
75 éves Ballo Mátyás szabalyrendelet-tervezete: 
a Codex Alimentarius Hungaricus csírája

K O T T Á S Z  J Ó Z S E F

1934. október8-án Kőnek Frigyes a Magyar Tudományos Akadémia tagja em
lékbeszédet tartott az 1930. szeptember 27-én elhunyt Balló Mátyás, a Magyar Tu
dományos Akadémia tagja felett. Az emlékbeszéd „A Magyar Tudományos Aka
démia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek” 22, 6. számaként jelent meg.

Kőnek Balló Mátyás életrajzának és munkásságának részletes ismertetése befe
jezéséül — munkásságának megkoronázásaként említi meg azt a „szabályrendelet
tervezetet”, melyet Balló Mátyás — mint Budapest Székesfőváros Vegyészeti és 
Élelmiszervizsgáló Intézetének első igazgatója a Főváros Tanácsa elé terjesztett.

A rendelet-tervezet sokszorosított formában került a tanács elé, melynek fő 
példányát Balló személyesen „revidiálta”.*

A rendelettervezet megalkotása

Hazánkban az élelmiszeriparnak évszázados hagyományai vannak, de az élel
miszerrendészet eredete csak a múlt század második felére vezethető vissza.

Az akkori osztrák-magyar monarchia idején a manufakturális jelleg nyomta 
rá bélyegét a magyar élelmiszeriparra, — kereskedelemre, vendéglátóiparra egy
aránt.

De már a szabadságharc előtt Batthyány, Kossuth és Széchenyi kezdeményezései 
és buzdításai nagyban elősegítették a magyar iparok és így az élelmiszeripar fejlő
dését is (kiállítások, elismerő oklevelek stb.) (1. ábra).

A megalakult cégek, vállalatok általában magánkézben voltak, vagy részvény- 
társasági alapon működtek.

A fejlődést azonban megállította a szabadságharc és az ezt követő Bach- 
korszak, csak az 1867-es Kiegyezés után, főként osztrák tőke érdekeltségekkel in
dultak újra a kezdeményezések. Az egyéni, magánvállalkozásokon kívül kialakul
tak azok a tőkés csoportok is, melyek az élelmiszeriparokat üzemeltették.

Az iparengedélyek kiadásakor azonban nem voltak meg azok a törvényes köve
telmények, melyeket az üzemeltetőnek be kellene tartani; az élelmiszerek gyártá
sát, forgalmazását törvények nem szabályozták. Ez a hiány főként a közegészségügyi 
követelményekben nyilvánult meg. A hiány kiküszöbölésére született meg az 1876. 
évi XIV. te. a „Közegészségügyi törvény”. Számos élelmiszer gyártása azonban 
csak külön rendeletek alapján történt, olyannyira, hogy az élelmiszeripar termékei

* Folyóiratunk 20. 1 — 2 füzetének melléklete 10. oldalán már utaltunk e cikkre, melyben 
a „Szabályrendelet tervezettel” folyóiratunk hasábjain foglalkozni fogunk.
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1. ábra

egységes irányelvek nélkül, szinte „dzsungelszerű” akadályt képezve megnehezí
tették a gyártást, forgalombahozatalt, főképpen azonban az ellenőrzést. Előfor
dult, hogy az ellenőrzést végző intézetek a vonatkozó rendeleteket nem ismerték, 
s ezért a gyártókkal, vagy forgalomba hozókkal szemben nem tudtak fellépni 
(2. ábra).

Az ellenőrző intézetek, s így a Fővárosi Intézet is, számos esetben hangsúlyozta 
a „Tápszertörvény” kiadásának szükségességét — de eredménytelenül.

Különösen megnehezítette a helyzetet az is, hogy nem volt egy egységes 
irányelveket megállapító, „Magyar Élelmiszerkönyv”, ami -  mint pl. az osztrák 
„Codex Alimentarius”, vagy a német és svájci élelmiszerkönyv — a vizsgálati mód
szereket rögzítette volna.

1891. október 10-től 13-ig Bécsben prof. dr. E. Ludwig elnöklete alatt bizottság 
alakult, melynek tagjai az osztrák-magyar monarchia mellett Németország, 
Franciaország, Dánia, Oroszország, Szerbia, Hollandia és az USA képviselői vol
tak, mintegy 150-en. A fővárost a 38211/V1II. ü.0,/1891. sz. határozattal Ballá 
Mátyás a Fővárosi Intézet igazgatója képviselte; mint az első magyar kódex
delegátus. Ballót a bizottság tb. elnökéül választotta meg (3. ábra). A bizottság 
határozatai a következők voltak:
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1. Az egyes országokban (regionális) codexek létesítendők, melyek alapul szolgál
nak a nemzetközi Codex Alimentarius készítéséhez.

2. Meghatározták a hamisítás fogalmát.

A hamisítás fogalmát három osztályba sorolták:
„I. osztály: Mérges anyagok használata a táplálószerekhez és használati, álta

lában mind azon cikkekhez, melyek direkt befolyást gyakorolnak az emberi életre.
II. osztály: Az értékes alkatrészek teljes, vagy részbeni helyettesítése oly anya

gokkal, melyek az illető célra értéktelenek.
III. osztály: Az értékes alkatrészek teljes, vagy részbeni helyettesítése, egyenlő 

jellegű, illetve származású, de mennyi-, és minőlegesen értéktelenebb anyagokkal.”
Az 1895. évi XLVI. te. a „mezőgazdasági termények, termékek és cikkek, ill. 

ezek hamisításának tilalmazásáról” egy kis mértékben megkönnyítette a helyzetet, 
de a törvény nem minden élelmiszerre, hanem csak egyes élelmiszerekre vonatko
zott, ezért számosán sürgették a törvény reformját, ill. új tápszertörvény kibo
csátását.

1904-ben Balló Mátyás, a Fővárosi Intézet igazgatója a kérdés megoldásának 
elősegítésére — a Főváros vonatkozásában — egy „szabályrendelet-tervezetet” 
dolgozott ki. A szabályrendelet-tervezet két részből áll:

I. Általános határozatokból
II. Részletes határozatokból.
A részletes rész leírja azokat a követelményeket, melyeknek abban az időben 

— Balló véleménye szerint — az egyes élelmiszereknek meg kell felelni.
A szabályrendelet-tervezet megalkotásánál az élelmiszereket egy cikklista 

szerint csoportosítani kellett. Balló az élelmiszereket eredetük szerint csoportosí
totta: állati-, növényi - és egyéb eredetű termékekre; vagyis lényegében azt a cso
portosítást választotta, amit Ruzicska dolgozott ki — s ami több idegen ország 
(I. fent) élelmiszerellenőrző gyakorlatában is kialakult.

A szabályrendelet-tervezetet a főváros akkori tanácsa nem tárgyalta le, s így 
kötelezőleg nem lépett érvénybe. A fővárosi intézet azonban vizsgálatait lényegé
ben a rendelettervezet figyelembevételével végezte.

E rendelettervezet lett volna tehát tulajdonképpen az első magyar élelmiszer
könyv, a „Codex Alimentarius Hungaricus” alapja.

A „Codex Alimentarius Hungaricus” bizottság megalakult és célul tűzte ki az 
élelmiszerkönyv kidolgozását.

Az 1914-es világháború azonban meghiúsította a könyv elkészítését.
A háború után ismét megalakult a bizottság a fenti célból. E Bizottságban a 

Fővárosi Intézet akkori igazgatója, Hunkár Béla is részt vett. De a Bizottság ülései 
vontatottak és határozatképtelenek voltak; már kitört a II. világháború és az 
intézetek még mindig az 1895. évi XLVI. te. alapján, illetve az érvényben levő 
sokszáz rendelet (F. M. „utasítás”) alapján végezték vizsgálataikat. A „rendelet 
dzsungel” a háború alatt még jobban elterebélyesedett -  különösen az engedélye
zett pótanyagok felhasználása miatt.

A felszabadulás után megalakult a Magyar Szabványügyi Hivatal, melynek 
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Főosztálya megkezdte az MSZ szabványok 
kiadását, majd kiadásra kerültek az ún. ágazati szabványok is.

1958-ban alkotta meg a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa az 1958. évi 
27. sz. törvényerejű rendeletet, amely az élelmiszerek és italok előállítására és for
galomba hozatalára vonatkozott; 1976. évben pedig a IV. tc.-et, a napjainkban is 
érvényes „Élelmiszertörvényt”. A törvény végrehajtására vonatkozik a 25/1976. 
MÉM sz. rendelet, melynek 1. sz. melléklete részleteiben is felsorolja az egyes élel
miszeriparágakhoz tartozó fő- vagy résztevékenységet.
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Balló Mátyás az első magyar Élelmiszer Kodex delegátus (Magyar Nemzeti Galéria Budapest)





A Magyar Szabványügyi Hivatal elnökének 2/1977 (SZK. 8). M.SZ.H. sz., az 
állami szabványok egységes nyilvántartási rendszeréről szóló utasítása 2. § értel
mében
(1) az állami szabványok azonosító jelzésének betűjele egységesen: MSZ.

(3) A minisztériumok és országos hatáskörű szervek (továbbiakban minisztérium)
számjele a következő:
— Belkereskedelmi Minisztérium ...........................................................  01
— Belügyminisztérium..............................................................................  02
— Egészségügyi Minisztérium................................................................... 03
— Építési és Városfejlesztési Minisztérium .............................................. 04

— Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium ................................  08

— Országos Vízügyi H ivatal..................................................................... 10
A magyar szabványok szakrendszere értelmében N az élelmiszerek és élvezeti 

cikkek, R az egészségügy, S a mező- és erdőgazdaság betűjele. Ezen belül a decimális 
rendszernek megfelelően különböző számok jelölik a fogalmakat, jelöléseket, álta
lános előírásokat, vagy speciális termékeket, a vizsgálatot, minősítést, csomagolást 
vagy megjelölést.

1979-ben készítette el a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium Élelmi
szerellenőrző és Vegyvizsgáló Központja hazánk első „Élelmiszeripari üzemkatasz
terét” a 25/1976 MÉM. sz. rendelet 1. sz. melléklete figyelembevételével.*

1979-ben pedig a 10/1979 MÉM sz. rendeletének „szabályzata”** mely — 
mint Balló „Szabályrendelet tervezete” — részletesen ismerteti azokat a higiéniai 
követelményeket, melyeket a rendelet megszületésekor (1979-ben) az előállítóknak 
be kell tartaniok.

Az alábbiakban bemutatjuk Balló szabályrendelet tervezetének A és В részét.
Az 1. táblázatban pedig összefoglaljuk Balló szabályrendelet-tervezetének 

„Részletes határozatait, a MÉM 25/1976 szerinti” gyártási tevékenységeket, az 
MSZ szabványokat és a 10/1979 MÉM sz. rendelet „Különös részének” fejezeteit.

* ÉVIKE, 25, 8, 1979
** 1. 199. o.
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Az élelmiszerek és használati czikkek 
vizsgálatának szabályozása tárgyában 
megalkotandó és Budapest székesfőváros 
területére érvényes s z a b á l y r e n d e l e t  
tervezete

Átrevidiált példány 
Bp. 1904. XII. 29.

Balló s. k. 
igazgató

A.
Általános határozatok:

Budapest székesfőváros területén az összes élelmiszerek, mely 
név alatt minden az ember táplálására szolgáló anyag (tápláló szer, 
ital és élvezeti cikk) értendő, valamint mindazon használati tárgyak, 
melyeknek minősége vegyi vizsgálat útján állapítható meg, csak 
egészséges, romlatlan és hamisítatlan, minden az egészségre ártalmas 
anyagoktól mentes állapotban árusíthatók, illetve hozhatók a köz
forgalomba.

2- §•

A jelen szabályrendelet határozmányai alá esnek: a) az élelmi
szerek, úgymint: a levegő, az ivóvíz, a húskonzervek (ideértve a 
kolbászárukat is) tej, tejföl, tejszín, vaj és más állati, valamint nö
vényi zsírok és azok utánzatai, sajt, túró, liszt, kenyér, sütemények 
és tésztaneműek, cukor, cukrászáru, az összes fűszerek, só, ecet, kávé, 
kávépótlók, tea, kakaó, csokoládé, méz, befőttek, szörpök, ízek, sze
szesitalok (bor, sör, kognac, rum, likőrök és egyéb pálinkafélék), 
szódavíz, üdítőitalok és minden más itt meg nem nevezett, de vegy- 
vizsgálat alapján elbírálható és a közfogyasztásra, ill. elárusításra 
bocsátott élelmiszer.
b) A használati tárgyak sorából: fémből készült evő-, ivó- és főzőedé
nyek, minden olyan fémedény, vagy az edény fémrésze, valamint 
fémlemez, mely élelmiszerek eltartására vagy csomagolására, illetve 
beburkolására szolgál; bor- és sör szívó és nyomó készülékek fém- és 
gumirészei, minden olyan fém- vagy gumiáru, mely használatkor az 
emberi szervezettel érintkezik (szopóka, csecsbimbó, bizonyos játék
szerek, pld. sípok, stb.) festő anyagok, elkészített festékek és festett 
tárgyak (gyermek játékszerek, tapéták, kelmék, művirágok, stb.) 
ónozással vagy mázzal ellátott konyhaedények; fűtő- és világító
anyagok (kőszén, brikett, petróleum, világítógáz stb.) kozmetikus 
szerek és gyógyítószerek, specialitások; fertőtlenítő szerek, s minden 
más itt meg nem nevezett a közhasználatban álló s vegyi vizsgálata 
alapján elbírálható használati tárgy.



з.§.

Az élelmiszer romlottnak, illetve egészségtelennek tekintendő, 
ha a természetszerűen bekövetkező elváltozása (rothadása) folytán 
vagy tisztátalan előállítása és tovább kezelése miatt a jó minőségű 
élelmiszer tulajdonságaitól eltérő vagy undort gerjesztő tulajdonsá
gokat nyert; -  továbbá akkor, ha bárminemű, az egészségre ártalmas 
anyagot tartalmaz; végre akkor, ha beteg állatoktól vagy megrom
lott növényrészekből származik.

4- §■

A közforgalomba hozott élelmiszerekhez a rothadást gátló anya
gokat, az úgynevezett konzerváló szereket, valamint mesterséges 
édesítő anyagokat (zaccharin, dulcin, stb.) keverése szigorúan tilos.

5. §.

Az élelmiszer hamisítottnak tekintendő, ha oly módon utánozta
tok összetételében megváltoztatott, vagy oly elnevezés alatt árusítot
tatok, mely alkalmas arra, -  hogy eredete, összetétele vagy minő
sége tekintetében a vevőt, illetve

6 .  § .

Az élelmiszerek utánzatai — surrogátumai — csak akkor hoz
hatók forgalomba, ha emberi élvezetre alkalmasak és ha romlatlanok; 
ha tehát a jelen szabályrendelet 3. §-ban felsorolt követelményeknek 
megfelelnek és akkor, ha oly külön, a természetes áruétól eltérő név, 
illetőleg jelzés és csomagolás mellett árusíttatnak, mely az utánzat 
származása és természete tekintetében a vevőt vagy fogyasztót tel
jesen és félreérthetetlenül tájékoztatni képes.

7.§.

A használati cikkek abban a minőségben hozandók forgalomba, 
mely a jelen szabályrendeletben, illetve a fennálló kormányhatósági 
rendeletekben körül van írva.

8 - § •

Kihágást követ el, és a mennyiben cselekménye súlyosabb bün
tetés alá nem esik, két hónapig terjedhető elzárással és 600 koronáig 
terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő az, a ki:
a) romlott, illetve beteg állatoktól eredő vagy az egészségre ártalmas 

anyagokat tartalmazó élelmiszereket hoz forgalomba;
b) a rothadást gátló anyagokkal az úgynevezett konzerváló szerekkel 

vagy mesterséges édesítő anyagokkal kevert élelmiszert hoz for
galomba;

c) hamisított élelmiszereket hoz forgalomba;
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d) hamisításra alkalmas anyagokat e célra hirdet vagy e célra hoz 
forgalomba;

e) élelmiszereket vagy használati cikkeket, habár azok nem is hami
sítottak, oly elnevezés alatt vagy oly megjelöléssel árul, illetve 
hoz forgalomba, mely azokat természetük és származásuk szerint 
valósággal meg nem illeti;

f )  az élelmiszerek utánzatait a valódi áru gyanánt s annak neve 
alatt hoz forgalomba.

9. §.

A jelen szabályzat, valamint bármely az élelmiszerek vizsgála
tára vonatkozó kormányhatósági törvény vagy rendelet végrehajtása 
alkalmával szükségessé váló vegyi vizsgálatokat a székesfővárosi 
vegyészeti és élelmiszervizsgáló intézet, a netalán szükségessé váló 
bakteriológiai vizsgálatokat pedig a székesfővárosi bakteriológiai 
intézet végzi.

B.
Részletes határozatok

I. fejezet
Hús- és húskészítmények

!•§•
A hús azon állat neve alatt hozandó forgalomba, a melyből tény

leg származik. A kolbászfélék és más húskészítmények (hús kivonat, 
hüspepton, szelencehús stb.) a szokásossá vált elnevezések alatt hoz
hatók forgalomba. Azoknál az áruknál azonban a melyeknek előállí
tására részben, vagy egészben a szokottnál, tehát előrevártnál más hús- 
fajtát használtak (pld. lóhúst a kolbászkészítésére) ezen körülmény 
félreérthetetlen módon feltüntetendő.

2- §•

A húshoz és kolbászhoz idegen anyagokat, úgymint konzerváló 
szereket, festőanyagokat, fejérjét stb. keverni tilos. — Kivételt képez 
az olcsóbb kolbászneműekhez töltő anyag gyanánt kevert keményítő 
vagy liszt.

3. §.

A kolbászhoz töltő anyag gyanánt kevert keményítő mennyiségé
nek megengedett maximuma 3%, a mi átlagosan 4% lisztnek felel 
meg. Azok a kolbászfajták, a melyeket a háztartásokban — szokás 
szerint -  keményítő tartalmú anyagokkal (rizs, — zsemle, dara stb.) 
készitik, ezen határozat alá nem esnek.

Amennyiben azonban a közönség kifejezetten keményítő, illetve 
lisztmentes kolbászt kíván, a kereskedő feltétlenül ilyent tartozik 
kiszolgáltatni.



A kolbász romlottnak tekintetik, ha túlságosan puha vagy nyál
kás és egyszersmind a zsírdarabkák zöldes vagy sárgás színűek; ha 
avas vagy rothadt szagú vagy egyébként bekövetkezett elváltozása 
(pld. elpenészedés) folytán undort gerjesztő; ha konzerváló szereket 
vagy idegen káros anyagokat (pld. fémeket) tartalmaz.

A húsnak élvezhetősége, illetve romlott volta iránti vélemény- 
adásra az orvos vagy állatorvos illetékes.

5. §.

A kolbász hamisítottnak tekintendő, ha víztartalma túlságosan 
magas és pedig ha a tartós árunál 60, az azonnal elfogyasztandónál 
pedig 70%-nál magasabb; ha idegen festőanyagokat tartalmaz; ha a 
keményítő mennyisége 3%-nál magasabb; ha a keményítőmentes 
gyanánt forgalomba hozott áru keményítőtartalmának bizonyult; 
ha oly húsfélét tartalmaz, mely nem felel meg a declarátionak; ha 
valamely más ok miatt nem felel meg a földmív. miniszter 1896. évi 
38286. számú rendelet 5. §-ban felsorolt követelményeknek.

II. fejezet 
Tej

A tej üzletszerű elárusítása a következő feltételekhez van kötve:

6 . § .

Beteg fejős állatoktól fejt tej feldolgozása és forgalomba hoza
talára nézve mérvadók a fennálló vagy a jövőben megalkotandó tör
vények és kormányhatósági rendeletek határozmánvai (jelenleg az 
1888. évi VII. t. c. és az 1890. évi július 5-én 34373. sz. a. kiadott 
földmív. ministeri körrendelet).

7- §•

Romlott vagy egészségtelen takarmánnyal esetleg ártalmas 
minőségű vízzel táplált vagy erős hatású gyógyszerekkel kezelt állatok 
teje általában, valamint a borjazást vagy el lést követő nyolc nap 
alatt fejt tej a forgalomból ki van zárva.

8 . § .

Az üzletszerű tejszállító köteles nevét és lakhelyét feltüntető fel
írást járművén és elárusító asztalán alkalmazni és mindazon egyének 
ruházatán állandóan, olvashatóan és könnyen felismerhető helyen 
viseltetni, kik a tej szállításával, kihordásával (házalással) és elárusí- 
tásával foglalkoznak. Az állandó üzlethelyen árusított tej eladásánál 
elegendő az áruda helyiségén a cég kiírása.



Tejszállító járműveken oly tárgyak nem szállíthatók, melyek 
fertőző hatásúak vagy tisztátalanságot okozók.

1 0 . § .

A tej csak kizárólag e célra használt oly mázolt cserép — vagy 
üveg és jól cínezett bádogedényekben szállíthatók a fogyasztókhoz 
vagy elárusításra, melyek az 1889. évi 34652. sz. belügyministeri 
rendelet határozmányainak megfelelnek (lásd: XXIII. fejezet) és 
melyeken a bennök levő tejnem neve olvashatólag és az edénytől el
választhatatlanul vagy egykönnyen el nem távolítható módon fel 
van írva.

11.§•

,,Tej” név alatt minden jelzés nélkül csakis tehéntől fejt oly tej 
hozható forgalomba eredeti minőségben, melynek alkotó részeiből 
semmi elvéve, sem idegen anyagokból semmi hozzátéve s mely átlá- 
szatlan fehér vagy sárgásfehér színű minden csíkoltság vagy tartáko- 
zottság nélküli, enyhén édeskés, de semmi esetre sem savanyú ízű, 
nem kellemetlen szagú, könnyen folyékony és istálló szennytől men
tes: e mellett bírjon:

legalább 1,029, legfeljebb 1,033 fajsúllyal 
legalább 2,8% zsír 
legalább 12,0% száraz anyag és 
legalább 0,6-0,9%  hamutartalommal.

12. §.

Nem tehéntől fejt természetes minőségű tej azzal az állatnem 
nevével kapcsolatosan nevezendő, a melytől fejetett; úgy pld. bivaly
tehéntől fejt tej ,,bivalytej”, juhtól fejt tej, ,,juhtej”, kecskétől fejt 
tej ,,kecsketej” név alatt hozandó forgalomba.

13. §.

Természetes úton megsavanyodott vagy megaludt tej csakis 
ennek az állapotának megjelölésével mint „aludt tej” árusítható; ezen 
állapotának tekintetbe vétele mellett kell, hogy összetétele a teljes tej 
összetételének megfeleljen.

14. §.

A tejből, zsíros részének elválasztása útján nyert folyadék „lefö
lözött tej” elnevezése alatt hozható csak forgalomba.



15. §.

Az aludt tejből elválasztott zsíros rész ,,tejföl” név alatt árusít
ható, azonban csak akkor, ha zsírtartalma legalább 10%, ha rom
latlan és idegen anyagoktól mentes.

16. §.

Az édes tejből elválasztott zsíros rész „tejszín” név alatt árusí
tandó és pedig „kávétejszín” név alatt akkor, ha zsír tartalma leg
alább 10% és „habtejszín” név alatt akkor, ha zsírtartalma legalább 
20%; mindkét esetben idegen anyagoktól mentes legyen.

17. §.

„Pasteurizált és sterilizált tej” — név alatt közforgalomba ho
zott áru összetétele egyenlő legyen a tej összetételével (1. 11. §). Azon
felül ne legyen barnás színű s nagyobb zsírdarabkákat ne tartalmaz
zon, szintúgy konzerváló szereket sem. Csíratartalomra a bakterioló
giai intézet által vizsgáltatandó meg.

18. §.

Minden más tejkonzerva, úgy mint pld. sűrített tej, tejpor stb. 
mentes legyen idegen, az egészségre ártalmas anyagoktól és konzer
váló szerektől s a tej alkatrészein kívül más tápláló anyagokat ne 
tartalmazzon, kivéve nádcukrot, mely jelenléte esetén azonban dek
larálandó.

19. §.

Kumys név alatt a lótejből és kefir név alatt a tehéntejből egy 
különös erjesztő, az úgynevezett kefirszemecskék segítségével elő
állított tejtermék értetendő.

A közfogyasztásra bocsájtott kefir a sör módjára habzó folyadék, 
mely változatlan kazein mellett annak bizonyos átalakulásait (albu- 
mose, pepton stb.) továbbá szénsavat, alkoholt és bizonyos határt 
meg nem haladó tejsav-mennyiséget mint jellemző alkatrészeket 
tartalmaz.

20. §.

A kefir (kumys) romlatlan, tejsav tartalma pedig legfőlebb 1% 
legyen. Hamisítottnak akkor tekintendő, ha összetétele eltérő a valódi 
kefir összetételétől, illetve ha a kefir név alatt árusított cikk kefir- 
surrogátumnak bizonyult.

21 . § ■

A kefirhez hasonló, azonban nem a valódi kefirerjesztővei előállí
tott s ennélfogva más összetételű tejtermékek, kefirsurrogatumnak 
minősítendők s ezeket kefir vagy kumys név alatt forgalomba hozni 
nem szabad.
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A közforgalomba bocsájtott kefirerjesztő (kefirszemcsék) kell 
hogy romlatlan és sem keményítővel, sem másnemű idegen anyaggal 
hamisítva ne legyen.

III. fejezet 
Gyermektej

23. §. •

„Gyermektej” név alatt oly tej bocsájtható forgalomba, mely a 
hygiene minden követelményének megfelelő módon termeltetett és 
tovább kezeltetett. Kiváló gond fordítandó eszerint:

a. , az állatok egészséges voltára, — mely célból azok állandó 
orvosi felügyelet alatt tartandók és a megbetegedett állatok az istál
lóból azonnal kirekesztendők;

b. , az állatok észszerű takarmányozására, mire csak egészséges, 
romlatlan, nem túlvizenyős takarmány használható, a szeszmoslék 
pedig teljesen mellőzendő;

c. , az istállók szellőztetésére, tisztántartására, a falak időnkénti 
bemeszelése és a padló kisúrolása által eszközlendő fertőtlenítésére, a 
trágya azonnali eltakarítására;

d. , a fejés körüli tisztaságra;
e. , a fejt tej észszerű kezelésére, — mely abból áll, hogy gyűjté

séhez csak forró vízzel kimosott, illetve alaposan sterilizált edények 
használandók, hogy az istállóból azonnal egy külön, csupán erre a 
célra szolgáló, tisztán tartott helyiségbe helyezik a hol azonnal meg
felelő gépek segítségével lehűttetik és végre tiszta üvegekbe töltetik; 
a töltött üvegek az elszállítás idejéig jégszekrényben tartandók.

f. , a tej fejéssel és további kezelésével megbízott egyének egész
séges voltára és tisztaságára.

24. §.

„Gyermektej” név alatt oly tej is bocsájtható forgalomba, mely
nek chemiai összetétele mesterséges úton az anyatej összetételéhez 
tétetett hasonlóvá. Az ilyen tej gyártása és forgalomba hozatala ha
tósági, a fővárosi tanács útján beszerzendő engedélyhez van kötve. 
Az engedély megadásának főbb feltételei:

a. , a mesterséges gyermektej előállításához csak oly tej használ
ható, mely a 23. §-a alatt felsorolt feltételek mellett nyeretett és ke
zeltetett.

b. , az engedélyezést kérelmező beadványban az előállítás módja 
pontosan leírandó és egy minta csatolandó.

c. , az engedély birtokosa csakis a kikért és engedélyezett mód
szer szerint előállított tejet árusíthatja, a módszer netaláni megvál
toztatása új engedélyhez van kötve.



A gyermektej csak jól dugaszolt a kívánt mennyiségű tejet 
tartalmazó és kellőképen jelzett üvegekben szállítható a fogyasztóhoz.

26. §.

A gyermektej minden más tekintetben a tejre vonatkozó (II. fej. 
11. §.) szabályzatoknak megfelelni köteles.

IV. fejezet 
Tűró és sajt

27. §.

Túró és sajt név alatt csak oly tejtermék hozható forgalomba, 
mely kizárólag tejből származik és ahhoz mennyiség- és súlyszaporí- 
tás vagy konzerválás céljából idegen anyag nem kevertetett. (földmív. 
ministeri 38286/96. sz. rendelet.)

28. §.

A túró neve azon állat nevével egészítendő ki, a melynek tejéből 
készült (pld. tehéntúró, juhtúró stb.).

29. §.

A sajt romlatlan és élvezhető legyen, tulajdonságai és összetétele 
kell hogy az illető név alatt közismeretes sajtfajta tulajdonságaival 
és összetételével egyezzen.

30. §.

A sajtban foglalt zsír mennyisége és minősége tekintetében fel
tüntetendő vájjon zsíros vagy sovány fajtájú, vagy margarin tar- 
talmú-e a sajt.

31. §•

A margarinsajt gyárosoknak és elárusítóknak ugyanabban a 
helyiségben tisztán tejből készült sajtféléket előállítani, tartani, illet
ve elárusítani nem szabad, kivéve azokat a nyilvános üzleteket, me
lyek vegyes élelmi cikkekkel kicsinybeni elárusítást folytatnak, de 
ezekben is a margarinsajtok elkülönítve és ,,margarinsajt” fölirattal 
megjelölt külön tartányban vagy rekeszben tartandók. (Földmív. 
min. 25873/1900. sz. rendelet.)



Túró és sajt előállítására csak oly tej használható, mely a II. 
fejezetben felsorolt követelményeknek megfelel.

V. fejezet 
Vaj

33. §.
,,Vaj” név alatt akár valamely jelzővel megjelölve, akár a nélkül 

az e név alatt ismert csak oly tejtermék állítható elő és hozható forga
lomba, melynek zsírtartalma kizárólag tejből származik. (38286/896. 
sz. rendelet.)

34. §.

A vaj iparszerű előállításával és elárusításával foglalkozóknak 
nem kizárólag tejből származó és a vaj hamisítására alkalmas más 
zsiradékokat ugyanabban a helyiségben gyártani, tartani, csoma
golni, illetve elárusitani, vagy a gyártást, raktározást, csomagolást, 
illetve elárusítást ugyanabban a helyiségben másnak megengedni 
nem szabad. Ide nem tartoznak azonban azok a nyilvános üzletek, 
melyek vegyes élelmiszerek kicsinyben való elárusításával foglalkoz
nak. (38286/896. sz. rend.)

35. §.

Más állatok tejéből származó vaj — csakis az illető állatfaj 
megnevezése mellett hozható forgalomba, a melynek tejéből nyere- 
tett: tehát pld. bivalyvaj, juhvaj stb. név alatt.

36. §.

A vaj csak oly tej, — illetve tejszín vagy tejfölből állítható elő, 
mely a II. fejezetben felsorolt határozatoknak megfelel.

37. §.

Minden a forgalomba hozott vajfajta romlatlan legyen. Romlott
nak akkor tekintendő, ha avas, fagygyús, csípős vagy karcoló, keserű, 
olajos, penészes, általában ha külső kinézése íze vagy szaga undort 
gerjesztő, ha egyszersmind aldehyd — és ketonszerű elváltozása foly
tán keletkezett vegyületeket, valamint szabad savakat tartalmaz, ez 
utóbbiakat azonban csak nagyobb mennyiségben (L.: 39. §.), ha kon
zerváló szereket tartalmaz, ha az egészségre ártalmas festő anyaggal 
van festve.



Hamisítottnak akkor tekintendő a vaj a., ha zsírja nem kizárólag 
tejzsír, ha tehát idegen zsiradékokat is tartalmaz — (margarint, kó
kuszzsírt stb.); b., ha bármely más idegen anyaggal (burgonya, liszt 
stb.) van keverve; c., ha rosszul kimosott és kigyúrt, ha tehát zsírtar
talma a követeltnél (L. 39. §.) kisebb és víztartalma a követeltnél 
magasabb, vagy pedig ha vizet szándékosan gyúrtak bele a megenge
dettnél nagyobb mennyiségben; d., ha valamely más ok miatt nem 
felel meg a földmív. minist. 1896. évi 38386. sz. rendelet 5. §-ában 
felsorolt követelményeknek.

39. §.

Fenti feltételek mellett a tehénvaj három fajtában hozható a for
galomba: a., mint teavaj, b., mint főzővaj, c., mint olvasztott vaj.

a. , a teavaj a legnagyobb gonddal előállított és legbecsesebb 
vajfajta, színtelen vagy gyengén sárgás színű, tisztán vajszagú és ízű 
legyen; zsírtartalma legalább 80%, víztartalma Iegfölebb 18%, a nem 
zsír mennyisége Iegfölebb 2%, savfoka Iegfölebb 4;

b. , a főzővaj zsírtartalma legalább 75%, víztartalma Iegfölebb 
20%, savfoka rendesen 8-nál alacsonyabb legyen, sóból Iegfölebb 
2%-ot tartalmazhat. Ezen vajfajtának savfoka 8-nál magasabb is 
lehet, ha egyéb sajátságai alapján romlatlannak tekinthető;

c. , az olvasztott vaj zsírtartalma legalább 98% és savfoka 8-nál 
alacsonyabb legyen. Túlhevítve, megégetve ne legyen. VI.

VI. fejezet 
Margarin

40. §.

„Margarin” elnevezés alatt hozandó forgalomba minden oly 
zsiradék avagy zsírkeverék, mely a vajhoz hasonló és ugyanarra a 
használatra készült mint az utóbbi de mely nem kizárólag tejből 
származik.

41. §.

Margarin gyártásához tejzsír csak korlátolt mennyiségben és 
kizárólag csak tej alakjában még pedig 100 súlyrész margarinra leg
följebb 100 súlyrész tej használható fel, azonban akként, hogy a mar
garinnak 5%-nál több tejzsírt tartalmaznia nem szabad.

42. §.

A margarin gyártásához csak egészséges állatokból eredő zsír 
használandó s a zsír romlatlan és hamisítatlan legyen.



Mindazok a helyiségek, melyekben margarint gyártanak, vagy 
elárusítanak, legalább 30 cm magasságú betűkből álló és szembeötlő 
helyen alkalmazott következő felirattal látandók el: „Margarin -  
gyár, raktár -  vagy eladás.”

44. §.

Margarint csakis csomagolva, az 5. klg. és ezen aluli mennyiség 
pedig csak szabályos csonkítatlan kocka alakban, a burkolaton, 
valamint magán a margarinkockán benyomva, tisztán olvasható 
„margarin” megjelöléssel hozható forgalomba. A kereskedelmi na
gyobb forgalomban a margarin szállítására használt hordók, ládák és 
egyéb burkolatok felső része, alja és oldala le nem törölhető és szem
beötlő betűkkel „margarin” felirattal, valamint a gyáros vagy 
elárusító nevével, illetve cégével jelölendők.

45. §.

A margarin gyárosoknak és eláiusítóknak ugyanabban a helyi
ségben vajat előállítani, tartani, illetve elárusítani, vagy abban a vaj 
előállítását, raktározását, illetve elárusítását másnak megengedni 
nem szabad. Ide nem számíthatók azonban azok a nyilvános üzletek, 
melyek vegyes élelmicikkekkel kicsinybeni elárusítást folytatnak, de 
ezekben is a kicsinybeni elárusítás céljára készletben tartott margarin 
a vajkészlettől elkülönített helyen és „margarin” felirattal megjelölt 
külön tartányban vagy rekeszben tartandó. VII.

VII. fejezet

Sertészsír
46. §.

„Sertészsír” név alatt oly romlatlan zsiradék hozandó forga
lomba, mely kizárólag sertésből származik. Kivételt képez ezen állat 
csontjából kiolvasztott zsír, mely „csontzsír” név alatt hozható 
forgalomba.

47. §.

Ragályos betegségben szenvedő állatokból vagy azok egyes 
részeiből kiolvasztott zsírt forgalomba hozni nem szabad.

48. §.

A sertészsír hamisítottnak tekintendő ha 1 %-náI több vizet és 
ha más származású zsírokat, növényi olajokat vagy egyéb, — súlyá
nak megszaporítása végett hozzákevert idegen anyagokat tartalmaz.



A sertészsír romlottnak tekintendő, ha rábizonyítható, hogy 
beteg állatokból származik; ha rosszul tisztított belekből olvasztatott 
ki s ennélfogva trágyaszagú; ha savfoka 1-nél magasabb; ha gondtalan 
kezelés folytán idegen anyagoktól (piszok) szennyes: ha bármely más 
oknál fogva undort gerjesztő.

49. §.

Vili. fejezet 
Mesterséges ételzsír

(Földmív. min. 25873/900. sz. rendelet)

50. §.

„Mesterséges ételzsír” elnevezés alatt hozandó forgalomba min
den oly zsiradék vagy zsírkeverék, mely a disznózsírhoz hasonló és 
ugyanazon használatra készült, de nem kizárólag disznózsírból szár
mazik.

51. §.

A forgalomba kerülő mesterséges ételzsírok szakszerű megvizsgá
lásának és megkülönböztetésének megkönnyítése végett mindazok, 
a kik mesterséges ételzsír készítésével foglalkoznak, kötelesek ezen 
zsiradékba dimethylamidó azobenzolt keverni, még pedig olyan 
mennyiségben, hogy 100 klg. zsírra egy decigramm essék és ez a zsír
ban oly egyenletesen legyen elosztva, hogy annak jelenléte a zsír
tömeg minden részében sósavval való eldörzsölés által megállapít
ható legyen.

52. §.

Mindazon helyiségek, melyekben mesterséges ételzsírt előállí
tanak, legalább 30 cm. magasságú betűkből álló és szembeötlő helyen 
alkalmazott következő felirattal látandók el: „Itt mesterséges étel
zsír kapható.”

53. §.

Az elárusító helyiségekben a mesterséges ételzsír csak oly edé
nyekben (hordókban, tartányokban stb.) tartható, illetve árusitható, 
melyek rájuk alkalmazott vörös sávval és szembeötlően „mesterséges 
ételzsír” felirattal vannak ellátva.
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54 S.

A mesterséges ételzsírok, az ezen zsírok készítésével foglalkozók 
által, az eddigi szokásoknak megfelelően csakis vasabroncsokkal ellá
tott olyan tartányokban (hordókban) hozhatók forgalomba, melyek 
azok szélétől 3 cm-nyi távolságban egész körzetükbe kiterjedő s 
azokra ráfestett legalább 5 cm széles vörös szinű sávval vannak ellát
va s melyek legalább 10 cm. magas eltörülhetetlen fekete színű betűk
ből álló következő felirattal: „Mesterséges ételzsír” ez alatt pedig a 
gyárnak nevét (a céget) feltüntető felirattal is el vannak látva.

55. §.

Mesterséges ételzsírok 25 klg.-nál nagyobb mennyiségben közvetítők 
által is csak azon módozatok betartása mellett hozhatók forgalomba, 
melyek az ily zsírok készítésével foglalkozók részére elő vannak írva.

IX. fejezet
Egyéb állati zsiradékok

56. §.

Minden egyéb emberi élvezetre szánt zsírfajta azon állat nevével 
jelezve hozható forgalomba, amelyből nyeretett, illetve a melyből 
kizárólag származik. így pld. a „Lúdzsír” név alatt csak azon zsír
fajta árusítható, a mely kizárólag Iádból származik.

57. §.

Élvezhetőség, romlott voltuk s hamisítások tekintetében mind
ezek ugyanazon elvi határozmányok alá esnek, mint a vaj és a sertés
zsír.

58. §.

Mesterséges utánzataik csak külön elnevezés s ugyanazon mó
dozatok mellett hozhatók forgalomba, mint a margarin, és a mester
séges ételzsír és természetesen csak akkor, ha egyébként is megfelel
nek a hygiene követelményeinek, tehát ha élvezetre alkalmasak, ha 
egészséges állatokból származnak, ha előállításuk s további kezelésük 
a tisztaság szabályainak megfelelt.

X. fejezet
Növényi zsírok és zsíros olajok

59. §.

Úgy mint az állati, úgy az emberi élevezetre alkalmas és romlat
lan növényi zsírok és zsíros olajok az eredetüket és esetleg származá-
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sukat is megjelölt jelzővel, vagy a kereskedelmi forgalomban elfoga
dott és általánosan használt megjelölés alatt a kereskedelmi szokások
nak megfelelően hozandók forgalomba.

60. §.

„Tábla olaj” gyűjtőnév alatt ennélfogva bármely növényi ere
detű és az emberi élvezetre alkalmas olaj vagy több ilyen olajból álló 
keverék hozható forgalomba.

61. §.

Amennyiben azonban a közönség kifejezetten bizonyos minőségű 
vagy származású olajat kér, a kereskedő ilyent tartozik kiszolgáltatni, 
így pld. az a vevő:

a. , aki nizzai-, aixi- vagy olívaolajat kér, valódi, kizárólag az 
olajfa — (olea europea) bogyóiból származó olivolajra,

b. , aki sesam- vagy jaffa olajat kér, kizárólag Sesamum indicum 
nevű növény magjából előállított legtisztább olajra stb. tarthat 
igényt, illetve ilyen szolgáltatandó ki a kereskedő által.

62. §.

„Kokuszsír” és „pálmamagolaj” név alatt a kokusdióból illetve 
az olajpálma magjából előállított és megfelelő módon tisztított zsír
fajta hozható forgalomba; a mostani álnevek (mint palmin, laureol, 
laktine, vegetalin, kunczol stb.) csakis a „kokuszsír” ill. „pálmamag
olaj” név külön feltüntetése mellett használhatók.

63. §.

A növényi olaj csak az esetben minősítendő hamisítványnak, ha 
a 61. §. követelményének meg nem felel, tehát az esetben, ha a tiszta 
oliv — vagy sesam stb. olaj név alatt elárusított olaj más olajból áll 
vagy ilyent tartalmaz.

64. §.

Az emberi élvezetre szolgáló és forgalomba hozott növényi olajok 
romlatlanok legyenek. Romlottnak akkor minősítendő, ha avas, 
bűzös, karcoló ízű és savfoka legalább 15, ha egyébként undort ger
jeszt, ha mérges fémeket (pld. rezet) tartalmaz.

65. §.

A kokuszsír (és pálmamagolaj) — tiszta fehér, átlátszó, majd
nem szagtalan és romlatlan legyen, savfoka legfölebb 1,5, jódszáma 
8 -9 ,5  és elszappanosítási száma 245 — 260 legyen. Megolvasztva 
tökéletesen átlátszó, víztiszta üledék nélküli folyadékot képezzen.



Romlott kokuszsír (pálmamagolaj) tehát olyan, mely avas, bű
zös, melynek savfoka 1,5-nél magasabb a forgalomból kizárandó. 
A kokuszsír(pálmamagolajat)márzsiradékokkal hamisítani nem sza
bad. Ugyanaz áll minden más oly növényi zsírról, mely idegen, kül
földi növényekből származik s közfogyasztási célokra jövőben esetleg 
behozatik.

XI. fejezet 
Liszt

67. §.

Liszt és őrlemények annak a gabonaneműnek nevével, mint jelző
vel, melyből származnak (pld. búzaliszt, rozsliszt, stb.) és ezenfelül a 
finomsági szám megjelölésével durván vagy simán őrölve hozható 
forgalomba.

68. § .

A romlatlannak minősítendő búzaliszt a; ne legyen dohos vagy kel
lemetlen szagú; b., nagyobb mennyiségű liszt összenyomásánál cso
mók ne képződjenek; c., íze ne legyen kellemetlen karcoló vagy keser
nyés; d., színe és — hamutartalma (a 72. §. értelmében) a finomságnak 
(számjelzésnek) feleljen meg; e., mentes legyen növényi és állati élős- 
diektől; dudváktól idegen ásványi anyagoktól, homoktól, malom
portól s egyéb szennytől, fémektől (különösen ólomtól) és fémvegyü- 
letektől — (pld. timsótól, rézgálicztól stb.); f., minden tekintetben 
alkalmas legyen kenyérkészítésre.

69. §.

Hibásnak akkor minősítendő a búzaliszt, ha az időjárás, 
magára a búzaszemre gyakorolt káros befolyások, vagy a malom
üzemnek hibái vagy végre a búza vagy liszt észszerűtlen raktározása 
következtében előállott elváltozásai miatt a 68. §. a., b., c., és f.- 
pontjában felsorolt követelményeknek nem felel meg teljesen, az el
változás mértéke azonban még nem annyira előhaladott, hogy a liszt 
emberi élvezetre többé nem alkalmas, g., ha malomkövekből eredő 
és 0,1%-ot meg nem haladó homokot (a hamunak sósavban oldha
tatlan része) tartalmaz.

70. §.

Romlottnak minősítendő ha tulajdonságai a 68. §-ban felsorolt 
követelményektől, vagy csak egynémelyikétől szembeötlő mértékben 
eltérnek, tehát ha erősen dohos, vagy kellemetlen penészszagú; ha 
csípős, avas, keserű, édes vagy savanyú ízű; ha nagyobb mennyiség-



ben élősdiket (anyarozs, penész, féreg stb.) vagy dudvákat tartalmaz; 
ha szenynyet, mérges fémeket vagy fémvegyületeket tartalmaz; ha 
kenyérsütésre nem alkalmas, azonfelül: ha a sikér anynyira megvál
tozott, hogy a lisztből többé ki nem gyúrható; ha a sav- és maltoze 
tartalom a rendeset jelentékenyen meghaladja stb.

71. §•

Hamisítotínak tekintendő a búzaliszt, ha súlyszaporítás vagy a liszt 
hibás tulajdonságainak elpalástolása végett idegen ásványi anyagokat 
kevertek hozzá; az első célra a legkülönbözőbb ásványi anyagokat, 
az utóbbi célra főképen bizonyos alumínium vegyületek (timsó), to
vábbá réz- és zinksulfátot használnak. Hamisítotínak akkor is tekin
tendő, ha más lisztfajokkal (kukoricaliszttel, hüvelyesek és más 
gabonafajok lisztjével stb.) van keverve s e körülmény az elárusító 
által elhallgattatott; végre akkor, ha a liszt finomsága — (számjelzése) 
a bevallottnál rosszabb.

72. §.

A lisztnek finomsága, illetve számjelzése, színe alapján az úgy
nevezett pekarozással állapíttatik meg a budapesti tőzsdénél Ietéte- 
ményezett typusokkal való összehasonlítás által. A hamutartalom 
alapján a liszt számjelzése ellen emelt kifogásolás csakis akkor irány
adó, illetve érvényesítendő az ítélethozatalnál, ha a hamutartalomból 
megállapított finomság legalább két számmal mutatkozik rosszabb
nak a bevallottnál, tehát pld. ha a О-ásnak deklarált liszt 2-esnek 
vagy az 1-esnek deklarált liszt 3-asnak volt minősítendő.

73. §.

A búzaliszt finomságának és idegen ásványi anyagokkal történt 
hamisításának megitélésénél alapul szolgál a tőzsdén letéteményezett 
typusoknak hamutartalma. Ilyennek elfogadható az illető malom 
lisztfajtáinak hamutartalma is, de csak abban az esetben, ha az össze
hasonlítás céljaira a malom által készült teljes lisztfajsorozatot bo- 
csájtatott a vizsgáló intézet rendelkezésére.

74. §.

A rozsliszt, valamint más növények magjából vagy gumójából 
(pld. burgonyaliszt) előállított liszt, a fajlagos sajátságok kellő tekin
tetbe vétele mellett szintén a fenti határozatok lényege alá esik. így 
pld. a rozslisztnél a sikérre való vizsgálat elesik és a hamutartalom 
határértékei magasabbak a búzaliszt határértékeinél.

75. §.

A gyárilag előállított keményítő (keményítőliszt) annak a nö
vénynek nevével, mint jelzővel hozandó forgalomba, a melyből nye- 
retett — (pld. burgonyakeményítő, búzakeményítő stb.). Nálunk



nem honos növényekből előállított keményítőfajok a kereskedelmi 
szokásoknak megfelelő nevek alatt hozhatók forgalomba (arrovroot, 
tapioka, sagó stb.).

76. §.

A keményítőliszt romlatlan és hamisítatlan legyen; hamisított- 
nak akkor tekintendő, ha elnevezése nem felel meg a származásának, 
ha tehát idegen keményítőt vagy más növényi vagy ásványi anyago
kat tartalmaz.

XII. fejezet
Kenyér és más tésztaneműek

77. §.

A lisztből készült tésztaneműek (kenyérfélék, konzervtészták 
stb.) a mennyiben nem kizárólag búzalisztből állítottak elő, azon 
gabonanem lisztje nevének jelzője alatt hozandók forgalomba, mely
ből tényleg készíttettek. (38286)

78. §.

Az iparszerűen előállított, illetve forgalomba hozott vagy árult 
tésztaneműek a liszten kívül csak oly megengedett más segéd
anyagokat (víz, tojás, tej és vaj, vagy az emberi táplálkozásra alkal
mas más zsiradék, élesztő szerek, burgonya stb.) tartalmazhatnak, 
melyek az illető tésztaneműek élvezhetővé, élvezetesebbé vagy el- 
tarthatóbbá tételére szükségesek (38286).

79. §.

A pék vagy kereskedő felelős az iránt, hogy a felsorolt segédanya
gok valamelyikével előállított tésztanemű ilyent valóban tartalmaz. 
A segédanyag jelen- vagy távolléte, úgy mint a minősége eszerint 
deklarálandó. így pld. a tojással készült tarhonya kell, hogy tojást, 
a tejjel készült zsemlye tejet, a vajas kifli vajat tartalmazzon stb.

80. §.

Pép alakjában a burgonya legfölebb 25%-nyi mennyiségben ke
verhető a kenyérkészítésre szolgáló liszthez; burgonyaliszt alakjá
ban pedig kisebb víztartalmának megfelelően kisebb mennyiségben. 
Abban az esetben azonban, ha a vevő kifejezetten burgonyamentes 
kenyeret kér, a pék vagy kereskedő feltétlenül ilyent kiszolgálni tar
tozik.

81. §.

A margarinnal, kokus- vagy disznózsírral vagy más az emberi 
táplálkozásra alkalmas zsírral előállított tésztaneműek, illetve süte
mények csakis a zsír nemének megjelölésével árusíthatók.



A tojásos tarhonyát és más konzervtésztát mesterségesen festeni 
nem szabad; a czukrászsüteményeket pedig csak a törvény által meg
engedett festékekkel.

82. §.

83. §.

A kenyér vagy más tésztanemű romlottnak minősítendő, ha 
romlott lisztből készült (XI. fej. 70. §.) ha nagyobb fokban szalonnás, 
ha feltűnő (kékes, kékesfekete, vérvörös) színű, ha nyúlós, penészes, 
túlságosan savanyú, vagy egyébként elváltozott, ha idegen fémeket 
vagy fémvegyületeket (timsó, réz- vagy zinkvegyületeket stb.) tar
talmaz, ha tisztátalanul előállított vagy kezelt; ha általában tulaj
donságai az illető áru közismeretes és jellemző sajátságaitól tetemes 
mértékben eltérők.

84. §.

A kenyér vagy más tésztanemű hamisítottnak tekintendő, ha 
oly lisztből készült, mely nem felel meg a bevallásnak (1. 77. §.); ha 
burgonyamentes kenyér gyanánt eladott kenyér burgonyatartalmú; 
ha idegen ásványi vagy növényi anyagokat tartalmaz; ha belének víz
tartalma 50%-nál nagyobb; ha a bevallott segédanyagot nem, vagy 
a helyett mást tartalmaz, tehát pld. ha a tejsütemény tejet, a tojásos 
tészta tojást, a vajas sütemény pedig vajat nem vagy vaj helyett va
lamely más — zsírfajtát tartalmaz.

XIII. fejezet
Méz

85. §.

A közforgalomba hozott csurgatott méz, bármilyen a szárma
zása romlatlan és mentes legyen minden idegen anyagtól.

86 . § .

A méz hamisítottnak minősíttetik, ha vízzel, nádcukorral, me- 
lassal, invert- vagy keményítő cukorral, liszttel stb. kevert.

87. §.

Romlottnak tekintetik, ha a szeszes, vagy savanyú erjedésnek 
termékeit tartalmazza, ha penészes, bűzös vagy egyébként undort 
gerjesztően elváltozott.
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XIV. fejezet 
Fűszerek

88 . § .

A forgalomba hozott fűszerektől megköveteltetik, hogy azok 
idegen növényi, ásványi és más anyagoktól mentesek legyenek; piac
képesnek tekintendő a fűszeráru akkor, ha hasonló vagy más szár
mazású növényi, valamint ásványi anyagokat tartalmaz ugyan, 
azonban nem nagyobb mennyiségben, mint a milyenben azok a fű
szeráru leggondosabb kezelésénél (termelésnél, aratásnál, őrlésnél 
stb.) abba elkerülhetetlenül belejutnak.

89. §.

Penészes, vagy bármily más módon megromlott, vagy az egész
ségre ártalmas anyagokat tartalmazó fűszert forgalomba hozni nem 
szabad.

90. §.

A fűszeráru akkor tekintendő hamisítottnak, ha bármilyen más 
idegen vagy hasonló származású és nem oda tartozó növényi részeket 
valamint ásványi anyagokat nagyobb mennyiségben tartalmaz, mint 
a milyenben azok az áru leggondosabb kezelésénél is elkerülhetetle
nül belejuthatnak. Ezeket tekintetbe véve következő a megenged
hető maximális hamu-, illetve homoktartalom:

hamu homok
anis (Semen anisi) .......................................................  10,0% 2,5%
Cardam (S. cardami) .....................................................  10,0% 2,5%
édes kömény (S. foenic) .............................................  10,0% 2,5%
gyömbér, hámozatlan ....................................................  8,0% 3,0%
koriander......................................................................... 7,0% 2,0%
köménymag (S. cani)...................................................... 8,0% 2,0%
Majoránna....................................................................  14,0% 4,0%
Macis (FI. macis) ...........................................................  3,0% 1,0%
Szerecsendió ................................................................... 5,0% 0,5%
Szegfűszeg ..................................................................... 8,0% 1,0%
Paprika ..........................................................................  6,5% 1,0%
Bors, fekete..................................................................... 7,0% 2,0%
Bors, fehér ..................................................................  4,0% 1,0%
Szegfűbors (piment).......................................................  6,0% 0,5%
sáfrány ..........................................................................  8,0% 0,5%
Mustár ..........................................................................  5,0% 0,5%
Fahéj ..............................................................................  5,0% 2,0%
fahéjtörmelék .................................................................  8,5% 4,5%

Homok alatt a hamunak (az összes jelenlevő ásványi anyagnak) 
sósavban oldhatatlan része értendő.



A fűszer hamisítottnak tekintendő, továbbá akkor, ha illő olajá
tól vagy más jellemző és értékes alkatrészeitől meg van fosztva, s 
erről a vevő nem értesíttetett, végre akkor, ha mesterségesen festett.

91 . §.

XV. fejezet
Kávé

92. §.

A kávé (a Coffea arabica és Coffea liberica magja) nyers vagy 
pörkölt állapotban hozható forgalomba; a pörkölt kávé pedig egé
szen szemekben vagy porrá őrölve.

93. §.

A nyers kávészemnek mosása, áztatása valamint az úgynevezett 
mesterséges fermentálása, azaz áztatással egybekapcsolt és vagy 
festő anyagokkal, vagy pörköléssel eszközölt festése el van tiltva, a 
kávészemek simítása, illetve csiszolása ellenben megengedhető.

94. §.

Penészes, rothadó, idegenszagú kávé romlottnak tekintendő, a 
havarált kávé pedig ilyennek deklarálandó.

95. §.

Tilos a kávészemek festése az egészségre ártalmas festőanyagok
kal más festőanyagokkal pedig akkor, ha ezáltal a vevő félrevezetése 
czéljából a hibás kávénak oly külső kölcsönözhető, mely a jobb 
minőségű kávét illeti.

96. §.

A pörkölt egész szemű kávé hamisítottnak tekintendő, ha mes
terséges kávészemeket, más növények magvait, kődarabkákat, vagy 
kivont kávészemeket kevertek hozzá.

97. §.

A pörkölt kávé glazálásához ásványi olajat, glycerint, tanint vala
mint melasset nem szabad használni; más anyagokkal glazált, vagy a 
pörkölés termékeivel kevert kávé ilyennek deklarálandó. Az ezen 
eljárásoknál bekövetkező súlynagyobbodás azonban 4%-nál nagyobb 
ne legyen.
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A pörkölt őrölt kávé hamisítottnak tekintendő, ha pótkávéval, 
kivont valódi kávéval, vagy ásványi anyagokkal kevert s mégis va
lódi kávé neve alatt árusíttatott.

99. §.

A pótkávé csak azon anyag megnevezése mellett hozható for
galomba, amelyből származnak (pld. fügekávé, cikoriakávé, maláta
kávé stb.). A valódi kávénak keverékei pótkávéval, vagy más növény
anyagokkal csak ,,pótkávékeverék” név alatt hozhatók forgalomba: 
,,kávékeverék” név alatt pedig csak akkor, ha több, de valódi kávé- 
iajta keverékéből áll.

100. §.

A pótkávé hamisítottnak tekintendő, ha értéktelen anyagokkal, 
mint pld. tőzeggel, csereanyagokkal stb. kevert; romlottnak pedig 
akkor, ha penészes, megégett, vagy romlott nyersanyagokból készült.

XVI. fejezet 
Tea

101. § .

,,Thea” név alatt a Thea chinensis és különböző változatainak 
közvetlenül erjesztők nélkül (zöld thea) vagy előző erjesztés után 
(fekete thea) megszárított rügyeit és leveleit értjük.

102. § .

A hatóság a számos, különböző nevek alatt forgalomba hozott 
theafajták megkülönböztetésére eléggé biztos felismerhető jelek 
hiánya miatt nem helyez súlyt; kiköti azonban, hogy az ,,Pecca” név 
alatt forgalomba hozott fajták egészen, vagy legnagyobbrészt a 
rügyekből s ezekhez közel elhelyezett fiatal, s még nem egészen kifej
lett levelekből álljanak; a ,,Succhong” névvel jelzett fajták pedig a 
durvább egészen fejlett levelekből állhatnak. A ,,Pecca”, ennélfogva 
a legfinomabb és legdrágább, a ,,Soucchong” ellenben kevésbbé finom 
és kevésbbé drága thea fajok.

103. §.

A thea hamisítottnak tekintendő, ha egészben vagy részben 
már egyszer kivont és esetleg felfestett, vagy idegen anyagokkal ke
vert thea levelekből áll, vagy pedig ha idegen növényeknek szárított 
leveleivel kevert.



104 . §.

Más növényekből származó thea csakis azon növény megneve
zése mellett hozható forgalomba, amelyből származik, vagy pedig 
oly név alatt mely megszokott és a vevő megtévesztésére nem alkal
mas. így pld. Mate vagy paraguay — thea név alatt az Hex para- 
guayensis és más azon a vidéken honos Ilex fajoknak szárított leveleit 
értjük. A ,,paraguay — thea” hasonló megítélés alá esik, mint 
a valódi thea.

XVII. fejezet 
Kakaó és csokoládé

105. §.

Kakao (kakaópor) név alatt azt az árut értjük, mely a kakaofa 
(TheobromaCacao) csíráktól, héjaktól és a zsír egy részétől megfosz
tott magvaiból bizonyos, az úgynevezett oldhatóságát elősegítő 
anyagok hozzáadása mellett vagy ezek nélkül állíttatik elő. Az ere
deti zsírmennyiséget tartalmazó какао „kakaoanyagnak” neveztetik.

106. §.

Csokoládé alatt a pörkölt, héjaktól és csíráktól megfosztott porrá- 
őrlött cacaoanyagból czukorból és fűszerből álló keveréket értjük.

107. §.

Kakaópor és какао anyag hamisítottnak tekintendő, ha idegen ás
vány vagy növényi anyagokat (keményítő, liszt stb.) kakaohéjakat, 
vagy idegen növényi vagy állati zsiradékokat tartalmaz.

108. §.

Csokoládé akkor hamisított, ha a 105., 106. §-ban felsorolt 
anyagokon kívül más ásványi vagy növényi, illetve szerves anyago
kat tartalmaz. Lisztet tartalmazó csokoládé csak akkor hozható for
galomba, ha ezen körülmény, valamint a lisztnek mennyisége a bur
kolaton, vagy magán a táblán észrevehetően fel van tüntetve. Idegen 
zsiradékokat, valamint kakaóhéjakat nem szabad tartalmaznia.

109. §.

Más növényekből előállított kakaosurrogatumok csakis azon 
növény nevével megjelölve hozhatók forgalomba amelyből származ
nak. (pld. Sagó-kakaó, árpakakaó)
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XVIII. fejezet
Czukor és czukorgyártmányok

110. § .

Cukor név alatt a „saccharose” (répa- vagy nádczukor) tudomá
nyos név alatt ismeretes cukorfajta értendő. A különböző, a keres
kedésben előforduló cukorfajták közt (raffinade, pilé, kocka, porcukor, 
kandis stb.) a hatóság nem tesz különbséget; a kevésbé tiszta, kisebb, 
nagyobb mértékben sárgás színű cukor azonban csak külön név alatt 
pld. faríné név alatt árusítható.

111.§.

Idegen anyagokkal kevert cukor (pl. liszttel kevert porcukor) 
hamisítottnak tekintendő; szintúgy oly kevésbé raffinált cukor, a 
melynek sárgás színét kék festőanyagok hozzákeverése által tün
tették el, amennyiben erről vételkor a vevőnek tudomása nem volt.

112 . § .

Idegen, ha csak nem elég gondos kezelés következtében bele
jutott idegenanyagoktól (szeméttől) tisztátalan cukor romlottnak 
minősítendő.

113. §.

A keményítőből előállított cukorfajta szilárd állapotában ,,ke- 
ményítőczukor” vagy „burgonya czukor” vízben oldva „keményítő 
szörp”, ennek finomabb fajtája pedig „Kapillár szörp” név alatt 
árusítható.

114. §.

A keményítő cukor szilárd nem jegeces; finomabb fajtái fehérek, 
a másodrendű áru sárgás színű. Kifogás alá esik, ha szabad savat, 
konzerváló szereket vagy más idegen anyagokat tartalmaz.

115. §.

A keményítőszörp finomabb fajtái színtelenek, a másodrendű 
áru sárgás színű, különbség nélkül átlátszó, minden zavarodás és 
üledék nélküli, azonfelül savtól, konzerváló szerektől és más idegen 
anyagoktól mentes legyen.

116. §.

A cukorgyártmányoktól, azaz a cukrászipar mindennemű ter
mékeitől megköveteltetik:



a. , hogy súlyszaporító idegen ásványi, vagy szerves anyagok
tól mentesek legyenek;

b. , hogy a színezett áru csakis a kormányhatóságilag megen
gedett festőanyagot tartalmazzon;

c. , hogy az egészségre ártalmas fémektől, illatszerektől vagy 
más anyagoktól mentes legyen;

d. , hogy csomagolásukra, vagy bevonásukra használt fémleme
zek az 1899. évi 34652. számú belügyminister rendelet követelmé
nyeinek (1. XXIII. fejezet) megfeleljenek;

e. , hogy romlatlanok legyenek.

117. §.

A cukoráru, illetve sütemény hamisítottnak tekintetik, ha súly
szaporító anyagokat tartalmaz, ha a cukor részben vagy egészben 
saccharinnal, dulcinnal vagy más édesítő anyaggal, a méz pedig ke
ményítő szörppel pótoltatott s az áru ezen körülmény elhallgatása 
mellett árusíttatott; ha tiltott festőanyaggal festett.

Saccharin tartalmú sütemények és cukrászáruk csakis „Saccharin 
czikk” feliratú csomagokban és csak oly vevőknek adhatók el, kik 
határozottan ily módon készített cikkeket kívánnak. Az elárusító 
helyiségben a saccharinnal készített áruk a többi czikkektől elkülöní
tett helyen tartandók. (Belügyminister. 1898. évi 41272. sz. rendelet 
6. §-a.)

XIX. fejezet
Gyümölcsszörp, -íz, -zselé, -limonádé, befö'tt és egyébként tartóssá 

tett gyümölcsök

118. §.

A gyümölcs szörp, -íz, -zselé, -befőtt és limonádé azon 
gyümölcs neve alatt hozandó forgalomba a melyből készíttetett (pld. 
málnaszörp, szilvaíz, citromlimonáde stb.).

119. §.

A felsorolt és közforgalomba hozott áruktól megköveteltetik: 
hogy romlatlanok, konzerváló anyagoktól, ártalmas fémektől és mes
terséges édesítő anyagoktól (saccharin, dulcin stb.) mesterséges illat- 
és tiltott festő anyagoktól stb. mentesek legyenek.

120 . § .

A 118. §. követelményeinek megfelelően megjelölt árunak nád- 
czukron és zselatináló anyagokon — ez utóbbiakat azonban csak a 
121. §-ban felsorolt esetekben — és az előállítására szolgált növényben 
előforduló alkatrészeken kívül más anyagokat nem szabad tartal
maznia. Az ilyen áru eszerint hamisítottnak tekintendő, ha kemé
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nyítő cukrot, vagy szörpöt, mesterséges illatszereket, idegen festő
anyagokat vagy savakat tartalmaz. Keményítő szörppel előállított 
áruk csak ezen körülmény feltüntetése és külön elnevezés mellett 
hozhatók forgalomba.

121. § .

A zselatináló anyagok (zselatin, agar-agar stb.) hozzáadásának 
deklarálása kötelező a málnából, almából, ribizkéből s általában 
oly gyümölcsből előállított zseléeknél, a melyeknek nedves a befőzés
nél nem alvad meg magától. Kötelező akkor is, ha az árut „gyümölcs 
zselée” általános név alatt hozták a forgalomba.

122. § .

A szénsavval telített limonádékhoz habot képező anyagokat (pl. 
saponint tartalmazókat) keverni tilos.

123. §.

A szárított gyümölcs (és zöldség) áru romlottnak tekintendő, ha 
a rothadás jeleit mutatja, ha penészes vagy férges; kifogás alá esik 
akkor is, ha konzerváló anyagokat, eltiltott festőanyagokat, avagy 
mérges fémeket tartalmaz.

124. §.

Ecetbe rakott gyümölcs romlatlan és mentes legyen konzerváló 
anyagoktól' és ártalmas fémektől; az előállításukra szolgáló ecet 
kell hogy a 126 <s 127. §-ban előírt kívánalmaknak megfeleljen.

XX. fejezet 
Ecet

125. §.

Ecet név alatt az ecetsavnak vízben való oldata értetendő; az 
utóbbinak mennyisége legalább 3,5 és legfölebb 5% legyen. Erősebb 
oldatok ecetessencia név alatt árusíthatók. Az ecetessenciának sav
tartalma, valamint azon arány, melyben használat előtt vízzel hígí
tandó, az üvegeken észrevehetően megjelölendő.

126. §.

Oly ecet, mely származását jelző elnevezés alatt hozatott forga
lomba, kell hogy a származásnak megfelelő összetétellel bírjon. így 
pld. a borecet kell, hogy ecetsavon kívül, a bornak azon alkatrészeit is 
tartalmazza, melyek a bor ecetesedésénél nem szenvednek válto
zást.



127 . §.

Minden ecetfajta tiszta, átlátszó, legyen. Ecetángolnától, penész
től vagy más ok miatt zavaros áru romlottnak tekintendő.

128. §.

Az ecet kifogásolás alá esik akkor is, ha ártalmas fémeket, csípős 
ízű idegen anyagokat, a kátrány alkatrészeit — (phenol, kresol stb.) 
vagy konzerváló szereket tartalmaz.

129. §.

Vízzel felhígított, vagyis a követeltnél kevesebb ecetsavat tar- 
mazó, -  valamint idegen ásványi vagy szerves savakkal kevert ecet 
hamisítottnak minősítendő; szintúgy akkor is, ha származását jelző 
neve nem felel meg a valóságnak.

XXI. fejezet 
Gombák

130. §.

A gombák árusitása tárgyában mérvadó a székesfővárosi 1899. 
évi 29398. sz. a. kibocsájtott szabályrendelete, mely szerint.

131. §.

A székes- főváros területén gombákat házalva, vagy a gomba
árulásra kijelölt helyeken (vásárcsarnokokban, nyílt vásártereken) 
kívül árusítani tilos. Az árusításra kijelölt helyeken kívül egyébütt 
csak az esetben szabad gombát nyers vagy szárított állapotban áru
sítani, ha az elárusító erre az illetékes elöljáróságtól engedélyt nyert.

132. §.

Nem friss, fonnyadt, vagy felismerhetetlen törmelék, kivénült, 
kevert és túlságosan nedvdús, férges, vagy egyébként romlott, to
vábbá oly száritott gomba, melynek fajtája meg nem állapítható, 
elkobzandó.

133. §.

Többféle fajtából álló gombakeveréket közforgalomba hozni nem 
szabad; ha az áru ilyen keveréknek bizonyult, akkor elkobzandó és 
megsemmisítendő.
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134. §.

A székesfőváros területén a következő gombafajok árusíthatók:
1., Éti szarvasgomba (Tuber cibarium Bull.)
2., Ehető kucsmagomba (Morchella esculenta L.)
3., Kúpos kucsmagomba (Morchella conica Pers.)
4., Kedves kucsmagomba (Morchella deliciosa F. R.)
5., Gödrös redőgomba (Papsapka) (Helvella lacunosa fr.)
6., Óriási redőgomba (Helvella gigas Krombh.)
7., Fodros redőgomba (Helvella crispa fr.)
8., Ehető redőgomba (papsapka, kokis taréj stb.) (Helvella escu

lenta Pers v. Gyromitra esculenta Persoon fr.)
9., Karélyos redőgomba (Helvella infula Schaeff.)
10., Fodros lombgomba (káposztagomba) (Sparaesis ramosa 

Schaeff.)
11., Halványsárga palánka (Clavaria flava Schaeff.)
12., Füstös palánka (medvefarokgomba, csirkeláb gomba stb.) 

(Clavaria Botrytis Pers.)
13., Szemcsés tinoru (Boletus granulatus L.)
14., Molyhos tinoru (Boletus subtomentosus L.)
15., Ehető tinoru (Bolcius odulis Bull.)
16., Királygomba (Boletus regius Krombh.)
17., Érdes tinoru (Boletus scaber fr.)
18., Tömött csiperke (Psalliota campestris L.)
19., Szegfűgomba (Marasmius oreades Bolt)
20., Éti vargánya (rókagomba) (Cantharellus cibarius L.)
21., Ehető szegecs (Szegfűgalóca) (Collibya esculenta)
22., Foltos gyepgomba (Tricholoma gambosum fr.)
23., Kagylós félszeggomba (fodros májusi gomba, laskagomba 

stb.) [Agaricus (Pleorotus) ostreatus Jaquin],
24., Sárga fűzfagomba (Polyporus caudicinus Schaeffer.)
25., Pétergomba v. Pisztricgomba — (Polyporus squamosus 

Hudson) __
26., Őszi sárgabélésű vargánya — (Boletopsis lutenus Linné)
27., Rizikegomba (Lactaria deliciosa L.)
28., Zöld galambgomba (Russula virescens Schaeffer)
29., Nyárfagomba (Lentinus tigrinus Bull.)
30., Mézszínű galóca vagy tölgyfavirág gomba [Amillaria mellea 

(VahI) Quelet.]
31., Urgomba (Amanita Caesarea Persoon)

XXII. fejezet 
Szeszes italok

135. §.

„Szeszes ital” név alatt minden oly az emberi élvezetre szánt 
ital értendő, mely egyéb alkatrészek mellett ethyl alkoholt (alkoholt 
vagy borszeszt) tartalmaz. Ilyenek a bor, sör és a pálinkafélék (rum, 
arrak, likőrök, megyszesz, konyak, szilvapálinka stb.)
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A borra nézve irányadó az 1893. évi XXIII. t. ez., illetve az 
annak végrehajtása tárgyában kibocsájtott 1897. évi — 53850. sz. 
keresk. ministeri rendelet.

136. §.

137. §.

Sör név alatt csak az árpából illetve malátából, komlóból és víz
ből erjedés által előállított szeszes ital mérhető ki. Az árpa pótanya
gaiból (rizs, tengeri, zab, cukor stb.) készített sörféle ital csak külön 
név alatt hozható forgalomba. Idegen édesítő anyagok (édes 
gyökér, saccharin stb.) alkohol, glycerin, idegen festő- és keserű 
anyagok, pótanyagnak nem tekinthetők, s ezeknek használata tilos.

138. §.

A sört csak az égetett ezukor és a pörkölt maláta festő anyagával 
szabad festeni.

139. §.

Zavaros, savanyú és nyúlós vagy egyébként megromlott sört 
árusítani tilos, szintúgy olyant, mely konzerváló szereket vagy bár
mily más az egészségre ártalmas anyagokat tartalmaz és olyan a 
melynek savtartalmát szódával, hamuzsírral stb. közömbösítették, 
(neutralizálták).

140. §.

A sörnek tiszta gázalakú szénsavval való telítése illetve kompri
mált szénsav segélyével való kimérése meg van engedve; ellenben 
szódavízzel való felhígítása, valamint a korcsmái üzemnél a vendégek 
poharaiból összegyűjtött maradékok újbóli kimérése szigorúan tilos.

141. §.

A sör kimérésénél esetleg használt bármily szerkezetű, fémből 
álló eszközök (csővezetékek, csapok, edények stb.) kell hogy azok a 
sörrel közvetlenül érintkező részei az 1889. évi 34652. sz. belügy. min. 
rendelet követelményeinek megfeleljenek. (L. XXIII. fej.)

142. §.

A különböző növényi származású nyers anyagokból erjedés és 
utána következő destillatio által előállított pálinkafajok - a tulaj- 
donképeni pálinkafajok — megkülönböztetendők amazoktól, amelye
ket borszeszből (ethylalkohol), cukorból vagy annélkül, mesterséges 
festő — és illatos anyagokból esetleg ez utóbbiak nélkül, de bizonyos 
növényi anyagok felhasználásával állítják elő s a melyeket röviden
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mesterségeseknek mondjuk. Amazokhoz tartozik a rum, cognac, 
megyszesz, szilva, törköly stb. pálinka, emezekhez a likőrök a szó 
legtágabb értelmében.

143. §.

A mesterséges pálinkafélék előállítására, valamint egyáltalában 
emberi élvezetre szánt és gyárilag előállított szesz a legfinomabb faj
tájú legyen s ilyennek az tekintendő, mely majdnem teljesen mentes 
aldehydtól, furfuroltól és a magasabb alkoholoktól (szeszolaj, fűzel); 
az ugyan e czélra felhasznált essenciák szintén kell, hogy ezen anya
goktól mentesek legyenek.

144. §.

A tulajdonképeni pálinkafajoktól megköveteltetik, hogy azok 
összetétele és tulajdonságai a szokásos módon előállított áru összeté
telének és tulajdonságainak megfeleljenek. Ezeknek utánzatai csak 
külön elnevezés alatt hozhatók forgalomba.

145. §.

Kifogás alá esik minden oly pálinka, a., melynek aldehyd- és 
szeszolaj tartalma nagyobb amannál, mely a hasonnemű hamisítatlan 
valódi árukban eddig észleltetett; b., továbbá akkor, ha ásványi 
savakat, vagy idegen csípősízű anyagokat kevertek hozzá; valamint 
akkor, ha más az egészségre ártalmas anyagokat (pld. ártalmas keserű 
anyagokat, denaturált szeszt, éthert, fémvegyületeket stb.) eltiltott 
festőanyagokat vagy mesterséges édesítő anyagokat stb. tartalmaz; 
c., végre akkor, ha oly név alatt hozzák forgalomba, mely azt szár
mazása, összetétele és tulajdonságai alapján meg nem illeti.

XXIII. fejezet 
Használati tárgyak

146. §.

Gyermekjáték tárgyak és húsvéti tojás bemázolásához és befesté- 
séhez oly festék és készítmények alkalmazása, melyek arzént, anti- 
mónt, ólmot, cadmiumot, rezet, kobaltot, nikkelt vagy higanyt és 
ennek minden készítményét, vagy gummiguttit tartalmaznak, meg 
nem engedtetik. Fémtartalmú festékek alkalmazása különben nem 
tiltatik, szükséges azonban, hogy a festék azon tárgyakon, melyeken 
alkalmaztatik, a nedvesség hatásának el lentál ló és könnyen le nem 
dörzsölhető mázzal tökéletesen bevonassék. Szintúgy tilos játék
szereket zink- vagy ólomtartalmú kaucsukból készíteni.

147. §.
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sípok stb. ólomból és oly öntvényből, mely 100 súlyrészében 1 súly
résznél több ólmot, vagy más ártalmas fémet tartalmaz előállítani 
nem szabad.

148. §.

Evő-, ivó- és főzőedények készítéséhez ólmot, vagy oly fémöntvényt 
használni, mely 100 súlyrészben 10 súlyrésznél több ólmot vagy más 
fémet tartalmaz tiltva van.

Bor- és sörszívó, vagy felnyomó készülékekhez és szénsav tartal
mú italok eltartására szolgáló sifonok előállításához tiszta ólmot 
alkalmazni egyáltalán nem szabad, hanem e czélra csakis oly fém
öntvények használata engedhető meg, melyek 100 súlyrészben leg
följebb egy súlyrész ólmot vagy más fémet tartalmaznak.

149. §.

Ételek, italok és élvezeti szerek készítésére, eltartására, elárusí- 
tására, vagy elszállítására használt edények s általában mindazon 
esetekben, midőn azoknak fémrészei az élelmiszerrel, vagy az emberi 
szervezettel közvetlen érintkezésbe jutnak, csak oly öntvény használ
ható, melynek 100 súlyrészében egy súlyrésznél több ólmot vagy 
más fémet nem tartalmaz.

150. §.

Evő-, ivó-, főző- és kimérőedények ónozásához tiltva van oly fém
öntvények használata, melyek 100 súlyrészben egy súlyrész ólomnál 
(vagy más fémnél) többet tartalmaznak. Evő- ivó és főzőedények 
összeforrasztásához oly fémöntvénynek alkalmazása, melynek 100 
súlyrészben 10 súlyrésznél több ólmot vagy más fémet tartalmaznak, 
szintén tiltva van.

151. §.

Tiltva van evő-, ivó-vagy főzőedényeknek oly mázzal való bevo
nása, melyből 100 súlyrészben 4 súlyrész ecetsavat tartalmazó ecet, 
fél órai főzés után ólmot vagy más az egészségre ártalmas fémet von 
ki biztosan kimutatható mennyiségben. Hasonlóképen tiltatik ily 
festett vagy testetlen mázzal bevont ételek és italok és élvezeti szerek 
készítésére, eltartására, csomagolására és elárusítására edényeknek 
való használata.

152. §.

Egy százaléknál nagyobb ólomtartalom csak oly fémlemezeknél 
engedtetik meg, — melyek különben jól elzárt edények beborítására 
vagy kupakolására szolgálnak, feltéve, hogy azok az edény tartalmá
val érintkezésbe nem jöhetnek.

Élelmiszervizsgálati Közlemények



153. §.

Szoptató üvegek szopókáját, csecsbimbófedőket, ivóedényeket, 
sör- vagy borvezetékeket, játékszereket s általában oly tárgyakat, 
melyek az emberi szervezettel közvetlen érintkezésbe jönnek, ólom
vagy zinktartalmú kaucsukból készíteni nem szabad. Úgyszintén 
tiltva van ezzel oly edények elzárása, melyek élelmiszerek eltartására 
vagy elárusítására szolgálnak.

154. §.

Élelmiszerek és iparczikkek festésére csakis a kormányhatóságilag 
megengedett festőanyagokat és festékeket szabad használni. Az 
egészségre ártalmas, valamint azon festőanyagok, melyek ha nem is 
mérgesek, de mérges, az előállításuknál használt segédanyagokból, 
vagy máshonnan származó anyagok által vannak fertőzve, e szerint 
el vannak tiltva. A festő anyagok fertőzményeihez tartoznak pld. a 
146. §-ban felsorolt fémek.

155. §.

Élelmiszerek, gyógyszerek és pipereczikkek eltartására szolgáló 
edényeket, vagy csomagolásukra használt anyagokat (papírt, vász
nat stb.) arzéntartalmú festékkel bevonni tilos.

156. §.

Tapéták, szőnyegek és minden más bármilyen célra szolgáló 
szövetáru, művirág, minden bőráru stb. festéséhez szintén csak arzén
mentes festékek és festőanyagok használhatók. A szövetáruk festésé
nél használt segédanyagok (pácz, fixírozó anyag) arzént csak oly 
korlátozás mellett tartalmazhatnak, hogy abból az elkészített áru 
100 cm2 felületére legfölebb 2 mgr. kerüljön. A gyertyaáruk csak tel
jesen arzén és higanymentes festőanyaggal festhetők.

157. §.

Lakások- és bolthelyiségek farészeinek, úgymint ablakok, ajtók, 
padlók, bútorok stb. festésére szolgáló bárminemű festék kell, hogy 
mentes legyen arzéntől.

158. §.

A közforgalomba hozott petróleum minősége és árusításának 
módozatai a magyar kir. belügyminister 1894. évi 39215. sz. rendelet 
határozatai alá esnek.

159. §.
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test tisztítására és c., a mosószappan, mely a ruhaneműek tisztítására, 
vagy más ipari czélokra használtatik.

160. §.

A gyógy- és pipereszappantól megköveteltetik, hogy szabad 
alkálitól, valamint más az egészségre ártalmas anyagoktól mentes 
legyen. A gyógyszappan egyébként gyógyszernek tekintetik s ilyen 
gyanánt kerül elbírálás alá.

161. §.

Oly mosószappan, mely töltőanyag gyanánt gyantát, vízüveget, 
vagy nagyobb mennyiségű sódát, vagy hamuzsírt stb. tartalmaz, 
csak ennek bevallása esetén, illetve megfelelő és félreérthetetlen jel
zése vagy elnevezés alatt hozható közforgalomba.

162. §.

A mosószappan hamisítottnak tekintetik, ha túlmagas a víz
tartalma, vagy ha idegen, értéktelen, sülyszaporítás czéljából hozzá
kevert anyagokat tartalmaz, pld. keményítőt, súlypátot, kovasavat, 
agyagot, talkumot, konyhasót, chlorkaliumot, ásványi anyagot stb.

163. §.

Az úgynevezett „mosóporokat” szappan név alatt közforga
lomba hozni tilos. A 159 — 161. §-ok határozmányai nem mérvadók 
a mosóporok értékének és minőségének megítélésénél.

XXIV. fejezet 
Az ivóvíz (jég)

164. §.

A székesfőváros területén ivóvíz gyanánt csak a nyilvános 
vízművek vizei s azon felül oly kutak vizei használhatók, a melyeknek 
vize tiszta talajból eredvén, — minőségileg a hygiene követelményei
nek megfelel.

165. §.

Azon kutak vize, a mely szennyezett talajból származik, ivóvíz 
gyanánt közhasználatra nem bocsájtható. Ilyennek az a víz tekin
tendő, melyben a csíratartalom feltűnően nagy, mely a szerves anya
gok (ürülékek s egyéb szerves hulladékok) rothadásának közbeneső 
(ammóniák) vagy végtermékeit (nitrát) továbbá chlórt, subátokat
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stb. nagyobb mennyiségben tartalmazza, mint a milyenben ezen 
alkatrészek a kifejezetten tiszta talajból származó vizeinkben talál
tatnak.

166. §.

Pathogen baktériumokat és gyári hulladékokat tartalmazó 
kútvíz a használatból feltétlenül kizárandó még akkor is, ha csak ma
gán célokra szolgált. Abban az esetben, ha a kórtokozó baktériumokat 
közvetlenül kimutatni nem sikerült ugyan, de alapos okok forognak 
fenn jelenlétének a feltételezésére, az ellenbizonyíték beszerzéséig 
a kútvíz használata betiltható.

167. §. '

A kút vize akkor sem bocsájtható használatra, ha a rothadás ter
mékei mellett nemcsak baktériumokat, hanem más mikroorganis- 
musokat (infusoriák, radiolariák stb.) vagy háztartási hulladékokat 
(konyhahulladékokat, trágyarészeket stb.) tartalmaz.

168. §.

A természetes és mesterséges ásványvizek töltését, illetve előál
lítását, kezelését és forgalomba hozatalát a fennálló s erre vonatkozó 
kormányhatósági rendeletek szabályozzák.

169. §.

A törvényhatósági ellenőrzés főképen odairányul, hogy a for
galomba hozott természetes vagy mesterséges ásványvíz tisztátalan- 
ságokat ne tartalmazzon s összetétele a szavatoknak megfeleljen. A 
mesterséges ásványvizeknél ügyel arra, hogy előírt minőségű anya
gokból előállítva legyenek és sem ezekből, sem pedig a használt ké
szülékek fémrészeiből származó idegen anyagokat ne tartalmazzanak.

170. §.

A sódavíz gyártása és forgalomba hozatala a m. kir. belügyminis- 
ter 1894. évi 110461. sz. rendelet határozatai alá esik.

171. §.

A belső használatra és gyógycélokra szánt jég nyerésére csak 
oly víz használható, melynek minősége a 164. §-ban kikötött követel
ményeknek megfelel és sem a víz, sem pedig a belőle előállított jég 
utólagos szennyezésnek vagy fertőzésnek kitéve nem volt. Ugyaníly 
minőségűnek kell lennie azon jégnek is, mely használatkor az élelmi
szerrel közvetlenül érintkezik. Ezekre a célokra legalkalmasabb a 
vízvezetéki (vagy destillált) vízből a tisztaság szigorú betartása 
mellett mesterséges fagyasztás által előállított jég.



172 . §.

Ipari és hűtési czélokra szolgáló, de a hűtött anyaggal (élelmiszer) 
közvetlen érintkezésben nem álló jégtől absolut tisztaság nem kö- 
veteltetik, kívánatos azonban, hogy az is szennytől (földes anyagok, 
növényi részek stb.) lehetőleg, kórokozó baktériumoktól pedig telje
sen mentes legyen.

XXV. fejezet 
Levegő

173. §.

A lakóhelyek légkörének tisztán tartása tekintetében az 1876. 
évi XIV. t. ez. 10. §-a intézkedik.

174. §.

Iskolák, hivatalok, mindennemű köz- és magánintézetek, mula
tóhelyek, gyárak és menhelyek stb. helyiségeinek a levegője megfelelő 
szellőztetés, a fertőzés forrásainak mellőzése s a fennállóknak azon
nali beszüntetése által állandóan tiszta állapotban tartandó.

175. §.

Romlottnak, illetve állandó, vagy csak néhány óráig tartó élveze
te mellett az ember egészségére ártalmasnak tekintendő az a levegő, 
amelynek ezer térrészében a szénsav mennyisége egy térrésznél na
gyobb; továbbá az, mely szénoxydot (rossz fűtés) vagy arzént (pl. a 
tapéták arzéntartalmú festőanyagából) tartalmaz; mely bűzös, túlsá
gosan nedves, vagy poros; végre az, melynek csíratartalma feltűnően 
magas, s különösen az, mely pathogén csírákat tartalmaz.

176. §.

Gyárak, műhelyek és üzletek munkahelyiségeinek levegője kel! 
hogy mentes legyen ártalmas fémek (arzén, higany, ólom stb.) gőzei
től és bármilyen más ártalmas, illetve mérges gázoktól (pld. kénes
savtól, chlor, brom — jódtól, kénhydrogéntól, szénsulphidtól, szén- 
oxydtól, folysavtól stb.).

177. §.

Rövidebb, néhány órai tartózkodás mellett a gyári dolgozó helyi
ségek levegőjének ezer térrészében a kénessav legfölebb 0,01, a gázzal 
világított lakóhelyiség levegőjében pedig legfölebb — 0,002 térrész 
mennyiségben tűrhető.

Budapest, 1904. december 29-kén
Balló s. k. 

igazgató
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1. táblázó, t

Bal ló M. szabályrendelet 
tervezete B. Részletes 

határozatok
A 25/1976. MÉM sz. rendelet 
szerinti gyártástevékenység MSZ A 10/1979 MÉMsz. rendelet 

szabályzata

I. fejezet
Hús- és húskészítmények I. Vágóhídi tevékenység

III. Hús- és szalonna
feldolgozás 

V. Baromfi és tojás
feldolgozás

XXII. Vadhús feldolgozás

N1

N2

VII. Baromfivágás-feldol-
gozás

XIV. Hústermelés (vágás) 
és húsfeldolgozás 

XXVI. Tojáskezelés, 
feldolgozás

XXVI11. A vad elejtést kö
vető kezelése, szállítása

II. fejezet 
Tej

III. fejezet Oyermektej

VI. Tejfeldolgozás N1 XXV. Tej- és tejtermékek 
előállítása

IV. fejezet 
Túró és sajt

V. fejezet 
Vaj

VI. fejezet 
Margarin II. Zsír és faggyúgyártás N1 XIX. Margarin, étkezési 

olaj és mesterséges étel
zsírok készítése

VII. fejezet 
Sertészsír N6

VIII. fejezet 
Mesterséges ételzsír XVII. Növényolaj előállí

tása és feldolgozása

IX. fejezet
Egyéb állati zsiradékok

X. fejezet
Növényi zsírok és zsíros olajok

XI. fejezet 
Liszt XI. őrlés, hántolás N3 XII. Gabonafelvásárlás és 

feldolgozás
XII. fejezet
Kenyér és más tésztaneműek XII. Sütőipari tevékenység

XIII. Tésztagyártás

X X III. Kenyér és péksüte
mény előállítás

XXIV. Száraztészta gyár
tás

XIII. fejezet 
Méz S5 XXIII. Mézfeldolgozás

XIV. fejezet 
Fűszerek X. Fűszerpaprika 

feldolgozás
N5

R6

XXX. Szárított és aszalt 
növ. termékek előállítása 
(fűszerfélék)

XXXI. Fűszerpaprika fel
dolgozás
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7. táblázat folytatása

Balló M. szabályrendelet A 25/1976. MÉMsz rendelet MSZ A 10/1979 MÉM sz. rendelet
tervezete B. Részletes 

határozatok szerinti gyártástevékenység szabályzata

XV. fejezet 
Kávé XVI. Kávészergyártás és N5

kávépörkölés

XVI. fejezet 
Tea N5

XVII. fejezet 
Kakaó és csokoládé XV. Édesipari termékek N5 IX. Édesipari termékek elő-

gyártása állítása

XVIII. fejezet
Cukor és cukorgyártmányok XIV. Cukorgyártás

XV. Édesipari termékek
N4 VIII. Cukor előállítása

gyártása

XIX. fejezet 
Gyümölcsszörp, íz, zselé, VII. Konzervipari N5 XIII. Gyorsfagyasztott

limonádé, befőtt és egyéb
ként tartóssá tett gyümöl-

tevékenység élelmiszerek előállítása

csők
VIII. Gyorsfagyasztott R6 XV. Hűtő- fagyasztó táró-

termékek tárolása lás
IX. Hűtőházi tárolás XVI. Konzervgyártás 

XXX. Szárított és aszalt
növ. termékek előállítása 
(gyümölcs, zöldség)

XX. fejezet 
Ecet XX. Ecetgyártás N9 XI. Étkezési ecet előállí-

tása

XXI. fejezet 
Gombák N5

XXII. fejezet XVIII. Szesz- és élesztő- N7 X. Élesztő (sütő- és takar-
Szeszes itatok gyártás mányélesztő gyártása)

XIX. Szeszesital gyártás N3 XVII. Likőr, pálinka és
XX. Borgazdasági tevé

kenység N7
rum hideg úton történő 
gyártása

XXIII. Pezsgőgyártás 
XXI. Keményítőipari

XVIII. Maláta és sör előál
lítása, sorfejtés (palac
kozás)termékek gyártása XXII. Pálinkafőzés

XXIV. Malátagyártás XXX. Must és bor előállí-
XXV. Sörgyártás tása

XXIII. fejezet 
Használati tárgyak N9

XXIV. fejezet XXVI. Ásványvíz, szikvíz N7 XXI. Müjéggyártás
Az ivóvíz (jég) és üdítőital gyártás XXVII. Üdítőital, széndi-

oxiddal telített ásvány
víz, szénsavas ivóvíz elő
állítása

XXV. fejezet 
Levegő

G2
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Összehasonlító értékelés

Az 1. táblázat oszlopai összehasonlításánál -  többek között -  a következőket 
állapíthatjuk meg:

Magyarország élelmiszer-struktúrája az eltelt háromnegyed évszázad alatt 
alapvetően lényegesen nem változott.

Hazánkban gyártott, illetve forgalomba hozott termékek (belföldi vagy im
port cikkek) általában az élelmezési-világpiacon is ismertek.

Az 1904 óta eltelt háromnegyed-évszázad alatt a felsorolásokban egyes cikkek 
másképpen (más élelmiszer iparágon belül) helyezkednek el.

Az átcsoportosítások az élelmiszeripar és -analitika fejlődésére utalnak és en
nek eredményeinek tudhatok be.

Vannak olyan 1904-ben még teljesen ismeretlen területek is, melyek a mai mo
dern élelmiszeriparban már mindannyiunk előtt ismeretesek, de az akkori élelmiszer
tudomány szempontjából még ,,terra incognitát” képeztek (pl. hűtő- és konzerv
ipar).

A mai magyarországi élelmiszeripar magában foglalja az élvezeti cikkek gyár
tásával kapcsolatos iparágakat (ill. ezek gyártási tevékenységét) is, pl. dohányipar, 
mely 1904-ben még nem szerepelt Balló felsorolásában.

Az állati eredetű termékeknél (hús, tej) különösen az élelmiszerhigiéniai köve
telményeket domborítja ki Balló: már akkor is különbséget tesz a tej és a gyermekek 
fogyasztására gyártott tej (a m ai,,csecsemőtej”) között.

Élesen elhatárolja a vaj és a margarin jelölési, felhasználási és forgalmazási 
követelményeit.

A mesterséges ételzsíroknál, mint jelzőfestéket — előírja a dimetilamidoazo- 
benzol kötelező hozzákeverését — amit ma már egészségügyi okok miatt nem sza
bad felhasználni!

A növényi olajok közül csak az import termékek minőségének megszigorítását 
tartja szemelőtt „nizzai”, ,,aixi”, ,,oliva”, ,,sesam” stb. olajok és a nagy volument 
jelentő hazai napraforgó, repce stb. olajokat elhanyagolja.

Szigorú feltételeket követel meg a gabonaipar termékeitől is, s ezek minőségét a 
„budapesti tőzsdénél” elhelyezett típusmintákkal hasonlítja össze!

A száraztészta iparban előírja a tojástartalom jelzési kötelezettségét és tiltja 
e termékek festését.

Cukrászati termékeket csak engedélyezett festékekkel lehetett festeni.
Érdekes, hogy a mézhamisításnál szinte ugyanazoknak az anyagoknak a tilal

mát írja elő — mint ma.
Ugyanazokat a hazai és import fűszerféléket írja le, melyeknek hamu és homok

tartalmára vonatkozó maximális értékeket is közli.
Részletesen foglalkozik a kávé (pótkávé), tea, kakaó és csokoládé minőségi 

követelményeivel.
A cukor és cukorkagyártmányok közé sorolja a keményitőcukrot és keményítő

szörpöt is.
A gyümölcsszörp, -íz, -zselé, -limonádé stb. с. (XIX.) fejezet — mint fentebb 

említettük, szűk keresztmetszetű: vagyis a mai konzervipar messze felülmúlja a 
korabeli (1904) követelményeket.

Az ecetféleségeket külön fejezetben tárgyalja ugyan, de nem utal eléggé az 
ecetféleségek közötti különbséget képező erjedési folyamatra.

Érdekes, és figyelemre méltó a gombák c. fejezet (XXI); a mai ismereteink 
szerint jelentősen többet tudunk e területről, melyek azonban jelenleg főként csak 
egészségügyi vonatkozásúak.

Igen hiányos a XXII. fejezet, a „Szeszes italokról”. E téren is rendkívül sokat 
fejlődött az élelmiszeripar (az élelmiszertechnológia és analitika): ma sokkal hatá
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rozottabban különböztetjük meg az alkoholtartalmú italokat, vagyis az erjedési 
folyamat termékeit (bor, sör és szeszipar).

A „Használati tárgyak” с. XXIII. fejezet egészségügyi szempontokat tárgyal 
és megközelíti a mai „toxikológia” vonatkozásait (fém szennyezések, festő- és szí
nezőanyagok), vagy más egyéb rendeltetésénél fogva más iparágakra vonatkozó 
követelményekkel foglalkozik (edények, csomagolóanyagok, gyógyszerek, kozme
tikai szerek, háztartásvegyipari szerek stb.).

A XXIV. fejezet az „Ivóvíz” jég címmel — visszatekintés az elmúlt évtize
dek nagy kérdéseire, a vízzel kapcsolatban. Balló jelentős szerepet játszott a Fővá
rosi Vízmüveinek kialakitásában, felismerte a vízvizsgálatokban a bakteriológiai 
vizsgálatok alapvető jelentőségét (járványveszélyek Budapesten) a higiéniai köve
telmények betartásának elsőrendű fontosságát. A természetes ásványvizekkel csak 
jelentéktelen mértékben foglalkozik, de utalás formájában foglalkozik a szódavízzel 
és a jéggel is.*

A XXV. utolsó fejezet a levegő. E fejezetben korát megelőzve felismeri a mai 
„környezetvédelem” és környezetvédelmi ártalmak nagy jelentőségét. Felhívta a
figyelmet, hogy különösen jelentős az iskolák, hivatalok......... gyárak és „menhe-
lyek” légkörének tisztasága, vagy a gyárak, műhelyek és üzletek munkahelyeinek 
levegője. Sőt a korabeli gázzal világított gyári dolgozóhelyek kénessav-fertőzöttsé- 
gére vonatkozólag is határértéket szab meg: ez pedig nem más, mint a mai munka- 
és balesetvédelem.

Epilógus. ..

A fenti összefoglaló bizonysága szerint Balló az élelmiszerek tudományának 
jövőbelátó előhírnöke volt.

Szakismereteit kortársai és az utókor elismerte; elismerték a Magyar Tudomá
nyos Akadémia és munkahelye a Főváros is.

A különös, jellemében zárkózott, de alapjában vallásos természetét érdekesen 
össze tudta egyeztetni a természettudományok materialista-realista szemléletével, 
amint az Usia c. filozófiai tárgyú könyvében is olvashatjuk.

* Balló vízvizsgálatairól a folyóirat hasábjain egy későbbi füzetben fogunk beszámolni.
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