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Beszámolók élelmiszertudományi és -minőségügyi rendezvényekről 

A közétkeztetés aktuális minőségi és élelmiszer-biztonsági 
feladatai 

Ebben a nagy érdeklődésre számot tartó témában rendezett 2007. január 
11-én az Országos Közegészségügyi Központ Fodor Termében szakmai 
konferenciát az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság 
(EOQ MNB). A konferencián nagy számban jelentek meg mindazok, 
akiknek szívügyük a hazai közétkeztetés alakulása. A levezető elnök tisztét 
Dr. Molnár Pál, az EOQ MNB elnöke töltötte be.  

Közegészségügy és élelmiszer-biztonság a közétkeztetésben 

A közétkeztetés közegészségügyi szabályozásáról adott alapos tájékoztatót 
előadásában Dr. Biró Krisztina osztályvezető (Egészségügyi Minisztérium, 
Egészségpolitikai Főosztály). Bevezetőben utalt arra, hogy míg az élelmiszer 
fertőzések és mérgezések eseményei legnagyobb számban a 
magánháztartásokban fordulnak elő, addig a megbetegedések magasabb 
esetszámai a közétkeztetésben és a vendéglátásban jelentkeznek (pl. 1996-
ban az eperleves okozott tömeges, mintegy 5000 embert érintő Salmonella 
megbetegedést). A szakmai megfontolásokból egymástól elválaszthatatlan 
közétkeztetés és vendéglátás társadalmi jelentősége rendkívül nagy, ebből 
következően jogi szabályozásuk is kiemelt jelentőséggel bír és csak együtt 
valósítható meg. Mivel az e területre vonatkozó rendeletek már több évesek, 
a vendéglátás és a közétkeztetés újraszabályozása napjaink időszerű feladatai 
közé tartozik. Az EU-hoz való csatlakozásunkat követően számos európai 
jogszabály vonatkozik ezekre a területekre, így többek között az 
élelmiszerhigiéniáról szóló 852/2004/EK számú európai parlamenti és tanácsi 
rendelet érdemel kiemelést. Ami a hazai szabályozást illeti: az 
élelmiszerekről szóló 2003. évi LXXXII. törvény 20. §-a (9) bekezdésében 
foglaltak szerint az egészségügyi miniszternek a gazdasági és közlekedési 
miniszterrel, valamint a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszterrel 
együttes rendeletben kell szabályoznia a vendéglátás higiéniai feltételeit; 
ugyanezen paragrafus (12) bekezdése alapján a vendéglátóipari termékek 
előállításának feltételeit is szabályozni kell. Ennek megfelelően a vendéglátás 
és a közétkeztetés közegészségügyi és higiéniai feltételeit meghatározó 
jelenlegi hazai szabályozás a következő két rendeleten alapul: 

• A vendéglátás és közétkeztetés keretében történő élelmiszer előállítás 
és forgalmazás feltételeiről szóló 80/1999. (XII.28.) GM-EÜM-FVM 
együttes rendelet. 
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• Az étkeztetéssel kapcsolatos közegészségügyi szabályokról szóló 9/1985. 
(X.23.) EÜM-BkM együttes rendelet. 

Az élelmiszer-biztonsági kockázat és felelősség kérdését elemezte a 
közétkeztetésben Dr. Szeitzné Dr. Szabó Mária főigazgató (Magyar 
Élelmiszer-biztonsági Hivatal). A közétkeztető különösen nagy felelősséget 
vállal magára, mert többnyire érzékeny egészségi állapotú csoportokat 
(iskolások, öregek, betegek) lát el. Külön jogszabály rendelkezik arról, 
hogy a közétkeztető és a vendéglátó az általa okozott megbetegedés 
kivizsgálásának költségeit köteles megtéríteni. A közétkeztetés tehát igen 
felelősségteljes foglalkozás, melyhez a jogszabályok ismerete és a szakmai 
tudás egyaránt szükséges. A legnagyobb védelmet a jól kiépített, nem csak 
formálisan meglevő HACCP rendszer, továbbá a dolgozók rendszeres, 
következetes élelmiszerhigiéniai oktatása adja. Az előállítói felelősséget, a 
nyomon követhetőségi előírást, illetve a termékvisszahívási kötelezettséget 
EU csatlakozásunk alkalmával a 178/2002/EK számú rendelet 
Magyarországon is életbe léptette, a vendéglátóhelyekre is érvényes 
általános élelmiszerhigiéniai előírásokat pedig a 852/2004/EK számú 
rendelet tartalmazza. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlásai 
alapján az ételmérgezések megelőzésének alapszabályai egyszerűsített 
formában az alábbiak szerint foglalhatók össze: 1.) megfelelő alapanyag; 
2.) tiszta kéz és tiszta konyha; 3.) alapos hőkezelés, hőmérővel ellenőrizve; 
4.) gyors lehűtés és hűtött tárolás; 5.) a készételek elkülönítése a 
nyersanyagoktól. Mindezen intézkedések egyetlen és legfontosabb célja a 
fogyasztók védelme az élelmiszer eredetű megbetegedésektől.  

A közétkeztetés veszélyeit és kihívásait taglalta előadásában Dr. Ócsai 
Lajos főosztályvezető (Országos Tisztifőorvosi Hivatal). Az ÁNTSZ 
hatósági jogkörrel rendelkező munkatársai 2005-ben összesen 92.611 
ellenőrzést végeztek több mint 60 ezer egységben. Aggasztó jelenség, hogy 
a kiszabott pénzbírság közel egytizedét a minőségvédelmi bírság teszi ki, 
amelyet az ellenőrök elsősorban a lejárt fogyaszthatósági és 
minőségmegőrzési idejű termékek miatt szabtak ki. A bírság nagyságrendje 
felveti a fogyasztók szándékos megkárosításának gyanúját. A 
laboratóriumban megvizsgált több mint 20 ezer minta közül 687 
mikrobiológiai szempontból, 56 pedig toxikológiai vagy entomológiai 
szempontból esett kifogásolás alá. Az ÁNTSZ a 2006. évi munkatervét már 
az időközben megjelent 302/2005. számú Kormányrendelet szellemében 
állította össze. Kiemelt helyen szerepelt benne a közétkeztetés és a 
vendéglátás ellenőrzése, különös tekintettel a kórházi betegélelmezési 
feladatokat ellátók szakmai képzettségére és a dietetikai szolgálatra. Az 

Élelmiszervizsgálati Közlemények, 53, 2007/2



113 

ellenőrök nagy figyelmet fordítottak a nyomon követhetőség, valamint a 
minőségmegőrzési és a fogyaszthatósági idők betartásának vizsgálatára. 

Fogyasztóvédelem és minőség  

A fogyasztóvédők szemével vizsgálta a közétkeztetés kérdéseit Csajági 
Éva főosztályvezető-helyettes (Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség, 
Élelmiszerellenőrzési Osztály). A fogyasztóvédelem fő célja nem merül ki a 
fogyasztók életének, egészségének és vagyoni érdekeinek védelmében, 
hanem ide tartozik tágabb értelemben az emberek megfelelő tájékoztatása 
és oktatása, valamint a fogyasztói jogok hatékony érvényesítése is. Ma 
Magyarországon megkülönböztetünk állami fogyasztóvédelmet 
(Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség és régiós vagy területi felügyelőségek), 
önkormányzati fogyasztóvédelmet, valamint civil fogyasztóvédelmet 
(Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület és egyéb szervezetek). A hatósági 
élelmiszer-ellenőrzés rendjéről szóló 302/2005. (XII.25.) számú 
Kormányrendelet értelmében a fogyasztóvédelmi hatóság a 
kiskereskedelem területén (beleértve a közétkeztetési tevékenységet és az 
üzemi étkezdéket is) köteles vizsgálni a fogyasztóknak szánt, forgalomba 
hozatalra kerülő termékek minőségét, jelölését, csomagolását, származását, 
reklámozását, továbbá a forgalmazás egyéb, jogszabályokban előírt 
feltételeit. A független fogyasztóvédelmi hatóság a Szociális és Munkaügyi 
Minisztérium alá tartozik: ellenőrzésből származó bevételeit nem 
fordíthatja működésre, csak a fogyasztók tájékoztatására, az ellenőrző és 
vizsgáló módszerek fejlesztésére, korszerűsítésekre és egyéb hasonló 
célokra. Az ellenőrzések során a főző- és tálalókonyhák legnagyobb 
részénél találtak kifogásolni valót, pl. a beszerzési bizonylatok hiányosságai, 
szabálytalan tárolás (hőmérő hiánya), tiltott fagyasztás, lejárt és jelöletlen 
termékek, hiányos gyártmánylapok stb. A jogkövető magatartás 
kikényszerítése érdekében nem csak rendszeres kontrollra van szükség, 
hanem szemléletmódbeli változásra, felelősségtudatra és oktatásra is.  

A készételek tápanyag-összetételének kiszámításáról, illetve a meleg 
készételek egyes minőségi kérdéseiről tartott előadást Dr. Bognár Antal 
professzor emeritus (Szövetségi Táplálkozás- és Élelmiszer-tudományi 
Kutatóközpont, Karlsruhe, Németország) és Dr. Molnár Pál egyetemi 
magántanár, az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság 
(EOQ MNB) elnöke. Mivel a táplálkozás nagymértékben befolyásolja a 
várható élettartamot és a munkaképességet is, nagy figyelmet kell fordítani 
ezekre a kérdésekre. A készételek komplex minősége szempontjából döntő 
jelentőségű az élelmiszer-biztonság (higiénia), az élvezeti érték és a 
tápérték. A Német Táplálkozástudományi Társaság ajánlása szerint a napi 
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tápanyagigény 30%-át melegétel fogyasztásával kell fedezni. A készételek 
tápanyagtartalmának kiszámításához ismerni kell az összetevők (egyedi 
élelmiszerek) 100 g ehető részre vonatkoztatott tápanyag összetételét, a 
készételek 100 g ehető mennyiségének elkészítéséhez szükséges összetevők 
mennyiségét, illetve a tápanyag-megőrzési tényezőket az étel elkészítése 
során. A hőkezelés (főzés, sütés) során bekövetkező tömegváltozások 
tekintetében az ún. tömeg-kihozatali faktor ad eligazítást. Igen fontos a 
zsír és a só abszorpciós tényezőinek ismerete, amelyek a szakirodalomban 
megtalálhatók. Az általános receptinformációk és az ajánlott átszámítási 
algoritmusok lehetővé teszik 100 gramm étel tápanyagtartalmának, illetve 
bármely tápanyag vagy a konyhasó abban található mennyiségének 
becslését.  

Az előadók ezt követően röviden áttekintették a legfontosabb készétel-
rendszerek élelmiszer-biztonsági szempontjait és irányértékeit, 
hőmérséklet-idő diagramját, továbbá az általános EU higiéniai 
követelményeket, különös figyelemmel a mikrobaszaporodás 
hőtartományaira. Végezetül bemutatásra került az egyes legfontosabb 
ételféleségek ízpontszámainak alakulása a tárolási idő függvényében. 

A kibontakozás útja 

A közétkeztetés jelenlegi helyzetét és perspektíváit elemezte 
előadásában Dr. Greiner Erika főosztályvezető és Szórád Ildikó dietetikus 
(Országos Élelmiszerbiztonsági és Táplálkozástudományi Intézet). 2001-
ben a WHO cselekvési tervet dolgozott ki a tagállamok saját élelmezés- és 
táplálkozáspolitikájának megvalósításához. A program elemei: 

• Élelmiszer-biztonsági stratégia (food safety) 
• Folyamatos és megfelelő élelmiszer ellátási stratégia (food security) 
• Táplálkozási stratégia, melynek célja az optimális egészségi állapot 

elérése az egészséges állapot elterjesztésével (kiemelt figyelmet 
igényelnek az alacsony jövedelmű lakossági csoportok, valamint a 
kritikus életszakaszokban levők: csecsemők, gyermekek, terhesek, 
szoptató nők, öregek). 

Magyarországon már az 1990-es évek elején elkészült a nemzeti 
élelmezés- és táplálkozáspolitikai cselekvési terv, ami 1999-ben bővítésre 
került. Európa egyre több országában megreformálták az iskolai 
étkeztetést, mivel egyre nyilvánvalóbb a táplálkozással és az életmóddal 
összefüggő betegségek terjedése, illetve azok gyermekkorban történő 
megalapozása (elhízás, növekedési és fejlődési zavarok, szív- és érrendszeri 
megbetegedések, csontritkulás, daganatos betegségek stb.). Hazánkban az 
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OÉTI és az ÁNTSZ felmérései alapján szükséges a közétkeztetés 
keretében felszolgált étrendek korszerűsítése, mivel nem megfelelő a 
változatosság, kevés a tej és a tejtermék, valamint a friss zöldségek és 
gyümölcsök aránya; ezzel szemben az ajánlottnál jóval több a hús és a 
húskészítmény, a tésztafélék, illetve a zsiradék, a só és a cukor mennyisége. 
A helytelen nyersanyag struktúra is kedvezőtlenül befolyásolja az étrendek 
tápanyagtartalmát. 

A cél természetesen az egészséges táplálkozás irányelveinek 
maradéktalan érvényesítése a közétkeztetésben, amihez a következőkre van 
szükség: 

• a nyersanyag struktúra javítása; 
• átfogó felvilágosítás, az egészséges táplálkozás népszerűsítésére helyi 

programok, oktatás; 
• a közétkeztetési szolgáltató kiválasztására irányuló közbeszerzési 

pályázatok reformja; 
• az élelmezésre szánt keretek megfelelő módon történő felhasználása, 

illetve a gyermek közétkeztetési szolgáltatás támogatása; 
• átalakítások az étkezőkben, az étkezés ideális körülményeinek 

megvalósítása. 

Nem szabad elfelejteni, hogy az iskolai büfé is színtere lehet az 
egészséges táplálkozásra nevelésnek. Ezzel szemben sajnálatos, hogy a 
büfék - beleértve az étel-ital automatákat is - kínálatát nem a korszerű, 
egészséges táplálkozáshoz szükséges élelmiszerek alkotják. Minden téren 
szükség van tehát a helyzet javítására, ami hatékony kommunikációval, 
szemléletváltással, az étkeztetés körülményeinek javításával, továbbá a 
meglevő rendeletek módosításával és kiegészítésével érhető el.  

A 21. század közétkeztetésének kihívásait foglalta össze befejező 
előadásában Zsidek László, a Food Express elnöke. Megállapította, hogy a 
rendszerváltás előtt már kifejlett üzemi és diákétkeztetés ("menza") 
létezett hazánkban: több nagyvállalat is foglalkozott az üzemi étkeztetéssel, 
amit az állami szerepvállalás is jellemzett. A rendszerváltást követő 
privatizálás során azonban ezek a nagyvállalatok szétestek, eltűntek; az 
állam gyakorlatilag kivonult a közétkeztetésből. A táplálkozás azonban az 
egész világon közügy: nálunk az 509 főt foglalkoztató Food Express ma már 
piacvezető cég, amely évi 3,5-4 milliárd forint forgalmat bonyolít le. 
Naponta 50 ezer adag ebédet főznek és néhány óra alatt közel 250 
településre szállítják ki azt több tízezer regisztrált megrendelő részére. Az 
emberek rendszeres és egészséges táplálkozásának biztosítására többféle 
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megoldás is létezik, így például a munkahelyi étkeztetés megoldása (büfék, 
automaták) vagy a házhoz szállított ebéd. A munkahelyeken nincs már 
szükség központi étkező hely fenntartására, hanem térben szétszórva is 
megoldható a közétkeztetés. Az étel bárhol elfogyasztható, akár az 
íróasztal vagy a munkapad mellett is. Készül már a Food Express új 
zöldmezős termelő létesítménye, ahol nagy figyelmet fordítanak a 
higiéniára, a munkatársak folyamatos képzésére és a hatékonyságra. 
"Olcsón, de jót", "Egészségeset és finomat" - erre törekszik a vállalat, 
miközben a speciális fogyasztói igényeket (lisztérzékenyek, cukorbetegek, 
allergiások, fogyókúrázók stb.) is ki tudják elégíteni. Tisztában vannak 
azzal, hogy megváltoztak az étkezési szokások és nem könnyű az egészséges 
táplálkozás biztosítása. Az életszínvonal szorosan összefügg a 
közétkeztetés minőségével, ugyanakkor nagyon kevés a jól képzett 
szakember és a közétkeztetés nem számít a vonzó munkahelyek közé. A 
házhoz szállítás piacán nemzetközi viszonylatban is sok a visszaélés, ami 
sok gondot ad az ellenőrző hatóságnak.  

Várkonyi Gábor 

 

Beszámoló az Analitikai és Mintavételi Módszerek Codex 
Bizottság 28-ik üléséről 

Az Analitikai és Mintavételi Módszerek Codex Bizottság 28-ik ülése 
2007. március 5-9 között került megrendezésre Budapesten, a Hélia 
Hotelben. Az ülés elnöke Dr. Biacs Péter, alelnöke Dr. Molnár Pál volt. A 
magyar küldöttséget Dr. Váradi Mária vezette. A rendezvényt szokás 
szerint megelőzte a szabványosítással foglalkozó nemzetközi szervezetek 
találkozója (IAM, március 2. MÉBIH). A 28. CCMAS ülést Szegedyné 
Fricz Ágnes, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 
Élelmiszerlánc-biztonsági Állat- és Növényegészségügyi Főosztály 
főosztályvezető-helyettese nyitotta meg.  

Az ülésen 155 küldött és megfigyelő vett részt 54 tagország, egy 
megfigyelő ország (Comoros-Moroni) és kilenc nemzetközi szervezet 
képviseletében. Az ülés megkezdésekor egy perces néma felállással 
emlékeztünk Dr. William Horwitzra, az USA delegáció egykori tagjára, az 
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analitikai módszerek jóváhagyásával foglalkozó munkacsoport egykori 
vezetőjére, a Horwitz függvény kidolgozójára. 

Az Európai Közösség közzétette a tagországok és a Közösség közti 
kompetencia megosztásról szóló 3. dokumentumot.  

A napirend elfogadása után először a Főbizottság és egyéb bizottságok 
által hivatkozott ügyeket vettük sorra, amelyeket aztán a megfelelő 
napirendi pontoknál tárgyaltuk részletesen. A Bizottság tudomásul vette a 
CAC Főbizottság ajánlását, hogy lehetőleg olyan módszereket kell 
jóváhagyni, amelyek mind a fejlődő, mind a fejlett országok számára 
elérhetőek, amennyiben ez lehetséges.  

A mérési bizonytalansággal kapcsolatos dokumentum elkészítéséért a 
Bizottság köszönetet mondott az Egyesült Királyság delegátusának. A 
dokumentumon a továbbiakban az UK vezetésével elektronikus 
munkacsoport dolgozik tovább a kormányoknak szóló útmutatás céljával. 

A dioxinok mérésére alkalmas analitikai módszerekkel kapcsolatosan 
ismét felmerült a költséges és bonyolult módszerek alkalmazásának gondja. 
A thaiföldi küldött javasolta a kritérium alapú megközelítés alkalmazását a 
dioxinok mérési módszereire is. Az elnökség egyes kérdéseket az 
Élelmiszer Szennyezők Munkabizottsághoz (CCCF) továbbított, és a 
további munka a tőlük kapott választól függ majd. 

Az IUPAC/ISO/AOAC ajánlásokkal kapcsolatban a Bizottság úgy döntött, 
hogy a következő szövegekre mint különálló irányelvekre hivatkozik: 

• International Harmonised Protocol for the Proficiency Testing of 
(Chemical) Analytical Laboratories (1995, revised 2006) 

• Protocol for the Design, Conduct and Interpretation of Method 
Performance Studies (1997) 

• Harmonised Guidelines for Internal Quality Control in Analytical 
Chemistry Laboratories (1997) 

A napirend 3.a. pontja az elfogadható analitikai módszerek 
értékelésének irányelv-tervezete volt. Az előző ülésen a Bizottság abban 
egyezett meg, hogy az irányelv tervezetet az eljárás 6. lépcsőben tartja 
továbbra is, az Új-Zéland által vezetett elektronikus munkacsoport pedig 
egyszerűsíti és átdolgozza azt a beérkezett észrevételek alapján. Az új-
zélandi delegáció jelezte, hogy a dokumentumot egy törzs irányelv 
formájában egyszerűsíteni kell; a tudományos és technikai részleteket 
három cikkben publikálni tervezik. A Bizottságban vita folyt az anyag 
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továbbfejlesztéséről. Végül megegyezés született, hogy addig nem 
dolgoznak tovább a dokumentumon, amíg a fent említett cikkeket nem 
közlik, és az anyagot a 7. lépcsőben tartjuk a következő ülésig. 

A napirend 3.b. pontja az az analitikai (vizsgálati) eredményekkel 
kapcsolatos viták megoldásának irányelv-tervezete volt. A Bizottság 
emlékeztetett arra, hogy a Főbizottság (CAC) 29. ülésén 5. lépcsőben 
elfogadta az irányelvtervezetet azzal, hogy 6. lépcsőben körözik majd a 
kormányok között.  

Az EC képviselője javasolta a cím megváltoztatását, azzal a 
kiegészítéssel, hogy „tekintettel arra, hogy egy tétel megfelel-e a törvényi 
előírásoknak”. Magyarország (dr. Ambrus Árpád) javasolta, hogy a 
vizsgálatokat ne a szállítmányra, hanem egy tételre írják le. Vitát követően 
a Bizottság úgy határozott, hogy további megjegyzéseket gyűjt és a 
következő szöveggel körözteti a dokumentumot: a jelen ülésen módosított 
1. és 2. szakasz, a CL 2006/47 eredeti dokumentum 3. szakasza és alternatív 
szövegként a 19. CRD (EC megjegyzések) szögletes zárójelben. A 
Bizottság úgy határozott, hogy a dokumentumot 6. lépcsőbe küldi vissza 
további hozzászólásokat várva és a következő ülésén tér vissza rá.  

A 4. napirendi pont az Ügyrendi Kézikönyvben (Procedural Manual) a 
Codex célú analitikai terminológia áttekintése volt. Az USA delegáció 
ismertette az általa készített, a tavalyi CRD 17-en alapuló dokumentumot. 
Felhívták a figyelmet, hogy egyes ISO és VIM definíciók jelenleg is 
kidolgozás alatt vannak. Újabb definíciók beiktatására is tettek javaslatot. 
A Bizottság megegyezett abban, hogy a CCMAS feladata lépést tartani a 
különböző metrológiai, statisztikai, minőségirányítási és analitikai 
nemzetközi szervezetek definícióinak korszerűsítésével. A Bizottság úgy 
döntött, hogy az USA delegáció egy elektronikus munkacsoport 
segítségével átfogalmazza a jelenlegi Irányelveket, figyelembe véve az 
ülésen elhangzottakat és a benyújtott írásbeli javaslatokat. A Bizottság 
megegyezett, hogy a javasolt irányelv-tervezetet 3. lépcsőbe küldi vissza. 

Az 5.a. napirendi pont a Codex szabványokban szereplő előírásokra 
vonatkozó analitikai módszerek jóváhagyása volt. Szokás szerint az ülést 
megelőző szombaton, március 3-án dolgozott egy munkacsoport a 
jóváhagyás előkészítésén, a tárgyalás eredményeit az 1. dokumentumban 
foglalták össze.  

A Feldolgozott Gyümölcsök és Zöldségek Munkabizottság (CCPFV) által 
beküldött módszerek a következők voltak: arzén, benzoesav, ólom és pH 
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meghatározása, szabványtervezet a feldolgozott paradicsomsűrítményekre, 
szabványtervezet tartósított paradicsomra.  

A CCASIA munkacsoport által benyújtott Gochujang 
szabványtervezetben a kapszaicin meghatározását tárgyalták. A 
nyersfehérje meghatározási módszert csak ideiglenesen hagyták jóvá. 

A Hal és Haltermék Bizottság (CC FFP) kagylókban biotoxin 
meghatározási módszert küldött be (paralitikus kagylómérgezés toxinjának 
meghatározása). A Munkabizottság tájékoztatni kívánja a CCFFP-t a 
domoinsav mérésre kidolgozott ELISA módszerről, illetve javasolja az egér 
bioassay alkalmazását szűrési célra. 

A Zsírok és Olajok Munkabizottság (CCFO) szabványtervezetet küldött 
kenőzsiradékokra és kevert zsiradékokra, az egyes növényi olajok 
szabványtervezetéhez kiegészítésként küldte a rizskorpa-olaj tervezetet, 
illetve korszerűsítésre javasolt meglevő analitikai módszereket. A CCMAS 
a módszerek kritériummá alakításából kiindulva az arzén mérésre 
korábban javasolt IUPAC módszer felülvizsgálatát ajánlja.  

A Táplálkozástudományi és Különleges Táplálkozási Célú Élelmiszerek 
(NFSDU) Bizottság által beküldött módszereket a CCMAS 
Munkabizottság további megfontolás céljából visszaküldte. Az össze diétás 
rostra megadott két módszernél tisztázni kell, melyiket milyen célra 
használják. A mikrobioassay módszereket felül kell vizsgálni, valamint a 
PER, (protein efficiency ratio, azaz fehérje hatékonysági arány,) szénhidrát 
és zsír módszerek helyett korszerűbbeket kellene keresni. Tisztázni kell, 
hogyan fejezik ki a C vitamint, valamint mi a különbség a K, B12 és B6 
vitaminra javasolt módszerek között. A Na és K módszer helyett az ISO 
8070/IDF 190.2007 AAS módszert javasolt. A nyersfehérjét illetően a 
Bizottság egyetértett azzal, hogy a javasolt módszerben a konverziós faktor 
a korábbi szabványnak felel meg. Azt javasolta, hogy az NFSDU javítsa ki a 
szójafehérje konverziós faktorát 5,71-re a módszer leírásában, hogy az 
átdolgozott szabvány előírásával konzisztens legyen. 

Egyéb módszerek korszerűsítése: a Munkabizottság megegyezett egyes 
zsírokra és olajokra vonatkozó módszerek korszerűsítéséről, pl. szabad 
zsírsavak, transz telítetlen zsírsavak AOCS Ce 1h-05. 

A Közel-Keleti Koordináló Bizottság (CCNEA) módszerei közül a 
Bizottság a CRD 16-ban leírt módszereket nem tárgyalta, mert későn 
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nyújtották be azokat, illetve részben nem voltak korszerűek. A 
módszereket visszaküldte a CCNEA-nak átgondolásra és átdolgozásra. 

Az 5.b. napirendi pontban a nyomelemek meghatározási módszereinek 
kritériummá alakításáról tárgyaltak. A svéd küldött előterjesztése és az 
NMKL által kidolgozott anyagról folytatott vitát követően a Bizottság 
megegyezett arról, hogy svéd vezetéssel, Norvégia és az NMKL 
közreműködésével egy elektronikus munkacsoport átírja a dokumentumot 
a következő ülésre. A cél a kormányoknak és a kódex bizottságoknak 
segíteni a módszerek kritériummá alakításában. Erről, mint új munkáról a 
Bizottság a következő ülésén dönt majd. A nehézfém módszerek kritérium 
alapú jellemzőit tartalmazó 4. táblázat példaként maradjon bent az új 
dokumentumban is, és az anyag a módszerek jóváhagyásával foglalkozó 
részben kerüljön tárgyalásra. Thaiföld delegátusa javasolta a dioxin és 
rokonvegyületek mérési módszereinek kritérium alapú tárgyalását is. 

A 6. napirendi pont a „Biotechnológiával előállított élelmiszerek 
kimutatási és azonosítási módszerei” című anyag megtárgyalása volt, 
melyet az angol és német küldöttség vezetésével egy elektronikus 
munkacsoport készített. Az anyaghoz számos CRD készült. Részletes vitára 
nem került sor, mivel a dokumentum későn készült el és nem maradt elég 
idő a körözésére. A bizottság a német és angol vezetésű munkacsoportot a 
vitaanyag átdolgozására kérte fel egy elektronikus munkacsoporttal, de az 
Eljárási Kézikönyv előírásainak megfelelően szükség van a munkacsoport 
ülésére is a következő CCMAS ülést megelőzően. Fontos elvárás, hogy az 
új dokumentumot időben kell szétküldeni.  

7. napirendi pont: a Codex mintavételi eljárások alapjául szolgáló elvek 
felülbírálata. Az előző ülésen a japán delegáció felhívta a figyelmet arra, 
hogy az Eljárási Kézikönyvben az előrecsomagolt élelmiszerekre 
vonatkozó, előző mintavételi szabvány szerepel és vállalta, hogy 
korszerűsíti a kézikönyv megfelelő fejezetét. Erre két tervezetet készített, 
az első a minimális változtatást tartalmazza, míg a második egyéb 
módosításokat és hivatkozást az általános irányelvekre valamint annak 1. 
táblázatát, hogy könnyebben lehessen alkalmazni. A Bizottság 
megegyezett, hogy a 2. variációt nyújtja be elfogadásra az Általános Elvek 
Bizottsághoz (CCGP). 

A 8. napirendi pont az Interagency Meeting jelentése volt, amit a 
Titkárság nevében Richard Cantrill ismertetett. Többek között elmondta, 
hogy még ha elfogadjuk is a kritérium alapú megközelítést, akkor is 
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szükség van teljesen validált hivatalos analitikai módszerekre. Az IAM 
tagok nem léptek eléggé előre a validálási adatok összegyűjtése és 
összeszerkesztése terén, hogy felül lehessen vizsgálni azokat a Codex 
módszereket, amelyek nem felelnek meg a kritériumoknak. Az IAM a JRC 
Geel által korrigált és korrigálatlan visszanyerés mellett kapott 
körvizsgálati eredmények közlésére készül a webhelyén. Az IAM 
webhelyen megtalálhatók lesznek a IAM tagok által közzétett új 
szabványokhoz vezető linkek, hírlevelek. Ismertetésre került az NMKL 
munkája a kvalitatív módszerek validálásával kapcsolatban, az EU 
alapította MoniQA projektet. A Bizottság megköszönte a IAM munkáját és 
köszönetet mondott a MÉBIH-nek, hogy az ülés helyszínét biztosította. 

A 9. napirendi pontban az egyéb témákat és a jövendő munkát beszélték 
meg. A jövőbeli munkát illetően a holland delegáció tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy az olyan esetekben, ahol nincs rendelkezés vagy előírás 
egy adott anyagról, az eljárási kézikönyv szerint a CCMAS-nak nincs 
hatásköre (TOR) a módszerek elfogadására, lásd a gyümölcslevek 
eredetiségének meghatározására használt módszereket. Ezért szükségesnek 
tartják új hatásköri meghatározás kialakítását. Az ülésre elkészült 
vitaanyagot tovább kell fejleszteni. 

Mintavételi bizonytalanság: Az angol delegátus közölte, hogy a 
EURACHEM/EUROLAB/CITAC/ nordtest „irányelv a mintavételből 
fakadó mérési bizonytalanság becslésére” hamarosan megjelenik és ehhez 
megjegyzéseket várnak majd. Az is kérdés, hogy a CCMAS figyelembe 
akarja-e venni a mintavétel bizonytalanságát vagy az egyszerűség kedvéért 
nullának tekinti. A Bizottságot arról is tájékoztatták, hogy az Európai Unió 
megrendelt egy tanulmányt a mintavételi bizonytalanságtól. 

A CCMAS szerepe növekszik a publikált analitikai módszerek 
megbízhatóságának tekintetében. A svéd delegáció felhívta a figyelmet, 
hogy a nemzetközi folyóiratokban egyre több adatot közölnek például a 
nyomelemekről, melyek minősége megkérdőjelezhető. A delegátus 
javasolta, hogy a Codex fontolja meg irányelv kidolgozását az analitikai 
adatok minőségének biztosítására és tájékoztatta a CCMAS-t, hogy 
szándékában áll egy vitaanyag kidolgozása. 

A következő (29.) ülésre ismét Budapesten kerül sor, 2008 márciusában. 
A pontos színhely és időpont meghatározása később történik meg. 

Tóth Tiborné  
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