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Beszámoló
„Az adalékanyagok felhasználásának új szabályai”

címû szakmai továbbképzõ rendezvényrõl

A Földmûvelésügyi Minisztérium Kultúrtermében 1998. június 4-én az
EOQ MNB Élelmiszer Szakbizottsága, a Központi Élelmiszeripari Kutató
Intézet és a Magyar Élelmiszerminõsítõ Társaság közös szervezésében
továbbképzõ rendezvényt tartott „Az adalékanyagok felhasználásának új
szabályai” témakörben. Az elõadásokat mintegy 150 hazai élelmiszeripari
vállalati, valamint hatósági és kutatóintézeti szakember hallgatta meg, majd
vett részt az azt követõ vitában.  A rendezvény megnyitóját Dr. Rácz
Endre az FM osztályvezetõje tartotta. Rövid beszédében elmondta, hogy
1992 óta készíti az FM a Magyar Élelmiszerkönyv elõírásait és az eddigi
élelmiszerkönyvi felkészüléssel Magyarország bátran mehet az EU-ba.

Dr. Molnár Pál levezetõ elnökként hangsúlyozta az ilyen típusú
rendezvények fontosságát, hiszen az Európai Unió tagországaiban is ily
módon gondoskodnak az információ terjedésérõl.

Elsõ elõadóként Sohár Pálné dr., a „Fodor József” Országos
Közegészségügyi Központ kertén belül mûködõ OÉTI fõosztályvezetõje,
„Az adalékanyag-felhasználás szabályozásának egészségügyi alapja és
nemzetközi gyakorlata” címmel tartott bevezetõ elõadást. Az ENSZ WHO
égisze alatt alakult meg az 1950-es évek közepén az Adalékanyag
Szakbizottság. Ajánlásaikat mindenütt mértékadónak tartják. Magyarország
is figyelembe veszi. Élelmiszerszínezék rendeletünk az osztrákoké után a
világon második volt. Ma azt szabályozzuk, hogy milyen adalékokat szabad
használni. Ez a pozitív lista. Teljes biztonságot ugyanis a negatív lista nem
nyújthat. Az adalékanyagokkal foglalkozó Codex Bizottság ülésein
Magyarország mindig képviselteti magát. Évtizedek óta Magyarország nem
használ olyan adalékanyagot, amelyet Európában nem engedélyeznek. Az
élelmiszer-adalékanyag definíciója a következõk szerint foglalható össze:

− élelmiszerként önmagában nem fogyasztjuk,

− szándékosan adjuk az élelmiszerhez,

− kis mennyiségben alkalmazzuk (max. 10 g/kg nagyságrendben),

− kedvezõ hatást váltunk ki vele.
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Az élelmiszer-adalékanyag felhasználásának általános feltételei:

1. Csak egészségre ártalmatlan (nem toxikus) anyagok engedélyezhetõk.

2. Alkalmazásuk technológiailag indokolt és szükséges legyen annak
érdekében, hogy

− védje az élelmiszer tápértékét,

− növelje az eltarthatóságot,

− javítsa az érzékszervi tulajdonságokat,

− segítse az élelmiszer gyártását és feldolgozását, valamint

− a különleges étrendhez szükséges alkotórészeket tartalmazzon,

A kívánt cél ugyanis más technológiailag megvalósítható és
gazdaságilag elfogadható eljárással nem érhetõ el.

3. Alkalmazása nem vezeti félre a fogyasztót, nem leplezi a hibás
nyersanyagot.

4. Tisztasága megfelelõ.

5. Valamennyi forrásból a szervezetbe kerülõ valószínûsíthetõ mennyisége
nem haladja meg a megengedhetõ napi bevitelt (ADI érték).

Az adalékanyagok engedélyeztetése során különbözõ toxikológiai
vizsgálatok elvégzése kötelezõ. Olyan vizsgálati rendszert dolgoztak ki,
amelynél állatkísérletek segítségével vizsgálják az adott anyag rákkeltõ
hatását, mutagenitását, embrió toxicitását és az immunrendszerre gyakorolt
hatását. Az az adalékanyag, amely bármely szempontból nem megfelelõ,
nem kerülhet engedélyezésre.

Dr. Szerdahelyi Károlyné helyett Õsz Csabáné (FVM Élelmiszeripari
Fõosztály) „Az új hazai adalékanyag-szabályozás elõkészítésének
tapasztalatai” címmel tartott elõadást.

Az Európai Unió Fehér Könyve (White Paper) meghatározza az európai
integrációba való bekapcsolódásunkhoz szükséges jogalkotási feladatokat.
Ennek keretében honosítjuk az EU adalékanyagokkal kapcsolatos
jogszabályokat is. Az Európai Unió adalékanyagokban illetékes szervei is
(DG III és DG XXIV) a Codex Bizottságaiban már megtárgyalt és
elfogadott ajánlásokat tekintik kiinduló anyagnak. Az EU-ban 3 speciális
irányelv intézkedik az adalékanyagokról (94/35/EK, 94/36/EK, 95/2/EK), 3
másik irányelv pedig az adalékanyagok tisztasági követelményeit
tartalmazza. Ezek a joganyagok kötelezõ érvényûek, de a tagországok
szabadon rendelkeznek saját jogrendszerükbe való beépítésük módjáról.
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Magyarországon a Fehér Könyv feladatainak végrehajtására a Kormány
határozatot adott ki a munka menetérõl. A végrehajtás 1995-ben kezdõdött.
A Kormány 2403/1995. (XII. 12.) határozata már az EU-hoz történõ
csatlakozást elõkészítõ jogharmonizációs program végrehajtására
hároméves tervet fogadott el, amelyben konkrétan fel volt sorolva a feladat,
a felelõs tárca és a teljesítési határidõ. A Kormány 2282/1996. (X. 25.)
számú határozata további feladatokat és határidõket tûzött ki. 1995-96-ban
a szakanyagok fordítására, a tervezetek elkészítésére, a szakmai lektorok
felkérésére, a fõ problémák azonosítására, valamint a magyar nevezéktan
megteremtésére (a CIAA /Confederation Industries Agro Allimentaire de
L,UE/ segítségével) került sor. 1997-ben a szakbizottságok megalakítása,
összehívása, valamint a magyar sajátosságok keresése volt a feladat. Az
1998. év feladatai: a csatlakozási tárgyalások, továbbá a dõltbetûs
kiegészítések megfogalmazása, melyek az egyes nemzetek sajátos, speciális
élelmiszereit, elõírásait jelentik. Ebben a munkában még csak a gyûjtési
szakaszban tartunk, ezért van szükség minden érdekelt közremûködésére. A
munka ezzel nem zárul le, hiszen az EU állandóan módosít, bõvít, változtat
elõírásain, amit nekünk követnünk kell.

Jelenleg a Magyar Élelmiszerkönyv elõírásaiban az eltéréseket a
következõ lábjegyzetekkel jelöljük:

− Magyarországon az EU tagságig engedélyezve van,

− Magyarországon az EU tagságig nincs engedélyezve,

− Magyarország EU tagsága után: GMP.

Mindhárom elõírás hatálybalépése. 1998. július 1.

A várható további tennivalók a következõk szerint foglalhatók össze:

1. A Tanács közös álláspontja a 95/2/EK irányelv módosítására;

− kiegészítés lisztkezelõ szerekkel,

− mascorpone sajt lizinnel való kezelésének, valamint

− az õszibarack és az ananász felülete viasszal való kezelhetõségének
engedélyezése, aminek átvezetése szükséges.

2. 2500-3000 aromára vonatkozó pozitív lista munkálatainak elkezdése.

3. A 88/344/EGK számú extrakciós oldószerekre vonatkozó irányelv
módosítása.

4. Az EU Hivatalos lapjában már megjelent a 292/97/EU számú Tanácsi
Határozat azon nemzeti törvények fenntartásáról, amelyek megtiltják
vagy korlátozzák bizonyos adalékanyagok felhasználását egyes
élelmiszerek elõállítása során. E határozat nem érinti az eredetvéde-
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lemmel és a különleges tulajdonságú élelmiszerek elõállításával
foglalkozó rendeleteket.

5. A megvalósított internetes elérhetõség folyamatos karbantartása
(www.omgk.hu).

Harmadikként ismét Sohár Pálné dr. tartott elõadást. Elõadásának
címe:”Az édesítõszerek, a színezékek és az egyéb adalékok
felhasználásának új hazai szabályai”. Elõadásában bemutatta a már 1996
óta érvényben lévõ 1-2-89/107 „Az élelmiszerekben engedélyezett
adalékanyagok általános elõírásai” Magyar Élelmiszerkönyvi elõírást,
valamint a három új (94/35/EK, 94/36/EK, 95/2/EK) direktíva átvételével
készült adalékanyag elõírást. A munka során a cél a legteljesebb
harmonizáció volt, de megfelelõ érvekkel alátámasztva az indokolt eltérés
vagy változtatás elérhetõ.

„Az élelmiszerekben használható édesítõszerek” címû 1-2-94/35 MÉ
elõírás a magyar változatban kiegészült egy paragrafussal, mely megengedi
a mellékletben felsorolt édesítõszerek GMP szerinti együttes használatát.
Ez egyébként nem ellentétes az EU elõírásokkal és gyakorlattal. Az
édesítõszert tartalmazó élelmiszerek jelölésével kapcsolatban lényeges
változást az jelent, hogy a jövõben a megnevezéshez kapcsolódóan fel kell
tüntetni az „édesítõszerrel” vagy a „cukorral és édesítõszerrel” kifejezést.
Engedélyezett új édesítõszerek: taumatin és neoheszperidin-dihidrokalkon.

„Az élelmiszerekben használható színezékek” címû 1-2-94/36 MÉ elõírás
rendelkezõ része nem tartalmaz érdemi változtatást az EU elõíráshoz
képest. A mellékletekben szereplõ részletes elõírások viszont sok esetben
eltérnek a korábbi hazai szabályozástól. A felhasználható színezékek száma
nõtt. Két új mesterséges színezék: a Barna FK és a Barna HT, egy
karotinoid típusú természetes színezék: a lutein és két szervetlen anyag: az
arany és az ezüst került rá a pozitív listára.

Az I. mellékletben felsorolt engedélyezett színezékek listájába felvették
a szaflórt, azzal a megjegyzéssel, hogy csak Magyarország Európai Uniós
tagságáig engedélyezett. Egy régóta használt természetes színezékrõl van
szó, melyet elsõsorban italok gyártására használnak.

A II. mellékletben néhány kisebb változtatást hajtottak végre az EU
elõírásokhoz képest. Azon élelmiszerek listáját, melyekhez egyáltalán nem
szabad színezéket használni, kiegészítették a natúr túróval, valamint a
cukrozott tejszínhabbal és a tejfehérje koncentrátumokkal.

A III. melléklet elõírásai abban térnek el az eredeti irányelvtõl, hogy
megengedik a száraztészta karotinokkal való színezését és mentesítik a
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mellékletben elõírt korlátozások alól a mezõgazdasági eredetû etil-
-alkoholból aroma- és színezõanyagok hozzáadásával elõállított, különleges
felhasználású (nem EU konform) rumot, a vegyes gyümölcsízt és -lekvárt.

A IV. melléklet változatlan formában került be a magyar elõírásba, bár
itt az élelmiszerelõállítóknak az amaranth és eritrozin csaknem teljes
betiltása miatt lesznek gondjaik a színezékcsere miatt, hiszen változtatni
kell a technológiát.

Az V. melléklet a II. és III. mellékletben nem említett élelmiszerekhez
engedélyezett színezékeket ismerteti. Az 1. részhez a GMP szerinti
felhasználással alkalmazhatók a színezékek, a 2. rész pedig mennyiségi
korlátozást alkalmaz.

„Az élelmiszerekben használható adalékanyagok, az édesítõszerek és a
színezékek kivételével” címû 1-2-95/2 elõírás a legbonyolultabb
szerkezetû.

Az I. melléklet a 4.§ 3. pontja szerinti élelmiszerek kivételével
általánosan használható élelmiszer adalékanyagokat sorolja fel. Az E 507
számú sósavat és az E 513 számú kénsavat Magyarország EU tagságáig
törölték az I. melléklet listájáról.

A II. melléklet azon élelmiszerek jegyzéke, amelyekben az I. melléklet
szerinti adalékanyagok közül csak néhány használható. Az étkezési savak
gyümölcslevekben és -nektárokban való használatának korlátozása, a hazai
gyakorlatnak megfelelõ, kisebb gyümölcshányadú rostos gyümölcsnektárok
esetében jelent komoly problémát, különösen az étkezési savak cukorral
együtt való használatának tiltása miatt.

A III. melléklet 4 részbõl áll, amelyekben a határértékkel szabályozott és
csak a táblázatokban felsorolt élelmiszerekhez, élelmiszercsoportokhoz
felhasználható adalékanyagok szerepelnek. Az A rész a szorbinsav és sói, a
benzoesav és sói, továbbá a p-hidroxi-benzoesav különféle észterei
felhasználási területeit és határértékeit tartalmazza. Többféle élelmiszerhez
engedi meg ezeknek a tartósítószereknek a használatát, mint a korábbi
magyar szabályozás, (ami miatt várható lesz a fogyasztók egy részének
tiltakozása). Nem engedik meg ezzel szemben továbbra sem az
elõcsomagolt szeletelt sajt, nem érlelt (friss) sajt, az ömlesztett sajt,
hõkezeletlen tejalapú desszertek és az alvasztott tej szorbinsavas
tartósítását. A B rész a kéndioxidok és szulfitok felhasználását
szabályozza. Ezeknek a tartósító és antioxidáns hatással egyaránt
rendelkezõ élelmiszer-adalékanyagoknak a felhasználását az irányelv
csaknem ugyanazokhoz az élelmiszerekhez engedélyezi, mint a korábbi
magyar elõírás. A határértékek általában alacsonyabbak.

Élelmiszervizsgálati Közlemények, 44, 1998/4



241

A C rész az egyéb tartósítószereket tartalmazza. Több új adalékanyag
szerepel ezen a listán, melyek közül az E 230 számú bifenilt, az E 231
számú o-fenil-fenolt, az E 232 számú nátrium-o-fenil-fenolt és az E 233
számú tiabendazolt Magyarországon eddig is lehetett a citrusfélék, illetõleg
a banán felületkezelésére alkalmazni, de hazánkban ezeket az anyagokat
növényvédõszernek tekintettük és ezért nem szerepelt az élelmiszer-
adalékanyagok között. A nitrit és nitrát tartósítószerek felhasználását a
korábbi, még jelenleg is érvényben lévõ magyar elõírás
termékcsoportonként külön-külön korlátozza. Az EU elõírás sokkal
szigorúbb, kevesebb húskészítményhez engedi meg a nitrit és nitrát
felhasználást. A nitrit és nitrát együttes felhasználása ellentétes a már
elfogadott hazai élelmiszerkönyvi elõírással, ezért a kérdés eldöntésére, az
elõnyök és hátrányok összevetésére a Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság
lehet csak illetékes. A D rész az antioxidánsokra vonatkozó elõírásokat
tartalmazza, melyek kismértékben térnek csak el a korábbi magyar
elõírástól.

A IV. melléklet az egyéb felhasználási korlátozás alá esõ élelmiszer-
-adalékanyagokat, felhasználási területeiket és szintjeiket sorolja fel. A
mellékletben nagy számban szerepelnek olyan adalékanyagok, amelyeket
eddig nem használtunk, ennek megfelelõen élelmiszerekbõl történõ
kimutatásukra és meghatározásukra nem vagyunk felkészülve.

Az V. mellékletben szereplõ hordozóanyagok és hordozó oldószerek
jegyzéke és alkalmazási köre csaknem változatlan formában került be az új
magyar elõírásba.

A VI. melléklet a csecsemõk és kisgyermekek számára készült
élelmiszerekben engedélyezett adalékanyagokat ismerteti.

Összefoglalásul Sohár Pálné dr. felhívta a figyelmet, hogy az új
elõírások szerkezete nem egyszerû, meg kell tanulni a használatukat. Az
elõadás rövid értékelését követõen Dr. Molnár Pál a vállalati szakemberek
figyelmébe ajánlotta a Központi Élelmiszeripari Kutató Intézet Élelmiszer
Minõségügyi Információs Centrumában meglévõ élelmiszeripari alap- és
adalékanyagok adatbázisát, az IngrID-et. Az érdeklõdõk az adatbázis
segítségével megkaphatják az élelmiszeripari alap- és adalékanyag
gyártóinak, forgalmazóinak és szállítóinak részletes adatait, amelyek jól
használhatók a minõség és ár szempontjából legkedvezõbb beszállítók
kiválasztásához a hatályba lépett hazai elõírások figyelembevételével.

A továbbiakban a három - az adalékanyag felhasználása szempontból

különösen fontos - szektort: a sütõ-, a hús- és a konzervipart érintõ új

adalékanyag-szabályokat külön elõadások ismertették.
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Dr. Szalai Lajos, a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem

tanszékvezetõje, „A sütõipari termékeket érintõ új adalékanyag-
szabályok” címmel tartott elõadást.

A sütõipari termékekhez használható adalékanyagok köre már korábban

is jelentõs volt. A Magyar Élelmiszerkönyv sütõipari irányelve

áttekinthetõvé tette az alkalmazható anyagok körét. A termékek

csoportosítása fõ vonásaiban ugyan követi, de részleteiben eltér a sütõipari

termékek szokásos technológiai jellegû rendszerétõl. Olyan új termékeket

is el kellett helyezni a rendszerben, mint az elõsütött, részben elõsütött,

nagy vízaktivitású félkész, kényelmi (convenience) áruk. Ezek az európai

élelmiszerforgalomban már rendszeresen szerepelnek, a hazai választékban

már megjelentek és várható, hogy ezeket rövid idõn belül nagyobb

volumenben fogják elõállítani.

A sütõipari termékeket elõállítók számára a változást az jelenti, hogy az

eddig – a különbözõ elõírások megkerülésével –  a kenyérhez is használt

borkõsav tartalmú adalékanyagok alkalmazása helyett jobban ki kell

használni a technológia adta lehetõségeket. Az az alapelv, hogy olyan

élelmiszereknél, melyekbõl a lakosság rendszeresen és nagy mennyiségben

fogyaszt, gyakorlatilag nem szabad olyan adalékanyagot használni,

amelybõl vagy valamely komponensébõl a napi bevitel korlátozott.

Borkõsavtartalmú adalékanyagot ennek értelmében a csomagolt, valamint

tartós kenyerek kivételével a kenyerekhez nem szabad felhasználni. Az

Élelmiszerkönyv sütõipari irányelve tehát új elõírást vagy korlátozást nem

tartalmaz, csupán az engedélyezett adalékanyagok felhasználási kontúrjai

lettek határozottabbak. Az EU konform elõírások alkalmazása tehát

várhatóan problémamentesen megoldható.

Dr. Incze Kálmán, az Országos Húsipari Kutató Intézet igazgatója „A
húsipari termékeket érintõ új adalékanyag-szabályok”-ról számolt be.

Az 1-2-94/36 számú elõírás II. melléklete szerint a hús felhasználásával

gyártott készítmények nem tartalmazhatnak színezékeket. Az egyéb

adalékanyagok egy részének használatát határértékekkel nem korlátozzák,

más részük meghatározott élelmiszerekhez meghatározott mennyiségben

alkalmazható.

Az antioxidánsok használatában változás, hogy a gallátokkal együtt a

BHA is megnövelt határértékkel alkalmazható.
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A tartósítószerek (szorbinsav, benzoesav és észtereik) korlátozott

húsipari felhasználhatóságán túl a nitrit-nitrát alkalmazásában szigorúbbak

lettek a határértékek. A kéndioxidok és szulfitok használatának

engedélyezése a hazánkban ismert és gyártott húskészítményeket nem

érinti. Az állományjavító és módosító anyagok egy része nem minõsül

adalékanyagnak, más részére a HTGY vonatkozik. A foszfátok

felhasználása határértékhez van kötve. A savak, sók, bázisok engedélyezett

húsipari alkalmazása bõvül (citrátok stb.). Az ízfokozók (glutaminsav és

sói, guanilsav és sói) használatát határértékek korlátozzák, a felhasználható

ízfokozók köre a neoheszperidin DC-vel bõvül.

Kovalik Béla, ellenõrzõ mérnök, Fõvárosi Állategészségügyi és

Élelmiszerellenõrzõ Állomás, „A konzervipari termékeket érintõ új
adalékanyag-szabályok” címmel tartott elõadást.

Kiemelte, hogy az édesítõszereknél a korábbi elõíráshoz képest

alacsonyabb felhasználási szint engedélyezett néhány termékcsoport, illetve

édesítõszer esetében (aszpartam, ciklaminsav és sói, szaharin és sói).

Szigorítás a megnevezéshez kapcsolódó feltüntetési kötelezettség

(„Édesítõszerrel”, illetve „cukorral és édesítõszerrel” kifejezés).

Az édesítõszerekkel ellentétben a színezékekre vonatkozó elõírás több

szigorítást tartalmaz. Gyártási, technológiai szempontból ezek a

módosítások sem jelenthetnek nagyobb problémát. Ennek oka, hogy a

konzervipari termékek közül viszonylag kevés tartalmaz színezéket,

másrészt a színezõanyagok helyettesíthetõk más engedélyezett színezékkel.

Lényegesebb szigorítások: gyümölcslevek, nektárok, extra dzsemek és

zselék esetében a színezékek teljes tiltása; az amaranth és eritrozin

színezékek teljes vagy csaknem teljes tiltása gyümölcs- és zöldség

készítményeknél; üdítõitalok, gyümölcs- és zöldségitalok, szörpök esetében

a felhasználható színezékek és azok mennyiségi határának szûkítése.

Molnár Pál és Komáromy Attiláné
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