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Összefoglalás A Társadalmi Klíma Riport aktuálisan vizsgált témái 
hónapról-hónapra az adott időszak leggyakrabban na-
pirenden lévő ügyei közül kerülnek ki. 2007 októberben 
az élelmiszerbiztonság témakörét jártuk körül közvé-
lemény-kutatás, kommunikációs- és médiaelemzés 
segítségével.
A jelentés legfontosabb megállapításai:

> Mennyire tudatos a lakosság?

Míg az élelmiszerek szavatossági idejét a visegrádi 
országok polgárainak közel háromnegyede ellenőrzi 
vásárláskor, addig a termékösszetevőket csak a fo-
gyasztók alig több mint fele nézi meg. Mind a négy 
országban többségben vannak a tudatos vásárlók, 
azonban a csehek és a szlovákok inkább az adott 
termékektől teszik függővé a mustrát, a magyar és 
lengyel „gyanakvó alapossággal” szemben.

>>> 5. oldal

> Mit lép a politika?

A politikai erők nagy figyelmet szentelnek az élel-
miszerbiztonsági kérdéseknek, hiszen ezen a terü-
leten egyszerűen fogalmazhatnak meg biztonság-
párti üzeneteket a választóknak. Minden figyelem 
ellenére – vagy éppen a fokozódó ellenőrzéseknek 
köszönhetően – az elmúlt években megsokszorozó-
dott a napvilágot látott bűnesetek, szabálysértések 
száma.

>>> 10. oldal

> Hogyan reagál az üzleti élet?

A tisztességes piaci szereplőknek nemcsak a fekete-
gazdaság, de az élelmiszerekkel kapcsolatos bizony-
talanságok is ártanak. A termelők azonban felis-
merték, hogy a garantáltan ellenőrzött élelmiszerek 
markáns márkázási lehetőséget is nyújtanak.

>>> 18. oldal

> Mit üzen a média?

Egyre többször kerülnek címlapra, válnak orszá-
gos híradók vezető híreivé az élelmiszerbiztonsági 
ügyek. Ez az érdeklődés legfőképpen a korábbi 
„spontán” mérgezéseket egyre gyakrabban felváltó 
szándékos bűncselekményeknek köszönhető.

>>> 23. oldal
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Társadalmi Klíma Riport címmel a TÁRKI 
és az Image Factory havi rendszeresség-
gel járja körül a közvéleményt leginkább 
foglalkoztató témákat: 

Reprezentatív kutatás segítségével a. 
vizsgáljuk meg, miként vélekednek 
az emberek az aktuális kérdésekről. 
Részletes kommunikációs- és média-b. 
elemzés során állapítjuk meg, hogy a 
politikai és az üzleti élet szereplői 
hogyan kapcsolódnak a témáról 
folyó párbeszédhez.
Vizsgálatunk arra is kiterjed, hogy c. a 
média miként dolgozza fel a napi-
renden lévő ügyeket.

Módszertanunk tudományos alapokon 
nyugszik, elemzésünk során mégis igyek-
szünk kerülni a tudományos szakzsar-
gont. Célunk ugyanis, hogy mindenki 
számára érthetően, gyorsan befogadha-
tóan, a lényeges összefüggésekre fóku-
szálva adjunk átfogó és izgalmas képet a 
mindannyunkat érintő jelenségekről.

A Társadalmi Klíma Riport aktuálisan 
vizsgált témái hónapról-hónapra az adott 
időszak leggyakrabban napirenden lévő 
ügyei közül kerülnek ki.

A Társadalmi Klíma Riportról

A TÁRKI Zrt. 1999 óta tagja a Közép-Európai 
Közvéleménykutató Társulásnak (CEORG), mely 
négy közép-kelet-európai ország, Csehország, 
Szlovákia. Magyarország és Lengyelország egy-
egy, társadalom- és közvéleménykutatással 
foglalkozó intézetének közös vállalkozása. Az 
együttműködés keretén belül rendszeresen egy 
sztenderdizált kérdésblokk kerül az Omnibusz 
kérdőívekre. A kérdések alkalmanként egyetlen 
témára vonatkoznak és a felmérések azonos idő-
ben zajlanak a négy országban. 

2007 októberében mind a négy országban az 
élelmiszerbiztonságról kérdeztük a lakosságot. 
A Magyarországon végzett 1000 fő megkérdezé-
sén alapuló felmérés a felnőtt lakosságot életkor, 
nem, iskolai végzettség és lakóhely szerint repre-
zentálja. A politikai életben tapasztalható trendek 
megállapításához, az üzleti élet és a média reak-
ciójának feltérképezéséhez sajtóarchívumokat, 
valamint az Observer Budapest Médiafigyelő Kft. 
adatbázisát használtunk.

A XX. század új termelési, fogyasztási és kereskedelmi 
szokásai új kockázatokat teremtettek. Az egyre na-
gyobb arányban tömegtermék formájában megvásárolt 
élelmiszerek, a gyakran több országból eredő összete-
vőket tartalmazó termékek miatt tömeges fertőzések és 
mérgezések váltak lehetségessé. 
Az alapvető, az ételek elkészítésére és tárolására vo-
natkozó szabályok megsértéséből eredő fertőzések, 
mint a szalmonella vagy a botulizmus (köznapi nevén 
kolbászmérgezés), illetve lokális mérgezések korábban 
is elő-előfordultak. A fordulatot az 1990-es évek kö-
zepén kipattant, és napjainkig visszatérő kergemarha-

Új helyzet,
új veszélyek
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kóros (BSE) megbetegedések jelentették, ráirányítva 
a közvélemény és a döntéshozók figyelmét az élelmi-
szerek lehetséges egészségkárosító hatásaira – amely 
ebben az esetben független volt a hatályos előírások 
alkalmazásától vagy megsértésétől. 

Az új típusú veszélyek népegészségügyi hatása elenyé-
sző, hiszen az összes, évente közel kétezer, táplálékkal 
összefüggő eredetű megbetegedéshez képest ezek alig 
vagy egyáltalán nem okoztak fertőzéseket hazánkban. 
Kommunikációs szempontból azonban sokkal „ijesztőb-
bek” és többet árthatnak az élelmiszerek termelőinek 
és forgalmazóinak.

A „hagyományos” élelmiszer-biztonsági problémák 
esetében elmondható, hogy az esetek többségében a 
megfelelő tárolási és feldolgozási szabályok megsérté-
se okozza a problémát, amelyek a fogyasztók számára 
saját háztartásukból is ismerősek. Ezzel szemben a 
szivacsos agyvelősorvadásért felelős prion-fehérjék, a 
madárinfluenzát okozó H5N1 vírus vagy épp a fűszer-
paprikát mérgezővé tevő, gombásodás okozta aflatoxin 
megfoghatatlan, ismeretlen fenyegetés. Az embereket 
közvetlenül, mindennapjaikban érintő, veszélyes témák 
a sajtó számára csemegét jelentenek. Egy-egy járvány, 
a felmerülő nemzetközi esetekkel hónapokon át előve-
hető, jól felépíthető témát biztosít a szerkesztőknek. 
Ezzel szemben állnak a termelők, feldolgozók és forgal-
mazók pozitív imázsépítési, márkázási törekvései.

Az új, nehezen kiküszöbölhető veszélyforrások mellett 
egyre nagyobb nyilvánosságot kapnak a rosszhiszemű, 
szándékos emberi magatartásból eredő kockázatok 
is: a szakszerűtlen, illegális termelés és feldolgozás, a 
termékek hamisítása, a szavatossági idő lejárta utáni 
átcímkézések.
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Mennyire va-
gyunk tudatos 
élelmiszervá-
sárlók?

Nincs jelentős különbség 
a visegrádi országok fo-

gyasztási szokásai között

Annak ellenére, hogy a gyártók, a forgalmazók és az 
ellenőrző hatóságok felelőssége nyilvánvaló a fogyasz-
tók megóvása érdekében, mi magunk is sokat tehetünk 
biztonságunkért. A biztonságos élelmiszerfogyasztás 
egyik alapfeltétele, hogy az emberek tudatosan, saját 
egészségükre odafigyelve vásároljanak élelmiszereket. 
A legtöbb egészségügyi problémát a romlott élelmi-
szerek fogyasztása okozza, ezért különösen a gyorsan 
romló termékeknél célszerű a szavatossági idő ellen-
őrzése. Emellett egyre jobban számít az élelmiszerek 
minősége, amely nagyban függ az összetevőktől, amit 
egy tudatos, önmagára odafigyelő vásárlónak szintén 
nem árt ellenőrizni.

Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban komoly 
mozgalmak hívják fel az emberek figyelmét a tudatos 
vásárlásra, de vajon mennyire tudatosak a vásárlók a 
négy visegrádi országban?

Az összehasonlító kutatásból kiderült: nincs jelentős 
különbség a magyar, a lengyel, a szlovák és cseh élel-
miszervásárlási szokások között. Mind a négy ország-
ban többségben vannak a tudatos vásárlók, ám 
amíg a szavatossági időt a lakosság háromnegye-
de szokta ellenőrizni, addig az összetevőket alig 
több mint a fele.

A magyarok 77, a csehek 76, a lengyelek és szlo-
vákok 75-75 százaléka vizsgálja meg kisebb-na-
gyobb rendszerességgel az élelmiszerek szava-
tossági idejét. 

A megvizsgálás gyakoriságában azonban már felfe-
dezhető különbség, amíg minden harmadik magyar és 
lengyel vásárló ezt minden alkalommal megteszi, addig 
Csehországban és Szlovákiában ez csak minden ötödik 
fogyasztóra igaz. A csehek és a szlovákok inkább az 
adott termékektől teszik függővé a mustrát, a magyar 
és lengyel „gyanakvó alapossággal” szemben.

Az áruk minőségére már jóval kevesebben figyel-
nek oda: a csehek 55, a magyarok 53, a lengyelek 51, 
míg a szlovákok 50 százaléka ügyel arra, hogy rend-
szeresen ellenőrizze az általa vásárolt termék milyen 
összetevőket tartalmaz.

A megvizsgálás gyakoriságában, ebben az esetben is 
tapasztalható eltérés, míg a magyarok és lengyelek 
közül minden tizedik polgár ezt minden alkalommal 
megteszi, addig erre csak a szlovákok 5, míg a csehek 
3 százaléka hajlandó. A két ország polgárai ebben az 
esetben is hajlamosabbak a terméktől függővé tenni az 
ellenőrzés indokoltságát.
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Megdöbbentő adat, hogy minden negyedik ma-
gyar és lengyel polgár soha nem ellenőrzi, hogy 
az általa vásárolt élelmiszer miből készül, Szlo-
vákiában minden ötödik, míg Csehországban minden 
hetedik polgárra jellemző ez a nem tudatos fogyasztói 
cselekvés. 

A magyarok esetében a kutatási eredmények megerősí-
tették a sztereotípiákat, azaz, hogy a nők gondosabbak 
és körültekintőbbek az élelmiszervásárlásnál, mint a 
férfiak. A nők 82, míg a férfiak 72 százaléka ellen-
őrzi rendszeresen a szavatossági időt. A felmérés-
ből az is kiderült, hogy minden hatodik háziasszonynak 
érdemes megvizsgálnia amit a férje vásárol, hiszen a 
férfiak 16 százaléka soha nem ellenőrzi: romlott-e az 
általa megvásárolt élelmiszer.

A termékek összetevőire is a nők figyelnek oda jobban. 
Míg közel 60 százalékuk rendszeresen megvizsgálja az 
élelmiszerek minőségét, addig ugyanezt csak minden 
második férfi teszi meg.

1. ábra
Rendszeresen ellenőrzi a szavatossági időt

A nők jobban odafigyelnek 
az élelmiszerbiztonságra

2. ábra
Rendszeresen ellenőrzi az élelmiszerek összetevőit
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A kutatás alapján a Budapesten élő fogyasztók bizo-
nyultak a legtudatosabb élelmiszer vásárlónak. Őket a 
megyeszékhelyen élők követik, akik között ugyan sokan 
vannak a vizsgálatokat mindig elvégzők, de magas azok 
aránya is, akik ezt ritkán vagy soha nem teszik meg. 

Budapesten a vásárlók 85 százaléka ellenőrzi 
rendszeresen a szavatossági időt, a megyeszék-
helyeken 10 emberből 8 teszi ugyanezt. A vidéki 
városokban és a községekben ez az arány 75 százalék.

A budapestiek az élelmiszerek összetevőire is jobban 
odafigyelnek, hiszen 63 százalékuk ellenőrzi azt rend-
szeresen, ami szignifikánsan magasabb, mint a vidéki 
városokban és a községekben.

Budapesten a legtudato-
sabbak a fogyasztók

3. ábra
Rendszeresen ellenőrzi a szavatossági időt

4. ábra
Rendszeresen ellenőrzi az élelmiszerek összetevőit
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A kutatás eredményei azt mutatják: a fiatalok és a 
középkorúak között nincs jelentős különbség abban a 
tekintetben, hogy milyen rendszerességgel ellenőrzik a 
megvásárolni kívánt terméket, szemben az idősekkel, 
akik jóval kevésbé tudatos vásárlónak bizonyultak.

A 10 fiatalból és középkorúból 8 rendszeresen ellenőrzi 
a szavatossági időt, míg a nyugdíjasoknál ez az arány 
csak 67 százalék. (10-ből 7 ember).

Ugyanez a helyzet az összetétel ellenőrzésének tekin-
tetében, hiszen a fiatalok és a középkorúak közel 60 
százaléka ellenőrzi azt rendszeresen, az időseknél ez az 
arány azonban csak 44 százalék.

Megfigyelhető különbség, hogy a fiatalokhoz képest a 
középkorúak között dupla annyian (15 százalék) vannak 
azok, akik minden alkalommal megnézik a termékek 
összetevőit. A fiatalok inkább terméktől teszik függővé, 
hogy odafigyelnek az általuk vásárolt termék minőségé-
re.

Az idősek a legkevésbé tu-
datos élelmiszervásárlók

5. ábra
Rendszeresen ellenőrzi a szavatossági időt

6. ábra
Rendszeresen ellenőrzi az élelmiszerek összetevőit
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Minél magasabb az iskolai végzettsége valakinek, annál 
valószínűbb, hogy tudatos vásárlóként ügyel az élelmi-
szerbiztonságra.

Amíg a diplomások 92 százaléka ellenőrzi rendszeresen 
az áruk szavatossági idejét, addig a maximum 8 általá-
nossal rendelkezőknél ez az arány csupán 66 százalék.

Hasonló különbség tapasztalható az összetevők ellenőr-
zésénél, hiszen több mint másfélszer annyi diplomás fi-
gyel oda az élelmiszerek minőségére, mint a maximum 
8 általánossal rendelkező vásárló, akik közül minden 
harmadik soha nem vizsgálja meg, hogy mit tartalmaz 
az élelmiszer, amit megvásárol.

7. ábra
Rendszeresen ellenőrzi a szavatossági időt

8. ábra
Rendszeresen ellenőrzi az élelmiszerek összetevőit
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Mit lép a 
politika?

Az élelmiszerbiztonság gyakran kerül a politika érdeklő-
désének középpontjába, hiszen a fogyasztókat közvet-
lenül érintő kérdésben világos, biztonságpárti üzenetek 
megfogalmazására nyílik lehetőség. A botrányokról 
szóló első médiatudósítások napvilágra kerülése után 
a kormánypártok és az ellenzék szinte egymásra lici-
tálva igyekszik „rendet teremteni” az élelmiszerpiacon. 
A kormányzat azonnali lépésként az ellenőrzések szi-
gorításához, illetve az intézményrendszer átalakításá-
hoz, racionalizálásához nyúl. Az ellenzék rendszerint az 
ellenőrzést végző szervezet leépítésével, szétverésével 
vádolja a kabinetet, és szigorúbb büntetési tételeket, 
egyúttal kiterjedtebb importszabályozást akar.

A nagyobb élelmiszerbotrányok kirobbanásakor időről-
időre szóba kerül az ellenőrzésre jogosult intézmény-
rendszer megszilárdítása, átalakítása. Tény, hogy a 
hazai fogyasztók biztonságáért kilenc, gyakran párhu-
zamosan működő szervezet felelt 2006 végéig. Csak a 
legfontosabb szerveket említve az egészségügyi minisz-
ter irányítása alatt működő ÁNTSZ (illetve a kötelékébe 
tartozó az Országos Élelmiszerbiztonsági és Táplálko-
zástudományi Intézet), a Földművelési és Vidékfejlesz-
tési Minisztérium (FVM) állat-egészségügyi és növény-
egészségügyi hatóságai, a Magyar Élelmiszer-biztonsági 
Hivatal (MÉbiH), és a szociális és munkaügyi tárca alá 
rendelt Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (korábban 
Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség) mind jogosult volt 
az élelmiszerlánc egyes elemeinek kontrolljára. Míg 
azonban az ÁNTSZ döntően a gyártási és értékesítési 
folyamat higiénés ellenőrzését végezte, addig az eddigi 
gyakorlat szerint a földművelési miniszter alá tartozó 
szervezet volt a felelős a végtermék minőségi ellenőr-
zéséért. Így gyakori volt, hogy az éttermek, élelmiszer-
ipari egységek tisztaságát, munkafolyamatait vizsgáló 
ellenőrzésen azt nem nézték meg, hogy milyen anyagok 
kerülnek a késztermékbe.

Éppen idén októberben zárult le azonban a tavaly 
decemberi átcímkézési botrány idején, a kormányfő 
határozott fellépése nyomán megkezdett intézményi 
reform. A folyamat lényege, hogy az európai gyakorlat-
nak megfelelően a termelőtől a fogyasztóig („from farm 
to fork”) a teljes élelmiszerláncot egy kézben felügyel-
jék. A lánc annyira biztonságos, mint a leggyengébb 
eleme: bármely pontján fellépő rendellenesség hatással 
van a végfogyasztókra, ezét annak minden szakaszán 
szigorú és rendszeres ellenőrzésekre van szükség. A 
tavaly decemberi döntés értelmében a korábban több 
minisztériumhoz és hatósághoz tartozó ellenőrzéseket 
a földművelési miniszter alá rendelték. Jelenleg az FVM 
szervezetéhez tartozó országos főállatorvos felel az 
élelmiszerbiztonságért, az általa felügyelt csúcsszerv, az 

Ki kit ellenőriz?
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Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (MgSzH) Élelmi-
szer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóságán keresztül 
(amely az Országos Élelmiszervizsgáló Intézet jogutód-
jaként működik).

A kormány tavaly decemberi döntése1 nemcsak arról 
határozott, hogy a korábban az egészségügyi minisz-
terhez tartozó Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal 
kerüljön az agrártárcához, de arról is, hogy az ÁNTSZ 
kapcsolódó szervezetei is integrálódjanak az FVM 
szervezetébe. 2007 első felében zajlottak le azok az 
egyeztetések, amelyek a két tárca szerepmegosztását, 
illetve a szükséges törvénymódosításokat vizsgálták 
meg, és július 1-jével határozták meg az új intézmény 
indulási dátumát. A kisebb csúszással október 1-jén 
indult, átszervezett hivatalba átvették az ÁNTSZ több 
mint száz munkatársát is. Szintén az év második felé-
ben készítette el az FVM az október végéig a kormány 
elé kerülő, egységes élelmiszerlánc-biztonsági törvény 
tervezetét is, amelyet legkésőbb 2008-ban szándékoz-
nak elfogadni. A törvény célja nemcsak az egységes 
intézményi struktúrát összefogó, könnyebben kezel-
hető új szabályozás megteremtése, hanem a hatósá-
gi munka – elsősorban a vállalkozókat érintő – egy-
szerűsítését, illetve az új helyzetekhez történő gyors 
alkalmazkodás rendszerbe építését is célul tűzték ki a 
tervezet alkotói. Az egyébként a kormány által a feke-
tegazdaság visszaszorítását célul tűző frissen indított, 
„Fair Play”kezdeményezésben is fontos szerepet kapott 
törvénymódosítás azt is megnyugtatóan kívánja ren-
dezni, hogy mely közérdekű információkat kell és lehet 
azonnal nyilvánosságra hozni.

Magyarországon is találtak több tíz tonna holland ere-
detű baromfit, de nem ez volt az ágazatot érő legsúlyo-
sabb kár. A szigorított ellenőrzések miatt az EU-s piacra 
lépő hazai termelőknek is igazolniuk kellett a termékek 
dioxinmentességét, ám ezt a hazai laborok hiányában 
sokan nem tudták megtenni. 2005-ben és 2006-ban 
újabb, igaz kisebb horderejű esetek történtek Belgium-
ban és Hollandiában. 

Arról kevés szó esett a tavalyi botrányok idején, hogy 
éppen a Gyurcsány-kormány egyik első intézkedése volt 
2004. novemberében – a fűszerpaprika-botrány kirob-
banásakor – az élelmiszerbiztonsági szervezet átalakí-
tása. Akkor a 2003-ban uniós követelmények nyomán 
létrehozott, a hatósági ellenőrzések koordinációjától 
a tájékoztatásig számos funkcióval bíró, eredetileg az 
FVM kötelékébe tartozó élelmiszerbiztonsági hivatal 
(MÉbiH) kormányrendelet módosítással az egészség-
ügyi miniszter felügyelete alá került. A kormányfő ekkor 
éppen azzal indokolta a váltást, hogy az FVM gyak-

A „düsseldorfi lista”
A 90-es évek végén jelent  
meg, és azóta időről-időre 
felbukkan egy „a düsseldorfi 
egyetem gyermekrák-kutató 
klinikájának közléseként” 
feltüntetett lista az élel-
miszer- adalékanyagokról, 
amely „ártalmatlan”, „gya-
nús”, „veszélyes”, „egész-
ségkárosító” és „rákkeltő” 
csoportba osztva felsorolja 
ezen anyagok E-számait 
és azokat az élelmiszere-
ket – konkrét márka és 
terméknév megjelöléssel 
–, amelyek fogyasztását 
adalékanyag tartalmuk 
miatt nem javasolja. A lista 
felbukkanása után az OÉTI 
munkatársai tájékoztató 
anyagok publikálásával osz-
latták el az uniós szabvány 
szerinti E-rendszer körüli 
félreértéseket. Nem kizárha-
tó, hogy a konkurenciaharc 
áll az eset hátterében.
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rabban jelenik meg a termelők és gyártók érdekének 
képviseletében, mint a fogyasztókéban. A mindenkori 
átszervezések mögött meghúzódó esetleges politikai 
taktikát támaszthatja alá az a tény, hogy 2004-ben egy 
kevéssé sikeres, az uniós támogatások „hazahozásával” 
bajlódó agrártárcától a szintén szocialista egészségügyi 
miniszterhez került a terület. 2006-ban az egészségügyi 
reform által terhelt – és szabaddemokrata vezetésű – 
egészségügyi minisztériumtól a szocialista Gráf József 
személyében az ellenzék által is elfogadott, nehéz 
helyzetekben is többször bizonyított, jól kommunikáló 
vezetővel rendelkező tárcához delegálta az ügyeket a 
kormányfő. Gráf a döntést követő pártkongresszuson az 
MSZP elnökségébe is bekerült, ezzel nemcsak a vidék 
képviselete erősödött meg, de látszólag a fogyasztói 
érdekek megóvása is újabb lendületet kapott.

A 2006-os botrányok – elsősorban az átcímkézett élel-
miszert forgalmazó M.E.G.A. Trade-ügy – kirobbanását 
követően az ellenzék élesen bírálta a kormány reform-
lépéseit. Az MDF arra hívta fel a figyelmet, hogy a kor-
mány a 2007-es költségvetésben további 20 százalék-
kal csökkenteni szándékozik az élelmiszerbiztonságért 
felelős szervezet büdzséjét. Navracsics Tibor, Fidesz-
frakcióvezető úgy fogalmazott: a kormány a felelős az 
élelmiszerbiztonsági problémákért, mert szétverte a 
területért felelős közigazgatást. 

A Fidesz egyébként is aktívan foglalkozott az élelmi-
szerbiztonság kérdéseivel az elmúlt években. A 2005-
ös húsvéti sonka botrány kirobbanásakor tett a párt 
javaslatot arra, hogy olyan hivatalt állítsanak fel, amely 
minden hazánkba érkező import élelmiszert megvizs-
gál. Az uniós szabályok ezt nem tiltják, kizárólag azt 
nem engedik, hogy a külföldi áru szigorúbb elbánás 
alá essen, mint a hazai. A párt szakpolitikusai több-
ször hangot adtak annak, hogy az országosan kiterjedt 
laborhálózattal rendelkező ÁNTSZ meggyengítésével 
(jelentős létszámleépítésekkel, és költségvetési megvo-
nással, korábban privatizációval) nem használ a kor-
mány a területnek, ugyanakkor az egy kézben összpon-
tosuló szervezet létrehozása érdekében maguk is több 
javaslatot beterjesztettek. Az idén augusztusi dioxinnal 
kapcsolatos eseménysorozat („guargumi-ügy”) megerő-
sítette a párt álláspontját: sem az ellenőrzések, sem a 
lakossági tájékoztatás menete nem működik megfele-
lően. Legaktívabban Koszorús László, a párt fogyasztó-
védelemért felelős szakpolitikusa szólalt meg a kérdés-
ben, aki javasolta, hogy a hasonló esetekre riadóláncot 
hozzanak létre. Ennek értelmében a dioxin-ügyhöz 
hasonló botrány esetén 24 órán belül a közszolgálati és 
a kereskedelmi rádiókban és televíziókban is értesíteni 
kell a fogyasztókat, 72 órán belül pedig az összes ve-

Belga csirkevész
1999-ben tíz nappal az álta-
lános választások előtt két 
minisztere lemondása után 
átalakította kormányát a 
belga miniszterelnök az or-
szágban kirobbant dioxinos-
csirke botrány miatt. Min-
den bizonnyal az állatok 
tápanyagába beszivárgott 
motorolaj okozta szennye-
zés nyomán európai méretű 
tiltás került a belga húské-
szítményekre. Nemcsak a 
tojást és a baromfiterméke-
ket kellett sürgősen kivonni 
a piacról, hanem később a 
sertés- és marhahúst, illetve 
a tejet és tejtermékeket is, 
mint például a vajat. Belgi-
umban 1200 farmot vettek 
karantén alá. Az Unió min-
denféle belga hústermékre 
kiterjesztette a laboratóriu-
mi vizsgálatokat, illetve fon-
tolóra vette az 1999. január 
és június között készült 
termékek teljes kitiltását a 
közös piacról. Az Európai 
Bizottság ezen túlmenően 
minden belga terméket, 
amely 2 százaléknál több 
állati zsiradékot tartalmaz, 
kötelező laboratóriumi 
vizsgálatnak vetett alá.  Az 
akció hatására nemcsak a 
belga boltok polcai ürültek 
ki, de megbénultak a vizs-
gálatokat végző laborok, és 
óriási visszaesést könyvel-
hetett el a húságazat.
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szélyt jelentő élelmiszert vissza kell vonni a boltokból. 
A Fidesz kommunikációja érzékeny pontra tapintott. 
Amennyire határozott volt a kormányzat fellépése a 
tavaly decemberi tömeges átcímkézés idején, úgy idén 
augusztusban a 2006 óta működő, uniós kiterjedésű 
élelmiszer-monitorozási rendszer ellenére sokáig nem 
lehetett tudni, hogy mely élelmiszerekben van mérgező 
adalékanyag, illetve napokig a fogyasztók döntésére 
bízták, hogy fogyasztanak-e guargumis élelmiszereket. 
A bizonytalanságot, és a tehetetlenség érzetét az is 
növelte, hogy a hatóságok a vállalkozásokra mérlege-
lési körébe utalták a termékeikben található guargumi 
származékok bejelentését és bevizsgáltatását.

Az élelmiszerbiztonság problémakörének fontosságát 
felismerve a 90-es évek második felében merült fel 
kormányzati szinten az átfogó élelmiszerbiztonsági 
stratégia/program megalkotása. 1997-ben, nemzetközi 
példákra alapozva a népjóléti és a földművelési tárca 
alakult meg az Élelmiszerbiztonsági Tanácsadó Testület 
(ÉTT), melynek tagjai közt szerepeltek az élelmiszerbiz-
tonságban érdekelt minisztériumok, élelmiszerellenőrző 
hatóságok, országos hatáskörű szervek, tudományos 
intézetek, társaságok, érdekképviseleti szervek és a 
fogyasztók képviselői.

Az ÉTT első helyzetelemzése 2000-ben jelent meg, 
majd a testület több egészségügyi program kidolgo-
zásában is segédkezett. A Fidesz-FKgP-kormány által 
2001. augusztusában elfogadott, tíz évre szóló „Egész-
séges Nemzetért Népegészségügyi Program” két fejeze-
te is foglalkozott a kérdéssel.2 A részletesen megfogal-
mazta a célokat, eszközöket, akciókat és a szükséges 
indikátorokat, azonban a mai viszonyoktól eltérő kör-
nyezetben született: ekkor döntően a háztartásokban 
történő fertőzések jelentették az igazi veszélyt, míg ma 
sokkal több szó esik a szervezetten hazánkba kerülő 
élelmiszerek okozta kockázatról. A 2002-ben már a 
szocialista-szabaddemokrata kormány által életre hívott 
„Egészség évtizedének Johan Béla nemzeti program-
ja” kisebb hányadát szánták a területnek, ugyanakkor 
megjelölték egy önálló nemzeti stratégia szükségessé-
gét. A 2004-ben kialakított nemzeti élelmiszerbizton-
sági program már az élelmiszer-lánc szemléletet tette 
magáénak: a környezeti szennyezettségtől az előállí-
tási technológián át az értékesítésig kívánj elemezni a 
lehetséges kockázatokat, és az átfedésektől és fehér 
foltoktól mentes szabályozás és ellenőrzés kialakítását 
célozza meg. A programról és annak végrehajtásáról 
azonban – feltehetőleg az eddigi hatásköri bizonyta-
lanságok miatt – kevés szó esett a nyilvánosságban, a 
kormányzati kommunikátorok nem hivatkoznak a benne 
foglaltakra.

Stratégiai igénnyel



Társadalmi Klíma Riport 3.

14

A Fidesz politikai stratégiája azt jelzi: a párt bízik ab-
ban, hogy a választók továbbra is növekvő jelentőséget 
tulajdonítanak a fogyasztóvédelmi és élelmiszerbizton-
sági kérdéseknek. Ezt mutatja, hogy mindkét terület 
jelentős szerepet kapott a párt hosszú távú program-
jának megalkotását végző – Navracsics Tibor koordi-
nálta – „Jövőnk vitasorozatban”. Az év közepére tetsz-
halottságba merült, de a tervek szerint decemberben 
programmal előálló kezdeményezés honlapján konkrét 
javaslatokat találhatunk az élelmiszerbiztonság meg-
szilárdítása érdekében. Az elemzés szerint a hatásköri 
zavarok továbbra is a rendszer gyenge pontját képe-
zik, ezért a Miniszterelnöki Hivatalon belül működő, 
kormánymegbízott, vagy kormánybiztos által irányított 
Élelmiszerbiztonsági Koordinációs Iroda képében maga-
sabb szintre kell emelni a terület irányítását. A javasla-
tok fontos elemét képezi a lakossági tájékoztatás köz-
pontosítása is. Az elmúlt évek tapasztalataira alapozva 
a párt szakértői azt javasolják, hogy ne a vizsgálatokat 
végző szervek végezzék a feltárt esetekkel kapcsolatos 
közzétételi tevékenységet, hanem erre kizárólag a köz-
ponti koordináló hatóságnak legyen jogosultsága. Ezzel 
elérhető lenne, hogy gyors és hiteles információkat 
kapjon a széles közvélemény a lehetséges veszélyekről, 
és elkerülhető lenne a bejelentések nyomán gyakorta 
kialakuló pánik is.

Madárinfluenza
A számos influenzavírus közül, amely a 
szárnyasokat veszélyezteti, a H5N1 jelű 
vált széles körben ismertté. Ez a vírus 
ugyanis egyrészt rendkívül fertőzőképes a 
baromfiállományban, másrészt genetikai-
lag nem áll távol az emberre is veszélyes 
vírusoktól. A világszerte tapasztalt pánikot 
ez utóbbi tulajdonsága okozta: 1997-ben 
és 2003-ban a kórokozó bizonyítottan 
emberi fertőzést és haláleseteket okozott 
Dél-Kelet-Ázsiában. 
A H5N1-et vándormadarak terjesztették el 
a világon, és azóta évről évre előfordulnak 
elszigetelt esetek. Az eddigi tudományos 
vizsgálatok szerint a beteg állatokkal 
fenntartott közvetlen, tartós kontaktus 
szükséges az emberi fertőzéshez. A vírus 
nem terjed emberről emberre, és főzés 
hatására elpusztul. Bár több millió szár-
nyast pusztított el 2003 óta, embereknél 
alig 200 fertőzést erősítettek meg a vizs-
gálatok. Ezek hat országban, Kambodzsá-
ban, Kínában, Vietnamban, Indonéziában, 
Thaiföldön és Törökországban fordultak 
elő. A halálozási arány 50 százalék feletti.3  

A madárinfluenza már 2003 óta okozott 
veszteségeket a baromfiágazatnak, azon-
ban a betegség európai megjelenése, 
majd a megerősített hazai fertőzések 
2005-öt tett a szárnyastartók sötét évé-
nek. Mintegy egymillió baromfit irtottak ki 
megelőző intézkedésként, leginkább Bács-
Kiskun megyében. A helyzetet tovább 
súlyosbította, hogy a politikai szereplők 
viselkedése (kezdettől az emberi egészsé-
get veszélyeztető aspektusok hangsúlyo-
zása, az emberi vakcina-fejlesztés reflek-
torfénybe helyezése, önmaguk beoltása 
sajtóakció keretében, stb.) felnagyította 
a kérdés humán-egészségügyi jelentősé-
gét. Egy 2005. decemberi reprezentatív 
közvélemény-kutatás szerint a fogyasztók 
mintegy ötöde, azaz másfél millió ember 
döntött úgy a híradások nyomán, hogy 
nem vagy kevesebb baromfit fogyaszt.4  
Az ágazat a járványnak köszönhetően, 
az állat-egészségügyi korlátozások 2006 
őszi feloldásáig több tízmilliárd forintnyi 
veszteséget szenvedett el, aminek csak 
csekély részét fedezi az uniós és hazai 
kárenyhítés. 
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Míg az Európai Bizottság idén éppen azt ünnepli, hogy 
a római szerződés megkötése óta 50 éves a kontinen-
tális léptékű, egységes színvonalú élelmiszerbiztonság5, 
addig sokan éppen az EU-t okolják a szaporodó bot-
rányokért. A sajtóban nyilatkozó szakemberek rendre 
megerősítik: az uniós csatlakozás óta lazultak a beho-
zatali szabályok, illetve egyre kevesebb ellenőrzésen 
esik át a polcokra kerülő áru. 2007-ben, az Unióból 
érkező lejárt szavatosságú élelmiszerek felbukkanását 
követően például a Fidesz több esetben emelt hangot 
az ellen, hogy az uniós csatlakozással kiszolgáltatottá 
vált hazai fogyasztókat nem védi meg a kormány. Ezzel 
összecsengett, hogy nem sokkal a botrány kirobbanása 
után fény derült a szintén jogtalanul hazánkba szállított 
hulladékszállítmányok létére is.

Az agrárpolitika számára a veszélyes import élelmisze-
rek megjelenése a piacon kapóra jön a protekcionista 
elvek megfogalmazásakor. A hazai madárinfluenzás 
megbetegedéseket követően beviteli tilalmat hirdető 
Oroszországot, vagy a hasonló eszközökkel gyakran 
élő Nagy-Britanniát is vádolták már azzal, hogy vol-
taképpen a piacvédelem a döntések mögötti igazi ok. 
Itthon Font Sándor, a Fidesz agrárpolitikusa a nagyobb 
élelmiszerbiztonság érdekében azt javasolta idén febru-
árban, hogy az élelmiszereket vonják ki az áruk szabad 
mozgásáról szóló uniós irányelv alól. Ez nyilvánvaló 
üzenet volt a hagyományosan a Fidesz táborába sorolt 
mezőgazdasági vállalkozók felé: a Fidesz az Unióban 
is a hazai termelők érdekeit képviseli. Igaz a M.E.G.A.-
botrányt követően Gráf József is határozottan fogalma-
zott, „azt a szemetet, amelyet néhányan élelmiszernek 
neveznek, kisöpörjük az országból” – nyilatkozta. A 
központi politika is igyekezett üzenni a hazai termelők-
nek és gyártóknak: Süth Miklós főállatorvos több fóru-
mon is elmondta tavaly decemberben: a hazai élelmi-
szerek biztonságosabbak.

Az Unió 2000-ben az új évtized egyik jelentős kihívása-
ként definiálta a biztonságos élelmiszerpiac megterem-
tését. Még abban az évben elfogadták a számos akció-
programot útnak indító Fehér Könyvet, amely céljaként 
a fogyasztói bizalom visszaszerzését fogalmazta meg, 
és ennek eszközéül a „szántóföldtől az asztalig” elv 
mentén a teljes élelmiszeripari és kereskedelmi verti-
kum ellenőrzését jelölte meg. A könyvben megfogalma-
zott alapelveket a 2002-ben elfogadott általános élelmi-
szertörvény6 ültette át a gyakorlatba, amely nemcsak a 
tagállamok számára kötelező, de számos külső partner 
is elfogadta feltételeit. Még 2002-ben létrejött az Eu-
rópai Élelmiszer-biztonsági Hivatal7 (European Food 
Safety Authority - EFSA), amely szakértői szervezetként 
elsősorban tudományos kockázatbecsléssel segíti a 

Kiváló hazai

Mérgező pirospaprika
2004. októberében tömege-
sen vonták vissza a boltok 
polcairól a márkás hazai 
fűszerpaprikát. Az aflatoxin 
nevű mérget – amely a 
magyar fűszerpaprikához 
kevert brazil exporttermék-
ből került az áruba – először 
a hazai piac kétharmadát 
lefedő három gyártó, a 
Szegedi Fűszerpaprika Rt., 
a Kalocsai Fűszerpaprika 
Rt. és a Sükösdi Házi Pi-
rospaprika Kft. termékei-
ben mutatták ki. A botrány 
azonban nemcsak a mérge-
zőanyag körül bontakozott 
ki. Az is kiderült, hogy a 
nagy mennyiségben kever-
tek import anyagot a hazai 
paprikához, holott a föld-
rajzi áruvédjeggyel ellá-
tott termékek esetében ez 
nem megengedett. Az első 
fokon idén szeptemberben 
zárult ügyben a Szegedi 
Fűszerpaprika ZRt. 10 millió 
forintra büntették. Az ártal-
mas közfogyasztási cikkel 
való visszaélés vádpont-
ban a cég három vezetőjét 
felmentették, a fogyasztók 
megtévesztéséért pedig két 
vádlott kapott pénzbünte-
tést. Az ügyész a felmenté-
sek ellen fellebbezett.
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döntéshozók munkáját. 

Szintén a Fehér Könyv irányelvei mentén alakították ki 
az Európai Unió Élelmiszer és Takarmány Gyors Veszély 
Jelző Rendszerét (RASFF), amely naprakész informáci-
ót ad a tagállamoknak az EU-ban keringő élelmiszerek 
minőségről, lehetséges veszélyekről. Igaz a jelzőrend-
szer működését nehezíti, hogy ami az egyik országban 
határérték feletti szennyezésnek számít, azt máshol 
normális értéknek fogadják el, így gyakran feleslegesek 
a hivatalból elindított vizsgálódások.

Az EU kiterjedt szabályozási kísérlete azonban két 
problémát mindenképpen felvet. Egyrészt az egységes 
szabályok sokszor enyhébbek, mint a korábban érvény-
ben lévő nemzeti törvények. Például a hazai húsiparban 
2004 előtt szigorúbb volt az ellenőrzés, a hús útját a 
vágástól az asztalig „papírozták”, ma már csak a vágás 
tényét kell bejelenteni. Ugyanez igaz az importsza-
bályozásra is: míg korábban a behozott árut minden 
esetben vizsgálták, ma már csak szúrópróbaszerű ellen-
őrzések vannak, ha a kereskedő szakhatósági engedély-
lyel bíró telephelyen végzi tevékenységét. Azaz: míg 
az Unió szigorúan ellenőrzi a határain belülre érkező 
árut, a szövetségen belül mozgó termékek a korábbinál 
lényegesen szabadabban áramlanak. 

És akkor nem esett még szó a feketegazdaság szerepé-
ről. A tavalyi rohamszerű ellenőrzéseken elkobzott hús-
áru jelentős része származott be nem jelentett (szür-
ke) vágásokból, ellenőrizhetetlen körülmények között 
nevelt állatokból. Az óvatos becslések 20, a bátrabbak 
akár 40 százalékosra is teszik az ellenőrizetlen termé-
kek arányát az élelmiszergazdaságban. Ehhez kapcsoló-
dik, bár inkább a valódi problémáról tereli el a figyelmet 
a házi disznóvágások állítólagos beszüntetése körül 
időről-időre fellángoló vita. Az ellenzék többször gyanú-
sította meg a szaktárcát azzal, hogy az EU-s irányelvek 
bevezetése miatt betiltja a házilagos sertésfeldolgozást, 
amit az FVM rendre cáfolt. Az uniós szabályok elvben 
azonban valóban vonatkoznak a házi sertéstartásra és 
vágásra is. Szakértők hozzáteszik, hogy a laza szabá-
lyozás és ellenőrzés nagymértékben gyarapíthatja a 
fekete húspiac forrásait.

Bár Magyarországon az uniós irányelveknek megfelelő 
élelmiszertörvény8, és a termékösszetevőket részlete-
sen leíró Élelmiszerkönyv van érvényben, a fogyasztók 
szándékos megtévesztését, illetve az élelmiszerbizton-
ságot veszélyeztető cselekedeteket sokak szerint nem 
szankcionálja eléggé a büntetőjog. Tény, hogy a Btk. 
nem tesz jelentős különbséget a között, ha valaki kis 
mennyiségben, illetve üzletszerűen követ el visszaélést 
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élelmiszerrel, esetleg közegészségügyi veszélyt okoz.

A tavalyi átcímkézési botrány során a miniszterelnök is 
utalt arra parlamenti felszólalásában, hogy a jogalkal-
mazók gyakran nem sújtanak le kellő szigorral9: például 
egyetlen esetben sem alkalmazták korábban a vétkes 
üzletvezetőkkel szemben a foglalkozástól eltiltást mel-
lékbüntetésként. Bár politikai oldalról többször felmerült 
a szigorítás igénye, tavaly óta szakmai részről is egyre 
gyakrabban hallunk ilyen hangokat. A különböző élelmi-
szeripari terméktanácsok vezetői körében tartott tavaly 
decemberi minisztériumi egyeztetés során merült fel, 
hogy az élelmiszerhamisítás kerüljön át a szabálysérté-
sek közül a büntetőjog keretébe. 

A parlament 2007. márciusában eseti bizottságot hozott 
létre a fogyasztóvédelmi kérdések tisztázására, amely-
nek mandátumát októberben 2008 végéig meghosz-
szabbította. A bizottság meghallgatta a téma szakértőit, 
illetve a fogyasztóvédelemmel foglalkozó civil szerve-
zeteket. A testület egyelőre nem készített elő törvény-
módosításokat, azonban a kormány fogyasztóvédelmi 
stratégiájához a civil szervezetek támogatási rendszerét 
átalakító javaslattal járulna hozzá. A bizottság szerint a 
fogyasztókat tájékoztató civil intézményi háló gyenge, 
ezért olyan alapot hoznának létre, amely egyrészt a 
kárt okozó cégek bírságaiból, másrészt a szektor egyéb 
szereplőinek felajánlásaiból finanszírozná a bírságokból 
egyébként áttételesen már ma is részesülő nonprofit 
szervezeteket.

A Fidesz 2006. decemberében törvénymódosító javas-
latot nyújtott be annak érdekében, hogy az élelmiszer-
hamisítást, a fogyasztók megtévesztését keményebben 
szankcionálja a Btk. A javaslat szerint10 a rossz minő-
ségű élelmiszerek forgalmazása, valamint a minőség 
hamis tanúsítása egyes minősített esetekben 10 évig 
terjedő szabadságvesztéssel is járhatna, a jelenlegi 
legfeljebb három évvel szemben. A törvénymódosítást 
az országgyűlés azonban nem szavazta meg. A nyo-
mozás és a bírósági procedúra elhúzódása sem javítja 
a fogyasztók biztonságérzetét. A tavaly nagy figyelmet 
kapott átcímkézési botrány két főszereplője, a M.E.G.A. 
Trade Kft. és a Pálma Fruit 90 Kft. elleni nyomozást 
máig nem zárta le a Nemzeti Nyomozóiroda, így még a 
vádemelés sem történt meg.
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Az élelmiszer-biztonság kérdése az élelmiszer-ipar 
szereplői számára egyelőre időszakos válságként merül 
fel. Az ügyek – bár alkalmanként érzékeny veszteséget 
okoznak az érintett szektoroknak – nem érték el azt a 
rendszerességet, hogy megelőző kommunikációra kész-
tessék az érintett vállalatokat. Feltehetően az egyes pi-
aci szereplők vonakodnak attól, hogy az ügyfelvetéssel 
„magukra húzzák” az ezzel járó kockázatokat is, tehát a 
fogyasztók a márkával azonosítsák a problémát, míg a 
többi szereplő hallgat.

Kezdeményező, pozitív kommunikációt, a biztonság 
imázsának építését ágazati szinten láthattunk. A legin-
tenzívebben 2005-ben jelentkező madárinfluenza-vál-
ságra válaszul adott óriásplakát-kampány, és a jelenleg 
is látható, a sertéshús előnyei közül többek között a 
„megbízhatóságot” kiemelő kültéri kampány termékcso-
portot és nem márkákat említ.

Az előbbi – melynek arca „Laci bácsi”, az egyik kereske-
delmi tévé ismert szakácsa – arra hívta fel a figyelmet, 
hogy a hatósági állatorvos ellenőrizte szárnyashúsok 
biztonságosan fogyaszthatóak. A hirdetések a Barom-
fi Terméktanács által 2002-ben létrehozott „magyar 
baromfi” brand mögött meghúzódó biztonsági garan-
ciákra irányította a figyelmet. A „magyar baromfi – a 
bizalom védjegyével szlogen azt sugallta, hogy a ha-
tósági állatorvos által ellenőrzött szárnyastermékek 
fogyasztása teljesen biztonságos. A kiterjedt kampány 
szinte teljes média-lefedettséggel folyt (televízió: RTL 
Klub, m1, Viasat, Nap-kelte, Duna TV, Hír TV, m2; írott 
sajtó: Fakanál, Meglepetés, Praktika, Nők Lapja, Nők 
Lapja Konyha, Wellness, Családi Lap, Recepttár, Sikk, 
Cosmopolitan, Exit; on-line: [origo] és aloldalai).

A Koltai Róbert színész arcával megtámogatott, ser-
téshús-fogyasztást népszerűsítő óriásplakátokat és 
hirdetéseket a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési 
Minisztérium alá rendelt Agrármarketing Centrum, a 
Vágóállat- és Hús Terméktanács, a Húscéh és a Magyar 
Húsiparosok Szövetsége közösen jegyzi. A reklámkam-
pány, amely kiterjed rádióhirdetésekre és a nyomtatott 
sajtóban elhelyezett PR-cikkekre, kettős célt szolgál: a 
sertéshús pozícióinak erősítését a többi táplálékformá-
val szemben, amit a vörös húsok megkopott, egészség-
telenséggel rokon imázsa kényszerít ki, és a magyar 
termék megbízhatóságának hangsúlyozása az import 
húsokkal szemben. Ez pedig átvezet bennünket a ma-
gyar élelmiszeripar imázsépítő tevékenységéhez. 

A rövid távon, ismétlődően jelentkező élelmiszer-biz-
tonsági botrányok könnyebb kezelését is szolgálja a 
„magyar áru = biztonságos termék” képlet rögzítése, 

Hogyan reagál 
az üzleti élet?

Márkahűség

Szlovák sonka
A 2005 tavaszán a magyar 
boltok polcaira került – a 
hazainál lényegesen olcsóbb 
– szlovák húsvéti sonkáról 
kiderült, hogy nem son-
ka, hanem lapocka, illetve 
az is, hogy mindössze 59 
százaléka volt csupán hús. 
További 41 százaléka vízből, 
beinjektált szójából, illetve 
egyéb adalékanyagokból 
állt.
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azaz a márkázás erősítése. Különösen fontos ez azon 
termékcsoportok esetében, ahol nincs lehetőség a 
gyártó cégek prémium kategóriás pozicionálására, a 
termék jellegéből vagy a vállalat szerény marketing-
lehetőségeiből fakadóan. A legelterjedtebb brandet, az 
FVM Agrármarketing-Centruma által gondozott „Kiváló 
Magyar Élelmiszer” védjegyet hordozó mintegy három-
száz termék minőségét a cím odaítélésekor és utána is 
folyamatosan ellenőrzik.  A magyar élelmiszeripar ilyen 
irányú törekvéseit kormányzati hátszél is segíti. Példa 
erre Gráf József miniszter 2005 decemberi bejelentése, 
ahol sikerként könyvelte el a „külföldről behozott, nem 
megfelelő minőségű” termékek kiszorítását Magyaror-
szágról, vagy Süth Miklós a 2006 decemberi minőség-
ellenőrző kampányt értékelő kijelentése, amiben meg-
fogalmazza: a hazai élelmiszerek biztonságosabbak a 
külföldieknél.

A gyártók gondosságát, és a pozitív imázsépítés erő-
feszítéseit azonban továbbra is veszélyeztetik a forgal-
mazók (üzletek, raktárak, vendéglátóipari egységek) 
esetében tapasztalható visszásságok. A fogyasztókra 
leselkedő két fő veszélyforrást az ételeket nem szak-
szerűen elkészítő vendéglők, illetve a rossz minőségű, 
nemegyszer lejárt szavatosságú alapanyagok jelentik.

Pedig a szabályozás készen áll. Az egyes termékekre 
vonatkozó, pillanatnyi értékeket és állapotokat alapul 
vevő szabályozás helyett az Európai Unióban és ha-
zánkban is a teljes folyamatot ellenőrzés alatt tartó 
HACCP-rendszer (Hazard Analysis, Critical Control Point 
– Kockázatelemzés, Kritikus ellenőrzési pontok) szerint 
kell ellenőrizni az élelmiszerek előállítását, feldolgo-
zását és forgalmazását. A rendszer az amerikai űrku-
tatási programból ered, és eredeti célja az volt, hogy 
garantálja: az űrhajósok teljesen megbízható ételeket 
visznek magukkal útjaikra. Ezt a hagyományos, csak a 
készterméket vizsgáló módszerek nem tudták szavatol-
ni.

A HACCP abban hozott áttörést, hogy az alapanyagok 
megtermelésétől a fogyasztás pillanatáig vizsgálja az 
élelmiszer és az egyes összetevők kezelésének, táro-
lásának és felhasználásának útját. Ennek során azo-
nosításra kerülnek az úgynevezett kritikus pontok (a 
lehetséges veszélyforrások), és azok a határértékek, és 
biztonsági feltételek amelyeknek az egyes állomásokon 
meg kell felelni. 

A gyakran mindent megoldó varázsigeként használt 
HACCP diadalútját a konzerviparban már a hetvenes 
években megkezdte, ám hivatalos módszertanát csak 
1993-ban rögzítette az ENSZ Élelmiszerügyi és Mező-

HAPCI? HACCP!
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gazdasági Szervezete (FAO). Az irányelvek még abban 
az évben átkerültek a Magyar Élelmiszerkönyvbe. A 
rendszer elterjedését ezután már semmi sem tudta fel-
tartóztatni. Így előírja alkalmazását a 2003-as élelmi-
szer-törvény, és számos FVM-rendelet is. Mára a szab-
vány ISO-kompatibilissé lett, alkalmazását 2005-től az 
„ISO 22000” minősítés tanúsítja.

A HACCP hét alapelvet sorol fel, amit alkalmazása során 
érvényesíteni kell: (1) veszélyelemzés, (2) a szabályo-
zást igénylő kritikus pontok (fázisok, szakaszok) meg-
határozása, (3) az egyes határértékek felállítása, (4) a 
felügyelő rendszer felállítása, (5) az esetleges helyesbí-
tő lépések meghatározása, (6) a rendszer hatékonysá-
gát igazoló eljárások felállítása, (7) a nyilvántartás és 
dokumentáció biztosítása.

A HACCP olyan univerzális, rugalmasan alkalmazkodó, 
mindig az egyedi sajátosságokból kiinduló módszer, 
amelyet ma Magyarországon az élelmiszertermelés, 
feldolgozás és forgalmazás során minden esetben 
alkalmazni kell. A rendszer előnye, hogy bevezetése 
egy boltban vagy vendéglátóhelyen nem elegendő, ha 
az ellenőrzés pillanatában rendben találják a higiéniás 
viszonyokat, tehát nem egy pillanatnyi állapotnak kell 
ellenőrizhetőnek lennie. A teljes minőségbiztosítási fo-
lyamatot lehet ellenőrizni segítségével.

Ez ugyanakkor a rendszer hátránya is: többletadmi-
nisztrációjával bevezetése pluszmunkát okozott, külö-
nösen a kis- és mikrovállalkozások számára, amit az 
FVM és a GKM pályázatokkal segített. Ugyanakkor az 
Élelmiszerkönyv is megjegyzi, hogy a rendszer kiépí-
tésének első lépése egy önálló munkacsoport felállítá-
sa, amihez a kisebb szereplőknek külső segítséget kell 
igénybe venniük. Ez pedig új lehetőségeket teremtett a 
minőségbiztosítással foglalkozó tanácsadó és hitelesítő 
cégek számára. 

A megfelelő szabályozás és ellenőrző rendszerek ön-
magukban azonban nem elégségesek. A tapasztalatok 
azt mutatják, hogy a kiszabott, összesen a több száz 
milliós bírságok sem bírnak kellő visszatartó erővel, 
mivel a várható tisztességtelen profitból bőven fedez-
hetőek. Ráadásul, számos jogi kiskapu teszi lehetővé, 
hogy a rajtakapott vállalkozások folytassák jogsértő 
tevékenységüket. Bár a veszélyes élelmiszereket a 
hatóság lefoglalja, a működési engedélyeket ideiglene-
sen bevonják, arra nincs garancia, hogy a vállalkozók új 
néven tovább folytassák tevékenységüket – ez egyéb-
ként a bírság elkerülésére is lehetőséget teremt. Tetézi 
a gondot, hogy számos megbírságolt vállalkozás csődbe 
menekül – a bírságok jelentős része így behajthatatlan 

Bizalmi kérdés?
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marad. A kereskedők pedig nem kötelesek tájékozódni 
beszállítóik múltja felől.

A bírságok további emelése mellett a nyilvánosság 
lehetne a megfelelő visszatartó erő: egy olyan fekete-
lista, amin egyértelműen kiderül, hol, milyen visszássá-
gokat találtak az ellenőrzések során. Magyarországon 
azonban ez sem működik jól. Bár csak idén nyáron több 
mint harmincezer hatósági ellenőrzés során mintegy 
félmilliárd forint bírságot szabtak ki, az elmarasztalt 
vállalkozásokról a fogyasztók aligha tudnak informálód-
ni. A mintegy kétezer, vendéglátáshoz kötődő, élelmi-
szer okozta megbetegedéshez és a közel négyezer, idén 
nyáron megbírságolt büféhez és vendéglőhöz mérve 
értelmezhetetlenül kevés, összesen öt vendéglátóhely 
szerepel ugyanis az ÁNTSZ „feketelistáján”.11 

2006 augusztusáig a rendezetlen jogi szabályok és a 
különböző hatóságok tisztázatlan hatáskörei miatt nem 
volt lehetőség rá, hogy az állampolgárok megismerjék 
azokat a vendéglátóhelyeket, ahol bizonyítottan meg-
betegedések fordultak elő a rosszul felhasznált ételek 
miatt, azóta ezek az akadályok. 2007 elején maga 
Péterfalvy Attila adatvédelmi biztos is felhívta a figyel-
met arra a problémára, hogy az állat- és növényvédelmi 
intézetek vizsgálati eredményei – bár közérdekű adatok 
– nem megismerhetőek. 
A hatóságoknak ugyanakkor jó okuk van rá, hogy kerül-
jék a bűnösök elhamarkodott megnevezését: a megbír-
ságolt cégek gyakran élnek fellebbezéssel a határozat-
tal szemben, amiben a mintavétel körülményeit vagy 
a vizsgálati módszerek hitelesítését támadják meg. 
Amennyiben beadványuk megáll, jó eséllyel pályázhat-
nak kártérítésre az ellenőrző hatósággal szemben, amit 
a csökkenő költségvetési forrásból gazdálkodó szervek 
érthető okokból nem szívesen kockáztatnak.12

Mint bebizonyosodott, a termékek megjelölésére és 
azonosítására használt vonalkód rendszer önmagában 
nem alkalmas a termékek pályájának nyomon köve-
tésére a vásárlás pillanatáig, hiszen csak pillanatnyi 
információt rögzítenek. Megoldást a tengerentúlon 
rohamosan terjedő, új elektronikus jelölési forma, a 
rádiófrekvenciás azonosítás (RFID) jelenthet. Ennek 
lényege, hogy a termékekre egy kisméretű chipet rög-
zítenek, ami a gyártás, szállítás, tárolás során számos 
adatot rögzíteni képes. Ezek folyamatosan szinkroni-
zálva vannak központi elektronikus adatbázisokkal, így 
utólagos manipulálásuk nem lehetséges. Magyarorszá-
gon elterjedését egyelőre a viszonylag magas költségek 
hátráltatják, 2007 tavaszán mindössze egyetlen gyógy-
szergyártó alkalmazta a rendszert. Egy chip ugyanis 
20-30 forintba is kerülhet.14 

Húsvéti tojások
A 2005-ös húsvéti ellen-
őrzésekkor a hatóságok 
bukkantak rá 22 ezer lejárt 
szavatosságú, átcsomagolt 
és meghamisított tojásra az 
egyik budapesti áruházban.

RFID – a vonalkód 
utódja?
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Állatorvosi ló:
a M.E.G.A. Trade-botrány

Az évente megsemmisített közel 3500 
tonna élelmiszerhez képest nem jelent 
sokat az a pár száz tonna  lejárt szavatos-
ságú, ám átcímkézéssel frissnek feltünte-
tett, külföldről Magyarországra hozott áru, 
amit a M.E.G.A.-cégcsoport Pest és Heves 
megyei raktáraiban találtak az ellenőrzé-
sek során. (A pontos nagyságrend meg-
becsülhetetlen, csak annyi bizonyos, hogy 
több mint másfél milliárd forint értékben 
terítettek élelmiszert országszerte 2006 
októbere és decembere között.) Ám az 
ügy kapcsán a legszélesebb nyilvánosság 
is szembesülhetett azzal, mennyire kiszol-
gáltatottak a vásárlók. Az élelmiszer-ága-
zat imázsa komoly pofont kapott.
Kiderült, a cégcsoport szinte az összes 
nagy kereskedelmi hálózattal kapcsolat-
ban állt, és mintegy négyszázféle élel-
miszer szavatossági idejét változtatta 
meg – igaz, ebből nem tudni, mennyi 
volt a lejárt szavatosságú. A rendőrségi 
nyomozás, ami „rossz minőségű termék 
forgalomba hozatala” miatt indult, a mai 
napig nem zárult le, és sajtóértesülések 
szerint nemzetközi „élelmiszer-maffia” 
körvonalai is felsejlettek az olasz, német 
és francia szállal is bíró ügyben. A problé-
mát az jelenti, hogy pusztán a tettenérés 
pillanatában lefoglalt raktárkészlet alapján 
csak kis büntetési tétellel kecsegtető vád 
emelhető.
A cég két ügyvezetője a botrány kipat-
tanása után eladta a vállalkozást. Az új 
tulajdonos egy ukrán állampolgárságú nő.
A cégcsoporttal kapcsolatban álló áruház-
láncok semmit sem gyanítottak, hiszen 
a M.E.G.A. cégek zavartalanul működtek 
azután is, hogy 2006 tavaszán 112 ton-
na, 2005 végén pedig több mint 70 tonna 

romlott húst találtak raktáraiban. Az ezek 
után kivetett bírság jelentős része már 
most is hivatalosan behajthatatlannak 
van elkönyvelve – a M.E.G.A. számlákkal 
támasztotta alá, hogy az ellenőrzést meg-
előzően továbbértékesítette a húst egy 
fellelhetetlen kft-nek.
A cég polgári peres úton fellebbezett egy 
másik kirótt büntetés ellen, aminek tár-
gyalása várhatóan akár évekig is elhúzód-
hat.
A M.E.G.A. Trade ügyben kiderült, hogy 
az Európai Unión belüli élelmiszer-mozgá-
sok, így a hazánkba érkező szállítmányok 
ellenőrzése gyenge. A korábbi, szinte 
állandó állatorvosi jelenléttel szemben a 
csatlakozás óta a törökbálinti depóban 
(ahol az ügy kipattant) évente például 
kétszer tartottak ellenőrzést. A lebukás-
hoz egy olyan ellenőrzés vezetett, amit a 
cég maga kért, hogy új raktárát engedé-
lyeztesse.
Az ügy kapcsán megszólaló bolthálózatok 
közül az Auchan kilátásba helyezte, hogy 
a jövőben a forgalmazó-cégek helyett le-
hetőleg közvetlenül a termelőktől vásárol, 
előnyben részesítve a magyar forrásokat. 
A CBA pedig úgy döntött, visszaállítja az 
uniós csatlakozás előtti minőségellenőrzé-
si rendszert, aminek értelmében minden 
importterméket előzetesen bevizsgál-
tatnak, ahelyett, hogy pusztán a szállít-
mány dokumentációjában bíznának.13  A 
nagyobb kereskedelmi láncok egyébként 
gyorsan felismerték, hogy hitelük meg-
tartása érdekében együtt kell működniük 
a hivatalos szervekkel. A bolthálózatok 
megállapodtak, hogy negyedévente talál-
koznak az FVM képviselőivel, és együtt-
működnek a hamisítók visszaszorítása 
érdekében. Arról nincsen hír, hogy ezek 
az egyeztetések valóban létrejöttek-e a 
későbbiekben.
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Mit üzen
a média?

Az utóbbi években egyre-másra bukkantak fel a médi-
ában azok a hírek, amelyek szerint hamísított, egész-
ségre veszélyes, vagy lejárt szavatosságú élelmiszerek 
kerültek tömegesen a boltok polcaira. Az élelmiszer-
biztonság azok közé a kérdések közé tartozik, amelyek 
folyamatosan számíthatnak a nyilvánosság érdeklődé-
sére. Nem csoda, hiszen kevés döntéssel tudjuk olyan 
közvetlenül befolyásolni egészségünket, mint azzal, 
hogy mit választunk az egyre bővülő élelmiszerkínálat-
ból. Míg a korábbi években szórványosan kaptunk híre-
ket egy-egy hazai fertőzésről, gondatlanságból a piacra 
vagy a közkonyhákba került ételről, addig tavaly már 
döntően szándékosan, a fogyasztók megtévesztésével, 
az üzleti haszon maximalizálása érdekében, szervezett 
formában elkövetett cselekmények vezették a híreket. 

A hazai és nemzetközi média egyre intenzívebben ér-
deklődik a különféle élelmiszerbiztonsággal kapcsolatos 
híradások iránt. Ez egyrészt az egyre több nyilvános-
ságra kerülő esetnek, az emberek közvetlen érdekeltsé-
gének, illetve az egyre gyakrabban felbukkanó „bűnügyi 
szálnak” köszönhető. 

Nemcsak egyre több ügy lépi át a média ingerküszöb-
ét, de egyre több híradás is születik. Az aktuális, nagy 
horderejű ügyeknek köszönhető ingadozás ellenére 
megfigyelhető, hogy az élelmiszerbiztonsági hírek egyre 
nagyobb teret kapnak a médiában. Míg korábban szór-
ványos, egymástól elszigetelt híradások születtek, mára 
nem ritka, hogy hetekig ugyanannak az ügynek a szá-
lait göngyölíti fel a sajtó. Az egyre súlyosabb eseteknek 
köszönhető, hogy gyakran kerülnek az országos lapok 
címlapjára, az esti híradók –a kereskedelmiek is – veze-
tő anyagai közé a fogyasztókat érintő kérdések. 2006-
ban az országos televíziós csatornák hírei közül 
közel kétszáz híradás született az élelmiszerekkel 
kapcsolatban, míg 2007. október végéig több mint 
száz esetben foglalkoztak az esti híradók a témá-
val.

Megdöbbentő razziák
Megdöbbentőnek nevezte a 
főállatorvos a 2005 karácso-
nya előtti élelmiszer-razzi-
ák eredményét. 250 tonna 
romlott, silány minőségű 
vagy illegális húst, halat, to-
jást, savanyúságot foglaltak 
le vagy semmisítettek meg, 
illetve több mint 86 millió 
forint bírságot szabtak ki.

1. táblázat
Élelmiszerbiztonság az országos csatornák (M1, TV2, 
RTL Klub) híradóiban

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Azonosítható 
élelmiszerügyek 
a híradókban

18 6 14 8 10 34 73 91 68

Megjelenés-
szám 60 14 38 10 17 66 111 198 104

Mindhárom hír-
adóba bekerült 
ügyek

5 2 2 1 1 3 3 6 5

Az Observer Budapest Médiafigyelő Kft. adatai alapján
2007. október 31-ig
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A szenzációkra, botrányokra kihegyezett megközelítés 
mellett nem ritka, hogy akár a kereskedelmi médiába 
is eljutnak a tudatos vásárlásra figyelmeztető kezde-
ményezések hírei. A kereskedelmi csatornákra jellem-
ző, hogy egy-egy ügyet felkarolva visszatérnek annak 
újabb fejleményeihez. Ilyen volt például az iskolai büfék 
kínálatát érintő szigorítások, majd az azok betartását 
ellenőrző hatósági akciók nyomon követése a kereske-
delmi híradókban 2005-2006-ban, vagy a génmódosí-
tott élelmiszerekkel kapcsolatos figyelemfelkeltő akciók 
sorozatos bemutatása.

Guargumi-botrány

2007. július végén svájci bejelentés 
alapján az Európai Unió élelmiszerbizton-
sági gyorsjelző szolgálata indiai eredetű, 
rákkeltő és mérgező dioxinnal szennyezett 
guargumin (E-412 néven jelölt, ételsűrítő 
adalékanyag) szállítmányról adott hírt, 
ami feltehetően több tagállamba eljutott. 
Az adalékanyag termékek ezreiben volt 
megtalálható, amelyek forgalmazásának 
egyidejű betiltása rendkívül érzékenyen 
érinthette volna az élelmiszer-ipar sze-
replőit, miközben sokáig azt sem lehetett 
tudni, hogy került-e egyáltalán hazánkba 
a szennyezett szállítmányból.

Süth Miklós országos főállatorvos a hír-
adás nyomán felfüggesztette a guarliszt 
forgalmazását. Mint elmondta „amennyi-
ben nem fontos, E412-vel jelölt állomány-
javítót tartalmazó élelmiszert, gyógyszert 
és takarmányt ne használjanak addig, 
amíg a szakhatóságok ki nem vizsgál-
ják az ügyet.” Egyúttal felszólította a 
guargumint tartalmazó termékek gyártóit, 
hogy vizsgáltassák meg árújukat, mivel az 
élelmiszer-biztonság szavatolása a vál-
lalkozások feladata. Az együttműködést 
elutasítókat hárommillió forintos (az érin-
tett árukészletek volumenét figyelembe 
véve elenyésző összegű) bírsággal fenye-
gette meg.15 A bejelentés, még ha jogilag 
helytálló, kommunikációs szempontból 
hátrányos volt: az emberek hiába vártak 
akár nyugtatást, akár erélyes fellépést a 
„hatóságtól”, az első nyilatkozat valahol 
épp a kettő között helyezkedett el.

Eközben a Hulladék Munkaszövetség 
civil szervezet honlapján közzétett egy 

200 elemű listát az E-412-t tartalmazó 
élelmiszerekről. A nem hivatalos forrás-
ból származó lista a „hivatalos források” 
titkolózásának érzetét kelthette sokakban. 
Ebben a hangulatban a gyártók többsége 
a hallgatás politikáját választotta, nem 
kockáztatva, hogy akár a legpozitívabb és 
bizalomerősítőnek szánt bejelentésük nyo-
mán valamelyik termékükkel asszociálják 
az ügyet a fogyasztók. A laborvizsgálatok 
megszületése – aminek megkésettségét 
többen a hazai infrastruktúra és források 
elégtelenségével magyarázták – majd az 
első negatív eredmények hatása azért 
nem tudott nyugtatóan hatni a közvéle-
ményre, mert időközben több cég „ön-
feljelentése” nyomán legalább három 
termékről kiderült, hogy túl sok dioxint 
tartalmaz. 

Ezt követően a nem együttműködő, 
szennyezett guargumint alkalmazó, meg-
bírságolt cégekről születtek híradások. A 
„keményen fellépő hatóság” képe azonban 
nem tudott megszilárdulni a nyilvános-
ságban, aminek két oka volt. Egyrészt 
eluralkodott a „már mindegy” hangulata, 
hiszen, mint kiderült, az érintett adalék-
anyagok nagy részét szeptember elejére 
már elfogyasztották, másrészt rányomta 
bélyegét a hatóságok kommunikációjára 
az a kijelentés, miszerint „a pánik elkerü-
lése végett nem nevezik meg azt a sze-
gedi céget, amely egytonnányi dioxinos 
E-412-őt használt fel”. Mint később kide-
rült, a Szegedi Gabonatermesztési Kutató 
Kht. késztermékeiben a guarliszt már kel-
lően felhígult, így nem jelentett veszélyt, 
azonban a titkolózás tág terepet és meg-
felelő légkört biztosított a hatóságok (és a 
kormányzat) támadásához.
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Jegyzetek Az egységes élelmiszer-biztonsági szervezet létre-1. 
hozásáról szóló 2243/2006. (XII. 23.) Kormányha-
tározat
„Élelmiszerbiztonság javítása” és az „Egészséges 2. 
táplálkozás elterjesztése” programok
World Health Organization: Avian Influenza Fact 3. 
Sheet (http://www.who.int/mediacentre/factsheets/
avian_influenza/en/#history)
 Medián omnibusz kutatás. Közli: Baromfi Ter-4. 
méktanács (http://www.jomagyarbaromfi.hu/
madarinfluenza.php?command=si_show_article_
index&article_id=82)
http://ec.europa.eu/food/food/docs/50years_5. 
foodsafety_en.pdf 
178/2002 sz. EK rendelet http://eur-lex.6. 
europa.eu/pri/en/oj/dat/2002/l_031/
l_03120020201en00010024.pdf 
A Pármában működő hivatalnak Bánáti Diána sze-7. 
mélyében magyar alelnöke van.
2003. évi LXXXII. törvény http://www.fvm.hu/main.8. 
php?folderID=2207&articleID=4353&ctag=articlelis
t&iid=1
http://www.fvm.hu/main.php?folderID=1784&articl9. 
eID=9848&ctag=articlelist&iid=1 
http://fidesz.hu/download/BTK_modositas__Mega_10. 
Kft_botrany__indoklassal_benyujtando.pdf
http://portal.antsz.hu/portal/portal/elelmiszer_11. 
nyilvanos_lista.html (Tanulmányunk befejezésének 
idejére a lista éppen teljesen elérhetetlenné vált.)
Batka Zoltán: Kötözött hatóság a húspiacon; közli: 12. 
Népszabadság, 2006. december 14.
Fagyasztói társadalom – HVG, 2006/5013. 
Kódolt élelmiszer-biztonság; greenfo.hu (http://14. 
www.greenfo.hu/hirek/hirek_item.php?hir=15437/)
Hír TV: E412-csütörtökig jobb, ha nem eszünk 15. 
http://www.hirtv.hu/belfold/?article_hid=169500
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Információ
A TÁRKI több mint 20 esztendeje van jelen a hazai és 
nemzetközi empirikus társadalomkutatásban. Kiemelt 
kutatási területei közé tartozik a társadalmi rétegződés 
és mobilitás, a munkaerőpiac, a jövedelmi eloszlás, a 
fogyasztás és életstílus, valamint a társadalmi attitűdök 
vizsgálata. Az utóbbi években egyre nagyobb hangsúlyt 
kap tevékenységében a piac- és martketingkutatás, 
valamint az egészségügyi kutatások. 2007-ben megala-
kult a Kopint-TÁRKI Zrt., amely gazdaság- és konjunk-
túrakutatással foglalkozik.

Elérhetőség:
cím: 1112 Budapest, Budaörsi út 45.
telefon: +36 1 309 7676
internet: www.tarki.hu
email: tarki@tarki.hu

Az Image Factory komplex szolgáltatásokat kínáló kom-
munikációs intézet és ügynökség. Szolgáltatásai a nyil-
vánosság hatékony kezeléséhez szükséges tevékeny-
ségeket ölelik fel. Foglalkozik stratégiai tervezéssel, a 
napi kommunikációs gyakorlat hátterét megalapozó 
kutatással, kommunikációs tanácsadással, média- és 
kampánymenedzsmenttel, profilépítéssel, válságme-
nedzsmenttel, településmarketinggel, kommunikációs 
audittal, és online arculatépítéssel.

Elérhetőség:
cím: 1024 Budapest, Fillér utca 2/B
telefon / fax: + 36 1 315 3201
internet: www.imagefactory.hu
e-mail: info@imagefactory.hu


