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ELİSZÓ 
 
Kedves Kolleganık és Kollegák !     Budapest, 2011. január 
 
Az MTA Állatorvos-tudományi Bizottsága és a SzIE Állatorvos-tudományi Doktori Iskolája 2011. január 24-27 
között tartja a legújabb kutatási eredményeink bemutatására szolgáló, immár 37. „akadémiai beszámoló” 
üléssorozatot.  
 
Az idei Állatorvos-tudományi Akadémiai Beszámolók elıadássorozatnak különös jelentıséget ad az, hogy ezzel 
az eseménnyel veszi kezdetét a hazai Vet2011 rendezvénysorozat, mellyel az önálló állatorvos-képzés 
megindulásának 250. évfordulóját ünnepeljük. Az elsı állatorvos-képzı intézményt 1761-ben Lyon-ban 
alapította meg Claude Bourgelat, és büszkék lehetünk arra, és egyben a szakma magyarországi megbecsülését is 
jelzi az, hogy ezután hamarosan a hazai hasonló jellegő intézmény is megnyitotta kapuit, hatodikként a világon. 
Az elsı állatorvosi iskola alapítása azonban nem csak egy tanintézmény mőködésének kezdetét jelenti, hanem 
egy önálló hivatás alapjait is letette. Ettıl kezdve beszélhetünk egyáltalán állatorvosi szakmáról, illetve a 
gyakorlati alapokon felnövı állatorvos-tudományról. Az Állatorvos-tudományi Akadémiai Beszámoló 
elıadássorozat szervesen illeszkedik az állatorvos.-tudomány 250 éve töretlen fejlıdési folyamatába, amely 
nemzetközi és hazai vonatkozásban is segíti szakmai identitásunk fejlesztését és megırzését. 
 
 
Az elızı évek gyakorlatának megfelelıen a beszámolókon PhD hallgatók szereplését külön is elvárjuk.  
Az egyes szekciók üléseinek helyét és idejét a mellékelt beosztásban tüntettük fel. 
Az elıadások és azt követı megvitatás idıtartama legfeljebb: 10 + 5 perc. 
Kérjük, hogy a  megadott maximális idıtartamot senki ne lépje túl ! Elızı évek gyakorlatának megfelelıen, aki 
azonos témán belül jelentett be 2 vagy több elıadást, a 10 + 5 percnél többre az se számítson !  Ne az elıadások 
számára, hanem azok szakma-tudományos értékére helyezzük a súlyt !  
 
Az elıadások összefoglalóit – szekciófüzetekbe csoportosítva – elektronikus úton adjuk közre. Kérjük, hogy az 
összefoglalók anyagát minden esetben - megvitatásra alkalmas formában – elıadni szíveskedjenek. 
 
Ami a vitát illeti, a résztvevıket, különösen pedig a bizottsági tagokat és az üléselnököket kérjük arra, hogy, 
kérdéseikkel, hozzáfőzött megjegyzéseikkel, javaslataikkal, szíveskedjenek az elıadottak részletesebb 
megismerését, értékelését és a beszámoló csoportok további munkáját segíteni. Sokan úgy véljük, hogy a 
tudományos elırehaladás és a fiatalok tudományos fórumokhoz való szoktatása szempontjából a vita (ha 
szükséges, megfelelı kritikai elemeket sem nélkülözı vita) épp olyan fontos mint maga az elıadás.  
Ezért a hasznos és elırevivı vitához szükséges „mőhely légkör” kialakítását és fenntartását valamennyi 
résztvevıtıl de különösen a bizottsági tagoktól és az elnököktıl ez úton is tisztelettel kérjük. 
 
Az egyes szekciók titkárait arra is kérjük, hogy a szekcióülésrıl február végéig készítsenek és juttassanak el 
hozzám egy-egy rövid, közérthetı formában megírt, s a szekció elnökkel(elnökökkel) egyeztetett  tájékoztatót (a 
Magyar Állatorvosok Lapja részére), mely tartalmazza az elhangzott legfontosabb megállapításokat. 
 

A szekció ülések anyagait az MGSZH Központ Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága (Dr. Soós Tibor 
bizottsági titkár úr) irányítása alatt rendezte füzetekbe és küldte meg az egyes intézeteknek, illetve 
személyeknek. Kérjük az intézetek vezetıit, hogy az elektronikus úton megküldött anyagból továbbítsanak ill. 
kellı példányszámban másoltassanak munkatársaik és érdeklıdı nyugdíjasaik számára is. Kérjük, továbbá, hogy 
munkatársaikat segítsék az üléseken való aktív és sikeres részvételben.  
 
Elıre is köszönjük a szekció elnökök, a titkárok, a bizottsági tagok és valamennyi elıadó munkáját, s külön is 
köszönjük az összefoglaló füzetek elıállításában segédkezı dr. Vinczer Péterné segítségét. 
 
Az MTA Állatorvos-tudományi Bizottsága és a SzIE Állatorvos-tudományi Doktori Iskolája nevében, 
Sikeres, Boldog Új esztendıt kívánva, 
 
 
 
Dr. Nagy Béla,      Dr. Rusvai Miklós, egyetemi tanár  
elnök s.k.      mb. elnök s.k. 
MTA Áo-tud. Bizottsága     SzIE Áo-tud Doktori Iskola Tanácsa 



Az akadémiai beszámolók beosztása és szekcióbizottságai (2011. január 24-27) 

A szekció 

megnevezése 

A szekcióülés 

ideje 

A szekcióülés  

helye 

Társelnökök Titkár Bizottsági 

tagok 

Megemlékezés Prof. dr. Huszenicza 
Gyula munkásságáról 
Vet2011 rendezvénysorozat: 
megnyitó 

I. 24. hétfı  
10.30 h 
10.40 h 

Élettan tanterem Emlékbeszéd:   
Dr. Solti László 
Vet2011 Megnyitó: 
Dr. Rusvai Miklós 

Az Afrikai Sertéspestis:  
a járványtan, diagnosztika és a 
védekezés aktuális kérdései 

I. 24. 
10.45-11:30 h  

Élettan tanterem Elıadó: Dr. Pálfi Vilmos 

Élelmiszer-higiénia 
 
 

I. 24 hétfı 
11.30 h 

Továbbképzés 
tanterem 

Dr. Laczay Péter 
Dr. Sas Barnabás  

Dr. Székely 
Körmöczy Péter 

Dr. Bíró Géza           Dr. Kovács Sándor  
Dr. Lombai György  Dr. Nagy Béla 
Dr. Szita Géza 

 
Bakteriológia 
 
 
 
Virológia 

I. 25. kedd,  
8.30 h 

Élettan tanterem Dr. Nagy Béla 
Dr. Fodor László 
Dr. Bernáth Sándor 
 
Dr. Benkı Mária 
Dr. Harrach Balázs 
Dr. Soós Tibor 

 
Dr. Jánosi Szilárd 
 
 
 
Dr. Pálfi Vilmos 
 

Dr. Hajtós István        Dr. Magyar Tibor 
Dr. Makrai László      Dr. Tóth István 
 
 
Dr. Drén Csaba          Dr. Dán Ádám 
Dr. Rusvai Miklós      Dr. Tekes Lajos 
Dr. Tuboly Tamás 

Állathigiénia Állattenyésztés  
Genetika Takarmányozástan  
 

I. 26. szerda 
8.30 h 
 

Továbbképzés 
tanterem 
 

Dr. Szabó József  
Dr. Brydl Endre 

Dr. Bersényi 
András 
 

Dr. Fekete Sándor        Dr. Rafai Pál 
Dr. Zöldág László   
Dr. Kovács Melinda     Dr. Jakab László 

Parazitológia 
Állattan 
Halkórtan 
 

I. 26. szerda 
8.30 h 

Élettan tanterem  Dr. Kassai Tibor 
Dr. Molnár Kálmán 
Dr. Hornung Erzsébet  

Dr. Baska Ferenc Dr. Békési László 
Dr. Csaba György 
Dr. Farkas Róbert 
Dr. Varga István 

Klinikumok  
Gyógyszertan  
Toxikológia 
 

I. 27. 
csütörtök 
8.30 h 

Belgyógyászat 
tanterem 

Dr. Gálfi Péter 
Dr. Vörös Károly  
Dr. Szenci Ottó 
Dr. Hevesi Ákos 

Dr. Sterczer 
Ágnes 
Dr. Németh Tibor 

Dr. Sályi Gábor         Dr. Semjén Gábor 
Dr. Várnagy László   Dr. Zöldág László 
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1. VADHÚS MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATA MICROTESTER 
BERENDEZÉSSEL  

Erdısi Orsolya, Szakmár Katalin, Kovács Éva 
 

2. DOXICIKLIN  ANTIMIKROBIÁLIS HATÁSA A TALAJBAN 
Szatmári István 

 
3. AZ ANTIBIOTIKUM REZISZTENCIA TERJEDÉSE ÉS MEGELİZÉSE 

Gulyás Márta Emıke, Adrián Erzsébet, Kostyák Sára, Holczhauzerné Faragó 
Judit,  Kápolnási Tamásné 

 

4. TETRACIKLINEK MEGHATÁROZÁSA ÁLLATI EREDETŐ 
ÉLELMISZEREKBİL LC-MS/MS MÓDSZERREL ÉS A MÓDSZER 
VALIDÁLÁSA 

Tölgyesi Ádám 

 
5. IVÓVÍZ RA-228 ÉS RA-226 AKTIVITÁSKONCENTRÁCIÓJÁNAK 

MEGHATÁROZÁSÁRA KIDOLGOZOTT GYORS MÓDSZER VALIDÁLÁSA 
SORÁN SZERZETT TAPASZTALATOK 

Tarján Sándor, Varga Beáta és Kim Chang-Kyu  
 
      6. MINDIG RUTIN A GMO VIZSGÁLAT? 

Vajda Boldizsár, Neszlényi Kálmán 
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SZIE ÁOTK Élelmiszer-higiéniai Tanszék          Élelmiszerhigiénia  
 
 
VADHÚS MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATA MICROTESTER BERENDEZÉSSEL  
 
Erdısi Orsolya, Szakmár Katalin, Kovács Éva 
 
 
Munkánk során a Magyarországon vadászható nagyvadak közül a vaddisznó, a dámszarvas, a 
gímszarvas és a muflon húsát vizsgáltuk meg mikrobiológiai szempontból. A húsminták a 
HM Budapesti Erdıgazdaság Zrt. süttıi vadászterületén a 2009-2010. évi vadászati szezon 
ideje alatt elejtett állatokból származtak. A vadhús mikrobiológiai kritériumai megegyeznek a 
háziállatok húsára vonatkozó kritériumokkal. Ezt a 2073/2005/EK rendelet tartalmazza, 
amelynek 2.1. pontja elıírja, hogy az élelmiszerek mikrobiológiai vizsgálatánál aerob 
mikrobaszámot kell meghatározni.  
 
Vizsgálataink célja a vadhús minták redox-potenciál mérésen alapuló gyors módszerrel 
(MicroTester berendezéssel) meghatározott aerob mikrobaszámának és a lemezöntéssel nyert 
klasszikus eredményeknek az összehasonlító értékelése volt. 
 
A mőszeres módszer elınye, hogy a hagyományos tenyésztéses eljárások 3 napos 
idıigényéhez viszonyítva sokkal rövidebb idı alatt, mikrobaszámtól függıen 6-12 órán belül 
eredményt ad. 
 
A vadhúsmintákat a mőszeres mikrobaszám-meghatározással egyidejőleg klasszikus 
lemezöntéses módszerrel is megvizsgáltuk. A tenyésztéses és mőszeres mérések 
eredményeibıl meghatároztuk az egyes húsfajtákra vonatkozó kalibrációs görbéket 3-3 
különbözı idıpontban vett mintából. A vizsgálati eredményeket matematikai-statisztikai 
módszerekkel értékeltük. 
 
Az eredmények a következık: 
 Vaddisznóhús: 4·105 - 3·106 cfu/g;  kimutatási idı: 4,5-5,5 óra. 
 Szarvashús: 2·106 - 1·107 cfu/g;  kimutatási idı: 5,3-7,3 óra. 
 Muflon: 6·104 - 6·105 CFU/G; kimutatási idı: 4,8-6,7 óra 
 
Következtetések: 
A különbözı idıpontokban mért regressziós összefüggések kovariancia-analízisével 
igazoltuk, hogy az egyes állatfajok esetében közös kalibrációs görbe alkalmazható a minták 
aerob mikrobaszámának meghatározásához. 
 
A MicroTester berendezés a vizsgálati idı jelentıs mértékő lerövidítése következtében 
hatékonyan alkalmazható vadhúsok mikrobiológiai vizsgálatára, s alkalmazásával az 
élelmiszer biztonsági kockázat csökkenthetı. 
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SZIE ÁOTK Élelmiszer-higiéniai Tanszék1  Élelmiszer-higiénia 

 

DOXICIKLIN  ANTIMIKRÓBIÁLIS HATÁSA A TALAJBAN 

 
Szatmári István1 

 

Az élelmiszer termelı állatok mikroba ellenes szerekkel történı tömeges kezelése nem 

kívánatos hatást eredményezhet a környezetben. Az elmúlt 60 év során keletkezett adatok 

szerint a kezelésekre az antibiotikumok közül a tetraciklinek felhasználása a legnagyobb 

mértékő a világ különbözı országaiban. A hagyományos tetraciklinek környezetben való 

viselkedésérıl és sorsáról, ideértve a trágyában és a talajban történı lebomlást, számos 

vizsgálat számol be. Ugyanakkor korlátozott számban áll rendelkezésre információ a 

doxiciklin környezeti sorsáról és a talaj mikroorganizmusaira, a talaj egyéb élılényeire 

potenciálisan kifejtett hatásairól. 

Korábbi vizsgálatainkban meghatároztuk a doxiciklin lebomlásának mértékét sertésbıl 

származó trágyában szabadtéri, illetve laboratóriumi körülmények között végzett trágyaérlelés 

során, valamint vizsgáltuk a talajban való perzisztálását antibiotikumos trágyával trágyával 

való trágyázást követıen mezıgazdasági talajban. 

Jelen vizsgálatainkban a doxiciklinnek a talaj mikroorganizmusaira kifejtett hatását 

vizsgáltuk. Az elsı kísérletünkben az OECD 216-os számú irányelve alapján a talaj 

nitrifikációjának változását vizsgáltuk, különbözı mennyiségő antibiotikumot tartalmazó 

talajokban.  

A második vizsgálatunkban a talajlakó mikroorganizmusok aktivitását a talaj redox 

potenciáljának mérésével követtük nyomon. Ehhez az Állatorvos-tudományi Kar, Élelmiszer-

higiéniai Tanszékének munkatársai által gyors mikrobiológiai vizsgálatokra kifejlesztett 

mérırendszerét használtuk. 

Az eredményeink alapján azt mondhatjuk, hogy mindkét vizsgálatban a doxiciklin hatására 

csökkent a talajban élı mikroorganizmusok aktivitása. 
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MgSzHK ETBI       Élelmiszer-higiénia 
 
 
 
AZ ANTIBIOTIKUM REZISZTENCIA TERJEDÉSE ÉS MEGELİZÉSE 
 

Gulyás Márta Emıke, Adrián Erzsébet, Kostyák Sára, Holczhauzerné Faragó Judit,  
Kápolnási Tamásné 
 

 
Antibiotikum kezelés hatására a saját flórában igen rövid idı alatt rezisztens 

baktériumok nagy tömege szaporodik fel. A kezelt élılény ezeket a szermaradékkal együtt 
nagy tömegben üríti. A szennyezett környezeti forrásokból: trágyázott talajokból, 
szennyvizekbıl származó baktériumtömegek a környezetben rezisztencia rezervoárokat 
képeznek. Itt multirezisztens kórokozók szelektálódhatnak ki, és a környezeti fertızési láncok 
részévé válnak; folyamatosan szennyezik a vizeket, talajt, állattartó telepeket, takarmányt és 
élelmiszerláncot.  
Az MgSzHK ÉTbI Nemzeti Salmonella Referencia Laboratóriumába tipizálás céljából 
érkezı, élelmiszerbıl izolált Salmonella törzsek antibiotikum rezisztencia vizsgálatát 
monitoring jelleggel, az EFSA-Q-2006-046. sz. (2007. 02.20.) dokumentumnak megfelelıen, 
az EUCAST járványtani határértékekkel végezzük. A vizsgálat korongdiffúziós módszerrel 
történik. A párhuzamos izolátumokat az értékelésbıl kizártuk. Mivel hatósági és egyéb 
laboratóriumok egyaránt szerepelnek a beküldık között - akik különbözı mintavételi 
tervekkel dolgoznak - a mintázat az ország területére nézve nem reprezentatív. 

Az utolsó 3 év vizsgálati anyagában a S. Enteritidis törzsek a többi szerotípushoz 
viszonyítva érzékenyek, de újra és újra megjelenik egy-egy olyan izolátum, amely a  
legkülönfélébb hatóanyagokkal szemben rezisztens. A sertéshús eredető Salmonella 
Typhimurium törzsek között a 2008. évben még gyakori volt a S. Typhimurium DT104 
fágtípus, és a rá jellemzı, ampicillin/ chloramphenicol/ streptomycin/ sulfonamid/ tetracyclin 
rezisztencia mintázat. A típusos rezisztenciát 2010-ben már ritkábban látjuk. A hazánkban 
leggyakrabban izolált multirezisztens (4 vagy több hatóanyaggal szemben rezisztens) S. 
Bredeney, S. Blockley, S. Hadar, S. Kentucky, S. Saintpaul törzsek többnyire szárnyasokból 
származnak.. Az EFSA-Q-2007-131. sz. (2008.03.12.) dokumentumnak megfelelıen 
megvizsgált Enterococcus és E. coli törzsek 2009. évi eredményeit is bemutatjuk. 

A sokéves antibiotikum-használat és a törzsek globális terjedése oda vezetett, hogy a 
kiszelektálódott rezisztens törzsek ma már az egész világon jelen vannak. Amikor 
antibiotikum hatás nincs a szervezetben, illetve a környezetben, a rezisztencia gének akkor is 
jelen vannak. A flóra töredék (tízezred, egymilliomod) részében tárolódnak; ez a rejtett 
rezisztens frakció szaporodik el a következı antibiotikus kezelés során. Ha egy 
technológiában készítmény váltás történik, nem mindig a házi flóra jellemzı szerotípusa lesz 
rezisztensebb. Inkább az figyelhetı meg, hogy új, más rezisztencia mintázatú szerotípus fog 
betelepedni.  

A rezisztens kórokozók elleni védekezésben rendszerben gondolkodó szemléletre van 
szükség, amely feléleszti a higiénia jól bevált, hagyományos módszereit. Szükséges a 
szermaradék-terhelés csökkentése a környezetben. A baktériumokról kialakított 
gondolkodásunk is meg kell változtatni. A baktériumok teszik termıvé a talajt, élıvé és 
lakhatóvá a Földet. Kiemelkedı szerepet játszanak a talaj vízháztartásának megırzésében, az 
élı vizek és a talaj regenerációs folyamataiban. Mivel az antibiotikummal kezelt vágóállatok 
trágyája nagy mennyiségő, aktív hatóanyag maradékot tartalmazhat, a hulladékgazdálkodás 
fejlesztésére megfelelı módon gondot kell fordítani. 



 8 

MgSzHK ETBI       Élelmiszer-higiénia 
 

TETRACIKLINEK MEGHATÁROZÁSA ÁLLATI EREDETŐ ÉLELMISZEREKBİL  

LC-MS/MS MÓDSZERREL ÉS A MÓDSZER VALIDÁLÁSA 

 

Tölgyesi Ádám 

 

 A tetraciklinek csoportjába tartozó antibiotikumok, mint oxitetraciklin, tetraciklin, 

klórtetraciklin és doxiciklin még ma is a leggyakrabban alkalmazott állatgyógyászati szerek 

közé tartoznak. Szőrıvizsgálatuk (screening) állati eredető élelmiszerekbıl agargél diffúziós 

gátlóanyag vizsgálattal, illetve ELISA immunanalitikai meghatározással folyik. A screening 

mérésekkel viszont végleges minıségi és mennyiségi eredményt nem lehet megadni. A mintát 

csak egy független megerısítı (konfirmációs) méréssel lehet 100%-osan minısíteni. 

 Az Élelmiszer Toxikológiai Nemzeti Referencia Laboratórium Állatorvosi 

gyógyszervizsgálatok Csoportjában a tetraciklinek megerısítı mérései több, mint tíz éve 

nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás (HPLC) méréssel folynak. 2010-ben a minél 

alacsonyabb kimutatási határ (LOD) elérése céljából folyadékkromatográfiás-

tandemtömegspektrometriás (LC-MS/MS) módszert fejlesztettünk a fent említett négy 

tetraciklin származék meghatározására szövet, tej és méz mátrixokból. 

 A módszert az Európai Unió (EU) 2002/657/EC rendeletével összhangban készítettük 

és validáltuk. A rendelet szerint csak olyan tömegspektrometriás detektálás alkalmazható 

konfirmációs mérésre, amely négy azonosítási ponttal tudja azonosítani a komponensket. Ez 

MS/MS detektálásnál egy anyaion (1 pont) és annak két ionátmenetének (2 x 1,5 pont) 

detektálásával valósul meg. A 100%-os azonosításhoz a két ionátmenet arányának a standard 

oldatban és a mintában bizonyos tolerancián belül egyeznie kell. A validálás során a szpájkolt 

mintákban levı ionarányok teljesítették az EU-s rendelet elıírásait. A további vizsgált 

paraméterek, mint szelektivitás, visszanyerés, laboron belüli reprodukálhatóság, döntési határ, 

detektálási kapacitás kielégíti a 2002/657/EC rendeletet. 

 A módszert számos alkalommal sikerrel alkalmaztuk már konfirmációs mérésekre 

2010 októbertıl.  
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MgSzH ÉTbI Radioanalitikai Referencia Laboratórium1    
 Élelmiszerhigiénia 
IAEA Laboratories’ Seibersdorf2 
 
 
IVÓVÍZ RA-228 ÉS RA-226 AKTIVITÁSKONCENTRÁCIÓJÁNAK 
MEGHATÁROZÁSÁRA KIDOLGOZOTT GYORS MÓDSZER VALIDÁLÁSA SORÁN 
SZERZETT TAPASZTALATOK 
 
Tarján Sándor1, Varga Beáta1 és Kim Chang-Kyu2  
 
 
A FAO-WHO ajánlása szerint ivóvízre igen szigorú határérték javaslat került kidolgozásra 
Ra-226 1 Bq/l, Ra-224 1 Bq/l, míg Ra-228 esetében 0,1 Bq/l, amit a rádium izotópok 
viszonylag nagy dóziskonverziós tényezıje indokol. 
Mint ismeretes a rádiumnak nincs egyetlen stabil izotópja sem, radioaktív izotópjainak 
tömegszáma 206-230-ig terjed, amelyek közül felezési ideje alapján a fent említett 
tömegszámú izotópok elıfordulására lehet természetes körülmények között számítani. 
A rádium, mint kémiai elem a kalciumhoz hasonló módon viselkedik és a biológiai 
körforgásban képes bizonyos mértékig azt helyettesíteni, így az emberi szervezetben 
elsısorban a csontokban halmozódik fel és sugárzása a vérképzı szerveket károsítja. 
A szabad CO2 tartalommal bíró felszín alatti vizek (karsztvíz, talajvíz) képes kioldani a 
rádiumot a kızetekbıl, ezért az ásványvizek többsége jól mérhetı rádium-tartalommal 
rendelkezik, ami az ellenırzés jelentıségét indokolja. 
 
Bár a rádium az egyik legrégebben ismert radioaktív elem, analitikai meghatározása 
idıigényes, vagy nehézkes bonyolult módszert és drága eszközöket igényel. A IAEA 
Laboratories munkatársai által kifejlesztett módszer lényege, hogy viszonylag egyszerő 
eszközökkel, kb. 48 órán belül lehet 15-20% reprodukálhatóságú eredményt szolgáltatni, ami 
szőrıvizsgálat céljára megfelelı. Az elérhetı detektálási határ a Ra-226 esetében kevesebb 
mint egytizede, míg a Ra-228 izotópra közel fele a WHO elıírásnak. 
Az ivóvíz tipikus összetétele és annak variabilitása nem zavarja a rádium meghatározását, így 
széles körben alkalmazható. Hazai viszonyok között hátrányaként a preparátum mérésére 
alkalmazott folyadékszcintillációs spektrométer beszerzési költségét lehet megemlíteni. 
Az elıadásban a modelloldatokkal és néhány hazai forrásvízzel végzett kísérletek eredményét 
kívánjuk bemutatni, megjelölve a módszer, fejlesztési irányait, esetleg alternatív (és olcsóbb) 
detektálási megoldás lehetıségeit. 
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MgSzHK ÉTBI       Élelmiszer-higiénia 
 
 
MINDIG RUTIN A GMO VIZSGÁLAT? 
 
Vajda Boldizsár, Neszlényi Kálmán 
 
 

A statisztikai felmérések szerint az Európai Unióban a vásárlók a kezdetektıl fogva 
idegenkednek a genetikailag módosított növények felhasználásával készült élelmiszerek 
fogyasztásától. A 2001/18 irányelv és a hozzá kapcsolódó rendeletek biztosítják az 
információk birtokában történı választást, ezért elıírják, hogy a GMO összetevıt jelölni kell 
az élelmiszereken (és a takarmányokon is). A tagállamoknak ellenırizniük kell a jelölési 
kötelezettség betartását, annak elmulasztása esetén bírságot kell kiszabni. 

Az MgSzHK ÉTbI Genetikailag Módosított Élelmiszerek Laboratóriuma éves 
monitoring terv alapján folyamatosan ellenırzi, hogy a forgalomba hozott élelmiszerek 
tartalmaznak-e GMO összetevıt. Az EU-ban egyre több és több GMO kap felhasználási 
engedélyt, mára már jóval ötven fölött jár az engedélyezett GMO-k száma. Ennek 
következtében az ellenırzı laboratóriumok munkája is egyre nehezebbé válik, az 
élelmiszerekbe kerülı GMO-k kimutatása egyre több és bonyolultabb vizsgálatot igényel. Az 
elmúlt évek során arra is voltak példák, hogy engedéllyel nem rendelkezı GMO-k (kukorica, 
rizs, lenmag) kerültek az élelmiszerláncba. 

A szerzık ismertetik a GMO vizsgálatok lehetséges stratégiáit (döntési fa, matrix 
megközelítés) és konkrét példákon keresztül bemutatják a laboratórium munkáját, az egyszerő 
és a bonyolult eseteket. 

 2010-ben (feldolgozott idıszak: 2010. január 5-2010. december 23.) a laboratórium 
361 mintát vizsgált meg. Az analízisek eredményeit az alábbi táblázatban foglaltuk össze. A 
laboratóriumi vizsgálati eredményekhez kapcsolódó hatósági munkát érintik a kapcsolatos 
jogszabályok értelmezésének gyakorlati nehézségei is. 
 

 
 

Vizsgált 

összetevı 
szója kukorica rizs 

Len 

(FP967) 
összesen 

Mintaszám (db) 244 92 6 19 361 

GMO negatív 58 % 99 % 100 % 74% 70% 

GMO pozitív 42 % 1 % 0 % 26 % 30% 

0,9% fölött 0 % 0 % 0 %  0% 

0,1% - 0,9% 8 % 0 % 0 %  5,5% 

0,1% alatt 34 % 1 % 0 % 
jelenlét 

kimutatása 
24,5% 

 
 

 


