
A Magyar Élelmiszervizsgálati Módszerkönyv helye 
és szerepe a hazai élelmiszerellenőrzésben

M O L N Á R  P Á L
Állategészségügyi és Élelm iszer Ellenőrző Központ

Az élelmiszerellenőrzés alapvető tevékenysége arra irányul, hogy a fogyasztó
hoz vagy felhasználóhoz egészségre káros, illetve minőséghibás termék ne kerül
hessen. Az élelmiszerellenőrzés területén tevékenykedő szakemberek ennek érdeké
ben rendszeresen vizsgálják az üzembe bekerülő nyers- és segédanyagokat, valamint 
a késztermékeket, amit a gyártási körülmények figyelemmel kísérése és a rendsze
res gyártásközi ellenőrzés egészít ki. Az ellenőrzési munka hatékonyságát — sok 
más fontos tényező mellett — elsősorban az alkalmazott vizsgálati inódszrek pon
tossága és reprodukálhatósága határozza meg.

Az élelmiszervizsgálat az analitika egyik legbonyolultabb ága. A sokrétű 
okok közül kiemelendő a legtöbb élelmiszerre jellemző inhomogenitás, a biológiai 
jellegből adódó időbeni változékonyság és a nagyfokú összetettség. Különösen az 
utóbbi tényező okoz itt sok nehézséget a tiszta vegyületek (pl. gyógyszerek) vizs
gálatával szemben. Kiemelendő az élelmiszervizsgálati módszerek sokfélesége is 
(érzékszervi, kémiai, fizikai, fizikai-kémiai, biológiai, mikrobiológiai és radiológiai), 
ami mutatja az egységes Magyar Élelmiszervizsgálati Módszerkönyv elkészítésével 
és gondozásával kapcsolatos feladat méreteit, sokrétűségét. A fejlett élelmiszer
vizsgálati gyakorlattal rendelkező országok és nemzetközi szervezetek által már 
évekkel ezelőtt összeállított módszergyűjtemények közül kiemelendő a Schweizer
isches Lebensmittelbuch (Svájci Élelmiszerkönyv), az amerikai Food and Drug 
Administration gondozásában levő Methods of Analysis of AOAC (AOAC-Módsze- 
rek), a nyugatnémet Amtliche Sammlung von Untersuchungsverfahren nach 
§ 35 LMBG (Vizsgálati Eljárások Hivatalos Gyűjteménye az Élelmiszertörvény 35. 
§-a szerint), a FAO/WHO CCMAS, valamint más nemzetközi szervezetek (ISO, 
ICUMSA, IFU stb.) különböző élelmiszervizsgálati módszergyűjteményei. Az ezen 
a területen észlelhető nemzetközi aktivitás egyben jelzi a téma különös időszerű
ségét. A felsorolt módszergyűjtemények — bár mintaként jól hasznosíthatók — 
nem ültethetők át közvetlenül a hazai gyakorlatba, mert sokszor — főleg az eltérő 
műszerezettség miatt — csak egyedi alkalmazásuk jöhet számitásba.

A magyar élelmiszervizsgáló laboratóriumok hivatalos vizsgálataikat jelenleg 
általában a vonatkozó állami szabványokban rögzített módszerekkel végzik. Ennek 
megfelelően 1981-ben több mint 500 módszerszabvány volt érvényben, melyek 
száma azóta lényegesen nem változott. Ezek a módszerek többségükben jól hasz
nálhatók és az első időszakban a Magyar Élelmiszervizsgálati Módszerkönyv gerin
cét fogják képezni. A módszer szabványosításban elért figyelemreméltó eredmények 
ellenére már eddig is különböző nehézségek és akadályok mutatkoztak a rendelke
zésre álló módszerek közkinccsé tételét illetően. Jelenleg ugyanis csak olyan mód
szereket szabványosítanak, amelyek már átlagos laboratóriumi felszereléssel elvé
gezhetők. Azon túlmenően, hogy az „átlagos laboratóriumi felszerelés” igen tág 
tartományt jelent, a nemzetközi tendenciával ellentétben éppen a legkorszerűbb

5* 25



műszerekkel és kiemelkedő pontossággal végezhető módszerek vannak kizárva a 
hivatalos döntő vizsgálatok közül. Ma már az is általánosan elfogadott, hogy szab
ványosításra kizárólag körvizsgálattal kipróbált és a statisztikai mérőszámokat 
(„ismételhetőség” és „összehasonlíthatóság”) tartalmazó élelmiszervizsgálati 
módszerek kerülhetnek. Ezt a követelményt a jelenleg szabványosított módszerek 
-  egyes kivételektől eltekintve -  nem elégítik ki. A módszer hibájára vonatkozóan 
a párhuzamos vizsgálatok eredménye közötti legnagyobb megengedett eltérés 
megadása az általános gyakorlat. Viszonylag ritkán tartalmaznak a módszerszab
ványok alternatív módszereket és így a tájékoztató gyorsmódszerek terjesztése a 
szakfolyóiratokra marad. Különböző hátrányokkal jár az is, hogy a hazai módszer
szabványosítás lényegében iparág- és termékcentrikus. Ebből eredően azonos 
paraméterek meghatározására más-más termékekben sokszor indokolatlanul eltérő 
módszereket szabványosítanak. A jelenlegi helyzetet jól jellemzi, hogy pl. a nedves
ség- vagy szárazanyag-tartalom meghatározására a magyar élelmiszervizsgálati 
szabványok hozzávetőlegesen 45 többé-kevésbé eltérő szárításos módszerleírást 
tartalmaznak. A hamutartalom meghatározására 23, a Kjeldahl-féle N-meghatá- 
rozásra 9 különböző módszer szerepel a szabványokban. A különbségek legtöbbször 
hőmérséklet- és időparaméterek eltérései, de sok esetben különböző vegyszereket, 
más-más felszerelést és műszerbeállítást is jelenthetnek. Ezek a nem mindig indo
kolható eltérések főként a hatósági élelmiszervizsgáló laboratóriumokban nehezítik 
a munkaszervezést, ahol különböző termékeket egymás mellett ugyanazon para
méterre vizsgálnak.

A nemzetközi tendenciát és a hazai helyzetet alapul véve a MÉM Állategészség
ügyi és Élelmiszerhigiéniai Főosztálya az Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző 
Központ egyik jogelődjének, a MÉM ÉVK-nak megbízást adott a Magyar Élelmi
szervizsgálati Módszerkönyv szerkesztésére. Az előkészítő munkák során elsősorban 
az 1975 óta végzett módszerfelülvizsgáló körvizsgálatok eredményeire támaszkod
hattunk, amelyekről többek között az ÉVIKE-ben és különböző előadásokon 
számoltunk be. A megbízás nyomán éves módszerfelülvizsgáló körvizsgálati prog
ramokat dolgoztunk ki, amelyekben a hatósági élelmiszervizsgáló intézményeken 
kívül az iparági és vállalati minőségellenőrző laboratóriumok is részt vettek. Az 
eredmények egy része természetesen az utóbbi években már a módszerszabványo
sítás terén is hasznosult. A felülvizsgálat eredményeképpen ma már figyelemre 
méltó módszergyűjtemény áll rendelkezésünkre, amelyben a fontos statisztikai 
mérőszámok: ismételhetőség (r) és összehasonlíthatóság (R) megfelelő helyet 
kapott.

Feltehetően az ország különböző kutató intézményeiben, egyetemein, főisko
láin, iparági és vállalati laboratóriumaiban szintén több kidolgozott módszer vár 
ilyen irányú hasznosításra. A szerkesztési munkák előkészületei már a MÉM ÉVK 
idejében előrehaladott állapotban voltak és az átszervezés után tovább folytatód
tak; jelenleg olyan stádiumban vannak, hogy egyes részletei már a szakmai közvéle
mény elé tárhatók.

— A Módszerkönyv előreláthatóan 16 kötetből fog állni a következő szerkezeti 
felépítés szerint:
I. Általános Élelmiszervizsgálati Módszerek 
1/1 Érzékszervi vizsgálati módszerek 
1/2 Fizikai, kémiai és fizikai — kémiai vizsgálati módszerek 
1/3 Vegyi szennyezettség vizsgálati módszerek 
1/4 Mikrobiológiai vizsgálati módszerek 

AJ Állati eredetű termékek 
B) Növényi eredetű termékek 

1/5 Radiológiai vizsgálati módszerek
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1/6 Élelmiszer-csomagolóanyagok vizsgálati módszerei 
1/7 Műszerek beállítása, vegyszerek tisztítása, standard oldatok, reagen

sek készítése, körvizsgálatok tervezése és értékelése, táblázatok 
II. Speciális Élelmiszervizsgálati módszerek 
II/l Baromfi-termékek, hús és hústermékek 
11/2 Tej és tejtermékek
11/3 Gabona- és sütőipari termékek, száraztészta 
11/4 Cukor- és édesipari termékek, méz 
11/5 Tartósított termékek, zöldség-gyümölcs 
11/6 Zsírok és olajok
11/7 Bor-, sör-, szesz- és likőripari termékek, üdítőitalok 
11/8 Dohányipari termékek, kávé, tea, fűszerek, egyéb élvezeti szerek 
11/9 Ivóvíz

Valamennyi kötet gyűrűskönyv formájában bővíthető kivitelben, cserélhető 
lapokkal készül. A kötetek a tervek szerint akkor jelennek meg először, amikor 
becsült terjedelmük legalább fele elkészül és azután évenként folyamatosan bővül. 
Valamennyi kötet megjelenését 1990-ig tervezzük.

— A módszerek színvonala, műszer- és vegyszerigénye, összetettsége, idő
igénye, pontossága és reprodukálhatósága igen különböző. A nemzetközi és hazai 
gyakorlatot figyelembe véve a módszerek kategorizálására a következő elképzelést 
alakítottuk ki:

I. Referencia- vagy döntő módszer
Ebbe a kategóriába azok a módszerek kerülhetnek, amelyek mentesek a szisz- 

tematikus hibától és a sikeres körvizsgálattal bizonyított ismételhetőség és össze
hasonlíthatóság lényegesen kisebb mint az alternatív módszereké, vagy — össze
hasonlítási alap hiányában -  az alkalmazási tartomány középértékének legfeljebb 
10%-a. Célszerű egy jellemző vizsgálatára csak egy referencia vagy döntő módszer 
megjelölése.

II. Alternatív módszer
Az alternatív módszerek szintén mentesek a szisztematikus hibától, de a sike

res körvizsgálattal bizonyított ismételhetőség és összehasonlíthatóság szignifikán
san nagyobb mint az elfogadott referencia vagy döntő módszeré. Egy-egy jellemző 
vizsgálatára több alternatív módszer kerülhet a Módszerkönyvbe.

III. Kísérleti módszer
Bizonyos esetekben célszerű az egy laboratóriumban kidolgozott, későbbi alter

natív vagy esetleg referencia módszerek előzetes felvétele a módszergyűjteménybe. 
Azok a módszerek is ide sorolandók, amelyek az előterjesztés időpontjában csak 
1 — 2 hazat laboratóriumban végezhetők el.

IV. Tájékoztató módszer
A tájékoztató módszereknek — nem szükségszerűen — lehet szisztematikus 

hibájuk, melyek mértékét és a referencia módszertől való eltérés nagyságát a mód
szerleírásnak tartalmaznia kell. A körvizsgálattal való ellenőrzés nem feltétel.

— A referencia- vagy döntő és az alternatív módszerek körvizsgálattal való 
ellenőrzése — a fentiekből következően — alaptétel. A körvizsgálati jelentés ad 
felvilágosítást a módszer statisztikai jellemzőiről és a véleményekről, amely alapján 
az elfogadás és a kategóriákba való besorolás elvégezhető. Az elfogadott ismétel
hetőség és összehasonlíthatóság — a módszer statisztikus jellemzésén túlmenően — 
az ellenőrzési gyakorlat során is fontos szerephez jut a kifogásolás megítélésében.
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-  Az általános részben elsősorban a nem termékspecifikus vagy különböző 
termékcsoportokra alkalmazható módszereket kívánjuk elhelyezni. Ezeken túl
menően a közismert és általánosan használt módszerek elvének leírására (pl. ned
vesség-, zsír- és fehérjetartalom meghatározása) ezekben a kötetekben kerül sor. 
így az ezekre való hivatkozás a termékspecifikus kötetekben — kiegészítve a szük
séges hiányzó utalásokkal és adatokkal (pl. mintaelőkészítés, hőmérséklet, idő) -  
több esetben elegendőnek látszik. Törekednünk kell arra is, hogy egy-egy vizsgá
landó tulajdonság valamennyi közismert és alkalmazásra „érett” módszerét tartal
mazzák az egyes lapok.

— Különösen a termékspecifikus kötetekbe kerülő módszerek egységes szer
kezetére kell ügyelnünk, amelyre — a vonatkozó KOST előírásokat is figyelembe 
véve — a következő javaslatot vettük alapul:

Főcím, amely a termékcsoportot és a vizsgálati jellemzőt adja meg (pl. Tartó
sított élelmiszerek nyersrosttartalmának meghatározása).

A módszer elnevezése és kategóriája 
(pl. Savas módszer— alternatív módszer)

1. A módszer elve
2. Vegyszerek
3. Eszközök
4. Mintaelőkészítés
5. A vizsgálat végrehajtása
6. Az eredmények kiszámítása
7. Ismételhetőség, összehasonlíthatóság
8. Megjegyzés
9. Forrásmunkák

9.1 A módszer előterjesztője
9.2 Körvizsgálati résztvevők
9.3 A jóváhagyás időpontja
10. Irodalom

Egy vizsgálati jellemzőhöz — az előbbiek szerint -  több módszer is rendelhető, 
melynek leírása külön-külön a fenti szerkezet figyelembevételével történik. A ter
mékeket, termékcsoportokat és módszereket egységes számkóddal különböztetjük 
meg.

A Módszerkönyv összeállítása, szerkesztése és gondozása hosszútávú nagy 
feladat, amely a kutatóintézetek, egyetemek, főiskolák, a hatósági és ipari élelmi
szerellenőrző szervezetek, valamint a szabványosítási szakbizottságok aktív közre
működése nélkül nem valósítható meg. A kollektív munka vonatkozik mind a mód
szerfejlesztés összehangolására és a meglevő módszerek összegyűjtésére, mind az 
alkalmazási tapasztalatok elemzésére és hasznosítására. Az elmúlt években végzett 
kutatások eredményeképpen a kutatási jelentések egy jelentős részében sok élelmi
szervizsgálati módszer vár hasznosításra, gyakorlati kipróbálásra és közzétételre. 
Ennek megfelelően a Módszerkönyv összeállítására és szerkesztésére a „nyitottság” 
lesz a jellemző. Ez azt jelenti, hogy élelmiszervizsgálati módszert a megadott szerke
zeti felépítéssel az Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Központnak bármely 
intézmény, vállalat vagy üzem benyújthat. A módszerleíráshoz csatolandó az 
elvégzett körvizsgálatról szóló jelentés (lásd táblázat), amely legalább 32 párhuza
mos körvizsgálati adatot tartalmazzon. A körvizsgálati adatok értékeléséhez az 
ÁÉEK a továbbiakban is minden segítséget megad. A módszerleírás természetesen 
körvizsgálati jelentés nélkül is benyújtható, melynek körvizsgálati kipróbálására 
— amennyiben lehetséges — a körvizsgálati programtervnek megfelelően később 
kerül sor.
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érzékszervi körvizsgálatról
Jelentés élelmiszeranalitikai 

toxikológiai 
mikrobiológiai

Módszer neve és forrás:
(végleges mellékelve)
Körvizsgálatot vezető laboratórium:
A körvizsgálat időtartama:
Körvizsgálati adatok (transzformálási eljárás:

Kieső értékek* száma: Kieső laboratóriumok** Kieső minták***
száma: száma:

Ismételhetőség (r): Összehasonlíthatóság (R):

Javaslat a módszer és a körvizsgálati eredmények elfogadására észrevétel nélkül) 
a következő észrevétellel

,1 9 ...........................................  ............................................
aláírás
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Az ÉVI KE fennállása óta az élelmiszervizsgálati módszerek fóruma. Ezzel a 
közleménnyel tájékoztatást kívántunk adni a Módszerkönyv eddigi előkészületeiről 
és a következő időszak feladatairól. Az ÉVI KE e számától kezdődően -  az AOAC 
kiadványához hasonlóan -  egy olyan sorozat indítását is tervbe vettük, amelyben 
egyrészt rendszeresen beszámolunk a körvizsgálatok eredményeiről, másrészt a 
jellemzőre vonatkozó módszerek pontos leírását közöljük. A módszerlapok egy 
részének előzetes közreadásával kívánunk széles körű nyilvánosságot biztosítani 
a készülő Magyar Élelmiszervizsgálati Módszerkönyvnek.

MÓDSZERLAP

Hús- és húskészítmények szárazanyagtartalom-meghatározása

I. Döntő módszer
1. A módszer elve

A mintát vegytiszta kvarchomokkal atmoszférikus körülmények között 
szárítószekrényben 105 + 1 °C hőmérsékleten tömegállandóságig szárítjuk, 
mérjük.

2. Szükséges vegyszerek
Vegytiszta kvarchomok (szemcseméret 100 — 400 mikrométer) Etilalkohol
96 tf %-os

3. Szükséges eszközök
A szokásos laboratóriumi felszerelésen kívül:
— húsdaráló (4 mm lyukbőségű tárcsával), vagy egyéb más típusú aprító 

berendezés
— laboratóriumi szárítószekrény
— porcelán párolócsésze (lapos 8 cm átmérőjű)
— exszikkátor

4. A minta előkészítése a vizsgálathoz
A mintát húsdarálón kétszer átdaráljuk, vagy egyéb aprító berendezésen 
finomra aprítjuk. A vizsgálatot lehetőség szerint haladéktalanul meg kell 
kezdeni.

5. A vizsgálat végrehajtása
5.1. A szárító edény előkészítése:

A tiszta, száraz porcelán bepárolócsészébe kb. 10 g vegytiszta kvarc
homokot mérünk be és belehelyezzük az üvegbotot. Ezután szárítószek
rényben 105 ±1 °C-on kb. 1 órát szárítjuk, majd exszikkátorban lehűlni 
hagyjuk és a porcelán párolócsésze, a homok és az üvegbot együttes töme
gét analitikai mérlegen mg pontossággal lemérjük.

5.2. A minta bemérése:
A homogén mintából az előre előszárított porcelán pároló csészébe kb. 5 g 
anyagot 0,01 g pontossággal bemérünk.

5.3. Meghatározás:
Az 5.2. szakasz szerint bemért mintához hozzáadunk kb. 5 cm3 etilalkoholt 
és az üvegbot segítségével óvatosan összekeverjük a mintát a homokkal 
és az etilalkohollal, lehetőleg minél nagyobb felületen szétkenve azt.
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Gondosan ügyelni kell arra, hogy a keverés közben homokszem ki ne 
pattanjon a porcelán párolócsészéből. Ezután a porcelán párolócsészét az 
üvegbottal együtt vízfürdőre helyezzük kb. fél óra időtartamra, amíg 
az alkohol elpárolog, majd 105 + 1 °C hőmérsékletű szárítószekrénybe 
helyezzük és 3 órán át szárítjuk.
A szárítás után a porcelán párolócsészét exszikkátorba helyezzük és hagy
juk lehűlni szobahőmérsékletre, majd tömegét analitikai mérlegen mg 
pontossággal visszamérjük. Visszamérés után a porcelán párolócsészét 
az üvegbottal együtt visszahelyezzük a szárítószekrénybe és ismét kb. 
20-30  percig szárítjuk. A szárítás után a porcelán párolócsészét ismét 
exszikkátorban lehűlni hagyjuk, majd tömegét az előzőekben leírtak 
szerint visszamérjük.
Az ismételt szárítást és visszamérést mindaddig folytatjuk, amíg a két 
egymás utáni tömegmérés között az eltérés nagyobb mint egy mg.

6. Az eredmény kiszámítása
A vizsgálati minta homokkal együttes szárításával nyert, tömegszázalékban 
kifejezett szárazanyag-tartalmát (Sz) a következő képlet segítségével számít
juk ki:

0 (C-A)-IOO
Sz = -------------—

B - A
ahol
A = a 105 + 1 °C hőmérsékleten kiszárított porcelán párolócsésze és tartozé

kainak (homok + üvegbot) visszamért tömege g-ban.
В = a porcelán párolócsésze és tartozékai, valamint a meghatározáshoz 

bemért minta szárítás előtti együttes tömege g-ban.
C = a porcelán párolócsésze és tartozékai, valamint a bemért minta szárítás 

utáni maradékának együttes tömege g-ban.
A vizsgálat eredménye két párhuzamos meghatározás eredményének számtani 
középértéke.
A vizsgálat eredményét két tizedesjegy pontossággal adjuk meg.

7. A mérés pontossága
A módszer ismételhetősége: 0,5
A mószer összehasonlíthatósága: 1,0

8. Megjegyzés

9. Forrásmunkák
9.1. A módszer előterjesztője: Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző 

Központ Központi Laboratórium
9.2. Körvizsgálati résztvevők: Baranya, Bács-Kiskún, Békés, Csongrád, Fejér, 

Győr, Hajdú-Bihar, Komárom, Nógrád, Somogy, Szabolcs-Szatmár, 
Szolnok és Zala megyei, valamint Fővárosi Állategészségügyi és Élelmiszer 
Ellenőrző Állomás.

9.3. A jóváhagyás időpontja: 1984. június 11.

10. Irodalom
MSZ 5874/4 -  80 2. p.
ISO 1442-1973.
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ВЕНГЕРСКОГО МЕТОДИЧЕСКОГО СБОРНИКА 
АНАЛИЗОВ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ В ОТЕЧЕСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ 

ПРОДУКТОВ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
П. Мольнар

Автор информирует о разрабатываемом венгерском методическом сбор
нике анализов пищевых продуктов.

Общая и специфичная для продуктов части сборника в различных раз
делах содержат, объединенные в четыре категории референтныйили арбитраж
ный, альтернативный, исследовательский и информационный методы, харак
терный и применяемый для испытания набор анализов.

Основное условие референтного или' арбитражного и также альтер
нативного методов — контроль с помощью круговых испытаний. В журнале 
«ЕВИКЕ» будет систематически дана информация о методах, включенных в 
сборник и также о результатах круговых испытаний.

THE PLACE AND ROLE OF THE HUNGARIAN BOOK OF FOOD 
EXAMINATION METHODS IN THE HUNGARIAN FOOD CONTROL

P. Molnár

The author gives information on the Hungarian Book of Examination Methods 
which is in preparation. The general and the product specific parts of the different 
chapters contain the collection of the methods used for the examination of each 
property classified into four classes (reference or deciding, alternative, tentative 
and informatory methods). The control of the reference or deciding and alternative 
methods by collaborative study is a basic condition. The periodical „Élelmiszer
vizsgálati Közlemények” gives permanent information on the method collections 
put into the Book of Methods and on the results of the collaborative studies.

STELLUNG UND ROLLE DER UNGARISCHEN METHODENSAMMLUNG 
FÜR LEBENSMITTELUNTERSUCHUNG IM RAHMEN UNGARISCHEN 

LEBENSMITTELKONTROLLE
P. Molnár

Verfasser gibt eine Information über die sich in Vorbereitung befindende 
Ungarische Methodensammlung für Lebensmitteluntersuchung. Der allegemeine 
und erzeugnisspezifischer Teil beinhalten in den verschiedenen Abschnitten die den 
vier Kategorien (Referenz-, Alternativ-, Versuchs- und Schnellmethode) zugeord
neten Prüfverfahren für die Untersuchung je eines Merkmals. Die Überprüfung 
der Referenz- und Alternativmethoden mittels Ringversuche ist eine Grundvor
aussetzung. Diese Fachzeitschrift veröffentlicht künftig regelmässig die Methoden
blätter und die Ergebnisse der durchgeführten Ringversuche.


