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A hatósági élelmiszer- és borellenõrzés 2000.
évi tevékenységérõl és megállapításairól
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Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium,

Állategészségügyi és Élelmiszerellenõrzési Fõosztály
Érkezett: 2001. május 15.

1. Az „Élelmiszerbiztonsági Politika” az EU szabályozásban
és a hazai gyakorlat

Az utóbbi években az élelmiszertermelés egyre intenzívebbé vált, ezzel
egy idõben és ezzel összhangban az áruforgalom globalizálódása
következett be.

A hazai élelmiszertermelés és az országhatárokat átívelõ világkeres-
kedelemben való részvételünk mind az élelmiszerellenõrzõ hatóságok, mind
az élelmiszerelõállítók számára a minõség biztosítása és az
élelmiszerbiztonság szempontjából egyaránt komoly felelõsséget jelent.
Ebben a globalizált világban az élelmiszerek minõségét és biztonságát,
valamint az emberi egészséget veszélyeztetõ tényezõk, kórokozók terje-
dését, csak szigorú szabályozással és ellenõrzéssel lehet megakadályozni.

Az Európai Unióban (EU) az Európai Közösségek Bizottságában
prioritást élvez, hogy a fogyasztók egészséges élelmiszerekhez jussanak.
Így központi kérdés a biztonságos és kiváló minõségi színtû élelmiszer-
termelés és -forgalmazás.

1.1. A „Fehér Könyv az élelmiszerek biztonságáról” c. kiadvány
átfogó ismertetése

Az élelmiszerbiztonság lehetõ legszigorúbb követelményeinek érvénye-
sítése iránti fokozott igény motiválta, hogy (az 1997-ben kiadott „Az
élelmiszertörvénykezés általános elvei az Európai Unióban” c. Zöld Könyv
után) kiadták az Európai Közösségek Bizottsága „Fehér Könyv az
élelmiszerek biztonságáról” (Brüsszel, 2000. január 12.) c. szakmai
anyagot. A dokumentum konkrét intézkedéseket tartalmazó stratégiát vázol
fel – az élelmiszergazdaságot tudományos alapon kezelve – a fogyasztók
bizalmának helyreállítása és az életminõség javítása érdekében.

A következõkben – idézve néhány kiemelendõ gondolatot – ismertetésre
kerül a Fehér Könyv, tekintettel annak számunkra is nagyon fontos szakmai
tartalmára.
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1. fejezet: Bevezetés

„Az Európai Unió élelmiszerpolitikájának magas szintû élelmiszer-
biztonsági elõírásokra kell épülnie, amely a fogyasztók védelmét szolgálja.
Az élelmiszerek elõállítása és fogyasztása minden társadalomban –
gazdasági, szociális és számos esetben környezeti következményekkel járó
– központi kérdés.”

„A fogyasztók számára biztonságos és kiváló minõségû termékeket kell
kínálni, bármely tagállamból érkeznek is.”

„A szubszidiaritás alapelvének megfelelõen az EU szabályozást a
tagállamokban kell hatékony módon érvényesíteni. A jogérvényesítésnek
elsõdlegesen nemzeti, regionális és helyi felelõsségben kell maradnia.”

„Szükséges hangsúlyozni, hogy az európai élelmiszerlánc a világ egyik
legbiztonságosabbika és a jelenlegi rendszer általában jól mûködött.”

„A Közösségi és tagállami élelmiszerbiztonsági rendszerek soha nem
látott nyomás alatt álltak a közelmúltbeli takarmány és élelmiszer
botrányok során. Ezek a veszélyhelyzetek rámutattak a hiányosságokra, ami
a felelõs hatóságok (Bizottság, tagállamok és a Parlament) közbelépését
igénylik a jelenlegi rendszerek javítása, megerõsítése és továbbfejlesztése
érdekében.”

„Az Európai Uniónak helyre kell állítania a közösségi élelmiszer-
ellátásba, élelmiszertudományba, élelmiszerszabályozásba és az élelmiszer-
ellenõrzésbe vetett bizalmat.”

 2. fejezet: Az élelmiszerbiztonság alapelvei

„A Fehér Könyvben elõterjesztett javaslatok nyomán az EU
élelmiszerpolitikája proaktív, dinamikus, következetes és átfogó eszközzé
válik a magas szintû egészség- és fogyasztóvédelem biztosításához.”

3. fejezet: Az élelmiszerbiztonsági politika alapvetõ elemei:
információgyûjtés és -elemzés – tudományos tanácsadás

„Az információgyûjtés és -elemzés az élelmiszerbiztonsági politika
nélkülözhetetlen elemei és különösen fontosak a takarmányokkal és
élelmiszerekkel kapcsolatos esetleges veszélyek felismerése és
meghatározása miatt.” Jelentõs a megfigyelõ és jelentõ rendszerek, a
veszély jelzõ rendszerek megfelelõ mûködése, valamint a tudományos
kutatás és együttmûködés, beleértve a megfelelõ vizsgálati hátteret.

„A tudományos ismeretek alapozzák meg az Élelmiszerbiztonsági
Politikát. Egyértelmû, hogy az élelmiszerbiztonsággal kapcsolatos
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tudományos tanácsadásnak rendkívül magas szintûnek kell lenni. A
fogyasztók egészségének védelméért felelõs döntéshozók számára kellõ
idõben és megbízható módon kell biztosítani a tudományos tanácsadást.”

4. fejezet: Az Európai Élelmiszer Hivatal megalakításának terve

„A Bizottság napirendre tûzte egy független Európai Élelmiszer Hivatal
megalakításának tervét, amely elsõsorban a kockázat becslésért és az
élelmiszerbiztonsági kérdésekkel kapcsolatos kommunikációért lesz
felelõs.”

Meghatározták az Európai Élelmiszer Hivatal célkitûzéseit.

„Az Európai Élelmiszer Hivatal elsõdleges célja az élelmiszer-
biztonsággal kapcsolatban a fogyasztók egészségének magas szintû
védelméhez, ezáltal a fogyasztók bizalmának visszanyeréséhez és
megõrzéséhez való hozzájárulás.”

A Hivatallal szembeni elvárások:

- a legjobb tudományos ismereteket használja fel,

- ipari és politikai érdekektõl függetlenül mûködjön,

- a közvélemény irányában nyitott legyen,

- tudományosan hiteles és megbízható legyen,

- a nemzeti tudományos testületekkel szorosan mûködjön együtt.

A Hivatal feladatai:

- tudományos tanácsadás,

- információgyûjtés és elemzés,

- kommunikáció,

- válság és veszélyhelyzetek gyors felismerése és kezelése,

- hálózatépítés nemzeti ügynökségekkel, hivatalokkal és tudományos
testületekkel,

- kapcsolattartás az Európai Bizottság szervezeti egységeivel,

- források meghatározása és kézben tartása, mûködtetése (a Hivatal
teljesítménye függ az alkalmasságától, a rendelkezésre álló humán,
pénzügyi és fizikai erõforrások méretétõl és minõségétõl).

Meghatározták annak helyzetét és helyét, amelynek könnyen elérhetõnek
kell lennie. Elhatározták, hogy a társult országok is csatlakoznak majd a
Hivatal mûködéséhez.

„A Bizottság véleménye szerint feltétlenül szükséges a Hivatal
megalakítására vonatkozó nagyon gyors intézkedési terv.” A Hivatal
mûködésének tervezett kezdete: 2002 év.
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5. fejezet: Szabályozási szempontok

Az Európai Élelmiszer Hivatal megalakítása ellenére a jogalkotás
továbbra is a Bizottság, a Parlament és a Tanács felelõssége lesz. Az
élelmiszerbiztonság új keretszabályozására kerül sor.

„Az élelmiszerbiztonságra vonatkozó szabályok következetes és átlátható
megalkotására van szükség.”

- Az állati takarmányok új keretszabályozása szükséges.

„Az állati eredetû élelmiszerek biztonsága a biztonságos állati
takarmánynál kezdõdik.”

- Állategészségügy és az állatvédelem fontos kérdéseinek kezelése.

„Az élelmiszerelõállítás céljára tenyésztett állatok egészsége és jóléte
fontos a közegészségügy és a fogyasztóvédelem biztosítása érdekében.”

- Higiénia

„A higiénia koordinált, holisztikus megközelítése az élelmiszerbiztonság
szempontjából nélkülözhetetlenül fontos.”

- Szennyezõ anyagok és szermaradványok (reziduumok)

„Meg kell határozni és ellenõrizni kell a szennyezõ anyagok és
szermaradványok szintjét.”

- Új élelmiszerek

„Szigorítani és korszerûsíteni kell az új élelmiszerekre vonatkozó
Közösségi elõírásokat.”

- Adalékanyagok, aroma készítmények, csomagolás és besugárzás

„Az adalékanyagokra, aroma készítményekre, csomagolásra és
besugárzásra vonatkozó Közösségi szabályozást aktualizálni kell és ki kell
egészíteni.”

- Intézkedések válsághelyzetben

„Az élelmiszerbiztonsági veszélyhelyzetek kezelésében nélkülözhetetlen
eszköz a biztonsági intézkedések lehetõsége.”

- Döntéshozatali mechanizmus

„Korszerûsíteni és egyszerûsíteni kell a döntéshozatali mechanizmust,
hogy hatékonyabb, átláthatóbb és gyorsabb legyen.”

Jobb koordinációra van szükség a „szántóföldtõl az asztalig” elv
követésével.
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6. fejezet: Ellenõrzések

„A különbözõ ellenõrzési követelmények átdolgozásához átfogó
szabályozás tervezet készül. Ebben tükrözõdik majd az általános alapelv,
amely szerint az élelmiszerlánc minden elemét hatósági ellenõrzésnek kell
alávetni.”

- Az EU szabályozás fejlõdése

Szükség van az élelmiszerellenõrzés hatályos szabályozásának
pontosítására és korszerûsítésére, valamint arra, hogy az a termelés minden
fázisára kiterjedjen.

- Az EU szabályozás érvényesülésének ellenõrzése

Az élelmiszerbiztonság felelõssége megoszlik az elõállítók, a nemzeti
hatóságok és az Európai Bizottság között. Az elõállítók felelnek az
élelmiszerek jogi elõírásoknak való megfelelõségéért és a kockázatok
minimálisra csökkentéséért. A nemzeti hatóságoknak feladata ellenõrizni,
hogy az elõállítók betartják-e az élelmiszerbiztonsági szabályokat.
Közösségi szinten kidolgozott ellenõrzõ rendszereket kell kiépíteni, így az
egységes megközelítés érvényesülhet.

Ezen ellenõrzõ rendszerek hatékonyságának biztosítása érdekében a
Bizottság auditokat és szemléket tart, ahol értékelik, hogy a nemzeti
hatóságok mennyiben képesek hatékony ellenõrzõ rendszereket mûködtetni.
Kiemelten fontos a nemzeti ellenõrzési rendszerek Közösségi kereteinek
kidolgozása, ami javítja majd az Európai Unióban az élelmiszerbiztonság
szintjét.

A Közösségi keretnek három lényegi eleme lesz:

1. Közösségi szintû mûködtetési kritériumok kidolgozása.

2. Közösségi ellenõrzési irányelvek kidolgozása. Ezek segítik majd az
egységes nemzeti stratégiákat és a kockázaton alapuló prioritások
meghatározását, valamint a leghatékonyabb ellenõrzési eljárásokat.
A Közösségi stratégia szerint az ellenõrzések menetében átfogó,
egységes megközelítés érvényesülne. Ezek az irányelvek útmutatóként
szolgálnának majd a rendszerek fejlesztéséhez is, az ellenõrzések
menetének és az eredményének rögzítéséhez, valamint a kivitelezés
Közösségi értékelésének meghatározásához.

3. Az ellenõrzõ rendszerek fejlesztésével és mûködtetésével kapcsolatos
közigazgatási, adminisztratív együttmûködés javítása. A Közösségben
a nemzeti hatóságok gyakorlati tapasztalatainak cseréje, információ-
csere, ami kihat a hosszú távú Közösségi stratégiai gondolkodásra és
továbbképzésekre.
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7. fejezet: A fogyasztók tájékoztatása

„A kockázat-kommunikáció nem lehet passzív információ-átadás, hanem
interaktívnak kell lennie, beleértve minden érintettel folytatott párbeszédet
és visszajelzést.”

- Jelölés, reklámozás.

„A fogyasztókat el kell látni a szükséges és pontos információval ahhoz,
hogy jól informáltan választhassanak.”

- Jelölési irányelv.

„A Közösség új módosítás elõterjesztését tervezi, amelyben a
végtermékben kisebb, mint 25 %-os arányban elõforduló összetett anyag
összetevõinek nem kötelezõ jelölésére vonatkozó jelenlegi szabályozás
eltörlését javasolja. A teljes körû összetevõ-jelölés lehetõvé teszi, hogy
azon fogyasztók, akiknek egészségügyi vagy etikai okok miatt nem szabad
vagy aki nem akarnak bizonyos összetevõket fogyasztani, megfelelõ
információhoz jussanak. Ezen értelemben az adalékanyagok átvitelének (az
emberi szervezetre gyakorolt hatás) problémájával tovább kell foglalkozni.
Továbbá az ismert allergén összetevõk esetében – meg kell vizsgálni az
adott allergén jelenlétének kötelezõ jelölését, hogy az arra érzékeny
fogyasztók elkerülhessék a termék fogyasztását.”

- Reklám tevékenység szabályozása.

- A félrevezetõ, megtévesztõ hirdetésekre és állításokra jogorvoslat
kidolgozása.

- Speciális szabályok a jelölésben (friss zöldség, gyümölcsök származási
helye, genetikailag módosított élelmiszerek jelölése).

- Táplálkozás.

„A vásárolt élelmiszerek tápértéke iránt egyre nagyobb igény mutatko-
zik.”

Szükséges a tápanyagok bevitelének biztosítása és a megfelelõ
információellátottság.

A diétás élelmiszerek, az élelmiszer-kiegészítõk és a dúsított
élelmiszerek vonatkozásában speciális irányelvek kidolgozása szükséges.

Táplálkozási akciópolitika kidolgozására – akciótervvel kiegészítve –
van szükség.

Az élelmiszerelõállítást és a táplálkozást egyre inkább tudományos
alapokra kell helyezni; az adatgyûjtõ rendszernek ki kell terjednie az
élelmiszer-bevitel, a táplálkozás és a tápláltság vizsgálatára.

Biztosítani kell a fogyasztók megfelelõ tájékoztatását.
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8. fejezet: Nemzetközi összefüggések

„Az import élelmiszerekre és állati takarmányokra vonatkozó alapelv
szerint, azoknak meg kell felelniük – legalább a Közösségi saját terméke-
ikre vonatkozó szabályaival egyenértékû – egészségügyi elõírásoknak.”

Az élelmiszerbiztonság nemzetközi keretei jelentõsen fejlõdtek, amire
bizonyíték a (Codex Alimentarius, a Járványügyi Nemzetközi Iroda (OIE),
a Világkereskedelmi Szervezet Egészségügyi és Növényegészségügyi
Intézkedések (az SPS Egyezmény) Alkalmazásáról szóló Egyezménye, a
Világ Egészségügyi Szervezete (WHO), valamint az Élelmiszer és
Mezõgazdasági Szervezet (FAO) tevékenysége). A Közösség aktív szerepet
vállal a nemzetközi szervezetekben folyó munkában.

9. fejezet: Következtetések

- A Fehér Könyv tartalmának kivitelezése lehetõvé teszi majd az
élelmiszerbiztonság szervezettebb és integráltabb módon való
megközelítését egy magasabb szintû biztosítás érdekében.

- Az új Hivatal tudományos referenciahely lesz az egész Unió számára,
amely hozzájárul majd a fogyasztók egészségének magas szintû
védelméhez és segíti a fogyasztók bizalmának a helyreállítását.

- A Fehér Könyvben elõterjesztett intézkedések sikere nagyban függ az
Európai Parlament és a Tanács támogatásától, végrehajtásuk a
tagállamok elkötelezettségének függvénye.

- A Fehér Könyv az élelmiszerelõállítók aktív részvételét feltételezi,
amelyek elsõsorban felelõsek az élelmiszerbiztonsági követelmények
mindennapi alkalmazásáért.

- A Fehér Könyv egészét átszövi az Élelmiszerbiztonsági Politika
minden szintjén érvényesülõ nagyobb átláthatóság igénye. Ez
alapvetõen hozzájárul majd ahhoz, hogy a fogyasztók bizalma
erõsödjék az EU Élelmiszerbiztonsági Politikájában.

A Fehér Könyv melléklete tartalmazza az Élelmiszerbiztonsági
Akciótervet.

1.2. A nemzeti hatósági élelmiszerellenõrzés tevékenysége, szerepe

A Fehér Könyv rámutat, hogy a globalizáció és az Európai Unióhoz
történõ tervezett csatlakozásunk komoly kihívást jelent a hazai élelmiszer-
gazdaság szereplõi számára.

A megyei (fõvárosi) Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenõrzõ
Állomások és az Országos Borminõsítõ Intézet széles körû hatósági
tevékenységet folytatnak, nagy szakmai tudással segítik és kézben tartják,
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ellenõrzik az élelmiszer és a bor elõállítási folyamatát a felhasznált
anyagokat és azok származásának nyomon követhetõségét, az elõállítás
technológiáját és körülményeit (minõségbiztosítás, élelmiszerbiztonság,
környezetvédelmi szempontok), a forgalomba hozatalt feltételekhez kötik,
majd a kereskedelemben további ellenõrzéseket végeznek az érvényes
szabályok betartására vonatkozóan (hazai és import élelmiszerek) egészen a
fogyasztó asztaláig ellenõrizve, illetve követve az élelmiszert. A hibákat
szankcionálják. Az ismételt hibák kiszûrésére, a hatékony és eredményes
ellenõrzés érdekében visszatérõ kontroll ellenõrzéseket végeznek.

A hatóság az élelmiszer-fogyasztók érdekeinek védelmén túl, jelentõs
szerepet tölt be a kis- és középvállalkozások élelmiszerelõállítói tevékeny-
ségének fejlesztésében is, amely hazánkban különösen jelentõs segítségre
szorul, mert a kisvállalkozások nagy részénél sok esetben nincs meg a
megfelelõ laboratóriumi háttér, elõfordul, hogy hiányosak a szakmai
ismeretek, és van, ahol az élelmiszerelõállítás elavult, korszerûtlen módon
valósul meg. Az ellenõrzés során a felügyelõ szakemberek minden esetben
számon kérik az EU követelményrendszerrel harmonizált magyar
Élelmiszertörvény, a Magyar Élelmiszerkönyv és számos egyéb hatályos
jogi szabályozás elõírásainak betartását. Az EU harmonizáció
eredményeként, ezek a szabályozások követik, illetve kielégítik az EU
követelményekkel egyenértékû elvárást, az európai gyakorlatot.

Hatósági szakembereink más módon is szorgalmazzák az EU színvonalát
kielégítõ élelmiszertermelés elérését azzal, hogy ösztönzik az élelmiszer-
elõállítókat az élelmiszerelõállítás közegészségügyi, élelmiszerhigiéniai és
minõségügyi elõírásainak biztosítására, amelynek az egyik lehetséges
megoldásaként a veszélyelemzõ és elhárító rendszerek alkalmazását (HACCP)
javasolják, valamint az ISO 9000-es szabványsorozat minõségbiztosítási
rendszerhez való kapcsolását, együttes alkalmazását szorgalmazzák. Végsõ cél,
hogy a termék jellemzõi minél jobban megközelítsék az élelmiszer
táplálkozástudományi, élvezeti és más érzékszervi értékét biztosító optimális
paramétereit úgy, hogy azok a fogyasztók egészségét és környezetét ne
veszélyeztessék.

1.3. Minõségfejlesztés, minõségbiztosítás és élelmiszerbiztonság a
hazai élelmiszerelõállításban

Az Európai Unió piacát megrázó események (visszatérõ BSE fertõzés és
egyéb, elmúlt években tapasztalt élelmiszer-botrányok) arra hívják fel a
figyelmet, milyen óriási jelentõségû lehet a felhasznált takarmány
minõsége az állati eredetû alapanyag elõállításában, valamint a növény-
egészségügy a megbízható minõségû biztonságos élelmiszer elõállításában,
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a fogyasztó egészségének és a bizalmának megõrzésében. De igen fontosak
a kedvezõ környezeti hatások, hiszen a környezeti ártalmak ebben a
körforgásban visszahatnak növényre, állatra, emberre egyaránt.

Alapvetõen fontos követelmény, hogy az emberi fogyasztásra szánt
élelmiszer egészségkárosító hatástól mentes legyen. Eltekintve a
speciálisan „élvezeti cikk” céljából forgalomba hozott fogyasztási
cikkektõl, amelyekrõl közismert az egészségkárosító hatás, ezért esetükben
elengedhetetlenül fontos a fogyasztó ilyen irányú figyelemfelkeltõ, az
esetleges veszélyt jelzõ, megfelelõ tájékoztatás, amely szintén élelmiszer-
biztonsági szempont. A megfelelõ korrekt tájékoztatás és a jelölés azért is
élelmiszerbiztonsági kérdés, mert egyes emberekre az egyes
élelmiszerekben lévõ káros anyagok vagy akár hatóanyagok is, mérgezõek
lehetnek (pl. liszt-, tojás-, tejfehérje-, nátrium-benzoát-érzékenység, illetve
-allergia). Tehát az élelmiszerbiztonság tágabban is értendõ, az elõállítás
során nemcsak élelmezésegészségügyi és higiéniai kockázat létezik, hanem
az elõzõekbõl következõen a fogyasztók szempontjából igen fontos egész-
ségvédõ tényezõ, a korrekt jelölés, a megfelelõ tájékoztatás.

Az élelmiszerekkel szemben, (de ugyanígy a takarmányokkal szemben is)
a táplálkozás során, rendkívül sokrétû és eltérõ az igény. A fogyasztói
elvárás függ az életkortól, az egészségi állapottól és a táplálkozási
szokásoktól. Világszerte, de még a kisebb régiókban is eltérõ táplálkozási
kultúrák léteznek, ugyanakkor szoros összefüggést fedezhetõ fel a
fogyasztó egyéni érzékenységével. Nagy a kockázat és a felelõsség a
növényegészségügy (pl. a vegyszeres beavatkozás utáni várakozási idõ), az
állati takarmányozás, az élelmiszer nyersanyagtermelés, az élelmiszer-
elõállítás, a -forgalmazás és az -ellenõrzés terén, ezért az élelmiszerlánc
minden szegmensében elengedhetetlen az élelmiszerminõség és az
élelmiszerbiztonság megvalósítása. Az eddigi horizontális egy-egy
élelmiszer-termékcsoportra vonatkozó elõírás helyett, az a vertikális
szabályozás kerül elõtérbe, ahol az egész élelmiszerlánc biztosított.

A táplálkozástudományban az élelmiszerbiztonság megvalósítása
érdekében az EU hangsúlyozza a „kockázatbecslés”, a „kockázatkezelés” és
a „kockázatközlés” jelentõségét, gyakorlati alkalmazásának szükségességét.
A kockázatbecslést a kockázatkezeléstõl elkülönült szervezet végzi –
politikától mentesen – a kockázatközlés szabad eszközével élve.

Magyarországon az élelmiszergazdaságban közös feladat a minõségi és
biztonsági elvárások eredményes teljesítése, amelyben a folyamatos terv-
szerû hatósági ellenõrzés, a rendszeres megfigyelés (monitoring vizsgá-
latok) és az ezekre épülõ értékelések, elemzések, a veszélyes tényezõk és
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összetevõk kockázatelemzése ad megbízható támpontot a kockázatkezelés
megtervezéséhez és végrehajtásához. Az elért pozitív eredmény közlése
pedig a fogyasztók bizalmának helyreállítása irányába hat.

 Az élelmiszerellenõrzõ hatóság ösztönzi a HACCP rendszer elterjedését
és az ISO 9000-es szabványsorozat szerinti minõségbiztosítási rendszerhez
kapcsolását. Az ISO idõközben megjelentette a minõségirányítási szabvány
módosított, továbbfejlesztett változatát. Az új szabvány kiemelten
foglalkozik az integrált irányítási rendszerek kialakításával; így az
élelmiszeriparban alkalmazott HACCP rendszerhez való csatlakozást az
ISO 9001:2000-es szabvány alapvetõen lehetõvé teszi.

Hazánkban a HACCP rendszer vagy egyes elemeinek kiépítése 2002.
január 1-tõl kötelezõ, mégpedig a Magyar Élelmiszerkönyvben – a Codex
Alimentárius szerint – szabályozott módon.

A minõségbiztosítás jogi szabályozásának eszközei hazánkban

• Az 1/1996. (I.9.) FM-NM-IKM együttes rendelet 10.§-a az élelmiszer
közegészségügyi, élelmiszerhigiéniai és minõségi megfelelõségének
biztosítása egyik lehetséges megoldásaként veszélyelemzõ és elhárító
rendszerek (HACCP) alkalmazását írja elõ.

• A Magyar Élelmiszerkönyv speciálisan foglalkozik a HACCP-vel.

• A 17/1999. (II.10.) FVM-EüM együttes rendelet az élelmiszerek
elõállításának és forgalmazásának élelmiszerhigiéniai feltételérõl 3.§.
(1) bekezdésének A) mellékletben foglalt követelmények teljesítése
során az élelmiszer elõállítójának és forgalmazójának vizsgálnia kell
azokat a feltételeket, amelyek „A Veszély Elemzés, Kritikus Szabályo-
zási Pontok (HACCP) rendszer vagy egyes elemei” mûködtetésével
kapcsolatosak.

A jogi szabályozásból kitûnik, hogy az élelmiszerminõség nagyon
bonyolultan összetett tényezõ, függ a közegészségügyi, a higiéniai, a
technológiai, a minõségügyi és a környezetvédelmi szabályok pontos
betartásától az élelmiszerlánc minden pontján (termesztés, tenyésztés,
termelés, elõállítás, tárolás, szállítás, kultúrált fogyasztás, színvonalas
vendéglátás). A nyers alapanyagból feldolgozott késztermék keletkezése,
egy vertikális információlánc nyomán valósul meg, ahol a feldolgozási
folyamat minden szakasza találkozik az elõzõ technológiai ciklus minõségi
paramétereivel, a termék megfelelõségével, amely láncolatban számos
veszélyt rejtõ pont létezik és amelyeket kezelni kell. Ehhez tudni kell
nyomon követni a termékelõállítás minden részletét, a biológiai és
környezeti tényezõket is figyelembe véve.
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Ahhoz, hogy a hibás élelmiszer ki-, illetve visszavonható legyen, a
terméket be kell tudni azonosítani, ki, hol és mikor gyártotta, továbbá
honnan származott az alapanyag, ki mikor bocsátotta rendelkezésre, mik
voltak annak szállítási, tárolási, minõségi és biztonsági paraméterei.
Hasonló módon ismerni kell az elõállításban felhasznált segéd- és egyéb
járulékos anyagok eredetét, valamint minõségi és biztonsági paramétereit
is. Ezen információk nagyon gondos, alapos adminisztrációt igényelnek.

Az élelmiszerlánc egyik korábbi szegmensében a bekerült káros anyagot
vagy a folyamatban bekövetkezett minõségromlást, a késõbbiekben a
termék már „magán cipeli”, és ez a folyamat nem fordítható vissza. Ezért
vannak esetek, amikor az egészségre káros anyagot tartalmazó, és/vagy
sérült élelmiszert már csak megsemmisíteni lehet. Ha a talált hiba
egészséget nem veszélyeztet, a keletkezett minõségcsökkent élelmiszer, bár
csak egy alacsonyabb minõségi szintet elégít ki, így – kedvezõ esetben –
még fogyasztható lehet.

A minõségbiztosító rendszerek szakmai helyességéért és hatékonyságáért
elsõsorban a rendszert mûködtetõ a felelõs. A hatóság átfogóan azt
ellenõrzi, hogy a rendszer biztosítja-e a hatósági elõírások érvényesülését a
közegészségügyi, élelmiszerminõségi, technológiai, higiéniai, környezet-
védelmi és növényegészségügyi elõírások betartását, valamint egyéb
engedélyek meglétét (pl. felhasznált tisztító- és fertõtlenítõszerek,
csomagolóanyagok, adalékanyagok), de egyben jogosult a rendszer bármely
elemének vagy egészének vizsgálatára és a kísérõ dokumentáció teljes körû
átvizsgálására, ami azonban nem jelenti a rendszer tanúsítását.

Az élelmiszerbiztonság követelményeinek megvalósítása során mindig a
minõségre ható irányítási rendszerekkel (QACCP) való integrálásra kell
törekedni annak érdekében, hogy a termék jellemzõi minél jobban
megközelítsék a specifikációt, az élelmiszer táplálkozástudományi, élvezeti
és érzékszervi értékét nyújtó paramétereit. Ehhez szükséges – többek
között – a technológia minõségszabályozása. Ezt a QACCP a minõségre
ható kritikus technológiai pontokon (QCP) a határérték átlépésének
biztonságos megelõzésével valósítja meg.

A HACCP és a QACCP minõségbiztosítási rendszer integrálásával
összevontan érvényesül az élelmiszerbiztonság, a biztonságos technológiai
és a minõségügyi szemlélet. Ez a módszer rávilágít azokra a területekre,
ahol a két szemlélet „minõségi” értelmezése eltérõ lehet, és az ebbõl eredõ
hibákat megszünteti. Például a túlbiztosított hõkezeléssel ugyan kedvezõ
higiéniai állapotot érhetõ el, de a kedvezõtlenül megválasztott hõmérséklet
és idõ függvényében a termék szétfõ, állaga élvezhetetlen lesz. Tehát
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mindig meg kell találni a megfelelõ technológiai eszközt és a beavatkozás
minõségileg lehetséges határesetét úgy, hogy az az egészségügyi
kockázattól mentes legyen, és ugyanakkor a fogyasztó – az élvezeti értékre
irányuló igényei – a lehetõ legjobban teljesüljenek.

A HACCP alkalmazóinak száma – az elmúlt években – az alábbiak
szerint alakult:

Üzemek száma (db) 1997 1998 1999 2000

Ellenõrzött üzem 4400 4492 4484 4433

Teljes körû HACCP rendszert
alkalmazó üzem

25 110 166 410

Egyes technológiákra alkalmazó üzem 42 103 195 172

A kidolgozást megkezdõ üzem 99 81 160 454

A termelési volument tekintve – a nagy élelmiszerelõállítók jelentõs
hányada ugyanis már rendelkezik HACCP rendszerrel – a termelés
nagyrészt ilyen szempontból „minõségbiztosított”. Az EU PHARE támoga-
tással járul hozzá hazánkban azon célkitûzés megvalósításához, hogy az
élelmiszerelõállító és -forgalmazó helyek rendelkezzenek HACCP
rendszerrel.

Az ISO 9000-es minõségbiztosítási rendszert mûködtetõ élelmiszer-
elõállítók száma 200-300 között ingadozik, mivel egyrészt a megszûnt
elõállítók kiesnek a statisztikából, másrészt igen költségigényes a
folyamatos fenntartás (a tanúsítás évenkénti megújítása). Ezért csak a
nagyobb költségterheket elviselõ nagy élelmiszerelõállítók tartják fenn az
ISO szerint tanúsított minõségbiztosítást, illetve élnek azzal a komplex
lehetõséggel, hogy a HACCP-vel együttesen alkalmazzák. Bár ez látszik a
legjobb ajánlható megoldásnak a biztonságos élelmiszerelõállításhoz,
számuk mégsem emelkedik olyan dinamikusan, mint a pályázat útján
támogatott HACCP alkalmazóinak száma. 2000. évben az ISO 9000-es
szerint tanúsított minõségbiztosítási rendszert alkalmazó élelmiszer-
elõállítók száma mintegy 230 volt.

A környezetvédelmi elõírások is egyre inkább elõtérbe kerülnek az
élelmiszerelõállítás folyamatában. Erre alkalmas az ISO 14001-es szabvány
szerinti környezetközpontú irányítási rendszer, amelynek bevezetése jelzi a
vállalat felelõs gondolkodását és tevékenységét a fogyasztók felé az
energiafelhasználás, a szennyezõanyagok és a hulladékok csökkentése,
valamint a hulladékok újrafelhasználásának javítása érdekében. Az a tény,
hogy az adott tevékenység nem szennyezi a fogyasztók környezetét, már a
környezet-kultúra társadalmi szemléletté válásának jele.
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A globalizálódó világban az országok felelõs irányítói, az élelmiszer-
gazdaság felsõ- és középvezetõi, a kis élelmiszerelõállítók, a dolgozók
egyaránt abban érdekeltek, hogy az elõállított termékek minél szélesebb
körben feleljenek meg az egyre bõvülõ követelménynek, s így tegyenek
eleget a „kiváló minõség” iránti növekvõ igénynek, a hazai és a nemzetközi
(EU, USA stb.) elõírásoknak. Érdekeltek abban is, hogy a termékek
minõségi színvonalát megbízható elemek (korszerû elõállítási technológia)
garantálják és hogy azok azután egészségügyi szempontból is
biztonságosak legyenek. Csak optimális összetételi paraméterekkel és
kiváló érzékszervi jellemzõkkel rendelkezõ, a különféle ízlésnek is
megfelelõ, választékos, változatos és élvezetes élelmiszerek lehetnek
versenyképesek a világpiacon, amelyeket környezetkímélõ módon állítottak
elõ és környezetkímélõ, de praktikus csomagolásban jelennek meg.

Nagyon fontos az élelmiszerek aktív és intelligens csomagolása a
biztonság, a hatékonyság, a gazdasági és környezeti kihatások, valamint a
fogyasztói elfogadás, de a termék biztonságos eltarthatósága és kezelhe-
tõsége szempontjából is (pl. tépõzáras csomagolás). Igen jelentõs a termék
jelölése is, amely – mint élelmiszerbiztonsági információhordozó –
tartalmazzon minden olyan információt, amely az igényes fogyasztó
számára lényeges, de nem megtévesztõ vagy félrevezetõ.

Az FVM az Agrármarketing Centrumot (AMC) bízta meg a „Kiváló
Magyar Élelmiszer” védjegy programjának mûködtetésével. A védjegy-
viselés fõbb szempontjai: a termék legalább egy tulajdonságában
kiemelkedõ legyen, Magyarországon állítsák elõ, a védjegyet viselõk a
termék minõségét folyamatosan és megbízhatóan magas szinten tartsák
valamint, a rendszeresen végzett utóellenõrzések a kiváló minõséget
igazolják. A védjegyet 2000. végéig 174 termék nyerte el. A „Kiváló
Magyar Élelmiszerek” utóellenõrzését a megyei (fõvárosi) Állategész-
ségügyi és Élelmiszer Ellenõrzõ Állomások és a Fogyasztóvédelmi
Fõfelügyelõség véletlenszerû mintavétellel végzik. Ugyanakkor az AMC
évente két alkalommal akkreditált laboratóriumokat is megbíz a
felülvizsgálatokkal, ezzel is biztosítva a garanciát, a hitelességet a
fogyasztók bizalmának növelése érdekében.

Magyarországon az agrárgazdaság erejét és hagyományait egyaránt
reprezentáló számos élelmiszeripari kiállításon kerülnek bemutatásra a
„Kiváló Magyar Élelmiszer”-ek és az ún. „Hungaricumok”, az
eredetvédett, a különleges élelmiszerek, valamint a napjainkban elõtérbe
kerülõ „Szívbarát termékek” és a többfunkciós, illetve a gyógyászati,
táplálkozásbiológiai és más céllal dúsított élelmiszerek sokasága. Egyre
több bioélelmiszer kerül forgalomba, aminek jogi szabályozása szintén
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európai színtû. E termékekbõl nagy mennyiség kerül az export piacokra,
melyek külpiaci fogadtatása igen kedvezõ.

A hazai élelmiszereinket bemutató rendezvények (73. OMÉK, UKBA,
Foodapest 2000, AGRA-SAVÁRIA, Farmer-Expo stb.) a várhatóan közelgõ
EU csatlakozásunk elõtt hiteles képet nyújtanak agrárágazatunk,
élelmiszergazdaságunk jelenlegi helyzetérõl és a jövõbeli fejlõdés
irányairól. A szakmai rendezvényeken, kiállításokon szervezett elõadá-
sokon hangsúlyos szerepet kap hazánk Európai Unióhoz történõ
csatlakozásának kérdése, valamint az agrármarketing. Az elmúlt évben
számos szakmai konzultációt tartottak Magyarország EU csatlakozásának
idõszerû kérdéseirõl, illetve tájékoztatás hangzott el az EU
segélyprogramokról is.

Az élelmiszertudomány fejlõdésének és a kutatás-fejlesztés elismerése,
hogy a 73. Országos Mezõgazdasági és Élelmiszeripari Kiállításon (OMÉK)
a Miniszteri Nagydíjat az

MTA Mezõgazdasági Kutató Intézete, Martonvásár

kapta olyan új gabonafajták kikísérletezéséért, amelyek lehetõvé teszik a
minõségi termelésre való áttérést és az aszály ellenére is jó termést hoznak.

A Foodapest 2000. kiállításon 17 Siker- és 26 Újdonság-díj került
átadásra, és 27 bor kapott Vin Agora aranyérmet. A 2000. évi külföldi
borversenyeken 8 arany, 11 ezüst és 10 bronz érmet nyertek a magyar
borok és 15-öt oklevéllel díjaztak.

2. Jogi szabályozás, EU jogharmonizáció

2.1. Az élelmiszerelõállítással és -biztonsággal kapcsolatos hazai
jogi szabályozás

9/2000.(II.2.) Korm. rendelet a telepengedély alapján gyakorolható
ipari és szolgáltató tevékenységekrõl, valamint a telepengedélyezés
rendjérõl szóló 80/1999.(VI.11.) Korm. rendelet módosításáról: Azok, akik
e rendelet hatálybalépésekor már mûködõ telepen végzik a rendelet hatálya
alá tartozó tevékenységet, kötelesek 2001. június 30. napjáig telepenge-
délyt kérni.

1030/2000.(V.5.) Korm. határozat a Tudomány- és Technológiapolitikai
Kollégium, valamint a Tudományos Tanácsadó Testület létrehozásáról és
mûködésérõl: A Kormány a tudományos kutatás és fejlesztés kiemelkedõ
fontosságára tekintettel, tudomány- és technológiapolitikájának
kialakítására és támogatására tanácsadó, döntéselõkészítõ, koordináló és
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értékelõ testületként Tudomány- és Technológiapolitikai Kollégiumot,
valamint Tudományos Tanácsadó Testületet hoz létre.

1073/2000.(VIII.31.) Korm. határozat a Kormány tudomány- és
technológia-politikájának megvalósítását szolgáló intézkedésekrõl: A
Kormány a nemzeti kutatási és fejlesztési programokhoz öt fõ irányt jelölt
ki: az életminõség javítása, kommunikációs és információs technológiák, a
környezetvédelmi és anyagtudományi kutatások, az agrárgazdasági és a
biotechnológiai kutatások, a nemzeti örökség és a jelenkori társadalmi
kihívások kutatása.

16/2000.(IV.6.) FVM-EüM-GM együttes rendelet az élelmiszerekrõl
szóló 1995. évi XC. törvény végrehajtásáról szóló 1/1996.(I.9.) FM-NM-
IKM együttes rendelet módosításáról:

Jelentõs lépés az Élelmiszerbiztonsági Tanácsadó Testület létrehozása, a
Testület élelmiszerbiztonsági kérdésekben az állami szervek felkérésére
tanácsot ad, illetve javaslatokat tesz, tudományos alapokra helyezve a
mezõgazdasági termelést, az élelmiszerelõállítást és -forgalmazást,
valamint az élelmiszerellenõrzést.

Nem minõsül új élelmiszernek az a részben vagy egészben
géntechnológiával módosított összetevõkbõl elõállított élelmiszer,
amelyben a génsebészeti beavatkozásból származó DNS vagy fehérje nincs
jelen, illetve amelyben a géntechnológiai eljárásból származó anyag
mennyisége egyetlen összetevõben sem haladhatja meg az 1 %-ot. Ezen
termékeken nem kell a génsebészeti beavatkozást jelölni. Azonban, ha az
1 %-ot meghaladja, akkor jelölni kell. Ha az élelmiszer-megnevezésben egy
vagy több felhasznált anyag jelenléte hangsúlyos, a jelölésben a kiemelten
fontos anyagok mennyiségét/arányát is fel kell tüntetni.

A rendelet szabályozza a több telephelyen mûködõ élelmiszerelõállítók
gyártmánylapjainak engedélyeztetését és regisztrálását, a minõség-
megõrzési idõ feltüntetését. Tartalmazza a funkcionális készítmények
meghatározását és az azzal kapcsolatos szabályokat.

77/2000.(X.6.) FVM-EüM-GM együttes rendelet az élelmiszerekrõl
szóló 1995. évi XC. törvény végrehajtásáról szóló 1/1996.(I.9.) FM-NM-
IKM együttes rendelet módosításáról: A mezõgazdasági õstermelõi
igazolvánnyal rendelkezõ személyek mûködését szabályozza.

39/2000.(XII.20.) EüM rendelet az állatgyógyászati készítmények
élelmiszerekben elõforduló maradványának megengedhetõ mértékérõl
rendelkezõ 2/1999.(II.5.) EüM rendelet módosításáról.
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40/2000. (XII.20.) EüM rendelet az élelmiszerek vegyi
szennyezettségének megengedhetõ mértékérõl szóló 17/1999. (VI.16.) EüM
rendelet módosításáról.

2/2000.(I.18.) FVM-KöM együttes rendelet a mezõgazdasági termékek
és élelmiszerek ökológiai követelmények szerinti elõállításának,
forgalmazásának és jelölésének részletes szabályairól: A környezeti
adottságok harmonikus használatán alapuló ökológiai termékek elõállítását,
feldolgozását, jelölését, tanúsítását és forgalmazását, valamint a hatósági
eljárást szabályozza.

62/2000.(IX.15.) FVM rendelet a friss fogyasztásra szánt gyümölcs és
zöldség ellenõrzésérõl: A rendelet kiterjed a Magyarországon elõállított és
forgalomba hozott, illetve kivitelre és behozatalra szánt gyümölcsre és
zöldségre, valamint ezek termelésével, forgalmazásával, exportjával és
importjával foglalkozó természetes és jogi személyekre, gazdasági
társaságokra.

25/2000.(VII.26.) GM-FVM együttes rendelet az elõrecsomagolt
iparcikkek és élelmiszerek megengedett tömeg- és térfogatértékeirõl és
azok ellenõrzési módszereirõl: A gyártó felelõs a csomagolt termék
tényleges nettó mennyiségének ellenõrzéséért, a hiteles és a megfelelõ
pontosságú mérõeszköz alkalmazásáért.

2.2. A bor elõállításának, ellenõrzésének és forgalmazásának jogi
szabályozása

2000. évi XCIX törvény a szõlõtermesztésrõl és a borgazdálkodásról
szóló 1997. évi CXXI. törvény, valamint a hegyközségekrõl szóló 1994. évi
CII. törvény módosításáról

- A must és a bor elõállítása és kezelése körében szabályozza: a
kékderítés, a házasítás, a must és bor cukortartalma kialakításának,
savtartalma növelésének szabályait, továbbá az ízesített bor, az ízesített
boralapú ital, ízesített boralapú koktél, a likõrbor, továbbá a pezsgõ, a
habzóbor, a gyöngyözõbor, és a széndioxiddal dúsított gyöngyözõbor
elõállításának szabályait.

- A hegyközségekrõl szóló 1994. évi CII. törvény kiegészül eljárási
ügyekben: a hegybíróvá választás feltételeivel, a tag kötelezettségeivel, a
hegyközségi tanácsok társulásával. Eredetvédelmi célból a hegyközségi
tanácsok régiót vagy tájbortermelõ vidéket alakíthatnak, az együttmûködés
feltételeit, társulási magállapodásban rögzítik. Szabályozza a hegyközség
engedélyéhez kötött szõlõmûvelési ág megváltoztatásának körülményeit,
feltételeit.
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15/2000. (IV.6.) FVM rendelet a szõlõtermesztésrõl és a
borgazdálkodásról szóló 1997. évi CXXI. törvény végrehajtására kiadott
106/1997. (XII.19.) FM rendelet módosításáról: A nem palackozott borok
kiszerelését 2003. január 1-tõl csak engedélyezett helyen lehet végezni.

21/2000. (V.18.) FVM-PM együttes rendelet a borászati termékek
egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjérõl: Tartal-
mazza a borkísérõ okmány, a pincekönyv(ek) alkalmazásának szabályait,
tartalmi kellékeit, a kihozatal- és veszteség-elszámolás feltételeit.

34/2000. (X.6.) PM rendelet a zárjegy alkalmazásának, a zárjeggyel
való elszámolásnak a részletes szabályairól szóló 36/1997. (XI.26.) PM
rendelet módosításáról: A jövedéki engedélyes kereskedõ adóraktárból
vagy importálótól 2001. január 1-tõl kizárólag zárjeggyel ellátott palackos
és kannás bort szerezhet be.

A jövedéki és nem jövedéki engedélyes kereskedõ zárjegy nélküli bort
legfeljebb 2001. június 30-ig forgalmazhat. Ezen határidõ után a még
készleten lévõ zárjegy nélküli bort köteles a forgalomból idõlegesen
kivonni, arról leltárt felvenni és 2001. július 6-ig gondoskodni a zárjegy
megrendelésérõl a területileg illetékes vámhivatalnál. A készletzárjegyek
felhelyezése – vámhivatal képviselõjének jelenlétében jegyzõkönyv
felvétele mellett – a kereskedõ kötelezettsége. Az országos parancsnokság
legkésõbb 2001. szeptember 30-ig köteles a készletzárjegyet és a
vámhivatali jelenlétet biztosítani.

43/2000. (XII.5.) PM rendelet a zárjegy alkalmazásának, a zárjeggyel
való elszámolásnak a részletes szabályairól szóló 36/1997. (XI.26.) PM
rendelet módosításáról: Ezen rendelet hatályba lépését megelõzõen
legyártott és az országos parancsnokság által átvett, 2000. december 31-én
készletben maradt alkoholtermék zárjegyek továbbra is kiadhatók és
felhasználhatók.

54/2000. (VIII.11.) FVM rendelet az egyéb borok elõállításának,
minõségellenõrzésének és fogyasztói forgalomba hozatalának szakmai
szabályairól: A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának
különös szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény 54/A.§ (1) bekezdés b) –
és c) pontjának hatálya alá tartozó egyéb borok (gyümölcsborok) forgalomba
hozatalára és minõségének ellenõrzésére az élelmiszerekrõl szóló 1995. évi
XC. törvény és annak végrehajtási rendeletének elõírásai vonatkoznak.

91/2000. (XI.24.) FVM rendelet a minõségi borok mûvi tárolásának
támogatásáról: A minõségi és a különleges minõségû borok adóraktárakban
kialakított mûvi közraktárakban helyezhetõk el: e rendelet ennek feltételeit
szabályozza.
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2.3. Az élelmiszerek forgalmazásához kapcsolódó jogi szabályozások

246/2000. (XII.24.) Korm. rendelet a tisztességtelen piaci magatartás és
a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény végrehajtását
szolgáló egyes kormányrendeletek módosításáról.

2000.évi CXXXVIII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a
versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény módosításáról.

160/2000. (IX. 21.) Korm. r. Az üzletek mûködésérõl és a
belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeirõl szóló 4/1997. (I.
22.) Korm. rendelet módosításáról.

161/2000.(IX.21.) Korm. rendelet a vásárokról és piacokról szóló
35/1995. (IV.5.) Korm. rendelet módosításáról: A piaci árusítással
kapcsolatos rendelet – többek között – a mezõgazdasági õstermelõk piacon
végzett termékforgalmazási lehetõségeit szabályozza.

3. Az Országos Borminõsítõ Intézet tevékenysége (OBI)

3.1. A borvizsgálatok alakulása, a bor minõsítése és ellenõrzése

Az Intézet 2000. évben összesen 12555 tétel bort, szénsavas bort,
likõrbort, brandyt, borpárlatot, mustot és sûrítményt (a megoszlása: 8637
belföldi, 3300 export, 618 import minta) vizsgált meg és minõsített
(1. táblázat), valamint 2209 ellenõrzési minta került vizsgálatra.

1. táblázat: Az Országos Borminõsítõ Intézet
2000. évi vizsgálati adatai

Összes Kifogá- Kifogá- HIBAOKOK (darab)
Termék

megnevezés
vizsgált

tétel
(db)

solt
tétel
(db)

solási
%

Érzék
szervi

Össz
etétel

Tömeg,
térfogat

Jelö-
lés

Mikro-
bioló-

gia

Ösz-
sze-
sen

Asztali bor 2771 332 12,0 151 102 0 81 75 409
Tájbor 1918 154 8,0 96 48 0 45 65 254
Minőségi bor 5968 436 7,3 245 185 0 114 130 674
Különleges min. bor 474 94 19,8 68 26 0 12 34 140
Szénsavas bor 266 6 0,2 4 3 0 4 0 11
Fűszerezett bor 137 10 7,3 5 4 0 3 0 12
Borpárlat 257 17 6,6 11 12 0 2 0 25
Sűrített must 18 0 0,0 0 0 0 0 0 0
Must 128 11 8,6 8 9 0 0 0 17
Import bortermékek 618 20 3,2 9 10 0 3 0 22
Mindösszesen 12555 1080 8,6 597 399 0 264 304 1564
Hibaokok szerinti megoszlás ( %) 38,2 25,5 0,0 16,9 19,4 100
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A minõsítésre beküldött mintákból 1080 tételt kifogásoltak; a kifogá-
solási arány 8,6 %. A vörösboroknál a kátrányfesték (szintetikus színezék)
tartalmat 3909 bor esetében ellenõrizték, ebbõl pozitív 227 (5,8 %) minta
volt, ami azonos az elmúlt évben talált (1999. év 5,7 %) mértékkel.

A 3909 diglükozid-tartalom vizsgálatból 97 bor (2,5 %) tartalmazott
direkt termõ szõlõbõl származó bort is, ez az arány 1999-ben 2,0 %, 1998-
ban 3,6 % volt. Az Országos Borminõsítõ Intézet tevékenysége során 61
nagykereskedelmi ital-lerakatban, üzemi raktárban, 703 kereskedelmi
egységben és 4265 borozóban tartott helyszíni ellenõrzést.

3.1.1. A hatósági intézkedések alakulása

A helyszíni ellenõrzés során vett 2209 hatósági ellenõrzési mintából 1688
volt hibás, a kifogásolás 76,4 %. Az Országos Borminõsítõ Intézet
ellenõrzései során 127 esetben 23 millió Ft értékben minõségvédelmi bírságot
szabott ki nem engedélyezett anyag felhasználásával elõállított, illetve
kifogásolható minõségû vagy kiszerelésû borok forgalmazásáért az elõállítók
ellen.

Az OBI 170 alkalommal tett szabálysértési eljárásra javaslatot, amely 56
üzemet, 41 borkimérést, illetve piacellenõrzést és 73 egyéni termelõt
érintett. Az elkövetés helyszíne szerint illetékes szabálysértési hatóság 117
esetben hozott határozatot és átlagosan 22 eFt pénzbírságot szabott ki,
aminek azonban csak csekély visszatartó ereje van. Az OBI munkatársai
megelõzõ jelleggel a felfedett hibák, hiányosságok miatt 1327 bortétel
esetében hívták fel a figyelmet a vonatkozó szabályok betartására. A
vizsgálati eredmények alapján 464 esetben írásbeli figyelmeztetést
alkalmaztak. Rendõrségi feljelentést 5 esetben tettek.

A Fogyasztóvédelmi Felügyelõséggel folytatott közös ellenõrzés során
megmintázott borok vizsgálati eredménye alapján az Intézet
kezdeményezésére 5 esetben folytattak eljárást az elõállítók, illetve a
forgalmazók ellen. A Vám- és Pénzügyõrség kirendelõ határozata alapján
37 ügyben az OBI-ban laboratóriumi vizsgálatokat végeztek és szakértõi
véleményt készítettek. Az 1997. évi CIII. tv. 58 § (3) bekezdése szerint az
Intézet a nem habzó – köztes alkoholterméknek minõsülõ – adalékanyagot
tartalmazó italok elõállításáért, illetve forgalomba hozataláért 35 esetben
jövedéki eljárást kezdeményezett.

Az Intézet 2 borászati üzem ideiglenes bezárását rendelte el, mert nem
megengedett anyagok és eljárások alkalmazásával állították elõ boraikat. A
hamisított borok forgalmazásáért hozott jogerõs határozatait az OBI a
nyilvánosság elé tárta (Magyar Közlöny, országos-, megyei napilap) az
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1997. évi CXXI.tv. 73.§ (4) bekezdés alapján. A tevékenység során az
Intézet 361 bor tételt zárolt 30 millió Ft értékben. Abból fogyasztásra
alkalmatlan 39 tétel bort megsemmisítésre utaltak 17 millió Ft értékben.

A jogi szabályozás ebben az évben ismét jelentõs feladatokat ró a
borelõállítókra és az ellenõrzõ hatóságokra egyaránt. A bor zárjegyek
alkalmazása 2001. január 1-vel hatályos. A pincekönyv vezetése jelenleg
még számítógépes program segítségével sem megoldott.

A termelõi borkimérõk jelentõs hányada bezárt, a bordiszkontok száma
csökkent, nem vállalva a mûködéshez szükséges eljárásokat, valamint – a
bor jövedéki termékké válásával – a törvény által elõírt nyilvántartási
rendszer vezetését. A pincekönyvek vezetése, a készletek bejelentése, a
jogszabályok értelmezése terén jelenleg az útkeresés folyik. Az
egyszerûsített adóraktárak más-más követelményekkel szembesülnek a
pénzügyõrség részérõl az eltérõ értelmezés miatt. Az év végén kapott jogi
szabályozással kedvezõ feltételek mellett lehetõvé vált a borok
közraktározása. Ezzel a lehetõséggel 20 borászati vállalkozás élt.

3.1.2. Jelentősebb problémák, hiányosságok és intézkedések a
borellenőrzés során

Az újonnan kialakult, nagyüzemnek tekinthetõ pincészeteknél már
különösebb probléma nem adódott. Azonban a felvásárlással és
értékesítéssel foglalkozó vállalkozások jelentõs gondot okoztak, mert
ezeknél tovább folyt a seprõbor-gyártás, a hamisítás. Citromsav, borkõsav,
répacukor, szaharin, mesterséges színezõ anyag, aroma és víz
felhasználásával állították elõ és hozták forgalomba termékeiket.

1999-ben a bortörvény módosítása megteremtette a lehetõségét annak,
hogy a borhamisítással kapcsolatban hozott jogerõs államigazgatási
határozatokat az OBI nyilvánosságra hozza. A nyilvánosság hatása pozitív
hatású volt.

A kereskedelmi ellenõrzés során továbbra is sok hamisított bort találtak
az ellenõrök. Gyakori a víz hozzáadásával végzett hamisítás, elõfordul az
édesítésre nem megengedett anyagok használata, a túlzott mértékû
citromsav-felhasználás és a kátrányfestékkel történt színezés. A
kereskedelemben talált hamisított borok számlán és címkén is feltüntetett
tulajdonosa sok esetben nem létezõ személy. A kereskedelemben csökkent
a kannás borok mennyisége, bõvült viszont a kisebb kiszerelésû PET
csomagolásban történõ forgalmazás.

A nyári Balaton-parti kereskedelmi ellenõrzések eredményei alapján
megállapítható, hogy a borforgalmazás az elõzõ évekhez képest javult.
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145 helyszíni ellenõrzés közül 12 esetben volt szükséges a bor
megmintázása. Kedvezõ, hogy a bizonylatolás – a jövedéki törvény
hatálybalépése után – jelentõsen javult.

Kiemelt faladatként került sor ellenõrzésekre a borpárlatot elõállító és
forgalmazó üzemekben. Gondot okoz az importból származó palackozott
borok hiányos jelölése: nem egyértelmûek az engedélyszámok sem.

3.1.3. Az óbor helyzet és a szüreti tapasztalatok

Az éves nyitó készlet az Alföld térségében alacsonyabb volt az eddigieknél.
A 2000. évi szüret kiválónak nevezhetõ az ország valamennyi borvidékén. Az
évjárat egészséges és magas cukortartalmú szõlõ alapanyagból, kiemelkedõ
minõségû termést adott. Az ültetvények hozamszintje – borvidékenként kisebb
eltérések mellett – azonosnak tekinthetõ az 1999 évi. évjárattal.

A szõlõket teljes érésben a szokásosnál korábban szüretelték – a korai
érésû fajták esetében – alacsonyabb savtartalommal. Az Alföldön és a
Mátraalján a Hegyközségi Tanácsok engedélyezték a savtartalom-növelést.
Az újborok savösszetételében – a pótlásra szoruló borkõsav-tartalom
mellett – az almasav mennyisége is aránytalanul alacsony.

A kékszõlõk vonatkozásában a színanyag, a cukor- és a savtartalom ked-
vezõen alakult, ezért kiváló 2000-es évjáratú vörösborokra lehet számítani.
Tokaj-hegyalján decemberben még folyt az aszúszemek feldolgozása. Az
évjáratban kivételesen magas minõségû (többségében I. osztályú) aszú-
termést 1100 tonna mennyiségben dolgoztak fel.

3.2. A minõsítésre beküldött borászati termékek
minõségalakulása

3.2.1. A borágazat minőségi szintjének változása
A minõsítésre beküldött bor termékek 91,4 %-a felelt meg az

elõírásoknak. Az Országos Borminõsítõ Intézet minõsítésre beküldött
12555 minta bort, szénsavas bort, likõrbort, brandyt, borpárlatot és
sûrítményt vizsgált és minõsített, ebbõl 1080 minta bizonyult hibásnak. A
minõsítésre beküldött bor termékek hiba arányát tekintve, az elmúlt három
év kifogásolási adatai alapján (2000. évben 8,6 % < 1999. évben 9,2 % <
1998. évben 9,7 %) látható, hogy a borok kifogásolási aránya csökkenõ
tendenciát mutat, ami kedvezõ változást jelent. A borok minõsége
kismértékben javult.

A minõsítésre beküldött borok termékcsoportok szerinti minõségi szintje
változásának elemzéséhez a kifogásolási % változását vettük figyelembe.
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Ahol a különbség 1 %-ot meghaladó mértékû, ott az a termékcsoporton
belül a minõségi szint csökkenését, illetve emelkedését mutatja.

A minõsítésre beküldött minták 1999. évi adatait összehasonlítva a 2000.
évi adatokkal, a következõ minõségváltozás mutatható ki az egyes
termékcsoportok esetében:

Termékcsoport Minõségcsökkenés

Különleges minõségû bor + 4,2 %

Must + 4,0 %

Asztali bor + 1,2 %

Minõségjavulás

Sûrített must - 6,0 %

Szénsavas bor - 4,8 %

Borpárlat - 4,4 %

Minõségi bor - 1,3 %

Tájbor - 1,0 %

Az eltérés mértéke a két év kifogásolási arányszáma között mutatja a
minõsítésre beküldött minta minõségi szintjének változását.

A minõsítésre beküldött bortermékek közül az országos borágazati
átlagnál (8,6 %) nagyobb volt a kifogásolás a különleges minõségû borok
(19,8 %), az asztali borok (12,0 %) és a tájborok (8,0 %).

Az országos borágazati átlag mértékével egyezõ mértékben kifogásolták
a minõsítésre beküldött must mintákat (8,6 %). Az országos borágazati
átlagnál kisebb arányban kifogásolták, a minõsítésre beküldött minõségi
borokat (7,3 %) a fûszerezett borokat (7,3 %) és a borpárlatot (6,6 %). Kis
mértékû volt a kifogás a minõsítésre beküldött import bortermékeknél
(3,2 %), és csekély mértékû volt a szénsavas boroknál (0,2 %).
Kifogástalan minõségben készültek a minõsítésre beküldött sûrített must
termékek.

Növekedett a minõsítésre beküldött különleges minõségû borok
kifogásolási aránya (2000. évben 19,8 %; 1999. évben 15,6 %). Csökkent a
minõsítésre beküldött asztali borok minõsége (2000. évben 12,0 % ; 1999.
évben 10,8 %). A minõsítésre beküldött must minõsége az elmúlt évhez
képest rosszabb volt (2000. évben 8,6 % > 1999. évben 4,6 %) de minõségi
szintje megfelelt az országos borágazat átlag szintjének.

A minõsítésre beküldött bormintáknál a minõségi színvonal csökkenését
okozó minõséghibák rámutatnak ezen borféleségek fokozott ellenõrzésének
szükségességére. Pozitív változás, hogy a minõsítésre beküldött sûrített
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must kifogástalan minõségû volt (2000. évben 0,0 %, 1999. évben 6,0 %), így
az elmúlt évihez képest minõsége jelentõsen javult. Jelentõsen javult továbbá
a minõsítésre beküldött szénsavas borok (2000. évben 0,2 %; 1999. évben
5,0 %), valamint a minõsítésre beküldött borpárlat minõsége (2000. évben
6,6 % ; 1999. évben 11,0 %).

3.2.2. A minősítésre beküldött borászati termékek hiba-okainak
alakulása

A minõsítésre beküldött borászati termékek vizsgálata során feltárt
kifogásolási okok arányának megoszlási százalékát tekintve megállapítható,
hogy az érzékszervi tulajdonságok kifogása volt a legnagyobb (2000. évben
38,2 %; 1999. évben 41,0 %; 1998. évben 38,9 %), de aránya az elmúlt
évihez képest csökkent.

A második legnagyobb mértékû hibaok volt a minõsítésre beküldött
borvizsgálatok során felderített összetételi jellemzõk hibaaránya (2000.
évben 25,5 %; 1999. évben 29,6 %; 1998 évben 30,3 %). Kedvezõ azonban,
hogy az elmúlt éveket tekintve mérsékelten, fokozatosan csökkent az
arányuk.

A mikrobiológiai hibák aránya jelentõsen nõtt (2000. évben 19,4 %;
1999. évben 13,9 %; 1998. évben 16,4 %). Visszatekintve az elmúlt évekre,
a mikrobiológiai hibák aránya a minõsítésre beküldött minták vizsgálati
adatai alapján során a harmadik leggyakoribb kifogásolási ok.

A minõsítésre beküldött mintáknál feltárt jelöléssel kapcsolatos
hiányosságok száma, a jogszabályi elõírások elmulasztásából vagy
szándékos megkerülésébõl adódó problémák miatt (2000. évben 16,9 %;
1999. évben 15,5 %; 1998. évben 14,4 %) fokozatosan nõtt.

A minõsítésre beküldött borok vizsgálatának és minõsítésének
tapasztalataiból összességében megállapítható, hogy az érzékszervi és
összetételi hibák arányának csökkenése kedvezõen befolyásolta a borágazat
minõségi szintjének változását.

3.3. A hatósági tevékenységet elõsegítõ egyéb tevékenységek

• A hazai borversenyeken az Intézet munkatársai szervezési és elõkészítõ
munkát végeztek, továbbá a bíráló bizottság tagjaként, illetve
elnökeként vettek részt a rendezvényeken.

• Továbbra is biztosított a részvétel az OIV Analitikai Albizottságának és
a Jogharmonizációs Munkabizottság munkájában.

• A London Wine bemutatóján tájékozódás a külföldi borokról.
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• Zágrábban a Nemzetközi Borversenyen részvétel a bíráló bizottságban.

• Az akkreditált laboratórium – jó eredménnyel – vizsgálta meg a francia
BIPEA körvizsgálati mintákat, a bort 18 (sûrûség, alkohol, összes sav,
összes cukor, illósav, szabad kén, tejsav, almasav, citromsav, borkõsav,
Ca, Fe, Cu, K, Na, metanol, glicerin stb.) és a borpárlatot 11 (alkohol,
extrakt, összes sav, összes cukor, és a kozmaolajokból: 1-butanol,
2-butanol, propanol, izo-butanol, izo-pentanol, metanol, Ca) jellemzõre
vizsgálták.

• Intézeten belül több szakmai továbbképzésre került sor, valamint a
felügyelõ ellenõrök 46 elõadást tartottak a bortörvény módosításáról a
hegyközségeknél és a jövedéki termékekrõl a VPOP szervezésében,
különös tekintettel a pincekönyv alkalmazására.

4. A megyei (fõvárosi) Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenõrzõ
Állomások élelmiszerminõségellenõrzõ tevékenysége

4.1. A állomási tevékenység és a minõség

Az élelmiszer-minõségellenõrzõ hatóság országos tevékenységét
számszerûen jellemzi a statisztikusan vizsgált minták tételszáma (23838),
az egyéb jelleggel vizsgált élelmiszerek mintaszáma (8880), valamint a
monitoring minták száma (közel 4000).

Ezen kívül az élelmiszerellenõrzõ hatóság 1040 egyéb hatósági
eljáráshoz szükséges mintát, 55 társhatósági mintát, 454 célvizsgálati
mintát, 3 ellenmintát, 99 fogyasztói panaszt, valamint (társállomási
kérésére) 246 nagymûszeres laborvizsgálati mintát vizsgált meg.

A hatósági élelmiszerminõségellenõrzési munkát tükrözõ statisztikai
tételszám és egyéb preventív hatósági tevékenységhez kapcsolódó minta-
szám alakulását az 2. táblázat mutatja az OBI nélkül. A statisztikus
tételszám és a kifogásolási % alakulását (1990-2000.) az 1. ábra szemlélteti.

Az élelmiszerek minõségi szintjét felmérõ statisztikus minták száma
folyamatosan csökkent. Az egyéb hatósági tevékenységhez (pl.
engedélyezési eljárásokhoz) kapcsolódó minták száma jelentõsen csökkent,
ami összefüggésben áll az új termékek engedélyezési eljárásának 2000-ben
hatályba lépett egyszerûsített szabályozásával. A több telephellyel rendel-
kezõ élelmiszerelõállító gyártmánylapját – az engedélyezést követõen –, a
telephely szerint illetékes megyei (fõvárosi) Állategészségügyi és
Élelmiszer Ellenõrzõ Állomáson köteles regisztráltatni. Ezáltal nem kell
ugyanazon termék laboratóriumi vizsgálatát újra elvégezni a másik
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megyében, ahol a terméket szintén gyártani szeretnék, azonban a
helyszínen a gyártást ellenõrizni kell. Új elem a szabályozásban, hogy
amennyiben a termék a Magyar Élelmiszerkönyv elõírásainak megfelel,
akkor a gyártmánylapot szintén csak regisztráltatni kell.

2. táblázat: A hatósági élelmiszerellenõrzés fõbb adatai

Év
Vizsgált

hatósági tétel
(db)

Kifogásolt
tétel
( %)

Egyéb vizsgált
minta
(db)

1987 53639 7,7 13996
1988 43563 7,4 13470
1989 38339 10,0 14000
1990 33044 9,9 14048
1991 32119 10,1 16235
1992 31174 13,1 13708
1993 30732 11,9 13711
1994 30078 11,7 19781
1995 29944 12,2 14499
1996 29324 11,5 18146
1997 28957 10,9 24202
1998 29126 9,4 27452
1999 29711 10,2 22931
2000 23838 11,6 8880
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1. ábra: A hatósági élelmiszer-minõségellenõrzés statisztikus
tételszámának és kifogásolási %-ának alakulása 1990 és 2000 között

A 2000. évben a feldolgozott élelmiszerek vizsgált tételszámának 88,4 %-a
megfelelt az elõírt követelményeknek. Az elõzõ három év kifogásolási arányát
tekintve (1998. év 9,4 % ; 1999. év 10,2 %; 2000. év 11,6 %) a hibás
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élelmiszerek aránya emelkedõ tendenciát mutat. A hibás élelmiszerek számának
növekedése felhívja a figyelmet az élelmiszerminõségellenõrzés
megerõsítésének szükségességére, a proaktív ellenõrzés jelentõségére.

A hatósági élelmiszer-minõségellenõrzõ hálózat tevékenységével segíti a
magyar kormány minõségpolitikájának megvalósítását, többek között a kis-
és középvállalkozások fejlesztését, aktívan együttmûködve az élelmiszer-
elõállító üzemekkel. Folyamatosan ellenõrzi a Magyar Élelmiszerkönyv
elõírásainak betartását, az EU-val harmonizált jogszabályok érvényesítését,
a szakmai tudományos és mûszaki, technológiai, utasítások betartását,
közben információkat továbbít, továbbképez, szankcionál és utóellenõrzést
végez.

Az élelmiszerellenõrzõ hatóság a jó minõségû élelmiszerek elõállítására
ösztönöz, felügyeli az elõállítási folyamatot, a hiányosságokat feltáró és
megoldó tevékenysége segíti a hazai minõségszemlélet megerõsítését,
amely az EU csatlakozásunk egyik feltétele is. Feltehetõen 2002-ben a
hazai élelmiszerelõállításnak szigorúbb követelményrendszernek kell
megfelelni, amikor a HACCP kötelezõ jelleget ölt.

Az élelmiszer-minõségellenõrzõ hatóság felügyeli a magyar élelmiszer-
elõállítás minõségszabályozó és minõségbiztosító tevékenységét, miközben
erõsíti azt. Ez a tevékenység – az EU jogharmonizáció folyamatos
elõrehaladásával – újabb és újabb feladatokat ró az ellenõrzõ hálózatra, ami a
meglévõ erõket maximálisan leterheli. A fejlõdés felgyorsulásával, a korszerû
tudományos tevékenységen alapuló, egyre magasabb mûszaki színvonalon
történõ megvalósuló gyártás erõs szellemi bázis kialakítását feltételezi az -
elõállítás és ellenõrzés területén egyaránt. Az élelmiszer-
minõségellenõrzésben ezt az igen értékes szellemi bázist az ellenõrzõ hatóság
munkatársai alkotják, akik szükségszerûen önképzés és továbbképzés útján
sajátítják el a folyamatos fejlõdéshez szükséges információkat.

4.1.1. A hatósági intézkedések alakulása

Az élelmiszerminõségellenõrzõ hatóság az ellenõrzés során a hibás, nem
megengedett élelmiszerelõállítói tevékenység miatt 2708 alkalommal
minõségvédelmi bírságot szabott ki 77 mFt értékben, 106 szabálysértési
eljárást kezdeményezett, 59 alkalommal a helyszínen intézkedett és
bírságolt 124 eFt értékben.

A jogszabály be nem tartásának mértéke, az elõírás megsértésének
súlyossága alapján, (engedély nélküli élelmiszerelõállítás, élelmiszerha-
misítás, megtévesztés, tiltott anyagok, eszközök használata stb. miatt) a
termék gyártását 176 esetben a hatóság ideiglenesen felfüggesztette
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(leggyakrabban a kenyér és a péksütemény, hús és húskészítmények,
száraztészták esetében), illetve 3 termék (konzerv, száraztészta, üdítõital)
elõállítását egy-egy üzemben véglegesen megszüntette. Élelmiszerelõállító
üzem mûködését 14 alkalommal függesztették fel (ebbõl 2 baromfi-, 1 édes-,
2 hús-, 2 sütõ-, 3 száraztészta- és 4 üdítõitalipari tevékenység volt).

Az élelmiszerelõállítóknál összesen 182 hibás tétel került zárolásra,
amelynek értéke 54,6 mFt. Ebbõl 47 tételt átdolgozásra utaltak 48,9 mFt
értékben, 15 tételt pedig takarmányozási célra irányítottak, amelynek
értéke 708 eFt. Más célú felhasználásra került 42 tétel 3,1 mFt értékben. A
veszélyes anyagokat tartalmazó, felhasználásra alkalmatlan 78 tételt
megsemmisítettek, amelyek értéke 1,9 mFt.

Az élelmiszerminõségellenõrzõ hatóság intézkedéseinek alakulását 1995
és 2000 között a 2. ábra szemlélteti.
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2. ábra: A hatósági élelmiszer-minõségellenõrzés intézkedéseinek
alakulása 1995 és 2000 között

4.1.2. Az élelmiszerelőállítók hatósági ellenőrzése

Az év folyamán a 7754 élelmiszerelõállító üzembõl 4433 üzemet
(57,2 %) ellenõriztek, ami hozzávetõlegesen közel minden második
élelmiszerelõállító üzem ellenõrzését jelenti. A hatósági szakemberek
összesen 6771 ellenõrzést végeztek a 4433 üzemben, ebbõl következõen az
ellenõrzés gyakorisága 1,52.
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Az ellenõrzés gyakorisága csökkenõ tendenciát mutat (1991-ben 2,0;
1998-ban 1,63; 1999-ben 1,60; 2000-ben 1,52 volt). Az intézkedések
hatékony végrehajtása érdekében szükséges, hogy a hatóság utólag – a
jegyzõkönyvben rögzített teendõk végrehajtásáról is – tájékozódjon. Az
utóellenõrzések hatékonysága indokolja, hogy az ellenõrzés gyakorisága
tovább ne csökkenjen. Az élelmiszerelõállítói ellenõrzések számát
szakágazatonként a 3. táblázat tartalmazza.

3. táblázat: Élelmiszerelõállítói ellenõrzések és engedélyezési
eljárások száma szakágazatonként 2000-ben

ÜZEM ELLENŐRZÉS ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS (db)

SZAKÁGAZAT
Üze-
mek

száma

Elle-
nőrzött
üze-
mek

száma

Összes
ellenőr-
zések
száma

Új élel-
miszer

Jóvá-
hagyott

új
termék

Nyilván-
tartás-
ba vett

új
termék

Gyárt-
mány-

lap
meg-
újítás

Minőség-
megőr-
zési idő
meghosz-
szabbítás

Létesí-
tési

szakh.
hozzá-
járulások

Műkö-
dési

enge-
délyek
száma

Baromfi és -készítmények 179 132 258 0 327 535 386 5 21 39
Bor 0 0 0 1 2 0 0 0 259 178
Cukor és cukortermékek 13 11 42 0 4 9 24 0 4 2
Dohánygyártmányok 9 6 17 0 38 2 20 0 1 0
Édességek 685 366 527 0 542 749 339 47 77 82
Gabona és -készítmények 277 198 391 0 66 74 30 0 19 21
Hús és -készítmények 757 450 845 0 591 1763 982 0 84 106
Hűtött és gyf. termékek 121 88 155 0 228 103 79 3 29 18
Konzervek 624 372 621 0 772 708 347 54 77 78
Növényolaj és -készítmények 154 104 163 0 18 21 16 4 10 10
Sörök 174 116 191 0 27 29 27 3 1 12
Kenyerek, péksütemények 1812 1210 1541 0 1112 2849 1222 8 136 207
Száraztészták 414 275 433 0 30 228 93 0 33 22
Szeszesitalok 815 209 252 0 77 276 66 0 17 47
Tej és tejtermékek 139 131 434 0 215 550 244 3 32 30
Üdítőitalok, szikvizek 1150 521 600 1 244 304 208 4 111 111
Egyéb élelmiszerek 431 244 301 0 623 186 112 2 68 84
Mindösszesen 7754 4433 6771 2 4916 8386 4195 133 979 1047

Az élelmiszerelõállítói tevékenység ellenõrzése során az ellenõrzõ
hatóság 11 létesítési engedéllyel nem rendelkezetõ üzemet, továbbá 21
mûködési engedéllyel nem rendelkezõ élelmiszerelõállító üzemet talált.
Továbbá nem volt jóváhagyott gyártmánylapja 214 terméknek, azaz
engedély nélkül végezték elõállításukat.

A hatósági élelmiszerelõállítói ellenõrzés nagyon széleskörû informá-
cióhalmazra épülõ feladat, igen sok elméleti (számos technológiai,
vegyészeti, egészségügyi, jogi, élelmiszerkönyvi és egyéb környezetvé-
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delemi, táplálkozástudományi) ismeretet igényel. Ezért folyamatos
naprakész elméleti és gyakorlati felkészültséget kíván a munkatársaktól; az
ellenõrzéshez igen nagy rutinra is szükség van. A leterheltség a korábbi
évekhez képest a sokszorosára nõtt. Az ellenõrzés gyakorlata is
megváltozott. A kis- és középvállalkozások segítésével, minõség-
felügyeleti ellenõrzésével, azok a területek is biztonságosabban mûködnek,
ahol elavult a gyártási technológia, nincs laboratóriumi háttér stb. Ezeken a
területeken fokozott, minden részletre kiterjedõ ellenõrzésekre kerül sor.

A minõségbiztosítási rendszerrel rendelkezõ nagyobb cégek esetében,
ahol az adminisztráción keresztül átláthatóvá válik a napi gyakorlat
követése, az ellenõrzés a minõségbiztosítási rendszer mûködtetésére
összpontosul, a veszélyes minõségi pontokra és a gyártás biztonságos
körülményeire irányul.

4.1.3. A hatósági engedélyezési eljárások

Az elmúlt évek engedélyezési eljárásait meghaladó mértékben, a 2000.
évben élelmiszerelõállítói tevékenység létesítéséhez 1232 szakhatósági
hozzájárulást, valamint 1057 mûködési engedélyt adtak ki a megyei (fõvárosi)
állomások. Az élelmiszer-elõállítással kapcsolatos hatósági engedélyezési
eljárások számát – szakágazatonként – a 3. táblázat tartalmazza.

Az állomások a következõ engedélyezési eljárásokat folytatták le:

- 2 új élelmiszer engedélyezésében mûködtek közre.

- 4916 új terméket engedélyeztek és vettek nyilvántartásba, amely eljárás
során 5868 minta laboratóriumi vizsgálatát végezték el az új termék
gyártmánylapjának jóváhagyásához. A több telephelyen elõállított
élelmiszerek esetében 8386 új terméket vettek nyilvántartásba.
Összességében 13302 új termékkel kapcsolatosan kellett az állomásnak
eljárni. A legtöbb új terméket a következõ termékcsoportokban
engedélyezték: 1112 terméket a kenyerek és péksütemények
csoportjában, 772 konzervkészítményt, 591 húst és húskészítményt, 542
édességet, és 327 baromfit és baromfikészítményt.

- 4195 termék esetében került sor gyártmánylap-megújításra, amelyhez
2849 minta vizsgálatát végezték el. Gyártmánylap-megújítást fõként a
következõ termékcsoportokban végeztek: 1222 kenyér és péksütemény,
982 a hús és húskészítmény, 386 baromfi-készítmény, 347 konzerv és
339 édesség.

- A minõségmegõrzési idõtartam meghosszabbítását 133 termékre adták
meg.
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4.2. Élelmiszerek minõségalakulása

4.2.1. Az élelmiszer-ágazat minőségi szintjének alakulása

A 2000. évben a vizsgált feldolgozott élelmiszerek 88,4 %-a felelt meg
az elõírt követelményeknek. Az elõzõ három év kifogásolási arányát
tekintve (1998. év 9,4 %; 1999. év 10,2 %; 2000. év 11,6 %) a hibás
élelmiszerek aránya kismértékben emelkedõ tendenciát mutat. Az elmúlt
évekhez viszonyítva az élelmiszerek minõsége romlott.

4.2.1.1. Az élelmiszeripari szakágazatok minőségi szintjének alakulása

Az élelmiszerek minõségalakulásának elemezéséhez a kifogásolási %
változása szolgálhat alapul. A kifogásolás 1 %-ot meghaladó változásra
utal a szakágazat minõségi szintjének csökkenésére vagy emelkedésére. Az
1999. évi kifogásolási %-ot alapul véve és a 2000. évi kifogásolási
aránnyal összehasonlítva a termékcsoportok minõségalakulását a következõ
arányváltozások jelzik:

Termékcsoport Minõség csökkenés

Kenyér, péksütemények + 4,6 %

Hús, húskészítmények + 3,6 %

Cukor termékek + 2,3 %

Baromfi, és -készítmények + 1,3 %

Növényolaj és -készítmények + 1,1 %

Minõség javulás

Hûtött, gyorsfagyasztott
termékek

- 1,5 %

Egyéb élelmiszerek - 1,2 %

Megállapítható, hogy az élelmiszer szakágazatokban a minõség csökke-
nését eredményezõ változásokat nem tudta ellensúlyozni a két szakágazat
minõségjavulása. A minõségváltozást jelzõ adatsorból kitûnik, mely élelmi-
szeripari szakágazatban volt a legnagyobb mértékû a minõség romlása –
kirívó a kenyerek és péksütemények, de alig kisebb a hús és húskészítmények
esetében – és mely szakágazatban volt kedvezõ minõségváltozás.

4.2.1.2. A szakágazatok minőségalakulása az élelmiszeripari kifogásolási
átlaghoz képest

Az élelmiszerelõállító szakágazatok közül az országos élelmiszeripari átlag
(11,6 %) felett kifogásolták, a kenyereket és péksüteményeket (21,7 %), a
száraztésztákat (19,2 %), valamint a húst és húskészítményeket (13,8 %). Ezért
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ezen termékcsoportok fokozott ellenõrzése szükséges. Ugyanis minden ötödik
kenyér és péksütemény minõséghibás volt, majd minden ötödik száraztészta,
valamint minden hetedik hús és húskészítmény kifogásolható.

Az országos élelmiszeripari kifogásolási átlaggal közel egyezõ mértékben
nem feleltek meg a gabona és gabonakészítmények (11,1 %). Az országos
élelmiszerágazati átlag alatt – de azt azért megközelítõen – kifogásolták az
üdítõital-készítményeket (10,3 %) és az egyéb élelmiszerek termékcsoportját
(10,5 %). Az országos átlag alatt kifogásolták a tejet és tejtermékeket
(8,4 %), a konzerveket (8,2 %) és az édességeket (8,2 %). Kis mértékû volt a
kifogásolás a cukor termékek (3,1 %), a sörök (3,7 %), a gyorsfagyasztott
termékek (3,8 %), a szeszesitalok (4,5 %), a baromfi és baromfikészítmények
(4,9 %) és a növényolaj-készítmények (5,3 %) vizsgálata során.

Hibátlan volt a dohány és dohánykészítmények termékcsoportja, az elõírt
követelményeknek minden esetben megfelelt a vizsgált termék.

4.2.1.3 Az élelmiszeripari szakágazatok minőségalakulásának trendjei

Az elmúlt évhez képest jelentõsen romlott a kenyér és péksütemények
(2000. évben 21,7 % > 1999. évben 17,1 %), valamint a hús és
húskészítmények (2000. évben 13,8 % > 1999. évben 10,5 %) minõsége.

A kenyereket és a péksüteményeket (21,7 %) kirívó gyakorisággal kellett
kifogásolni. A száraztészta (19,2 %) a második leginkább kifogásolt termék-
csoport, és – az elmúlt évet is tekintve – minõsége változatlanul rossz.
Megállapítható, hogy a kenyerek, péksütemények és száraztészták rossz
minõsége okozza a legtöbb gondot. Különösen a kisebb vállalkozásokban
elõállított termékek elõállítási kultúrájára jellemzõ, hogy a minõségbiz-
tosítás nincs kiépítve, laboratóriumi háttérrel nem rendelkeznek és a
jogszabályi változásokat csak nehézkesen tudják követni.

Kedvezõtlen a nagyobb gyártókapacitással elõállított, valamint
laboratóriumi háttérrel és minõségbiztosítási rendszerrel is rendelkezõ hús
és húskészítmények minõségi színvonalának jelentõs visszaesése.

Kedvezõ, hogy a gabona termékek minõsége ebben az évben nem
romlott, a kifogásolási arány 11,1 %.

A cukor termékeknél az elmúlt évek során a hatóság alig talált hibát
(1999. évben 0,8 %). 2000. évben azonban cukor termékek (3,1 %) és a
növényolaj készítmények (2000. évben 5,3 % > 1999. évben 4,2 %)
minõségi kifogásának aránya nõtt. Azonban ezen termékek továbbra is jó
minõségben készültek, kifogásolás jelentõsen az országos élelmiszeripari
átlag alatt fordult elõ.
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Kedvezõtlen jelzés, hogy – amíg az elmúlt évben pozitív irányt mutatott
a baromfi és baromfikészítmények minõségének változása – a 2000. évben
a kifogásolási arány (4,9 %) növekedett (1999. évben 3,6 %), a minõség
csökkent, ami összefügghet a kisüzemek számának gyarapodásával.
Összességében azonban ezen termékek minõsége összességében jó, a
kifogásolási arány jelentõsen az országos élelmiszeripari átlag alatt mozog.

Pozitív változás, hogy a gyorsfagyasztott készítmények (2000. évben
3,8 % < 1999. évben 5,3 %) minõsége javult. Ez az az élelmiszeripari
ágazat, ahol komoly labor-háttér és kutató-fejlesztõ bázis támogatja a
példásan minõségbiztosított elõállítást. Azonban ezen termékeknél is
nagyon fontos, hogy a minõségbiztosítás ne szûnjön meg az üzem
kapujában: a szállítás és az értékesítés során is elengedhetetlen a hûtõlánc
megfelelõ mûködtetése.

A dohányipari termékek változatlanul hibátlan minõségben készültek. Az
elõállítás többnyire jól elõkészített és kiváló minõségbiztosítási rendszert
mûködtetõ környezetben történik. Pozitív eredmény, hogy az EU
jogharmonizációval szigorított követelményrendszert ezen gyártók jól
tudták követni.

Az élelmiszerek minõségalakulását szakágazatonként a kifogásolási %
alapján a 3. ábra mutatja.

4.2.2. A hibaokok arányának alakulása

Az élelmiszerek vizsgálata során feltárt kifogásolási okok hibaarányának
megoszlási százalékát tekintve a beltartalmi összetételi jellemzõk
kifogásolása volt a legnagyobb (2000. évben 44,8 %; 1999. évben 45,4 %;
1998. évben 43,5 %) arányú. Megállapítható, hogy az élelmiszeripari
kifogásolási átlag növekedését, a minõségromlást elsõsorban az
élelmiszerek összetételi hibája okozta. Caknem minden második kifogásolt
minta összetételi hibás volt.

Az elmúlt idõszak tapasztalatai azt mutatják, hogy az élelmiszeripari
cégek és vállalkozások igyekeznek a fogyasztó számára nem vagy csak alig
felismerhetõen, de jelentõs gazdasági elõnnyel járó módon, megkárosítani a
fogyasztókat. A nagy áruházláncok, hypermarkettek ugyanis olyan alacsony
áron vesznek át egyes élelmiszereket, hogy az elõállítók csak akkor tudnak
a piacon maradni, ha ugyanazzal a megnevezéssel a fogyasztók kárára a
Magyar Élelmiszerkönyv elõírásainál gyengébb minõségû élelmiszert
állítanak elõ.

Ezek az összetételi hibák nehezen ismerhetõk fel, és jelentõs részük csak
laboratóriumban végzett vizsgálatok alapján deríthetõ ki. Az összetételi
hibák nagy arányát így az is okozza, hogy a kis- és középvállalkozások

Élelmiszervizsgálati Közlemények, 47, 2001/1-2



40

többsége nem rendelkezik laboratóriummal, ami miatt a termékek ilyen
típusú vizsgálat nélkül kerülnek a kereskedelembe. Bár az
Élelmiszertörvény kötelezi az elõállítót a termékek bevizsgálására, de
annak költségvonzata miatt az esetleges. Még a nagy élelmiszeripari
üzemek egy része is felszámolta laboratóriumát a költséges mûködtetés
miatt. Így ezen elõállítók esetében az egyetlen összetételt ellenõrzõ
szervezet, amely akkreditált és megbízható laboratóriumi háttérrel
rendelkezik, a megyei (fõvárosi) élelmiszerellenõrzõ állomási hálózat.
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3. ábra: Élelmiszerek minõségalakulása szakágazatonként a
kifogásolási % alapján 1995 és 2000 között

Az élelmiszerek beltartalma csak laboratóriumi vizsgálat alapján
minõsíthetõ, a fogyasztó közvetlenül nem érzékeli az összetételi jellemzõk
nagy részét, amelyek a fogyasztóra nézve akár veszélyesek is lehetnek. Az
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élettanilag, egészségügyileg mérgezõ, egészségkárosító hatások biztonságos
kiiktatása miatt a fogyasztó egészségének védelme, biztonsága érdekében, az
élelmiszerek rendszeres ellenõrzõ vizsgálata – költségessége ellenére –
elengedhetetlen.

A második nagy arányú hibaok a jelöléssel kapcsolatos jogszabályi
elõírások elmulasztásából vagy szándékos megkerülésébõl adódó hiányosság.
Visszatekintve az elmúlt évek adataira (2000. évben 26,1 %; 1999. évben
27,5 %; 1998. évben 31,6 %), megállapítható, hogy elõfordulási arányuk
csökkent. A jelölési elõírásokat elsõsorban a kis üzemet mûködtetõ
élelmiszerelõállítók nem tartják be, mert nehezen tudják az élelmiszerjog
változásait követni.

Az élelmiszerek jelölése élelmiszerbiztonsági és egészségügyi szempontból
is igen nagy jelentõséggel bír. Létezhetnek olyan nem jelölt tulajdonságok vagy
összetevõk, amelyek súlyosan veszélyeztethetik a fogyasztókat (allergén vagy
emésztési problémákat okozó anyagok), amelyek kimutatása csak laboratóriumi
vizsgálatokkal lehetséges. Gyarapszik az olyan dúsított élelmiszerek száma,
amelyek valamilyen egészségvédõ vagy más indokkal hozzáadott anyagokat
tartalmaznak. A jelölés itt még inkább élelmiszerbiztonsági tényezõ, mivel az a
túladagolás veszélyétõl megvéd. Ezek a különleges táplálkozási igényt
kielégítõ élelmiszerek nagyon körültekintõ informatív jelölést és gondos
felhasználási útmutatót tartalmazzanak, mivel bõséges termékkínálat
következtében a fogyasztók egyre nehezebben tudnak eligazodni. Az
élelmiszerkínálatban bekövetkezett robbanásszerû változás magával hozta az
igényes, környezetvédelmi és egészségvédelmi szempontoknak is
maradéktalanul teljesítõ kultúrált csomagolást, jelölést. Ez marketingérdek az
elõállító szemszögébõl. A piacon maradás alapszabálya a biztonságos és
tisztességes elõállítási és forgalmazási gyakorlat. Ez a felismerés
szükségszerûen kiterjeszti a minõségbiztosítás vertikális folyamatát a
termelõtõl a vevõig, ahol számos szereplõ gondos, tisztességes munkáján múlik
a végeredmény.

Az élelmiszereket elsõsorban táplálkozásbiológiai okból, valamint élvezeti
értékéért fogyasztjuk. Sajnálatos, hogy az elmúlt években az élelmiszerek
hibaokai között az érzékszervi jellemzõk hibaaránya folyamatosan nõtt (2000.
évben 16,6 %; 1999. évben 16,0 % ; 1998. évben 13,4 % és 1997-ben
12,0 %). Számos törekvés szolgálja azt a célt, hogy a hagyományos ízeket
megõrizzük, hogy a „Kiváló Magyar Élelmiszerek” a fogyasztók bizalmát
elnyerjék, hogy versenyképesek maradjunk a világpiacon. A termék
kedveltségének titka elsõsorban az élelmiszer érzékszervi jellemzõiben
található minden egyéb feltétel teljesülése esetén.

Az érzékszervi jellemzõk (szag, íz, állag stb.) közül az ízhiba 43,3 %-ban
fordult elõ, azonos mértékben az elmúlt évi íz hibaaránnyal. Minden második
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érzékszervileg kifogásolt termék ízhibás volt. Érzékszervi (íz, szag, állag)
hibák gyakran tárnak fel olyan más hibákat is, amelyek a termék további
analitikai, mikrobiológiai vagy egyéb laboratóriumi vizsgálatára hívják fel a
figyelmet.

A mikrobiológiai hibák aránya (2000. évben 5,9 %; 1999. évben 5,0 %)
emelkedõ tendenciát mutat. Gyakran már az élelmiszerek érzékszervi
bírálatánál kiderül, hogy a termék mikrobiológiailag is hibás (savanyú vagy
penészes íz). Az élelmiszerbiztonság megvalósításában nagy jelentõsége van
a gyártásközi mikrobiológiai ellenõrzésnek, amellyel jelentõs anyagi kár és
sok fogyasztói panasz elõzhetõ meg.

A toxikológiai hibák (2000. évben 0,7 %; 1999. évben 1,2 %) aránya
csökkent. Az Európában fellépett dioxin és BSE botrány azonban felhívja a
figyelmet arra, hogy közvetve az állati takarmány is veszélyeztetheti a
fogyasztó egészségét. Növényegészségügyi oldalról hasonlóképpen
szemlélhetõ az egészséges élelmiszer-alapanyag biztosításának kérdése. Tehát
az élelmiszerbiztonság olyan több összetevõbõl álló komplex kritérium,
amelynek meghatározása speciálisan termékfüggõ és számtalan vertikálisan
jelenlévõ, nem látható és látható körülményt foglal magában. A rendkívül
veszélyes toxikus hatású anyagok megfigyelésére monitoring rendszerben
folyamatos vizsgálatokat végeznek. Az EU országokhoz hasonlóan
Magyarországon is sor kerül a szarvasmarha-állomány BSE szûrésére, ami
nagyon költséges, de az emberi egészség- és nemzetközi hitelességünk
megõrzése érdekében ezt meg kell tennünk.

Az élelmiszerbiztonság sokszor nagyon költséges faladat, de a figyelem
összpontosításával, a felelõsség növelésével, a nagyobb precizitással
esetenként akár költségmentes is lehet a veszélyelhárítás.

A tömeg/térfogat hiány csak 4,5 % arányban fordult elõ. Ma már nem
jellemzõ, hogy a vállalatok igy törekednének nyereségre. A kifogásolt tételek
között csak csekély mértékben (1,4 %-os arányban) találtak hibásan
csomagolt élelmiszert.

Akifogásolt élelmiszerek hibaokainak több éves alakulását a 4. ábra
szemlélteti.

4.3. A hatósági munkát támogató jelentõsebb szakmai
tevékenységek

Székesfehérváron rendezték meg a XIII. Élelmiszer Minõségellenõrzési
Tudományos Konferenciát melyrõl külön beszámoló kerül közlésre.

Az 1995. évi XC. tv. 5.§-a, illetve a végrehajtására kiadott 1/1996. (I.9.)
rendelet 11.§-ának (3) bekezdése alapján az élelmiszerelõállításban
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résztvevõk számára elõírt közegészségügyi, élelmiszerhigiéniai,
minõségbiztosítási és környezetvédelmi minimum vizsgák és az ahhoz
szükséges tanfolyamok lebonyolításáról folyamatosan gondoskodtak.
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4. ábra: A hibaokok alakulása 1995 és 2000 között

Az 1/1998.(I.12.) FM rendelettel – „A kiváló minõségû és a hagyományos
különleges tulajdonságú élelmiszerek megfelelõségének tanúsításáról” –
kapcsolatos munkában, a Kiváló Magyar Élelmiszer minõségtanúsító védjegy
odaítélésének elõkészítésében, az Élelmiszertanúsítási Szakbizottságában
szintén hasznos munkát végeztek. Az FVM tárcaközi Koordinációs Bizottság
2000. évi munkatervében szereplõ „Húsboltok ellenõrzése” tárgyú munkában
ugyancsak részt vettek.

A társhatóságokkal és társintézményekkel együtt több alkalommal közös
ellenõrzést folytattak, így pl.:

• Az ÁNTSZ-tal és a megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelõségekkel közös
ellenõrzéseket bonyolítottak le.

• A Növényegészségügyi és Talajvédelmi Állomásokkal, valamint az
illetékes falugazdászokkal a búza minõségi átvételének regionális
ellenõrzésében vettek részt.

• A Vám és Pénzügyõrség felkérésére különbözõ szakértõi tevékenysé-
geket végeztek.

A „Magyar Élelmiszerkönyvi Szakbizottság”-ok munkájában szintén több
hálózati szakember vett részt.

A minõségügyi társadalmi szervezetekben (Magyar Élelmiszerminõsítõ
Társaság, MÉTE, EOQ MNB Élelmiszer Szakbizottság, Magyar Táplálkozás-
tudományi Társaság stb.) aktív szerepet vállaltak. Elõadásokat tartottak,
továbbképzéseken vettek részt, minõségügyi fórumokat szerveztek. Számos
élelmiszeripari szakkiállításon, vásáron – szakmai tudásukat kamatoztatva –
mûködtek együtt a kiállítás rendezõivel (OMÉK, Foodapest, UKBA, AGRA-
SAVÁRIA, Farmer-Expo stb.).

Hibaokok

%
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5. Az Állomások élelmiszer-minõségellenõrzõ tevékeny-
ségének összefoglalása az egyes szakágazatok szerint

5.1. Baromfi és baromfikészítmények

A hatósági ellenõrzõ hálózatban vizsgált 1016 baromfi és baromfikészítmény
tétel 95,1 %-a felelt meg a gyártmánylapok elõírásainak.

A minõségi kifogások 53,0 %-a jelölési hibákból, 18,2 %-a érzékszervi,
10,6 %-a összetételi hiányosságból adódott. Mikrobiológiai szennyezettség
miatt 5 tételt, csomagolási hiba miatt 4 tételt, míg tömeghiány miatt 3 tételt
kellett kifogásolni. A hibákért 48 minõségvédelmi bírságot szabtak ki
összesen 1666 eFt értékben, szabálysértési feljelentésre 2 esetben került sor.
Két termék gyártását ideiglenesen felfüggesztették. Az ellenõrök 6 tétel
megsemmisítését rendelték el 971 ezer forint értékben.

5.2. Cukrok és cukortermékek

A hatóság az éves ellenõrzés során a hálózatban 256 tétel cukorterméket
vizsgált meg, amelynek 96,9 %-a felelt meg a vonatkozó elõírásoknak. Ez az
elõzõ évi minõségi szintnél kissé gyengébb, de a szakágazatok között a
második legjobb.

A nyolc minõségvédelmi bírság (értéke 188 eFt) kiszabása mellett egy
szabálysértési feljelentésre is sor került. Két – összesen 49 eFt értékû – tételt
átdolgozásra utaltak az ellenõrök.

5.3. Dohány és dohánytermékek

A hatósági ellenõrzõ hálózatban az ellenõrzések során 119 tétel dohány
terméket vizsgáltak meg, amelyek mindegyike megfelelt a vonatkozó
elõírásoknak. Ezáltal a dohánytermékekkel kapcsolatban hiányosság nem
fordult elõ.

5.4. Egyéb élelmiszerek

A hatósági ellenõrzõ hálózat megállapításai szerint 1000 tétel vizsgálata
alapján a termékcsoport 89,5 %-a felelt meg a vonatkozó elõírásoknak.

A minõségi kifogások 41,8 %-a jelölési, 26,2 %-a összetételi hibákból és
21,3 %-a érzékszervi hiányosságokból adódott. 9 tétel tömeghiányos volt,
5 csomagolási hibás és 3 mikrobiológiailag fertõzött tétel fordult elõ. A
hatósági ellenõrök a hibák miatt 118 terméknél alkalmaztak minõségvédelmi
bírságot 2826 eFt értékben, valamint 6 szabálysértési feljelentéssel éltek.
10 termék gyártásának ideiglenes felfüggesztésére és 12 tétel átdolgozására
(434 eFt) került sor. Toxikológiai aggályok miatt nem kellett kifogásolni
terméket.
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A legnagyobb kifogásolási arányt a hatósági szakemberek – ebben az évben
is – a mézeknél állapították meg (18,5 %).

5.5. Édességek

A vizsgált 1750 édesség tétel 92,6 %-a felelt meg a vonatkozó
elõírásoknak. Ez az elõzõ évi minõségi szintnél valamivel jobb.

A minõségi kifogások 60,6 %-a jelölési hibákból, 15,2 %-a összetételi,
11,5 %-a érzékszervi hiányosságból, míg 6,7 %-a tömeghiányból, 5,5 %-a
pedig csomagolási hibából adódott. Egy tételt kellett mikrobiológiai
szennyezettség miatt kifogásolni. Az ellenõrök a hibákért 119 tételnél
alkalmaztak minõségvédelmi bírságot, amelynek értéke 3625 eFt volt. 8
terméknél szabálysértési feljelentéssel kellett élni. Összesen 4 tétel került
zárolásra (39 eFt). Az ellenõrök toxikológiai szempontból aggályos terméket
nem találtak.

Az édességek közül ebben az évben a desszertek és a nugátfélék
kifogásolási aránya volt a legnagyobb (12,1 – 12,1 %). A nagy mintaszámmal
vizsgált lisztesáruknál a kifogásolási arány 8,7 %, az egyéb édesipari
termékeknél 8,0 % volt.

5.6. Gabona és gabonakészítmények

A vizsgált 1638 tétel gabona termék 88,9 %-a felelt meg a vonatkozó
elõírásoknak. Ez az elõzõ év minõségi szintjével megegyezik.

A szakágazatra jellemzõ minõségi kifogások arányának megoszlása:
63,0 %-a összetételi, 18,9 %-a érzékszervi, 9,2 %-a jelölési hibákból adódott.
Mikrobiológiai fertõzöttség 4,6 %-ban, csomagolási hiányosság 2,5 %-ban
fordult elõ. Tömeghiányra 3 tétel esetében derült fény, míg toxikológiai
aggály 1 tételnél merült fel. A hibák miatt az ellenõrzés 180 minõségvédelmi
bírságot szabott ki, összesen 5789 eFt értékben. Két termék esetében
szabálysértési feljelentésre került sor. A zárolt tételek száma összesen
29 tétel, amelyek értéke 36439 eFt.

5.7. Gyorsfagyasztott termékek

A hatósági ellenõrzõ hálózatban 806 tétel gyorsfagyasztott terméket
vizsgáltak meg, amelyek 96,2 %-a elégítette ki a gyártmánylap, valamint a
Magyar Élelmiszerkönyv elõírásait. A termékeket évek óta gyakorlatilag
közel azonos hibaaránnyal gyártják.

A minõségi kifogások közül a leggyakoribbak a jelölési hibák (56,0 %). A
tömeg hiány 22,0 %-ot, az érzékszervi hibák 12,2 %-ot és az összetételi
hiányosságok 9,8 %-ot tettek ki. Minõségvédelmi bírság kiszabására
31 terméknél összesen 722 eFt értékben került sor. Zárolásra és átdolgozásra
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5 tételt (634 eFt) utaltak az ellenõrök. Csomagolással és mikrobiológiai
szennyezõdéssel kapcsolatos hibát, illetve toxikológiai szempontból
kifogásolható terméket nem találtak a hatósági szakemberek.

A gyorsfagyasztott egyéb termékek 10,2 %-át, míg a gyorsfagyasztott
tésztafélék 8,3 %-át kellett kifogásolni. A megvizsgált gyorsfagyasztott
gyümölcsök és gyümölcskrémek, valamint a gasztrofól készítmények között
hibás termék nem fordult elõ.

5.8. Hús és húskészítmények

A hatósági ellenõrzõ hálózatban 3785 tétel húst és húskészítményt
vizsgáltak meg, amelyek 86,2 %-a elégítette ki a gyártmánylap, valamint a
Magyar Élelmiszerkönyv elõírásait.

A minõségi kifogások közül a leggyakoribbak az összetételi hibák
(51 %). A jelölési hiányosság 24,8 %-ot, az érzékszervi hibák 17,4 %-ot,
mikrobiológiai fertõzés miatt kifogásolt tételek 4,3 %-ot, míg toxikológiai
szennyezõdés 1,4 %-ot tett ki. Csomagolási hiba, illetve tömeghiány a
tételek 0,5 – 0,5 %-ában fordult elõ. A hibás termékek miatt 526 minõ-
ségvédelmi bírság kiszabására került sor, amelynek értéke 16443 eFt volt.
Szabálysértési feljelentés 2 alkalommal, míg helyszíni bírság kiszabása
3 terméknél fordult elõ. A gyártás ideiglenes felfüggesztésére 24 terméknél
került sor. 31 tételt kellett megsemmisítetni (502 eFt), 6 tételt átdolgozásra
utaltak (744 eFt), míg más célú felhasználásra 4 tétel került (267 eFt). A
hõkezelt, szárított húskészítmények 41,1 %-a volt hibás, míg a virslik
hibaaránya 20,0 %. Mindkét esetben az összetételi hibák elõfordulása volt a
döntõ hibaok. Viszonylag kis tételszámmal vizsgálták a tõkehúsokat, de a
hibaarány igen nagy (44,7 %), aminek oka elsõsorban jelölési hiányosság
volt. A füstölt húsok, illetve a formában fõtt pácolt húskészítmények
hibaaránya egyaránt 15,9 % volt.

5.9. Kenyerek és péksütemények

A hatósági ellenõrzõ hálózatban 4095 kenyér és péksütemény tételt
vizsgáltak meg, amelyek 78,3 %-a elégítette ki a gyártmánylapok, valamint
a Magyar Élelmiszerkönyv elõírásait. A szakágazatok közül ennek az
iparágnak a termékei bizonyultak a legrosszabbnak.

A minõségi kifogások 49,1 %-a összetételi hiányosságból, 22,2 %-a
érzékszervi, 21,1 %-a jelölési hibákból, 5,6 %-a pedig tömeghiányból
adódott. 0,8 % toxikológiai szempontból volt aggályos. Mikrobiológiai
szennyezõdésbõl eredõ hiányosságot hibás tételek 0,6 %-ánál, csomagolási
hibát szintén a 0,6 %-ánál állapítottak meg az ellenõrök. A feltárt hiányos-
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ságokért 851 minõségvédelmi bírság kiszabására került sor összesen
17435 eFt értékben. A hatóság 67 terméknél szabálysértési feljelentést
kezdeményezett. A legnagyobb mértékû kifogásolási arány a zsemle-
morzsánál fordult elõ (45,5 %), de az összes vizsgált kenyerek közül is
majdnem minden harmadikat hibásnak találták a szakemberek. Ebbõl a
kiemelt kategóriájú fehér kenyerek (33,3 %), illetve a rozs- és a rozsos
kenyerek (27,0 %) minõségével volt a legtöbb gond. Az többi kenyérféle
kifogásolási aránya 30,2 %-ot tett ki.

5.10. Konzervek

A hatósági ellenõrzõ hálózatban az év folyamán 2297 konzerv terméket
vizsgáltak, amelyek 91,8 %-a elégítette ki a gyártmánylapok, valamint a
Magyar Élelmiszerkönyv elõírásait.

A minõségi kifogások 40,4 %-a összetételi, 39,1 %-a jelölési
hiányosságból, 9,8 %-a pedig érzékszervi hibákból származott. Tömeghiány
a hibás tételek 6,8 %-ánál, mikrobiológiai fertõzés a hibás tételek 3,4 %-
ánál és csomagolási hiba a hibás tételek 0,5 %-ánál fordult elõ. A hibás
termékekért 170 minõségvédelmi bírságot kellett kiszabni, összesen 5627
eFt értékben. Szabálysértési feljelentésre 3 esetben, míg helyszíni bírság
kiszabására 8 esetben került sor. Az ellenõrzõ szakemberek 15 termék
gyártását függesztették fel ideiglenesen, 5 tétel megsemmisítését rendelték
el (amelyek értéke: 10596 eFt), 4 tétel konzervet pedig más – nem étkezési
– célú felhasználásra utaltak (értéke: 1008 eFt).

A legnagyobb kifogásolási arány ebben az évben a halkonzerveknél
fordult elõ (24,3 %), a hibáknak több mint a fele mikrobiológiai eredetû. A
másik leggyakrabban bírságolt termék az ételízesítõkön belül (13,2 %) a
fûszerpaprika volt (22,3 %). Ennek oka elsõsorban az összetételi hibák
nagy aránya. Említést érdemelnek még a savanyúságok körében elõforduló
hiányosságok (10,5 %).

5.11. Növényolaj termékek

A hatósági ellenõrzõ hálózatban vizsgált 398 növényolaj termék tétel
94,7 %-a felelt meg a gyártmánylapok elõírásainak.

A minõségi kifogások 40,0 – 40,0 %-a összetételi, illetve jelölési
hibákból, 13,3 %-a érzékszervi hiányosságból származott. Egy-egy tételt
pedig térfogathiány, illetve toxikológiai szennyezettség miatt kifogásoltak
a hatósági szakemberek. A hibák miatt minõségvédelmi bírságot
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21 növényolaj termékre róttak ki, amelynek összértéke 646 eFt-ot tett ki. A
3 zárolt tétel más célú felhasználását rendelte el a hatóság (összértéke
284 eFt). Az ellenõrzés nem talált csomagolás-hibás és mikrobiológiai
szempontból aggályos terméket.

A növényolaj készítmények közül elsõsorban az étolaj termékeket kellett
kifogásolni (7,3 %).

5.12. Sörök

A hatósági ellenõrzõ hálózatban vizsgált 644 sör tétel 96,3 %-a felelt
meg a gyártmánylapok elõírásainak.

A söröknél az összetételi hibaokok a jellemzõek 59,3 %-os aránnyal,
majd ezt követik a jelölési hiányosságok 18,5 %-kal. Három terméket
csomagolási-tárolási, két tételt érzékszervi hiba miatt, 1 tételt pedig mikro-
biológiai fertõzöttség miatt szankcionáltak az ellenõrzõ szakemberek. A
hibák miatt 24 termékre szabtak ki minõségvédelmi bírságot közel 610 eFt
értékben. Nem volt térfogathiányos, valamint toxikológiai szempontból
aggályos termék az ellenõrzöttek között.

5.13. Száraztészták

A hatósági ellenõrzõ hálózatban 1169 tétel száraztészta terméket
vizsgáltak meg, amelyek 80,8 %-a elégítette ki a gyártmánylapok, valamint
a Magyar Élelmiszerkönyv elõírásait. Ez a második legrosszabb minõségi
szinttel rendelkezõ szakágazat.

A minõségi kifogások 47,3 %-a összetételi hibából, 27,8 %-a
mikrobiológiai szennyezõdésbõl, 13,2 %-a jelölési hiányosságból, 10,6 %-a
pedig érzékszervi hibákból származott. Tömeghiányt 3 tétel esetében
állapítottak meg a szakemberek. A hibás száraztésztákat 219 alkalommal
kellett minõségvédelmi bírsággal sújtani, amelynek értéke 4946 eFt-ot tett
ki. Szabálysértés kezdeményezésére 3 terméknél, míg helyszíni bírságo-
lásra 8 tésztánál került sor. 40 termék ideiglenes gyártását tiltották meg
addig, amíg a hibát ki nem küszöbölik. 25 tétel megsemmisítésre (325 eFt),
míg 6 tétel takarmányozásra (83 eFt) került. Csomagoláshibás tételt, illetve
toxikológiai szennyezõdésbõl eredõ hiányosságot nem találtak az ellenõrök.

5.14. Szeszes italok

A hatóság vizsgálat alapján 796 szeszes ital tétel 95,5 %-a felelt meg a
gyártmánylapok elõírásainak.
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A minõségi kifogások 61,9 %-a összetételi hibából, 21,4 %-a jelölési
hiányosságból adódott. Érzékszervi hibásnak három termék, toxikológiai
szempontból veszélyesnek két tétel mutatkozott, térfogat-hiány miatt két
tételt kellett kifogásolni. 36 hibás termék esetében alkalmaztak minõség-
védelmi bírságot, amelynek értéke 849 eFt volt. Összesen 3 tétel zárolására
került sor, amelynek összértéke közel 135 eFt-ot tett ki. Csomagolás hibás,
illetve mikrobiológiai szempontból nem megfelelõ tétel nem fordult elõ.

5.15. Tej és tejtermékek

A hatósági ellenõrzõ hálózatban 2731 tétel tej és tejterméket vizsgáltak
meg, amelyek 91,6 %-a elégítette ki a gyártmánylapok és a Magyar
Élelmiszerkönyv elõírásait. Az elmúlt évhez képest a minõségi szint
romlott.

A minõségi kifogások 34,6 %-a összetételi és 31,8 %-a jelölési
hiányosságból, 17,1 %-a mikrobiológiai szennyezõdésbõl, 7,1 %-a érzék-
szervi hibákból, 6,8 %-a tömeghiányból, míg 2,5 %-a csomagolási hibából
adódott. A hibás termékek miatt 227 minõségvédelmi bírságra (11373 eFt),
10 szabálysértési feljelentésre került sor. A zárolt tételek közül 8 tételt
kellett megsemmisíteni (129 eFt), míg 5 tételt más célú felhasználásra
utaltak (537 eFt) az ellenõrök. Toxikológiai hibából eredõ hiányosság nem
volt. A legnagyobb kifogásolási arány az egyéb tejipari termékeknél
(sûrített tej, tejpor, juhtúró, tejes gyümölcs mixek, fagylaltok) fordult elõ
(13,5 %), majd ezt követték a túrókészítmények 11,4 %-kal, illetve az
egyéb sajtfélék 11,2 %-kal.

5.16. Üdítõital, szikvíz és szénsavas ivóvíz

A hatósági ellenõrzõ hálózatban vizsgált 1338 üdítõital, szikvíz és
szénsavas ivóvíz tételek 89,7 %-a felelt meg az elõírásoknak.

A minõségi kifogások 42,5 %-a összetételi, 23,0 %-a jelölési hibákból,
18,4 %-a mikrobiológiai szennyezõdésbõl adódott. Elõfordult még térfogat
hiány (14 tétel), érzékszervi hiányosság (7 tétel) és csomagolási hiba
(7 tétel) is. A hibás termékek miatt 130 minõségvédelmi bírságra
(4328 eFt), 3 szabálysértési feljelentésre és 4 helyszíni bírság (10 eFt)
kiszabására került sor. 13 esetben a termék gyártását ideiglenesen
leállíttatták. Az összes zárolt tételek száma 12 volt 896 eFt értékben.
Toxikológiai szempontból hibás terméket nem találtak az ellenõrök. A
szikvíz és szénsavas ivóvíz termékcsoportba tartozó termékek mutatták fel
a legnagyobb kifogásolási arányt 17,3 %-kal. A szakágazatban feltárt
mikrobiológiai szennyezõdés mind itt fordult elõ.
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