsítószervezetek. A 

rendszer működését e három év közben évente vagy félévente a tanúsítócég ellenőrzi. A tanúsítás megújítható. 

• Tanúsítani a szervezet minőségügyi rendszerét az ISO 9001:2009 szabvány követelményei szerint lehet. 

Az ISO 9001 kapcsolata az ISO 9004-gyel 

• Kiegészítik egymást, de egymástól függetlenül is használhatók. 

• Az ISO 9001 a minőségirányítási rendszerek olyan követelményeit határozza meg, amelyeket a szervezetek 

használhatnak belső alkalmazásra, tanúsításhoz vagy szerződések céljaira. Központjában az áll, hogy a 

minőségirányítási rendszer a vevő követelményeit eredményesen teljesítse. 

• Az ISO 9004 a minőségirányítási rendszerek céljainak szélesebb körére nézve ad útmutatást, mint az ISO 

9001, különösen a szervezet általános működésének, hatékonyságnak és eredményességnek folyamatos 

fejlesztését illetően. 
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• Az ISO 9004 ajánlás, amely útmutatást ad az olyan szervezetek számára, amelyek felső vezetősége túl kíván 

lépni az ISO 9001 követelményein, mivel a működés folyamatos fejlesztésére törekszik. 

• Az ISO 9004 nem tanúsítási, vagy szerződéses alkalmazásra készült. Az ISO 9001 és ISO 9004 súlypontja a 

struktúráról a folyamatokra helyeződött át, és nyolc alapelvre épül. Ezek az alapelvek a következők: 

• Vevőorientált szervezet: Mivel a szervezet a vevőktől függ, ezért pontosan tisztában kell lennie a vevők 

jelenlegi és jövőben várható szükségleteivel, ki kell elégíteni a vevői követelményeket és elvárásokat. 

• Vezetés: A vezetésnek kell összehangolnia a szervezet céljait egységes egésszé. A vezetésnek kell kialakítania 

azt a belső munkahelyi környezetet, amelyben a munkatársak teljes mértékben azonosulni tudnak a szervezet 

céljaival, feladataival. 

• A munkatársak részvétele: Ahhoz, hogy a szervezet elérhesse a céljait, működésének minden szintjén 

legfontosabb részei a munkatársak. 

• Folyamatalapú megközelítés: A kívánt eredmények hatékonyabban elérhetők, ha a forrásokat és a 

tevékenységeket folyamatként kezelik. 

• Rendszer-megközelítés és –irányítás: A szervezet hatékonyságát és eredményességét javítja az egymással 

kölcsönhatásban álló folyamatok azonosítása, megértése és irányítása. 

• Folyamatos fejlődés: A szervezet fő célja a folyamatos fejlődés. 

• A tényeken alapuló döntéshozatal: A hatékony döntés az adatok és információk elemzésén alapul. 

• Kölcsönösen előnyős szállítói kapcsolatok: A szervezet és annak szállítói kölcsönösen függnek egymástól, 

kölcsönösen előnyös együttműködésük mindkét fél számára előnyös. 

Az ISO 9001:2000 szabvány szerint hat helyen kell az eljárásokat egyértelműen dokumentálni: 

1. A dokumentumok kezelése 

2. Minőségügyi feljegyzések kezelése 

3. Belső auditok 

4. A nem megfelelő termékek kezelése 

5. Helyesbítő tevékenységek 

6. Megelőző intézkedések 

Az ISO 9000:2009 rendszer tanúsítása 

1. A meglévő minőségügyi eljárások értékelése az ISO 9001-es szabványok követelményei alapján 

2. Az ISO 9000-es szabványsorozatnak való megfeleléshez szükséges helyesbítő tevékenység meghatározása 

3. A minőségbiztosítási program kidolgozása 

4. Az új eljárások meghatározása, dokumentálása és megvalósítása 

5. Minőségügyi kézikönyv kidolgozása 

6. A minőségügyi kézikönyv előzetes elemzése a minősítővel való tárgyalás során 

7. Minőségügyi látogatás 

8. Tanúsítás 

+1. Rendszeres felülvizsgálat 
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9. Teljes körű minőségszabályozás (TQM) 

Az 1990-es évek elejétől a világ minden térségében gazdasági integráció hatására a világpiac vált a gazdasági 

verseny színterévé. Napjaink gyors változási komoly minőségi elvárásokat támasztanak a termékekkel, 

szolgáltatásokkal szemben. 

Az alábbi trendekkel számolhatunk: 

• a vevői igények növekedése, 

• a biztonság igényének növekedése, 

• környezetvédelmi szempontok előtérbe kerülése, 

• garancia igény a termék teljes élettartamára. 

Ezek hatásai: 

• a minőségköltségek növekedése, 

• a termelési költségek csökkenésének igénye, 

• a minőség biztosítás kiterjesztésének igénye a melléktermékekre (környezetvédelem), 

• a minőség integrálása a termékbe, termelési folyamatba, vevőszolgálatba. 

Bár az ISO 9000 szerinti minőségbiztosítással rendelkező vállalatok kialakították a jó minőségű termék-

előállítás alapvető feltételeit, de erős piaci versenyben ez nem elég. Versenytársaik a nemzetközi 

kereskedelemben olyan vállalkozások, amelyek a minőséget stratégiai célként kezelik és a vállalkozás 

folyamatos továbbfejlesztésére hatékonysága állandó növelésére irányuló új menedzsment rendszereket 

alakítottak ki. Ehhez jó eszközként kínálkozik a TQM, a Teljes körű Minőségirányítás. 

A TQM fogalma 

Teljes körű minőségirányításon vezetési folyamatot értünk, amelynek célja, hogy a szervezet minden 

tevékenységének folyamatos javításával, tökéletesítésével, valamint minden dolgozó minőség iránti 

elkötelezettségével a termék vagy szolgáltatás használata folyamán a vevő teljes mértékű megelégedettségét érje 

el. 

A különböző szervezet- és ágazatspecifikus TQM-modellek jelentős mértékben eltérhetnek egymástól. Vannak 

azonban bizonyos, a modellek mindegyikében megjelenő közös területek. Ezek a következők: 

• vevőközpontúság, 

• folyamatos javítás, 

• az alkalmazottak felhatalmazása: a szervezet minden szintjének bevonása a döntési folyamatba. 

A TQM legfontosabb alapelvei a következők: 

1. Üzleti siker csak abban az esetben érhető el, ha megismerjük és kielégítjük a vevők igényeit. 

2. A minőségkezelésben a vállalatvezetésé az irányító szerep. 

3. A problémamegoldás és a folyamatos javítás alapja a tényadatokra alapozott, statisztikai módszerekkel 

támogatott dokumentálás. 

4. Egy szervezet minden szintjén minden funkcionális egységnek saját munkája folyamatos javításával kell 

támogatnia a rendszer, a vállalati célok megvalósítását. 

5. A problémamegoldás és az állandó folyamatfejlesztés (javítás) leghatékonyabb módja a többfunkciós 

csoportok felállítása és működtetése. 
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6. A szervezet minden egyes dolgozójának feladata a folyamatos tanulás, képzés, oktatás. 

A TQM gyakorlati megvalósítása 

A TQM gyakorlati megvalósítása szempontjából a munkaerő minőségének, az emberi erőforrásoknak, a vállalati 

kultúrának meghatározó szerepe van. A vállalkozások stratégiai céljait, a hosszú távú fennmaradás és növekedés 

biztosítását, versenyelőnyök megszerzésével, a vevők elégedettségének folyamatos növelésével, a vezetés csak 

az összes alkalmazott bevonásával és közreműködésével érheti el. 

A TQM program sikerének feltétele, a minőség iránti elkötelezettség, amely áthatja a vállalkozás valamennyi 

tevékenységét. A vezetőség elkötelezettségének komolyságát azzal bizonyíthatja, ha intenzív szerepet vállal a 

minőség javítási folyamat kialakításában és irányításában. 

Az emberi munkavégzés leghatékonyabb formája a csoportmunka. A teljesített munka minősége az 

együttműködési készségen alapszik. Ahhoz, hogy a dolgozók belső késztetést, motivációt érezzenek az általuk 

végzett munka javítására, továbbfejlesztésre, folyamatos képzést és részvételi lehetőséget kell, hogy kapjanak a 

probléma megoldás tervezésében, kivitelezésében és ellenőrzésében. 

Megnövekszik az önellenőrzés és a saját munkáért való felelősség szerepe. Az emberközpontúság lényeges 

eleme az oktatás, amely lehetőséget ad új készségek elsajátítására. 

Ehhez szükséges a vállalti kultúra változtatása, a tovább- és átképzések rendszere, csoportmunka, minőség 

érdekeltségi rendszer kialakítása. A minőség iránti elkötelezettség fokozásának módszerei az alábbiak: 

• a vezetés részvétele minőségügyi továbbképzéseken, programokon, 

• az alkalmazottak javaslatainak értékelése, lehetőség szerinti bevezetése, 

• a folyamatos kommunikáció, visszacsatolás kialakítása a vállalati hierarchia szintjei között, 

• az eredmények értékelése és elemzése, 

• a fejlesztések, javítások nyilvánosságra hozása, 

• olyan vállalati kultúra erősítése, amelyben a folyamatos minőségjavítás és a fejlesztés elvárás és érték. 
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Chapter 2. A TAKARMÁNYOK 
HIGIÉNIÁJA 

Az élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó gyors riasztási rendszer (RASFF) 2009. évi bejelentéseiből 

6,3% (205 eset) volt a takarmányokkal kapcsolatos, ami 0,5%-os növekedést jelent 2008-hoz viszonyítva. 

Magyarországon 2009-ben az RASFF-nek tett bejelentések 14%-a vonatkozott takarmányokra, ami több mint 

kétszerese az EU átlagának. Takarmányok esetében a Salmonella szennyezettség jelenti a leggyakoribb veszélyt. 

A fent ismertetettek alapján ebben a témakörben áttekintést nyújtunk a takarmány higiéniáról, jogszabályi 

hátteréről, a hibás takarmányok higiéniai jelentőségéről, a takarmány kémiai, és baktériumok által okozott 

átalakulásáról, valamint a gombás és/vagy mikotoxinos eredetű szennyezettség kérdésköréről. 

1. A takarmány higiénia fogalma 

A takarmány-higiénia magában foglalja a veszélyek ellenőrzéséhez, valamint egy takarmány állati fogyasztásra 

való alkalmasságának biztosításához szükséges intézkedéseket (pl. eljárások, utasítások) és (pl. személyi, tárgyi) 

feltételeket, figyelembe véve a takarmány felhasználásának szándékát. A veszélyek a takarmányban található 

azon biológiai, kémiai vagy fizikai hatóanyagok, amelyek az állat, közvetve az ember egészségére károsan 

hathat. 

2. A takarmány higiénia jogszabályi háttere 

A takarmány higiéniára vonatkozó jogszabályok között meg kell említeni a 178/2002/EK rendeletet, az EU 

higiéniai rendelet csomagja közül a 852/2004/EK higiéniai rendeletet, a 183/2005/EK rendeletet. Magyarország 

jogszabályai közül a 2008. évi XLVI. törvény, a 43/2003. (IV. 26.) FVM rendelet a takarmányok előállításáról, 

forgalomba hozataláról és felhasználásáról szóló, valamint a 2001. évi CXIX. törvény vonatkozik a takarmány 

higiéniára. A 178/2002/EK rendelet tartalmazza a takarmány fogalmát, amely értelmében az a feldolgozott, 

részben feldolgozott vagy feldolgozatlan anyag vagy termék, többek között adalék, amelyet állatok orális 

etetésére szánnak. A 852/2004/EK higiéniai rendelet tér ki az elsődleges termelésre és az ahhoz kapcsolódó 

műveletekre vonatkozó általános higiéniai rendelkezésekre, e rendelet a takarmány előállítást is az elsődleges 

termelés kategóriájába sorolja. Az Európai Tanács 2005. január 12.-én kiadott takarmány higiénia 

követelményeinek meghatározásáról szóló 183/2005/EK rendeletében kimondja, hogy 2006. január 01.-től a 

takarmányipari vállalkozások kötelesek a HACCP-n alapuló írásos eljárást, vagy eljárásokat bevezetni, 

megvalósítani és fenntartani. Továbbá a jogszabály kitér a Magyarországon és az EU-ban a takarmányipari 

létesítmények engedélyeztetésére és nyilvántartásba vételére, valamint a takarmány-előállítás, forgalmazás és 

felhasználás valamennyi fázisában meghatározza a létesítményekre vonatkozó takarmány-biztonsági és higiéniai 

minimum-követelményeket. Takarmánygyártás vonatkozásában a 2008. évi XLVI. törvény alkalmazási köre 

kiterjed annak előállítására, szállítására, tárolására és forgalomba hozatalára, az engedélyköteles termékek, 

állatgyógyászati termékek importálására, előállítására, kiszerelésére, forgalomba hozatalára, tárolására, 

szállítására, felhasználására, valamint az ezekkel összefüggésben történő szaktanácsadásra, a laboratóriumok 

tevékenységére, az élelmiszerlánc-eseményekkel összefüggő tájékoztatására. 

Az Európai Uniós jogszabályok előírásai és hazánk nemzeti szabályozása kimondja: 

• az állatok etetésére (és itatására) csak olyan takarmányt (és itató vizet) szabad felhasználni, amely az állat, 

illetve közvetve az ember egészségét nem veszélyezteti; 

• az állatra és, vagy emberre nézve kórokozó mikroorganizmussal fertőzött takarmányt állatokkal feletetni tilos, 

• a takarmány-termő területek használata, a takarmány-előállító, - tároló és forgalmazó helyek üzemeltetése, 

valamint a takarmány forgalmazása során biztosítani kell, hogy a takarmány mentes maradjon az állatra, 

valamint az emberre veszélyes anyagoktól, 

• nem biztonságos takarmány (amely az emberek vagy az állatok egészségére ártalmas, illetve az élelmiszer-

termelő állatokból előállított élelmiszer emberi fogyasztásra nem biztonságos, alkalmatlan) nem hozható 

forgalomba, illetve nem használható fel élelmiszer-termelés céljára tartott állatok takarmányozására. 
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A megállapított új higiéniás szabályok fő célkitűzése, hogy élelmiszer- és takarmány-biztonság szempontjából 

magas szintű védelmet biztosítsanak a végső fogyasztók, azaz az ember számára. 

3. A takarmánygyártók és forgalmazók kötelezettségei 

A külső és a belső környezetnek, az elhelyezésnek, az elrendezésnek, a méreteknek, a berendezéseknek, az 

eszközöknek, a technológiáknak, a termelési és tárolási kapacitásnak, a felhasznált összetevők 

biztonságosságának, minőségének, az alkalmazott csomagolóanyagok megfelelőségének, illetve biztonságos 

alkalmazásának, az alkalmazott személyek egészségének, szakképesítésének, illetve szaktudásának alkalmasnak 

kell lennie a takarmánybiztonsági és - minőségi előírások betartásának folyamatos garantálására. Olyan 

önellenőrzési, minőségbiztosítási, nyomon követési, termék-visszahívási rendszereket vagy ilyen rendszerek 

olyan elemeit kell működtetni, amelyekkel biztosítható a takarmány biztonságossága, megfelelő minősége, 

azonosíthatósága és nyomon követhetősége. A takarmány-higiéniával, biztonsággal, és minőséggel kapcsolatos 

igazgatási feladatokat az MgSzH Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóságának Takarmány 

Létesítmény-felügyeleti Osztálya végzi. 

A takarmány előállítása az ISO 9001 - bármely ágazatban alkalmazva – a vevő szükségleteire és elvárásaira 

összpontosít. A vevőnek az élelmiszertermeléssel kapcsolatos egyik legfontosabb – bár nem kimondott – 

elvárása az, hogy a takarmányok biztonságosak legyenek, bár a vevői követelmények között a 

takarmánybiztonságot nem fogalmazzák meg, de beleértik. Új receptúrák vagy technológiák kidolgozásánál 

kiemelt figyelmet kell szentelni a biztonsági követelmények teljesülésének. A takarmánygyártáshoz felhasznált 

minden fajta alapanyag – beleértve az adalékokat is – beszerzésénél a legfontosabb azok biztonságának és 

minőségének tanúsítása. Az előállítási folyamatokat úgy kell leszabályozni, és végrehajtani, hogy közben 

megelőzhetők legyenek az élelmiszerbiztonságot veszélyeztető események. Ezt felügyelő és helyesbítő 

tevékenységek felállításával is biztosítani kell. 

A takarmányban előfordulható veszélyek csoportosítása: 

a) Biológiai: 

• nem megfelelő rovar- és rágcsálóirtás; 

• a madarak elleni védekezés következtében, kártevők, illetve egyéb állatfajok jelenléte (pl. kutya, macska) a 

létesítmény területén; 

• a rovarok, rágcsálók, madarak, egyéb állatfajok betegségek (pl. salmonellosis, leptospirosis, toxoplasmosis, 

listeriosis, stb.) kórokozóit terjeszthetik; 

• a személyzet, annak ruházata, a szállító jármű, annak kereke, stb. is fertőzési forrás, ill. fertőzést közvetítő 

lehet, amennyiben nem tartják be a higiéniai előírásokat. 

Mikrobiológiai: 

• nedves gabonában szántóföldi és, vagy raktári gombák jelenléte, túlélése, szaporodása; 

• hallisztben Salmonella jelenléte, túlélése, szaporodása. 

b) Kémiai: 

• növénytermesztésben növényvédőszer engedélyezettnél nagyobb maradékanyagtartalma az értékesítésre 

felkínált szemes alapanyagokban; 

• szántóföldi és, vagy raktári gombák toxintermelése (mikotoxinok), 

• antibiotikumok, kokcidiosztatikumok, állatgyógyászati készítmények a nem kívánatos kontamináció 

következtében; 

• rágcsálóirtószer ömlesztett alapanyaghoz keveredve, helytelen kihelyezés miatt; 

• tároláskor esetlegesen a csomagolóanyagból kioldódó mérgező vegyi anyagok jelenléte; 
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• szálas- és tömegtakarmányokban jelenlevő káros hatású alkotók, pl. proteázinhibitorok, goitrogén peptidek, 

gosszipol; 

• nemkívánatos anyagok engedélyezettnél nagyobb mértékben való előfordulása a takarmányban, pl. határérték 

feletti dioxin tartalom a halolajban; 

• tiltott anyagok jelenléte a takarmányban, ilyen pl. a szilárd háztartási, illetve egyéb kommunális hulladék, (ez 

egyben lehet (mikro)biológiai veszély is), stb. 

c) Fizikai: 

• kavics, gyommag; 

• műanyag-, fémszilánkok bekerülése a növényi alapanyagba, betakarítás, szárítás, osztályozás során; 

• bála- vagy zsákkötöző zsineg, fadarabok, vas-, fémszilánkok bekerülése a takarmányba az előállítás, a 

takarmány kiosztás, tárolás folyamatában, 

• földdel szennyezett cukorrépa, szilázs. 

A takarmányok esetében előforduló lehetséges veszélyeket csak néhány kiragadott példával szemléltettük, a 

mikrobiológiai veszélyek között meg kell még említeni a vírusokat, prionokat, baktériumokat, egysejtű és egyéb 

élősködőket (paraziták), gombákat is, amelyek az állat és, az ember egészségkárosodását, megbetegedését 

okozhatják. A veszélyek sokfélesége és sajátos jellemzői miatt komplex módon kell védekezni ellenük. 

Takarmányok esetében a fent említett veszélyek mellett meg kell említeni a tárolási és tartósítási hibákat, 

amelyek ronthatják a takarmányok minőségét, ezáltal hasznosulását, valamint állat-egészségügyi jelentőséggel 

is rendelkezhetnek. A tárolási és tartósítási hibák közé sorolható a takarmányok kémiai átalakulása (avasodás, 

biogén aminok keletkezése), a baktériumos, valamint gombás (mikotoxin képzés) eredetű átalakulása. 

A takarmányban a raktározás idején jelentős kémiai folyamatok játszódnak le. A kémiai változások mértéke és 

sebessége a környezeti tényezők (víz, hőmérséklet, fény, baktériumok vagy penészgombák elszaporodása a 

szántóföldön, valamint a tárolt takarmányban stb.) függvénye. A kémiai folyamatok eredménye lehet kedvező 

(fenolos vegyületek bomlása, gátló faktorok csökkenése, ízletesség növekedése) és kedvezőtlen (zsírok, 

vitaminok, táplálóanyagok oxidációja, biogén aminok keletkezése, vajsav és egyéb rövid szénláncú zsírsavak 

képződése). A kémiai folyamatok között egyik kedvezőtlen jelenség az avasodás, amelynek mértéke a 

takarmányban jelen lévő zsírok mennyiségétől, minőségétől és a környezeti tényezőktől függ. Az avasodás 

gyűjtőfogalom, amely a zsírok tárolása közben fellépő különböző kémiai folyamatok eredményét foglalja össze. 

Az avasodás folyamán bekövetkező kémiai változások közül a két leglényegesebb folyamat a zsírok hidrolízise, 

valamint oxidációja. A tárolás során bekövetkező változások egy része hidrolitikus folyamat, amely a 

takarmányt szennyező mikroszkópikus gombák és szaprofita baktériumok (elsősorban) lipáz aktivitásának 

köszönhető. A hidrolízis során a takarmányok zsírja nedvesség, katalizáló anyagok (fémionok) hatására 

glicerinre és szabad zsírsavakra bomlik. A kutatók többsége a hidrolízist nem tekinti a zsírok takarmányozási 

értékét csökkentő folyamatnak, hiszen a zsírok a vékonybélben az emésztés során ugyancsak hidrolizálódnak. 

Túl sok szabad zsírsavat tartalmazó zsír egyes vélemények szerint „kaparós” ízűvé válik. A zsír minőségének 

jellemzésére a hazai szabvány a savszámot is megadja, amelyből a zsírban lévő szabad zsírsavak számára lehet 

következtetni. Savszám alatt az 1,0 g zsír szabad zsírsavtartalmának közömbösítéséhez szükséges mg-ban 

megadott KOH-mennyiséget értjük. Viszont a kémiai átalakulások jelentős részét a zsírok oxidációja jelenti. Az 

oxidáció mindig a telítetlen zsírsavak kettős kötéseinek helyén indul meg, oxigén belépésével. A kettőskötés 

melletti C-atomhoz egy hidrogén-peroxid-csoport kapcsolódik. A folyamat megindulásához energiára van 

szükség, az oxidáció során felszabaduló hő azonban láncreakciószerűen felgyorsítja a peroxid-képződést. A 

peroxidok jelentős oxidáló hatással bírnak, aminek következtében elbontják a takarmányok oxidációra érzékeny, 

értékes tápanyagait, így a karotint, flavonoidokat, az A-, C-, E- és D-vitamint, a biotint, valamint reakcióba 

lépnek a lizin epszilon-aminocsoportjával, csökkentve ezzel a lizin értékesülését. A telítetlen zsírsavak 

oxidációja során szabad gyökök képződnek, amelyek számos káros hatást gyakorolnak az életfolyamatokra, 

károsítják az állatok szöveteinek sejtmembránját és csökkentik a kapillárisok rezisztenciáját. A leggyakoribb 

megbetegedések a szervezet redoxrendszerének károsodása folytán a malacok, bárányok és a baromfi szív- és 

vázizom elfajulása, a csirkék agyvelőlágyulása, gyomor és bélhurut, csökkent súlygyarapodás és 

takarmányértékesítés. A takarmányban található E-vitamin megakadályozza ugyan a peroxid-képződést, de 

ezzel elveszíti kedvező élettani hatásait. Ezért gazdaságosabb a peroxid-képződést egyéb antioxidánsokkal 
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(BHA butil-hidroxi-anizol, BHT butil-hidroxi toluol stb.) megelőzni. A peroxid-képződést a peroxidszámmal 

mérjük, amely 1 kg zsírra jutó, ml-ben kifejezett mólos nátrium-tioszulfát fogyását jelenti. 

Avasnak tekintendő az a 3%-nál nagyobb nyerszsír-tartalmú MSZ 6830-6:1984 szerint vizsgált takarmány-

alapanyag, amelynek a takarmány zsírtömegére vonatkoztatott savszáma és peroxidszáma - MSZ 60830-

11:1999 szerint vizsgálva - 50, illetve 25-nél nagyobb - 43/2003. (IV. 26.) FVM rendelet értelmében. Az 

avasodás rendszerint a hibás betakarítás és tárolás következménye. A magvak, a szem- és a kaszattermés 

zsírtartalmát a levegő oxigénjétől a jól záró maghéj és a csíra tokoferol- és flavonoidtartalma védi az avasodás 

ellen. Ez a védelem a betakarításkor, tároláskor sérül vagy az aprított magvakban, illetve a szemtermésben 

megszűnik. Az avasodást a magvak és a szemtermés belsejébe hatoló penészgombák és egyes baktériumok 

enzimatikus úton fokozzák. Ezért rendkívüli jelentőséggel bír, mind a tárolás, mind pedig a feldolgozás során a 

GMP (good manufacturing practice, helyes gyártási gyakorlat) betartása, ide sorolhatók az alábbi 

tevékenységek: a tárolás, feldolgozás során az antioxidánsok megóvása, őrlemények gyors felhasználása, 

takarmányozási zsiradékok telítése, antioxidánsok hozzáadása – 0,02- 0,025% -os arányban. 

A takarmány szaprofita mikroorganizmusai kedvező életfeltételek mellett (meleg, magas nedvességtartalom) 

jelentősen elszaporodhatnak és elbontják a takarmányfehérjéket előbb oligopeptidekre, majd dipeptidekre és 

aminosavakra. További tevékenységük eredményeként az aminosavak mono- és diamino-vegyületekké 

dekarboxilálódnak. Így képződik pl. a hisztidinből hisztamin, a tirozinból tiramin, az ornitinből putreszcin, a 

lizinből kadaverin. A fentebb említett végtermékeket összefoglalóan biogén aminoknak nevezzük. Ezen a 

gyűjtőnéven egymástól jelentősen különböző alifás (putreszcin, kadaverin, spermidin), heterociklikus és aromás 

(hisztamin, tiramin, ß-feniletilamin) aminocsoportot, vagy amino-csoportokat tartalmazó vegyületeket foglalnak 

össze. A takarmányféleségek bomlása során keletkező biogén aminok a szervezetre mérgezőek, bár toxicitásuk 

eltér. Káros biológiai hatásuk egyéb tényezők mellett függ azok koncentrációjától és egymást kiegészítő, 

esetenként szinergista hatásuktól. A biogén aminok esetében számolhatunk az enzimműködés zavarával, 

anyagforgalmi zavarokkal, a bélcsatorna vérkeringési zavarával, májelfajulással, hasmenéssel, vesekárosodással, 

csökkent testtömeggyarapodással, takarmányértékesüléssel valamint esetenként elhullással is. A biogén aminok 

keletkezése megakadályozható a takarmányok rothadásának gátlásával. 

A termesztett, ipari úton előállított és tárolt takarmányféleségek szaprofita csírákkal többé-kevésbé 

szennyezettek. A szennyeződés mértéke függ a növény fajtájától, a takarmány összetételétől, a környezeti 

tényezőktől (víztartalom, hőmérséklet, napfény), a tárolás, a tartósítás és a feldolgozás módjától. A takarmányok 

mikroflórájának ismerete azért is fontos, mert a mikrobiológiai vizsgálatok eredményei nagy segítséget 

jelentenek az emésztőszervi és egyéb bántalmak okának kiderítéséhez, valamint a megbetegedések 

megelőzéséhez. A teljes használati értékű, kereskedelmi forgalomba hozható takarmányféleségekben 

megtalálható mikrobafajok összessége terméktipikus mikroflóra. Mennyiségét a terméktipikus csíraszám 

jellemzi, amelyen a tenyésztési eljárásokkal (szélesztéssel, lemezöntéssel) számlált telepképző egység (TKE) 

egy gramm vizsgálati anyagra vetített számát értjük. A takarmányon előforduló mikrobák eredetük szerint 

származhatnak a takarmánytermesztés (vegetáció) során bekövetkező mikrobaszennyeződésekből (szántóföldi 

mikroflóra), de jelentős részük a tárolás során bekövetkező szennyeződés eredményeként indul fejlődésnek 

(raktári mikroflóra). A takarmány mikroflóráját más szerzők a takarmányokban nem szaporodó úgynevezett 

passzív flórának, illetve a takarmány táplálóanyagait felhasználni azon szaporodni képes élőcsírák szerint 

osztották fel. Takarmányfertőzést obligát és fakultatív patogén mikroorganizmusok okozhatnak. Számos obligát 

kórokozóról (Bacillus antracis, Micobacterium tuberculosis, Brucella-fajok stb.) bizonyították a takarmánnyal 

történő terjedést. A fakultatív patogén mikroorganizmusok közül több takarmányokban is képes szaporodni. 

Ezek a mikroorganizmusok az állatok bélcsatornájában rendszerint tovább szaporodnak. A takarmányban, majd 

a bélcsatornában felszaporodó és elpusztuló baktériumok endotoxinjaikkal károsítják a gazdaszervezetet. Ebbe a 

csoportba tartozó mikroorganizmusok közül a legnagyobb gazdasági jelentőséggel a szalmonellák, kóliformok, 

és a Clostridium-fajok rendelkeznek, de a Bacillus, Proteus és Pseudomonas nemzetségbe tartozó számos 

baktérium elpusztulása is endotoxin felszabadulással, és a gazdaszervezet megbetegítésével jár. Más 

baktériumok a takarmányon elszaporodva, erősen mérgező hatású exotoxinokat termelnek, amelyek már a 

takarmány elfogyasztását követően, az emésztőtraktusban való elszaporodás nélkül a toxinra jellemző mérgezést 

okoznak (Clostridium botulinum, Staphylococcus aureus). A takarmányok mikrobiológiai megfelelőségének 

ellenőrzése a Magyar Takarmánykódex, valamint a 43/2003. FVM rendeletben feltüntetett határértékek szerint 

történik (1. ábra). A rendelet értelmében a takarmány kórokozó mikroorganizmusokat - amelyek emberben és 

állatban közvetve, vagy közvetlenül betegséget okozhatnak, illetve okoznak - nem tartalmazhat. 
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1. ábra: 43/2003. FVM rendelet a takarmányokban előforduló mikroorganizmusokra vonatkozó melléklete 

Ha a takarmány szennyező mikroflórája meghaladja a rendeletben feltüntetett határértékeket számolni kell 

toxintermeléssel, amely gyomor- és bélhurutot, gyomorgyulladást, máj és vesekárosodást idézhet elő, a 

bélcsatornában pedig a baktériumos fermentáció folyamatai kerülnek túlsúlyba. A mindenütt jelenlevő 

penészgombák a szántóföldeken és raktárakban állandóan szennyezik a takarmányt. A szennyezettség mértéke 

függ a növény fajtától, az ellenálló képességtől, a szántóföldi termesztési rendszertől, az éghajlati tényezőktől, 

és a betakarítási módszertől. A penészgombák a takarmányok táplálóanyagait, az egyéb biológiailag aktív 

vegyületeket elbontják, csökkentik a táplálóértéket, íz és szaghibákat okoznak, valamint az általunk termelt 

egyes anyagforgalmi termékek (főként mikotoxinok) – károsítják az enzimrendszert, a létfontosságú szervek 

működését, megváltoztatják a bélcsatorna mikroflóráját. 

A fent említettek ismeretében a megfelelő minőségű állati eredetű élelmiszerek előállítása szempontjából 

kulcsfontosságú az etetett takarmányok kémiai, valamint baktériumok által okozott romlásának, továbbá a 

gombás és/vagy mikotoxinos eredetű szennyezettségének megakadályozása, amely a kritikus szabályozási 

pontokon alapuló HACCP terv üzemeltetésével, valamint a GMP betartásával megvalósítható. 
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Chapter 3. A TAKARMÁNYOKBAN 
ESETLEGESEN ELŐFORDULÓ 
TOXINOK JELENTŐSÉGE 

A mikotoxinok jelenléte a takarmányláncban komoly veszélyforrás, ezért a világ országainak többségében 

valamilyen szabályozásuk indokolt. A szabályozás feltételei közül a legfontosabbak a toxikológiai adatok, a 

mikotoxin előfordulási adatok ismerete különböző takarmányokban, a mikotoxin koncentráció eloszlásának 

ismerete egy tételen belül, a megfelelő analitikai módszer az adott mikotoxin meghatározására, valamint a 

törvényi szabályozások. Ma már több mint ezer toxikus gomba metabolit ismert, közülük közel száz káros 

hatását bizonyították. Kiemelkedő humán- és állategészségügyi jelentőséggel mindössze 15-20 mikotoxin 

rendelkezik. A mikotoxinok okozta megbetegedések évszázadok óta ismertek. E témakör keretében áttekintést 

nyújtunk a mikotoxinok humánegészségügyi vonatkozásairól, a gyakoribb mikotoxinokról, és toxintermelő 

penészgombákról, azok kártételéről, valamint a mikotoxinok ellenőrzésének jogszabályi hátteréről. 

1. A mikotoxinok fogalma, jelentősége 

A mikotoxinok a fonalas gombák kedvezőtlen feltételek közötti szaporodása közben termelődő másodlagos 

anyagcsere termékek, az élelmiszer-láncban gyakran fordulnak elő, nagy gazdasági veszteséget okoznak, és a 

közegészségügyi veszélyek forrásaivá is váltak. Elszaporodásuk mértékét a szubsztrátumok (pl. gabonafélék, 

olajos-növények stb.) érzékenysége, az oxigén jelenléte, a megfelelő hőmérséklet és nedvességtartalom 

határozza meg. Az elsődleges mezőgazdasági termelés (takarmánynövények, növényi eredetű élelmiszerek stb.) 

előállítása során főként a nagyobb víztartalmat igénylő, úgynevezett szántóföldi penészgombák, a tárolás során 

pedig a kisebb nedvességtartalom mellett az úgynevezett raktári penészgombák szaporodnak el. Az előbbiek 

toxintermeléséhez a köztermesztésben lévő gabonafajták, hibridek fogékonysága (rezisztencia-hiánya) mellett 

az agrotechnikai hibák, a növényváltás hiánya (monokultúrás termesztés), a talajsavanyodás, a növénytáplálási 

és növényvédelmi anomáliák stb. is szükségesek. A raktári penészgombák szaporodása és toxintermelése szinte 

kizárólag tárolástechnikai hibákra utal. A különböző gombatoxinoknak sok olyan közös tulajdonságuk van, 

amelyek a mikotoxikózisok megelőzése, a gazdasági veszteségek csökkentése és humán-egészségügyi hatása 

miatt is figyelmet érdemel. Ezek a következők: 

• a toxinok kis molekulatömegűek, antigén hatásuk nincs, ezért belőlük az ellenük való védekezést szolgáló 

vakcina nem készíthető; 

• a magas hőmérsékletre nem érzékenyek, a 100-200 ˚C-on szárított gabona toxint még tartalmazhat; 

• a gyomornedv sósavtartalmának ellenállnak, így mérgező tulajdonságuk a szervezetben megmarad; 

• agresszív sejtmérgek; 

• a szervezeten belül a különféle szervekben (máj, vese) kumulálódnak; 

• direkt/indirekt módon gátolják a szervezet specifikus védekező mechanizmusát; 

• metabolitjaikkal együtt bekerülnek a különféle állati eredetű élelmiszerekbe (tej, tojás, vér, máj); 

• közülük számos (az aflatoxin, a T-2 toxin, a patulin, a fusarium B1, az ochratoxin-A, a zearalenon stb.) az 

emberi egészséget közvetlenül is veszélyezteti. 

A mikotoxinokat termelő fonalas gombák heterotróf élőlények, amelyekre jellemző, hogy obligát aerobok, a 

szerveztük felépítéséhez és szaporodásukhoz szerves anyagokat használnak fel, a takarmányok és az 

élelmiszerek számukra kitűnő szervesanyag források, szaporodásukat az oxigén mennyisége jelentősen 

befolyásolja. A toxint tartalmazhatja a gombák spórája, micéliuma (endotoxin) vagy a gomba szaporodását 

szolgáló közeg (exotoxin). A toxin termelő gombával fertőzött takarmány felhasználásakor mind az endo-, mind 

pedig az exotoxinok bekerülhetnek az állat szervezetébe. 

Jelenleg több mint 400 mikotoxin ismert, de számuk folyamatosan nő. A legtöbb mikotoxin nemcsak a termelő 

gombában található meg, hanem a gomba kiválasztja azt az élőhelyéül szolgáló élelmiszerbe is. A 
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penészgombák a növénytermesztés és az állattenyésztés számára egyaránt súlyos gazdasági és egészségügyi 

problémát jelentenek. A növénytermesztésben a termés csökkenése, a vetőmag minőségi romlása, a sütőipari 

minőség csökkenése stb. okoz gazdasági veszteséget. A gomba növényi táplálóanyagokat használ fel, aminek 

következtében csökken a takarmány energia- és esszenciális aminosav-tartalma. Az állattenyésztésben a 

takarmányfelvétel csökkenésével, rossz takarmányértékesítéssel, állandósult szaporodásbiológiai zavarokkal, a 

fertőzésekkel szembeni csökkent ellenálló-képességgel, esetenként az egyes toxinokra jellemző megbetegedések 

(mikotoxikózisok) kialakulásával kell számolnunk a penészgombával fertőzött, toxinnal szennyezett takarmány 

fogyasztását követően. A mikotoxikózisok felismerését megnehezíti, hogy: 

• általában a toxinok kis koncentrációban vannak jelen, kimutatásuk nehéz, részben az analitikai módszerek 

meglehetősen nehézkes kivitelezhetősége miatt, részben pedig a még ismeretlen vegyületek előfordulása 

következtében; 

• a tünetek és a kórok felismerésének idejére az etetett és mikotoxinnal szennyezett takarmánytétel már általában 

elfogyott, nincs mód annak analizálására; 

• a tünetek az alacsony toxinkoncentrációk miatt nem kifejezettek, nem kórjelzők; 

• gyakori a multitoxikus hatás, azaz több toxin egyidejű előfordulása és ezek kölcsönhatása nem minden esetben 

ismert. 

A mikotoxikózisok közös ismérvei, hogy takarmányozás eredetűek, hátterükben nincs specifikus kórokozó, a 

betegség nem fertőző, és a szennyezett takarmány megvonásával a tünetek csökkennek. A feltételezett 

diagnózist megerősíti a mikotoxin takarmányból való kimutatása, hogy a tünetek a kimutatott mikotoxinra nézve 

jellemzőek, és a szennyezett takarmány etetésével a tünetek mesterségesen is kiválthatók. 

Egyes gombák toxintermelő képessége évszázadok óta ismert, a penészgombák toxintermelésére egy 1960-ban, 

Angliában bekövetkezett tömeges pulykaelhullás irányította a figyelmet. Kiderült, hogy az állatok elhullását a 

takarmányuk egyik komponense, a földimogyoró, egy – az azt termelő mikroorganizmusról – aflatoxinnak 

elnevezett anyaggal való szennyezettsége okozta. A toxin termelője az Aspergillus flavus nevű penészgomba. A 

mikotoxinok az állatok, ember egészségére is veszélyt jelentenek, az élelmiszertermelés, a feldolgozás, a tárolás 

valamint a forgalmazás minden fázisában számolni kell jelenlétükkel. A mikotoxinok növényi eredetű 

élelmiszerekkel, élvezeti cikkekkel (pl. korpa, müzli, gyümölcslevek, sör, kávé) közvetlenül bejuthatnak az 

emberi szervezetbe. Tekintettel arra, hogy a takarmány alapanyagaink (elsősorban kukorica, búza) sokszor 

jelentős mikotoxin szennyezettséget mutatnak, az állati eredetű termékek is jelenthetnek humán-egészségügyi 

kockázatot. Ezek közül főként a belső szervekkel (vese, máj), a vérrel készült töltelékáruval kerülhetnek kis 

mennyiségben mikotoxinok a táplálékláncba. Azok a toxinok, amelyek a tejjel kiválasztódnak (pl. ochratoxin A, 

zearalenon, aflatoxin) különösen veszélyesek, mert az élet első napjától bejuthatnak az újszülött szervezetébe. 

Ezért a mikotoxin probléma megoldása komplex összefogást igényel a humán- és állategészségügy, az 

állattenyészés és növénytermesztés, a környezetvédelem és ökonómia területén is. 

A toxintermelő penészgombákat két csoportja osztják aszerint, hogy növekedésükhöz több (szántóföldi 

penészgombák) vagy kevesebb (raktári penészgombák) vizet igényelnek. Gyakorlati szempontból fontosabb 

raktári penészgombák az Aspergillus- és Penicillium-fajok, amelyek számos olyan toxint termelnek (aflatoxin, 

ochratoxin-A, citrinin, patulin, rubratoxin B), amelyek termeléscsökkentést és a toxinra jellemző megbetegedést 

okozhatnak. A Fusarium, az Alternaria, ill. Stachybotrys-fajok a szántóföldi penészek csoportjába tartoznak. A 

Fusarium fajok toxinjai közül a zearalenon, a trichotecének, és a fumonizinek jelentenek nagyobb veszélyt. 

2. Szántóföldi penészek 

A zearalenon (F-2 toxin) a rezorcilsav-laktámok közé tartozó vegyület. A Fusarium-fajok pl. F. graminearum, 

F. semitectum, F. culmorum termelik. Ösztrogén hatású vegyületek, gyakran szennyezik a gabonaféléket. 

Ödémaképződést, szaporodásbiológiai zavarokat, álivarzást okoznak. Növeli a plazma ösztrogén szintet, a 

lipidperoxidációt, a májban bevérzéseket okozhat, elsősorban a reproduktív szerveket és a májat károsítja. 

A trichotecéneknek eddig mintegy 170 fajtáját izolálták. A nem-makrociklusos trichotecének közé tartozik 

néhány a legfontosabb a mikotoxinok közül, ilyen pl. a T-2 toxin, a nivalenol (NIV) és a dezoxinivalenol 

(DON). A jelentősebb trichotecéneket elsősorban a fuzáriumfajok pl. F. sporotrichioides, F. poae, F. 

graminearum és a F. culorum termelik. Erős hatású sejtmérgek, emetikus hatással rendelkeznek, vérömléses 

gyomor- és bélgyulladást, tojáshéj-vékonyodást, lábszétcsúszást okoznak. Az egyik legagresszívebb toxin fajta a 

T-2 toxin, gátolja a fehérje szintézist, a sejtosztódást, száj környéki sebesedést, takarmány-visszautasítást, 
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gyenge tollképződést, tojáshéj szilárdság csökkenést okoz, valamint növeli a májban a lipidperoxidációt, a 

kérődzőkben hasmenést, tejzsír csökkenést okoz. A trichotecének csoportjába tartozik még a HT-2-toxin, a 

deoxynivalenol (DON), a diacetoxyscirpenol (DAS), fusarenon-X (FX). A trichotecén toxinok a sertés- és 

baromfiiparban jelentős gazdasági veszteséget okoznak, mert csökkentik a takarmányfogyasztást, gátolják a 

fehérjeszintézist és mindezek eredményeként rontják a hús- és tojástermelés hatékonyságát. A trichotecénnel 

szennyezett takarmányok etetése blokkolja a petefészek működését. A baromfi esetében csökkentik a 

tojástermelést, ill. a tenyésztojások keltethetőségét. Különböző koncentrációban rövidebb-hosszabb behatást 

követően károsítják az immunrendszert. A DON gátolja a fehérjeszintézist, a sejtosztódást, sérül a máj 

-transzferáz 

enzim szintje (májkárosodásra utal), de stimulálja a B limfociták immunglobulin A szintézisét. A sertésnél 

takarmány visszautasítást, teheneknél a tejtermelés és a tejzsír csökkenését eredményezi. A baromfi fajok a 

DON-ra kevésbé érzékenyek. 

A szántóföldi penészek csoportjába tartoznak még a fumonizinek, amelyekről először 1988-ban számoltak be, 

három rokon fuzáriumfaj, a F. verticilloides, a F. proliferatum, és a F. nygamai, valamint egyes esetekben 

Alternaria fajok termelik, erősen karcinogén hatású. Fő képviselője a fumonizin B1 (FB1). Az FB1 

állatfajokban eltérő kórképeket idéz elő, lovakban encephalomaláciát, sertésekben tüdővizenyőt, patkányban 

máj- és veseelfajulást, májrákot okoz. Tünetként megfigyelhető, hogy a máj tömege nő, csökken a máj 

zsírtartalma, megnő a plazmában a májspecifikus enzimek aránya, valamint károsítja az immunrendszert. Ma 

már általánosan elfogadhatónak tekinthető, hogy a magas FB1 tartalmú kukorica fogyasztása felelős az emberi 

nyelőcsőrák kialakulásáért, ahol a lakosság táplálkozásában alapvető a kukorica (Dél-Afrika, Kína). A lovak 

kifejezetten érzékenyek a fumonizinekkel szemben. A lovak agylágyulása esetenként szezonálisan előforduló 

megbetegedés. Kezdeti tünetként az állatok bágyadtak, étvágytalanok, majd gyorsan kifejlődnek az 

idegrendszeri tünetek: összerendezetlen mozgás, arcidegbénulás, vakság, fokozott ingerlékenység. A toxin 

koncentrációjától függően, a tünetek jelentkezését követően az állat néhány órán belül elpusztulhat. A kérődző 

állatok viszonylag rezisztensek a toxinra, a magas FB1-tartalmú takarmány etetése májelfajulást idézhet elő. 

Juhoknál kísérletesen előidézett FB1 toxikózis máj- és veseelfajulást idézett elő. A baromfifajok közül a 

házityúk és a pulyka viszonylag rezisztensnek mondható. Napos csirkénél és pulykapipénél a magas dózis (200 

ppm) növekedésben való elmaradást, májkárosodást idézett elő. A kacsa rendkívül érzékeny erre a toxinra, a 

toxint termelő Fusarium moniliforme törzsek toxicitásának jellemzésére régóta használják az ún. kacsa-tesztet. 

A toxin elsődleges célszerve a máj. A ludakra toxinnal szembeni érzékenységére nincs adatunk. 

A stachibotriotoxinok csoportjába sorolt toxinokat (satratoxinok) a Stachybotrys alternans és a S. chartarum 

termelik. A világszerte elterjedt gomba a cellulózban gazdag, elhalt növényi részeken, szaprofita módon él, 

amelyet az tesz lehetővé, hogy cellulózbontó enzimeket termel. Legjobb táptalaj számára, főleg az árpa és 

zabszalma, de szennyezheti a szénaalkotó füveket és megél a szemes takarmányok magvain, sőt az ezekből 

készült tápokból is kimutatható. A széna- és szalmaszálakon sötétbarna-fekete, koromszerű bevonat alakjában, 

főleg a csomók közelében telepszik meg, a kézre erősen tapad, a szalma felrázásakor pedig fekete porfelhőt 

képez. A gomba több G, H, F stb. betűvel jelzett satratoxint, valamint egyéb toxinokat (roridin-e, verruakrin-J) 

termel. Valamennyi makrociklikus 12,13-epoxi-trichotecén. Gazdasági haszonállatokban és az emberben is 

mikotoxikózist okoznak. Hatásuk jelentős részben a toxin dermatotoxikus hatásával függ össze, legfőképpen az 

emésztőcsatornából szívódnak fel. Sertésekben tünetként a túrókarimán és más szőrrel gyengén fedett területen 

a bőr elhal, hámlik, pörkös-pikkelyes elváltozások alakulnak ki. Juhokban gyapjúhullás, véres orrfolyás, 

szarvasmarhákban véres orrfolyás mellett elvérzés figyelhető meg a mikotoxin hatására. 

3. Raktári penészek 

Az Aspergillus és a Penicillium mikotoxinok (aflatoxin, ochratoxin, stb.) legtöbb esetben a tárolás során 

termelődnek. A szakirodalom a raktári penészek között megemlíti a Mucor és Rhizopus fajokat is. A termesztés 

alatti folyamatokkal ellentétben az aflatoxin szintézis a tárolás során előfordulhat trópusi és szubtrópusi 

feltételek mellett is. Az aflatoxint termelő gombák (Aspergillus flavus, A. parasiticus) főleg a meleg és párás 

körülményeket kedvelik. Az aflatoxin kumarinszármazék, a legjobban ismert mikotoxin. Az aflatoxinok 

elsősorban a májat károsítják, az állatokra gyakorolt toxikus hatásuk először általános tüneteket 

(tömegveszteség, étvágytalanság) okoz, amit gyors elhullás követ. Kis dózis hosszú ideig tartó fogyasztása rákot 

és fejlődési rendellenességet okozhat. Az aflatoxin kóroktanában a B1, B2, G1, G2 és M toxinok rendelkeznek 

meghatározó jelentőséggel. Az aflatoxin jelenlétének klinikai tünetei a csökkenő súlygyarapodás, tojástermelés, 

romló takarmányértékesítő képesség, növekvő elhullás, immunszupresszió, és betegségekre való hajlam, romló 

termékenység és keltethetőség, embrió elhalás, bevérzések a zsigeri szervekben, növekvő érzékenység a 

környezeti és mikrobiális stresszorok iránt, lábgyengeség, csökkenő csontszilárdság, elzsírosodott máj, 

májelhalás, epevezeték hiperplázia, vágóhídi kobzások/leminősítések. Az állati eredetű élelmiszerek közül a tej 
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a fő hordozója az aflatoxinnak, ami annak köszönhető, hogy a tejelő tehenek nagymértékben szennyezett 

takarmányt kapnak. A tejtermékek szintén aflatoxin fertőzöttek lehetnek, mivel a proteinhez kötődnek. 

A citrinint legalább 26 penészgomba faj termeli, elsősorban Penicillium és Aspergillus fajok (P. citrinum, P. 

viridicatum, P. notatum, A. terrens, A. candidus). Önmagában ritkán, csak igen magas koncentrációban okoz 

toxikózist, más toxinokkal együtt azonban szinergista hatású lehet. Elsődlegesen vesekárosító, 

vesenagyobbodást, fokozott vizeletürítést idéz elő, karcinogén hatású, de az élelmiszerekben ritkán fordul elő. 

A patulint (telítetlen 5 tagú laktonvegyület) elsősorban Penicillium és Aspergillus törzsek termelik (A. claratus, 

A. gigenteus, A. terrens, P. viridicatum, P. urticae, P. expansum, P. cyslopium), de más penészgombák esetében 

is leírták már előfordulását. Elsősorban penészes gyümölcsökből, zöldségfélékből, illetve a belőlük készült 

termékekből (pl. almasűrítmény) mutatható ki. A toxin főleg az emésztőszerveket károsítja, így leírták fekélyt, 

vérzést előidéző hatását, de károsan befolyásolja az immunrendszer működését is. Rákkeltő, magzatkárosító 

hatású, ödémaképződést, érpermeábilitás növekedést, váz és szívizom elfajulást, kapilláristágasságot, 

vérkeringési zavart idéz elő. 

Penicillinsavat sok penészgombafaj termeli (A. ochraceus, A. ostianus, A. sulphurens, A. cyclopium, P. 

expansum, P. viridicatum) önmagában kevéssé toxikus, más toxinokkal szinergista hatást fejthet ki. Gátolja az 

enzimműködést, valamint rákkeltő hatással rendelkezik. A rubratoxin – központi idegrendszeri zavarokat, 

gyomor- és bélgyulladást okoz, a P. rubrum és a P. purpuregenum termeli. 

A raktári penészgombák közül számos Aspergillus és Penicillium faj is termel ochratoxint (A. ochraceus, A. 

suphureus, P. viridicatum, P. cyclopium). A penészesedésnek és a toxintermelésnek kedvez az aratáskori 

csapadékos időjárás. Egy magyarországi felmérés során, a vágóhídon kóros elváltozást mutató sertésvesékből 

viszonylag magas arányban lehetett ochratoxin A-t kimutatni. A sertésnél, az emberhez hasonlóan veseelfajulás 

alakul ki. Elhullást, klinikai tüneteket - az alacsony koncentráció miatt - nem okoz, leginkább vágóhídi leletként 

figyelhető meg. Az ochratoxin A tekintetében szinte valamennyi baromfifaj érzékeny, tünetként a testtömeg-

gyarapodás, a takarmányértékesítés, a tojástermelés csökkenése, a tojás keltethetőségének romlása figyelhető 

meg. A kérődzők ellenállóak a toxinnal szemben. Egyéb tünetek között meg kell említeni a máj-, és 

vesekárosítást, mutagén, terratogén, valamint rákkeltő hatását. 

A sterigmatocistin – furanofurán vázú vegyület termelői az A. versicolor, A. flavus, A. nidulans, P. luteum. 

Májkárosító, és karcinogén vegyületek. A tremorgén toxinok – étvágytalanságot, hasmenést, depressziót, 

fokozott vizelést, levertséget, mozgászavart, remegést, az enzimműködés zavarát okozzák. Az A. fumigatus, P. 

cyclopium, P. palitans, P. puberulum, P. veruculosum termeli. 

4. Jogszabályi vonatkozások 

Az Európai Unió a 2006/576/EK ajánlásában a közelmúltban meghatározta a DON, zearalenon, ochratoxin, 

illetve a fumonizin esetében a maximálisan elfogadható szinteket a takarmány-alapanyagokban és a 

takarmánykeverékekben. A fontosabb mikotoxinok esetében 2003-ban a Magyar Tudományos Akadémia 

Állatorvos-tudományi Bizottsága tett javaslatot egyes mikotoxinok depresszív és toxikus határértékeire a 

takarmánykeverékekben. Mindezen határértékek csak iránymutatásul szolgálnak, ugyanis az egyes mikotoxinok 

közti interakciók csak kevéssé feltártak, így nincs megfelelő mennyiségű adat arra nézve, hogy miként fokozzák 

szinergista módon esetlegesen egymás káros hatásait. Továbbá az egyéb stressztényezőkkel (betegség, 

vakcinázás, hőstressz, táplálóanyag-hiány, nagy hozam, stb.) szembeni kölcsönhatások sem egyértelműek. 

5. A mikotoxinok humán-egészségügyi vonatkozásai 

A penészes élelmiszerek fogyasztásának betegséget okozó hatásai már régóta ismertek. Az ergotizmus vagy 

anyarozsmérgezés már az időszámításunk előtti időkben is előfordult. A történelem során számos, mikotoxinok 

okozta tömeges megbetegedés fordult elő világszerte. A betegségeket a kiváltó élelmiszerek („sárgarizs”) vagy a 

tünetek alapján („részegkenyér”) nevezték el. A mikotoxin probléma Magyarországon azért is érdemel 

figyelmet, mert ezek a toxinok főként azokban a gabonafélékben találhatók (pl. kukorica, búza), amelyek az 

ország vetésterületének jelentős hányadát foglalják el, és a lakosság számára is fő táplálékul szolgálnak. Akut 

mikotoxikózisok emberek esetében ritkán, inkább gazdaságilag elmaradott országokban fordulnak elő. 

Gyakoribb a kis dózisú, hosszan tartó toxinhatás, amelynek felismerése és beazonosítása nagyon nehéz. A 

legtöbb mikotoxin befolyásolja a szervezet antioxidáns és/ vagy immunrendszerének működését, amely számos 

másodlagos kórfolyamat elindítója lehet, ezek a tünetek pedig elfedik a mikotoxinok elsődleges kóroki szerepét. 

A mikotoxinok többsége az élelmiszerrel, a tápcsatornán keresztül jut be az ember szervezetébe. A 
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vékonybélből való felszívódásuk után a portális keringéssel a májba jutnak. Innen változatlan formában 

kiválasztódnak az epével, és a bélsárral kiürülnek a szervezetből. A máj átalakíthatja, illetve kumulálhatja a 

toxint. A májból a keringésbe kerülő toxinok megjelenhetnek a legkülönbözőbb szervekben (pl. vese, izom, 

zsírszövet, agy) ill. kiválasztódhatnak (pl. vizelet, tej). A toxinok metabolizációja jelenthet detoxikációt, 

keletkezhetnek kevésbé toxikus metabolitok (pl. aflatoxin B1-ből aflatoxin M1), de jelentheti a toxicitás 

növekedését is (pl. zearalenon átalakulása α-zearalenollá). A trichothecének a leggyakrabban fordulnak elő 

Magyarországon, súlyos gastrointestinalis zavarokat okoznak, dermatotoxikusak, befolyásolják a 

szaporítószervek működését, módosítják a mellékvese működését, immunszupresszív hatást váltanak ki, 

nekrotikus és gyulladásos folyamatokat indukálnak, valamint idegrendszeri elváltozást. Sejt szinten gátolják a 

fehérje, DNS, RNS szintézist, befolyásolják a membrántranszport folyamatokat. Zearalenon ösztrogénhatású, 

ösztrogén-kötő receptorokkal rendelkező szervezetben okoz kárt. Genotoxikus és mutagén hatással rendelkezik. 

Méhben és emlőben karcinogenezist indíthat meg, valamint ivari koraérést. A fumonizinnek tulajdonítható a 

nyelőcsőrák kialakulása, olyan terülteken ahol a lakosság táplálkozásában alapvető a kukorica. Az aflatoxint a 

földimogyoró, valamint a fehérjedús olajos magvak tartalmazhatják, a toxin rákkeltő hatással rendelkezik. Az 

ochratoxin vese-, májkárosító, teratogén, mutagén, rákkeltő hatású mikotoxin. 
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Chapter 4. GAZDASÁGI 
HASZONÁLLATOK 
TARTÁSTECHNOLÓGIÁJÁNAK 
HIGIÉNIAI KÉRDÉSEI 

A fogyasztók által igényelt minőségű élelmiszerek előállítása szempontjából kiemelt jelentősége van a 

gazdasági haszonállatok tartástechnológiájának, hiszen a feldolgozóipar nem tudja maradéktalanul kijavítani a 

tartástechnológia során elkövetett hibákat. E témakörben kitérünk a gazdasági haszonállatok 

tartástechnológiájának higiéniai vonatkozásaira (levegő-, víz-, takarmány-, alomhigiénia), továbbá az állattartó 

telepek és létesítmények fertőtlenítésének jó higiéniai gyakorlatára, és a kártevők elleni védekezés formáira. 

1. Az istálló levegőjének higiéniája 

A zárt istállók levegőjének összetétele eltér az istállót körülvevő levegő összetételétől. Zárt térben a szellőztetés 

ellenére olyan anyagok (káros gázok, alakos elemek) és élő szervezetek (baktériumok, vírusok, gombák) is 

megjelenhetnek a levegőben, amelyek általában annak nem alkotórészei. Az istállólevegő higiéniájának 

részletezése előtt fontos az istállólevegő jellemzőinek ismerete, ilyen a levegő csíraterheltsége (a levegőben lévő 

mikroorganizmusok összessége), a relatív páratartalma, a szellőztetés intenzitása, valamint hőmérséklete. Az 

elhanyagolt, rosszul szellőzött istálló levegője m3-ként gyakran 100 ezres csírát tartalmazhat, ami légutakon 

keresztül történő fertőzésben (aerogén fertőzés) jelentős szerepet játszik. Elsősorban aerogén fertőzéssel kell 

számolnunk a gümőkór, takonykór, a mikoplazmózis, pasteurellózis, az Aujeszky- és Marek-féle betegség, 

valamint influenza esetében. Szoros összefüggés mutatható ki az istállólevegő nagy portartalma és 

baktériumszáma között. A levegő por és baktérium tartalma megnő a takarítás után, valamint az almozás és 

etetés idején is. Az istálló levegőjének mikroflóratartalmát mindenképp csökkenteni kell a csibenevelőben, a 

fiaztatóban, ezt elérhetjük rendszeres takarítással, hatékony szellőzetéssel, a levegő menet közbeni 

fertőtlenítésével és a service period idején a levegő formalin-gázos fertőtlenítésével. A takarmányból származó 

mikroflóraszennyezést csökkenthetjük az etetőberendezések helyes méretezésével, és a jól megválasztott, 

porképzést akadályozó etetési technológiával. Mindemellett a levegő csíraterheltségét befolyásolja még az 

alkalmazott tartási mód, valamint a trágyakezelés. Az istállóban fontos az állatoknak a megfelelő termelési 

környezet biztosítása. A termelési környezet elsősorban az istálló belső hőmérsékletétől függ, mert a táplálék 

lebontásából származó energia a környezet hőmérsékletétől függően alakul át kisebb vagy nagyobb mértékben 

hőenergiává, vagy felhasználásra kerül a tej, tojás és hús stb. előállításához. Egyes állatfajok termelési 

zónájának javasolt hőmérsékletei az alábbiak: tehénistálló 8-15 ºC; hízómarha istálló 5-15 ºC; sertéshizlaló 16-

18 ºC; baromfiól 14-16 ºC. Az istálló levegőjének nagy a vízgőz tartalma, amely részben a külső levegőből, 

részben az állatok párologtatásából, az ürülék, vizelet, takarmány és az üzemi víz párolgásából származik. A 

relatív páratartalom értéke azt fejezi ki, hogy a kérdéses hőfokon ténylegesen jelenlévő pára mennyisége 

(abszolút páratartalom) hány százaléka annak a páramennyiségnek, amely még légnemű halmazállapotban a 

kicsapódás veszélye nélkül jelen lehetne (maximális páratartalom) az istálló levegőjében. Amikor a 

határolószerkezetek hőfoka eléri az úgynevezett harmatpontot, akkor a fölösleges páramennyiség cseppfolyós 

víz formájában a falakon, a nyílászáró szerkezeteken és esetleg az állatok szőrén kicsapódik. A pára lecsapódása 

az almon a baromfinál talpfekélyt és lábszerkezeti hibákat is előidézhet. Az istálló relatív páratartalma kielégítő 

általában ha 70 - 85% között alakul. Az istállón belüli légáramlás, lekötött vagy kutricába zárt állatoknál 0,2 m/s 

sebességet meghaladja, már kedvezőtlen hatású, mert előidézi az állatok egyoldalú lehűlését. Tyúkoknál 0,2 

m/s, pulykáknál 0,4 m/s, libák és kacsák esetében pedig 0,2-0,3 m/s sebességre kell méretezni a szellőztetés 

intenzitását. A zárt istálló levegőjét gáznemű anyagok, alakos elemek (aeroszolok) és mikroorganizmusok 

szennyezhetik. Ezek károsítják az istállóban dolgozó emberek egészségét, rontják az állatok termelését, 

egészségi állapotát és végül az istállóból kikerülve szennyezik a környezetet. Hatásukat együttesen, egymással 

kölcsönhatásban fejtik ki, ezért az istállók légterében a még megengedhető koncentrációjuk meghatározásakor 

ezt a kölcsönhatást figyelembe kell venni. Az istálló levegőjét az úgynevezett istállógázok (szén-dioxid, 

ammónia, kén-hidrogén, metán), bűzanyagok (mono-, di- és trimetilamin, rövid szénláncú zsírsavak stb.), a nem 

istállógázok közül pedig leggyakrabban a szén-monoxid szennyezi. A levegőben szuszpendált alakos elemek, 

nyálkacseppecskék, mikroorganizmus konglomerátumok az istállólevegőben sok komponensű, sokféle 

tulajdonságú biológiai aeroszolt képeznek. Az alakos elem szennyezettség fő forrása a takarmány, de forrás 

lehet még maga az állat, alom, és a beszáradt bélsár is. Az istálló levegőjébe kerülő mikroorganizmusok forrása 
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az állat, az állatgondozó, a takarmány, almozás esetén az alom, és a beszáradt bélsár. A mikroorganizmusok az 

állatok testfelületéről leváló hámsejtekkel, kilégzéssel, köhögéskor vagy tüsszentéskor keletkező 

nyálkacseppekkel kerülhetnek a levegőbe. A bőr felületéről levegőbe kerülő kommenzális mikroflóra képződési 

üteme a tartástechnológiától függően igen jelentős lehet (2x105- 2x106 TKE – telepképző egység/m2 x óra). 

Méretük 0,1 – 50-100 µm között változik. A por baktériumpopulációjának több, mint 80%-a Streptococcus és 

Staphylococcus. A mikroszkópikus gombák, penészek és élesztők részaránya a teljes élőcsíra populációban kb. 

1%-os, az E. coli, kóliform csírák részesedése pedig 0,5%-ra tehető. 

2. Az ivóvíz higiéniája 

Gazdasági haszonállataink vízszükségletük nagyobb részét az itatóvízzel, kisebb hányadát a takarmányokban 

található úgynevezett vegetációs vízzel fedezik. A szervezet vízháztartásához hozzájárul a táplálóanyagok 

metabolizációja során keletkező biológiai víz is. Egy 70 kg átlagsúlyú hízósertésnek 8-9 l/nap, 1,5 kg-os 

brojlercsirkének 0,25-0,30 l/nap, míg egy 650 kg átlagsúlyú tejelő tehénnek 80-90 l/nap az ivóvíz szükséglete. 

Az állatok számára élvezhető víz nem meleg, nem túl hideg, kellemes ízű, szagtalan, színtelen, mentes különféle 

undorkeltő tulajdonságoktól. Az ivóvíz hőmérséklete mind egészségügyi, mind a termelés szempontjából fontos. 

A felnőtt állatok 8-12 ˚C, a fiatal állatok pedig a 10-15 ˚C hőmérsékletű vizet fogyasztják szívesen. Az itatásra 

használt víz klórtartalma nem haladja meg a 0,3 mg/l-t, mert ha ennél több klórszagúvá válik a víz. Az ivóvíz 

pH-értéke 6,8-7,8 között van, ami minden állat számára megfelelő. Az állatok ürülékével és egyéb váladékaival 

különféle fertőző anyagok, belső élősködők fertőzőképes alakjai kerülhetnek be a rossz állapotban lévő kutakba, 

a legelőn lévő állóvizekbe, csatornákba, ahonnan a szervezetbe jutva, nagy számban betegíthetik meg az 

állatokat. Ilyen veszélyes kórokozó a lépfene okozója a Bacillus anthracis, amelynek spórái a betegségben 

elhullott állatok rosszul végzett elföldelése után évtizedek múlva is életképes állapotban maradnak a talajban. 

Az emberi fertőző betegségek közül a typhus, paratyphus, kolera a legfontosabb víz útján terjedő betegség. A 

vízbe jutott Salmonella-k nem csak a víz iszapjában, hanem a vízben lebegő szerves anyagokban is 

megtalálhatók, sőt az utóbbiakban el is szaporodnak. A Leptospira fertőzés közvetítésében is fontos szerepet 

játszik a víz. A nem kielégítő tisztaságú vizekben igen gyakran találhatók Pseudomonas-fajok is, amelyek 

különösen akkor, ha a szervezet ellenálló képessége nem kielégítő, súlyos megbetegedéseket idézhetnek elő. 

Közvetítheti a víz a gümőkórt is, azáltal, hogy a gümőkórt okozó baktériumok a felköhögött váladékkal a szájba, 

onnan itatáskor a vályúba kerülnek. Mindezeken kívül a fertőző betegségekben szenvedő állatok váladéka, 

ürüléke beszennyezheti a vizet, és így a víz közvetítője lehet olyan betegségeknek is, amelyek általában más 

úton szoktak terjedni (pl. takonykór, ragadós száj és körömfájás, sertéspestis, lovak fertőző kevésvérűsége, 

baromfi légzőszervi megbetegedése). Parazitológiai szempontból is jelentős a víz fertőzésközvetítő szerepe. 

Elvileg majdnem minden belső élősködő terjedhet víz útján, ilyen pl. a májmételykór, a tüdőférgesség, a 

gyomor- és bélférgesség, az orsóférgesség. Állathigiéniai szempontból fontos a fekális szennyezettség 

megállapítása, mert ha ez nem is bizonyítja a víz kórokozó voltát, minden esetben felkelti a gyanút arra 

vonatkozóan, hogy a vizet folyamatosan olyan szennyeződés éri vagy érte, amellyel abba kórokozó 

mikroorganizmus is belekerülhetett. A fekális szennyezettség jelenléte a vizet itatás szempontjából aggályossá 

teszi. Ennek igazolása az ember és állat bélcsatornájában előforduló baktériumok kimutatásával történik (E. coli, 

Enterococcus faecalis). Az állatok itatására használt víz vizsgálati irányait, valamint a bakteriológiai és 

parazitológiai határértékeket az 1. és 2. táblázatok foglalják össze. 
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1. táblázat: Az ellenőrző ivóvíz vizsgálat vizsgálati irányai 

 

2. táblázat: Ivóvíz bakteriológiai és parazitológiai határértékei 

3. A takarmányok mikrobaszennyezettségének 
jelentősége 

A növényi és állati eredetű takarmány-alapanyagok, az ipari és keveréktakarmányok természetes körülmények 

között különféle mikroorganizmusokkal szennyeződhetnek. Ezek lehetnek prokarióták (baktériumok), 

eukarióták (penészek- és élesztőgombák, protozoonok, mikroszkopikus paraziták), valamint patogén 

szubcelluláris elemek (vírusok, prionok). Táplálóanyag-igényüket a takarmányok bőségesen kielégítik. A teljes 

használati értékű, kereskedelmi fogalomba hozható takarmányfélékben megtalálható mikrobafajok összessége a 

terméktipikus mikroflóra. Faji összetétele a termesztési, feldolgozási, tárolási és klimatikus viszonyok 

függvényeként alakul. A takarmányok mikrobaszennyezettségéről, annak jelentőségéről, valamint a 

takarmányok esetében alkalmazandó mikrobiológiai határértékekről A TAKARMÁNYOK HIGIÉNIÁJA című 

fejezet keretében térünk ki. 

4. Az alomhigiénia 
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Az állatok alá került megfelelő minőségű alommal szemben támasztott követelmények az alábbiak: 

• Ne legyen koptató hatása, gátolja a lábszétcsúszást, lépés és járás közben ne érvényesüljön a padló dinamikus 

ellenállása. 

• Kis hőelnyelő képessége, rugalmassága, páraletapadást elősegítő hatása révén, meleg, kényelmes fekhelyet 

biztosítson az állatok számára. 

• Nedvszívó képesség miatt csökkentse a vizelettel, bélsárral szennyezett fekhely nedvességtartalmát. 

• Levegőből a padozatra hulló mikrobák is rátapadnak, azért az alom naponkénti cseréje egyben csíraszegény 

környezetet is jelent az állatok számára. 

• 1 cm-nyi rétegben a csíraszám átlagértéke maximum 5 millió/cm3 legyen. 

A megfelelő mikroklímájú istálló egyik alapkövetelménye, hogy a bélsár és a vizelet mikroflórája, és a 

bomlásból eredő káros gázok ne károsíthassák az állatok szervezetét. Az alom nélkül üzemeltetett istállóban a 

trágyaeltávolítás módja és gyakorisága nagyban befolyásolja annak mikroklímáját. Minél inkább megvan a 

lehetőség az istállón belül a trágya bomlására, annál inkább számolni lehet az ammónia és a többlet szén-dioxid 

keletkezésével és felhalmozódásával. Mindkét gáznak az istálló légterén belül való felszaporodása rontja a 

termelési eredményeket, szellőztetéssel való eltávolításuk viszont jelentős hőveszteséggel jár. Alom nélküli 

szarvasmarha-istállóban a padozat trágyával, trágyalével való állandó szennyezettsége miatt az állatok keveset 

fekszenek, és a nedves, hideg padozat miatt sok hőt veszítenek. Az állandóan nedves padozat lehetővé teszi a 

tőgy bőrének fellazulását, növeli annak érzékenységét, ami egyik igen meghatározó tényező a tőgygyulladások 

kifejlődésében. A tehénállásokat a jászollal úgy kell összehangolni, hogy a tehenek a padozat mögött levő 

trágyacsatornába ürítsenek. A padozat 3-4%-os lejtéssel készüljön, hogy arról a vizelet minél előbb lefolyjon, 

maga a padozat pedig minél előbb felszáradjon. A nagyüzemi sertéstelepeken és –hizlalókban fontos a 

trágyaeltávolítás és a trágyakezelés módja azért is, mert a trágya számos fertőző és parazitás betegség 

terjesztésének forrása, ilyen a colihasmenés és az orsóférgesség. A nagy sertéstelepeken általános követelmény, 

hogy a hígtrágya zárt csatornarendszeren keresztül jusson a telepen kívül, az istállótól legalább 150-200 m-re 

elhelyezett trágyagyűjtőbe. 

Az állattenyésztésben folyamatosan és nagy mennyiségben termelődik trágya, amely nem megfelelő 

felhasználás esetén jelentősen terheli a környezetet. A hagyományos, almozásos tartás esetében almos trágya, 

míg az alom nélküli tartásnál hígtrágya keletkezéséről beszélünk. A hígtrágya többfázisú, heterogén rendszernek 

tekinthető, amelynek fizikai tulajdonságait a benne található részecskék fajsúlya, mérete, eloszlása és 

koncentrációja határozza meg. Jobb mérési lehetőség hiányában a hígtrágya fizikai tulajdonságait általában a 

súlyszázalékban kifejezett szárazanyag tartalommal jellemzik. Kémiai tulajdonságait tekintve a hígtrágya igen 

változatos összetételű bonyolult kolloid rendszer, koncentrált szuszpenzió. Összetétele függ a takarmányozástól, 

trágyaeltávolítástól. A kémiai összetevők teljes körű meghatározása szinte lehetetlen. Ezért a FAO vonatkozásai 

alapján 12 paramétert határoznak meg, ezzel jellemzik a hígtrágya kémiai tulajdonságait. Ezek a pH, az összes 

kálium, foszfor, nitrogén, a Kjeldahl-N, az ammónium-nitrogén, a kémiai-oxigén-igény, az összes szárazanyag, 

szerves anyag, ásványi anyag, kóliform baktérium tartalom, valamint a hígtrágya napi mennyisége. A hígtrágya 

mikrobiológiai szempontból igen változatos összetételt mutat. KOVÁCS (1990) a hígtrágya mikroflóráját 

funkcionális szempontból két csoportra osztotta: az úgynevezett „aktív flóra” és a „szennyező flórára”. Az aktív 

flóra elsődleges feladata a hígtrágya szerves alkotóelemeinek lebontása és átalakítása. A hígtrágya szennyező 

flórája elsősorban a bélbaktériumokat, és a patogén mikrobákat foglalja magába. Nagy részük – heterotróf 

szervezet révén – nem vesz részt a hígtrágya tisztítási folyamataiban, hanem az aktív flóra 

tápanyagszükségletéhez járul hozzá. A hígtrágya szennyező flórájának különösen fontos baktériumcsoportját a 

Salmonella-fajok alkotják, amelyek hosszú időn át megőrzik életképességüket a hígtrágyában. A hígtrágya ezen 

túlmenően mindazokat a kórokozó baktériumokat, vírusokat és paraziták fertőzőképes alakjait is tartalmazza, 

amellyel az állomány fertőzött. Ennek tudtában nagy jelentősége van a hatékony hígtrágya kezelésének. A 

hígtrágya kezelésén a hígtrágya épületben történő esetleges kezelését, annak az istállóból való összegyűjtését, 

hasznosításra történő elkészítését, illetve a kezelt anyag felhasználását jelenti. A hígtrágya kezelés 

vonatkozásában megkülönböztetünk fázisbontás nélküli és fázisbontásos technológiát. A fázisbontás nélküli 

kezelés során az istállóban összegyűjtött hígtrágyát rövid tárolás után homogenizálják, majd tartálykocsikkal, 

illetve csővezetékekkel kijuttatják a felhasználás helyére. Fázis bontás során a szilárd rész alkalmas 

talajerővisszapótlásra, viszont a híg fázis csak biológiai/kémiai módszerekkel való kezelést követően kerülhet ki 

a talajra. A biológiai kezeléshez tartoznak az iszaprothasztásos technológiák (anaerob és aerob eljárások). A híg 

fázis kémiai kezelése a flokkulálószerek, pH-szabályozók, szagtalanító anyagok alkalmazását jelenti. A 

hígtrágya kezelését olyan módon kell megoldani, hogy a kezelés végén megjelenő híg fázis csíraszáma alacsony 
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legyen, amelyet a megfelelő tárolási idő biztosításával, illetve megfelelő fizikai és kémiai utókezeléssel még a 

bejelentési kötelezettség alá tartozó betegségek kórokozóitól is biztonságosan mentesíteni lehet. Erre megoldást 

jelenthet a hígtrágya mésztejjel/formalinnal való fertőtlenítése, vagy fizikai módszerekkel (pasztőrözés, 

pillanatpasztőrözés, szakaszos hőkezelés –de ez nem jelenti a Clostridiumok elpusztulását), illetve kémiai 

módszerekkel (híg fázis kezelése égetett mésszel, oltott mésszel, formalinnal) való kezelése. 

Az állattartó telepeken a jó higiéniai gyakorlat szempontjából alapvető feltétel a kártevők (rágcsálók, legyek, 

madarak) elleni védekezés is. A rágcsálók ellen kémiai (akut hatású engedélyezett mérgek, antikoagulánsok 

alkalmazása), biológiai (a rágcsálók természetes ellenségeivel), mechanikai (mechanikus csapdákkal), valamint 

higiéniai módszerekkel (pl. takarmány kiszóródás megakadályozása) védekezhetünk. Legyek ellen vegyszeres 

irtással valamint mechanikai csapdák kihelyezésével ajánlatos védekezni. A madarak elleni védekezés során cél 

a vadmadarak távoltartása, a higiéniai előírások betartása. 

A gazdasági haszonállatok tartásának higiéniai kérdéseinek tárgyalása során kiemelt jelentőséggel bír a telepi 

fertőtlenítés, hiszen megfelelő hatékonysággal alkalmazva megakadályozható az állatok szaprofita, fakultatív 

patogén, patogén élőcsírákkal való szennyeződése, fertőzése. A fertőtlenítés célja a környezeti élőcsíra – 

terhelés folyamatos alacsony szinten tartása. A fertőtlenítés hatása szempontjából megkülönböztetünk sztatikus 

és cid hatású anyagokat. A sztatikus hatás csak a mikroorganizmusok szaporodásának gátlását jelenti, cid hatás 

alatt a mikrobák elpusztítását értjük. Gyakran egy anyagra nem lehet egyértelműen azt mondani, hogy sztatikus, 

vagy cid hatású, mivel ezt az anyagi minőségen kívül befolyásolja a koncentráció, a hőmérséklet, a pH és a 

behatás ideje is. A baktericid, fungicid, sporocid, illetve viricid hatású vegyület elpusztítja a baktériumokat, 

gombákat, spórákat, illetve vírusokat. Az az anyag, amely valamennyi mikroorganizmust, a gombák 

szaporítóképleteit és a bakteriális endospórákat egyaránt el tudja pusztítani, germicid hatású. Vannak 

fertőtlenítőszerek, amelyek kisebb koncentrációban csupán bakterio-, vagy fungisztatikus hatást fejtenek ki, 

magasabb koncentrációban viszont hatásuk cid jellegű. A környezeti élőcsíra-terhelés alacsony szinten 

tartásának egyetlen lehetséges megoldása, hogy a termelés technológiai folyamatába beépítjük az egyszerre 

feltöltés – egyszerre kitelepítés (all in – all out) módszerét. A rendszer lényeges elemei a kiürítés, takarítás, 

fertőtlenítés, pihentetés. Ezt az összekapcsolódó tevékenységet szokásosan szervizperiódusnak nevezik. A 

fertőtlenítés elvégzésére fizikai (hővel), valamint kémiai módszerek alkalmasak. A fizikai eljárások lényege, 

hogy a mikrobák vegetatív alakjai a hőkezeléssel szemben kis ellenállóképességgel rendelkeznek, a baktériumok 

spórás alakjai (pl. Clostridium spórák) meglehetősen ellenállóak. A fizikai eljárások közé sorolható az 

autoklávozás, gőzborotvák, röntgen és gamma-sugarak, valamint az UV lámpa (UV-C-t tojások fertőtlenítésére 

használják) alkalmazása. A kémiai módszerek közé sorolhatók a fertőtlenítőszerekkel végzett eljárások. Az 

alkalmazott fertőtlenítőszerek az alábbiak szerint csoportosíthatók: 

• klór és vegyületei; 

• jód tartalmú fertőtlenítő szerek; 

• aldehidek (formalin – baromfiistállók fertőtlenítése); 

• oxidálószerek; 

• tenzidek; 

• savak és lúgok; 

• gáz halmazállapotú fertőtlenítő szerek (etilénoxid, béta-propiolakton, metil-bromid). 

A feldolgozóipar igényeinek megfelelő minőségű állati eredetű alapanyagok előállításában hangsúlyos szerepet 

tölt be az állategészségügyi szolgáltatás. A termelésorientált, tervezett állategészségügyi szolgáltatás feladata, 

hogy az állat-egészségügy eszközeivel elősegítse az állatállományok hatékonyabb termelését. Célja nem a beteg 

állat egyedi gyógykezelése, hanem a termelés hatékonyságát veszélyeztető állat-egészségügyi problémák időben 

való feltárása, az általuk okozott veszteségek megelőzése, csökkentése, illetve megszüntetése. Ennek tükrében a 

következőkben áttekintést nyújtunk a gazdasági haszonállatok tartástechnológiájának főbb lépéseiről és az 

ezekhez kapcsolódó higiéniai szempontokról 

5. Sertések tartástechnológiájának higiéniai 
szempontjai 
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A sertés reprodukciós teljesítménye alapvetően meghatározza a tenyész- és árutermelő sertés állományok 

termelésének gazdaságosságát. Érthető ezért, hogy a telepvezetés fontos feladata a reprodukciós teljesítmény 

folyamatos figyelemmel kísérése és állandó javítása. A malacszaporulat közvetlenül függ a születéskori 

alomnépességtől és a két fialás között eltelt időtől, más szóval a fialási forgótól. Az alkalmazott tartási módnak 

RAFAI és munkatársai (2003) szerint akkor van kedvezőtlen hatása a szaporodási eredményekre, ha a tartás 

módját, a termékenyítést követően, az embriófejlődés legérzékenyebb szakaszaiban (9-14. nap; 18-24. nap) 

változtatják meg, pl. egyedi tartásból csoportos tartásba helyezik át a kocákat. A szaporodásbiológiát 

befolyásolhatja még az etetett takarmány, ugyanis az egy ciklusban levált petesejtek számára jelentős hatással 

van a takarmányozás. Ismert, hogy a párosítást megelőzően, a kondíció javítása érdekében megnövelt 

takarmányfejadag (flushing) növeli a leváló petesejtek számát, és különösen a fiatal kocák esetében csökkenti a 

választástól a termékenyítésig eltelt időt. Az etetett takarmányok higiéniai megfelelősége is alapvető kritérium a 

reprodukciós teljesítmény szempontjából. A szaporítószervekre ható gombatoxinok közül hazánkban az F-2, 

illetve T-2 fusariotoxinnak és a velük hasonló kémiai szerkezetű rokon vegyületeknek (DAS, DON, NIV, 

Fusarenon-X) van jelentősége. A szaporítószerveket fakultatív patogének és specifikus kórokozók támadhatják 

meg. A fakultatív patogén kórokozók közül a Streptococcusok, az E. coli, illetve coliform baktériumok, 

valamint a Corynebacterium-fajok okozhatnak urogenitalis infekciókat. Számos specifikus kórokozó, pl. sertés 

parvovírus (PPV), Aujeszky-betegség vírusa, a leptospirák, a sertés légzőszervi, reprodukciós szindrómájának 

vírusa (PRRS) és az encephalomyocarditis vírusa is okozhatja a szaporodási eredmények romlását. 

Az eredményes malacfelnevelés, a világra jött malacok biológiai értéke mellett elsősorban a koca 

tejtermelésének függvénye. A tejtermelést mind mennyiségi szempontból, mind a megtermelt kolosztrum 

minősége szempontjából jelentősen befolyásolják a kocák fialás körüli megbetegedései. Korábban a fialás körül 

jelentkező betegségek közül elsősorban a kocák Mastitis-metritis-aglactia (MMA) szindrómájának 

tulajdonítottak meghatározó jelentőséget. Újabban úgy tűnik, hogy a legnagyobb gazdasági veszteséget a 

csökkent tejtermelés okozza, amely tünetegyüttest a fialás körüli hypogalactia szindrómának nevezik. A két 

tünetegyüttes mellett az iparszerűen működő sertéstelepen gyakran diagnosztizálható a kocák különböző okokra 

visszavezethető húgyúti fertőzése is. A húgyúti fertőzés lehet önálló, de kiterjedhet a belső nemi szervekre is. A 

négy tünetegyüttes gyakran egymás mellett jelentkezik, kialakulásában sokszor azonos okok játszanak szerepet. 

Az MMA szindróma esetében jelentkező tünetcsoport aszerint alakul, hogy a betegségek klinikai tünetei közül a 

tőgygyulladás, a méhgyulladás vagy a tejhiány, illetve a csökkent tejtermelés dominál-e. A metritis és a mastitis 

kialakításában az esetek többségében az ubiquitaer Gram-negatív baktériumok vesznek részt, főleg a coliformok 

(Escherichia, Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter nemzetségbe tartozó fajok), továbbá a Streptococcusok, 

Staphylococcus, Corynebacterium. A méhgyulladás kialakulásában szerepet játszó baktériumok ritkábban 

haematogén úton, esetleg a petevezetőn keresztül, jóval gyakrabban a hüvelyen, és nyákcsatornán keresztül 

jutnak el a méhbe. A tőgygyulladásban szerepet játszó mikroorganizmusok leggyakrabban a csecsbimbó 

nyílásán, galactogén úton jutnak el a csecs, illetve a tejmirigy parenchymájába. Ritkábban létrejöhet a fertőzés 

haematogén úton, és igen ritkán lymphogén úton is. 

Az MMA- szindróma, a fialás körüli hypogalactia és a kocák húgyúti fertőzéseinek kialakulásában azoknak a 

tartási és takarmányozási tényezőknek van meghatározó szerepe, amelyek elősegítik a kórokozók bejutását a 

gazdaszervezetbe, elősegítik az intoxikáció kialakulását; csökkentik a kocák és a kocasüldők specifikus és nem 

specifikus védőmechanizmusainak működését; valamint olyan tényezők, amelyek eredményeként fokozódik a 

környezetben az élőcsíra terhelés. Ezek közül a mozgáshiány és a tartási rendszerrel nem koordinált energiadús 

takarmányozás, a stesszorhatások, valamint a környezet élőcsíra-terhelése rendelkezik nagyobb gyakorlati 

jelentőséggel. A környezeti élőcsíra-teherlés akkor járulhat hozzá az MMA-szindróma kialakulásához, ha 

elmaradt a fiaztató kitakarítása, fertőtlenítése, pihentetése, ha a kocákat a betelepítés előtt nem fürdetik le és 

elmarad a gáttájék és csecsbimbók fialás előtti fertőtlenítése. A takarmányozás szerepét abban lehet 

összefoglalni, hogy mindazok a takarmányozási tényezők, amelyek a fialást megelőzően kedveznek a renyhe 

bélműködés kialakulásában, kedvező feltételeket teremtenek a bélbeli endotoxinképződésnek és ezzel a hypo- és 

agalactia kialakulásának. 

Az elválasztás a malacnevelés legkritikusabb szakasza. Eredményességét alapvetően két egymással szoros 

kölcsönhatásban álló tényező határozza meg. Az egyik a malac fejlődési erélyének alakulása a választást követő 

mintegy 2-3 hét során, a másik a malac egészségi állapota a választást követően. A malac fejlődési erélyének 

alakulását befolyásoló tényezőket az alábbi ábra mutatja be. 
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2. ábra: A fejlődési erélyt befolyásoló tényezők a választás után 

Az előhizlalás során higiéniai szempontból fontos a jól kialakított rácspadozat, amely lehetővé teszi a bélsár, 

vizelet folyamatos eltávolítását, továbbá ezáltal biztosítja a tisztább, csíraszegényebb környezetet az állatok 

számára. Az istálló szellőzési teljesítménye arányban kell, hogy legyen az elhelyezett malac számmal, ugyanis 

az alulszellőzöttség rontja a levegő minőségét, hiszen ilyenkor nő a levegőben lévő élőcsírák mennyisége. 

Higiéniai szempontból kiválóak a műanyag rácspadozatok alkalmazása a hizlalókban, mert megfelelően 

tisztíthatók, fertőtleníthetők. Általában dántípusú zárt hizlalók és azok változatait alkalmazzák hazánkban, 

amelynek padozata teljes rácspadló. Sertések hízlalásakor a ferdepadozatos, almozott tartástechnológiát szívesen 

alkalmazzák, mert ebben a technológiában csökken a hígtrágya mennyisége, az alomszalma pedig csökkenti a 

káros gázok és bűzanyagok képződését, megköti azokat, ezáltal javul az alomhigiénia. 

A sertések húsminőségét nagyban befolyásolja a felrakodáskor és szállítás alkalmával fellépő stressz, ugyanis a 

sertés rendkívül stresszérzékeny állat. A hizlalóból való elszállítás alkalmával fellépő stressz hatásokat a lehető 

legalacsonyabb szinten kell tartani a húshibák (PSE, DFD) elkerülése érdekében. 

6. Kérődzők tartástechnológiájának higiéniai 
szempontjai 

Szarvasmarháknál az állomány-egészségügyi termelésorientált program elemei közé tartozik az állomány 

egészségi állapotának megőrzése, betegségek, szaporodási zavarok kialakulásának megelőzése, továbbá az 

állomány termelőképességének optimalizálása, a termelési folyamatok helyes szervezésével az állatok 

komfortérzetének javítása, a telepek környezetszennyező hatásainak csökkentése, valamint a jó minőségű, 

biztonságos tej- és hústermékek előállításának termelőhelyi feltételeinek biztosítása. A szarvasmarha telepeken, 

de különös tekintettel a tejtermelő telepeken az élelmiszer-biztonság megvalósulása érdekében HACCP 

rendszereket működtetnek, amelyek az úgynevezett kritikus szabályozási pontok ellenőrzésével biztosítják az 

élelmiszer-biztonsági problémák elkerülését. 

A tejtermelő állományok esetében a tartástechnológia lehet kötött és kötetlen. A kötött tartás általában a kis 

létszámú tehenészetek tartási módja. A kötetlen tartás a nagy létszámú tehenészetek jellemző tartási 

technológiája, amely megoldása szerint lehet pihenőbokszos, mélyalmos, illetve úgynevezett növekvő almos. 

Juhoknál a tartástechnológia egy téli időszakban alkalmazott kötetlen, zárt tartásra, valamint a nyári időszakban 

alkalmazott szabadtartásra különül el. Juhoknál alkalmazott épülettel szemben támasztott követelmények az 

alábbiak: 

• Huzatmentes légcsere 
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– CO2 -0,35 térfogat % ≥ 

– NH3-0,03 térfogat % ≥ 

– Relatív páratartalom 75 % ≥ 

• Hőmérséklet 

– Optimális kétnapos korig 18-20 oC 

– 3 hetes kortól 10-12 oC 

– Komfortzóna (-)10 –(+)18 oC 

• Fény 

– Ablakfelület az alapterület 1/15-1/20-ad része 

• Padozat 

– Mélyalom 

• 25-30 cm döngölt agyag, 10 cm homok, alom (szalma, szuperfoszfát 50-60 g/m2 kétnaponta) 

– Rácspadozat /bárányhizlaldáknál alkalmazzák/ 

• 40-60 mm x 18-22 mm (trapéz alakú), fém, műanyag, kombinált 

A mélyalmos hizlalda előnyei között megemlíthető, hogy komfortos, környezetbarát, olcsó. Hátrányai a 

tisztíthatóság nehézsége, a munkaerő igényes volta, valamint, hogy nehéz gépesíteni. A rácspadozatos hizlalda 

hátrányai a komfort hiánya, a környezet terhelése, beruházás igénye. Előnyei viszont a könnyebb tisztíthatóság 

és a munkaerő takarékosság, továbbá hogy könnyen automatizálható. 

A kérődzők esetében a tőgygyulladás az a betegség, amelynek kóroktanában a tartástechnológiai hibák vesznek 

részt. A tőgygyulladást a nagyüzemekben polietiológiájú (többféle kórokozó által előidézett), és polifaktorális 

(több hajlamosító tényező) állománybetegségnek kell tekinteni, amely kialakulását az alábbi tényezők 

befolyásolják (3. ábra). 

 

3. ábra: A tőgygyulladás polietiológiás és polifaktorális jellegének vázlata 

A tőgygyulladás kiváltására képes különféle mikroorganizmusok többféleképpen csoportosíthatók. Ezek közül a 

legcélszerűbb a fertőzés terjedésének módja alapján történő csoportba sorolás, amely a következő: 
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- állatról állatra terjedni képes, úgynevezett fertőző kórokozók (Steptococcus agalactiae; Staphylococcus 

aureus) 

- a külső környezetből a tőgyet fertőző, úgynevezett környezeti kórokozók; 

- átmeneti jellegű kórokozók, amelyek esetenként mindkét említett módon fertőzhetik a tőgyet. 

7. Fertőző kórokozók 

Napjainkban a tejtermelő gazdaságok jelentős részében a S. aureus baktérium a felelős a tőgygyulladás okozta 

károk jelentős részéért. Terjedésében kiemelt jelentősége a fejőgép által terjesztett fertőzésnek van. Ebben a 

csoportban meg kell még említeni a nyári mastitist, amelynek kóroktanában a fakultatív anaerob 

(Arcanobacterium pyogenes, S. aureus, Streptococcus) és obligát anaerob baktériumok (Peptostreptococcus-ok, 

Bacteroides-ek) együttesen játszanak szerepet. A fertőző kórokozók elleni védekezésben meghatározó a fejés 

helyes higiéniai gyakorlatának (hatékony tőgyfertőtlenítés, jól működő fejőberendezések, a fejőberendezés és a 

fejőház megfelelő tisztítása, fertőtlenítése a fejést követően) betartása. 

8. Környezeti kórokozók 

A fertőző jellegű kórokozók elleni eredményes védekezés – a tapasztalatok szerint – nem jelenti az 

állományszintű „mastitisprobléma” megszűnését. Azokban az állományokban ahol sikerült visszaszorítani a 

fertőző jellegű tőgygyulladásokat, a heveny klinikai mastitisek megszaporodását figyelték meg. Ezek oktanában 

olyan baktériumfajok játszanak túlnyomó szerepet, amelyek a tehén bélsárral szennyezett környezetében 

csaknem állandóan jelen vannak, számukra kedvező feltételek esetén ott feldúsulnak és a nem tökéletesen zárt 

bimbócsatornán keresztül (fejés utáni állapot, elapasztás utáni tejcsepegés stb.) a tejutakba jutnak. Ezen 

kórokozók közé tartozik az E. coli, Coliform baktériumok, Enterococcus faecalis, és a Bacillus cereus. Az ilyen 

jellegű kórokozók elleni védekezésben nagy szerepet játszik az alomhigiénia megfelelősége, a rendszeres 

trágyaeltávolítás és a tiszta, száraz alom biztosítása. 

9. Átmeneti jellegű kórokozók 

Ebbe a csoportba olyan baktériumokat sorolunk, amelyek általában jelen vannak a tehenek testfelületén, 

nyálkahártyáján, illetve környezetében, de csak alkalmilag terjednek állatról-állatra. Ide sorolhatók pl. Str. 

dysgalactiae, S. aureus, Corynebacterium bovis, Streptococcus és Bacillus fajok. E kórokozókkal szembeni 

védekezésben a fejéshigiénia és az istállóhigiénia megfelelősége játszik együttes szerepet. 

A húsmarhatartás feltételrendszere teljes mértékben eltér az intenzív tejtermelő tehenészetek tartási feltételeitől. 

A húsmarhatartásban az épületek nélküli, legelőre alapozott technológia, valamint a tömegtakarmányokra 

alapozott, abrak nélküli takarmányozás terjedt el. Ennek megfelelően a leggyakrabban előforduló betegségek is 

különböznek a nagy tejtermelő, istállóban tartott állatok között előforduló betegségektől. Az egész évben 

épületen kívüli tartás egészséges, edzett, jó ellenálló képességű állatokat nevel, ezért különösen a fertőző 

betegségek ritkábban fordulnak elő. A húshasznú szarvasmarhák esetében előforduló gyakoribb fertőző 

betegségek kórokozói az alábbiak: 

– Clostridium perfringens – vérzéses, elhalásos bélgyulladást okoz a borjaknál 

– Clostridium septicum – rosszindulatú vizenyőt okoz minden korcsoportban 

– Listeria monocytogenes – listeriózist vált ki főleg felnőtt szarvasmarháknál 

– Leptospira pomona – leptospirozist okoz minden korcsoportban 

10. Baromfi tartástechnológiájának higiéniai 
szempontjai 

A baromfi tartástechnológiájának és higiéniai kérdéseinek tárgyalása során különbséget kell tenni az árutojás 

termelő állományok és a hústípusú baromfiállományok között. Magyarországon az árutojás előállítására tartott 

tyúkok 85%-a ketrecben termel. A 20/2002. (III.14) FVM rendelet értelmében 2012-től az árutojás termelő 
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állományoknál az alkalmazandó ketreceknek 750 cm2 alapterülettel kell rendelkeznie. A ketrec alapterületből 

legalább 600 cm2 használható mozgástér alapterületet, tojófészket, csipegethető és kapirgálható almot, legalább 

15 cm hosszúságú ülőrudat, korlátozás nélkül használható, tyúkonként legalább 12 cm-es etetővályút kell 

alkalmazni. Egy ketrec összes alapterülete nem lehet kevesebb, mint 2000 cm2, a ketrecben legyen a csoport 

méretének megfelelő itató berendezés, illetve szelepes itatók esetén 2 db-ot tudjon elérni bármely állat. A 

vizsgálatok, a be- és kitelepítések elvégzéséhez a sorok közötti távolság legalább 90 cm, és legalább 35 cm-es 

rés legyen a legalsó sor és a padló között. A rekeszeket körömkoptatóval is fel kell szerelni. A ketreces 

tartásmód előnyei között meg kell említeni a tojás kedvezőbb mikrobiológiai minőségét, ugyanis a ketrecből a 

megtojást követően a tojás kigurul egy szállítószalagra így kevésbé szennyeződik trágyával, ezáltal az ilyen 

tojás összcsíraszáma alacsony, egyszerűbb a tojáskezelés, és trágyaeltávolítás, a műveletek könnyen 

automatizálhatók. Az állatvédelmi mozgalmak, valamint a jogszabályi követelmények 2012-től jelentős 

többletköltséget rónak az árutojás termelő ágazatra. 

A tojástermeléssel kapcsolatos jogszabályi előírások mellett befolyásolják még az ágazatot bizonyos fogyasztói 

érdekcsoportok igényei is, akik a szabadtartásból, mélyalmos tartásból származó árutojást részesítik előnyben, 

annak hajlandóságával együtt, hogy magasabb árat fizessenek érte. A tojástermelésben is egyre 

hangsúlyozottabb szerepet töltenek be a minőségbiztosítás általános szempontjai. 

A ketreces tartástechnológia mellett egyéb technológiai rendszerek is kialakultak ilyen pl.: mélyalmos, teljes, 

kombinált rácspadlós, volieres, és a szabadtartás. A volieres tartás kialakulását a ketreces tartási rendszerekkel 

szemben megjelent aggályok váltották ki. Az ilyen rendszerben előállított tojás mikrobiológiai szempontból nem 

megfelelő minőségű, valamint az istállóban rendkívül jelentős a porképződés, ami a Salmonella terjedés forrása. 

A mélyalmos, teljes, illetve kombinált rácspadlós tartási rendszerekben egyedi tojófészkeket alkalmaznak. A 

megfelelő alomhigiéniai és a rendszeres tojásgyűjtés a megfelelő mikrobiológiai minőségi tojás alapfeltétele. E 

tartástechnológiákban előállított tojásokat magasabb összcsíraszám jellemzi, mint a ketreces technológia 

tojásait. A tenyésztojás előállításra, valamint a hústípusú egyedek tartására alkalmazzák elsősorban a 

mélyalmos, teljes, illetve kombinált rácspadlós technológiát. E technológia esetében a Salmonella, 

Campylobacter állandó jelenlétével kell számolni. A 2010. év végéig előírt szalmonella mentesítési 

kötelezettség nehezen megoldható problémát fog jelenti az ágazat számára. A teljes, illetve kombinált 

rácspadlós tartástechnológia nem alkalmazható nagytestű egyedeknél, mert lábszerkezeti hibákat okoz, gyakori 

az ilyen technológiában a talpfekély és a mellfekély kialakulása, ami rontja a vágóértéket. A rendszer 

előnyeként meg kell említeni higiéniai szempontból, hogy a trágyaakna alkalmazása és a rendszeres 

trágyaeltávolítás kedvező istállóklímát eredményez. A hús típusú állományoknál megjelent a szabadtartásos 

technológia alkalmazása is, az ilyen technológiával előállított végterméket érettebb hús jellemzi. A hús 

kedvezőbb organoleptikus tulajdonságai mellett azonban ezt a tartástechnológiát magas elhullási arány jellemzi, 

ami a szociális rangsor és a kannibalizmus gyakori jelenlétének köszönhető. 
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Chapter 5. A TARTÁSTECHNOLÓGIA 
ÉS HÚSMINŐSÉG ÖSSZEFÜGGÉSEI 

A húsminőséget számos genetikai, környezeti és technológiai tényező befolyásolja, amelyek részben a vágás 

előtti fiziológiás állapotra, részben a vágás utáni folyamatokra hatnak. A tartástechnológia és a húsminőség 

összefüggéseit feldolgozó témakör kitér a húsminőség megközelítésére, a húsminőség jellemzőire, az azt 

befolyásoló tényezőkre, valamint a tartástechnológia és a húsminőség összefüggéseire. Egy élelmiszer 

minőségén az élelmiszer azon tulajdonságainak összességét értjük, amelyek alkalmassá teszik a rá vonatkozó 

előírásokban rögzített és a fogyasztók által elvárt igények kielégítésére (Magyar Élelmiszer Törvény). Más 

megfogalmazás értelmében az élelmiszerminőség az egészségügyi biztonságból, a táplálkozás élettani értékből, 

a használati értékből és az élvezeti értékből tevődik össze. 

Napjainkban az élelmiszerminőséggel kapcsolatos kérdések kerülnek előtérbe. Az élelmiszerminőség, azon 

belül is a húsminőség komplex fogalom, amelyet több tulajdonság határozz meg, és ezek a tulajdonságok külön-

külön, együttesen, és egymásra hatva alakítják ki a fogyasztó által igényelt végső minőséget. A húsminőség 

fontos összetevői az érzékszervi tulajdonságok, amelyek között kiemelt fontosságú a hús porhanyóssága. A 

porhanyósság a hús rágása során szerzett érzékszervi benyomás, amelyet szubjektív módon ítél meg a fogyasztó, 

azonban objektív módon, műszeres mérési eredményekkel is jellemezhető. A vásárlás során a húsminőség 

integrált elemei közül csak az érzékszervi tulajdonságok egy részét lehet megítélni (pl. szín, szag, 

márványozottság, stb.), ezek alapján dönt a fogyasztó. A sütési veszteség és a porhanyósság azonban a vásárlás 

pillanatában nem megítélhető, annak mértékét csak egyes konyhatechnikai eljárások után, fogyasztáskor 

érzékeljük. ENFÄLT és munkatársai (1997) vizsgálataik során arra a következtetésre jutottak, hogy a 

fogyasztók a hús átfogó megítélésében a porhanyósságot tartották a legfontosabb tényezőnek. A porhanyósság 

mértékét a nyíróerő értékkel fejezhetjük ki. A porhanyósság meghatározása során az izomszövet, a kötőszövet 

és a zsírszövet összességére, azaz a húsra mért erővel szembeni ellenállást mérik. A húsminőség fontos 

összetevői még a hús színe, a víztartó képessége, márványozottsága, állománya, porhanyóssága, pH-ja, valamint 

a benne található fehérjék, és zsírok állapota. A hús minőségi tulajdonságait két fő csoportra oszthatjuk. Az 

egyikbe a fogyasztó megítélését közvetlenül befolyásoló külső megjelenés, textúra és ízletesség tartozik, a 

másik csoportba a feldolgozást befolyásoló funkcionális tulajdonságok sorolhatók. Más megfogalmazások 

szerint a hús minőség értelmezése kiterjedhet a táplálkozás-élettani jellemzőkre, az érzékszervi tulajdonságokra 

(szín, íz, illat, aroma), technológiai alkalmasságra, valamint az élelmiszer-biztonsági megfelelőségre. A 

vágóállatok egészségi állapotának, a vágóhelyek higiéniájának döntő szerepe van abban, hogy a fogyasztók jó 

minőségű, magas tápláló- és élvezeti értékű, az egészség veszélyeztetése nélküli élelmiszerhez jussanak. A 

húsminőséget számos tényező befolyásolja, ezek az alábbiak: fajta, tartás, szállítás, lerakodás, pihentetési idő, 

felhajtás, kábítás, véreztetés, hasítás, hűtés, érlelés, tárolás. 

1. A húsminőség jellemzői 

A vásárlói döntések egyik legmeghatározóbb eleme a termékek külső megjelenése. A húsok esetében a 

fogyasztók szempontjából alapvető döntési kritérium a külső megjelenés. A külső megjelenés magában foglalja 

a bőr, csont és hús színét, és az esetleges külső hibákat úgy mint, zúzódások és bevérzések. A külső 

megjelenéssel kapcsolatos tulajdonságok műszeres detektálása nehezen megoldható, vizsgálata csak objektív 

módszerekkel végezhető el. A külső megjelenés hibái közé sorolhatók a felnevelés, és a vágóhídi beszállítás 

során keletkező horzsolások, sérülések, valamint bevérzések. A bevérzéseket mikotoxin terhelés is okozhatja, a 

horzsolásokat és sérüléseket pedig a nem szakszerű bánásmód válthatja ki. 

A hús színét befolyásoló tényezőket három csoportba oszthatjuk. A vágás előtti (genetika, takarmányozás, 

stressz, életkor, izom típus), vágás körüli (kábítás) és vágás utáni (hűtés, továbbfeldolgozás) feltételek. Ezek a 

tényezők nagymértékben befolyásolják a húsban lévő úgynevezett hem pigmentek (mioglobin, hemoglobin, és 

származékaik) mennyiségét, amelyek a hús színét elsődlegesen meghatározó vegyületek. A hús színe a legtöbb 

funkcionális tulajdonsággal jelentősen összefügg. A hús mioglobin tartalmát alapvetően meghatározza az állat 

genotípusa és kora. A világos húsok nedvességtartalma nagyobb, víztartó és emulzifikáló képessége rosszabb, 

mint a sötét húsoké. Ugyanakkor a sötét húsok rövidebb ideig eltarthatók. Eltarthatósága vélhetően abból 

következik, hogy pH-juk magasabb, ez pedig kedvez a baktériumok szaporodásának. A legtöbb 

mikroorganizmus erősen savanyú közegben képtelen szaporodni. A baktériumok elszaporodásának a magasabb 

pH kedvez, így a sötétebb húsok, amelyek pH-ja nagyobb, hajlamosabbak a gyors romlásra. Kedvező 

körülmények között (kis O2-nyomás, vizes közeg) a Pseudomonas, Achromobacter, Flavobacterium és 
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tejsavbaktériumok okozhatnak elszíneződést. A fentiek alapján úgy tűnik, hogy a hús színéből alapvetően 

következtethetünk annak víztartó, és vízkötő képességét leíró tulajdonságaira, kémhatására, fajára, korára, 

ivarára, szöveti összetételére, valamint eltarthatóságára egyaránt. Ismert, hogy a különböző gazdasági 

haszonállatok húsának színe eltérő. A sertés húsa világos piros, a marháé, fürjé sötétvörös, a nyúlé, baromfié 

világos rózsaszín stb. Látható, hogy a hússzín tekintetében a fajok meglehetősen nagy variabilitást mutatnak, ezt 

elsősorban a mioglobintartalom határozza meg, amely mennyisége a különböző fajokban más és más. A 

genetikai tényezők közül említést érdemel, hogy a gyors növekedésű genotípusok húsa általában halványabb. A 

hús színét a vágási életkor is befolyásolja. A fiatalabb állatok húsa világosabb. Takarmányozás útján a hússzín – 

szemben a bőr színével – kevéssé befolyásolható, az intenzív takarmányozás a hús színének halványodásával 

jár, korábban lesz vágásérett, így a fiatal állat húsa világosabb. Nyilvánvaló, hogy a húsminőséget befolyásoló 

környezeti tényezők közül a takarmányozás szerepe kiemelkedő. A hús színére gyakorolt hatásának 

vizsgálatával számos tanulmány foglalkozik. A vágás körüli körülmények közül kiemelt szerepet játszanak azok 

a nem megfelelő technológiák (vágás előtti pihentetés hiánya, a felhajtás, a kábítás módja, a véreztetés időpontja 

és helyzete), amelyek különösen az erre érzékeny sertések esetében stresszt okoznak. A stressz következtében 

kialakuló PSE hús hajlamosabb az elszíneződésre. A marhahúsnál a PSE húsminőség ritkább és ezért a hús 

elszíneződésére ennek jelentéktelen hatása van. 

A vágóhídi feldolgozás technológiai folyamatainak nem megfelelősége, egy kiváló minőség vágóalapanyag 

érzékszervi, technológiai és mikrobiológiai tulajdonságait kedvezőtlenül befolyásolja. 

A hús texturális tulajdonságai – különösen tekintettel puhasága – fontos szerepet játszanak a fogyasztó 

termékről alkotott megítélésében. Miközben a brojlercsirke vagy pulyka hús esetében a fogyasztók a puha húst 

igénylik, a libahús és kacsahúsnál az érettebb, kevésbé puha hús az elvárás. A hús puhaságát befolyásolja a 

kötőszövetek érettsége, az izomszövetek rostösszetétele, azaz a kisebb átmérőjű vörös és a nagyobb átmérőjű 

fehér rostok aránya, valamint a miofibrilláris fehérjék összehúzódottsága, amely genetikai/technológiai 

módszerektől viszonylag független, elsősorban a vágás alatti-utáni viszonyok függvénye. 

A hús belső tulajdonságai között meg kell említeni a konzisztenciát. A konzisztencia alatt a hús azon 

tulajdonságait értjük, hogy erő hatására térfogata csökkeni képes, tehát összenyomható. Ez a tulajdonság az 

izomfehérjék szerkezetének következménye. Mérésére úgynevezett Warner-Bratzler-féle berendezés szolgál. A 

fogyasztói megítélést az ízletesség alapvetően befolyásolja, ugyanakkor ezt a tulajdonságot nagyon nehéz 

számszerűsíteni. Érzékszervi bírálatok segítségével lehet meghatározni a hús ízletességét. Az érzékszervi 

bírálatok esetében a mérőműszer az emberi érzékszerv. Mérése analitikai módszerekkel nem megoldott, mert 

rendkívül összetett tulajdonságról van szó, amely ráadásul az érzékelési sajátságokból adódóan még a szaggal 

vagy illattal is összefügg. Az ízletességet jelentősen befolyásolja a takarmányozás, hiszen a takarmány ízanyagai 

részben beépülnek a húsba. Emellett a genotípus és a nevelési mód is hat az ízletességre, a gyors növekedésű 

fajták kifejezetten intenzív tartás mellett kevésbé ízletesek. A hús ízét befolyásolják a fehérjékben található 

purinanyagok, amelyek mennyisége az életkorral nő. 

2. Funkcionális tulajdonságok 

Mind a tárolás, mind a továbbfeldolgozás szempontjából alapvető funkcionális tulajdonság a víztartó képesség. 

Mérhetjük a csepegési veszteséget, a főzési veszteséget, valamint közvetlenül a vízmegtartó képességet. A 

csepegési veszteség a tárolás során fellépő súlyveszteségről tájékoztat, a főzési veszteség pedig a kész/félkész 

ételek készítése során várható veszteségekről. A vízmegtartó képesség a nyomás hatására fellépő vízvesztés 

mértékét mutatja. Ugyancsak igen fontos tulajdonság a továbbfeldolgozás, a különféle vagdaltak, pástétomok 

előállítása szempontjából az emulzifikáló képesség. A hús fehérjéi a zsiradékot különböző mértékben 

emulzifikálni képesek. Mivel a pástétomokban, egyéb húskészítményekben különböző, állati és növényi 

zsiradékokat alkalmaznak, az emulzifikáló képesség igen fontos: ettől függ, hogy a hozzáadott zsiradék 

egyenletesen eloszlik-e a késztermékben, vagy külön zsírcsomók formájában jelenik-e meg a készítmény 

felszínén. Ez a tulajdonság a hús tárolása a vágóhidak és a továbbfeldolgozó üzemek számára egyaránt döntő 

jelentőségű. A tárolhatósági időt két tényező határozza meg, a hidegkedvelő, hidegtűrő baktériumok 

szaporodása, valamint a termék szag változása. A baktériumok szaporodását mikrobiológiai módszerekkel 

vizsgálhatjuk. Azért fontos a hidegtűrő baktériumokat vizsgálni, mert ezek a hűtőházi körülmények között is 

képesek szaporodni. A hús szagának vizsgálatára jelenleg nincs kidolgozott objektív módszer. 

3. Tartástechnológia és húsminőség 

Egyes sertésfajták eltérő stressz érzékenységet mutatnak (pietrain, belga lapály esetében gyakori). A 

stresszérzékenység azt jelenti, hogy nem túl kíméletes bánásmód esetén is nagyon gyors a glikolízis, és ebből 
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eredően PSE hús keletkezik az ilyen egyedekben, feltéve ha az izom glikogén tartalma elég nagy a vágás 

időpontjában. Glikogén hiányában gyors rigort mutató DFD hús alakul ki. Szarvasmarha esetében DFD típusú 

húshibákról számolnak be elsősorban. A DFD hús leggyakrabban idegen bikák csoportos, kötetlen vágás előtti 

tartásakor fordul elő. A bikák ilyenkor ugrálják egymást. Az új szociális rangsor kialakításáért folytatott 

aktivitásuk következtében a hátsó negyed izmainak glikogéntartalma a hosszú hátizomban, a combközelítő 

izomban és a fehérpecsenyében már 1-2 órával a beszállítás után, a vágás előtti várakozás alatt felhalmozódik. 

Egy éjszakán át tartó pihentetés alatt a csoport 80-100%-a DFD jelleget mutat, csaknem a teljes izomzatra 

kiterjedően. A DFD jelleg egyedi elszállásolás, csoport esetében pedig alacsony mennyezetű karám 

alkalmazásával küszöbölhető ki, ha a beszállítás ésszerű szervezése nem oldható meg. A DFD jelleget kiváltó 

körülmények beszállítás előtt is kialakulhatnak a bikák begyűjtése, elhúzódó mérgelés stb. folytán. Nőivarú 

szarvasmarhák az ivarzás időszakában mutathatnak DFD jelleget. Az egyes fajták vérmérséklete nem 

befolyásolja a bikák között a DFD jelleg gyakoriságát. A baromfihúsok esetében is két húsminőségi probléma 

jelenlétét kell megemlíteni a PSE (halvány, puha, vizenyős) és DFD (sötét, kemény, száraz) hústípust. BARBUT 

és munkatársai (2008) a húshibák megjelenésének kiváltóiként a tenyésztői, takarmányozási és termelői 

nyomást emelték ki, amelyeknek célja a baromfi egyre intenzívebb növekedési erélye (brojler, pulyka), 

hatékonyabb takarmányértékesítése, valamint egyre nagyobb mell kihozatala. Mára a baromfi egyedek feleannyi 

idő alatt válnak vágáséretté, és kétszer akkora súllyal kerülnek be a vágóhídra, mint 50 évvel ezelőtt. A fentebb 

említett szelekciós nyomás nyilvánvalóan jelentős stressz hatást váltott ki a baromfifélékre, és ez az egyre 

gyakrabban megjelenő PSE húshibákhoz vezetett. Mindazonáltal a kutatók a baromfi esetében megjelenő PSE 

húshibákra csak a múlt évtizedben figyeltek fel. Ezt megelőzően csak néhány szakirodalmi hivatkozás jelent 

meg, amely foglalkozott a baromfiféléknél megjelenő PSE típusú húshibákkal. A vágás előtti rövid idejű stressz 

a PSE, a hosszan tartó stressz a DFD hús kialakulását eredményezheti, a vágóbaromfi stresszérzékenységétől 

függően. A brojlercsirke hús átlagosan 37, a pulykahús 41%-a PSE húshibával terhelt. A legtöbb lúdfajta 

viszont nem különösebben stresszérzékeny, részben a kevésbé intenzív tartási körülményeknek köszönhetően. 

Ennek ellenére a gyors növekedésű hibrideknél, illetve hajtatott pecsenyeliba előállítás esetében, különösen ha 

nem megfelelő a szállítás és a vágás, előfordulhat PSE vagy DFD típusú húshiba. Mivel a libahús eleve jóval 

sötétebb a csirkehúsnál, ezért a brojlernél megszokott hússzín megjelenése a libánál már PSE húshibát jelez. A 

PSE húsok víztartó képessége csekély, a DFD húsok rágósak, száraz érzetet keltenek akkor is, ha 

nedvességtartalmuk normális. A feldolgozó üzemek szempontjából a PSE hús nemcsak a halvány szín, hanem a 

rossz víztartóképesség és a nagyobb főzési veszteség miatt is hátrányos. 

A húsminőséget befolyásoló tényezők között meg kell még említeni a telepítési sűrűséget, az elhelyezést, a 

mozgást, az etető és itató igényt, a szociális rangsort, a stressz hatást, a takarmányozást, annak összetételét, a 

fényerősséget, a megvilágítás időtartamát (baromfi esetében), az istállóklímát, az állategészségügyi kezeléseket, 

az állatok összeggyűjtését, és elszállítást. 

Baromfinál a hízlalás történhet mélyalmon, teljes vagy részleges rácspadlón. A padozat állapota összefügg a talp 

állapotával. A nem kielégítő padozat (pára lecsapódás, nagy végsúlyra hizlalt egyedek esetében rácspadló 

alkalmazása) talpfekély kialakulását eredményezheti, ami az állat elülése miatt mellfekély kialakulásával jár, 

amely rontja a vágóhíd húskihozatalát. Bár az alternatív tartástechnológiák hazánkban még nem terjedtek el 

széles körben, a fogyasztók szűk rétegében egyre nő az igény a szabadtartásos körülmények között felnevelt 

baromfihús iránt, amelynek húsa ugyan kevésbé porhanyós, de érettebb. A megfelelően beállított telepítési 

sűrűség fontos a stressz hatás elkerülése érdekében. Ha az állatnak nincs elég helye, az stressz hatást vált ki, 

aminek következtében fokozódik a fajtársakkal szembeni agresszivitás – sebek, sérülések keletkeznek, amelyek 

rontják a húskihozatalt. Baromfifajonként javasolt telepítési sűrűség az alábbi: 

• brojlercsirke: 8-10 db/m2 

• pecsenyepulyka: 5-4 db/m2; gigantpulyka: 2-3 db/m2 

• pecsenyeliba: 3-4 db/m2 

• pecsenyekacsa: 3-4 db/m2 

Sertések tartásánál a megfelelő férőhely biztosítása alapvető szempont a húskihozatal, és húshibák elkerülése 

(PSE, DFD) érdekében. 110 kg alatti élősúlyú vágósertések esetén legalább 0,715 m2, 110 kg felettinél legalább 

1,1 m2 nagyságú férőhelyet kell biztosítani állatonként. Az elhelyezés általában rácspadlós, amely lehet beton, 

fém vagy műanyag. Szarvasmarháknál az alábbi huzatmente férőhely igénnyel ajánlatos számolni: 

• borjú 1,5-2 m2/állat istálló + 2-2,5 m2 kifutó 
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• növendék 4-7,0 m2/állat istálló + 5-15 m2 kifutó 

• húshasznú tehén 5-6,0 m2/állat istálló + 10-30 m2 kifutó 

• hízómarha 2-4,0 m2/állat istálló + 2-5,0 m2 kifutó 

A mozgás biztosítása is befolyást gyakorolhat a húsminőségre. A tartási körülmények befolyásolhatják az 

anyagcseretípust pl. a rendszeresen mozgatott sertések izomzata több aerob (vörös) rostot tartalmaz. 

Megkönnyíti a sertések vágóhídi mozgatását, ha azok gyakran látnak embert a hizlaldában. Tény, hogy a szabad 

tartású sertések könnyebben terelhetők és a rangsor kialakításáért folyó harc ritkábban fordul elő közöttük. A 

szabadtartásos baromfi a háztáji baromfira emlékeztető hústulajdonságokkal rendelkezik, ezért vált kedvelté 

bizonyos fogyasztói szegmens esetében. A juhoknál általában szabadtartásos technológiát alkalmaznak, a 

hagyományos legeltetési idény április 24-től, szeptember 29-ig tart. Szarvasmarháknál az elkülönített kalodában 

tartott borjak lassabban gyarapodnak, a vágott testek ezáltal sötétebb színűek. A tér korlátozás stressz hatást 

jelent minden gazdasági haszonállat számára, amely befolyásolja a hús színét és a porhanyósságát. A szociális 

rangsor és az ezzel összefüggésben fellépő stressz elkerülése szempontjából fontos az egyedenként elegendő 

itató és etető férőhely biztosítása. Baromfinál kb. 15 cm vályúhossz/brojler, surrantócső alkalmazása esetén 1 

surrantócső/1 madár. Juhoknál a szükséges vályúhossz 25 cm; szarvasmarha esetében 60-70 cm; sertéseknél 

vályús etetésnél 35 cm, önetetésnél 8-10 cm hosszú vályúhosszt kell biztosítani. Az elmúlt évtizedben is már 

számtalan kutatás irányult arra vonatkozóan, hogy a gazdasági haszonállatok termékeit (tej, hús, tojás) célzott 

takarmányozással a humán táplálkozási igényekhez közelítsék. Így jelent meg a funkcionális élelmiszerek egy 

olyan csoportja, amelynek pl. zsírsavösszetételét, E-vitamin, Se tartalmát stb. takarmányozás útján módosították, 

ezzel olyan végterméket állítottak elő, amelyek fogyasztása hozzájárul bizonyos betegségek (szív és érrendszeri) 

kialakulási kockázatának csökkentéséhez. 

A megvilágítás, mint húsminőséget befolyásoló tényező baromfi esetében közvetett szerepet játszik a 

húsminőség szempontjából, hisz az egyenletes és megfelelő fényintenzitás biztosítása az istállóban hozzájárul a 

szociális stressz elkerüléséhez. Baromfinál napos korban 24 óra – 20 lux, a felnevelés és a hízlalás végéig 7-8 

lux-os, majd 5 lux-os 8 órás megvilágítást kell biztosítani a szociális stressz elkerülése érdekében. 

Mikroklímán az istállók levegőjének fizikai, kémiai és mikrobiológiai állapotát és ezen tényezők folyamatos 

változását értjük. A mikroklíma tényezői közül a hőmérséklet, a páratartalom, a légmozgás, a levegő összetétele, 

por és mikrobiológiai állapota bír legnagyobb befolyással az állatok életfolyamatára, egészségi állapotára és 

ezáltal termelésére. Az állati termék minősége szempontjából fontos a hőstressz fogalmának tisztázása. A 

hőstressz fogalmát meghatározni viszonylag nehéz, hiszen az egyedi különbségek mellett helyi különbségek is 

előfordulnak. Általánosságban véve akkor beszélhetünk hőstresszről, ha a környezeti hőmérséklet meghaladja 

azt az értéket, amelyet az állat szervezete még kompenzálni képes. Például szarvasmarhák számára az ideális 

környezeti hőmérséklet -5ºC és +10ºC közötti tartományban mozog. A komfortzóna tartományán kívül eső 

hőmérséklet a termelés csökkenését okozza. Az alacsony külső hőmérséklet esetén a takarmányadag 

energiatartalmának nagyobb része fordítódik hőtermelésre, míg magas külső hőmérséklet esetén a felesleges 

hőmennyiség leadása okoz többlet energiafelhasználást, valamint a szervezet csökkenti a hőtermelés mértékét is. 

Baromfi optimális termelési hőmérséklete 16-18 ˚C, sertésnél 15-18 ˚C. A juh nagyon széles komfort zónával 

rendelkezik, a meleg bundája miatt elviseli a hideget is, (-)10 – (+)18 ˚C. A légcserét mindig úgy szükséges 

méretezni, hogy folyamatosan, a szükségleteknek megfelelő mennyiségben friss levegőt vezessünk a külső 

térből a belső térbe. A szellőzés során cél, hogy az istállóba vezetett levegő az állatok tartózkodási helyét teljes 

mértékben átöblítse, huzat ne keletkezzen, a légcsere során meg lehessen őrizni az istállóban az ott elhelyezett 

állatok által igényelt hőmérsékletet és páratartalmat. Relatív páratartalom tekintetében baromfi 60-70%-os, 

sertés 60-80% körüli, a szarvasmarha 65-85%-os, míg a juh 75%-nál nagyobb relatív páratartalmat igényel az 

optimális termeléshez. 

4. Az állategészségügyi kezelések és a húsminőség 
összefüggéseiv 

A gazdasági haszonállatok esetében alkalmazott gyógykezelések esetében szigorúan be kell tartani az 

alkalmazott készítmény élelmiszer egészségügyi várakozási idejét, valamint az alkalmazott gyógykezelés okát, a 

készítmény nevét, az állatorvos azonosítóját doku-mentálni kell. A bejelentési kötelezettség alá tartozó 

betegségek esetében azonnal meg kell tenni a jelentést a hatóság felé, az ilyen jellegű betegséggel érintett 

állományt le kell ölni, majd szigorított fertőtlenítést kell végezni. Az alkalmazott gyógykezelésekkel, valamint 

vakcinázási programokkal kapcsolatban a baromfi esetében külön meg kell jegyezni, hogy mell részbe nem 

szabad oltani, mert az később rontja a mellkihozatalt. A betegségek megelőzése szempontjából meg kell tartani 
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a service periodot, fontos az egyszerre telepítés és egyszerre ürítés elvének betartása, valamint az állományok 

után hatékony tisztítást, és fertőtlenítést kell végezni. 

A tartási körülmények (extenzív, félintenzív és intenzív) és az ezekkel a tartásmódokkal összefüggő stressz 

fellépése is befolyást gyakorolhat a húsminőségre. A nagyüzemekből érkező sertések húsminősége 

stresszérzékenység szempontjából rosszabb, mint a kisüzemi sertéseké. Ez részben a tartási körülményekkel, 

részben a fajtakülönbségekkel magyarázható. A sertés pszichésen érzékeny állat, ebből következik, hogy 

könnyen megijed, ami beindítja a stresszreakciót. Minden túlzás nélkül elmondható, hogy a sertést a vágást 

megelőző időszakban több káros hatás éri, mint előző életében együttesen. Vannak úgynevezett 

"stresszérzékeny" fajták, amelyek a vágást megelőző stresszre igen érzékenyen reagálnak, ennek hatására 

szervezetükben egy láncreakció indul el, amely a hús minőségét rontja. Ezekből az állatokból a vágás után 

úgynevezett PSE hús nyerhető. A PSE jellegű hús a feldolgozóipar egyik legnagyobb problémája, ezért nem 

kívánatos húsforma. Az intenzív sertésfajtákra jellemző, hogy testtömegükhöz viszonyítva kicsi a szívük tömege 

és teherbíró képessége, valamint kicsi a hőszabályozó kapacitásuk is. Mindezek következtében a szív- és 

érrendszeri rendellenességek gyakoribbak, és a stresszt, valamint a szállítással járó egyéb megterheléseket is 

nehezen viselik. A szállítás során a legfőbb követelmény, hogy ne forduljon elő szállítási tömegveszteség, ami 

alatt cél az izom-, és bőrsérülések számának csökkentése és a legsúlyosabb veszteség - az elhullás - alacsony 

szinten tartása értendő. A vágás előtti szállítás a termelés utolsó olyan szakasza, amelyet ha nem megfelelő 

módon hajtanak végre, akkor a hús minőségében helyrehozhatatlan romlás következik be. Ezért nagyon fontos, 

hogy a rakodást a legkíméletesebben kell megoldani. A szállító járműre való terelésnél nem szabad elektromos 

ösztökét használni, és a lehető legrövidebb úton kell terelni az állatokat. Figyelmet kell fordítani a rakodó rámpa 

meredekségére is, mert pl. a sertés a 15 %-nál nagyobb emelkedőn nem megy fel, továbbá fontos a 

csúszásmentesség is, ami a rámpára merőlegesen rögzített lécekkel érhető el. A járművet úgy kell benépesíteni, 

hogy az állatok egymást "kitámasszák", de ne legyen zsúfoltság sem, ami kb. 0,5 m2/egyed-et jelent. Előnyös, 

ha egymás számára ismerős egyedek kerülnek egy falkába szállításkor, és a falkákat elkülönítjük egymástól. 

Ilyen esetben elkerülhető az úgynevezett "rangsor-harc". A rakfelületet fel kell szórni valamilyen nedvszívó, 

csúszásgátló anyaggal (faforgács, fűrészpor stb.). A szállítás során a környezeti tényezők közül a legnagyobb 

szerepe az időjárásnak van. Az elhullási veszteség gyakran kétszeresére nőhet meleg és nedves napokon, mert a 

sertés különösen érzékenyen reagál az ilyen időjárásra. Télen szükséges a szállítójárművek megfelelő 

ponyvázása a hideg és a szél káros hatásainak elkerülése céljából. Szállításkor cél, hogy a legrövidebb úton, 

egyenletes menetben jusson el az állatállomány a vágóhídra. A felrakáshoz hasonlóan a lerakásnál is 

kíméletesen kell eljárni. 
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Chapter 6. TEJTERMELÉS ÉS 
TEJTERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁNAK 
HIGIÉNIÁJA 

A tej különleges helyet foglal el a táplálékok között, ugyanis az egyetlen, amely a természetben a nőivarú 

emlősök által, az ember és az állat táplálására termelődik. A tej- és tejtermékfogyasztás Magyarországon az 

összes élelmiszer-fogyasztás hozzávetőlegesen egynegyed részét teszi ki. Az egészséges szervezet működéséhez 

legalább napi 0,5 liter tejet kellene fogyasztanunk. A tejből előállított termékek rangját az adja, hogy beltartalmi 

értékeik még jelentősebbé tehetők az alapanyaghoz képest is, mivel a feldolgozás során nagymértékben képes a 

tej összetételének célszerű módosítására, táplálkozás-biológiai értékének javítására. A tejtermelés és tejtermékek 

előállításának higiéniáját feldolgozó témakör kitér a tejben lévő mikrobás folyamatokra, a tőgygyulladásos 

tejhigiénia vonatkozásaira, a gépi fejés higiéniai vonatkozásaira, a tejfeldolgozó üzemek létesítésének és 

üzemeltetésének higiéniai feltételeire, valamint a tejipari termékek gyártási higiéniájára. 

1. Mikrobás folyamatok a tejben 

A tőgy mirigyállományában képződő tej egészséges tőgy esetén steril. A fejéskor azonban azokkal a 

mikrobákkal szennyeződik, amelyek a bimbócsatorna és a tejmedence falán megtalálhatók. A fejés kezdetekor 

az első tejsugarak viszonylag szennyezettebbek, mivel azok mintegy kimossák a bimbócsatornát. Az egészséges 

tőgyből Micrococcusokat és Streptococcusokat izoláltak leggyakrabban. A baktériumszám növekedését a tejben 

alapvetően két tényező befolyásolja. A jelenlévő mikrobafajok, fajták, és a tárolási hőmérséklet határozza meg, 

hogy milyen baktériumok milyen mértékben szaporodnak el. Nagymértékben függ a baktérium szaporodás a 

kezdeti csíraszámtól. A 105/ml csíraszámú tej csak +4 ˚C-on tárolható 24, esetleg 48 óráig, mivel már további 

tárolás ezen a hőmérsékleten is milliós nagyságrendű csíraszámot eredményez. A nyers tej hűtése a mikrobák 

elszaporodását gátolja. Rendkívüli jelentősége van azonban a pszichotroph mikrobáknak, mert ezek a hűtés 

ellenére is elszaporodnak a tejben. A pszichotroph flóra tagjai többnyire a fölözött tejben ízváltozásokat 

okoznak (keserű íz, állott, „oxidált” íz). 

2. A tej nem specifikus védőmechanizmusa 

A tej fejése után egy ideig a baktériumszám csökken, ezt a tej baktericid tulajdonságának nevezzük. A 

Nemzetközi Tejgazdasági Szövetség (1985) összefoglalója szerint a tej mikrobagátló, antibakteriális enzim-

rendszerének három fő tényezője van. Ez a lizozim, a laktoferrin és a laktoperoxidáz-rendszer. A lizozim egy 

gyengén bázikus fehérje, amely elektrolitok jelenlétében hozzátapad a baktérium felületéhez és lízis hatásával 

károsítja azt. Ilyen módon gátolja a vegetatív sejtek és spórák kifejlődését, termeléséért a mirigyhámsejtek a 

felelősek. A laktoferrin glikoprotein, amelyhez két szénhidrát csoport kapcsolódik. A fehérje rész képes 

megkötni egy vas (III)-iont, ezzel a vas-igényű baktériumokat, elsősorban az E. coli-t gátolja. A laktoperoxidáz-

rendszerhez a laktoperoxidáz, a H2O2 és a tiocianát (SCN-) tartozik. Amennyiben ez a három komponens jelen 

van, úgy a rendszer működik és elsősorban a tejsavbaktériumokat, leginkább a Streptococcusokat gátolja. A 

laktoperoxidáz a sejtek terméke, a tiocianát előfordul a szövetekben, egyes kataláz negatív mikrobák pedig 

H2O2-t termelnek. A rendszerben a tiocianát a baktérium membránjára hat, ami ennek következtében a kálium-

ionok és az aminosavak részére átjárhatóvá válik. A friss tejben érvényesülő baktérium gátló hatása 

testhőmérsékleten a legerősebb, de csak néhány óráig tart. Gyakorlati értékét az mutatja, hogy a tej hűtésével ez 

a baktericid fázis 24 órára is megnyújtható. 

3. A tej mikrobás eredetű erjedési folyamatai 

A tej erjedése a mikroorganizmusok tevékenysége következtében jön létre. A tej erjedését rendszerint több 

baktérium faj okozza. Gyakran kettő vagy több erjedési folyamat megy végbe egy időben, így sav képződik 

gázképződéssel, színváltozással vagy ízhibával. Ezek az együttes fermentációk gyakran több mikroba hatására 

jönnek létre, de néhány mikro-organizmus tiszta tenyészetben is előidézhet két vagy többféle tejelváltozást. A 

nyers tejet kedvező hőmérsékleten tartva a baktériumok különböző fajai a laktózból tejsavat képeznek. 

Általában elég sav képződik a kazein precipitációjához és, ezáltal a folyadék egy félfolyékony közeggé alakul. 

A tejsav képződése mindenhol és mindenkor végbe megy, ha megfelelő a tárolási hőmérséklet. A tejsav 
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szerkezetét tekintve (CH3CHOH-COOH) alfa-hidroxi-propionsav. A baktériumok közül, amelyek jellemzően a 

laktóz bontása során tejsavat képeznek elsősorban számításba jöhetnek a Streptococcus (Lactococcus) lactis-, 

Streptococcus liquefaciens csoport tagjai, bizonyos Lactobacillusok és Bacillus fajok. 

A Streptococcus (Lactococcus) lactis csoport tagjai erőteljesen és gyorsan termelnek tejsavat a megfelelő 

hőmérsékleten. A csoport tagjai közül a következők emelhetők ki: L. lactis var. maltigenes, S. lactis var. 

hollandicus (nyálkásodást, nyúlósodást okoz a tejben), L. lactis var. tardus (igen lassan alvasztja meg a tejet), L. 

lactis var. aromaticus (diacetilt képez), amely jellegzetes aromát kölcsönöz a tejnek, tejtermékeknek). L. lactis 

nemcsak a laktózt fermentálja és ebből képez d-forgató tejsavat, hanem savképzéssel bontja a glükózt, galaktózt, 

fruktózt és a maltózt. A tejsav képződés végbemegy aerob és anaerob viszonyok között is. A cukor lebontását a 

L. lactis homo- és heterofermentatív úton végezheti el, az utóbbi alacsonyabb hőmérsékleten (15-20 °C) megy 

végbe. A tejben L. lactis hatására a fehérje bontás is végbemegy. A Streptococcus liquefaciens csoport tagjai 

gyorsan megalvasztják a tejet és erőteljes proteolízist is okoznak. A proteolízises tejfehérje termékek lebontása 

következtében keserű ízt kap. A pasztőrözött termékek kesernyés ízéért rendszerint a S. liquefaciens a felelős. A 

Lactobacillus genushoz két mikroorganizmus csoport tartozik, az egyik a heterofermentatív mikrobafajta, amely 

különböző termékeket képez a cukorból, a másik a homofermentatív mikroba fajta, amely csak tejsavat termel. 

Utóbbi mikrobák azok, amelyek a laktózt elbontják és szerepet játszanak a különböző tejtermékek 

létrehozásában. Előfordulnak tejben és tejtermékekben, mint oltókultúrák tagjai (L. bulgaricus, L. acidophilus, 

L. helveticus, L. plantarum). Bacillus-okhoz tartoznak olyan baktérium fajták és csoportok, amelyek a tejet 

megalvasztják és tejsavat képeznek hasonlóan a L. lactis-hoz. A gázos erjedés jelentősebb mikroorganizmusai, 

amelyek gázt (CO2) képeznek a tejben, tejtermékekben a spórát nem képző élesztők, Escherichia-Enterobacter 

csoport, valamint a Clostridium genus egyes tagjai. 

A nyúlós, nyálkás erjedés rendszerint az alacsony hőmérsékleten tartott édes tejnél vagy tejszínnél fordul elő, 

ahol a savképző mikrobák tevékenysége általában gátolt. A legismertebb okozója az Alcaligenes viscosus. Az 

édes-alvadás általában magas hőmérsékleten jön létre, gyakran előfordul pasztőrözés után le nem hűtött tejben. 

Számos mikroorganizmus képes az oltótermelés, az édes-alvadás létrehozására (aerob spóraképző baktériumok, 

spórát nem képző pálcák, coccusok, élesztők és penészek). 

A fehérje bontás során, a mikrobák tevékenysége révén (Str. liquefaciens) a kazein, vagy oldhatatlan-kazein 

származékok vízben oldható komponensekké bomlanak le. A különböző mikroorganizmusok (Achromobacter 

lipolyticum, Pseudomonas fragi, Pseudomonas fluorescens) lipáz termelésük révén képesek hidrolizálni a 

tejzsírt szabad zsírsavakra és glicerinre. A zsírbontó baktériumok általában egyben fehérje bontók is. A tej 

erjedésében elsődleges szerepet a baktériumok képviselnek, mégis a gyakorlati feltételek között élesztők és 

penészek is előfordulnak a tejben, tejtermékekben. Hosszabb ideig viszonylag magasabb hőmérsékleten való 

tárolásnál az élesztők és penészek elszaporodnak, annak a képességüknek köszönhetően, hogy a savas közeg 

sem gátolja növekedésüket. Az élesztők és penészek növekedése savanyú tej és tejszín felületén következik be. 

4. A nyers tej mikrobiológiai minősége 

Az Európai Unióhoz való csatlakozásunk egyik követelménye a tej termékpályát is érintő jogharmonizáció volt. 

A több éves munka eredménye az a 2003 elején meghirdetett rendelet (1/2003. (I.8.) FVM rendelet), amely 

átfogóan szabályozta a tejtermékek és a – feldolgozás élelmiszer-higiéniai követelményeit, közöttük a nyerstejre 

vonatkozó fizikai, kémiai és higiéniai, valamint mikrobiológiai előírásokat is (3. táblázat). 

 

3. táblázat: A nyerstejjel szemben támasztott minőségi követelmények Magyarországon 2003. január 1-jétől 
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5. A tej rendellenességei 

A tej összetételében, egyes érzékszervi tulajdonságaiban eltérések jelentkezhetnek, amelyek bizonyos fokon túl 

a tej tápértékét, élvezeti értékét, tejipari technológiai alkalmasságát csökkentik és emiatt a tej közfogyasztásra 

való forgalomba hozását, illetve forgalomban tartását akadályozzák. A tejrendellenességek okai és így higiéniai 

kihatásai igen sokfélék; egy részük csak minőség-csökkentő, de gyakoriak közöttük a közvetlen 

közegészségügyi, állategészségügyi kihatásokkal járó elváltozások is. CSISZÁR (1954) szerint a következő 

tejrendellenességek különböztethetők meg: kóros-, fertőzött-, bomló-, hibás-, diszgenetikus tej. E 

megkülönböztetések alapja a tejelő állat betegsége, a tej másodlagos fertőződése, illetve a rendellenes tej 

kiválasztása. 

Kóros tej. A megbetegedett állat teje - a betegség súlyosságától és a lokalizációtól függő mértékben - 

rendellenes összetételű. A betegséget kiváltó mikrobák jelen lehetnek a tejben, tehát a tej egyben fertőzött is 

lehet. A kóros tej a rendes tejnél hígabb vagy sűrűbb, rendellenes színű, ízű, hibás állományú, üledéket képző, 

szabálytalanul fölöződő. 

Fertőzött tej. Emberi, állati kórokozó mikrobák - endogén úton, a tőgyön keresztül vagy exogén forrásokból - a 

beteg állat váladéka, ürüléke közvetítésével, a tej kezelésével és feldolgozásával foglalkozó személyek útján és a 

környezet különféle fertőzött anyagain keresztül kerülnek a tejbe. 

Hibás tej. Ebbe a csoportba tartozó tejrendellenességek a frissen fejt tejben vagy a fejés után eltelt rövid időn 

belül, a tejkezelési hibák közrehatása nélkül mutatkoznak. A hibás tej kiváltó okai kétfélék lehetnek. Egyrészt az 

anyagcsere forgalomba került anyagoknak a tej útján történő kiválasztódásából adódhat a tej hibája, ekkor 

takarmány eredetű tejhibákról van szó. Másrészt a belső elválasztású mirigyrendszer rendellenes működésekor a 

tejelválasztás folyamata rendellenes és ennek következtében a rendestől némileg eltérő összetételű tej képződik. 

Bomló tej. A frissen fejt és eredetileg hibátlan tej külvilági, exogén tényezők hatására megváltozhat. E 

különböző fizikai, biokémiai, de főként mikrobás és enzimes hatások a tej eredeti tulajdonságait 

megváltoztatják. 

Érzékszervekkel megállapítható rendellenességek közé tartoznak a tej szín, szag és ízhibái. Általában a színhiba 

a tej felületén alakul ki először, mivel rendszerint oxigén szükséges a színképzéshez. Kék elszíneződést okoznak 

a tejben a Pseudomonas syncynea, P. aeruginosa, sárga színeződést válthat ki a P. synxantha, piros 

színváltozást a Serratia marcescens és Rhodotorula glutinis okoz, míg sárgásbarna elszínezősét a P. flourescens 

vált ki. A szag és ízhibákat két csoportra oszthatjuk, a szekréciós szag és ízhibákra és a postszekréciós szag és 

ízhibákra. A szekréciós szag- és ízhibák egy része szekréciós eredetű, tehát már a tőgyet elhagyó tejben 

megfigyelhetők, ilyen ízhibák (sós íz, máskor lúgos, szappanos íz, vagy rothadásos íz) jelentkeznek 

tőgygyulladás esetén. A takarmányokra visszavezethető szag- és ízhibák igen különbözőek, ugyanis a 

takarmányban jelen lévő illó anyagok nemcsak az emésztőcsatornán keresztül juthatnak a tejbe, hanem a 

belélegzett levegőn keresztül a vérből is bekerülhetnek. A mikrobák jelenlétének hatására a savas íz gyakran 

érezhető, de előfordul szappanos ízhiba is bizonyos mikrobák tevékenysége révén. Kesernyés-penészes ízt 

okozhatnak Actinomyces-ek, malátás ízt a L. lactis var. maltigenes, valamint meghatározatlan ízhatást okoznak 

az Escherichia-Enterobacter csoport tagjai. A postszekréciós szag- és ízhibák a tejben fejés után, a tejkezelés 

során alakulnak ki. A mikrobák tevékenysége révén a tejben kialakuló szag- és ízhibákat a 4. táblázat 

tartalmazza. 
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4. táblázat: Mikrobás szag- és ízhibák a tejben 

6. Tőgygyulladásos tejhigiénia vonatkozásai 

Az egészséges tőgyben képződő kifejt tejben a sejtszám 300000 - 400000/cm3 közötti. A tőgygyulladás 

(masztitisz) a tehéntőgy külső behatásra adott válaszreakciója. Külső hatás lehet mechanikai (pl. ütés, rúgás, 

taposás), kémiai (pl. sav-lúg), vagy kórokozó behatolása (Streptococcus aurues, Escherichia coli, Klebsiella 

pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa). Ezek hatására a tőgy az általa termelt tej összetételének 

megváltoztatásával és csökkent tejtermeléssel reagál. A tőgygyulladásos tejben csökken a sajtgyártás számára 

nélkülözhetetlen kazein, valamint az élelmezés szempontjából igen fontos és kazeinhez kötött kalcium, viszont 

megnő benne a tejfeldolgozás számára használhatatlan savófehérjék, valamint a nátrium és a kloridion aránya, 

ami ízelváltozást idézhet elő. A tőgygyulladásos tejben megemelkedik a szomatikus sejtek aránya. Az 

egészséges tejben is vannak sejtek, amelyek egyrészt a folyamatosan megújuló mirigyhám leváló sejtjei, 

másrészt a helyi védekezést szolgáló különböző fehérvérsejtek. Tőgygyulladás esetén ezért nagymennyiségű 

további fehérvérsejt jut a tejbe (a tejminősítés során ezeknek a számát vizsgálják). A nagyon magas szomatikus 

sejtszám tehát egyértelműen tőgygyulladásos állapotot jelez. A tej sejttartalma és annak összetétele a laktáció 

folyamán változik, a laktáció vége felé, amikor a mirigyhám leépül, a kissé megemelkedett sejtszám elsősorban 

a levált hámsejtekből alakul ki. Tőgygyulladás esetén mindig a fehérvérsejtszám, s ezen belül is elsősorban a 

neutrofil granulociták számának felugrásáról van szó. 

7. A gépi fejés higiéniai vonatkozásai 

A tej a tőgynegyedekben az epithel-, ún. tejtermelő mirigyhám sejtekben képződik. A tőgy állományának fő 

részét a mirigyállomány alkotja, amelynek szerkezete szőlőfürthöz hasonló. A mirigy végkamrákból 

(alveolusok) tejelvezető csatornák erednek, ezek a nagyobb átmérőjű tejutakba, majd a tejutak a tejmedencébe 

torkollanak. A tejmedence a kisebb átmérőjű bimbócsatornában folytatódik. A bimbócsatorna alsó részén 

záróizom található, amely összehúzódásával a tej kifolyását megakadályozza. A tehén tőgyében 20-100 milliárd 

alveolus található. A tőgynek gazdag vérellátása és bőséges nyirokér hálózata van. A tőgyet sűrű hálózatban 

idegek szövik át, emiatt a tőgy igen érzékeny szerv. A tőgyet ért durva behatás és a tőgy sérülése miatt 

keletkezett fájdalom a tejtermelésre is kihat. A tejleadás szopáskor vagy fejéskor idegi és hormonális hatásra 

következik be. A tej kiáramoltatásának mértéke (azaz a fejési sebesség) az első három percben a legnagyobb, 

majd fokozatosan csökken, ugyanis minél nagyobb a tőgyben lévő nyomás, annál nagyobb a tej kiáramlásának 

sebessége. A tőgy ürülésével a belső nyomás fokozatosan csökken. Mivel a tejleadásért felelős oxitocin a 

szervezetben 6-8 perc alatt elbomlik, a fejést úgy kell elvégezni, hogy az még az oxitocin elbomlása előtt 

befejeződjék, mert a tehén a továbbiakban a tejet visszatartja. Megszűnik a tejleadás akkor is, ha a tehenet a 

fejés alatt szokatlan, zavaró negatív ingerek (ütés, rúgás, kiabálás, hideg víz stb.) éri. 
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A fejési módszert mindig a fejt tehénállomány tejelési tulajdonságaihoz, a tartási körülményekhez, a gépek 

típusához, de főként automatizáltsági szintjéhez kell igazítani. A fejőállásokban egy-egy tehén fejéséhez 

legfeljebb egy perc áll a fejő rendelkezésére. A gépi fejés előtt, a fejési előkészületeket végezzük el. A fejés 

előkészületéhez tartozik a fejést végző dolgozó tisztálkodása, munkaruhába öltözése, a fejéshez használatos 

eszközök fejési helyzetbe állítása, a tejjel érintkező felületeket tiszta vízzel való átöblítése, a tőgymosóvíz 

hőmérsékletének ellenőrzése és beállítása, törlőkendők és tőgyfertőtlenítők előkészítése, a vákuum szivattyú 

elindítása, a szabályozó szelep és pulzusszám ellenőrzése. Ezt követően végezhetők el a gépi fejés 

alapműveletei, amelyek a következők: 

1. tőgymosás 40-45 °C-os meleg vízzel, 

2. tőgytörlés, 

3. a tőgy ellenőrzése az első tejsugarak kifejése, 

4. a fejőkészülék felhelyezése, 

5. a fejőkészülék eligazítása, a tejfolyás megindulásának ellenőrzése, 

6. gépi utófejés, 

7. fejőkészülék levétele, 

8. a tőgy és a kifejés mértékének ellenőrzése (esetleg kézi utócsepegtetés), 

9. a bimbóvégi fertőtlenítés. 

8. A tejüzemek létesítésének és üzemeltetésének 
higiéniai feltételei 

A tejüzem létesítésének és üzemeltetésének higiéniai feltételeire a 852/2004/EK rendelet vonatkozik. Az üzem 

belső területe, mint minden élelmiszeripari üzem szennyes és tiszta övezetre tagolódik. A szennyes övezetbe 

tartoznak pl. a belső forgalmi útvonalak a kapubejárótól a kocsimosóig terjedő szakasz, a tej átvételi állomás, 

egyéb alapanyag átvételi helyek, előtárolók, tejátvételi laboratórium, szennyes göngyölegek fogadásának 

területei stb. A tiszta övezetbe tartoznak a pasztőröző-, utótároló-, feldolgozó helyiségek, adagoló és csomagoló 

vonalak, érlelők, hűtők, késztermék raktárak stb. 

9. Üzemeltetési higiéniai szempontjai 

A szakszerű és gondos tisztítás és fertőtlenítés a jó higiéniai gyakorlat alapfeltétele a tej termelése és 

feldolgozása során. A tisztítandó felületeken lévő szennyeződések elsősorban tejalkotórészekből, így fehérjéből, 

zsírból, tejcukorból és ásványi sókból állnak. A gyakran előforduló szennyezések közé tartozik a tejkő (a tej 

vagy tejszín hevítésekor keletkezik pl. pasztőrlemezeken) és a vízkő (főként kalcium-karbonátból áll, de vasat és 

szulfátot is tartalmazhat). A technológiai berendezések és gépek tejjel érintkező anyaga többnyire rozsdamentes 

acél, kisebb részben alumínium (főként tartályok esetében). A képződő szennyeződések tapadóképessége függ a 

felületek kiképzésétől. A tejiparban alkalmazott tisztítás és fertőtlenítés hatékony elvégzése érdekében a 

folyamat az alábbi műveleti elemekből áll: előöblítés, vegyszeres tisztítás, öblítés, fertőtlenítés és utóöblítés. Az 

előöblítés célja a tisztítandó felületek nedvesítése, a rajtuk lévő szennyeződések, tej- és tejmaradványok 

fellazítása, részleges eltávolítása. Az előöblítés kisebb zsírtartalmú termékek gyártóvonalán langyos (kb. 30 ºC-

os), nagyobb zsírtartalmúakén meleg (40-50 ºC-os) vízzel végezzük. Ezáltal az előbbi esetben elkerülhető a 

fehérjék kicsapódása, az utóbbiakban pedig a zsírok megolvadása, és így könnyebbé válik az eltávolításuk. A 

vegyszeres mosást a technológiai előírásban meghatározott tisztítószer előírt töménységű oldatával, gépi 

tisztításkor többnyire 60-65 ºC-on, kézi tisztítás esetében pedig 40-45 ºC-on végezzük. A tisztítást követő 

öblítést annyi meleg vízzel végezzük, amennyi elegendő a felület lúg-, illetve savmentesítéséhez. A fertőtlenítést 

gőzzel vagy forró vízzel, illetve fertőtlenítőszerek megfelelő töménységű oldatával végezhetjük. A hő 

alkalmazásának előnye, hogy ily módon nem juthat fertőtlenítőszer maradék a termékbe, illetve nincs szükség 

utóöblítésre. Utóöblítésre csak fertőtlenítőszer alkalmazása után van szükség a szermaradványok teljes 

eltávolítása céljából. A tankok, tartályok, csővezetékek tisztítását és fertőtlenítését célszerűen zárt rendszerben 

(cleaning-in-place, CIP) végezzük. 
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10. A tejfeldolgozás általános műveleteinek higiéniai 
vonatkozásai 

10.1. Szállítás 

A termelői nyers tejet oly módon kell a tejtermelő gazdaságokból, illetve tejgyűjtőkből a feldolgozó üzembe 

szállítani, hogy a tej útközben ne szennyeződhessen, és minőségromlás nélkül érkezzen a tejipari létesítménybe. 

A szállítás általában tankgépkocsival történik, amelynek kialakítása közben alapvető higiéniai kritérium a 

tartályok belső felületének tisztíthatósága és fertőtleníthetősége. A szállítást úgy kell ütemezni, hogy a tej 

hőmérséklete a feldolgozó üzembe való beérkezésig ne haladja meg a 10 ºC-ot. A szállítás higiéniai 

követelményei LACZAY (2008) szerint az alábbiak: 

• csak tiszta, szagtalan, ép tárolóedényben szabad tejet tölteni; 

• tilos kifogásolt minőségű tejet a tejszállító tartályba tölteni; 

• tilos a tejszállító tartályt más célra felhasználni; 

• a zárófedél tömítésének, a csatlakozóvezetékek csapjainak, a tejjel érintkező egyéb szerelvényeknek 

sérülésmentesnek, tisztának kell lenni; 

• a tejszállító tömlők ugyancsak épek és tiszták legyenek, a tömlő végeit le kell zárni a szennyeződés 

megelőzésére; 

• a tejszállító tankokat minden szállítást követően tisztítani és fertőtleníteni, a következő járatba indulás előtt 

pedig öblíteni kell; 

• a tej szállításával foglalkozó dolgozóknak meg kell felelniük az előírt egészségügyi és higiéniai 

követelményeknek. 

10.2. A tej átvétele 

A feldolgozó üzemben a tej beérkezését követő első műveleti elem a tej mennyiségi és minőségi átvétele. A 

mennyiségi átvétel az űrtartalom- és tömegmérés alapján történhet. A minőségi átvétel az alábbi paraméterek 

ellenőrzését jelenti: 

• hőmérséklet: ne haladja meg a 10 ºC-ot; 

• érzékszervi tulajdonságok (szag, szín, állomány, íz) megfelelősége; 

• savfok: az üzembe érkező elegytej savfoka ne haladja meg a 7,2 SH º-ot; 

• fizikai tisztaság; 

• sűrűség: 1,029-1,033 g/cm3 között legyen; 

• beltartalom (zsír, fehérje, zsírmentes száraz anyag) megfelelősége; 

• gátlóanyag-tartalom mentesség; 

• fagyáspont -0,520 ºC, amely a tejidegen víztartalom kimutatását szolgálja; 

• szomatikus sejtszám: a tej szekréciós állapotának, tőgygyulladások előfordulásának ellenőrzésére; 

• mikrobaszám: a fejés és tejkezelés higiéniájának legfontosabb indikátora. 

10.3. Előtárolás 

Átvételt követően a tejet haladéktalanul legalább 6 ºC-ra kell lehűteni, és a feldolgozásig a 853/2004/EK 

rendelet értelmében ezen a hőmérsékleten kell tárolni. Az előtárolás alatt a tejet meg kell védeni a 
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felmelegedéstől, és a mikrobákkal/kémiai anyagokkal való szennyeződéstől. A tejtárolók ellenőrzése során 

elsődleges szempont a tartály műszaki, technológiai, és higiéniai alkalmassága. 

10.4. Tisztítás, fölözés, homogénezés 

A tisztítás célja a fizikai szennyeződések eltávolítása, csíraszám csökkentése. A folyamat történhet szűréssel, 

vagy centrifugálással (szűrésnél hatékonyabb eljárás). Szűrés esetén higiéniai szempontból fontos a szűrők 

megfelelő tisztítása, cseréje. Centrifugálással nemcsak a látható, hanem az ennél kisebb méretű 

szennyrészecskék, a pelyhes kicsapódások, a sejtes elemek és a baktériumok egy része is eltávolítható. A 

fölözés célja a tejnek tejszínre és sovány tejre történő szétválasztása, miközben a szennyezőanyagokat, sejtes 

elemeket, mikrobákat tartalmazó dobiszap is elkülöníthető. A fej fölözhetősége a tejzsír és a tejplazma közötti 

sűrűségkülönbségen alapul. A fölözőgépek, illetve centrifugák megfelelő tisztítása, fertőtlenítése ugyancsak 

alapvető higiéniai szempont. A homogénezés során a tej zsírgolyócskáit fizikai úton oly mértékben elaprózzák, 

hogy azok száma mintegy 1000-szeresére, összfelületük 8-10-szeresére növekszik – ezáltal megszűnik a 

felfölöződés. 

10.5. Hőkezelés 

A hőkezelés célja, hogy a tejben levő mikroorganizmusokat minél nagyobb arányban pusztítsuk el, miközben a 

tej nyers jellegét összetételi és minőségi szempontból egyaránt megőrizzük. A tejiparban az alábbi hőkezelési 

eljárásokat alkalmazzák: 

• kíméletes pasztőrözés (termizálás) 57 – 68 ºC, 15 s 

• gyors pasztőrözés 72 - 76 ºC, 30 min 

• pillanat pasztőrözés 80 – 98 ºC, 1 – 180 s 

• ultrapasztőrözés 135 – 150 ºC, 1 – 10 s 

• sterilezés 115 – 121 ºC, 15 – 30 min 

• ESL technológia (Extended Shelf Life, ESL, kiterjedt eltarthatósági idejű) 134°C-on, legalább 0,1 

másodpercig hőkezelik. 

A hőkezeléssel szembeni higiéniai követelmények közé sorolható, hogy a tej érje el az előírt hevítési 

hőmérsékletet és azon maradjon a megfelelő hőntartási ideig, a hőmérsékletet és időt folyamatosan ellenőrizni 

és dokumentálni kell, a berendezést időszakonkénti üzemelés közben is tisztítani szükséges. 

11. Tejtermékek gyártási higiéniája 

A tejtermékek (hőkezelt fogyasztói tejféleségek, tejkészítmények; savanyú tejtermékek; vajfélék és édestejszín-

készítmények; sajtok és sajtkészítmények; sűrített és porított tejtermékek; sajtok és sajtkészítmények) esetében 

alkalmazott gyártási higiénia ismertetése előtt fontos a gyártáshoz felhasznált nyers tejjel szembeni 

követelmények tisztázása. 

12. Nyers tejjel szembeni követelmények: 

- Olyan gazdaságból, tejgyűjtőből származzon, amelyet az illetékes hatóság a vonatkozó jogszabályi előírások 

szerint nyilvántartásba vett és rendszeresen ellenőriz. 

- Gümőkórtól és brucellózistól hivatalosan mentes állomány egészséges egyedeitől származzon. 

- Megfeleljen a nyers tejre vonatkozó követelményeknek (1/2003. FVM rendelet). 

- A termelőhelyen, illetve tejgyűjtőben a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően hűtve (≤6 ºC) 

tárolnak, és hűtve szállítanak (≤10 ºC). 

- A feldolgozó üzemben az átvétel után azonnal ≤6 ºC hőmérsékletre hűtenek és a feldolgozásig ezen a hőfokon 

tárolnak. 
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- Az összcsíraszáma a feldolgozás előtt közvetlenül nem haladja meg a 300000-et ml-ként. 

A gyártási folyamatok higiéniája szempontjából lényeges a tartályok, csővezetékek tisztasága, a megfelelő 

hőkezelési hőmérsékletek biztosítása, valamint a csomagolóanyagok ellenőrzése. A különböző tejtermékek 

tárgyalása során nem térünk ki az előállítás technológiai folyamataira, csupán a higiéniai vonatkozásokat 

emeljük ki. 

13. Hőkezelt fogyasztói tejek 

A pasztőrözés hatására a nyers tejben található hőérzékeny mikroorganizmusok elpusztulnak, a friss hőkezelt 

fogyasztói tejek mikroflóráját ezért a hőrezisztens mikrobák alkotják. Ide sorolhatók az Alcaligenes tolerans, 

Enterococcus faecalis, E. durans, Streptococcus bovis, S. salivarius spp. Thermophilus, Micrococcus luteus, 

Kocuria varians, Microbacterium lacticum, Bacillus cereus, B. licheniformis, B. megaterium, B. subtilis, B. 

weihenstephanensis, B. circulans, Clostridium butyricum, C. perfringens, C. sporogenes. A pasztőrözést túlélő 

spórák közül a B. cereus lehet jelentős, amelynek hűtött tejben is elszaporodó vegetatív alakjai hasmenést, ritkán 

hányást okozhatnak. A pasztőrözött tejben a tejhűtés hőmérsékletén is szaporodni képes Listeria moncytogenes 

és Yersinia enterocolitica rekontamináció lehet jelentős. Ezek a patogén mikrobák a hőkezelést követően az 

utószennyeződés révén juthatnak a tejbe. A hőkezelt fogyasztói tejek és tejkészítmények előállítására használt 

nyers tejre, illetve a hőkezelt termékekre, valamint az előállítás technológiájára vonatkozó követelményeket a 

853/2004/EK és a 1441/2007/EK (2073/2005/EK módosítása) rendeletek határozzák meg. 

14. Savanyú tejtermékek (tejkészítmények, 
tejszínkészítmények) 

Ebbe a csoportba sorolható a hagyományos joghurt, a probiotikus joghurt, aludttej, kefir és a kumisz. A 

tejszínkészítményeket tejfölnek nevezik. A savanyú tejtermékek romlását döntően az élesztő- és penészgombák 

okozhatják, amelyek a termékekre jellemző alacsony pH-n (≤4,6) és hőmérsékleten (≤10 ºC) is szaporodni 

képesek. A romlást okozó mikrobák az adalékanyagokkal (pl. gyümölcskészítmények), illetve az eszközök 

felületéről, a csomagolóanyagokról vagy a levegőből juthatnak a termékbe. A savanyított termékek minőségi 

hibáját okozhatja az oltókultúrák gyenge vagy túlzott fejlődése is. Mivel a kórokozó baktériumok erősen savas 

termékekben nem képesek elszaporodni, illetve elpusztulnak, az erjesztett tejtermékek biztonságos 

élelmiszereknek számítanak. A savanyú tejkészítmények biztonsági kockázatot nagy valószínűséggel nem 

jelentenek a fogyasztók számára, így a termékekre, illetve a gyártási folyamatokra külön jogszabályi előírások 

nem vonatkoznak. 

15. Vajfélék és édestejszín készítmények 

A vajfélék pH- értékük alapján az alábbiak szerint csoportosíthatók: 

– édestejszínvaj pH 6,2 – 6,6 

– félsavanyútejszín-vaj pH 5,1 – 5,6 

– savanyútejszín-vaj pH 4,6 – 5,0. 

Az édestejszín-készítményeken belül elkülöníthetünk folyékony tejszínt és szilárd tejszínhabot, illetve a 

csomagolásban folyékony, de a felhasználáskor szilárd, aeroszolos tejszínt. A tejszín pasztőrözése olyan 

hőmérséklet-idő kombinációval történik, ami a mikrobák vegetatív formáit biztosan elpusztítja, legfeljebb a 

hőrezisztens Bacillus, Clostridium spórák jelenlétével kell számolni. A gyakoribb romlást okozó baktériumok 

között meg kell említeni a Pseudomonas, Shewanella, Lactococcus-okat, amelyek ízhibákat okoznak a 

termékben. Az élesztő- és penészgombák mindenekelőtt felületi romlást okozhatnak. A tejszín a magas 

hőmérsékleten történő hőkezelés, valamint a termék alacsony víztartalma és jellegzetes vízeloszlása, továbbá a 

savanyú tejszínvajak esetében kialakuló erősen savas pH miatt a vajak a mikrobiológiailag biztonságos 

termékek közé tartoznak. A vaj és tejszínkészítmények élelmiszer-biztonsági és technológiai higiéniai 

követelményeire a 2073/2005/EK rendelet vonatkozik. 

16. Sajtok és sajtkészítmények 
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A sajtok tejből, tejszínből, íróból vagy savóból, a jellegüknek megfelelő kultúra hozzáadásával, erjesztéssel, 

enzimes (oltós) vagy savas alvasztással, majd a savó eltávolításával előállított tejtermékek, amelyeket frissen 

vagy rövidebb-hosszabb idejű érlelés után fogyasztunk. A sajtkészítmények savas és/vagy oltós alvasztású 

sajtokból, esetleg más tejalkotórészek hozzáadásával előállított, általában kenhető állagú termékek. Az 

ömlesztett sajtok egy vagy több sajtféleségből, esetenként tejalkotórészek hozzáadásával, hőkezeléssel és 

emulgeálással előállított tejtermékek. 

A pasztőrözött tejből történő sajtgyártás során a nyers tej hőérzékeny mikrobái a hőkezelés során elpusztulnak. 

A hőrezisztens spórákból a kicsírázó vegetatív formák, így pl. a gázképző vajsavbaktériumok, elsősorban a C. 

tyrobutiricum félkémény, kemény sajtok késői puffadását okozza. A sajtok korai puffadását a kóliformok 

okozzák. A nagy nedvességtartalmú és pH-jú sajtok romlását a Pseudomonas törzsek és élesztőgombák 

szennyeződése okozhatja, ami a gyártás során, mindenekelőtt az alvadékmosás fázisában alakulhat ki. Az 

érlelőkben a kemény és félkemény sajtok felületi kontaminációját okozhatja a Listeria monocytogenes. Bár a 

sajtok esetében gyakoribbak lehetnek a mikrobiológiai eredetű minőségi hibák, ezek emberi megbetegedést 

ritkán okoznak, azaz közegészségügyileg a biztonságos élelmiszerek közé tartoznak. A szakirodalom beszámolt 

L. monocytogenes, S. aureus, S. equi spp., Zooepidemicus, Clostridium botulinum, patogén E. coli, Salmonella, 

Shigella, Brucella spp. által okozott megbetegedésekről is. 

A sajtokra vonatkozó élelmiszer-biztonsági és technológiai higiéniai követelményeket a 2073/2005/EK rendelet 

tartalmazza. 

17. Sűrített és porított tejtermékek 

Megfelelően előkészített tejből a víztartalom részleges, illetve teljes elvonásával nyert, hőkezeléssel vagy 

hőkezelés mellett cukor hozzáadásával tartósított folyékony, illetve szilárd, porszerű termékek. A sűrített tejek 

cukrozott vagy cukrozatlan változatban készülnek, zsírtartalmuk alapján pedig teljes, félzsíros, illetve sovány 

termékek. A tejporok szinték csoportosíthatók zsírtartalmuk (nagy zsírtartalmú, teljes, félzsíros, sovány), a 

hőkezelés mértéke (kíméletesen, közepesen, erősen hőkezelt), valamint a szárítás módja (hengeres vagy 

porlasztva szárított) szerint. A sűrített tejek az UHT-kezelés vagy sterilezés, illetve az alacsony vízaktivitás 

miatt mikrobiológiailag stabil, biztonságos termékek. A tejporok gyártása során egyes spórák, különösen a 

Bacillus cereus spórái túlélhetnek, de az alacsony vízaktivitás miatt nem tudnak kicsírázni. A tejpor 

kórokozókkal a gyártás, és tárolás során is kontaminálódhat, ami az újraoldást követően - ha az oldatot 

szobahőmérsékleten hosszabb ideig állni hagyjuk - biztonsági kockázatot jelenthet. A tejporra és savóporra 

vonatkozó jogszabályi előírásokat a 2073/2005/EK rendelet tartalmazza. 
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Chapter 7. TOJÁSTERMELÉS ÉS 
TOJÁSTERMÉKEK 
ELŐÁLLÍTÁSÁNAK HIGIÉNIÁJA 

A baromfiállományok 2010. év végéig történő kötelező Salmonella mentesítése, a forgalmazás szigorú 

jogszabályai és a létojás térhódítása miatt napjainkban egyre nő a tojástermelés és tojástermékek higiéniai 

kérdéseinek fontossága. A tojás- a tejhez és húshoz hasonlóan- kiemelt fontosságú szerepet tölt be az ember 

táplálkozásában. Fehérjéinek biológiai értéke gyakorlatilag teljesnek tekinthető, ezért a gyakorlatban a tojás 

fehérjéihez viszonyítják a többi táplálék fehérjéjét, ezért a tojás fehérjéinek biológiai értékekét 100-nak tekintik. 

A tojás fehérjék és az azokban található esszenciális aminosavak mellett jelentős vitaminforrás (különösen D-, 

A-, B2-, B12 vitaminokból), valamint számtalan egyéb nélkülözhetetlen tápanyagot tartalmaz. Magyarországon 

a tojásfogyasztás 284–287 db/ év/fő, magasabb az Európai Unió átlagánál, amely 220 db/ év. A tojás és a 

felhasználásával készülő ételek ugyanakkor a leggyakoribb forrásai az emberi szalmonella-fertőzéseknek. Ezért 

a tojástermelés és a tojáskészítmények-előállítása során meghatározó szempont a szalmonella-kontaminázció 

lehetőségének minimális szintre csökkentése. 

1. A tojás felépítése 

Az átlagos tojás mérete 50-63 g, alakját tekintve alul gömbölyű, felül hegyes. A tojás fő részei (4. ábra) a 

tojássárgája, tojásfehérje, kettős falú héjhártya, valamint a meszes héj. 

 

4. ábra: Tojás felépítése 

A tojássárgája középen helyezkedik el, a szikhártya veszi körül és tarja össze, legfelül található a csírakorong, 

amely lencse nagyságú lapos képződmény. A csírakorong alatti tojássárgája (latebra) fajsúlya eltér a többi rész 

fajsúlyától. Itt történik a tojás megtermékenyítése, négy világosabb, és négy sötétebb részre tagolódik. A 

tojássárgája színét a xantofill határozza meg. A tojásfehérjének két rétege van, a sűrűbb és ritkább réteg. A 

jégzsinór a belső sűrű fehérjerészből alakul ki, a tojás sárgáját középen tartja, és keltetéskor nem engedi az 

extraembrionális hártyák letapadását. A fehérjében lévő lizozim enzim biztosítja a fehérjék védekező 

mechanizmusát. A fehérje feladata, hogy megvédje a tojást a különböző kórokozóktól. A héjon belül egy kettős, 

kifejezetten erős, szívós burok veszi körül a tojás belsejét. A külső burok masszívan a héjhoz tapad, a belső a 

fehérjére, a kettő pedig egymáshoz mindaddig, amíg a tojás el nem hagyja a tojó testmelegét. A külvilágba 

jutáskor a lehűlés hatására a pórusokon át a tompább végen levegő kerül a két hártya közé, és kialakul a 

légkamra. A benne található levegő a keltetés során a 20. napon, amikor is a magzat áttér a tüdőlégzésre, 

biztosítja a levegőt. A meszes héj az uterusban rakódik a tojásra, körbeveszi azt, és szilárd állapotú termékké 

teszi. 94%-a CaCO3, a meszes héjon pórusok találhatók, amelyek segítik az O2 be, a CO2 kiáramlását a keltetés 

során. 7000-17000 pórus van 1 tojáson, a legkevesebb pórus a lúdtojáson található. A pórusokon keresztül a 

tojás öregedésével víz is távozik, ami a tojás beszáradásához vezet. A meszes héjat kutikularéteg fedi, ami 

viasszerű glikoprotein réteget jelent és kettős funkcióval rendelkezik. Segíti a tojás útját, hogy a külvilágra 
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kerüljön, valamint lezárja a légzőnyílásokat, ezáltal nem tud a víz eltávozni a tojásból, de a kórokozók sem 

tudnak bejutni. Ezt a réteget nem szabad lemosni a tojásról. 

2. Vonatkozó jogszabályok 

A tojástermés és a tojástermék-előállítás higiéniai szabályait és a tojásra vonatkozó minőségi követelményeket a 

853/2004/EK, a 1028/2006/EK és az 557/2007/EK rendeletek tartalmazzák. A tojás a 853/2004/EK rendelet 

értelmében a tenyésztett madarak olyan nyers, nem törött és nem keltetett héjas tojásait jelenti, amely közvetlen 

emberi fogyasztásra vagy tojástermék előállításra alkalmas. A tojásra vonatkozó forgalmazási előírásokat 

meghatározó 1028/2006/EK rendelet a tojás fogalmát csak a közvetlen emberi fogyasztásra szánt tyúktojást 

vagy az élelmiszeriparban tojástermékek előállítására hasznosítható, héjas tyúktojást érti, feltéve, hogy az nem 

törött, keltetett vagy főtt. A gyakorlatban az emberi fogyasztásra szánt tyúktojásokat étkezési tojásként is szokás 

nevezni. A tojásra a Magyar Élelmiszerkönyv 1-3-1970/90 számú előírása vonatkozik, amely kitér a tojásokkal 

kapcsolatos fogalom meghatározásokra, a tojások minőségi osztályozására, jelölésére, valamint a forgalmazás 

szabályaira. 

3. Fogalmak 

Tojáslé: tojás feldolgozatlan tartalma a héj eltávolítása után. 

Tojástermék: olyan feldolgozott termékek, amelyek a tojás, illetve a tojás különböző alkotórészeinek vagy 

tojások keverékének feldolgozásából vagy az így nyert termékek további feldolgozásából származnak. 

Törött tojás: héj és héjhártya is törés jeleit mutatja. 

Repedt tojás: sérült a héj, de nem törött és ép a héjhártya. 

4. A tojástermelés higiéniai feltételei 

Tojástermelést, a kistermelői tevékenységet is beleértve csak az illetékes állategészségügyi hatóság által 

nyilvántartásba vett, regisztrációs számmal ellátott vállalkozás végezhet. Kistermelői tevékenységnek minősül a 

hetente legfeljebb 360 db tojás értékesítése. A kereskedelmi forgalomba kerülő étkezési tojásokat az adott 

termelő megkülönböztethetőségét lehetővé tevő számmal, egyedileg meg kell jelölni, ha azok 50 tojótyúknál 

többet tartó gazdaságból származnak. A nyilvántartott termelőknél a hatósági állatorvos, illetve az illetés 

hatóság területi képviselője szükség szerint, de évente legalább egyszer helyszíni szemlével és szükség esetén 

mintavétellel egybekötött ellenőrzést végez. A tojóállományokat folyamatosan állategészségügyi felügyelet alatt 

kell tartani. 

5. Tartástechnológia és higiéniai kapcsolata 

Az EU-s jogharmonizáció keretében Magyarországon a 20/2002. (III.14) FVM rendelet életbe léptetésével 

módosították a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/199.(II.31.) FVM 

rendeletet. Az új állatvédelmi rendelet a tojótyúkok etológiai igényeire, élettani sajátosságaira alapozva 2012-től 

750 cm2-re határozta meg az egy tyúkra eső minimális ketrec-férőhelyet, valamint olyan berendezések 

beszerelését írta elő a ketrecen belül, amelyek lehetővé teszik az állatok számára az öröklött viselkedésformák 

megjelenését. 

Vizsgálva a tojótyúkok esetében alkalmazható tartásmód tojásminőségre gyakorolt hatását megállapítható, hogy 

elsősorban a csíraszám és a szennyezett tojások aránya függ a tartásformától. MATTHES (1997) által elvégzett 

vizsgálatokban a ketreces tartásból származó tojások héjfelülete, héjhártyája, valamint tojássárgája 

mikrobiológiai szempontból kedvezőbbnek bizonyult, mint a kifutós, és mélyalmos tartásmódból származó 

tojások esetében. A ketreces tartástechnológia az árutojás termelő állományok esetében sokkal tisztább tojáshéj 

felületet biztosít, valamint lehetővé teszi a tojáskezelési folyamat automatizálását. A mélyalmos tartási 

rendszerek ezzel szemben magas összcsíraszámú tojásokat eredményeznek. Az alkalmazott tojófészkek állapota 

elsődleges szempont a tojáshéj szennyeződés miatt. Gyakori alomcserével, alom fertőtlenítéssel 

(paraformaldehiddel), takarítással, tisztítással, valamint napi 3-4-szeri tojásgyűjtéssel csökkenthető az ilyen 

tartásmódból származó tojások élőcsíra terheltsége. A többszintes taposóráccsal ellátott volierekben és a 

berendezett ketrecekben termelő tojóállományok termelési eredményeinek összehasonlításai alapján számos 

publikáció beszámolt arról, hogy a ketreces tartás nagyobb termelékenységet eredményezett. A volierek 
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hátrányaként meg kell említeni a jelentős porképződést, ami mikrobiológiai szempontból rosszabb 

levegőminőséget eredményez, továbbá ilyen rendszerek esetében jelentős a sérült tojások aránya. 

6. Tojástermelés főbb higiéniai veszélyei 

Az étkezési tojás biztonságát veszélyeztető főbb tényezők a következők: 

a) tojóállományok egészségügyi állapotával, takarmányozással, tartással összefüggő tényezők: 

• állomány Salmonella-fertőzöttsége, vakcinázási programok, gyógykezelések, 

• tartási körülmények, tojófészek tisztasága, állatjóléti szempontok, 

• takarmányozás, íz és szaghibák keletkezése, 

• telepi takarítás, fertőtlenítés, 

b) tojások kezelésével, szállításával, felhasználásával kapcsolatos tényezők: 

• a tojáshéj védelme, 

• a tojások összegyűjtése, telepi tárolása, 

• lámpázása, fertőtlenítése, szállítása, 

• nyomon követhetőség, jelölés. 

A tojás mikrobiológiai biztonsága tekintetében a legjelentősebb veszélyforrás a zoonotikus Salmonella-

szerotípusok okozta fertőzés, illetve szennyeződés. A tojás fertőződhet germinatív úton, ha a Salmonella a vérrel 

a petetüszőkbe jut, és ott tartósan megtelepedik, de többnyire a tojáshéj bélsárral történő kontaminációját 

követően, a meszes héj pórusain keresztül juthatnak be a tojásba. Ezt nagymértékben gátolja a héjat kívül borító 

viaszos glikoprotein réteg (kutikula), aminek mosással, dörzsöléssel való eltávolítása elősegíti a Salmonella 

bejutását, elszaporodását a tojásban. A melegben tárolt tojások héján át nagyobb a Salmonella penetráló 

képessége, mint a 10 ˚C körüli környezetben tárolt tojások esetében. Könnyebben bejuthatnak a baktériumok a 

meszes héj pórusain keresztül a tojásba, miután a külső glikoprotein réteg a hosszabb tárolás (2-3 hetes) 

következtében lepereg. A kacsatojás porózusabb héjszerkezete hajlamosít a szalmonellák bejutására. A 

mikrobák mellett kémiai anyagok, gyógyszermaradványok is bejuthatnak a tojásba, ezért fontos, hogy az 

étkezési tojást termelő állomány gyógykezelése csak engedélyezett készítménnyel történjen, és alkalmazásukat 

követően élelmiszer egészségügyi várakozási időre nincs szükség. A takarmányozással összefüggő veszélyforrás 

lehet a gyógyszeres takarmányok etetése. A halliszt esetleges Salmonella fertőzöttsége, valamint a tojás 

„halízének” kialakulása miatt nem kívánatos a tojótápokban. A zöldtakarmányok, olajos magvak sajátos ízt 

kölcsönöznek a tojásnak, ezáltal íz- és szaghibákat okozhatnak. Íz- és szaghibákat a tartással összefüggő 

tényezők is kiválthatnak, ilyen például a trágya felhalmozódás (NH3 bediffundál a tojásba), valamint a szagos 

tisztító, és fertőtlenítőszerek alkalmazása. 

7. A tojás kezelése 

A közfogyasztásra szánt tojás mosása, száraz dörzsölése tilos! A kutikula épségét, illetve a tojás esetleges 

mosását UV-fényben vagy a tojás festékoldatba mártásával ellenőrizhetjük. A tojáshéj szennyeződésének 

megelőzése érdekében fontos a tojás rendszeres összegyűjtése. Az étkezési tojást a telepen hűvös (2-18 ˚C), 

idegen szagtól és közvetlen napfénytől mentes, száraz helységben kell tárolni az elszállításig. A tojás telepi 

kezeléséhez tartozik a lámpázás, amit csak azokon a telepeken kell elvégezni, ahonnan a tojás közvetlen 

értékesítésre kerül. Egyébként a forgalmazásra jogosult tojásbegyűjtő, tojáscsomagoló, vagy a feldolgozást 

végző élelmiszeripari vállalkozás feladata a forgalomba hozatal, ill. felhasználás előtti lámpázással történő 

tojásellenőrzés. A lámpázás célja az ép, sértetlen tojások kiválogatása. Lehetőség van a termelés helyén a tojás 

ózon gázzal végzett fertőtlenítésére. A módszer előnye, hogy száraz, környezetbarát, hideg eljárás, amely 

megfelelő töménységben és kellő ideig alkalmazva elpusztítja a tojás héjfelületén lévő baktériumokat és 

vírusokat. Az ózonnal kezelt tojásokat a többi telepi tojástól elkülönítve kell tárolni. A tojáshéj fertőtlenítésének 

másik lehetősége az UV-C fénnyel történő kezelés, amit a tojáshéj felületén potenciálisan előforduló Salmonella 

és kóliform baktériumok elpusztítására a legtermészetesebb és legkíméletesebb eljárásnak tartanak. 
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A lámpázással kimutatható fontosabb elváltozások frissen tojt tojásban az idegen anyagok jelenléte (paraziták, 

homokszemcsék, magok), valamint a vér- / húsfoltosság. Tárolt tojásban a légkamra méret növekedése (a tojás 

apadása, enzimes bomlás miatt), úszó/ lengő sárgája, mozgó légkamra a tojás öregedése következtében, 

penészfoltok a héj belső felületén, baktériumos rothadás többnyire a sárgájában, amit a fehérje zavarossá, 

folyóssá válása kísér. 

8. Tojások jelölése, osztályozása 

A Magyar Élelmiszerkönyv az alábbi tojás minőségi osztályokat különbözteti meg 

• A osztály vagy friss tojás; 

• B osztály vagy másodosztályú; illetve tartósított tojás; 

• C osztály vagy gyenge minőségű, élelmiszeripari hasznosításra szánt tojás. 

Az A osztályú tojásokat egyedileg meg kell jelölni a termelő azonosítását lehetővé tevő termelői kóddal, amely 

a következőket tartalmazza: 

- állattartási technológia kódja (1: szabadtartás, 2: alternatív tartás, 3: ketreces tartás, 4: legfeljebb 50 tojótyúkot 

tartó telep, 0: ökológiai tartási rendszer); 

- Magyarország kódja; megye vagy a főváros kétjegyű kódja; az állat-egészségügyi kerület sorszáma; 

- tojótyúkra utaló jelölés (T); az állattartó telep kétjegyű sorszáma a kerületben; 

- „/” jel után az istálló száma. 

Az A osztályú tojások minőségi követelményei: 

• Héj és kutikula: szabályos alakú, tiszta és sértetlen; 

• Légkamra: magassága legfeljebb 6 mm, mozdulatlan, a friss tojás jelölésű tojások esetén legfeljebb 4 mm; 

• Fehérje: tiszta, áttetsző, kocsonyás felépítésű, mindenféle idegen anyagtól mentes; 

• Sárgája: lámpázáskor csak árnyék formájában látható, világosan megkülönböztethető határok nélkül, 

forgatáskor nem távolodik el értékelhetően a tojás középpontjából, mindenféle idegen anyagtól mentes; 

• Csírakorong: nem észlelhető fejlettségű; 

• Szag: mentes minden idegen szagtól. 

Az A osztályú tojásokat nem szabad lemosni vagy más módon tisztítani az osztályozás előtt vagy után. Az A 

osztályú tojásokat nem szabad hűtési (a hőmérsékletet mesterségesen + 5 oC alatt tartják) vagy tartósítási 

eljárásnak alávetni. Azok a tojások, amelyeket legfeljebb 24 órán keresztül + 5 oC alatti hőmérsékleten 

szállítottak, illetve tartottak a kiskereskedelemben, nem tekintendők hűtöttnek akkor, ha a tárolt tojásmennyiség 

az adott kiskereskedőnél nem haladja meg a háromnapi helyi forgalomnak megfelelő mennyiséget. 

Az A osztályú tojásokat tömegük szerint is osztályozzák, az alábbiak szerint: 

XL > 73 g ; L 63-73 g; M 53-63 g; S < 53 g 

Az „A” osztályú tojás fogyasztói csomagolásán fel kell tűntetni a tojáscsomagoló azonosítót, a tojás minőségi- 

és, tömegosztályát, a minőségmegőrzési időt (28 nap), javaslatot a hűtve tárolásra, állattartás típusának 

megjelölését. 

9. Tojások mikrobiológiája 

A tojássárgája tápanyagtartalma és enyhén savas pH-ja (6,0-6,5) kitűnő szaporodási feltételeket nyújt a romlást 

okozó mikroorganizmusok számára. A tojás kettős védelmi rendszere nagymértékben gátolja a mikrobák 

sárgájába való bejutását. A külső védelmi vonalat a kutikula réteg látja el, míg a belső védelmi rendszer fontos 
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eleme a lizozim, ami muraminidáz enzimként hatva a baktériumok sejtfalát károsítja. A belső védelmi vonal 

tagjai még az avidin és a konalbumin. Az avidin komplexet képez a biotinnal, így ezt a vitamint a mikrobák nem 

tudják hasznosítani. A konalbumin a vasat komplexben tartva gátolja a mikrobák hozzájutását a vashoz. A 

tojásfehérje pH-ja 7,6, ami a levegőn a CO2 tartalom csökkenésével emelkedik, a tárolási idővel nő, ami 

ugyancsak jelentősen gátolja a legtöbb baktérium szaporodását. A tojásfehérje védelmi mechanizmusa a bejutott 

Gram-negatív baktériumokat nem öli el, de gátolja szaporodásukat. A konalbumin és az avidin a Pseudomonas 

nemzetség baktériumait gátolja. A tojás légkamrájában esetenként Mucor, Penicillium elszaporodása figyelhető 

meg. A tojás jellemző romlási jelensége a rothadás, amelyet főként a Pseudomonas, Proteus, Aeromonas-ok 

okoznak. A penészgombák okozta romlás általában a hajszálrepedéses héjú tojásoknál következhet be. 

10. Tojástermékek előállításának higiéniája 

A tojástermékek a tojás, illetve különböző alkotórészek, vagy a tojások keverékének feldolgozásával előállított 

készítmények. Előállításuk a 853/2004/EK rendelet szerint engedélyezett létesítményben történhet. A 

853/2004/EK rendelet értelmében az alábbi munkafolyamatokat el kell elkülöníteni: 

• tojásátvétel és raktározás; 

• osztályozás, lámpázás, jelölés, csomagolás; 

• tojásmosás, és/vagy fertőtlenítés, öblítés, szárítás; 

• tojások feltörése, tojástartalom kinyerése; 

• tojáslé szűrése, hűtése, tárolása, pasztőrözése; 

• tojáslé, egyéb tojástermékek kiszerelése, csomagolása; 

• tojáslé és a tojástermék készáru hűtött tárolása; 

• tojáslé szárítása, szárított tojástermékek csomagolása; 

• edényzetek és eszközök tisztítása, szárítása; 

• csomagolóanyagok és tartályok tárolása; 

• tisztító-fertőtlenítőszerek és egyéb vegyi anyagok tárolása. 

11. A tojástermékekre vonatkozó mikrobiológiai és 
egyéb követelmények 

A 2073/2005/EK rendelet értelmében az élelmiszer-biztonsági követelmény a Salmonella mentességet írja elő, a 

technológiai-higiéniai követelmény Enterobacteriaceae esetében 10 CFU/g – 100 CFU/g-ig terjedő határértéket 

állapít meg. 

A 853/2004/EK rendelet által megfogalmazott egyéb követelmények közé tartozik, hogy a 3-OH vajsav 

koncentráció 10 mg/kg-ot nem haladhatja meg, a tejsavtartalom 1 g/kg-ot nem haladhatja meg, valamint a 

tojáshéjmaradék 100 mg/kg-ot nem haladhatja meg. 

12. Tojás rendellenességei és hibái 

Rendellenességek azok a változások, amelyek a tojás fejlődése során keletkeznek. A hibák a szállítás, tárolás 

során érvényesülő fizikai hatások, valamint a tojásban végbemenő természetes, fizikai-kémiai folyamatok és 

mikrobiológiai fertőzések következménye. A friss tojás hibái közé tartozik a törött tojás, hajszálrepedések a 

tojáson, horpadt tojás sérült mészhéjjal, folyó tojás átszakadt héjhártyákkal, szakadt légkamrájú tojás, 

szennyezett tojás. A tárolás alatti hiba pl. a tojás apadása, a tojás sűrűségének csökkenése, összefolyt tojás, 

vérgyűrűs tojás. 

Élelmiszeripari feldolgozásra hőkezelés után alkalmas a tojás, ha a héja szennyezett, repedt vagy horpadt a tojás, 

apadt, úszó, lebegő sárgájú, vér- vagy húsfoltos, hűtött illetve fagyasztott. 
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Fogyasztásra alkalmatlan a tojástermék, ha nem felel meg a 2073/2005/EK rendelet élelmiszer-biztonsági 

követelményeinek, például egészségre ártalmas vegyianyag-maradékot tartalmaz a vonatkozó jogszabályi 

előírásokat meghaladó mértékben, vagy különböző baromfifajok tojásának összekeverésével készült, illetve 

tiltott szert adtak hozzá vagy azzal kezelték. 
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Chapter 8. A VÁGÁS FIZIOLÓGIÁJA 

A hús és az abból előállított húskészítmények kiemelt fontosságúak az emberi táplálkozásban 

táplálkozásbiológiai és élvezeti értékük tekintetében egyaránt. Ugyanakkor megkülönböztetett jelentőségűek 

élelmiszer-biztonsági szempontból is, a fogyasztásukkal összefüggő potenciális mikrobiológiai és kémiai 

kockázatok miatt. 

1. Hús fogalma 

• Húsnak nevezzük a vágóállatok harántcsíkolt vázizomzatát a vele szoros összefüggésben levő zsírszövettel, 

kötőszövettel, valamint nyirokcsomókkal, idegekkel és véredényekkel együtt. 

• Az élelmiszerjog szerint húsnak tekintjük a tenyésztett és vadon élő állatok testének valamennyi emberi 

táplálkozás céljára szolgáló ehető részét, valamit az ezekből előállított húskészítményeket és a jellemzően hús 

felhasználásával készült élelmiszereket. 

2. A hús érése közben létrejövő biokémiai változások 

A hús sajátosságait az izom szövettani és biokémiai tulajdonságai határozzák meg. Az izmokat epi, peri- és 

endomysium formájában kötőszövet veszi körül. Az endomysiumon belül találhatók az általában 40-60 

mikrométer átmérőjű izomrostok, amelyek kötegeket képeznek. Az izomrostot a sarcolemma hüvely vagy 

sejthártya veszi körül, amelyen belül a sarcoplasmába ágyazva találhatók az izomfibrillumok. A harántcsíkolatot 

az izomfibrillumon jelentkező széles A rész (anizotrop) és az I rész (izotrop) alakítja ki. Az I rész közepén a 

sötét Z-csík, az A rész közepén a világos H-zóna található, amelyet az M vonal oszt ketté. A Z-csíkok egymással 

összefüggenek, az izomrost teljes vastagságában áthaladva azt szelvényekre osztják. A két Z-csík közötti rész az 

úgynevezett sarcomer egység. A sötét anizotrop rész fénytörését a miozontöbblet okozza. 

Az I csíkot aktin, az A csíkot a kettős fénytörésű myosin építi fel, amelynek lemezei (filamentumok) egymásba 

tudnak csúszni. Ezáltal az izom a Z csíkokhoz, mint fix pontokhoz képest megrövidül, illetve megnyúlik. 

A sarcolemma alatt helyezkednek el a sejtmagok, a fibrillumok között pedig a mitokondriumok. A 

sarcoplasmában található ezen kívül a sarcoplasmatikus reticulum és a glikogén is. 

Intravitális körülmények között az ingerület áttevődvén a sarcolemma hüvelyre, a sarcoplasmatikus 

reticulumból Ca++-ionokat szabadít fel. Ez aktiválja a miozint, ami adenozintrifoszfatáz révén lebontja az ATP-

t. Létrejön az aktomiozin kapcsolat, az izomfibrillum összehúzódási eleme, majd ez az ATP reszintetizálását 

követően ismét szétválik. Az állat levágását követően megszűnik a vérkeringés, ami olyan következményeken 

túl, mint a neuro-hormonális szabályozás, vitamin és antioxidáns ellátottság, az ozmotikus egyensúly 

felborulása, a szövetek oxigénellátottságának megszűnésével anaerob viszonyokat teremt. 

3. A pH csökkenése és a hullamerevség 

Az élő izom működéséhez szükséges nagy energiájú foszfátok a vágott állat izomzatában lebomlanak, 

utánpótlásuk oxigén hiányában csak a glikogénlebontás révén képződő ATP-ből lehetséges. A glikogénből 

tejsav képződik, ez okozza a pH csökkenést. A glikogén lebomlásából származó ATP mennyisége azonban nem 

elég ahhoz, hogy pótolja a lebomlott ATP-t, így az ATP egy idő után elfogy. Az ATP koncentráció 

csökkenésével egyidejűleg – az adenilát-dezamináz emzim működése következtében (AMP-ről távolít el egy 

aminocsoportot) – az adenin nukleotid koncentráció rovására inozinszármazék (inozin-monofoszfát = IMP) 

szaporodik fel. Ily módon az inozin:adenin arány az ATP-bomlás sebességének függvénye, mivel az ATP 

lebomlás termékei (ADP, AMP, Pi) a glikogenolízis sebességét szabályozzák. Ha a vágás időpontjában 

elegendő kreatinfoszfát és ATP van az izomban, egy ideig nincs is pH-változás. ATP hiányában az eddig 

különálló miozin és aktin véglegesen összekapcsolódik aktomiozinná. Ilyenkor az izom fizikai tulajdonságai is 

megváltoznak: beáll a hullamerevség (rigor) állapota. Az izom nem nyújtható, állománya merev. A 

hullamerevség kialakulásával egyidejűleg a pH is lecsökken a fiziológiás 7,2 körüli értékről 5,5-5,6 körüli 

értékre. A rigor kialakulásáig az izom még túlélőnek tekinthető, eddig az időpontig tart a prerigor szakasz. Ezt 

követően postrigor állapotú izomról beszélünk. Bár egy izom vagy izomnyalábon belül az egyes rostok nem 

azonos időpontban kerülnek rigorba és a rigor folyamata emiatt elhúzódhat, a folyamat a rigor kezdetétől a teljes 

rigorállapotig regisztrálható. A hullamerevség akkor is kialakul, ha a pH csökkenés korlátozott. A 



 A VÁGÁS FIZIOLÓGIÁJA  

 54  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

hullamerevség megszűnése fehérjebontó enzimek működésének (proteolízis) a következménye. Az enzimek egy 

része semleges pH-n aktív és kalciumot igényel a működéséhez (kalpainok), másik csoportjuk pedig kis pH-

tartományban aktív (katepszinek). A proteolízis viszonylag korai post mortem időszakban elkezdődik. 

4. Hús érzékszervi tulajdonságai 

A hús külső megjelenését az izomrostok minősége (fehér, vörös, vékonyabb, vastagabb), a zsír és a kötőszövet 

tulajdonságai (mennyisége, színe, eloszlása) szabják meg. 

A friss hús általában a vörös szín valamelyik árnyalatát mutatja, vörös színű, sajátságos illatú, üvegszerűen 

fénylő, tömött, rugalmatlan tapintatú, kötőszövettel és zsírral többé-kevésbe átszőtt. Ezen tulajdonságokat 

számos tényező befolyásolja, amelyek közül az alábbiak a fontosabbak: faj, fajta, kor, ivar, testtájék, 

takarmányozás, vágásra való előkészítés. 

Az érett hús a friss hústól abban különbözik, hogy a vörös szín mellett barna, illetve piros színt is mutathat, 

illata erősebb és általában érződik rajta a tejsav illata, tompa fényű, puha, néha tésztás tapintatú, esetenként 

szakadékony, általában kis mennyiségű levet enged. 

A hús színét elsősorban a benne lévő izomfesték, a myoglobin adja. A myoglobin eredeti színe bíborvörös. Ezt 

látjuk a húson, ha friss metszéslapot készítünk. Ha a myoglobin a levegő oxigénjével tartósan érintkezik, akkor 

cseresznyepiros oximyoglobinná alakul át. Ha az oxidáció tovább halad, akkor barnásvörös színű metmyoglobin 

képződik. Ez utóbbi két szín esetében az oxigén és a myoglobin kapcsolata reverzibilis, a fenti három szín tehát 

egymásba átalakulhat. Ezeket kívánatos színeknek nevezzük. Ha az oxidáció továbbhalad, akkor különösen a 

kéntartalmú aminosavak jutnak szóhoz és kialakul a sárga színű sulfmyoglobin és a zöld színű cholemyoglobin. 

Ezek a színek tartósak, többé át nem alakíthatók, a hús színét kedvezőtlenül befolyásolják, általában romlásra 

utalnak. Ezeket nem kívánatos színeknek nevezzük. 

A myoglobinon kívül befolyásolja a hús színét az abban visszamaradó haemoglobin. Ez általában csak hiányos 

elvérzés esetén jelentős tényező. Befolyásolja a kötőszövet és a zsírszövet mennyisége, színe és eloszlása. 

5. A különböző állatfajok húsának jellemzői 

Marhahús: világos, illetve sötétvörös színű és faggyúval többé-kevésbé átszőtt. Ezen tulajdonságok 

tekintetében nagy eltérések vannak a nemtől, kortól, fajtától és takarmányozástól függően. A fiatal állatok húsa 

világosvörös és faggyúval erősen átszőtt. A faggyú színe sárga vagy fehér. 

Sertéshús: halványrózsaszín, zsírral többé-kevésbé átszőtt. A kor, a fajta és hízottság jelentős különbséget 

jelent. A zsírszövet fehér színű. 

Juhhús: finom rostozatú, élénkvörös színű, faggyúval nincs átszőve, jellegzetes szagú. A faggyú fehér színű és 

a zsírdepókban, az izmok között, valamint a bőr alatti kötőszövetben halmozódik fel. 

Vadhús: sötétbarna-vörös színű, szilárd, tömött konzisztenciájú, az izmok feszes pólyákkal fedettek. Jellegzetes 

szaga és íze van, amely vadfajonként és ivar szerint változik. Zsírral nincs átszőve és finom rostozatú. A 

zsírszövet egyes fajoknál hiányzik (őz). 

6. A hús fizikai tulajdonságai 

Vízkötő képesség: a hús azon sajátossága, hogy a szövetében lévő vizet, illetve a hozzáadott vizet valamilyen 

erő folytán meg tudja tartani. Ez 50%-ban az aktomiozin, 47%-ban sarcoplasmában oldott sók és 3%-ban a 

sarcoplasma fehérjék sajátsága. A húsban a víz kétféle formában található: hidrátvíz és lazán kötött (szabad) víz 

formájában. 

Porhanyósság: a hús azon tulajdonsága, hogy kevés rágómozgás hatására is könnyen zúzódik, elomlani képes. 

Mérése illetve meghatározása mindig főtt vagy sült húson, műszerrel, illetve organoleptikus vizsgálatokkal 

történik. 

A hús porhanyósságát, puhaságát több tényező befolyásolja. A hús összetevői közül a legjelentősebb az 

izomrostméretek, a kötőszövet-tartalom, a zsírtartalom. A biokémiai folyamatok közül a hullamerevség 

kialakulása és oldódása alapvetően meghatározza a hús puhaságát, illetve keménységét. Egyes izomféleségek 
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vékonyabb, kisebb átmérőjű izomrostokból állnak. Ezek a 30-40 mikrométer átmérőjű izomrostokat tartalmazó 

izomféleségek alkotják a puhább, finomabb húsfajtákat. Más izomféleségek 50-60 mikrométer átmérőjű 

izomrostokkal a durvább, keményebb izomféleségeket képezik. Az izomrostok keresztmetszeti szerkezetében 

még a myofibrillumok vastagsága, valamint egyes biokémiai tulajdonságok alapján fehér és vörös izomrostokat, 

illetve izomféleségeket lehet megkülönböztetni. A vékony myofibrillumokkal, több glikogénnel és 

kreatinfoszfáttal rendelkező izomrostok alkotják a fehér izmokat. A viszonylag vastagabb myofibrillumok több 

myoglobinnal a vörös izmok alkotó részei. 

Konzisztencia: erő hatására a hús térfogata csökkenni képes, tehát összenyomható. A friss hús ezen 

tulajdonsága mindig nagyobb, mint az érett húsé. Ez a tulajdonság elsősorban az izomfehérjék szerkezetének 

következménye. Mérésére speciális Warner-Bratzler-féle berendezés szolgál. 

7. A hús kémiai tulajdonságai 

Az izomfehérjék (17-23%) a következők: aktin, miozin (strukturális és enzimfehérje is, mert bontja az ATP-t, 

Ca++ aktiválja, a Mg++ gátolja), aktomyosin (miofibrilláris fehérjék), tropomyosin. Az eddig felsoroltak 

alkotják az izomrostokat. A sarcoplasmát a sarcoplasma-fehérjék képezik, amelyek száma több száz. 

Jelentősebbek közülük a myoglobin és a glikogén bontás enzimjei. 

A kötőszöveti fehérjék a kollagén (sok), az elasztin (kevés), a mukoproteinek (ezekben vannak a kollagén rostok 

ágyazva) és a retikulin, amely az izmok finom hártyáit építi fel. 

A zsírok (9-43%) a sztearin-, palmitin- és oleinsav trigliceridjei. Keverési arányuktól függ a zsírszövet 

konzisztenciája. A zsírszövet foszfatidákat és lecitint is tartalmaz. 

A szűkebb értelemben vett hús a vitaminok közül csak a B-vitamin-csoport egyes tagjait (pl. B1 vitamin) 

tartalmazza jelentősebb mennyiségben. A máj és a vese ezen kívül jelentős A-vitamin forrás. 

A hús tejsavtartalma az éréstől függően 0-0,7%, glikogénkoncentrációja pedig az állatfajtól és szintén az éréstől 

függően 0,5-2,5%. A húsban 0,8-1,7% mennyiségben K3PO4, NaCl, Ca3(PO4)2 található. A hús víztartalma 

75% körül van. 

8. Rendellenes húsérési folyamatok 

A húsérés egy alapvető biokémiai folyamata az izomszövet pH-értékének csökkenése, amely megfelelő lezajlása 

elsősorban a hús minősége, de esetenként annak biztonsága szempontjából is fontos. Az adott állatfajra 

jellemzőtől jelentősen eltérő pH-csökkenés ugyanis minőségi hibákat és a hús gyorsabb romlását okozhatja. A 

rendellenes pH-csökkenés az átlagosnál gyorsabb formában (PSE-típusú érés), illetve kisebb mértékben (DFD-

típusú érés) jelentkezhet. 

8.1. PSE-hús 

Főként sertésben, de esetenként csirkében és pulykában is kialakuló húsérési hiba, amelynek következtében a 

hús halvány, puha, szakadékony, vizenyős (pale, soft, exudative, PSE) tulajdonságú. Leginkább az értékes 

húsrészekben, így a karajban, a combban és a mellizmokban fordul elő. A hús elveszti a vízmegtartó és a 

vízkötő képességét, levet enged, magas főzési veszteséget és rossz emulzióképzési tulajdonságokat mutat. Sózás 

hatására szín- és ízelváltozások keletkezhetnek benne. 

A PSE-hús érésére jellemző, hogy a glikogén jelentős része 45 perc alatt már lebomlott, így magas az izom 

tejsavtartalma és következményként alacsony a pH-ja (≤5,8-6,0). Egyidejűleg átmenetileg emelkedik és a 

normálisnál magasabb az izomszövet hőmérséklete, ami a gyors pH-csökkenéssel együtt a fehérjék nagyobb 

mértékű denaturációját idézi elő, csökkentve a vízmegtartó képességüket. 

A víz a rostokból a rostok közötti térbe, majd nagyobb mennyiségben a hús felületére jut. Ennek következtében 

a hús sok levet ereszt, vizenyős jellegűvé, és a rostok zsugorodása következtében halványabbá válik. A hús 

végső pH-ja is kismértékben az átlagos alatt alakul, ami ugyancsak csökkenti a vízmegtartó és vízkötő 

képességét. Ez nagyban nehezíti egyes húskészítmények, pl. vörösáruk, felvágottak vagy a dobozolt 

készítmények gyártására való felhasználhatóságát. A PSE-hús a csöpögési veszteség miatt tőkehúsnak is 

kevésbé javasolható, így főként ipari feldolgozásra javasolt. 
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8.2. DFD-hús 

A DFD- (dark, firm, dry) típusú érés bármely állatfajban előfordulhat. Jellemzője, hogy az izomban kevés a 

glikogén és ezáltal a pH-csökkenés mértéke korlátozott. A kiváltó oka általában a vágás előtti fizikai 

megterhelés, a pihentetés hiánya, de esetenként idült betegség is előidézheti az izomglikogén mennyiségének 

csökkenését az állat életében. A DFD-hús színe sötét, állománya feszes, levet nem ereszt, tapintása ragadós. A 

DFD-húst a vágást követően 12-48 órával (állatfajonként különbözik) mérhető ≥ 6,0-6,2 végső pH jellemzi. 

A DFD-hús magasabb végső pH-ja miatt romlásra hajlamosabb, eltarthatósági ideje rövidebb. Ennek oka kettős: 

• a magasabb, semlegeshez közelebbi pH általában kedvez a baktériumok szaporodásának 

• a glikogén mennyiségének ante mortem csökkenése miatt az izomszövet szénhidráttartalma nagyon alacsony, 

ami kedvez a tejsavbaktériumoknak, de lehetővé teszi a fehérjebontó Gram-negatív baktériumok elszaporodását, 

aminek a következménye a felületi nyálkásodás és kellemetlen szag kialakulása lehet. 

Az előbbiek miatt a DFD-hús inkább ipari feldolgozásra javasolt, vízmegkötő képessége jó, de pácoláskor 

például lassabb és kisebb mértékű a szín-, és egyéb húskészítményekben az íz kialakulása. 
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Chapter 9. HÚSVIZSGÁLAT, ÉS A 
HÚS ELBÍRÁLÁSÁNAK ÁLTALÁNOS 
SZABÁLYAI; VADFELDOLGOZÁS 
HIGIÉNIÁJA, VADHÚS VIZSGÁLATA 

1. Húsvizsgálat története 

Az ellenőrzés nélküli húsfogyasztás veszélyeit az emberiség már a régi időkben felismerte és igyekezett a káros 

hatások ellen védekezni. Ez kezdetben vallási előírások, majd egyre inkább hatósági rendelkezések formájában 

valósult meg. A levágott állatok vizsgálatának ma is alkalmazott rendszere a XIX-XX. század fordulóján alakult 

ki, három alapvető fő vizsgálati irányra támaszkodva: 

• a nyirokcsomók felkutatásán, bemetszésén és a hozzátartozó szervek vizsgálatán alapuló hússzemle, 

• a kiegészítő bakteriológiai vizsgálat, 

• a kötelező mikroszkópos trichinella-vizsgálat bevezetése. 

A XX. század utolsó évtizedeiben a húsvizsgálat fogalma és tevékenységi köre kibővült. Ennek egyik alapvető 

eleme volt annak felismerése, hogy a húsvizsgálat és az annak alapján hozott húsbírálati döntéshez 

nélkülözhetetlenek az élő állatokról, az állatállományokról gyűjtött adatok, mivel a fogyasztó egészségére 

veszélyt jelentő mikrobiológiai és kémiai kockázati tényezők kizárólag a vágóhídra alapozott vizsgálati 

rendszerben nem ismerhetők fel kellő hatékonysággal. Ennek hatására ugyanis nem alakulnak ki olyan 

klinikailag vagy kórtanilag kimutatható elváltozások, amelyek a hagyományos ante és post mortem 

vizsgálatokkal megfelelően feltárhatók. Ily módon a XX. század utolsó évtizedeire kialakult az integrált 

húsvizsgálat rendszere. Ennek öt fő elemét különböztetjük meg: 

• a vágóállatok egészségügyi vizsgálata a gazdaságban (ante mortem I. vizsgálat), 

• a vágóállatok vizsgálata a vágóhídon (ante mortem II. vizsgálat), 

• a levágást követő húsvizsgálat (post mortem vizsgálat, húsvizsgálat), 

• a vágóüzem higiéniai vizsgálata, 

• kiegészítő vizsgálatok (bakteriológiai, parazitológiai, kémia stb.). 

2. Húsvizsgálati alapfogalmak 

• Vágóállatoknak tekintjük általában a szarvasmarha, a bivaly, a juh, a kecske, a sertés, a ló, a szamár, az 

öszvér, a házinyúl, a baromfi (háziszárnyas: tyúk, kacsa, liba, pulyka, gyöngytyúk, galamb), a házasítottan 

tartott szárnyasvad (fogoly, fürj, fácán, vadkacsa, vadliba, strucc), valamint a tenyésztett párosujjú patás vad 

levágásra szánt egyedeit. 

• Rendes vagy korlátozás nélküli vágás: a fajának és fajtájának, valamint korának megfelelő fejlettségi és 

tápláltsági állapotú, egészséges állat egyedi vagy csoportos levágása. 

• Elkülönített vágás: a betegségre vagy fertőzöttségre gyanús, továbbá a kényszervágásra utalt állat egyedi 

vagy csoportos levágása, amelyet a rendes vágástól térben vagy időben elkülönítetten kell végezni. 

• Kényszervágás: a sérült, egyébként egészséges vagy az elhullás közeli veszélyétől fenyegetett egy-egy állat 

sürgős elvéreztetése a felesleges fájdalom és szenvedés megelőzésére, valamint annak érdekében, hogy a hús az 

állat állapotának súlyosbodása miatt fogyasztásra alkalmatlanná ne váljék. 



 HÚSVIZSGÁLAT, ÉS A HÚS 

ELBÍRÁLÁSÁNAK ÁLTALÁNOS 

SZABÁLYAI; 

VADFELDOLGOZÁS 

HIGIÉNIÁJA, VADHÚS 

VIZSGÁLATA 

 

 58  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

3. Élőállat-vizsgálat a gazdaságban, vágóhídon 

Ante mortem vizsgálat a származási gazdaságban 

A származási gazdaságban elvégzett, levágást megelőző élőállat-vizsgálatnak a következőkre kell kiterjednie: 

• A gazdaság nyilvántartásainak és dokumentációs rendszerének ellenőrzése, beleértve az élelmiszerláncra 

vonatkozó információt is 

• Az állomány egészségi állapotának ellenőrzésére, annak megállapítására, hogy: 

– az állatok szenvednek-e olyan betegségben vagy mutatják-e olyan állapot jeleit, amelynek kórokozói a hús 

kezelése vagy elfogyasztása útján állatokra vagy emberre átvihetők, 

– az állatok általános viselkedése utal-e olyan betegség előfordulására, amely miatt a húsuk fogyasztásra 

alkalmatlan lehet, 

– utal-e valamilyen jel arra, hogy az állatok szervezete tiltott anyagot vagy a megengedettnél nagyobb 

mennyiségben egyéb vegyi anyag maradékot, illetve fizikai szennyeződést tartalmaz. 

Az állattartó gazdaságok nyilvántartásainak ellenőrzése a következőket foglalja magában : 

• az állatokkal etetett takarmányok eredete, összetétele; 

• az állatok gyógykezelésére használt állatgyógyászati készítmények, a kezelések időpontja; 

• élelmezés-egészségügyi várakozási időt; 

• a hús biztonságát esetleg befolyásoló betegségek előfordulása; 

• diagnosztikai vizsgálatok eredményei; 

• az állatokon vagy állati eredetű termékeken végzett korábbi vizsgálatokról szóló jelentések; 

• környezetvédelmi vonatkozások. 

Élőállat-vizsgálat a vágóhídon 

A vizsgálattal kapcsolatos első teendő az útiokmányok ellenőrzése. Meg kell győződni arról, hogy az állatok 

szállítására előírt állatorvosi igazolások rendelkezésre állnak-e, az állatok azonosítására szolgáló jelek 

egyeznek-e a beérkező szállítmánnyal. 

Az állatokat meg kell tekinteni a szállító járművön. Ha itt fertőző betegségre vagy mérgezésre van gyanú, ennek 

teljes tisztázásáig a lerakodást meg kell tiltani. Ha a vasúti kocsiban, gépjárművön lévő állatok egészségesek, 

akkor a lerakodás során, mozgás közben kell azokat megvizsgálni. 

A vizsgálatok elvégzéséhez, szakszerű lefolytatásához alapvető műszaki és személyi feltételek biztosítása 

szükséges: 

a) az állatok nyugodt mozgatásához megfelelően kialakított, jó műszaki állapotban lévő rámpák, ugyanitt orvosi 

vizsgálóhely, 

b) az egyedi vizsgálathoz rögzítő eszközök, 

c) a természetes fényt megközelítő megvilágítás, amennyiben a vizsgálat természetes, nappali fénynél nem 

végezhető el, 

d) a sérült állatok mozgatására, az állati hulladék elszállítására szolgáló szállítóeszközök, 

e) állatorvosi vizsgáló eszközök (hőmérő, elektromos hőmérő), 
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f) jelölő eszközök (krotáliák, jelölőkréták, jelölőkalapács), 

g) betanított segéderők, 

h) az állategészségügyi szolgálat részére megfelelő nagyságú külön helyiség. 

A vágóállatokat a beérkeztetés után pihentető szállásokon kell elhelyezni és a nyári 6 órás, téli (legalább) 4 órás 

pihentetésre elegendő nagyságú szállásokat kell kialakítani. A gyakorlatban ez általában órás pihenést jelent. 

Ha egy vágóhídon több állatfajt vágnak, a szállásokat állatfajonként el kell különíteni. A szállásokon belüli 

karámokat úgy kell méretezni, hogy a vágóállatok származási helyük szerint azonosítva kerüljenek elhelyezésre 

a vágásig. Az élőállat-vizsgálat során betegnek vagy betegségre gyanúsnak minősített szállítmányok, illetve 

egyedek részére elkülönítő szállásról kell gondoskodni. Amennyiben az állatok 24 óránál hosszabb időt töltenek 

az istállókban, ismételt élőállat-vizsgálatot kell végezni. 

Az ante-mortem vizsgálat kiterjed: 

• az állat nyugalmi és megmozgatott állapotában történő viselkedésére, 

• testtartására, mozgására, légzésére, 

• a kültakaró (a bőr, a szőr, a gyapjú) állapotára, 

• a látható nyálkahártyákra és azok környékére, 

• az állat belső hőmérsékletének mérésére. 

A beteg, betegségre gyanús állatok észlelésekor bizonyos esetekben a levágást ideiglenesen vagy részlegesen 

meg kell tiltani. A tiltás vonatkozik az állatok vágóhídra történő irányítására, vagy amennyiben ez már 

megtörtént, a korlátozó intézkedést a vágóhídi élőállat-vizsgálat során kell foganatosítani. 

Levágást követő húsvizsgálat 

Személyi feltételek 

A levágást követő, post mortem húsvizsgálat hatósági állatorvosi feladat. A hatósági állatorvost munkájában a 

hatósági segédszemélyzet segítheti. 

Alapszabály, hogy a post mortem húsvizsgálat alatt legalább egy hatósági állatorvosnak jelen kell lennie a 

vágóhídon. Egyes esetekben azonban az állat-egészségügyi hatóság kockázatelemzés (vágott állatok faja, száma, 

üzemi higiénia, HACCP stb.) alapján engedélyezheti, hogy a hatósági állatorvosnak nem kell jelen lennie a 

levágást követő húsvizsgálat során, ha: 

• a hatósági személyzet egy tagja levégzi a post mortem húsvizsgálatot és a rendellenességeket mutató állati 

testet és ahhoz tartozó belső szerveket elkülöníti; 

• a hatósági állatorvos megvizsgálja az elkülönített állati testet és a szerveket (kivétel a baromfi- és nyúlfélék 

vizsgálata); 

• a hatósági állatorvos rendszeresen ellenőrzi a hatósági segédszemélyzet munkáját. 

A levágást megelőző vizsgálathoz hasonlóan itt sem alkalmazható az előbbi rugalmas megközelítés a 

kényszervágott, illetve gyaníthatóan az ember egészségét potenciálisan veszélyeztető betegségben szenvedő 

vagy ilyen kórokozókat hordozó állatok vizsgálatára, továbbá a gümőkortól, illetve brucellózistól hivatalosan 

nem mentes állományból származó szarvasmarha, juh és kecske esetében, valamint bejelentési kötelezettség alá 

tartozó valamely betegség kitörésekor. 

Tárgyi feltételek 
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A vizsgálat végrehajtásához megfelelő vizsgálóhelyek kialakítása (általában 1,5m2/vizsgáló) és világítás (540 

lux fényerő) szükséges. A húsvizsgálatra történő előkészítés a vágóhíd üzemeltetőjének a feladata. Az 

előkészítés az alkalmazott vágási technológia szerves része. Alapvető feladat az állati testek és a hozzájuk 

tartozó belső szervek azonosítható módon történő együttes tartása, illetve együttes mozgatása. 

Húsvizsgálatra a levágott állat valamennyi részét be kell mutatni, ezért a vizsgálat előtt sem az egészséges, sem 

pedig a kórosan elváltozott részeket nem szabad eltávolítani (kivétel: a szem- és a fülkivágásos technológiánál a 

bőr). A hat hónapnál idősebb szarvasmarha, a négy hétnél idősebb sertés, valamint a háziasított egypatások post 

mortem húsvizsgálatához az állati testet féltestekre kell hasítani a gerincoszlop mentén. Nagy vágóhidakon a 

húsvizsgálatot a vágási technológiának megfelelő bontásban több hatósági szaksegéd végzi. 

Amennyiben a húsvizsgálat személyi vagy tárgyi feltételei hiányoznak, a hatósági állatorvos megtagadhatja a 

húsvizsgálat elvégzését, tevékenységét ideiglenesen felfüggesztheti, illetve a vágást leállíthatja. 

A levágást követő húsvizsgálat végrehajtása 

Manuális vizsgálat 

A post mortem húsvizsgálat valamennyi vágóállat egyedi és jogszabályban meghatározott módon történő 

vizsgálatát jelenti. Alapvető célja a szabd szemmel látható kóros elváltozások felismerése. A vizsgálatot a kóros 

állapotok felismerése szempontjából lényeges szervek meghatározott sorrendben végzett megtekintésével, 

szükség esetén áttapintásával és bemetszésével végezzük. 

Kiegészítő vizsgálatok 

A manuális vizsgálatot, amit hagyományosan hússzemlének vagy csarnoki húsvizsgálatnak is nevezünk, 

szükség esetén laboratóriumi vizsgálatok egészíthetik ki. Ezek egy része a vágóhídon történik (trichinella-

vizsgálat, főzőpróba, esetenként a kiegészítő bakteriológiai húsvizsgálat), más részük viszont speciális 

műszereket és szakismeretet igényel, ezért vágóhídon kívüli tevékenység. 

Kapcsolódó vizsgálatok 

Jóllehet a post mortem húsvizsgálatnak szűkebb értelemben nem része, de ahhoz kapcsolódóan a hatósági 

állatorvosnak ellenőriznie kell az állatok elvéreztetését megelőzően végzett kábítás folyamatát, az ahhoz 

használt berendezések megfelelő működését, az állati testek bélsártól, illetve epeváladéktól való mentességét 

(„zérótolerancia”), valamint a vágóhídi melléktermékek gyűjtésével, tárolásával, elszállításával és 

nyilvántartásával kapcsolatos üzemi tevékenységet. A hatósági állatorvosnak ellenőriznie kell az üzem 

vonatkozó eljárásait és nyilvántartásait, valamint saját vizsgálatokat is kell végeznie. Az állati testek, illetve 

féltestek csak látható bélsár- és epeváladék-szennyeződéstől mentesen kerülhetnek hűtésre. 

4. Húsvizsgálati diagnózis 

A húsvizsgálat alapvető célja a hús emberi fogyasztásra való alkalmasságának megállapítása. A húsvizsgálati 

diagnózist tradicionálisan három fő irányból közelítettük meg, ezek a meghatározott betegségekre utaló 

elváltozások, septikaemiára utaló kórbonctani, illetve laboratóriumi vizsgálati eredmények, a hús érzékszervi 

rendellenességei. A megközelítés alapvetően mind a mai napig alkalmazható, jóllehet egyes elemeinek tartalma, 

megítélése a jogszabályi előírások változási miatt kisebb-nagyobb mértékben módosult. 

A 854/2004/EK rendelet a post mortem vizsgálat és diagnózis fő szempontjai a következők: 

• a zoonózisok, illetve az OIE-listán (Nemzetközi Állatjárványügyi Hivatal) szereplő betegségek azonosítása; 

• általános betegségek, pl. septikaemia, pyaemia, toxaemia, viraemia feltárása; 

• érzékszervi rendellenességek (különös tekintettel az ivari szag fokozott jelenlétére); 

• talaj-, bélsár- vagy egyéb szennyezettség, hiányos elvéreztetés, lesoványodás, valamint egyéb nem fertőző 

eredetű, „kórélettani” elváltozások felismerése; 
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• parazitás fertőzések feltárása; 

• a mikrobiológiai kritériumok és a vegyianyag-szennyezettségre vonatkozó követelmények betartása. 

5. Hús elbírálásának általános szabályai 

A húsvizsgálat olyan állatorvosi tevékenység, amely lehetővé teszi a levágott állat fogyasztásra való 

felhasználását vagy szükség esetén a fogyasztástól való elvonást. Vonatkozó rendelet alapján a megvizsgált hús 

lehet: 

• fogyasztásra feltétel nélkül alkalmas, 

• fogyasztásra csekélyebb tápláló, élvezeti értékűként alkalmas, 

• fogyasztásra feltételesen alkalmas, 

• fogyasztásra alkalmatlan. 

Általában fogyasztásra feltétel nélkül alkalmas az egészséges állat elváltozástól mentes húsa, amely így köz- és 

állategészségügyi tekintetben aggálytalan. Közegészségügyi tekintetben aggálytalan a fogyasztás, ha a hús 

patogén, fakultatív patogén mikrobákat, azok toxinjait nem tartalmazza. Olyan állatbetegségek esetén, amikor a 

kórokozó az emberre veszélytelen a hús közfogyasztásra bocsátásának állategészségügyi aggályai vannak. 

Fogyasztásra csekélyebb értékűként alkalmas a hús, ha érzékszervekkel észlelhető elváltozást mutat, de 

fogyasztása köz- és állategészségügyi szempontból nem aggályos. Általában fogyasztásra feltételesen alkalmas 

a hús akkor, ha a kórokozó, ételmérgezést okozó vagy szaprofita baktériumokat, állatbetegség kórokozóját, a 

húsban és szervekben élősködő parazitákat kell elpusztítani. A fogyasztásra feltételesen alkalmas húst csak 

előírt és hatóságilag ellenőrzött kezelés után lehet kizárólag hatósági hússzék útján forgalomba hozni. 

Fogyasztásra alkalmatlan az egész állati test, ha köz- és állategészségügyi szempontból felhasználása aggályos, 

valamint a betegséget kísérő lesoványodás, nagyfokú érzékszervi elváltozások figyelhetők meg, illetve ha a 

bakteriológiai vizsgálatok eredményei nem felelnek meg a mikrobiológiai kritériumoknak. 

6. A hús elváltozásai 

A hús fülledése és rothadása: a fülledés nem baktériumos tevékenység, hanem kémiai folyamat 

eredményeképpen alakul ki és a hús gyors és szabálytalanul lefolyó érését jelenti. Fülledés fordul elő a külső 

hőmérséklettől függetlenül, ha az állati testet késve zsigerelik ki, ha a húskészítményt nem hűtik le, a friss húst 

melegen hirtelen lefagyasztják, a vadakat a vadászat után egymásra máglyázzák stb., kialakulásához fél-egy óra 

is elegendő. Megállapítása a tömeges izmokon, illetve a készítmények legtömegesebb részén történik. A fülledt 

hús a fajra jellemzőnél világosabb színű (marhánál rézvörös, sertésnél halhúsra emlékeztető), savanykás-

édeskés-undorítós szagú. Kétes esetekben főzőpróbát és ólomacetát próbát végzünk. A pH-ja normális vagy 

alacsony. 

A rothadás baktériumos tevékenység hatására történő, a N-tartalmú, főleg fehérjéket tartalamzó anyagoknak 

ammóniaképződés közben létrejövő bomlása. Megkülönböztetünk felületes és mély, valamint aerob és anaerob 

rothadást. 

7. A hús szín-, szag-, íz- és állomány-rendellenességei 

A hús szín-rendellenességei 

Sárga szín-rendellenességei: a sárga elszíneződés (lipochromatosis) a takarmányok hatására jön létre. Ezek 

főleg karotinoid eredetűek és a zsírszövetben mutatkoznak. Előfordul szarvasmarháknál és hizlalt sertéseknél. 

Sárgaság, icterus: kóros hatásra jön létre. Ekkor nagyobb mennyiségű bilirubin kerül a vérkeringésbe. Klinikai 

tünetekben, a szem ínhártyája és a nyálkahártyák sárga elszíneződésében is megnyilvánul. A húsvizsgálatnál 
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sárga elszíneződést találunk a kötő- és zsírszövetben, a szalagokban, az ízületi porcokban, a szívbillentyűkön, az 

aorta falában. A máj súlyos károsodása is megfigyelhető ilyen esetben. 

Szalonnasárgulás: a szín-rendellenesség a vágást követően alakul ki. A szalonna foltokban vagy diffúz módon 

citromsárga elszíneződést mutat. Lipofuszcinszerű pigmentek okozzák, amelyek a takarmányban lévő nagy 

mennyiségű telítetlen zsírsavak és ezzel egyidőben antioxidánsok (E-vitamin) hiánya miatt keletkeznek. 

Fekete szín-rendellenesség: a szövetekben, húsban (izompólyák alatt) fekete színű melanin is lerakódhat. E 

pigment természetes körülmények között bőrben, szőrben, lágy agyburokban található meg. A természetestől 

eltérő megjelenési helyei a kötőszövet, a tüdő, a máj. 

Csontok barnás-fekete elszíneződését a porphyrin okozza. 

A hús szag- és íz-rendellenességei 

Alimentáris eredetű rendellenesség: a sertéseknek adott hús- vagy vérliszt, halliszt, vegyes konyhai hulladék, 

olajipari melléktermék, egyoldalú répaetetés, a hús és zsírszövetek rendellenes szag- és ízelváltozását 

okozhatják. Erjedő vagy penészes takarmányok etetése avas vagy szappanos ízelváltozást okozhat. 

Ivari szag: ivarérett kanok, nagytestű kocák, kosok, bikák húsában és zsírjában jelentkezhet. Sertéskanokat 

legalább 3 hónappal a levágás előtt ki kell herélni, hogy az ivari szag elkerülhető legyen. 

Intravitális eredetű rendellenességek: ezek rendszerint szervi betegségekkel összefüggésben keletkeznek. 

Megfigyelték a sertéspestis esetén jelentkező vizelet szagot, vagy a bélben élősködő ascarisoknál a hús aceton 

szagát. Előfordulhat egyes gyógyszerek vagy az állat tartózkodási helyén alkalmazott fertőtlenítőszerek után is 

szagrendellenesség. 

Postmortális eredetű rendellenességek: ezen rendellenességek úgy keletkeznek, hogy az izom vagy zsírszövet 

adszorbeál bizonyos szagokat. Kátrány, benzin, fertőtlenítőszer vagy egyéb erős szagú anyagokkal való együtt 

tárolás során jelentkezhetnek. 

A hús állomány-rendellenességei 

Bizonyos takarmányozás, tartási viszonyok, vagy idült betegségek következtében előfordul, hogy a vágóállatok 

nagymértékben leromlanak. A húsvizsgálatkor kell eldönteni, hogy a leromlás milyen mértékű. Ez rendszerint 

kiterjedt és gondos érzékszervi vizsgálattal és egyszerű laboratóriumi próbákkal lehetséges. 

Az elbíráláshoz a következő szempontokat kell figyelembe venni: az érzékszervi, és makroszkópos vizsgálat 

kiterjed a 

• bőr alatti kötőszövet állapotára (kocsonyás, vizenyős), 

• a mellhártyán savó kiszivárgására (letörölhető, le nem törölhető), 

• a testtáji nyirokcsomók és a körülöttük lévő kötő- és zsírszövetre, 

• csöves csontok belsejének vizsgálatára (normális vagy folyékony velő), 

• padozatra csepegő szövetnedvek mennyiségére, 

• a belső szervek nagyságára. 

A zsírszövet postmortális elváltozásai 

Létrejöhet originális szöveti enzimek és baktériumok vagy penészek enzimjei (biokémiai folyamatok), valamint 

a külvilág fizikai tényezői (fény, hő, nedvesség, oxigén, fémek) hatására (kémiai folyamatok). 

8. A megvizsgált hús megjelölése 
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A vizsgálat elvégzése után az állati testet és a zsigereket a hatósági vizsgálat jelével, a húsbélyegzővel meg kell 

jelölni. A húsbélyegző az a hatósági „bizonyítvány”, határozat, amely a hús fogyaszthatóságáról, vagy további 

sorsáról dönt és tájékoztat. 

A húsbélyegző meghatározott alakú és nagyságú. Egyes állatfajokra, valamint a hús elbírálása szerint különböző 

bélyegző formák használatosak. A körbélyegző felirata a húsvizsgálat helyét (város, község) és a dátumot (év, 

hó, nap) tartalmazza. Az alkalmazott húsbélyegzők a húsvizsgálati elbírálás szerint a következők: 

• Fogyasztásra feltétel nélkül alkalmas sertés, malac, szarvasmarha, borjú, juh, bárány húsát 36 mm, baromfinál 

és házinyúlnál 20 mm átmérőjű körbélyegzővel kell ellátni. 

• Fogyasztásra csekélyebb értékűként alkalmas hús bélyegzésére 44 mm oldalhosszúságú négyzetbe zárt 36 mm 

átmérőjű körbélyegzővel kell lebélyegezni. 

• A fogyasztásra feltételesen alkalmas húst 44 mm élhosszúságú satírozott négyzet belsejébe 36 mm átmérőjű 

körbélyegzővel kell bélyegezni. 

• Baromfinál és házinyúlnál 26-20 mm bélyegző méretet kell alkalmazni. 

• A fogyasztásra alkalmatlan húst 30 mm magas nyomtatott nagybetűkből álló „ALKALMATLAN” feliratú 

bélyegzővel kell bélyegezni. 

• Exportbélyegző ovális alakú 65x45 mm nagyságú és „HUNGARIA INSPECTED” feliratot, valamint az export 

üzem számát tartalmazza. 

9. Vadfeldolgozás higiéniája 

Az elejtett nagyvadat a lehető leghamarabb (célszerűen 3 órán belül) ki kell zsigerelni, és amennyiben szükséges 

ki kell véreztetni. Nem szabad azonban a helyszínen lebőrözni és darabolni. A nagyvad zsigerelése úgy történik, 

hogy a hátára fektetett állatból hasítás után a belső szerveket kiemelik ügyelve arra, hogy a vér vagy a vizelet, 

illetve a bélsár ne szennyezze a húsrészeket. A fülledés elkerülésére a nagyvad hasüregét fapálcákkal lehet 

kitámasztani. Az állat szőrét meg kell tisztítani a szennyeződésektől, a roncsolt szennyezett részeket ki kell 

metszeni, ügyelve arra, hogy közben a testüregek, illetve a belső szervek ne szennyeződjenek. 

Az elejtett és kizsigerelt nagyvadat a képesített vadhúsvizsgálónak mielőbb meg kell vizsgálnia és tapasztalatait 

a vadkísérő jegyen kell összegeznie. Az elejtett nagyvadat késedelem nélkül, lehetőség szerint 12 órán belül 

vadbegyűjtő helyre vagy vadfeldolgozó létesítménybe kell szállítani, ügyelve az állati testek fülledésének 

elkerülésére. A vadtestet mielőbb 7 °C-ra vagy az alá kell hűteni. Amennyiben az éghajlati viszonyok lehetővé 

teszik, nincs szükség aktív hűtésre. 

Az apróvadat lábánál vagy nyakánál kell párosával összefogva rúdra akasztani. A mezei nyúlnál célszerű a 

hasüreg két oldalán a hasfalat egyidejűleg összenyomva a vizeletet kipréselni. Tilos az apróvadat halomba rakni. 

Az apróvadat a képesített vadvizsgáló által végzett vizsgálat után vadkísérő jeggyel ugyancsak mielőbb 

vadbegyűjtő helyre vagy vadfeldolgozóba kell szállítani, ahol azonnal 4 °C-ra vagy az alá kell hűteni. 

10. A vadbegyűjtő létesítmények higiéniai 
követelményei 

A vadbegyűjtő helyek az illetékes állat-egészségügyi hatóság által nyilvántartásba vett, regisztrációs számmal 

ellátott létesítmények, amelyek a vadtestek hűtött körülmények közötti tárolására szolgálnak. 

A vadbegyűjtő helyen megfelelő hűtőkamrát kell létesíteni, amely alkalmas a vadtestek torlódásmentes 

tárolására, -1…+7 °C közötti teremhőmérséklet biztosítására és annak regisztrálására. Szükséges az esetleges 

elváltozások felismerését lehetővé tevő megfelelő fényerősségű megvilágítás, továbbá a függesztve tároláshoz 

megfelelő állvány horgokkal vagy magas pályás függesztéssel, illetve a belsőségek és az apróvad tárolására 

alkalmas rozsdamentes fémből vagy műanyagból készült tálcák biztosítása. 
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A vadbegyűjtő létesítmény előterét megfelelő nagyságú, a vadszállító jármű méretéhez igazodó szilárd 

burkolattal kell ellátni. A hulladékot elkülönítetten, zárt, szivárgásmentes edényben kell tárolni. 

Biztosítani kell a személyi higiénia (higiénikus kézmosás és szárítás), valamint a hatékony takarítás, tisztítás és 

fertőtlenítés (eszközök, vérvételi hely, takarítási útmutató) feltételeit. Természetes szellőzés esetén a 

nyílászárókat rovarhálóval kell ellátni. A vadbegyűjtő létesítményben ivóvíz minőségű víz kell, hogy 

rendelkezésre álljon. 

A vadbegyűjtő helyen, a hűtőkamrában szakszerű kezelés és elhelyezés mellett általában 7 napig tárolhatók a 

lőtt vadak. A hűtőkamra higiéniai szempontból a vadfeldolgozás egyik kritikus pontja lehet, amennyiben a 

vadtesteket egymásra fektetik, szennyezik egymást, megfelelő szellőzésük akadályozott, illetve nem vagy csak 

késedelmesen hűlnek le. 

A vadbegyűjtőbe helyezett vad csak vadfeldolgozó létesítménybe szállítható. A lőtt nagyvadat a vadbegyűjtő 

helyről – a higiéniai követelmények betartásával – függesztett állapotban kell szállítani (kivéve a légi szállítást). 

Az elejtett vadat szállító jármű hőmérséklete nem haladhatja meg nagyvad esetében a 7 °C-ot, apróvad esetében 

pedig a 4°C-ot, amelyet regisztrálni kell. 

11. A vad kezelése a vadfeldolgozó üzemben 

A szőrmés nagyvadat a vadfeldolgozó üzem rakodó rámpáján megfelelő emelőszerkezettel, akasztóhorog 

segítségével magaspályára emelik és a húsvizsgáló helyre továbbítják, ahol megtörténik a vad elejtést követő 

húsvizsgálatának első lépése. 

A húsvizsgálatot követően a fogyasztásra alkalmas vadtestek az átvevő előhűtőbe kerülnek, ahol 0….+4 °C 

teremhőmérsékleten tárolva történik a mérlegelésük, kereskedelmi jelölésük, szellőztetésük. A bőrében hagyott 

vadat csak akkor szabad lenyúzni, feldolgozni és forgalomba hozni, ha a nyúzás előtt más élelmiszerektől 

elkülönítve tárolták és nem fagyasztották le. 

Az előhűtőből, illetve a hűtőtárolóból a vadtestek a feldolgozó vonalra kerülnek. Ennek folyamata során 

elkülönített nyúzó, majd daraboló szakaszok követik egymást. 

A feldolgozó vonal higiéniai szempontból ugyancsak kiemelten fontos szakasz. Kritikus műveletei a nyúzott 

vadtest tisztítása és az elváltozást mutató részek eltávolítása. A szabad húsfelület és a testüregek esetenként 

földdel, avarral, szőrrel, bendőtartalommal, bélsárral lehetnek szennyezettek. Amennyiben a vadtest tisztítása 

során ezek nem távolíthatók el, akkor kimetszéssel, a savóshártyák lefejtésével kell eltávolítani. 

Az apróvadat kisüzemi körülmények között nyúzás vagy kopasztás után belezik. Az apróvad-feldolgozás 

higiéniailag kritikus műveletei az alapanyag kezelése, valamint a hasüreg megnyitása és a belezés. A 

feldolgozott apróvadat előhűtés után többnyire gyorsfagyasztják és fagyasztva tárolják. 

Általános szabály, hogy a hűtőházban a csomagolatlan bőrös és tollas vad tárolására külön hűtőtároló termet kell 

létesíteni és működtetni. Csomagolatlan vaddal közös légtérben más élelmiszer még csomagolt állapotban sem 

tárolható. 

12. A vadhús vizsgálata 

Az elejtett vad hatósági állatorvosi vizsgálata a vadfeldolgozó üzemben történik. A húsvizsgálat általában két 

lépésben történik. Beérkezést követően a szőrében, tollában levő vad általános állapotának, érzékszervi 

jellemzőinek vizsgálata alapján a hatósági állatorvos dönt arról, hogy a vad emberi fogyasztásra potenciálisan 

alkalmas és feldolgozásra kerülhet-e. A nyúzás után pedig elvégzik a húsvizsgálatot a 854/2004/EK rendelet 

előírásai szerint. 

A nagyvad post mortem húsvizsgálatát alapvetően a vágóállatok húsvizsgálatának szabályai szerint kell 

végrehajtani: 

• az állati test és testüregek, valamint szerveinek megtekintéses vizsgálata kiterjed 
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– azon elváltozások kimutatása, amelyek nem az elejtésből származnak 

– annak ellenőrzése, hogy az elhullást nem az elejtéstől eltérő ok okozta-e 

• szükség esetén a szervek tapintásos vizsgálata, 

• az érzékszervi rendellenességek vizsgálata, 

• szermaradványok vagy szennyező anyagok jelenlétének gyanúja esetén, a nem a vadászatból származó 

szermaradványok mintavételezéses laboratóriumi vizsgálata,a környező szennyező anyagokat is beleértve, 

• az arra utaló jellemzők vizsgálata, hogy a hús jelent-e egészségügyi kockázatot, 

• trichinella vizsgálat (2075/2005/EK rendelet). 

Apróvad esetében az elejtés utáni hatósági állatorvosi vizsgálat az azonos forrásból származó állatok 

reprezentatív mintáján történik. 
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Chapter 10. A SERTÉS- ÉS A 
SZARVASMARHAVÁGÁS 
TECHNOLÓGIAI HIGIÉNIÁJA, 
HÚSVIZSGÁLATA 

A vágóhidakon egyértelműen el kell különíteni a szennyezett és a tiszta munkaterületeket. A szennyezett 

övezetbe tartozó üzemrészek vagy munkafolyamatok közé tartoznak: 

• az állatátvétel, 

• az állatfelhajtó utak, állatpihenők és elkülönítő szállások (karámok), 

• a vágás előtti várakoztató, 

• a vágócsarnokban a levágott állat testüregének megnyitásáig terjedő rész, 

• a hulladékok, fogyasztásra alkalmatlannak minősített anyagok gyűjtő- és tárolóhelye, 

• az állatszállító jármű és kocsimosó, 

• az alom-és trágyatároló, 

• a szennyvíztároló és –tisztító. 

A különböző területek közötti személy-, állat- és anyagforgalmat szigorúan szabályozni kell az élőállat 

beérkezésétől a feldolgozás irányába. A vágás, húsdarabolás folyamata, a termék haladási útvonala mindig 

előremenő, kereszteződésmentes kell hogy legyen. A szennyes övezetben dolgozók nem kerülhetnek 

kapcsolatba a tiszta övezeti termékkel. A csatornarendszert úgy kell megtervezni, hogy dugulás esetén se 

fordulhasson elő visszafolyás a tiszta övezet területére. 

A szennyezett és tiszta övezetek szétválasztása mellett a vágóhíd üzemeltetőjének általában elkülönített 

helyiségeket kell biztosítani a következő tevékenységek végzésére: 

• élőállat átvétele és elszállásolása, 

• a vágócsarnok szennyes övezeti részében folyó műveletek elvégzése, 

• a vágócsarnok tiszta övezeti részében folyó műveletek elvégzése, 

• hús hűtése, fagyasztása és tárolása, 

• zsigerek hűtése, fagyasztása, tárolása, 

• gyomrok és belek ürítése és tisztítása, 

• tiszta belek és a pacal előkészítése, 

• egyéb vágási melléktermék előkészítése és tárolása, 

• csomagolatlan és/vagy elsődlegesen csomagolt húsok, belsőségek, előkészített húsok expediálása, 

• gyűjtőcsomagolásban lévő húsok és egyéb anyagok fogadása, tárolása, 

• hulladékok gyűjtése, tárolása, 

• mellékhelyiség, öltözők, étkezők, 



 A SERTÉS- ÉS A 

SZARVASMARHAVÁGÁS 

TECHNOLÓGIAI HIGIÉNIÁJA, 

HÚSVIZSGÁLATA 

 

 67  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

• gyöngyölegtárolás (ládák, konténerek), elkülönítve a tiszta, illetve a szennyes göngyölegektől. 

1. A vágási higiénia mikrobiológiai ellenőrzése 

A vágóhíd üzemeltetőjének rendszeresen mikrobiológiai vizsgálatokkal kell ellenőriznie a vágási higiénia 

megfelelőségét. Ennek ki kell terjednie a vágott állati testek felületének bakteriológiai vizsgálatára, valamint a 

takarítás és fertőtlenítés mikrobiológiai ellenőrzésére. 

Minden héten egy-egy napon kell a vizsgálatot elvégezni oly módon, hogy 5-5 vágott állatból, a testfelszín 4 

különböző helyéről kell kimetszéssel összesen 20 cm2 nagyságú szövetmintát venni a testhasítást követően, de 

elég a hűtés megkezdése előtt. Az ugyanazon állat különböző részeiről vett mintákat össze kell vonni és 

együttesen vizsgálni. Amennyiben az eredmények az elfogadhatatlan tartományba esnek (>M) vagy rendre a 

nem kielégítő határ tartomány felé mutatnak (>m<M), intézkedéseket kell hozni a vágási folyamat 

szabályozottságának felülvizsgálatára. 

 

5. táblázat: Technológiai higiéniai követelmények a hasított sertés, valamint szarvasmarha testekre 

(2073/2005/EK rendelet szerint) 

Az aerob mikrobák és az Enterobacteriaceae szám meghatározása mellett a vágóhídon vizsgálni kell a vágott 

testek Salmonella-szennyezettségét. Ehhez dörzsszivacsos mintavételi módszert kell alkalmazni oly módon, 

hogy a mintavételi terület legalább 100 cm2 legyen. A mintákat a hasított állat testfelületéről, hűtést megelőzően 

kell venni. Egy-egy mintavételi menetben hetente egy alkalommal, 5-5 hasított állatból történik a mintavétel. A 

vizsgálatok során 10 egymást követő hét eredményeit kell értékelni (n=50). Amennyiben az eredmények 30 

héten át megfelelőek, a mintavételi gyakoriság kéthetenkéntire csökkenthető. 

Követelmények: 

– Szarvasmarha, juh: max. 2 pozitív/50 minta (n=50, c=2) 

– Sertés: max. 5 pozitív/50 minta (n=50, c=5) 

2. Takarítás és fertőtlenítés hatékonyságának 
mikrobiológiai ellenőrzése 

A vágóhidakon és húsüzemekben kéthetenkénti mintavétellel célszerű ellenőrizni a takarítás és fertőtlenítés 

hatékonyságát. A vizsgálat elsődlegesen az összcsíraszám (aerob, 37 °C) meghatározására irányul, de 

kiterjedhet a fekális szennyezés indikátorának tekinthető Enterobacteriaceae szám meghatározására is. A 

vizsgálat eredményét 1 cm2-re vonatkoztatva adjuk meg. 
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6. táblázat: A felületi szennyezettség vizsgálatára vonatkozó ajánlások 

3. A sertésvágás technológiai higiéniája 

A sertés vágása történhet bőrfejtéses technológiával, illetve a gyakorlatban általában alkalmazott perzseléses 

eljárással. A vágóüzemek által előállított sertés féltestek (hasított félsertés) lehet bőrös, szalonnás vagy szalonna 

nélküli, ún. lehúzott. A bőrös-szalonnás félsertés hosszában kettéhasított, kizsigerelt, a húsfelületen teljes 

egészében bőrös szalonnával borított, a hasüregi hájról megtisztított, szalonna nélküli (lehúzott) félsertés pedig 

ugyancsak hosszában kettéhasított és kizsigerelt, valamint a húsfelületet borító szalonnától és a hasüregben 

elhelyezkedő hájtól megtisztított féltest. 

A gyakoribb higiéniai hiányosságok a szúrás, elvéreztetés, forrázás, kopasztás során a következők lehetnek: 

• a szúrást nem váltott késsel végzik, a késcserénél elmarad a kézmosás, illetve a kések fertőtlenítése, 

• az eszközfertőtlenítő működése nem megfelelő (nincs meg az előírt legalább 82 °C hőmérséklet, annak 

ellenőrzése nem megfelelő), 

• az elvéreztetésből származó vér kezelése nem megfelelő (a vér szétfolyik a padozaton, a terület nem 

csatornázott az előírásoknak megfelelően), 

• az elvéreztetés után nincs testmosás, 

• a forrázóvíz hőmérséklete, cseréje nem megfelelő, 

• a kaparó és polirozó berendezések hibás beállítása miatt a testfelület tisztítottsága nem megfelelő, elmarad a 

testmosás. 

Bontás, zsigerelés: e műveletek célja a has- és mellüregi szerveknek az állati testből történő eltávolítása, az 

emberi fogyasztásra nem alkalmas melléktermékek elkülönítése a vágási főterméktől. A bontás, zsigerelés során 

alapvető higiéniai szempont: 

• belső szervek, zsigerek sérülésmentes kiemelése, 

• az állati test és a kiemelt szervek azonosíthatóságának biztosíthatósága legalább a húsvizsgálatig, 

• a kiemelt szervek és az állati test szennyeződésének megakadályozása. 

A bontás, hasítás, majd a belsőségek kezelése és a hűtési műveletek lehetséges higiéniai hiányosságai: 

• megsérül a gyomor-bél garnitúra a kivétel során, és a tartalom szennyezi a húst, 

• a test, illetve a kiemelt szervek érintkezésbe kerülnek a munkadobogóval, fallal vagy egymással, 

• a bontást nem váltott késekkel végzik, elmarad a késcserénél a kézmosás, 

• a bontáshoz használt eszközök (kések, fűrészek) fertőtlenítése nem megfelelő, 

• a végbél elkötését nem végzik el, 
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• a testhasítás eszközeit (bárd, fűrész) nem vagy nem megfelelően fertőtlenítik, 

• a belsőségvizsgáló szalag egységeit nem vagy nem megfelelően fertőtlenítik, a mosó-fertőtlenítő nincs bekötve 

a csatornába, a mosóvíz szétfolyik a padozaton, 

• a végső húsvizsgálati hely nem megfelelő felszereltségű, 

• az elkülönítő hűtő működtetése nem felel meg az előírásoknak, 

• a kobzóedények, organoterápiás szervek gyűjtőedényei nem megfelelően jelöltek, illetve újrahasznosítás előtti 

fertőtlenítésük nem megfelelő, 

• a belsőségmosó, válogató helyiségben a víz az asztalokról a padozatra folyik, szennyezést okozva (nincs 

csatornába kötve), 

• a gyors előhűtőben, a tárolóhűtőben, illetve a belsőséghűtőben a hőmérséklet nem megfelelő, nem biztosítja az 

előírt maghőmérsékleteket (hús: legfeljebb +7 °C, belsőség: legfeljebb +3 °C). 

4. A szarvasmarhavágás technológiai higiéniája 

A szarvasmarha vágásának főbb higiéniai hiányosságai a szennyes övezetben a következők lehetnek: 

• az elvéreztetés helyén nincs megfelelő kéz- és eszközfertőtlenítő berendezés, vagy abban használt forró víz 

hőmérséklete nem éri el az előírt legalább 82 °C-ot, a berendezés nincs bekötve a csatornarendszerbe, nincs a 

dolgozók számára kötény- és csizmamosó felszerelve, 

• az elvéreztetést nem kétkéses módszerrel végzik, a késeket nem fertőtlenítik minden művelet után az előírt 

módon, 

• az elülső és hátulsó végtag bőrének előfejtési helyén nincs megfelelő kéz- és eszközfertőtlenítő berendezés, 

• a bőrfejtő késeket nem fertőtlenítik legalább minden állat után, illetve elmarad késváltásnál az előírt kézmosás, 

• a végbél elkötése nem vagy elfogadható módon történik, 

• megsértik a tőgy mirigyállományát, a tej végigfolyik az állati testen, 

• nem történik meg a lábvégek eltávolítására használt csípőfogó (olló), illetve a roddingoló csőkés előírt 

fertőtlenítése minden állat után, 

• a bőrfejtő gép beállítása, kezelése helytelen. 

A tiszta övezeti műveletek (bontás, zsigerelés, testhasítás, húsvizsgálat, hűtés) főbb higiéniai hiányosságai: 

• a szegyfűrész, illetve testhasító fűrész fertőtlenítésére nem áll rendelkezésre megfelelő berendezés, vagy 

működése nem megfelelő, 

• a bontás, zsigerelés helyén nincs kéz- és eszközfertőtlenítő berendezés, illetve kötény- és csizmamosási 

lehetőség, 

• belezéskor megsérülnek a belek vagy az előgyomrok, 

• a függesztett testfelek hozzáérnek a munkadobogóhoz, 

• a mozgó bélszalag visszatérő fázisban történő tisztítása, fertőtlenítése elmarad vagy nem megfelelő, 

• a vörös zsigereket húsvizsgálatra szállító horog, egység vagy tálcák újrafelhasználás előtti mosása, 

fertőtlenítése nem megfelelő, 

• a végső húsvizsgálati hely felszereltsége, világítása nem megfelelő, 

• a különböző kategóriájú hulladékok gyűjtésére nem áll rendelkezésre megfelelő kobzó edényzet, 
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• a testfélelőhűtő hőmérséklete nem megfelelő, a féltestek elhelyezése zsúfolt, azok egymáshoz érnek, 

• a belsőséghűtő hőmérséklete magasabb az előírtnál. 

5. A sertés húsvizsgálata 

A vonalszerű sertésvágási technológiáknál a vizsgálók az egyes szerveket az előkészítési technológiának 

megfelelő formában tudjuk vizsgálni. 

Vér: megvizsgáljuk színét, állományát, alvadóképességét. Az étkezési célra szánt vért a húsvizsgálat 

befejezéséig egyedi vagy csoportos módon azonosítva meg kell őrizni. Felhasználása a húsvizsgálati döntéstől 

függően történhet. 

Fej: felszeleteljük az áll alatti nyirokcsomókat. Ha ezeknél a nyirokcsomóknál elváltozást vagy gyanút keltő 

állapotot találunk, fel kell szeletelni a fültő alatti és garat körüli nyirokcsomókat. Megszemléljük a bőrös és 

hasítási felületeket, a túrókarimát, a száj és garat nyálkahártyáját, továbbá az agyvelőt az agyburokkal. 

Fehér zsiger: vizsgálata a vonalszerű, konvejorizált sertésvágás esetén tálcában történik. Megszemléljük a 

gyomrot, belet, bélfodrot és csepleszt. Ha a lépet a bélgarnitúrával egybefüggően adják, tapintással 

megvizsgálják. 

Vörös zsiger: a máj nyirokcsomóit, a máj mindkét felületét áttapintjuk, szükség szerint bemetsszük. 

Megtapintjuk és megtekintjük a vele összefüggésben lévő epehólyagot. A szívet, a szívburkot megszemléljük. 

Ha a szívburok sértetlenül kerül vizsgálatra, úgy feltárjuk és megtekintjük, megtapintjuk a szív külső felületét. A 

kamrákat és a pitvarkamrai sövényt feltáró metszést ejtünk a szívbe, majd megvizsgáljuk a feltárt területeket és 

a szívbelhártyát. 

A tüdő vizsgálatánál a hörgőkörüli és a gátorközi nyirokcsomókat tapintjuk át, szükség esetén bemetsszük. 

Áttapintjuk a tüdőfelek felületét és állományát, alsó harmadában haránt bemetszünk, a légcsövön és a 

főhörgőkön hosszanti metszést ejtünk. Megszemléljük a torok tájékot és a nyelvet. Mandulát elkobozzuk. 

Vizsgáljuk: 

• a vesét és húgyhólyagot, 

• az ivarszerveket, 

• a vese nyirokcsomóit, ha szükséges bemetszéssel, 

• a tejmirigyet és nyirokcsomóit, kocáknál az emlő feletti nyirokcsomókat bemetszéssel. 

Testfél vizsgálata: a vizsgáló megszemléli a testfelek külső felületeit, lábvégeket, ízületeket, megtekinti a 

hasítási felületeket, izmokat, csontokat. Különös figyelmet kell fordítani a nyak izmaira, a bordaközi izmok és a 

háj lefejtése után látható hasizmok és combközelítő izmok vizsgálatára. Megszemléléssel, szükség esetén 

tapintással megvizsgáljuk a nagy testüregek savóshártya felületeit és a rekeszizmot. 

6. Szarvasmarha húsvizsgálata 

Vér: megvizsgáljuk színét, állományát, alvadóképességét. Az étkezési célra szánt vért a húsvizsgálat 

befejezéséig egyedi vagy csoportos módon azonosítva meg kell őrizni. Felhasználása a húsvizsgálati döntéstől 

függően történhet. 

Fej: meg kell tekinteni alakját, a csontokat, izmokat, száj és garat nyálkahártyáját, kötőhártyát, a szemet, annak 

környékét, az orrnyílásokat és a fényszájat. 

Fel kell szeletelni az alábbi feji nyirokcsomókat: 

• áll alatti nyirokcsomók, 

• garat mögötti nyirokcsomók, 
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• fültő alatti nyirokcsomók. 

A külső és belső rágóizmokba az állkapoccsal párhuzamosan a külsőn kettő, a belsőn egy metszéssel legalább 

tenyérnyi metszéslapot kell készíteni. 

Nyelv: nyelv alakját, nyálkahártyáját szemléljük, áttapintjuk a nyelv állományát. Meg kell vizsgálni a 

mandulákat és azokat a vizsgálat után el kell kobozni. Megszemléljük a toroktájékot. 

Fehér zsiger: az előgyomrokat, gyomrot megtekintjük, alapos áttapintással megvizsgáljuk a bendő, a 

recésgyomor tájékát. Megszemléljük a csepleszt, a beleket, bélfodrot, a méhet, húgyhólyagokat és a végbelet. A 

vékonybélfodri nyirokcsomókat áttapintjuk és megtekintjük. Tapintással és megszemléléssel megvizsgáljuk a 

bendővel összefüggésben hagyott nyelőcsövet. A lépet megszemléljük, áttapintjuk. 

Vörös zsiger: tüdő: felszeleteljük mindkét oldali hörgő körüli nyirokcsomókat, a gátorközi nyirokcsomókat, 

áttapintjuk a tüdőfeleket, megvizsgáljuk a mellhártya zsigeri felületét és a tüdő állományát. Idegen anyagok 

jelenlétének vizsgálatára a tüdő állományában haránt irányú metszést ejtünk. 

Szív: megszemléljük a szívburkot, megtekintjük és áttapintjuk a szív külső felületét. A szívizom, a kamrák és 

pitvarok, a szívbelhártya vizsgálatára a szívet a feltárjuk. 

Máj: megtapintjuk a máj nyirokcsomóit, szükség szerint bemetsszük. A fő epeerekbe a májkapun át húzódó 8-

10 cm hosszú bemetszést ejtünk 4-5 cm mélyen. 

Tőgy: a tőgy feletti nyirokcsomókat tapintással vizsgáljuk, szükség szerint felszeleteljük és megtekintjük. 

Állományát tapintással és bemetszéssel vizsgáljuk. A metszés a tőgy állományában a tejmedencékig terjedjen. 

Vesét megtekintjük, tapintjuk, a vese fölötti nyirokcsomókat bemetsszük. 

A herék vizsgálata tapintással történik. 

Testfél vizsgálata: rendszeresen megtekintjük a testfelek külső és hasítási felületeit, hozzátartozó zsír és 

kötőszövetet. Megvizsgáljuk a csontokat, a csontok hasítási felületeit és az ízületeket. Megszemléljük a 

savóshártyák állapotát, amennyiben szükséges, ezeket megtapintjuk. A rekeszizmot megtekintéssel vizsgáljuk. 

Megszemléljük az izmokat, valamint azok hasítással feltárt részeit. 
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Chapter 11. A BAROMFI-, NYÚL- ÉS 
JUHVÁGÁS, VALAMINT A 
HALFELDOLGOZÁS TECHNOLÓGIAI 
HIGIÉNIÁJA, HÚSVIZSGÁLATA 

1. A baromfivágás és –feldolgozás technológiai 
higiéniája 

Mivel a baromfifajok vágásához, feldolgozásához kapcsolódó potenciális élelmiszer-biztonsági kockázatok 

(latens, tünetmentes fertőzöttség, maradékanyag-szennyezettség) a vágóhídon jellemzően nem ismerhetők fel, 

ezért különösen jelentős a megfelelő adatokat tartalmazó, élelmiszerláncra vonatkozó információ. Ezt a 

vágóállatot kibocsátó vállalkozónak legalább 24 órával az állatoknak a vágóhídra történő beérkezését 

megelőzően kell elküldenie a vágóhíd üzemeltetőjének, vagy a szállítmánnyal együtt kell eljuttatnia, 

amennyiben a levágást megelőző húsvizsgálat a gazdaságban történik, azt hatósági vagy jogosult állatorvos 

végzi, és az arról kiállított állategészségügyi bizonyítvány ugyancsak kíséri az állományt (a gyakorlatban ez 

utóbbi az általános). A termelő által küldött információnak ki kell terjednie a hizlalás során jelentkezett 

betegségekre, az alkalmazott gyógykezelésekre és az állományban a vágás előtt végzett (önkéntes) Salmonella-

vizsgálat eredményeire. 

2. Vágási higiénia 

A baromfivágást általában a nagyfokú gépesítettség és gyors vágási sebesség jellemzi. A vágóvonalakon 

többnyire 6000-9000 állat vágására kerül sor óránként, de ennél nagyobb sebesség is lehetséges. Óránként 6000 

állat vágásával számolva l-l állat vágási folyamata függesztéstől a hűtés kezdetéig mintegy 15 percet vesz 

igénybe. A vágási folyamatok alapvetően három egymáshoz kapcsolódó, de térben elkülönített, külön légterű 

magaspályán (vágó-, zsigerelő-, hűtőpálya) történnek, amelyek között az állatokat átfüggesztik. Az egyes 

vonalakon belül a különböző műveleteket, pl. az élőállatok átvételét, függesztését, kábítását, elvéreztetését, 

forrázását, kopasztását, bontását, zsigerelését, előhűtését, a belsőségek szétválasztását, a belsőségek hűtését, a 

darabolást, az egyedi csomagolást és a gyűjtőcsomagolást egymástól elkülönítve kell végezni. 

3. A vágási higiénia ellenőrzése 

Az élelmiszerek mikrobiológiai kritériumairól szóló 2073/2005/EK rendelet a baromfivágás higiéniájának 

ellenőrzésére, technológiai higiéniai követelményeként a vágott baromfi (brojlercsirke, pulyka) felületi 

Salmonella-szennyezettségének vizsgálatát írja elő. Ehhez hetente egy alkalommal legalább 15 vágott, bontott 

állatból kell kb. 10 g mintát venni a nyaki bőrből, a hűtés után. A vizsgálat előtt a mintákat hármasával 

egyesíteni kell, hogy 5x25 g vizsgálati mintát kapjunk (hetente 5 minta). Mindig az utolsó 10 hét vizsgálati 

eredményét kell értékelni (az utolsó 50 minta) oly módon, hogy az 50 minta közül legfeljebb 7 minta (n = 50, c 

= 7) lehet pozitív. Amennyiben a vizsgálati eredmények nem felelnek meg a fenti követelményeknek, a 

vállalkozóknak intézkedéseket kell tenniük annak érdekében, hogy meghatározzák a nem megfelelő eredmények 

okát és megelőzzék azok ismételt előfordulását. Ezen intézkedések közé tartoznak a vágási higiénia javítása, 

valamint a technológiai szabályozók, az állatok származási helyének és a származási gazdaságban alkalmazott 

védőintézkedések felülvizsgálata. 

4. A baromfivágás higiéniai szempontból kritikus 
műveletei 

A vágás és a feldolgozás higiéniai szempontból különösen fontos részeit, a kapcsolódó veszélyeket és a 

lehetséges szabályozó eljárásokat a 7. táblázatban foglaljuk össze. 
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7. táblázat: A baromfifeldolgozás higiéniai szempontból kritikus műveletei 

A veszélyeket 2 csoportba soroltuk aszerint, hogy általában kezelhetők az élelmiszer-biztonsági rendszer 

alapfeltételét jelentő helyes higiéniai gyakorlat (GHP) részeként, vagy az adott műveletnél kritikusak az 

élelmiszer biztonsága szempontjából (CCP). A kritikus jelleg azt jelenti, hogy ha nem szabályozzák azokat 

megfelelően, akkor a fogyasztó biztonságát veszélyeztethetik. Mint a táblázatban látható, a veszélyek jelentős 

része általában megfelelően kezelhető a GHP keretében, a következő műveleti eljárással a veszély érvényre 

jutása megelőzhető, illetve csökkenhető. A zsigerelt test hűtése, a belsőség hűtése, valamint a hűtőtárolás, illetve 

a kiszállítás viszont a termék biztonsága szempontjából kritikus műveletnek minősülnek, mivel nem megfelelő 

szabályozottságuk akár kórokozó, a fogyasztó egészségét veszélyeztető mikrobák nagyfokú elszaporodásához 

vezethet. Ezért ezek a GHP-ként kezelhető veszélyeknél szigorúbb ellenőrzést, kritikus határértékek 

megállapítását, ezek felügyeletét és szükség esetén azonnali hibajavító beavatkozást igényelnek. 

5. A baromfi húsvizsgálata 

5.1. Levágást megelőző húsvizsgálat 

Ki kell terjednie az élelmiszerláncra vonatkozó információ és általában a gazdaság élelmiszer-biztonsági 

szempontból lényeges nyilvántartásainak és dokumentációjának ellenőrzésre, másrészt annak feltárására, hogy 

az állatokban mutatkoznak-e olyan tünetek, jelek, amelyek arra utalnak, hogy: 

• az állatok a hús elfogyasztása, illetve kezelése útján az emberre vagy állatra átvihető betegségben szenvednek 

vagy ilyen kórokozókat hordoznak, 
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• az állatok húsa bármely okból emberi fogyasztásra alkalmatlan lehet, 

• az állatot tiltott szerrel kezelték vagy az engedélyezettnél nagyobb mennyiségben tartalmaznak vegyianyag-

maradványokat. 

A vizsgálatot végző hatósági vagy jogosult állatorvosnak a vizsgálat eredményét a 854/2004/EK rendelet szerint 

állat-egészségügyi bizonyítványon kell igazolnia. 

A hatósági állatorvos a származási gazdaságban, illetve a vágóhídon elvégzett élőállat-vizsgálat és a az 

élelmiszerláncra vonatkozó információ alapján dönt az állomány vágásának engedélyezéséről az alábbiak 

szerint: 

• a levágást korlátozás nélkül engedélyezi 

• a levágást az abból származó hús zárolásával engedélyezi 

• a levágást további intézkedésig megtiltja 

• elkülönített vágást rendel el 

• az állatok elkülönített leölését rendeli el 

5.2. Levágást követő húsvizsgálat 

Valamennyi levágott baromfit a levágást követően meg kell vizsgálni. A vizsgálat általában két szakaszban 

történik: 

• a tisztított, bontatlan baromfi külső testfelületének megszemlélése, 

• a zsigerek és a testüreg megszemlélése, szükség esetén tapintása, bemetszéses vizsgálata. 

A post mortem vizsgáló helyeken a felsőpályáról leemelt, elkülönített baromfi testeket és hozzájuk tartozó 

belsőséget az erre a célra kialakított húsvizsgálóba kell vinni. Itt az elkülönített testeket és zsigereket részletes 

egyedi vizsgálatnak kell alávetni és annak alapján elbírálni. A húsvizsgálóban, ha szükséges, mód van a baromfi 

darabolására is. Ez főként a mechanikai hatásra, technológiai hibák következtében sé¬rült, zúzódott testrészek 

eltávolítását jelenti (részkobzás), amikor a baromfi többi része fogyasztásra alkalmasnak minősülhet. 

A baromfi levágást követő húsvizsgálatát - a hatósági állatorvos irányításával és felügyeletével - elsődlegesen 

hatósági szaksegédek végzik. Ugyanakkor a hatósági állatorvosnak személyesen kell megvizsgálnia: 

a) naponta véletlenszerűen kiválasztott reprezentatív számú állati testet (célszerűen legalább 300 baromfitestet 

szállítmányonként) a zsigerekre és a testüregekre is kiterjedően, 

b) levágást követő vizsgálatok során elkülönített, fogyasztásra alkalmatlannak minősített baromfitestek és 

zsigerek véletlenszerűen vett, reprezentatív mintáit, az azonos származású madarak valamennyi vágási tételére 

vonatkozóan, 

c) a baromfihúst, kiegészítve egyéb szükséges vizsgálattal, ha gyanú merül fel arra vonatkozóan, hogy az 

érintett madarak húsa emberi fogyasztásra alkalmatlannak minősülhet. 

A vágóhídon levágott, kereskedelmi forgalomba kerülő baromfi esetében a megvizsgált hús fogyasztásra való 

alkalmasságának jelzése nem közvetlenül az állati testen, annak bélyegzésével, hanem a csomagoláson a 

fogyaszthatósági (azonosító) jelölés felhelyezésével történik. 

6. A nyúlvágás higiéniája 

A házinyúl vágóhídra történő szállítása a baromfiketrecekhez hasonló konténerekben történik, amelyek 

alapterülete általában 60 x 100 cm. Az ajánlott rakodási sűrűség 10-12 nyúl/ketrec. A vágóhídon a nyúl 

fogadására kialakított helyen történik a kábítás, az elektromos kábítóvilla a fejre helyezésével. A kábítást 100-

110 V feszültség alkalmazásával, minimum 140 mA áramerőséggel végzik. Engedélyezett a mechanikus 



 A BAROMFI-, NYÚL- ÉS 

JUHVÁGÁS, VALAMINT A 

HALFELDOLGOZÁS 

TECHNOLÓGIAI HIGIÉNIÁJA, 

HÚSVIZSGÁLATA 

 

 75  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

agyrázkódást okozó kábítás is. Kábítás után a nyulat felső pályára függesztik és azonnal elvéreztetik. A nyúl 

vágását, elvéreztetését kézzel végzik. Az elvéreztetés javasolt időtartama két perc. A levágott, elvéreztetett 

nyulat haladéktalanul meg kell nyúzni, a hús sérülése nélkül. A nyúzást (bőrözést) az egyik hátulsó lábára 

függesztett állaton hajtják végre, egyidejűleg levágva az elülső végtagvéget. Erre a célra általában pneumatikus 

ollót használnak. A bőrözés utolsó lépéseként a kifordított bőrt lehúzzák a fejen keresztül. A lenyúzott bőrt 

azonnal el kell távolítani a vágóhelyiségből. Baromfitól eltérően a nyúltesteket nem szabad vízzel mosni, csak a 

zsigereléskor szennyeződött testüreget kell szükség szerint kimosni, a vizet utána megfelelően kicsorgatva. A 

vágás következő művelete a zsigerelés, amit ugyancsak kézzel, az előbbi műveletektől térben elkülönítve külön 

helyiségben végeznek. A test belső szerveit eredeti helyzetükből, a mell- és hasüregből kiemelik, de a 

húsvizsgálatig a testtel összefüggésben hagyják és csak azt követően távolítják el a testről. A zsigerelést 

követően a nyúltest légcirkulációs előhűtőbe kerül, ahol az állati testeket ≤ 4 °C maghőmérsékletre hűtik le. Az 

előhűtés után az állati testeket csomagolják vagy fagyasztják, illetve esetenként darabolják. Az előhűtött nyulat 

műanyag fóliákkal bélelt rekeszekbe helyezve tárolják és szállítják, vagy egyedileg csomagolják majd 

gyűjtőcsomagoló rekeszbe helyezik. Mindkét esetben alapkövetelmény, hogy a test maghőmérséklete ne 

emelkedjen 4 °C fölé. A fagyasztva kiszállítandó árut előzetes egyedi csomagolás után gyűjtőcsomagoló 

rekeszbe teszik, majd fagyasztják. A darabolásra vonatkozó higiéniai szabályok megegyeznek a baromfi 

esetében leírtakkal. A darabolt terméket általában tálcára rakva fóliázzák, majd fagyasztják. A nyúlhúsok 

csomagolására, címkéjére is fel kell helyezni az azonosító jelölést, ugyancsak a baromfinál megadott 

szempontok figyelembe vételével. Azonosító jelölés nélküli termék nem hagyhatja el az üzem területét. 

7. A nyúlvágás higiéniai szempontból kritikus 
műveletei 

A nyúl vágásának higiéniai szempontból kritikus lépései a nyúzás, a zsigerelés és a hűtés (hűtőtárolás). A 

nyúzás során ügyelni kell arra, hogy a bőr külső része ne érintkezzen a húsfelülettel. A gereznát a technológiai 

helyiségből haladéktalanul el kell távolítani. A szennyezett övezetben kialakított külön helyiségben a lenyúzott 

nyúlbőrről az esetleges zsiradékot el kell távolítani, majd a bőrt keretre húzva, egy erre a célra szolgáló 

elkülönített helyiségben kell szárítani, tárolni. A zsigerelésnél el kell kerülni a gyomor, a belek és a húgyhólyag 

sérülését a húsfelületek szennyeződésének megelőzése érdekében. A nyúzás és a zsigerelés veszélyei, a 

baromfihoz hasonlóan, általában a GHP keretében megfelelően kezelhetők, a zsigerelt test és a belsőség hűtése, 

valamint táro¬lása itt is jellemzően kritikus művelet a termék biztonsága szempontjából. 

8. A házinyúl húsvizsgálata 

Levágás előtti vizsgálat 

Az élőállat-vizsgálat első része a felvásárlás, begyűjtés helyén vagy a gazdaságban történik. Az ennek alapján 

kiállított állatorvosi igazolással szállítható a nyúl a vágóhídra. A vágóhídon a vizsgálat az állatok egészségi 

állapotának megszemléléséből és a szállítás során elhullott állatok boncolásából áll. A vizsgálat alapján a 

hatósági állatorvos dönt a szállítmány vágásának engedélyezéséről. Az élőállat-vizsgálat elsősorban 

megtekintésen (száj, szem, orrnyílás, bőr és szőrzet, végbélnyílás környéke) alapul, de betegségre való gyanú 

esetén részletes vizsgálatot kell végezni. A betegségre gyanús állatok részére mozgatható gyűjtőketreceket kell 

kijelölni és elhelyezni az élőállat-vizsgálati hely közvetlen közelében. 

A levágást követő húsvizsgálat 

A post mortem húsvizsgálat házinyúl esetében a felsőpálya (szalag) mellett történik. A felsőpálya sebessége 

miatt legalább két húsvizsgálati pont kialakítása szükséges. Ennek alapvetően két változata lehetséges: 

a) a test vizsgálata a nyúzást követően (1 fő), majd a zsigerek vizsgálata a zsigerelőben, 

b) mindkét vizsgálati pont a zsigerelőben kerül kialakításra (2 fő) oly módon, hogy egy-egy vizsgáló minden 

második nyúltestet és a zsigereit együttesen vizsgálja. 

A lenyúzott, tiszta, bontott állapotban levő nyulat úgy kell a húsvizsgálatra előkészíteni, hogy a belső szervek 

(tüdő, szív, máj, lép, gyomor-bél csatorna) eredeti helyzetükből kiemelve, a mell- és hasüregből kibuktatva a 

testtel összefüggésben maradjanak. Az állati test vizsgálata ki kell, hogy terjedjen a tápláltsági állapot és az 
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elvérzettség mértékének megállapítására, valamint a látható nyálkahártyák, a végtagok és az ízületek állapotára. 

A felsőpálya (szalag) mellett végzett húsvizsgálat - a baromfiéhoz hasonlóan - elsődlegesen megtekintésen 

alapul, szükség esetén a zsigerek áttapintásával és bemetszésével. A húsbírálat és a fogyaszthatósági jelölés 

szabályai a baromfinál leírtakhoz hasonlóak. 

9. Halászati termékek termelésének higiéniai feltételei 

Halászati termék néven foglaljuk össze a 853/2004/EK rendelet megfogalmazásában a vadon élő vagy 

tenyésztett, tengeri vagy édesvízi állatokat (kivéve az élő kagylókat, tüskésbőrűeket, tengeri csigákat, valamint 

minden emlőst, hüllőt és békát), beleértve azok valamennyi ehető részét és a belőlük készült összes terméket. 

A hajókra vonatkozó előírások 

A halászati termékeket természetes környezetükből begyűjtő, illetve a begyűjtés után azokat kezelő vagy 

feldolgozó hajókat úgy kell kialakítani, hogy a termékek ne szennyeződjenek fenékvízzel, szennyvízzel, füsttel, 

üzemanyaggal, olajjal vagy egyéb nemkívánatos anyagokkal. A hajóknak megfelelő fogadótérrel kell 

rendelkezniük a halászati termékeknek a hajón történő átvételére. A hallal, halászati termékekkel érintkező 

felületeket és a termékek feldolgozásához használt berendezéseket sima, könnyen tisztítható, korrózióálló 

anyagból kell készíteni. A friss halászati termékeket 24 óránál hosszabb ideig eltartani képes hajókat fel kell 

szerelni megfelelő tároló medencékkel, illetve tartályokkal, amelyekben a friss halászati termékek az olvadó jég 

hőmérsékletét megközelítő hőmérsékleten tarhatók. Az élő halászati termékek kivételével a termékeket a 

berakodást követően a lehető leggyorsabban le kell hűteni. Ehhez olyan berendezést kell működtetni, amellyel 

biztosítható, hogy a halak hőmérséklete a berakodást követő hat órán belül ≤ 3 °C-ra, 16 óra múltán pedig ≤ 0 

°C-ra csökken. A fagyasztó hajóknak olyan fagyasztó berendezéssel kell rendelkezniük, amivel -18 °C vagy az 

alatti maghőmérséklet érhető el, és a halászati termékek ezen a hőfokon tárolhatók. A halászati termékek 

hűtésére használt jeget ivóvízből vagy tiszta tengervízből kell készíteni. 

10. A szárazföldi létesítmények működésére 
vonatkozó előírások 

A fejeltávolítás és zsigerelés műveleteit higiénikusan kell végezni. A fejeltávolítás húsvágó tőkén vagy fejező 

berendezéssel történik. A zsigerelt haltestet folyóvízzel át kell öblíteni. Tilos ugyanakkor a haltestek és 

bármilyen bontott, darabolt halászati termék áztatása. A filézés és darabolás műveleteit úgy kell végrehajtani, 

hogy a filék és szeletek szennyeződése, romlása megelőzhető legyen. A filézés és darabolás a feldolgozás tiszta 

övezetében történik. E művelet a tisztításra és zsigerelésre is használt helyiségben csak időben elkülönítve, 

tisztítás, fertőtlenítés után végezhető. A filézett, szeletelt terméket a lehető legrövidebb időn belül be kell 

csomagolni. Amennyiben ez nem lehetséges, gondoskodni kell a termék hűtve tárolásáról. A jég alatt tárolt, 

csomagolatlan, előkészített, friss halászati termékek tárolására csak olyan tárolóedény használható, mely vízálló 

anyagból készült és résein keresztül elvezeti az olvadékvizet. A rekeszek egymásba rakatolásánál figyelemmel 

kell lenni arra, hogy ne kerülhessen át olvadékvíz a felsőkből a rakat alján elhelyezkedőkbe. A halászati 

termékek fagyasztása esetén megfelelő kapacitású fagyasztóberendezést kell alkalmazni a hőmérséklet gyors 

csökkentéséhez, hogy mielőbb elérhető legyen a -18 °C vagy az alatti maghőmérséklet. Egyúttal megfelelő 

kapacitású hűtő¬berendezés szükséges ahhoz, hogy a terméket ezen a hőmérsékleten tartsák. A tárolótereket fel 

kell szerelni a hőmérséklet regisztrálására szolgáló berendezéssel. A halhús mechanikai, gépi kinyerését a 

filézést követően haladéktalanul el kell végezni, a zsigerelt belső részektől mentes nyersanyag felhasználásával. 

A mechanikus, gépi úton kinyert húst azonnal le kell fagyasztani vagy be kell dolgozni fagyasztásra, illetve 

tartósító kezelésre kerülő termékbe. 

11. Halászati termékek tartósítására alkalmazott 
eljárások 

A halhús nagy víztartalma (78-82%), laza szöveti szerkezete és viszonylag magas pH-ja (≥ 6,0) következtében 

romlásra hajlamosabb, mint az emlősállatok húsa. A halak mikrobiológiai romlását főként a Pseudomonas 

nemzetségbe tartozó fajok és a Shewanella putrefaciens okozzák, de számottevő lehet az Acinetobacter és a 

Moraxella szerepe is, amelyek jégbehűtött halakban is romlást idézhetnek elő. 



 A BAROMFI-, NYÚL- ÉS 

JUHVÁGÁS, VALAMINT A 

HALFELDOLGOZÁS 

TECHNOLÓGIAI HIGIÉNIÁJA, 

HÚSVIZSGÁLATA 

 

 77  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A romlást okozó baktériumok elszaporodása következtében a halhús fehérjéiből mikrobiális dekarboxiláció 

révén hisztamin és egyéb biogén aminok keletkezhetnek. Ezek nagy mennyiségben történő felvétele hányással, 

hasmenéssel és allergiás reakciókkal járó mérgezést (scombrotoxicosis) okozhat, ami főként a nagy mennyiségű 

hisztidint tartalmazó ún. scombroid halfajok - pl. makrélafélék, szardínia, tonhal - fogyasztásakor fordulhat elő. 

Megelőzésének alapvető szempontja a kifogott friss, élettelen hal mielőbbi lehűtése ≤ 4 °C hőmérsékletre, és 

ezáltal a baktériumszaporodás gátlása. A romlott hal kellemetlen savas, keserű, ammóniás szagú, felületét 

ragadós, sárgás-barnás váladék fedi. A pikkelyek felemelhetők, könnyen kiszakíthatók, a bőr ráncos, 

elszíneződött, könnyen lehúzható. A szem homályos, üveges, opálos, beesett. A kopoltyúfedő felemelkedik, 

vörösbarna, a kopoltyúk szárazak, szürkések vagy kenőcsösek. A has deformált, felfúvódott, a végbélnyílás 

nyitott, gyakran előreeső. A zsigerek petyhüdtek, világos színűek, a bélnyálkahártya foszladozó. Az izomzat 

laza, mállékony, vöröses-barnás elszíneződést mutat. A halászati termékek tartósítására általánosan alkalmazott 

eljárás a száraz sózás, a füstölés, a marinádozás, valamint az olajos konzervvé való feldolgozás. 

Sózás 

A leggyakrabban alkalmazott tartósító eljárás - elsősorban hering, szardínia és szardinella esetében - a száraz 

sózás, ami után a kivált szövetnedveket nem távolítják el. A leggyakoribb alapanyaga az eljárásnak a hering. A 

frissen kifogott heringet a kifogás után 12 órán belül - még a halászhajó fedélzetén - kizsigerelik, majd 20 kg 

NaCl/100 kg hal arányban sózzák („enyhe sózás") és légmentesen lezárt hordókban tárolják. A hordókban a 

NaCl a kiváló szövetnedvekkel „sózólé"-t alkot, amelyben a termék 25-35 napon keresztül 0 ... +5 °C között 

érési folyamaton megy át. Amikor a termék a kívánt érettséget eléri, hordókba töltik és légmentesen lezárják. A 

hordós, sózott halakon és halászati termékeken halofil baktériumok, anaerobok és néhány élesztőfaj található, az 

enyhébben sózott termékek romlását viszont tejsavbaktériumok és pszichrotróf enterobaktériumok okozhatják. 

Szárított és sózott halak felületein a kis vízaktivitás miatt csak penészekkel találkozhatunk. Speciális haltermék 

a kaviár, ami a tokfélék sózott ikrája. Közvetlenül a hal kifogása után termelik ki, szitán átpréselik és sózzák. A 

szép kaviár csillogó és 3-5 mm nagyságú szemcsékből áll. 

Füstölés 

Az alkalmazott hőmérséklettől függően megkülönböztetünk hideg (20-30 °C-on több napig tartó), valamint 

meleg (forró) füstölést (90-120 °C-on, néhány órán keresztül). A fagyasztott heringet áramló vízben vagy 

levegőn felengedtetik, a friss ha¬lat a jég közül kiemelik. Osztályozás és öblítés után megfelelő sűrűségű 

sózólében 30-120 percig kezelik oly módon, hogy a hal szöveteiben a sókoncentráció 1,2-2,0%-ot érjen el. 

Ezután a heringeket a kopoltyújukon, vagy száj-, illetve szemüregükön keresztül fémrudakra felfűzik és füstölő 

kocsikra akasztják, majd hidegvizes zuhannyal leöblítik, megszárítják. 

A meleg füstölés 3 fázisból áll: 

1. a hal felületi rétegének szárítása 40-60 °C-on, 90-120 percig 

2. hőkezelés (főzés) meleg füstben 90-120 °C-on, 56-60 percig 

3. a tulajdonképpeni füstölés sűrű füsttel, 80-105 °C-on, 30-90 percig 

A füstölés után a halat levegővel szárítják, majd csomagolják. 

Marinádozás 

A halak ugyancsak régóta ismert tartósítási módja, mely sóoldat és ecet alkalmazásán alapul. A hal húsa a 

marinádozás során jellegzetes ízűvé, a szövetek lágyabbá, puhábbá válnak. Egyúttal a hús könnyen eltávolítható 

lesz a gerincoszlopról és ugyanez érvényes a bőrnek a húsról történő eltávolítására is. A marinádozás történhet 

hidegen vagy hőkezeléssel, illetve panírozással kombináltan. A hideg marinádozás nyersanyagaként általában 

friss vagy fagyasztott, néha sózott, filézett, illetve sózott, kizsigerelt heringet használnak. A hidegen 

marinádozott hal eltarthatósága a termék fajtájától és a tárolás hőmérsékletétől függően néhány hét és néhány 

hónap között változik. A hőkezeléssel történő marinádozás nyersanyaga hering, angolna, folyami orsóhal, 

tőkehal stb. lehet. A termékek eltarthatósági ideje általában rövid, folyamatos hűtés esetén azonban néhány 

hónapig is megőrizhetik minőségüket. A panírozott marinád előállítására rendszerint heringfiléket használnak, 

ritkábban tőkehalat, makrélát, folyami orsóhalat, lepényhalat stb. A hőkezelést a hal 160-180 °C-os olajba 

merítésével végzik 5-12 percig, a hal nagyságától függően. A panírozott halat lehűtés után a csomagolásra 
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szolgáló egységekbe adagolják, majd 2,0-3,5% ecetet, 3-5% NaCl-ot, valamint fűszereket és édesítőszereket 

tartalmazó oldatot öntenek rá. A panírozott marinád eltarthatósági ideje hosszabb, mint az előzőeké. 

12. Olajos konzervek 

Világszerte általánosan alkalmazott tartósítási eljárás az olajos konzervvé való feldolgozás, amihez főként 

szardíniát, esetleg angolnát, illetve egyéb tengeri halat használnak fel. Édesvízi halból is készülhet olajos hal. 

Előbb a hal fejét és zsigerét eltávolítják, majd osztályozzák, dobozba töltik és olajjal feltöltve sterilezik. A 

terméket 1-2 évig dobozban tartva érlelik és csak ezután fogyasztják. A szardínia értékét az alapanyag és az olaj 

minősége határozza meg. 

13. A termelés és a forgalomba hozatal ellenőrzése 

A halászati termékek előállítását és forgalomba hozatalát az illetékes hatósági állatorvosnak rendszeres 

időközönként ellenőriznie kell. Az ellenőrzéseknek ki kell terjedniük a hajókra (amennyiben releváns), a 

szárazföldi létesítményekre, a nagybani piacokra, árverési helyekre, valamint a tárolás, szállítás körülményeire, 

a következők szerint: 

a) a hajókon a helyiségek, berendezések, eszközök tisztasága, a személyzet higiéniai állapota, ami a kikötőben 

való tartózkodás alatt ellenőrizhető, 

b) a kirakodás és az első értékesítés higiéniai körülményeinek rendszeres ellenőrzése, 

c) a szárazföldi létesítmények rendszeres ellenőrzése, különösen annak vizsgálatára, hogy 

- az engedélyezési feltételek továbbra is teljesülnek, 

- a halászati termékeket előírásszerűen kezelik, 

- a műszaki és személyi higiénia feltételei megfelelőek, a működés során érvényesülnek a jó higiéniai 

gyakorlatra és a hőmérsékletre vonatkozó követelmények, 

d) a tárolás és szállítás körülményeinek ellenőrzése. 

14. A halászati termékek hatósági ellenőrzése 

A halászati termékek hatósági ellenőrzésének legalább az alábbiakra kell kiterjednie: 

a) Érzékszervi vizsgálatok. Az élelmiszeripari vállalkozóknak saját vizsgálataik révén biztosítaniuk kell, hogy a 

halászati termékek megfelelnek az érzékszervi követelményeknek. Az illetékes hatósági állatorvosnak 

kirakodáskor vagy forgalomba hozatal előtt minden egyes halászati tételt meg kell vizsgálnia annak ellenőrzése 

céljából, hogy az fogyasztásra alkalmas-e. A vizsgálat mintavételezéssel (szükség esetén) végzett érzékszervi 

ellenőrzést jelent. A vizsgálatokat szükség esetén a termékek forgalomba hozatala után meg kell ismételni, 

figyelemmel arra, hogy a halászati termékeknek meg kell felelniük a frissességi követelményeknek. 

Amennyiben az érzékszervi vizsgálatok alapján kétség merül fel a termékek frissességével kapcsolatban, 

mintavételezést követően vizsgáltatni kell a minták összes illékony bázikus nitrogén (TVB-N) és trimetil-amin 

nitrogén (TMA-N) koncentrációt. A feldolgozatlan halászati termékek nem hozhatók forgalomba, ha a kémiai 

vizsgálatok azt mutatják, hogy túllépték a TVB-N és TMA-N határértékeket. Az egyes fajokra vonatkozó TVB-

N határértékeket a 2074/2005/EK rendelet 25-35 mg/100 g hús értékben határozza meg. 

b) Hisztamin. Az élelmiszeripari vállalkozóknak biztosítaniuk kell, hogy a halászati termékek ne lépjék túl a 

2073/2005/EK rendeletben meghatározott határértékeket. 

c) Maradékanyag és szennyező anyagok. A halászati termékek nem tartalmazhatnak szermaradványokat és 

egyéb a vízi környezetben előforduló szennyező anyagokat olyan mennyiségben, amely meghaladja a vonatkozó 

közösségi rendeletben (1881/2006/EK) meghatározott határértékeket. 
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d) Mikrobiológiai vizsgálatok. A halászati termékek nem tartalmazhatnak a fogyasztó egészségét veszélyeztető 

mikroorganizmusokat (a vonatkozó 2073/2005/EK rendelet nem tartalmaz a halászati termékekre vonatkozó 

külön élelmiszer-biztonsági kritériumot). 

e) Parazitákra vonatkozó ellenőrzés. Az élelmiszeripari vállalkozók feladata, hogy önellenőrzés keretében 

végzett szemrevételezéses vizsgálattal biztosítsák, hogy nem hoznak forgalomba nyilvánvalóan parazitákkal 

fertőzött halakat, halászati termékeket. A szemrevételezéssel történő vizsgálat szabályait a 2074/2005/EK 

rendelet határozza meg. A vizsgálatot reprezentatív számú mintán, szükség esetén (lepényhal vagy halfilé 

esetében) lámpázással kiegészítve kell végezni. A hatósági ellenőrzés során a halakat és a halászati termékeket 

szúrópróbaszerűen vizsgálni kell paraziták jelenlétére. A láthatóan parazitákkal fertőzött halakat és halászati 

termékeket el kell különíteni és fogyasztásra alkalmatlannak kell minősíteni. 

f) Az emberi egészségre ártalmas toxinok. Az élelmiszeripari vállalkozóknak biztosítaniuk kell, hogy nem 

hoznak forgalomba mérgező halakat, illetve biotoxinokat, mint pl. ciguatoxint vagy izombénító toxinokat 

tartalmazó halászati termékeket. 

A halászati termékeket emberi fogyasztásra alkalmatlannak kell nyilvánítani, ha 

a) az érzékszervi, kémiai, fizikai, mikrobiológiai vagy parazitákkal kapcsolatos ellenőrzések azt mutatták, hogy 

nem felelnek meg a vonatkozó közösségi jogszabályoknak, 

b) ehető részeik a vonatkozó jogszabályokban megállapított határértéknél magasabb koncentrációban vagy 

olyan mennyiségben tartalmaznak szennyező anyagokat és szermaradékokat, hogy az élelmiszerrel bevitt 

mennyiségük meghaladná az ember számára elfogadható/tolerálható napi vagy heti bevitelt, 

c) mérgező halakból származik vagy az emberi egészségre veszélyes biotoxinokat tartalmaz, 

d) a hatósági állatorvos megítélése alapján köz- és/vagy állat-egészségügyi veszélyt jelent vagy bármilyen más 

ok miatt alkalmatlan emberi fogyasztásra. 
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Chapter 12. A HÚSKÉSZÍTMÉNY-
ELŐÁLLÍTÁS TECHNOLÓGIAI 
HIGIÉNIÁJA 

A húsfeldolgozó ipar nyersanyagait a húskészítményekben felhasználható húsipari eredetű alapanyagok, az 

adalék-, állomány- és ízkialakító anyagok, valamint a különböző kiegészítő anyagok alkotják. Az alapanyagok 

közé sorolhatók az ipari hús és az ipari szalonna, valamint az ehető belsőségek. A húskészítmények gyártásához 

használt ipari hús többnyire sertés-, marha- vagy baromfihús, esetenként borjú-, juh-, kecske-, nyúl- és vadhús. 

A húskészítmények jellegének, ízének, állományának, gyártástechnológiájának befolyásolására különböző 

adalékanyagok, technológiai segédanyagok és aromák, valamint nagyszámú egyéb anyag kerülhet 

felhasználásra. Ez utóbbiak közé tartoznak pl. az ivóvíz, a fűszerek, a fűszerkeverékek és kivonataik, az étkezési 

só, a cukrok, a starter-, illetve védőkultúrák, a zöldség- és gyümölcsfélék, a gabonamagvak, a liszt, a tojás és a 

feldolgozott tojáskészítmények, a sütőipari termékek, valamint a tej és tejkészítmények. Az előbbiek mellett a 

húskészítmények tartalmazhatnak még különböző kiegészítő anyagokat is. Ide sorolhatók az étkezési 

melléktermékek (húsipari eredetű melléktermékek), mint pl. a sertésbőrke, az inak és kötőszöveti hártyák, az 

étkezési vér, a szeparált sertéshúspép, a nem tejelő tőgy, a baromfibőr és a szeparált baromfihúspép, valamint a 

feldolgozott növényi és/vagy állati eredetű anyagok (pl. szójafehérje-koncentrátum, tejfehérje-készítmények, 

keményítők) és húskivonatok, fehérjehidrolizátumok, aminosavak. 

1. A töltelékes húskészítmények gyártásának főbb 
technológiai műveletei 

A töltelékes áruk jellemző képviselői a vörösáruk (pl. párizsi, virsli, krinolin), a felvágottak (pl. olasz, veronai), 

a kenősáruk és pástétomok (pl. kenőmájas), a hurkafélék (pl. májas hurka, bácskai), a hússajtok (pl. 

disznósajtok), a kolbászfélék (pl. debreceni), valamint a nyers, fermentált húskészítmények (pl. nyerskolbász, 

téliszalámi). 

A felvágó, csontozó termekben észlelhető gyakoribb műszaki-technológiai hiányosságok a következők: 

• a terem hőmérséklete meghaladja az előírt maximum 12 °C-ot, a hőmérséklet regisztrálása nem történik meg, 

• a csontozó szalagok, felületek folyamatos mosása, fertőtlenítése nem elfogadható, nincs a megkívánt helyeken 

kézmosó, illetve eszközfertőtlenítő berendezés. 

• a szellőzés nem megfelelő, a meleg üzemrészektől nincs kellő légtechnikai elkülönítés, 

• a húsgyűjtő edényzetek és szállítóeszközök (targonca, kocsi, láda stb.) újrafelhasználás előtti mosása nem 

megoldott. 

Az alapanyaghűtőben az alábbi higiéniai hiányosságok fordulhatnak elő: 

• a hűtött hús maghőmérséklete meghaladja az előírt maximum +7 °C-ot, 

• a hűtőben együtt tárolják a húst és a belsőségeket, mert nincs belsőséghűtő, ahol a belsőség maghőmérséklete 

nem lehet magasabb mint +3 °C, 

• a tároló edényzetekben feldolgozásra előkészített alapanyag szennyeződött (kondenzvíz, egyéb idegen 

anyagok), 

• egyéb idegen, esetleg szaghatású anyagokat (pl. fokhagymát) az alapanyaggal együtt tárolnak. 

• A technológiai folyamatok során jelentkező gyakoribb higiéniai hiányosságok a következők lehetnek: 

• a megmunkáló helyiségek hőmérséklete nem megfelelő (12 °C felett), 
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• a kéz- és eszközfertőtlenítő berendezések hiánya, vagy elégtelen száma, nem megfelelő elhelyezése és 

karbantartása, 

• az eszközök és berendezések nem megfelelő tisztítása, fertőtlenítése (keverők, targoncák, kutterek stb.), 

• a formázásra használt asztalok helytelen kiképzése (nincs pereme, így a mosóvíz szétfolyik, vagy a mosóvíz 

nincs közvetlenül bűzelzáró megoldással bekötve a csatornarendszerbe), 

• kondenzáció (ami a főző-füstölő helyiségekben is előfordul) jelentkezése, 

• a gyártáshoz felhasznált fűszerek rendszeres mikrobiológiai vizsgálatának elmaradása. 

A hőkezelést általában főző-füstölő szekrényekben végzik. Ennek megfelelően a hőkezelés eszközei többnyire a 

víz és/vagy a vízgőz. A töltelékes áruk hőkezelése rendszerint füstöléssel együtt történik. A füstölés célja a 

tartósítás mellett elsősorban a megfelelő szín és íz kialakítása. A főtt, töltelékes készítményeket (pl. vörösárukat) 

többnyire 70-75 °C-ig terjedő hőfokon ún. melegfüstöléssel kezelik. A füstölés azonban történhet ennél 

magasabb hőfokon is (forrófüstölés, lángolás), illetve alacsony < 20 °C hőmérsékleten (hidegfüstölés, nyers, 

pácolt termékek, sonkák, kolbászok, szalonnák esetében). Hőkezelés nélkül, érleléssel, szárítással és 

hidegfüstöléssel előállított húskészítmények jellegzetes képviselői a szalámi- és szárazkolbász-féleségek. A 

nyers kolbászok külön csoportját alkotják a starterkultúrás termékek, amelyek esetében a hozzáadott kultúrák 

(főként lactobacillusok) anyagcsere-tevékenysége során keletkező tejsav hatására kialakuló alacsony pH (≤ 5,3) 

is jelentős szerepet játszik a tartósításban. 

Az ismertetett folyamatok során észlelhető gyakoribb higiéniai hiányosságok: 

• a betöltött termék főzése-füstölése késedelmet szenved, nem folyamatos a műveletsor, 

• a füstölő keretek és füstölőrúdak időnkénti tisztítása elmarad vagy hiányos, 

• a főző-füstölő berendezés hőmérsékleti és idő paraméterei nem ellenőrizhetők, nem vezetnek főzési naplót, 

• a főző-füstölő szekrények higiéniai állapota (tisztítás hiánya, túlkormozott) nem megfelelő, 

• áru hűtése elmarad, illetve nem megfelelő, 

• a hűtőtárolás előtt elmarad az áru pihentetése. 

A húskészítmények csomagolására, címkéjére fel kell helyezni az azonosító jelölést, illetve azt fel kell tüntetni a 

kísérő dokumentációban is. Azonosító jelölés nélküli termék nem hagyhatja el az üzem területét. A hűtést 

igénylő termékeket 0 ... + 5 °C közötti hőmérsékleten ajánlott tárolni, ettől eltérő tárolási hőmérsékletek 

megadását a gyártónak tárolási kísérletekkel kell igazolnia. A hűtőtárolás során a légsebességet úgy kell 

kialakítani, hogy ne képződhessen páralecsapódás a húskészítmény felületén, de egyúttal akadályozza meg a 

felület kiszáradását, kérgesedését. A már lehűtött húskészítményeket távol kell tartani a frissen hőkezelt és még 

meleg termékektől. A hűtött tárolást igénylő húskészítményt nem szabad lefagyasztani. A száraz- és füstöltáruk 

tárolását a termék jellegének megfelelő száraz, jól szellőző helyiségben, az évszaktól függően 14-18 °C-on 

(célszerűen klimatizált körülmények között) végezzük. 

Gyakoribb higiéniai hiányosságok: 

• az egyedi csomagolást végző gépek olyan meghibásodása, amely nem teszi lehetővé a teljes és zárt 

csomagolást (hibás hegesztés, csomagolóanyag szakadása stb.), 

• a csomagológép rendeltetésszerű működése, higiéniai állapota nem ellenőrizhető, 

• a hűtőraktárak hőmérséklete az előírtnál (maximum +5 °C) magasabb, annak folyamatos regisztrálása és 

felügyelete elmarad. 

2. A darabolt húskészítmények gyártástechnológiája 

A dobozba zárt húskészítmények többségükben a magasabb árfekvésű, biológiailag értékesebb termékek 

(húskonzervek) csoportjába tartoznak. Az alapanyag meghatározása már az élő, vágásra küldött állatok 

szelekciójával kezdődik. Sok esetben a tenyésztési, tartási, takarmányozási (pl. sonkasertés) viszonyokat úgy 



 A HÚSKÉSZÍTMÉNY-

ELŐÁLLÍTÁS TECHNOLÓGIAI 

HIGIÉNIÁJA 

 

 82  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

szabályozzák, hogy jobb minőségű és a nemes húsrészekben kedvezőbb kihozatalú vágóállatok álljanak 

rendelkezésre. Fontos szempont az is, hogy a vágástechnológia korszerű (kábítás, elvéreztetés, konvejorizált 

vágóvonalak adottságai stb.) legyen és a vágásra való előkészítés, a vágás előtti pihentetés, az állatokkal való 

bánásmód a készítmény megfelelő minőségét szolgálja. A dobozolt húskészítmények csontozását legtöbb helyen 

csak az erre a célra igénybe vett hűtött sonkacsontozóban végzik. A húsokat kicsontozzák, íntalanítják és 

zsírtalanítják. Ezek a műveletek többnyire konvejorizált vonalon, szalagrendszerben történnek. A szalag végén 

összegyűjtött színhúst darabonként és szín szerint szétválogatják, az eltávolított húsrészek (ín, hártya, csont) 

pedig külön-külön ládákba kerülnek. 

Gyakoribb higiéniai hiányosságok: 

• a sonka előhűtőben és/vagy sonka csontozóban a sonkaalapanyag maghőmérséklete meghaladja a +7 °C-ot, 

• a csontozóban a teremhőmérséklet magasabb mint 12 °C, 

• a testrészek hűtőtárolására használt eszközöket újrafelhasználásuk előtt nem megfelelően mossák el (pl. 82 °C 

víz hiánya), 

• a sonka csontozóban a kéz- és eszközfertőtlenítő berendezések kiképzése, száma nem elegendő, illetve 

elhelyezésük nem megfelelő, 

• a szállítószalagok mosása, illetve fertőtlenítése nem megfelelő (pl. a mosótagban a 82 °C hőmérsékletű víz 

meglétének hiánya), 

• nincsenek felszerelve kés, illetve fenőacél tokok, ezért azokat a munkafelületeken tárolják. 

Pácolás 

A pácolás a dobozolt húskészítmények gyártásának egyik fontos alapművelete, kombinált szín- és ízkialakító, 

tartósító kezelése. Célja a termékre jellemző tartós, piros szín, valamint jellegzetes íz és állag kialakítása, 

továbbá a mikroorganizmusok szaporodásának gátlása. A dobozolt sonka és lapocka pácolását általában 

gyorspácolással, rendszerint tumblerekben végzik. A pácolóhelyiségben a hőmérséklet nem haladhatja meg a 12 

°C-ot. A termelés jellegét és volumenét figyelembe véve a páclevet receptúra szerint előre elkészítik. A páclé 

összetételét látható és ellenőrizhető helyen, a páclé előkészítő helyiség falára ki kell függeszteni és a 

gyártásokról, ellenőrzésekről helyben naplót kell vezetni. A gyorspácoláson átesett árut ezután vákuum alatt, 

sűrített levegő felhasználásával do¬bozba töltik, mérik, majd gép segítségével a fedéllemezzel a dobozt lezárják. 

Hőkezelés 

Teljes konzerveknél a Cl. botulinum spórák teljes pusztulását kell elérni, amelyhez legalább 2,52 perces 121,1 

°C-os hőkezelés (F0-érték) szükséges. A félkonzervek hőkezelésénél viszont a pasztőrözési számításokat az 

enterococcusok elpusztulásához igazítják. Technológiailag ez az úgynevezett hideg pontban (az áru geometriai 

közepe) legalább egy másodperces 69,8 °C-os hőkezelést jelent. A gyakorlatban - biztonsági faktorral - 70-72 

°C maghőmérsékletű kezelést alkalmaznak. Ellenőrzésként hőérzékelőt vezetnek a termék belsejébe. A korszerű 

berendezések¬ben a hő közlését pontosan irányítani és ellenőrizni lehet. A hőkezelt terméket minél hamarabb le 

kell hűteni. A hűtővízbe klórt kell adagolni úgy, hogy a hűtés végén legalább 2 mg/liter klórt tartalmazzon. Ezt 

követően a dobozok felületéről leszárítják a hűtővizet és az árut +4 °C-os hűtőbe helyezik. 

Gyakoribb higiéniai hiányosságok a dobozolt készítmények gyártása során: 

• a tumblerek újrafelhasználás előtti mosása és fertőtlenítése (82 °C-os víz) nem történik meg, illetve a 

berendezések tisztítását nem erre a célra kijelölt és berendezett (pl. páraelszívás) helyiségben végzik, 

• a megmunkáló termek hőmérséklete meghaladja az előírt 12 °C-ot, töltés előtt az üres dobozok mosása, 

fertőtlenítése elmarad, 

• a zárás után elvégzett vizsgálatok eredményei nem megfelelőek (zárógép-beállítási, illetve 

dobozdeformálódási hibák), 

• a főzőszekrények hőkezelésre vonatkozó paraméterei nem állandóak, illetve nem ellenőrizhetők (pl. nincs 

ellenőrző hőmérő felszerelve), 
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• a hűtővíz klórtartalmának beállítása nem igazolható, a tényleges klórtartalma ellenőrizhetetlen (pl. nincs 

automatikusan működő klórozó berendezés). 

3. A főbb termékcsoportok technológiai és 
mikrobiológiai jellemzői 

Vörösáruk és felvágottak 

A vörösáruk húspépből („prádból") előállított, bélbe töltött, füstölt, majd hőkezelt húskészítmények. A húspépet 

húsból és szalonnából (esetenként bőrkéből) nitrites pácsó és vér hozzáadásával állítják elő. Az idegen vizet 

többnyire jégpehely formájában adják a masszához. A víz alapvetően a fehérjéknek só jelenlétében történő 

duzzadását biztosítja, és az így keletkező megduzzadt fehérje hálószerűen zárja aztán magába a zsírt és a vizet. 

A bélbe töltött vörösárut rövid ideig melegen vagy forrón füstölik, fokozatosan növelt hőmérsékleten (40, 60, 80 

°C), majd kb. 75 °C hőmérsékleten 70 °C maghőmérséklet eléréséig hőkezelik. A magas, > 90 °C-on történő 

füstölés zsírkiválást okozhat. Utána a terméket hideg vizes zuhannyal szobahőmérsékletre hűtik, majd 

hűtőtérben folytatják a hűtést, a megkívánt ≤ 5 °C eléréséig. A felvágottfélék technológiája alapvetően hasonló a 

vörösárukéhoz, a nyersanyagok kiválasztását, aprítását, a bélbe töltést, a füstölést, a főzést és a hűtést tekintve. 

Ugyanakkor a felvágottak esetében a húspépbe darabos, mozaikképző alkotókat (hús-, illetve 

szalonnaszemcséket) kevernek, amelyek lehetnek előzetesen pácoltak is. Fűszerezésük intenzívebb, mint a 

vörösáruké, jellemző fűszerük gyakran a fokhagyma. A vörösáruk gyártásának általában két olyan műveleti 

eleme van, amelyeken alkalmazott szabályozással a lényeges élelmiszer-biztonsági veszélyek megelőzhetők, 

illetve elfogadható szintre csökkenthetők. Ezek a kritikus szabá¬lyozási pontként tekinthető műveletek a 

füstölés vagy főzés, illetve a hűtőtárolás. A veszély mindkét esetben mikrobiológiai, az elégtelen hőkezelés, a 

nem megfelelő maghőmérséklet miatt a mikrobák túlélése, illetve a nem megfelelő hűtési hőfok és/vagy a túl 

hosszú idejű tárolás miatt bekövetkező mikrobaszaporodás. Kritikus határértékek a gyártmánylap előírásai 

szerinti hőkezelési maghőmérsékletek és a hűtött késztermékek tárolási ideje. Felügyelő eljárások a hőkezelés, 

füstölés ellenőrzése, a hőmérsékletek és hőntartási idők regisztrálása minden hőkezelésnél, füstölésnél, illetve 

valamennyi hűtött terem hőmérsékletének folyamatos regisztrálása és felügyelete (célszerűen kétóránként), 

valamint a tárolási időtartamok folyamatos számítógépes ellenőrzése. A vörösáruk és a felvágottak a gyorsan 

romló húskészítmények közé tartoznak, tárolásukat 0 ... +5 °C között kell végezni. Amennyiben a felhasznált 

alapanyagok, segédanyagok és fűszerek mikrobiológiai minősége, valamint a technológiai higiénia megfelelő 

volt, a termékek az előírt minőségmegőrzési időn belül romlás nélkül eltarthatók. A romlás leggyakoribb oka a 

nem megfelelő hűtőtárolás, ami a bélbe töltött termékeken felületi nyálkásodást okoz (főként Pseudomonas, 

Acitenobacter, Moraxella, Alcaligenes elszaporodása miatt). Gyakran hasonló jelenséggel találkozhatunk a 

vákuum- vagy védőgázas csomagolású termékek kibontása után néhány nappal a hűtőszekrényben történő 

tárolás esetén is. 

Pácolt termékek 

A pácolt termékek aprítatlan darabos húsból, gyakran többféle szövetet is magába foglaló testrészből (pl. bőrös, 

szalonnás comb, lapocka) készülő hústermékek, amelyek metszéslapján az eredetei szövetszerkezet 

felismerhető. A pácolt termékek lehetnek nyersek, amelyek lassú pácolással és száraz sózással (NaN03 + NaCl), 

esetenként nedves fedőpácolással kiegészítve készülnek (pl. pármai sonka, illetve hagyományos kötözött sonka), 

vagy hőkezeltek, amelyek gyártását gyorspácolással (NaN02 + NaCl) végzik (pl. gépsonka, fóliás sonka). A 

hagyományos, lassú pácolással előállított termékek pácolási-érlelési ideje hosszú, több hónap (a pármai sonkáé 

mintegy 1 év), ami megfelelő védelmet nyújt a különböző kórokozó, illetve romlást okozó mikrobákkal 

szemben. Ez alatt a víz lassan vándorol ki a termékből, és ezáltal a termék minden részében egyenletes víz- és 

sótartalom jön létre, másrészt a szöveti és bakteriális enzimek hatására kialakul a termékre jellemző, sajátos íz. 

A nyers, lassú pácolással előállított termékek vízaktivitása < 0,90, ami megfelelő védelmet nyújt a különböző 

kórokozó, illetve romlást okozó mikrobákkal szemben, ezáltal a termékek szobahőmérsékleten több hónapon át 

eltarthatók. A termékek biztonságát és minőségét ugyanakkor befolyásolhatja a nyersanyagok kezdeti mikrobás 

szennyezettsége, az érlelés alatti hőmérséklet (célszerűen < 5 °C, amíg a vízaktivitás 0,96 alá csökken), a 

megfelelő sókoncentráció (5-7%) és a nyersanyag pH-ja (pl. DFD-húsok). A nyers, kis vízaktivitású pácolt 

termékekben mikrobás veszélyt a Staphylococcus aureus okozhat, ami 0,83-os vízaktivitás-értékig képes 

szaporodni, de toxint aw, 0,90 alatt általában már nem termel. Amennyiben a csontok közelében a só és a nitrit-

koncentrációja az adott mikroökológiai feltételek között nem elegendő a Clostridium botulinum gátlásához, a 

baktérium elszaporodva súlyos megbetegedést okozhat (botulizmus). A hagyományos húsvéti termékek 

esetében a nyersanyag mellett a páclé szennyezettsége is jelentős lehet. A megfelelően kezelt páclé mikroflóráját 

főként Micrococcus, Lactobacillus és Vibrio fajok jellemzik, de amennyiben a páclé sókoncentrációja nem elég 
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nagy, vagy magas a pácolási hőmérséklet, a páclében nemkívánatos Gram-negatív baktériumok is 

elszaporodhatnak. A nyers, vegyes pácolással előállított termékek mikrobiotáját jellemzően Gram-pozitív 

baktériumok (pl. Micrococcus, Lactobacillus, Brochotrix) alkotják. A gyorspácolású termékeket a pácolás után 

jellemzően pasztőrözik (pl. gépsonka, fóliás sonka), ami által a kórokozó mikrobák vegetatív alakjai 

elpusztulnak és a romlást okozó mikroorganizmusok száma olyan mértékben csökken, hogy hűtve tárolva (0 ... 

+5 °C között) több hétig eltarthatók. A termékekre jellemző nagyobb vízaktivitási érték (aw 0,97) azonban nem 

elegendő ahhoz, hogy a mikrobiológiai romlást szobahőmérsékleten is megakadályozza. 

Nyers, fermentált húskészítmények 

A csoportba olyan nem hőkezelt kolbász- és szalámifélék tartoznak, amelyek mikrobiológiai stabilitását és 

eltarthatóságát a kis vízaktivitás és egyéb kezelések, illetve anyagok, mint a nitrátos vagy nitrites pácsó, 

füstkomponensek biztosítják, illetve annak kialakításában a fermentáció során keletkező tejsav pH-csökkentő 

hatása is jelentős. A kis vízaktivitású, normál pH-értékű fermentált, nyers kolbászokat régóta ismerjük, ezért 

ezeket hagyományos szárazkolbászoknak (szárazáruknak) nevezzük. Jellemzőjük a ≤ 0,90 vízaktivitás és az 5,8-

6,0 pH-érték. A hagyományos nyers kolbászok esetében a tejsavképződés kisebb mértékű, és az jellemzően a 

hús természetes mikroflórájának és szöveti enzimjeinek hatására megy végbe. A hagyományos szárazkolbászok 

mikrobiológiai stabilitását elsődlegesen a kis vízaktivitás biztosítja. Amíg ez ki nem alakul, addig a 

nemkívánatos mikroorganizmusok elszaporodását a hőmérséklet alacsonyan tartásával (< 15 °C) lehet 

megakadályozni. A kis pH-értékű fermentált, nyers kolbászokat rendszerint beoltják tejsavtermelő 

starterkultúrával, ezért ezeket starterkultúrás nyers kolbászoknak is nevezzük. E termékek előállításakor a 

starterkultúrák elszaporodásához és tejsavtermeléséhez szénhidrátot is adagolnak olyan koncentrációban, amely 

elegendő a kívánatos pH-csökkenéshez (végső pH = 5,3). További különbség a hagyományos szárazáruhoz 

képest, hogy ebben az esetben az érlelést a kellő tejsavtermelődés elősegítésére magasabb hőmérsékleten kezdik 

(22-24 °C), majd a kívánt pH-érték elérése után csökkentik a hőmérsékletet (15 °C alá), a további, nemkívánatos 

pH-csökkenés megelőzésére. 

A hagyományos szárazárura jellemző, hogy hosszú ideig érlelik, ami átmérőtől függően 3 héttől 3 hónapig 

terjedhet. Ez idő alatt a vízaktivitás a készítményekben olyan mértékben csökken, ami a kórokozó és a romlást 

okozó baktériumok gátlása révén mikrobiológiailag stabil, hűtés nélkül, szobahőmérsékleten, hosszú időn 

keresztül eltartható terméket okoz. 

4. A fermentált nyers kolbászok gyártásának főbb 
lépései a következők: 

• a nyersanyagként használt húst és szalonnát kisebb darabokra vágják és lefagyasztják -2 ... -6 °C közötti 

hőmérsékletre, ez a kutterezés során a megfelelő apríthatóságot teszi lehetővé és megelőzi a kenőcsössé válást, 

• a fagyasztott szalonnát a kutteren előaprítják, majd hozzáadják a fagyasztott húst és folytatjuk az aprítást a 

kívánt, általában 5-8 mm-es szemcseméretig, 

• az aprítás befejezése után hozzáadják a nitrites pácsót, a sót és a fűszereket, majd egyenletesen elkeverjük, 

• a 0 ... -2 °C hőmérsékletű pasztát bélbe töltik (ma főként műbelet használnak erre a célra, csak kolbászféléknél 

vesznek igénybe természetes sertés vékonybelet), 

• a felület leszárítása után következik a hidegfüstölés, amely alatt a hőmérséklet < 10-12 °C, a nemkívánatos 

mikrobák elszaporodásának gátlására, a füstölés időtartama, a füst intenzitásától és a füstöltségi igénytől 

függően 1-2 naptól 1-2 hétig változhat, 

• a füstölést követően kerül sor az érlelésre, illetve szárításra, aminek elején a hő-mérséklet ugyancsak alacsony, 

majd a vízaktivitás csökkenésekor valamelyest növelhető (de ne emelkedjen 16-17 °C fölé); a szárítást addig 

folytatják, amíg a vízaktivitás aw = 0,90 alá csökken, ami általában 35-40% tömegveszteséget jelent (ilyenkor a 

kezdeti, mintegy 50%-os víztartalom kb. a felére csökken). 

A starterkultúrás nyers kolbászok gyártása során az anyag-előkészítés és a szalonna, valamint a hús aprítása 

alapelveiben megegyezik a hagyományos szárazáruéval. Ezt követően azonban a starterkultúrák 

elszaporodásához és a tejsavtermeléshez szükséges cukrot, majd közvetlenül a starterkultúrát adagolják a 

kutterbe, további aprítás után pedig a fűszereket, és a legvégén a nitrites sókeveréket. Ennek az a célja, hogy a 

tömény sókeverék minél kevésbé érintkezzen a starterkultúrával. Az érlelést az első 2-3 napon a hozzáadott 
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starterkultúrák anyagcsere-aktivitásuk elősegítésére viszonylag magas, 22-24 °C-on végzik, majd amikor a kellő 

mennyiségben termelődött tejsav hatására a pH 5,3 alá csökkent, a folyamatot a hőmérséklet csökkentésével (15 

°C alá) lassítják, hogy megakadályozzák a további tejsavképződést. Ezt követően ezen a hőmérsékleten 

folytatják az érlelést és a szárítást, szükség esetén a füstölést. A starterkultúrás termékek víztartalma (35-40%) 

és vízaktivitása (aw ≤ 0,95) nagyobb, mint a hagyományos szárazárué, de ezzel a viszonylag alacsony pH-

értékkel (pH ≤ 5,3) és sótartalommal együtt megfelelő mikrobiológiai stabilitás és eltarthatóság biztosítható 

hűtés nélkül is. A fermentált nyers kolbászok normál mikrobiotáját Lactobacillus, sótűrő, nitrátredukáló 

Micrococcus és Enterococcus fajok, valamint élesztőgombák alkothatják. Felületükön esetenként penészgombák 

jelenhetnek meg. Különösen a fermentáció kezdeti szakaszában fennállhat a S. aureus által történő enterotoxin-

termelés veszélye. 
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Chapter 13. HATÓSÁGI 
ÉLELMISZERELLENŐRZÉS, A 
RAKTÁROZÁS ÉS 
TERMÉKELTARTHATÓSÁG 
ÉLELMISZER-BIZTONSÁGI 
VONATKOZÁSAI 

A hatósági ellenőrzés általános szabályait a 882/2004/EK rendelet tartalmazza. Az élelmiszer-higiéniai 

igazgatás középpontjában az ellenőrzési cselekmény áll. Az élelmiszer-higiéniai kritériumok és követelmények 

érvényre jutásáról, a feltételek meglétéről, továbbá kötelezést tartalmazó intézkedések végrehajtásáról csak 

ellenőrzés alkalmával lehet bizonyosságot szerezni. 

Az élelmiszer-higiéniai hatósági ellenőrzési cselekmény tárgyköre szerint: 

• élelmiszer-higiéniai vizsgálat, 

• élelmiszer-higiéniai ellenőrzés, 

• élelmiszer-higiéniai szemle lehet. 

Élelmiszer-higiéniai vizsgálat 

Tárgya: a vágóállat levágása alkalmából a hús, további meghatározott esetekben a húskészítmény, valamint az 

egyéb állati eredetű termék. 

Módszerei: 

• az élő állatok egyedi vagy állomány vizsgálata, 

• a levágott (elejtett, kifogott stb.) állat húsvizsgálata, 

• az élelmiszer fogyaszthatóságának érzékszervi, fizikai, kémiai és műszeres vizsgálata, 

• az élelmiszer megszemlélése, 

• mintavétel, 

• laboratóriumi vizsgálat (mikrobiológiai, toxikológiai) módszerének egyenkénti vagy együttes használata. 

Élelmiszer-higiéniai ellenőrzés 

A hatósági állatorvosnak kell az előállítás és forgalomba hozatal helyén folyamatosan vagy esetenként 

elvégeznie. 

Élelmiszer-higiéniai ellenőrzés alá tartozik: 

• az a hús és húskészítmény, amelyet hatósági állatorvos korábban már megvizsgált, 

• minden húskészítmény, 

• a hal és egyéb vízi állat húsa, 

• a tej és tejtermék, 
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• a tojás és tojáskészítmény, 

• a bélkészítmény. 

Élelmiszer-higiéniai szemle 

A hatósági állatorvos az élelmiszer termelés, feldolgozás, tárolás és forgalmazás élelmiszer-higiéniai feltételeit a 

szemle során ellenőrzi és állapítja meg. Ez történhet az élelmiszer előállító vagy forgalmazó hely 

• üzemeltetésére történő felkészülésekor, 

• üzembe helyezése alkalmából, 

• üzemeltetése során. 

1. A hatósági élelmiszer-ellenőrzés szervezete 
Magyarországon 

A magyar hatósági ellenőrzés a XIX. század végén, a XX. század elején kezdett kialakulni. A folyamatos 

fejlődés során (különösen a XX. század második felének közigazgatási intézkedései hatására) egy alapvetően 

központosított, de megosztott felelősségen és hatáskörön alapuló szervezeti rendszer jött létre. Ezt a század 

utolsó évtizedében három élelmiszer-ellenőrző hatósági szerv működése jellemezte (1995. évi XC. törvény az 

élelmiszerekről): 

• a közegészségügyi járványügyi és egészségvédelmi feladatokat ellátó szervezet (Állami Népegészségügyi és 

Tisztiorvosi Szolgálat, ÁNTSZ), 

• a fogyasztóvédelmi feladatokat ellátó szervezet, 

• a megyei (fővárosi) állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomások. 

A 2003. évi élelmiszertörvény alapvetően ugyanezt a megosztást követte, egyértelműen nevesítve az egyes 

feladatok ellátásáért felelős szervezeteket, majd a 2005. évi CLIX. törvény (az egyes élelmiszer-biztonsággal 

kapcsolatos törvények módosításáról) módosítása az ellenőrző hatóságok körét kiegészítette a Növény- és 

Talajvédelmi Központi Szolgálattal, valamint a Zöldség-Gyümölcs Minőség-ellenőrző Szolgálattal (amivel 

ekkor a zöldség- és gyümölcsellenőrzés a fenti szolgálatokhoz került). Gyakorlatilag hasonló szervezeti felállást 

követett a hatósági élelmiszer-ellenőrzés rendjéről kiadott 302/2005. (XII.25.) Kormány rendelet is, négy 

alapvető hatóság (közegészségügyi hatóság, állat-egészségügyi, növényvédelmi és fogyasztóvédelmi hatóság) 

megjelölésével. A feladatmegosztásban a korábbiakhoz képest változásként jelentkezett, hogy az élelmiszer-

forgalmazó helyekre vonatkozó élelmiszer-higiéniai követelmények teljesítésének ellenőrzési feladata 

közegészségügyi hatósági feladatként került meghatározásra. A kormányzati szervezetek átalakításával 

összefüggő törvénymódosításokról szóló 2006. évi CIX. törvény - többek között - módosította az 

élelmiszerekről szóló 2003. évi LXXXII. és az állategészségügyről szóló 2005. évi CLXXVI. törvényt. A 

módosításnak megfelelően a hatósági élelmiszer-ellenőrzés szakterületek szerint megosztott feladatait a 

következő szervezetek látják el: 

• élelmiszer-biztonsági szerv, 

• egészségügyi államigazgatási szerv, 

• növényvédelmi szerv. 

• A fenti hatóságok ellenőrző munkáját az élelmiszer-biztonsági szerv koordinálja, amelynek keretében kerül 

sor: 

• az ellenőrzési tervek, illetve módszerek egyeztetésére, összehangolására, 

• szükség szerint összehangolt, közös ellenőrzések szervezésére, 
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• az ellenőrzési tapasztalatok, illetve ellenőrzői jelentések kicserélésére. 

Az élelmiszer-ellenőrzés szervezeti felállása és működése tekintetében is jelentős változást hozott a 

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (továbbiakban MgSzH) létrehozásáról és működéséről szóló 274/2006. 

(XII.23.) Kormány rendelet. Ennek megfelelően 2007. január l-jén a korábbi megyei/fővárosi állat-egészségügyi 

és élelmiszer-ellenőrző állomások (a továbbiakban: állomások) és az országos illetékességű, korábbi referencia 

intézeteik (Országos Állat-egészségügyi Intézet, OÁI; Állatgyógyászati Oltóanyag-, Gyógyszer- és Takarmány-

ellenőrző Intézet, ÁOGVTI; Országos Élelmiszervizsgáló Intézet, OÉVI) megszűntek. Jogutódjuk - csakúgy, 

mint az állomásoké - az MgSzH. Az MgSzH-t elnök vezeti, a szakterületekért felelős egyik elnökhelyettes az 

élelmiszerlánc-biztonsági elnökhelyettes. Az egységes élelmiszer-biztonsági szervezet kialakításával 

összefüggésben kiadott 138/2007. (VI.18) Kormány rendelet további változásokat, illetve pontosításokat hozott 

az élelmiszer-ellenőrzés szervezeti rendszerében és az ellenőrzési feladatok megosztásában. A hatósági 

élelmiszer-ellenőrzés rendjéről szóló 302/2005. (XII.25.) Kormány rendelet módosítása révén az élelmiszer-

ellenőrzésben a továbbiakban három hatóság vesz részt: 

a) az élelmiszer-biztonsági szerv, amely az MgSzH központját, illetve területi szerveit foglalja magába, 

b) a közegészségügyi hatóság, amely az ÁNTSZ regionális, illetve kistérségi intézeteit jelenti, 

c) a fogyasztóvédelmi hatóság, amely körbe a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség és a területi fogyasztóvédelmi 

felügyelőségek tartoznak. 

A 138/2007. (V.28.) Kormány rendelettel módosított 302/2005. (XII.25.) Kormány rendelet előírásai szerint 

hazánkban a hatósági élelmiszer-ellenőrzés feladatait az élelmiszer-biztonsági szerv, valamint a 

közegészségügyi és a fogyasztóvédelmi hatóság látja el. 

Élelmiszerbiztonsági szerv ellenőrzési feladatai: 

Az élelmiszer-biztonsági szerv valamennyi élelmiszer-vállalkozó esetében kizárólagos hatáskörrel ellenőrzi, 

illetve vizsgálja: 

a) az élelmiszer-biztonsági előírások betartását és az élelmiszerek élelmiszer-biztonsági megfelelőségét, nyomon 

követhetőségét, az élelmiszerek élelmiszer-minőségi megfelelőségét, jelölését, csomagolását, továbbá elbírálja 

az élelmiszer fogyaszthatóságát, 

b) az állati eredetű melléktermékek és az élelmiszer-hulladékok kezelését és ártalmatlanná tételét állat-

járványügyi és élelmiszer-biztonsági szempontból, állatjárvány fennállása vagy annak gyanúja esetén pedig az 

állat-járványügyi és járványvédelmi előírások betartását. 

Az élelmiszer-biztonsági szerv további élelmiszer-ellenőrzési feladatai: 

c) a vendéglátóhelyen ellenőrzi/vizsgálja az a) pontban meghatározott szempontokat az élelmiszer-összetevők és 

-alapanyagok tárolására szolgáló raktárban, az anyagok beszerzése, tárolása és kezelése tekintetében, 

d) a közegészségügyi hatóság értesítése alapján élelmiszer eredetű megbetegedés vagy annak gyanúja esetén az 

élelmiszerrel kapcsolatos ellenőrzést és vizsgálatot végez - az e) pontban foglalt eltéréssel - az 

élelmiszerlánchoz tartozó bármely területen és helyen (a vizsgálat lezárásáig folyamatosan tájékoztatva a 

közegészségügyi hatóságot), 

e) a vendéglátóhelyen a d) pontban foglalt ellenőrzést és vizsgálatot a vendéglátó termék előállításához használt 

élelmiszer-összetevők és -alapanyagok eredetének vonatkozásában végzi, 

í) az élelmiszerrel kapcsolatban ellenőrzést és vizsgálatot végez az élelmiszerlánchoz tartozó bármely területen 

és helyen az emberi egészségre veszélyes élelmiszer forgalomba kerülésekor, 

g) ellenőrzi az Európai Unión kívüli országból (a továbbiakban: harmadik ország) belépő élelmiszerek 

élelmiszer-biztonsági és -minőségi megfelelőségét, 
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h) vizsgálja a forgalomba hozott, illetve harmadik országból érkező feldolgozatlan és feldolgozott növényi 

eredetű mezőgazdasági termékek és élelmiszerek kémiai szennyezőanyag tartalmát, 

i) ellátja a jogszabályban meghatározott zöldség-gyümölcs ellenőrzési feladatokat, ellenőrzi a belföldön 

megtermelt, forgalomba hozott, illetve kivitelre vagy behozatalra szánt zöldséget, gyümölcsöt és az 

előállításukkal, forgalmazásukkal kapcsolatos követelményeket, 

j) ellenőrzi az előállítás és a forgalmazás területén a szőlőtermesztésről, valamint a borgazdálkodásról szóló 

jogszabályokban foglaltak betartását a belföldön forgalomba hozott, közfogyasztásra szánt, továbbá az export és 

import borok, borpárlatok, borászati készítmények tekintetében. Az élelmiszer-biztonsági szerv - a 

vámhatósággal együttműködve - összehangolt közös ellenőrzéseket végez a nagykereskedelmi raktárakban, az 

üzletláncok elosztó központjaiban és szükség szerint a közutakon az élelmiszerek dokumentációjának, 

eredetének, nyomon követhetőségének ellenőrzésére. A vámhatóság a közös ellenőrzések során a feladat- és 

hatáskörébe tartozó ellenőrzési feladatokat - így különösen az élelmiszer-szállítmányok közúti ellenőrzését - 

látja el. Az élelmiszer-biztonsági szerv a harmadik országból érkező élelmiszerek vizsgálata során is 

együttműködik a vámhatósággal. 

Az MgSzH központja és területi szervei élelmiszer-biztonsági szervként az előbbiek mellett számtalan egyéb 

hatósági élelmiszer-higiéniai tevékenységet is ellátnak, pl. az élelmiszer-előállítók nyilvántartása, az élelmiszer-

előállító helyek működési engedélyezése (amennyiben a 853/2004/EK rendelet szerint szükséges). 

A közegészségügyi hatóság feladatai 

A közegészségügyi hatóság ellenőrzési feladatai a következők: 

• a vendéglátóhelyen és annak raktárában ellenőrzi és vizsgálja az ételkészítésre, ételtárolásra, ételkezelésre, 

ételkiszolgálásra, valamint az abban résztvevő személyzetre vonatkozó közegészségügyi előírások betartását, 

valamint a táplálkozás-tudományi szempontok érvényre juttatását, 

• vizsgálja az élelmiszer eredetű megbetegedéseket járványügyi szempontból, továbbá az a) pontban szereplő 

tevékenységek során keletkezett élelmiszereket, valamint az azt végző személyzet vonatkozásában, 

• vizsgálja az élelmiszer-eredetű megbetegedéseket a háztartásokban, 

• vizsgálja az élelmiszer-eredetű megbetegedés vagy annak gyanúja esetén a feltárt adatokat, a lehető 

legrövidebb időn belül elemzi, értékeli, és azokról tájékoztatja az élelmiszer-biztonsági szervet, 

• táplálkozás-egészségügyi vizsgálatokat végez. 

A fogyasztóvédelmi hatóság feladatai 

A fogyasztóvédelmi hatóság a 178/2002/EK rendelet szerinti kiskereskedelem területén az élelmiszer-biztonsági 

követelmények kivételével vizsgálja a fogyasztóknak szánt, forgalomba hozatalra kerülő termékek minőségét, 

jelölését, csomagolását, származását, reklámozását, valamint a forgalmazás egyéb jogszabályokban előírt 

feltételeit. 

2. Az élelmiszerforgalmazás ellenőrzése 

Hűtőházak és újracsomagoló központok 

Az állati eredetű élelmiszerek különleges higiénia szabályainak megállapításáról szóló 853/2002/EK rendeletet 

„kimondottan ellenkező rendelkezés hiányában a kiskereskedelemre nem kell alkalmazni”. Miután a hűtőházak 

a 178/2002/EK rendelet kiskereskedelemre vonatkozó fogalommeghatározása szerint („kiskereskedelem: 

élelmiszerek kezelése és/vagy feldolgozása és tárolása az élelmiszerek eladásának vagy fogyasztók részére 

történő átadása helyén, beleértve az elosztóközpontokat, a közétkeztetési tevékenységet, az üzemi étkeztetést, az 

intézményi étkeztetést, az éttermeket és az egyéb élelmiszer-ellátó helyeket, üzleteket, bevásárlóközpontokat 

ellátó létesítményeket és nagykereskedelmi árusítóhelyeket") tágabb értelemben véve kiskereskedelmi 

egységnek tekinthetők. Azt feltételezhetnénk, hogy a hűtőházak általában nem tartoznak a 853/2004/EK 
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rendelet hatálya alá, és így nem vonatkozik azokra a hatósági engedélyeztetés kötelezettsége. Élelmiszer-

higiéniai összefüggésben (853/2004/EK rendelet) a kiskereskedelem azonban szűkebb értelmezésű, és azon 

tevékenységeket jelenti, amelyek az állati eredetű élelmiszereknek a végső fogyasztó (felhasználó) részére 

történő közvetlen értékesítését és beszállítását foglalják magukba. A hűtőtárolásra vonatkozóan a 853/2004/EK 

rendelet követelményeket állapít meg (pl. a hús hűtve tárolása tekintetében), azaz a tevékenység e rendelet 

hatálya alá tartozik. Ezért a hűtőházak olyan termékeket kezelő létesítmények, amelyek csak akkor 

működhetnek, ha azokat az illetékes hatóság engedélyezte. Ezt támasztja alá a rendelet azon kitétele is, amely 

kifejezetten kizárja a szabályozott hőmérsékletű tárolási feltételeket nem igénylő termékek tárolását az 

engedélyezési kötelezettségek alól, értve ez alatt azt, hogy a hűtőtároló létesítményeket engedélyeztetni kell. 

Nem kell engedélyeztetni viszont a kiskereskedelmi árusítóhelyek hűtőraktárait, kivéve, ha azokban a tároláson 

és szállításon túlmenően egyéb nagykereskedelmi tevékenységet is végeznek (pl. újracsomagolást). A hűtőházak 

engedélyezésének és újraengedélyezésének szempontjai megegyeznek az élelmiszer-előállító helyekre 

vonatkozóan leírtakkal. A hűtőházakban megfelelő nagyságú hűtő- és fagyasztóhelyiséget kell biztosítani, amely 

könnyen tisztítható, és amelyben a termék az előírt hőmérsékleten tárolható. Friss húst lefagyasztani csak abban 

a létesítményben lehet, amelyben kinyerték, illetve darabolták vagy az arra engedélyezett hűtőházban végezhető. 

A tároló térben regisztráló hőmérőt kell elhelyezni. A hűtőtermeket, felengedtetőket folyamatosan tisztítani és 

fertőtleníteni kell, a fagyasztó alagutakat, -tárolókat és -termeket kiürítés, felengedtetés után szükség szerint, de 

legalább évente egyszer ki kell üríteni, takarítani és fertőtleníteni. Cseppfolyós szén-dioxidos hűtés alkalmazása 

esetén a felhasznált szén-dioxidnak élelmiszer tisztaságúnak kell lennie. Csomagolt élelmiszernél az élelmiszer 

birtokosa a betárolás időpontjában köteles a termék romlatlan állapotát igazolni. Az igazolást állati eredetű 

élelmiszer esetében hatósági állatorvos adja ki. Olyan élelmiszereknél, amelyeknél előhűtés van, átvételkor a 

hőmérsékletet a betároló helynek műszeresen ellenőrizni kell. Az élelmiszert a hűtő- vagy fagyasztótermekben 

úgy kell elhelyezni, megjelölni, hogy azonossága megállapítható és a mintavétel elvégezhető legyen. A 

rakatokat a faltól legalább 50 cm-es távolságra kell elhelyezni. Csomagolatlan és csomagolt állati eredetű 

termékeket csak külön helyiségben lehet fagyasztani és tárolni. Csomagolatlan növényi és állati eredetű termék 

egy időben vagy közös légtérben együtt nem fagyasztható és nem tárolható. Csomagolt, fagyasztott növényi és 

csomagolt, fagyasztott állati eredetű élelmiszert viszont együtt is szabad tárolni. A hűtőházak hatósági 

ellenőrzése az élelmiszer-biztonsági szerv és azon belül is az MgSzH igazgatóságok feladata. A létesítmények 

ellenőrzésének kockázatbecslésen alapuló gyakorisága és az ellenőrzés főbb szempontjai alapvetően 

megegyeznek az élelmiszer-előállító tevékenységre vonatkozóan leírtakkal. Az élelmiszer-higiéniai előírások 

betartásának ellenőrzése mellett a hatósági állatorvos vizsgálja a betárolt élelmiszerek élelmiszer-biztonsági 

megfelelőségét, nyomon követhetőségét, az állat-egészségügyi jelölés, illetve az azonosító jelölés megfelelő 

használatát, a harmadik országból származó állati eredetű termékekre vonatkozó bizonyítványokat, okmányokat, 

az élelmiszerek jelölését, csomagolását és elbírálja azok fogyaszthatóságát. Szükség esetén mintát vesz az 

élelmiszerek laboratóriumi (mikrobiológiai) vizsgálatára. Az újracsomagoló központok a korábban egy másik 

létesítményben csomagolt és azonosító jelöléssel ellátott állati eredetű termékek kicsomagolását, majd 

újracsomagolását végzik. Ezek a műveletek egyúttal olyanokkal párosulhatnak, mint pl. az élelmiszer 

darabolása, szeletelése, amelyek új veszélyek megjelenését eredményezik. Ezért logikus az a megközelítés, 

hogy amennyiben olyan állati eredetű termékeket kezelnek, amelyek a 853/2004/EK rendelet III. mellékletének 

hatálya alá tartoznak (háziasított patás állatok húsa, baromfihús és nyúlfélék húsa, vadhús, darált hús, 

előkészített hús, húskészítmények, élő kagylók, halászati termékek, nyers tej, tejtermékek, tojás és 

tojástermékek, kiolvasztott állati zsiradék és töpörtyű, kezelt gyomor, hólyag, belek, zselatin, kollagén), akkor 

ezeket engedélyeztetni kell. Mivel az újracsomagolás során az eredeti azonosító jelölés eltávolításra kerül, ezért 

a nyomon követhetőség biztosítása érdekében az élelmiszeripari vállalkozók csak akkor hozhatnak forgalomba 

újracsomagoló létesítményben kezelt állati eredetű termékeket, ha azokon elhelyezték az újracsomagoló 

létesítmény azonosító jelölését. Az újracsomagoló létesítmények ellenőrzése ugyancsak az élelmiszer-biztonsági 

szervként eljáró MgSzH igazgatóság feladata. 

3. Hűtési lánc 

A hűtőlánc első láncszeme: tárolás a hűtőházban (-1 …+12 °C) 

A hűtött élelmiszerek olyan romlékony termékek, amelyeket annak érdekében, hogy meghosszabbítsák azt az 

időt, amíg biztonságosak és táplálók maradnak, -1 °C fölött meghatározott hőmérséklet-tartományon belül kell 

tartani. Az előkészített élelmiszerek olyan termékek, amelyeket élelmiszer-biztonság és/vagy minőségi 

szempontok miatt úgy terveznek, hogy élettartamuk alatt hűtve (8 °C-on vagy az alatt, de nem fagyasztva) 

tárolnak. 
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A hűtött, csomagolt, megnövelt minőségmegőrzési idejű élelmiszerek a Codex Alimentarius Élelmiszer-

higiéniai Bizottságának meghatározása szerint olyan termékek: 

• amelyeket a nemkívánatos mikroorganizmusok szaporodásának késleltetése vagy megelőzése érdekében hűtve 

kell tartani minőségmegőrzési idejük során, 

• öt napnál hosszabb a minőségmegőrzési idejük, 

• hőkezelést kaptak vagy más módszerrel kezelték őket annak érdekében, hogy csökkentsék eredeti 

mikrobaszámukat, 

• alacsony savtartalmúak, azaz pH-juk magasabb, mint 4,6 és vízaktivitásuk 0,92 felett van, 

• a hő- és más kezelés, hűtés mellé még gátló tényezőket is alkalmazhatnak a nemkívánatos mikrobaszaporodás 

gátlására vagy megelőzésére, 

• a további hő- vagy tartósító kezelés alatt és után csomagolt állapotban vannak, de nem feltétlenül légmentesen 

zárva, 

• fogyasztás előtt vagy melegíteni kell őket, vagy nem. 

Kíméletesen feldolgozott élelmiszerek, amelyek: 

• enyhe tartósítási folyamaton esnek át, ahol a termék hőmérséklete a feldolgozás alatt 0 és 100 °C közé esik, 

• vízaktivitásuk nagyobb, mint 0,85, 

• pH-juk nagyobb, mint 4,8. 

A hőkezelt (főzött-hűtött, cook-chill) élelmiszerek, olyan étkeztetési rendszert alkotnak, ahol az ételt először 

teljesen megfőzik, majd gyorsan lehűtik és 0 - +3 °C hőmérsékleten tárolják, végül fogyasztás előtt gondosan 

felmelegítik. Maximális minőségmegőrzési ideje általában öt nap, beleértve a főzés napját is, mivel ezeket az 

ételeket általában nem csomagolják forgalmazás előtt. Hangsúlyozni kell, hogy itt vendéglátási, közétkeztetési 

rendszerről van szó. A hűtött élelmiszerek tehát romlékonyak, élettartamuk során fokozatosan veszítenek 

kezdeti minőségükből, és csökkenhet a biztonságosságuk. Ezt a mikroorganizmusok szaporodása és 

tevékenysége, biokémiai, kémiai és fizikai változások okozzák. A hűtött élelmiszerek három csoportját 

különböztetjük meg az előírt hőmérséklet és az ehhez kapcsolódó romlási hajlam alapján. Az első csoportba 

azok az élelmiszerek tartoznak, amelyek viszonylag gyors romlásra hajlamosak, ezért eltarthatósági idejük 

rövid. Ezeket általában közvetlenül a fogyasztás előtt megfőzik, ezzel csökkentve a megbetegedés veszélyét. 

Ajánlott hőmérséklet-tartomány: -1 ... +2 °C. Ilyen termékek a nyers marha- és sertéshús, nyers baromfi, nyers 

és füstölt hal, nyers húskészítmények, nyers belsőségek. A második csoportba azok a termékek sorolhatók, 

amelyek nem rendelkeznek a tartósítást elősegítő saját tulajdonságokkal, ezért itt a hűtés jelenti az egyetlen 

jelentősebb hatást. Ezeknél a termékeknél a hűtés kiemelt fontosságú élelmiszer-biztonsági szempont. Ajánlott 

hőmérséklet-tartomány: 0 ... +5 °C, ide sorolhatók a főtt-hűtött élelmiszerek, főtt vagy pasztőrözött húsok, halas 

és baromfis húskészítmények, pácolt, füstölt hús, húskészítmények, főtt, hőkezelt tészták, tésztás 

húskészítmények húsos, zöldséges töltelékkel, érlelt lágysajtok és krémsajtok, pasztőrözött tej és tejszín, tej 

alapú desszertkészítmények, előkészített saláták öntet nélküli saláták, nyers tészták, tejszínes vagy más, 

romlékony töltelékű pékáru, friss majonéz. A harmadik csoportban azok az élelmiszerek találhatók, amelyek 

egy része tartósító tulajdonságokkal is rendelkezik (csökkentett pH), ezért a mikrobák szaporodásának gátlása 

nem kizárólag a hűtőkezelésen, tároláson alapul. Ajánlott hőmérséklet-tartomány: -1 ... +8/12 °C, ilyen 

termékek pl. az érlelt húsok, húskészítmények, natúr és ömlesztett sajtok, margarin, zsír, vaj, joghurt, zsiradék 

alapú krémek, süteményfélék (ha nincs romlékony töltelékkel töltve) valamint az összes friss, nyers gyümölcs és 

zöldség ömlesztett vagy csomagolt formában, végül a módosított technológiával készült, konyhakész növényi és 

állati eredetű „kényelmi” élelmiszerek. 

A hűtőlánc második láncszeme: hűtött, fagyasztott termékek szállítása 

A romlandó élelmiszerek minőségének hatékony megóvása érdekében a hűtőszállítást is hasonlóan gondos 

feltételek között kell megoldani, mint a tárolást. A belföldi szállításokon túl az európai fuvarozási gyakorlatban 
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1-5 napos szállítási idővel számolhatunk. Európában a hőmérsékletfüggő szállítás ma elsősorban közúton 

bonyolódik, egyre kevesebb jelentősége van a vasúti, a légi és a folyami (tengeri) szállításnak. A mozgásban 

lévő járműben lényegesen nehezebb feladat az optimális tárolási feltételek biztosítása, mint a helyhez kötött 

tárolóberendezésekben, ezért a szállítóeszközök rakterében meg kell elégedni az optimálistól valamivel eltérő 

feltételekkel (hőmérséklet, páratartalom). A kitárolás és a berakodás alatt az áru védelmére ajánlott a fedett 

rámpák, dokkok kialakítása. Célszerű a tárolót a szállítóeszközzel mozgatható, összehajtogatható falú, 

alagútszerű folyosóval összekötni vagy a tároló, illetve a manipulálótér rakodópontra néző ajtaját úgy kiképezni, 

hogy a szállítóeszköz közvetlenül az ajtóhoz állhasson. Berakodás előtt ellenőrizni kell a jármű hasznos terének 

levegő-hőmérsékletét, amely meg kell, hogy egyezzen a szállítandó termék hőmérsékletével. Figyelembe kell 

venni, hogy a jármű hűtőberendezéseit úgy tervezik, hogy azok a felmelegedett, optimálistól eltérő hőfokú 

termékek ismételt lehűtésére nem alkalmasak. Az árut a raktérben úgy kell elhelyezni, hogy biztosítva legyen a 

megfelelő légáramlás. 

A hűtőlánc harmadik láncszeme: tárolás a kereskedelemben 

A hűtött, fagyasztott áruk megjelenése és megjelenítése a kereskedelemben fontos a fogyasztó, de a gyártó 

szempontjából is. A mai, korszerű élelmiszer-üzletekben nagy előadótérben, klimatizált környezetben 

elhelyezett, horizontális vagy vertikális építésű nyitott (kettős légfüggöny) vagy zárt típusú 

hűtőberendezésekben, a reklámhatást maximálisan kihasználva tárolják, kínálják a különböző áruféléket. Az 

alkalmazott hűtőberendezések úgynevezett kis hűtőgépek, amelyeknek működése és dérleolvasztása 

automatikus rendszerű. Hűtőteljesítményüket úgy alakították ki, hogy az üzemidejük naponta legfeljebb 16 óra. 

A kereskedelmi hűtőbútorokban törekedni kell az „elsőként be, elsőként ki” elv (FIFO elv) betartására, vagyis a 

korábban berakott árut kell leghamarabb eladni. Külön-külön hűtőtérben kell elhelyezni a tőkehúst, a 

baromfihúst, a halat, a zöldség- és gyümölcsfélét, a tejet és tejtermékeket, a húskészítményeket, a cukrászati, a 

hidegkonyhai árut, a tojást. A zárt csomagolású tejet és tejtermékeket, húskészítményeket, hidegkonyhai árut 

közös hűtőtérbe is helyezhetjük. A gyorsfagyasztott termékeket, valamint a fagylaltféléket is ezzel megegyezően 

helyezhetjük el, de egymástól elkülönítve. Az elválasztás rögzített, résmentes, könnyen tisztítható, 

fertőtleníthető válaszlappal történhet. Az eladótérben a hűtést, illetve fagyasztva tárolást igénylő élelmiszerekből 

csak akkora készletet szabad tartani, amelyhez a hűtő- és fagyasztókapacitás szakosított elhelyezés esetén is 

elegendő. Ellentétben a polc-, illetve fiókfeltöltési gyakorlattal - amelyet a gyártó vagy megbízottja is 

gyakorolhat- az áru elhelyezéséért illetve a szakszerű hűtésért, az üzemeltetésért, a fogyasztó felvilágosításáért 

az üzletvezetés a felelős. A forgalmazás során tilos az élelmiszerek fagyasztása, továbbá az eredetileg 

fagyasztott, de felengedett áru visszafagyasztása. A termékek azonosságát a forgalmazás teljes időtartama alatt 

biztosítani kell. Átcsomagolás esetén megfelelő jelöléseket az új csomagoláson is fel kell tüntetni. A 

fogyaszthatósági és minőségmegőrzési időtartamokat figyelemmel kell kísérni. A lejárt fogyaszthatósági idejű, 

továbbá a feltüntetett minőségmegőrzési időn túl árusított termékeket az eladótérből el kell távolítani, és 

elkülönítetten kell raktározni. A kereskedelmi hűtőbútorokat hőmérővel kell ellátni, és az áru közvetlen 

közelében a levegő hőmérsékletét rendszeresen ellenőrizni kell. Szokásos gyakorlat Európában, hogy a 

gyorsfagyasztott áruban vagy a csomagolásán a hőmérséklet ellenőrzésére fizikai-kémiai reakció elvén működő 

indikátor anyagot, illetve ezt magában foglaló betétet helyeznek el a változások időtartamának nyomon 

követésére. Ez a módszer viszonylag megbízható, széles körben elfogadott és egzakt módon regisztrálja a 

körülmények változását. Sajnos a hazai kereskedelmi gyakorlat ritkán alkalmazza. Megbízhatóbb és korszerűbb 

lehetőség a hőmérséklet és változásának regisztrálására, gyűjtésére az elektronikus eljárás. Ilyen lehet az 

adatgyűjtő használata, amelyet 2 m3-nél nagyobb hasznos terű hűtőbútorban az áru közvetlen közelében, 

felfüggesztve helyeznek el. Az adatgyűjtőhöz érzékelő és kijelző is tartozik, és a helyi adottságok függvényében 

programozható. Nyomás- és vízálló fémházzal rendelkezik, -40 .. + 140 °C hőmérséklet-tartományban 

alkalmazható. 

A hűtőlánc negyedik láncszeme: tárolás a háztartásban, és a nagykonyháknál 

A hűtőlánc utolsó láncszemében a tárolás háztartási és nagykonyhai gyakorlatában az utóbbi időszakban 

látványos fejlődés következett be. Kiváló tervezésű, minőségű hűtőszekrények, hűtőládák jelentek meg, és 

rohamosan nő a háztartásokban, nagykonyháknál a három és négycsillagos készülékek száma. A négycsillagos 

készülékek háztartási fagyasztást tesznek lehetővé. A csillagok száma egyébként műszaki kultúrát, a gyártás 

igényességét és számos praktikus megoldást fejez ki. A háromcsillagos hűtőszekrény fagyasztó-, tárolóterében -

18 °C, a négycsillagos készülék fagyasztóterében pedig -23 ... -24 °C van szakszerű használat esetén. A 

legújabb kifejlesztésű hűtőbútorok fagyasztó- és hűtőrészében légkeverést biztosítanak. A készülékek egyébként 

automatikus leolvasztással kerülnek forgalomba. A hűtőlánc végső szakaszában családmérettől, szokásoktól 
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függően általában három-négy hétre elegendő hűtésigényes terméket tárolnak. A hűtőbútor normál hőmérsékletű 

tárolóterében +4 ... +6 °C-ot célszerű tartani. A gyorsan romló, néhány napig eltartható hús- és tejipari termékek 

felhasználása a fogyaszthatósági idő tekintetében külön figyelmet érdemel. 

4. Áruátvétel, raktározás 

Az áruátvétel alkalmával az érzékszervi ellenőrzésen túl ellenőrizni kell a csomagolás épségét, csomagolatlan 

élelmiszer esetén a szállítóedény állapotát, a fogyaszthatósági, minőségmegőrzési időtartamokat, valamint a 

hűtött, illetve fagyasztott élelmiszer hőmérsékletét. A hőmérséklet ellenőrzéséhez az átvevőnek megfelelő 

hőmérőt kell biztosítania az üzletben. Az árusítás helyén a forgalmazásra átvett élelmiszerek származási helyét 

(eredetet és a szállító pontos megnevezését hitelt érdemlő bizonylattal kell igazolni. Forgalomba hozni csak 

olyan nyers gyümölcsöt, zöldséget szabad, amelynek növényvédőszeres kezelésére előírt élelmezés-

egészségügyi várakozási ideje letelt. A termelőtől történő közvetlen felvásárlás esetén az előírt élelmezés-

egészségügyi várakozási idők betartásáról a termelő írásos nyilatkozatát kell beszerezni, és azt árusítás helyén 

kell tartani. A nagykereskedőnek az élelmezés-egészségügyi várakozási idő betartását a kiskereskedő számára 

írásban kell igazolnia a szállítólevélen (a termék kísérőiratán), a termelői nyilatkozat alapján. A különböző 

árucsoportba tartozó árukat egymástól elkülönítve úgy kell átvenne mérni és raktárba helyezni, hogy azok 

egymást ne szennyezzék. Az átvett árut haladéktalanul a megfelelő raktárba vagy az üzlet megfelelő részébe kell 

szállítani. Áruátvétel során tilos az élelmiszer vagy az élelmiszert tartalmazó szállítóedény közvetlenül földön 

történő mozgatása. Árumozgató segédeszközt kell használni, melyek tárolásáról, tisztításáról és fertőtlenítéséről 

gondoskodni kell. Kivételt képeznek a földben termő zöldség- és gyümölcsfélék, földes áruk, valamint 

palackozott italok. A fogyaszthatósági, illetve minőségmegőrzési időtartamokat figyelemmel kell kísérni. A 

romlott, romlásra gyanús, lejárt fogyaszthatósági, illetve minőségmegőrzési idejű termékeket az egyéb 

forgalmazásra kerülő áruktól teljesen elkülönítetten kell tárolni, és feltűnő, forgalmazást tiltó jelöléssel kell 

ellátni. Zöldséget, gyümölcsöt, tojást külön raktárhelyiségbe kell tárolni. Amennyiben külön raktárhelyiség nem 

biztosított, csak olyan mennyiség tárolható, amennyi az árusítótérben megfelelő elkülönítés mellett 

elhelyezhető. A különböző tisztasági fokú árukat egymástól elkülönítetten úgy kell elhelyezni, hogy egymást ne 

szennyezzék, fertőzzék (nyers hús, földes áru, vegyi áru, tojás stb.). A különféle élelmiszereket és egyéb 

termékeket egymástól elkülönítetten szakosítva úgy kell a raktárban elhelyezni, hogy a tárolt termékek 

megközelíthetők, ellenőrizhetők és könnyen kitárolhatók legyenek. Élelmiszerrel közös raktárban egyéb áruk, 

eszközök, berendezések, használaton kívüli, illetve személyes használatra szolgáló tárgyak nem tárolhatók. A 

közlekedési útvonalakat szabadon és tisztán kell tartani. 

A hűtött élelmiszert 0 ... +5 °C közötti, illetve a gyártó által előírt hőfokon, a gyorsfagyasztott készítményt -18 

°C alatt, illetve ugyancsak a gyártó által meghatározott hőmérsékleten kell tárolni. 

Külön hűtőben helyezendők el a következő termékek: 

• a tőkehús, 

• a baromfihús, 

• a hal, 

• a vad, 

• a zöldség-gyümölcs, 

• a tej és tejtermékek, 

• a húskészítmények, 

• a cukrászati készítmények, 

• a hidegkonyhai termékek. 

Az iparilag egyedi vagy gyűjtőcsomagolásban lévő tej és tejtermékek, húskészítmények, cukrászati 

készítmények, hidegkonyhai termékek egymástól elkülönítve, közös hűtőtérben is elhelyezhetők. A közvetlen 
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fogyasztásra kész élelmiszerek becsomagolva vagy lefedve szintén elhelyezhetők közös hűtőtérben, amennyiben 

biztosított, hogy azok egymást nem szennyezhetik. A gyorsfagyasztott, csomagolt hús, tisztított zöldség és 

gyümölcs, a félkész étel, a csak felmelegítést igénylő készétel, a fogyasztásra kész élelmiszer és a fagylalt, 

valamint fagylaltjellegű készítmény egymástól elkülönítve, közös fagyasztó térben is elhelyezhető. Az 

elválasztás rögzített, résmentes, könnyen tisztítható és fertőtleníthető válaszlappal történhet. A forgalmazás 

során tilos az élelmiszerek lefagyasztása, továbbá az eredetileg fagyasztott, de felengedett áru visszafagyasztása, 

illetve a már felengedett termék árusítása. A csomagolatlan nyers, füstöléssel, érleléssel tartósított 

húskészítményeket száraz, jól szellőző helyen, zsúfoltságtól mentesen, felakasztva, elkülönítetten kell tárolni. A 

kenyér tárolása az e célra szolgáló festetlen polcokon, az aljzattól legalább 50 cm-re, élére állítva, 

porszennyeződéstől védve történhet. Elkülönített göngyölegtároló hiányában a göngyöleg ideiglenesen az erre 

kijelölt zárt helyen tartható, de a mielőbbi elszállításáról gondoskodni kell. A visszatérő göngyöleget az 

élelmiszer fajtájának megfelelő szakosítással kell tárolni. Ahol a napi forgalom nagysága miatt nagy 

mennyiségű göngyöleg keletkezik, göngyölegtárolót kell létesíteni. Kirakatba, árusító pultok tetejére (pl. 

árubemutatás céljából) élelmiszer csak a vonatkozó tárolási feltételek biztosításával, a szakosított tárolás 

szabályai szerint, romlástól, szennyeződéstől és napsugárzástól védetten helyezhető. Nyitott kirakatban 

csomagolatlan vagy hűtést igénylő élelmiszert - a nyers zöldség és gyümölcs kivételével - nem szabad tartani. 
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