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B udapest Főváros Tanácsa, Igazgatási Főosztály

Az Élelmiszerellenőrző és Vegyvizsgáló Intézetek közérdekű munkája nyo
mán rendszerint a szabálysértési hatóságok alkalmazzák azokat a jogkövet
kezményeket, amelyet a minőségi előírásoknak nem megfelelő élelmiszerek 
forgalombahozóira a törvényes rendelkezések meghatároznak.

Budapesten az V. kerületi Tanács VB. Igazgatási Osztályának keretében 
működő Központi Szabálysértési Csoport bírálja el az élelmiszerek minőségé
vel kapcsolatos szabálysértéseket.

Az 1972-ben készült összefoglaló jelentések érdekes elemzési lehetőséget 
nyújtanak a szabálysértési eljárások eredményességére nézve. A jelentések évekre 
visszamenően tartalmazzák a szabálysértési eljárásokra vonatkozó adatokat, 
ezen belül a feljelentések számát, a marasztaló határozatok arányát, akiszabott 
pénzbírságok nagyságrendjét, stb.

Az első, ami szembetűnik, hogy amíg 1967-ig évente több ezer élelmiszer 
hamisítási szabálysértést bírált el a Központi Szabálysértési Csoport, 1968-ban 
az „élelmiszer hamisítás” minősítéssel elbírált ügyek száma 766-ra, majd 1969- 
től kezdve évente alig másfélszázra csökkent. Ez a kép azonban nem fedi a tény
leges helyzetet. Más megvilágításba kerülnek az adatok, ha felismerjük, hogy 
ezek az 1968 október 1-én életbelépett új Szabálysértési Törvény eljárási rend
szerét tükrözik, anélkül azonban, hogy az élelmiszer hamisítások tényleges száma 
ilyen mértékben csökkent volna.

Amíg a korábbi jogszabályok az élelmiszer hamisítással elkövetett szabály- 
sértéseket egyetlen tényállás keretébe foglalták, az új Szabálysértési Törvény 
több tényállásba osztotta ezeket.

A hatályos szabályozás szerint az élelmiszer hamisítások közül azok az ese
tek — és ezek teszik ki a feljelentések többségét —, amelyeket nem a termelő 
üzemekben, hanem a kereskedelmi (vendéglátóipari) hálózatban követnek el, a 
„vásárlók megkárosítása” elnevezésű szabálysértések csoportjába kerültek és 
„élelmiszer hamisítás” elnevezés alatt — lényegében — csak a termelőüzemek
ben elkövetett cselekmények kerülnek elbírálásra.

A helyes értékeléshez tehát figyelembe kell venni az „élelmiszer hamisítási” 
esetek mellett a „vásárlók megkárosításával” elkövetett szabálysértések egy 
részét is és így a következő képet kapjuk:
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Élelmiszer hamisítások 1967-ben: 1652 ügy
Élelmiszer hamisítások és

vásárlók megkárosítása együtt: 1968-ban 2448 ügy
1969- ben 1720 ügy
1970- ben 1387 ügy
1971- ben 1601 ügy.

Miután azonban a „vásárlók megkárosítása” nemcsak az élelmiszerek minő
ségének megrontásával, hanem hamis méréssel, és számolással is megvalósul, -  
és az adatokban ezek az ügyek is szerepelnek —, a tényleges élelmiszer hamisítá
sok miatt indult eljárások száma 1967-től kezdve valójában csökkenő tendenciát 
mutat.

Felmerül a kérdés, hogy tényleg kevesebb-e az élelmiszer hamisítás, mint 
korábban és ha igen, mi ennek az oka?

A kérdés vizsgálatához vegyük alapul a Fővárosi Élelmiszerellenőrző és 
Vegyvizsgáló Intézet által megvizsgált minták számát és ezek közül a kifogásolt 
esetek arányát.

A rendelkezésünkre álló adatok szerint az Intézet:

1967- ben
1968- ban
1969- ben 
1970. I.fé 
1970. II. fé,

71 524 mintát vizsgált meg és ezek 8,0%-át,
58 104 mintát vizsgált meg és ezek 9,0%-át,
50 190 mintát vizsgált meg és ezek 7,7%-át,
25 662 mintát vizsgált meg és ezek 7,1 %-át,
26 862 mintát vizsgált meg és ezek 6,8%-át kifogásolta.

A vizsgálatok száma — 1968-től kezdve — azonos nagyságrendi szinten 
mozgott. A kifogásolt minták aránya azonban jelentős mértékben csökkent. 
Ennek természetes következménye, hogy a szabálysértési feljelentések száma is 
csökkent.

Nem hagyható azonban figyelmen kívül a kiszabott bírságok összegszerű 
alakulása sem, mert nyilvánvaló, hogy szigorúbb bírságolási gyakorlatnak jelen
tős visszatartó hatása van és — feltehetően — ez is hozzájárul a kifogásolt min
ták arányának folyamatos csökkenéséhez.

1967-ben az élelmiszer hamisítás miatt kiszabott bírságok átlaga 472,— Ft- 
ot tett ki. Az akkor még csak hamis méréssel, vagy hamis számolással elkövet
hető „vásárlók megkárosítása” miatt kiszabott bírságok átlaga 246, — Ft volt.

A Fővárosi Tanács Végrehajtó Bizottságának bírságpolitikai irányelveit 
szem előtt tartva, 1971 évben az élelmiszer hamisítással elkövetett szabálysérté
sek bírság átlaga 766, -  Ft-ra, a vásárlók megkárosítása miatt kiszabott bírságok 
átlaga pedig 456,- Ft-ra emelkedett.

Szoros összefüggés ismerhető tehát, a szabálysértési bírságok hatása és a 
kifogásolt minták arányszámának csökkenése között.

Kétségtelen azonban, hogy az ismertetett adatok ellenére, ma is sok olyan 
élelmiszer kerül forgalomba, amely nem felel meg az előírt követelményeknek. 
Az ezzel kapcsolatos panaszok számából következtetve, feltehetően több a tény
leges esetek száma, mint amennyit lelepleznek.

Gyakorlati tapasztalatok szerint valóban sok olyan szabálysértést követnek 
el, amelyeket a szűkre szabott ellenőrzési kapacitás nem tud leleplezni. Egy-egy 
kereskedelmi (vendéglátóipari) egységre a kívánatosnál kevesebb alkalommal 
jut ellenőrzés. Ez kétségtelenül negatív irányban befolyásolja az esetenkint 
szigorú felelősségre vonások visszatartó hatását.
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A helyzet további javítása érdekében tehát a szigorú bírságolás mellett 
feltétlenül szükséges az ellenőrzések számának szaporítása. Ezen belül is első
sorban a termelő üzemekben történő ellenőrzés fokozása, mert a termelőüzemek
ből kikerülő, nagymennyiségű áru több vásárlót érint, mint a kisebb egységekben 
elkövetett ,,helyi” élelmiszer hamisítás. Következésképpen a termelőüzemekben 
elkövetett minőség-rontások társadalmi veszélyessége is nagyobb.

Szót kell ejtenünk a 4/1972 (111. 16) Bk. M. sz. rendeletről is, amely a keres
kedelmi dolgozók munkaviszonyának egyes kérdéseit szabályozza. E szerint nem 
foglalkoztatható a belkereskedelmi hálózati egységekben az — a vásárló közön
séggel közvetlen kapcsolatban álló, vagy egyéb bizalmi jellegű, visszaélés elköve
tésére lehetőséget nyújtó munkakörben dolgozó — személy, aki a társadalmi 
tulajdon, vagy a fogyasztók érdekeit sértő szabálysértésért két éven belül három
ízben megbüntettek.

Ez a rendelkezés a szabálysértési bírságoláson kívül is igen súlyos jogkövet
kezményt jelent az eljárással érintett dolgozókra nézve.

Az általános büntetés politikai elvek szerint is, de különösen az előbb emlí
tett körülményekre tekintettel, tehát mind az ellenőrző szerveknek, mind a 
szabálysértési hatóságoknak fokozott gonddal kell felderíteniük a tárgyi igazsá
got. Ez jelentősen növeli az Élelmiszercllenőrző és Vegyvizsgáló Intézetek és a 
szabálysértési hatóságok felelősségét. Ezért a gyakoribb ellenőrzés és szigorú 
bírságolás követelménye mellett hatványozottan kell biztosítani a törvényessé
get, megnyugtató módon tisztázni a tényállást és e feltételek fennállása esetén 
-  a vétkes személyek következetes felelősségre vonását.

B O L D O G  Ú J  É V E T !
B O N N E  N O U V E L L E  A N N É E !
С Н О В Ы М  Г О Д О М !
G L Ü C K L I C H E S  N E U J A H R !  
H A P P Y  N E W  Y E A R !

Éleimiszervizsgálati Közlemények  
szerkesztő bizottság
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