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Üdvözlet az Olvasónak!
Baj van a „zöldekkel”. Azt hiszik, hogy vissza lehet forgatni a fejlõdés, az idõ kerekét.
A világon mindenütt uralkodóvá vált a mûanyagok használata, így váltotta ki az üveget
a könnyû PET palack, amelynek használata mindkét értelemben könnyebbé tette a fogyasztó
helyzetét és amelyet, ha begyûjtenek, újra felhasználható. Kémiai újrahasznosítása is megoldható, de megoldás az is ha elégetjük, mert hasonló energiát biztosít, mint az ásványolaj.
Ha viszont az újratöltést erõltetik, az rendkívül sok problémát okoz, mert az − mint azt elõzõ
számunkban már jeleztem − csupán ivóvíz minõségû vízbõl több ezer liter felhasználását teszi
szükségessé és ez csupán a palackok öblítését szolgálja. Mit jelent ezen kívül a palackok szállítása (a gépkocsik szennyezik a levegõt), azok raktározása ( a raktározás rendkívül drága
és kevés a hely az üzletekben), mosása (lúg használat és annak közömbösítése) és egy
ásványvíz üzem beruházásán belül a szükséges mosógép és szaglógép ára.
Gondoltak erre az illetékes minisztériumok és a zöldek?

*
Néhány hét és tagjai leszünk az Európai Uniónak. Elkészültek az új jogszabályok,
amelyek harmonizálnak az Unió elõírásaival. Nagy változás nem lesz, mivel a legtöbb
jogszabály már eddig is közelített a május elsején hatályba lépõ elõírásokhoz.
Szükség lesz helyenként magyarázatra. Ezért készült az új élelmiszer törvényhez magyarázat
és ezért készül az ásványvíz rendelethez is egy kis segítség.

*
De vajon mit hoz számunkra a jövõ? Örömöt vagy bánatot? Növekszik majd az életszínvonal? Gazdagabbak leszünk? Vagy továbbra is irigykedünk a tõlünk nyugatra élõ,
de már velünk egy közösségben levõ osztrákokra, németekre.
Ki tudjuk fizetni egy szerény budapesti étterem, cukrászda árait? Vagy csupán örülünk,
ha a gáz és villanyszámlára telik. Ezután másodrendû polgárok leszünk saját hazánkban?
Sok, sok kérdés... amire ma még nem tudjuk a választ. Csak reménykedünk.
Bízzunk a jövõben, ami unokáinknak talán már hoz valami boldogságot.
Amiért évtizedek óta küzdöttünk.
Bízzunk, reménykedjünk és dolgozzunk továbbra is azért, hogy jobb és szebb legyen az élet
itt, ebben a kis hazában, amit ma még Magyarországnak hívnak.

fõszerkesztõ
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Az új élelmiszertörvény
Rácz Endre
ÖSSZEFOGLALÓ
A SZERZÕ, AKI A FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM OSZTÁLYVEZETÕJE PARAGRAFUSRÓL-PARAGRAFUSRA HALADVA MAGYARÁZATTAL LÁTTA EL AZ EU KONFORM 2004 MÁJUS 1-ÉN HATÁLYBA LÉPÕ 2003 ÉVI LXXXII.
ÉLELMISZERTÖRVÉNYT.

INHALT
DER AUTOR, ABTEILUNGSLEITER DES MINISTERIUMS FÜR AGRARWESEN UND
ENTWICKLUNG DER LANDLICHEN GEGENDEN ERKLART DAS AM 1. MAI 2004 IN
KRAFT TRETENDE, EU-KONFORME LEBENSMITTELGESETZ LXXXII DES JAHRES
2003 VON PARAGRAPH ZU PARAGRAPH.

SUMMARY
THE WRITER, WHO IS HEAD OF DIVISION IN THE MINISTRY OF AGRIKULTURE AND
RURAL DEVELOPMENT , EXPLAINS THE FOOD LAW LXXXII/2003. -EU CONFORM,
IN EFFECT FROM MAY 1, 2004- PARAGRAPH BY PARAGRAPH.

A Magyar Országgyûlés 2003. október
20-i ülésén (l ellenszavazattal és 18 tartózkodással) elfogadta az élelmiszerekrõl szóló 2003. évi LXXXII. törvényt,
mely Magyarország EU csatlakozásának
napján (2003. május l.) lép hatályba.
Az 1895. évi XLVI. törvénycikk (a
mezõgazdasági termények, termékek és
cikkek hamisításának tilalmazásáról), az
1958. évi 27. számú törvényerejû rendelet (az élelmiszerek és italok elõállításáról és forgalmáról), az 1976. évi IV.
törvény (az élelmiszerekrõl) és az 1995.
évi XC. törvény (az élelmiszerekrõl)
után ez az ötödik magyar élelmiszertörvény. Kidolgozását az ország történelmének jelentõs eseménye, az Európai
Uniós tagság tette szükségessé. Az eddig hatályos (1995. évi XC. törvény) az
EU tagságra való felkészülést szolgálta,
a tagállamként való mûködéshez azonban új élelmiszertörvényre van szükség.
A jelenleg hatályos törvény alapján
elvégzett harmonizációs munka eredményes volt, az EU élelmiszerjog az elmúlt évek során átkerült a magyar szabályozásba, és ehhez a hazai élelmiszerelõállítók alkalmazkodtak. Ennek köszönhetõen a törvény és a felhatalmazása alapján elkészülõ rendeletek, körülbelül 90%-ban formai és nem tartalmi
változást jelentenek.
E formai változás legjobb példája az
EU rendeletek (regulation) érvényesülésének változása. A rendeletek, (amelyek
az élelmiszer területén gyakoriak, és egyre gyakoribbak lesznek) a „brüsszeli”
megjelenéssel a tagországokban automatikusan, minden nemzeti jogalkotás nélkül hatályba lépnek. Ezeket a rendeleteket mi eddig a most hatályos élelmiszertörvényben és miniszteri rendeletekben
vettük át. 2004. május l-ével szükségessé
válik, hogy ez a magyar joganyag hatályát veszítse, hiszen ugyanolyan szöveggel, mint EU rendeletek fognak tagságunk napján nálunk is hatályba lépni.

A törvény szövegébõl azonban nemcsak az átvett EU rendeletek, de az
ugyancsak átvett EU irányelvek (direktíve) is kikerültek. Ennek − szemben a
rendeletekkel − nem jogi, hanem praktikus okai vannak. Az EU irányelveket a
tagállamoknak is nemzeti jogszabállyal
kell átvenni. Ezek szövegének gyakori
változásait azonban a törvényben történõ átvétel esetén nehéz lenne követni,
ezért erre a továbbiakban csak rendeleteket fogunk használni.
A törvény tartalmi változása annak a
jogalkotási folyamatnak a befejezése,
amely a rendszerváltás óta tart, és ezt
megelõzõ nagy lépése a jelenleg hatályos törvényt módosító 2001. évi LIV.
törvény volt. E folyamatban az élelmiszer elõállítás eljárási rendjét a piacgazdaság szabályaihoz és szokásaihoz kellett alakítani. A piacra jutást megelõzõ
egyedi engedélyezéseket − akár tevékenységrõl, akár felhasznált anyagokról
van szó − általános, mindenkire érvényes szabályozás váltotta fel. Ezek a
módosítások nem jelentenek a fogyasztók számára kisebb biztonságot és nem
jelentenek az elõállítók számára lényeges többlet terheket. Azt jelentik, hogy a
magyar élelmiszergazdaság a rendszerváltás után másfél évtizeddel teljesen az
EU, vagyis a piacgazdaság eljárási szabályai szerint fog mûködni.
E változás jó példája az élelmiszer
elõállító 6.§-ban szereplõ bejelentési
kötelezettsége, mely a jelenlegi mûködési engedélyt váltja ki.
Az élelmiszer-elõállítás megkezdésének mûködési engedélyhez kötése az
EU tagállamaiban általános jelleggel
nem ismert. Bizonyos, élelmiszerbiztonsági szempontból érzékeny ágazatok (hús, tej, tojás) esetében a Közösségi Szabályok elõírják elõzetes engedélyek beszerzésének kötelezettségét.
Ezek a speciális engedélyezések nálunk is élnek és amint erre a 6.§ (3) be-

kezdése is utal, természetesen fenn is
maradnak.
Az új törvény szerinti, minden ágazatra és minden élelmiszer-elõállítóra kiterjedõ bejelentési kötelezettség kellõen
biztosítani tudja a fogyasztók védelmét.
Az ellenõrzés így azonnal értesül az elõállítás megkezdésérõl, azonnal ellenõrizheti azt, és ha szükséges, a 13.§-ban
szereplõ szankciók segítségével felléphet az esetleg hibás gyakorlat megszüntetéséért.
A fogyasztók biztonságának védelme,
az egyenlõ feltételek elve, és az EU általános szabályai egyaránt elengedhetetlenné teszik, hogy ez a bejelentési kötelezettség az eddig mûködési engedélyre
nem kötelezett, közfogyasztásra élelmiszert elõállító õstermelõkre is kiterjedjen. E bejelentés nem kerül pénzbe, nem
igényel különösebb adminisztrációt és
nem jelent mást, mint hogy a hatóság az
õ mûködésüket is ellenõrizheti.
Az eljárási változások közé tartozik,
hogy a jelenlegi törvényben még meglévõ néhány elõzetes engedélyezés (különleges táplálkozási célú élelmiszerek, adalékanyagok, csomagolóanyagok) megszûnik. Ismét hangsúlyozni kell, hogy ez
a fogyasztók biztonságát nem csökkenti,
hiszen az engedélyezést nagyon részletes, az EU minden termelõjére egyaránt
kötelezõ szabályozás váltja fel.
Más a helyzet az úgynevezett új élelmiszerekkel. Ezeknél − az eddig nem ismert, nem fogyasztott − termékeknél az
elõzetes engedélyezés fennmarad, azonban az EU fogyasztók egységes szintû
védelme érdekében az engedélyezés
nem a tagországok, hanem az EU
Bizottsága hatásköre lesz.
A fogyasztók védelmének fontossága
nemcsak a törvényjavaslat bevezetõjében szereplõ deklaráció, hanem megvalósítása következetesen végigvonul
az egész törvényen. E védelem egyik sarokköve a hatósági élelmiszer-ellenõr-
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zés tevékenysége. Munkája hatékonyságának javítását két új rendelkezés is segíti. Egyrészt a 12.§ szabályai, amelyek
a Magyarországon már régen kialakult
és mûködõ három ellenõrzõ szervezet
munkájának koordinálását írják elõ és
ezt a nemrég létrehozott Magyar Élelmiszerbiztonsági Hivatalra bízzák. Másrészt a 15.§ elõírásai, amelyek a hatályos törvényben is szereplõ minõségvédelmi bírságot szigorítják. A javasolt
szabályozás 20-ról 50 ezer forintra emeli a kiszabható minimális bírságot, eltörli az eddig létezõ 1 millió Ft-os felsõ határt, és a bírságot adók módjára behajthatóvá teszi.
Az élelmiszer szektor az EU-ban részletesen, de nem teljesen szabályozott.
A nem szabályozott területeken a tagországok természetesen alkothatnak és
alkotnak is − az EU általános elveit nem
sértõ − nemzeti rendelkezéseket. E lehetõséget mi is ki fogjuk használni, ezért
a Magyar Élelmiszerkönyv a szakma és
fogyasztók körében egyaránt jól ismert
és elismert rendszerét a benyújtott törvényjavaslat is fenntartja.
Az új törvényben és a felhatalmazása
alapján készülõ rendeletekben megjelenõ változásokat − akár formaiak, akár
tartalmiak − minden érdekeltnek idõben
meg kell ismernie.
Ennek segítségére a továbbiakban − a
jogi szövegnél talán egyszerûbb és érthetõbb formában és elsõsorban a változásokra koncentrálva paragrafusonként − ismertetem a törvény legfontosabb rendelkezéseit.
Az 1.§-hoz
A törvény hatálya − a saját fogyasztásra,
magánháztartásban történõ elõállítás kivételével − a Magyarországon elõállított
(beleértve az exportra készültet is), valamint forgalomba hozott (beleértve az
importból készültet is) élelmiszerekre
terjed ki. A hatályos törvénytõl eltérõen
a törvény − az Európai Unió rendszeréhez igazodva − nem vonatkozik a dohánytermékekre.
A 2.§-hoz
A törvényben elõforduló fogalmak egy
része (élelmiszer, új élelmiszer, élelmiszer-vállalkozás, élelmiszer-forgalmazó, végsõ fogyasztó, stb.) közösségi rendeletekben meghatározásra került. Csatlakozásunkat követõen ezen fogalmak
definiálására − miután a rendelet direkt
módon nálunk is hatályba lép − csak a
közösségi rendeletek meghivatkozásával van lehetõség.
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A közösségi irányelvekben szereplõ
fogalmakat (élelmiszer-összetevõ, élelmiszer-adalékanyag, élelmiszer megjelenítés, hatósági élelmiszer-ellenõrzés)
a törvényjavaslat már idézi, miután az
irányelveket nemzeti jogszabállyal át
kell venni.
Ahol nincs az Európai Unióban definíció, ott a törvényjavaslat más, széleskörûen ismert nemzetközi szervezetek
(Nemzetközi Szabványügyi Szervezet −
élelmiszer-minõség; FAO/WHO Codex
Alimentarius − élelmiszerbiztonság)
meghatározásait használja.
A legfontosabb fogalom, az „élelmiszer” eltér a hatályos törvényben szereplõtõl, mert a tápszereket is az élelmiszerek közé sorolja, így azok a törvény
hatálya alá kerülnek.
Az élelmiszer-vállalkozás és az élelmiszer-vállalkozó új fogalmak. Ezekkel
(amelyek az élelmiszer-lánc bármely
pontján mûködõ szereplõt azonos fogalommal jelölik), a szántóföldtõl a fogyasztó asztaláig tartó lánc egységes kezelését segíti a törvény.
A fogyasztó definíciójába a végsõ
fogyasztó mellett (aki az élelmiszert elfogyasztja) a törvényjavaslat beleérti azt
az élelmiszer-vállalkozót is, aki egy
élelmiszert egy újabb élelmiszer készítéséhez felhasznál (pl. a lisztbõl kenyeret készítõ péket).
Az élelmiszer-megjelenítés közösségi
irányelvbõl átvett fogalma (amely az
élelmiszer külsõ tulajdonságai, csomagolási módja mellett még a forgalomba
hozatali környezetet is magában foglalja) a fogyasztókra irányuló egyre agreszszívabb reklám-kampányok tisztességes
keretek között tartásához szükséges.
A 3.§-hoz
A törvény az élelmiszer-vállalkozás létesítésének általános feltételeit írja elõ.
A konkrét feltételeket és ezek megvalósítását az építési engedélyezés keretében
− az építésügyrõl szóló törvény alapján − a törvényjavaslat 11.§-a (1) bekezdésének a) és b) pontja szerinti hatósági
élelmiszer-ellenõrzõ szervezetek határozzák meg és igazolják.
A 4.§-hoz
Az élelmiszer-vállalkozás mûködése
általános (berendezések, technológia,
felhasznált anyagok, személyek) feltételeinek meglétét írja elõ. B. pontjában
ugyancsak általános jellegûen, a konkrét
rendszert meg nem jelölve minõségbiztosítási és élelmiszerbiztonsági rendszerek − beleértve a hatályos törvényben

még nem szereplõ nyomonkövetési és
termék visszahívási rendszereket is −
alkalmazását követeli meg.
Az 5.§-hoz
A gyártmánylap fogalma, vezetési kötelezettsége (amely az 1976. évi élelmiszertörvény óta ismert nálunk) arra szolgál, hogy maga a gyártó, a termék vásárlója, vagy a hatósági ellenõr mindig
egyszerûen, gyorsan, pontosan megismerhesse az adott terméket.
A hatályos törvény végrehajtási rendelete a gyártmánylap formáját, a benne
szereplõ adatokat részletesen elõírja.
A kiállítási kötelezettség nem vonatkozik az õstermelõkre. A vendéglátókra
− külön jogszabály alapján − jóval egyszerûbb, terméklapnak nevezett adatlap
kötelezõ.
Sem EU szinten, sem a tagállamokban
nincs ilyen követelmény. A törvény a
hazai és a nemzetközi helyzet elemzése
alapján a gyártmánylap kiállítási kötelezettséget fenntartja, általánossá teszi, de
lényegesen leegyszerûsíti, így csak az
élelmiszer legfontosabb jellemzõinek
rögzítését (összetevõk, elõállítási mód,
minõségi jellemzõk) követeli meg. Ezzel az eddig vezetésére nem kötelezett
õstermelõk számára is egyszerûen elkészíthetõ lesz a gyártmánylap, a vendéglátók esetében pedig lényegében megegyezik az eddigi terméklappal.
A 6.§-hoz
Az élelmiszer-elõállító mûködésének
bejelentési kötelezettsége a hatályos törvényben szereplõ mûködési engedélyt
váltja ki, amely az Európai Unióban
általános jelleggel nem ismert. Fontos
hangsúlyozni, hogy bizonyos, élelmiszerbiztonsági szempontból „veszélyes”
ágazatok (hús, tej, tojás) esetében a speciális adott területre vonatkozó közösségi szabályok elõírják a mûködési engedélyek beszerzésének kötelezettségét,
így ezekben az esetekben nálunk is
fennmaradnak, mint erre a (3) bekezdés
utal is.
A 7.§-hoz
Rögzíti az élelmiszer forgalomba hozatalának általános követelményei (biztonságos, megfelelõ minõségû) mellett
az Európai Unió tagállamaiból történõ
behozatal és az export legfontosabb szabályait.
Az EU mûködésének egyik gazdasági
alapelvébõl, az áruk szabad mozgásából
következõen a tagállamokban jogszerûen elõállított, illetve forgalomba ho-

Alkoholmentes italok 2004/1
zott élelmiszer bármely tagországban
(így Magyarországon is) minden korlátozás nélkül forgalomba hozható. Szükséges megjegyezni, hogy ezt az élelmiszert (ahogy a Magyarországon elõállítottat is) a magyar hatóságok a forgalmazás során természetesen rendszeresen ellenõrzik.
Az exporttal kapcsolatban rögzíti,
hogy az ilyen célra elõállított élelmiszernek alapvetõen a magyar elõírásokat kell kielégítenie, kivéve, ha az illetõ
ország vagy annak illetékes hatósága
másként nem rendelkezik.

ban igen részletesen szabályozzák az
élelmiszerek jelölését. Az (1) bekezdés
a tájékoztatás általános kötelezettségén
túl a részletes közösségi élelmiszerjelölési elõírások átvételét megvalósító
magyar jogszabályok betartását írja
elõ.
A (2) bekezdés a fogyasztói döntés befolyásolásának a jelölésen túli „kifinomultabb” módozatai ellen védi a fogyasztót. A csomagolás formája, mérete,
de az is, hogy az élelmiszert milyen környezetbe helyezik el a kirakatban, vagy a
bevásárló pulton (mindez együtt a „megjelenítés”) befolyásolja a fogyasztót.

A 8.§-hoz
Az új élelmiszer (definíciójának lényege, hogy az Európai Unió tagállamaiban
még nem fogyasztották, így nincs biztonságos alkalmazási elõtörténete) közösségi rendeletben elõírt engedélyezése közösségi feladat, így a tagállam csak
a kérelmek befogadását, elõzetes értékelését és az Európai Bizottsághoz való továbbítását végzi.
E feladatot a nemrég létrehozott Magyar Élelmiszerbiztonsági Hivatalra
bízza, az értékelésbe az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézetet bevonva.
A 9.§-hoz
A csomagolásnak − az elõírt általános
követelmények szerint − az élelmiszert
nem csak a szennyezõdéstõl és minõség-csökkenéstõl kell védenie, hanem
olyannak kell lennie, hogy megsértése
nélkül az élelmiszerhez ne lehessen hozzáférni. Ezen utóbbi követelmény − a
vásárlók megkárosításának megakadályozása mellett − a sokak szerint a jövõben valós veszéllyé váló bioterrorizmus
elleni védelmet is szolgálja.
A csomagolás elõnyei amellett hátrányt is jelenthet, hiszen hulladékként
szennyezheti a környezetet. Ezért igen
fontos az itt szereplõ azon elõírás, hogy
a környezeti szennyezõ hatásának a lehetõ legkisebbnek kell lennie.

A 11.§-hoz
Az e törvényben és a felhatalmazásai
alapján elkészülõ rendeletekben elõírt
követelmények betartásának ellenõrzését végzõ szervezetek megnevezését
adja meg.
Az ellenõrzés részletes feladatait a
közösségi irányelvek átvételével elkészülõ külön rendelet tartalmazza. E rendelet rögzíti − a (2) bekezdésben szereplõ kivételével − a hatékony ellenõrzéshez szükséges felhatalmazásokat is.
Ezeknek a rendelet szövegébõl történõ
kiemelését és a törvényjavaslatban történõ szerepeltetését az indokolja, hogy
a magyar jogrend szerint ezeket a felhatalmazásokat törvénynek kell megadnia.
A 12.§-hoz
Magyarországon (mind az európai országok mindegyikében) a történelmi
fejlõdés során több hatósági élelmiszerellenõrzõ szervezet alakult ki és mûködik. Ezek összehangoltabb, így hatékonyabb mûködésének elõsegítésére (az
Európai Unió tagállamaiban az utóbbi
években megindult folyamathoz csatlakozva) e paragrafus a Magyar Élelmiszerbiztonsági Hivatalt bízza meg a
szervezetek általános tevékenységének
(ellenõrzési tervek, módszerek, közös
ellenõrzések, tapasztalatok, jelentések
kicserélése) koordinálásával.

A 10.§-hoz

A 13.§-hoz

A fogyasztók alapvetõ igénye és joga,
hogy a megvásárolt, elfogyasztott élelmiszerrõl minden fontos információval
rendelkezzenek. Az egyre élesedõ piaci
versenyben egyre gyakrabban fordul
elõ, hogy egyes elõállítók túlzó, valótlan állításokkal próbálnak vevõt szerezni. Ezzel nemcsak a fogyasztót tévesztik meg, de versenytársaik érdekeit
is sértik. Ezért minden piacgazdaság-

Az élelmiszer-ellenõrzõ hatóságok által az elõírások megsértése esetén
alkalmazható szankciókat a törvény a
hatályos törvénnyel azonos módon
szabályozza. Az itt adott lehetõségek
(tevékenység megtiltása, forgalomba
hozatal megtiltása, szabálysértés) a tapasztalatok szerint alkalmasak a törvény preambulumában rögzített célok
teljesítésére.

A 14.§-hoz
Az elõírásoknak meg nem felelõ termék
forgalomba hozataláért kiszabható minõségvédelmi bírságot a hatályos törvény vezette be. Az új szabályozás az elmúlt évek tapasztalatai alapján szigorítást jelent. A büntetés felsõ határát
(amely bármilyen nagy értékû tétel esetén 1 millió Ft volt) megszûntette, a minimális összeget 20 ezerrõl 50 ezer Ft-ra
emelte és egészséget veszélyeztetõ hiba
esetén a bírságot a tétel értékérõl annak
másfélszeresére emelte.
A 15.§-hoz
A minõségvédelmi bírságot − az eddigi
gyakorlatnak megfelelõen − az ellenõrzés fejlesztésére lehet felhasználni.
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján
szükséges a (2) bekezdés új rendelkezése, amely a bírságot adók módjára behajthatóvá teszi.
A 16.§-hoz
Az élelmiszer-szabályozásnak világméretû, regionális (számunkra ez az Európai Unió) és nemzeti szintjei vannak.
A Világkereskedelmi Szervezet (WTO)
létrejötte, az ennek keretében kidolgozott szerzõdések következtében az
ENSZ két szakosított szervezete által
mûködtetett FAO/WHO Codex Alimentarius világméretû rendszere vált meghatározó fontosságúvá, tehát a regionális és a nemzeti szabályozás ehhez igazodik.
Magyarország 1962 − a szervezet létrejötte − óta részt vesz a Codex munkájában. Ennek koordinálását a FAO Magyar Nemzeti Bizottság elnöke által az
illetékes állami és civil szervezetek
szakértõibõl létrehozott Codex Alimenatrius Magyar Nemzeti Bizottság végzi. Ezen − már évek óta végzett − tevékenység törvényi szintû szabályozását
szolgálja e paragrafus.
A 17.§-hoz
Az 1976. évi élelmiszertörvény által
létrehozott Magyar Élelmiszerkönyv a
hatályos törvényben kapott igazán
fontos − a magyar élelmiszer-szabályozást a közösségi rendszerhez igazító −
szerepet. I. Kötetében a magyar elõírásként átvette az EU irányelveket és
rendeleteket. II. Kötetében a korábbi
(az EU tagországokban nem ismert)
élelmiszer termékszabványokat kiváltó
irányelveket alkotott, míg III. Kötetében a vizsgálati módszereket gyûjtötte
össze.
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A Magyar Élelmiszerkönyv szerepe a
törvényjavaslat szerint megmarad, de
természetesen az Európai Uniós tagság
viszonyaihoz igazodik. Így nem vesz át
többé EU rendeleteket, mert azok a
tagság után közvetlenül lesznek nálunk
is alkalmazandóak. További változás,
hogy az I. Kötet kötelezõen alkalmazandó elõírásai közé a magyar fogyasztók
és a gazdaság számára különösen fontos
termékek követelményei is bekerülhetnek.
A 18.§-hoz
A Magyar Élelmiszerkönyv elõírásainak
és irányelveinek kidolgozását az összes
érdekelt fél (gazdaság, tudomány, ellenõrzés, fogyasztóvédelem, minisztériumok) képviselõibõl létrehozott Magyar
Élelmiszerkönyv Bizottság és annak
szakbizottságai végzik. Ez a − hatályos
törvény által létrehozott és a törvény
szerint is fennmaradó − rendszer az elõírások és irányelvek széleskörû konszenzusát és megismertetését egyaránt
biztosítja. A Bizottság mûködésének feltételeit a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium biztosítja.
A 19.§-hoz
A Magyar Élelmiszerkönyv kötelezõ
elõírásainak címét, jelét és alkalmazásuk idõpontját az érdekelt miniszterekkel egyetértésben a földmûvelésügyi és
vidékfejlesztési miniszter rendelettel
adja ki. A többi irányelv címét és jelét
a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter a minisztérium hivatalos lapjában megjelenteti.
Az elõírások és irányelvek szövege az
eddigi gyakorlatot folytatva nyomtatott
formában megvásárolható, vagy az
FVM honlapján elérhetõ.
A 20.§-hoz
A törvény − a közösségi rendeletekkel
való összhang biztosítására − Magyarország Európai Unióhoz történõ csatlakozásának napján lép hatálya. A hatályos törvény, valamint az azt módosító
törvényi rendelkezések egyidejûleg hatályukat vesztik.
A hatáskörrel rendelkezõ miniszterek
rendeletek alkotására kapnak felhatalmazásokat, amelyek a törvénnyel együtt,
2004. május l-jén lépnek hatályba, de re-
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mélhetõleg (a termelõk kellõ felkészülése érdekében) még ezt megelõzõen megjelennek.
A felkészüléssel kapcsolatban fontos
megjegyezni, hogy (mint a törvény esetében is) az új rendeletek inkább formai,
mint tartalmi változásokat jelentenek. A
rendeletekbe kerülõ döntõen közösségi
szabályok különféle formában (pl. a
hatályos törvényben, annak végrehajtási
rendeletében, a Magyar Élelmiszerkönyvben) eddig is hatályban voltak.
Tartalmi változást néhány − a csatlakozási tárgyalások idején elvégzett
elemzések alapján szükségesnek látott −
pontosítás, valamint a legutóbbi idõkben megjelent közösségi irányelvek átvétele jelent.
Az elkészítendõ rendeletek és azok
szakmai háttere a következõ:
a) Jelölés
Háttere: 2000/13 EGK irányelv + 2
új módosítás.
Eddigi szabály: Hatályos törvény és
végrehajtási rendelet
b) Hatósági ellenõrzés
Háttere: 89/397 EGK, 93/99 EGK és
85/591 EGK
Eddigi szabály: Hatályos törvény és
végrehajtási rendelet
c) Élelmiszer elõállítás feltételei
Háttere: EU irányelvekbõl szükségessé váló szabályok.
Jelenleg: 1576/89 rendeletbõl következõen a pálinka elõállítás részletes
szabályozására van javaslat
Eddig szabály: nem volt
d) Ásványvíz
Háttere: 80/777 EGK + 2003/40 EK
Eddigi szabály: önálló rendelet
e) Hatósági ellenõrzés vizsgálati díjai
Háttere: nincs EU szabály
Eddigi szabály: önálló rendelet
f) Elõállítás és forgalmazás higiéniai
szabályai
Háttere: 93/43 EGK (de új EU rendelet van kidolgozás alatt)
Eddigi szabály: önálló rendelet
g) A Magyar Élelmiszerkönyv elõírásai
Háttere: 19.§ indoklásában
Eddigi szabály: önálló rendeletek
h) Hagyományos különleges tulajdonság tanúsítása
Háttere: 2082/92/EGK rendelethez
csatlakozó nemzeti eljárási rendszer
Eddigi szabály: közös rendeletben a
kiváló minõségû élelmiszer tanúsításával

i) Gyümölcs-zöldség ellenõrzés
Háttere: 2200/96 EGK + módosítások
Eddigi szabály: önálló rendelet
j) Kiváló minõségû élelmiszer tanúsítása
Háttere: nincs EU szabály (de néhány tagországban van ilyen rendszer)
Eddigi szabály: közös rendeletben a
hagyományos különleges tulajdonság tanúsításával
k) Tápanyag-összetételi állítások
Háttere: megjelenés elõtt álló EU
irányelv
Eddigi szabály: hatályos törvény
végrehajtási rendelet
l) Technológiai segédanyagok
Háttere: nincs EU szabály
Eddigi szabály: hatályos törvény
végrehajtási rendelet
m) A vendéglátás higiéniai feltételei
Háttere: nincs EU szabály
Eddigi szabály: önálló rendelet
n) Mikrobiológiai szennyezettség
Háttere: egyes termékekre van csak
EU elõírás
Eddigi szabály: önálló rendelet
o) Radiológiai és vegyi szennyezettség
eljárásai
Háttere: a határértékekre EU rendelet, ehhez kapcsolódó nemzeti eljárásokat kell szabályozni
Eddigi szabály: önálló rendelet (határértékkel együtt)
p) Különleges táplálkozási célú élelmiszerek
Háttere: 89/398 EGK, 91/321 EGK,
96/5 EGK 1991/21 EK
Eddigi szabály: önálló rendelet és
Magyar Élelmiszerkönyv
q) Étrend kiegészítõk
Háttere: 2002/46 EK (most megjelent)
Eddig szabály: nem volt
r) Vendéglátás, forgalmazás
Háttere: nincs EU szabály
Eddigi szabály: két önálló rendelet
s) Tömeg, térfogat sorok
Háttere: 76/211 EGK, 75/106 EGK,
81/232 EGK
Eddigi szabály: rendelet és hatályos
törvény végrehajtási rendelete
Szerzõ: Dr. Rácz Endre
osztályvezetõ
FVM Élelmiszeripari Fõosztály
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−2004)
Prof. Dr. Zsinka Ágnes (1929−
Súlyos veszteség érte a magyar táplálkozástudományt tisztelt és szeretetett kedves barátunk
Dr. Zsinka Ágnes profeszszor asszony 2004.
március 4.-én bekövetkezett halálával. Még nem
töltötte be a 75. évet, amikor a hoszszú, súlyos
betegség véget vetett életének.
Zsinka Ágnes 1929. október 12-én született
Budapesten, majd a középiskola után a gödöllõi
Agrártudományi Egyetemen folytatta tanulmányait és szerzett mezõgazdasági mérnöki diplomát 1957-ben. Ekkor már (1953-tól) az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézetben dolgozott tudományos munkatársként.
Tíz évvel késõbb a Debreceni Orvostudományi
Egyetemen az orvosbiológia doktori címet szerezte meg az Adatok a C-vitamin fogyasztás kérdéseihez címû disszertációjával. Újabb majdnem
10 év szorgalmas kutatómunka eredményeit foglalta össze A pancreas külsõ secretio experimentális vizsgálatának alkalmazása bioactiv anyagok hygiénés értékelésében címû disszertációjában, amelyért megkapta az Orvostudományok kandidátusa címet 1976-ban. Ezzel egy idõben kinevezték az OÉTI Kísérletes Toxikológiai Osztályának vezetõjévé.
Prof. Dr. Zsinka Ágnes nemcsak szorgalmas és eredeti szellemû
kutató volt, hanem született pedagógus is, aki nagyon szeretett és
tudott tanítani, és a hatvanas évektõl egyre többet oktatott egészségügyi szakiskolában, az Egészségügyi Fõiskolán és részt vállalt
az orvosképzésben is, emellett igen aktívan vett részt a Magyar
Táplálkozástudományi Társaság (amelynek vezetõségi tagja volt),

valamint a Táplálkozási Fórum rendezvényein.
Tudományos kutatómunkáját 1985-tõl a Központi Élelmiszeripari Kutató Intézetben folytatta,
majd több éves kutatásait öszszefoglalva 1988ban megírta Étkezési zsiradékok hatása experimentális zsíranyagcserezavarban címû disszertációját és ezzel az MTA mezõgazdaságtudomány
doktora lett. Közben egyre inkább az oktatásnak
szentelte idejét és tehetségét, 1986-tól a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Táplálkozástudományi Tanszékén kezdett dolgozni másodállású egyetemi docensként, 1989-tõl pedig részállású egyetemi tanárként ugyanott.
Prof. Dr. Zsinka Ágnest nagyon sokan ismerték, tisztelték és becsülték, hiszen nemcsak számos tudományos társaság tagjaként vett részt a
tudományos életben, hanem számottevõ publikációs munkássága is hozzájárult ismertségéhez: több mint 120 szakcikk (több cikkét olvashattuk e lap hasábjain is), 5 könyvrészlet és 1 egyetemi tankönyv.
Nem lenne teljes e visszaemlékezés, ha nem tenné szóvá a Dr.
Zsinka Ágnes kedves és derûs természetébõl fakadó segítõ készséget, mindenkinek szívesen és örömmel segített, aki hozzáfordult
tanácsért, útbaigazításért, vagy éppen személyes problémával.
Zsinka Ágnes emléke nemcsak tudós kutatóként, példamutató tanárként, szakmai közlemények jó tollú szerzõjeként,
hanem mindig segíteni kész jó barátként él tovább szívünkben.
(Dr. Zajkás Gábor)

−2004)
Dr. Tóth-Zsiga István (1924−
Fájdalmas és szomorú érzés egy olyan kollégától búcsúzni, aki egész szakmai munkásságát,
egész életét az élelmiszeriparnak és az élelmiszertudománynak szentelte, benne élt, vele élt és
érte dolgozott.
1924. február 20-án született a Pest megyei
Tura községben. A középiskolát a Gödöllõi Premontrei Gimnáziumban végezte, ahol az egész
életére kiható nevelés alakította ki az értékrendjét, gondolkodásmódját és kapcsolat-teremtõ
képességét. Ezeket a tulajdonságokat egész élete során − még a legnehezebb években is −
mindvégig hûen megtartotta.
Egyetemi tanulmányait a József nádor Mûszaki
és Gazdaságtudományi Egyetemen végezte, ahol
1946-ban okleveles vegyészmérnöki diplomát
szerzett. 1968-ban a Budapesti Mûszaki Egyetemen mûszaki doktori címet, majd ugyanitt 1983-ban a kémiai tudományok kandidátusa tudományos fokozatot szerezte meg.
Munkássága a cukoriparban kezdõdött. 1947-tõl 1949-ig a
Selypi Cukorgyárban dolgozott laboratórium vezetõként. Kiváló
munkája révén 1949-ben bekerült a Cukoripari Központba, majd
1951-ben az Élelmiszeripari Minisztérium Cukoripari Igazgatóságára, ahol 1957-ig dolgozott, majd a Cukoripari Kutató Intézetben volt tudományos osztályvezetõ.
1971-ben a Magyar Élelmezésipari Tudományos Egyesülethez
került, ahol az 1989. évi nyugdíjba vonulásáig fõtitkárként dolgozott. 1991−2001 között az ÉLELMEZÉSI IPAR szakmai folyóirat felelõs szerkesztõje volt.
Egyesületi vezetõként szinte szárnyakat kapott. A 18 éves fõtitkári tevékenysége alatt az Egyesület taglétszáma elérte a 10.500 fõt és
nem volt az országban olyan jelentõsebb élelmiszeripari üzem, ahol
a mûszaki értelmiség ne kapcsolódott volna be a MÉTE munkájába.

Mindig nagy gondot fordított a fiatalok nevelésére. Megalakította és mûködtette a MÉTE Fiatalok Bizottságát. Tudását készséggel átadta kollégáinak és mint címzetes fõiskolai tanár, résztvett
a jövõ generációinak szakmai nevelésében.
A szakmai publikációk területén is maradandót
alkotott. 1950-56 között a CUKORIPAR szaklap
felelõs szerkesztõje, majd 1971-tõl az ÉLELMISZERIPAR Szerkesztõ Bizottságának elnöke.
Nyugállományba vonulása után, 1991-tõl 2001-ig
az ÉLELMEZÉSI IPAR felelõs szerkesztõje.
Munkássága alatt nyerte el a lap a jelenlegi arculatát és vált a szakma átfogó információ-közlõ folyóiratává. Számos szakmai könyv és egyetemi
jegyzet önálló és társszerzõje. Kezdeményezésének köszönhetõ „A magyar élelmiszeripar története” címû könyv, amelynek társ-szerkesztõje is volt.
Szakmai, társadalmi és egyesületi munkájában felmutatott teljesítményét ismerték el a MÉTE Társadalmi Munkáért Emlékplakettel, MTESZ Emlékéremmel, a Kosutány Tamás és Török Gábor
Emlékérmekkel, szakirodalmi tevékenységét a Louis de Saint Rat
Dijjal, nyugdíjba vonulása alkalmával a Magyar Köztársaság Csillagrendje kitüntetéssel. 1999-ben − mint a MÉTE alapító tagja − 50
éves MÉTE Társadalmi Munkáért Emlékplakett kitüntetést kapott.
Dr. Tóth-.Zsiga István élete példát mutat mindannyiunknak arra,
hogy egy földmûves családból származó gyermek, a neveltetése során benne kialakult értékrend, gondolkodás- és cselekvésmódjával
hogyan tudott környezetébõl kiemelkedni és nagyot alkotni.
Drága Pista !
A Magyar Élelmezésipari Tudományos Egyesület nevében fájó
szívvel búcsúzunk Tõled! Emléked megõrizzük! Nyugodjál békében!
(Hernádi Zoltán)
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Gyümölcs- és zöldséglevek polifenol-tartalma
és in vitro antioxidáns tulajdonságai
Dr. Lugasi Andrea
POLIFENOL

ÖSSZEFOGLALÓ
NAPJAINKBAN

A NÖVÉNYI EREDETÛ POLIFENOLOS VEGYÜLETEK A TUDOMÁNYOS
ÉRDEKLÕDÉS KÖZÉPPONTJÁBAN ÁLLNAK JELENTÕS ANTIOXIDÁNS ÉS SZABADGYÖK-BEFOGÓ TULAJDONSÁGAIK MIATT. A NÉPSZERÛ ITALOK, MINT A KÁVÉ, A
TEA, A SÖR, A BOR, A ZÖLDSÉG- ÉS GYÜMÖLCSLEVEK MIND TARTALMAZNAK KISEBB-NAGYOBB MENNYISÉGBEN POLIFENOLOS VEGYÜLETEKET. JELEN VIZSGÁLATBAN HÚSZFÉLE GYÜMÖLCS- ÉS HÉTFÉLE ZÖLDSÉGLÉ POLIFENOL-TARTALMÁT ÉS IN
VITRO ANTIOXIDÁNS TULAJDONSÁGAIT TANULMÁNYOZTUK. A GYÜMÖLCSLEVEK
POLIFENOL-TARTALMA 137−5680 MG L−1 TARTOMÁNYBAN VOLT, A ZÖLDSÉGLEVEK
ESETÉBEN PEDIG 255 ÉS 969 MG L−1 KÖZÖTTI ÉRTÉKEKET MÉRTÜNK. VALAMENNYI
MINTA ELSÕ- ÉS MÁSODRENDÛ ANTIOXIDÁNSKÉNT VISELKEDETT AZ ALKALMAZOTT
VIZSGÁLATI RENDSZEREKBEN, ÉS SZIGNIFIKÁNS ÖSSZES ANTIOXIDÁNS KAPACITÁS
(TAS) ÉRTÉKKEL RENDELKEZETT. A VIZSGÁLT ANTIOXIDÁNS TULAJDONSÁGOK
SZOROS ÖSSZEFÜGGÉST MUTATTAK A MINTÁK ÖSSZES POLIFENOL-TARTALMÁVAL.

INHALT
HEUTZUTAGE STEHEN DIE POLIFENOL VERBINDUNGEN PFLANZLICHEN URSPRUNGS
IM MITTELPUNKT DES WISSENSCHAFTLICHEN INTERESSES WEGEN IHRER BEDEUTENDEN REDUZIERENDEN FÄHIGKEIT UND IHREN DIE FREIEN LIBERALEN AUFNEHMENDEN EIGENSCHAFTEN. ALLE POPULÄREN GETRÄNKE WIE KAFFEE, TEE, BIER,
WEIN, DIE GEMÜSE- UND OBSTSAFTE BEINHALTEN POLIFENOL VERBINDUNGEN IN
KLEINEREN ODER GRÖSSEREN MENGE. IN VORLIEGENDER STUDIE HABEN WIR DEN

Bevezetés
Hosszú idõn keresztül a polifenolos
vegyületeket, elsõsorban a tanninokat,
antinutritív komponensekként tartotta
számon a szakirodalom, mivel a makromolekulákhoz, fõként a fehérjékhez
kötõdve gátolják azok felszívódását,
illetve kedvezõtlenül befolyásolják az
emésztõenzimek mûködését is. Napjainkban azonban e vegyületcsoport a
tudományos érdeklõdés középpontjába
került, mivel számos epidemiológiai és
experimentális vizsgálat eredménye
támasztja alá egészségvédõ és betegségmegelõzõ szerepüket. E kedvezõ
élettani tulajdonságaikban antioxidáns
jellemzõik és szabadgyök-befogó képességük alapvetõ szerepet játszik. A
polifenolos vegyületek a növényi metabolizmus szekunder termékei, elsõdlegesen a növényi sejt védelmét látják
el a különbözõ külsõ károsító tényezõkkel szemben. A polifenolok az
egész növényvilágban valamennyi növényi szervben ubikviter megtalálhatók, rendkívül változatos szerkezettel. A természetes polifenolok közé tartozik az egyszerû fenoloktól a magasan polimerizált tanninokig több, mint
8000-féle vegyület, melyek kémiai
szerkezete ismert, képzõdésük két
szintézisúton − a sikimát vagy acetát
úton − keresztül valósul meg (Harborne, 1993).
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INHALT UND DIE IN VITRO REDUZIERUNGS-EIGENSCHAFTEN ZWANZIG
VERSCHIEDENER OBST- UND GEMÜSESÄFTE UNTERSSUCHT. DER POLIFENOL
INHALT DER FRUCHTSÄFTE LAG IM BEREICH VON 137−5680 >MG L−1, IMFALLE
DER GMÜSESAFTE HABEN WIR WERTE IN HÖHE VON 255 UND 969 MG L−1 GEMESSEN. ALLE MUSTER HABEN SICH IN DEN ANGEWANDTEN SYSTEMEN ALS REDUZIERUNGSMITTEL ERSTEN UND ZWEITEN RANGES VERHALTEN UND ÜBER EINE BEDEUTENDE GESAMTREDUZIERUNGSKAPAZITÄT (TAS) VERFÜGT. DIE UNTERSUCHTEN
REDUKTIONS-EIGENSCHAFTEN WIESEN EINEN ENGEN ZUSAMMENHANG AUF MIT
DEM GESAMT-POLIFENOL-INHALT DER MUSTER.

SUMMARY
INTEREST IN FOOD PHENOLICS HAS INCREASED GREATLY, BECAUSE OF
THEIR ANTIOXIDANT AND FREE RADICAL SCAVENGING ABILITIES. POPULAR BEVERAGES IN THE WORLD INCLUDE TEA, COFFEE, COCOA, BEER, WINE AND FRUIT/ VEGETABLE JUICES. ALL OF THESE BEVERAGES CONTAIN PHENOLIC COMPOUNDS. IN PRESENT STUDY TOTAL POLYPHENOL CONTENT AND IN VITRO ANTIOXIDANT PROPERTIES
WERE INVESTIGATED IN TWENTY FRUIT JUICES AND SEVEN VEGETABLE JUICES. THE
CONCENTRATION OF POLYPHENOLS WAS BETWEEN 137 AND 5680 MG L−1 IN FRUIT
JUICES AND BETWEEN IN 255 AND 696 MG L−1 IN VEGETABLE ONES. ALL SAMPLES
EXHIBITED SIGNIFICANT ANTIOXIDANT PROPERTIES SUCH AS HYDROGEN-DONATING
ABILITY, REDUCING POWER, AND TOTAL ANTIOXIDANT STATUS (TAS). THESE
ANTIOXIDANT PROPERTIES STRONGLY CORRELATED WITH THE TOTAL POLYPHENOL
CONTENT OF THE BEVERAGES.

RECENT

A polifenolos vegyületek elsõsorban
konjugált formában fordulnak elõ, egy
vagy több cukormolekula kapcsolódhat
a különbözõ helyzetben lévõ hidroxil
csoportokhoz, jóllehet az aromás gyûrûhöz való közvetlen kapcsolódásra is található példa. Harborne (1989) a polifenolos vegyületeket kémiai szerkezetük
alapján 10 csoportra osztotta (1. ábra).
A flavonoidok, melyek a polifenolos vegyületek táplálkozásélettani szempontból legjelentõsebb képviselõi, további
13 alcsoportra oszthatók, mintegy 6000
különbözõ, ismert szerkezetû komponenssel (2. ábra) (Harborne, 1993,
Bravo, 1989).
A polifenolok kisebb-nagyobb koncentrációban valamennyi növényi élelmiszerben megtalálhatók. A genetikai
háttér (fajta), a környezeti (termesztési,
éghajlati) hatások mellett a csírázás
feltételei, az érettségi állapot, a feldolgozási és tárolási körülmények rendkívüli módon befolyásolják az élelmiszerként is szolgáló növényi részek
polifenol-tartalmát (Hermann, 1988,
Mazza, 1995, Peleg et al, 1991). Részben a polifenolos vegyületek felelõsek
a növényi élelmiszerek érzékszervi
tulajdonságaiért, például az adsztringens hatás és a keserû íz elsõsorban a
polifenoloknak köszönhetõ, de számos
vegyületcsoport, mint a citrusflavonoidok, vagy az antocianiodinek, színkomponensek is.

A legtöbb polifenolos vegyület erõteljes antioxidáns hatást mutat a molekulában jelenlévõ konjugált π-electron
rendszer miatt, amely lehetõvé teszi az
elektronok vagy a hidrogénatomok donációját a hidroxil csoportokról a különbözõ szabad gyökök felé (Bors és
Saran, 1987). Az antioxidáns hatékonyság sztöchiometriáját (egy fenolos
molekula hány szabad gyököt képes
semlegesíteni) és reakció-kinetikáját
(a sebesség, mellyel a szabad gyök semlegesítõdik) illetõen nagy az egyes komponensek közötti eltérés. Ezeket a jellemzõket a kémiai szerkezet, a hidroxil
csoportok száma és helyzete, illetve az
a tulajdonság, hogy a párosítatlan elektron milyen mértékben delokalizálódik
az átmeneti, oxidált molekulán keresztül, alapvetõen meghatározza. A legtöbb
polifenolos molekula hatékonyan képes
befogni a hidroxil és peroxil gyököket
(Manach et al., 1996). Számos vegyület,
elsõsorban a flavonoidok, az átmeneti
fémionok hatékony kelátorai, ezzel a tulajdonságukkal csökkentik a Fenton- és
Haber-Weiss reakcióban keletkezõ aktív
oxigén intermedierek számát (Shahidi
és Wanasundara, 1992). Ráadásul e vegyületek megõrzik antioxidáns és szabadgyök-befogó kapacitásukat a flavonoid-fémion-komplex kialakulása után
is (Afanas’ev et al., 1989).
A polifenolos komponensek iránti
egyre fokozódó érdeklõdés a vegyületek
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Kémiai vizsgálatok
A minták polifenol-tartalmát FolinDenis reagenssel határoztuk meg spektrofotometriásan 760 nm-en, standardként katechint használtunk (AOAC,
1990). Hidrogén-donor aktivitásukat az
1,1-difenil-2-pikrilhidrazil
(DPPH)
gyök jelenlétében mértük meg fotometriásan 517 nm-en (Blois, 1958). A
DPPH színintenzitásának 50%-os csökkenése alapján számoltuk ki az I50 értékeket. Az alacsonyabb érték nagyobb
H-donor aktivitásra utal. A minták redukáló-képességét a Fe3+ → F2+ átalakulás
alapján értékeltük és aszkorbinsav ekvivalensben adtuk meg, azaz megállapítottuk, hogy egységnyi mennyiségû
minta (1 ml) hány μmol aszkorbinsav
redukáló-képességével egyenértékû
(Oyaizu, 1986). A teljes antioxidáns hatás (TAS) mérése Randox diagnosztikai
készlettel történt COBAS MIRA automata laboratóriumi analizátorral (Miller
et al., 1993). A vizsgált minták TAS
értékének meghatározásához Troloxot
(szintetikus E-vitamin származék, 6hydroxy-2,5,7,8-tetrametillkromán-2karboxilsav) használtunk standardként.

1. ábra A polifenolos vegyületek csoportjai

antioxidáns, antimutagén, antikarcinogén, gyulladáscsökkentõ, immunstimuláns, hepatoprotektív, és számos egyéb
kedvezõ élettani tulajdonságaival magyarázható. Epidemiologiai tanulmányok mutattak rá a jelentõs polifenolbevitel és az egyes civilizációs megbetegedések (kardiovaszkuláris elváltozások, bizonyos típusú daganatok) csökkent kockázata között határozott összefüggésekre (Hertog et al., 1993, 1995,
Hertog, 1996). A zöldségek és gyümölcsök a kiegyensúlyozott étrend alappillérei, a belõlük készült ivólevek nemcsak szomjoltó, de egészségvédõ tulajdonságúak. A zöldségekbõl, gyümölcsökbõl kíméletes feldolgozási eljárásokkal nyert italok a különbözõ bioaktív
vegyületek − polifenolok, vitaminok,
rostok, mikroelemek − kiváló forrásai.
Fogyasztásuk az alkoholos, szénsavas,
cukorral édesített termékek helyett
nagyban hozzájárulhat az egészséges
állapot fenntartásához.

Jelen vizsgálat során néhány, a kiskereskedelmi forgalomban kapható hétköznapi, és a szokásosnál nagyobb zöldség- illetve gyümölcshányadú ivólé
polifenol-tartalmát és antioxidáns jellemzõit tanulmányoztuk.
Anyagok és módszerek
Gyümölcs- és zöldséglevek
A vizsgálatok során húszféle gyümölcslé és hétféle zöldséglé polifenol-tartalmát és antioxidáns tulajdonságait tanulmányoztuk. A minták egy részét kereskedelmi forgalomból szereztük be, nagyobb hányadát (Dr. Steinberger-féle levek) a RIVAN Kft. bocsátotta rendelkezésünkre. A minták jellemzõi az 1. táblázatban láthatók. Rostos minták esetében a vizsgálatok elõtt a leveket 2500
rpm-mel 10 percig centrifugáltuk. Az
üvegek megnyitása után a vizsgálatokat
azonnal elvégeztük.

Eredmények
A vizsgált minták kisebbik része a kereskedelmi forgalomból származó,
kommersz gyümölcs- és zöldséglé, nagyobbik hányada 95−100% gyümölcsvagy zöldségtartalmú termék. A polifenolos vegyületek és az antioxidáns tulajdonságok értékelése során ezt a tényt
érdemes szem elõtt tartani. A vizsgált
minták polifenol-tartalma és antioxidáns jellemzõi a 2. táblázatban láthatók.
Jelentõs mennyiségben tartalmaztak
polifenolos vegyületeket a bodzából, a
kékszõlõbõl, a fekete ribizlibõl, a szilvából, aszalt szilvából és a vegyes gyümölcsökbõl nyert levek. A bodzalé polifenol-tartalma volt a legmagasabb, közel 6000 mg/l. A feketebodza és a belõle
nyert termékek más szerzõk szerint is
jelentõs mennyiségben tartalmaznak
polifenolos komponenseket (StefanoitsBányai et al., 2004). A kékszõlõ, a fekete ribizli és a vegyes gyümölcslevek
600−1000 mg/l körüli értékeket mutattak, a körte, és az ananász levek polifenol-tartalma nem haladta meg a 700
mg/l-t. A kékszõlõ és az ananász levek
esetében jól látható a különbség a 95−
100% gyümölcshányadú és a kommersz
termékek között. Az öt különbözõ eredetû kékszõlõlé közül a 4. jelû, 14%
gyümölcstartalmú minta nagyon eltér
rendkívül alacsony polifenol-tartalmával. A 3. jelû, a termék címkéje szerint
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szintén 14%-os kékszõlõlé négyszeres
mennyiségben tartalmaz polifenolos
komponenseket. A gyümölcslevek polifenol-tartalmát tehát nem csak a gyümölcshányad, hanem a kiindulási gyümölcs összetétele is befolyásolja, amely
azonban nagyrészt fajta-függõ. Ez a jelenség megmutatkozik a fekete ribizke
levek esetében is, hiszen a kisebb gyümölcshányadú 7. jelû minta polifenoltartalma magasabb, mint a százalékosan
több gyümölcsöt tartalmazó 6. jelû mintáé. A két ananászlé közötti jelentõs különbség elsõsorban az eltérõ gyümölcstartalom következménye.
A zöldséglevek közül a cékla és a különbözõ zöldségfélék keverékébõl készült levek rendelkeztek viszonylag magas, mintegy 300−600 mg/l polifenoltartalommal, a sárgarépa és a savanyú
káposzta leve alacsony polifenol-tartalmat mutatott. A gyümölcsökbõl és a
zöldségekbõl készült levek között érzékelhetõ a különbség a polifenolos komponensek mennyiségét tekintve, az
elõbbiek összességében nagyobb polifenol-tartalommal rendelkeznek.
Valamennyi vizsgált minta jól értékelhetõ antioxidáns tulajdonságokat mutatott. A zöldség- és gyümölcslevekben
jelenlévõ bioaktív vegyületek elsõrendû, vagyis láncmegszakító antioxidánsok, mivel hidrogén-donorként képesek
viselkedni a lipidperoxidációs folyamatokban. Erre utal a minták hidrogén-donor aktivitása, melyet az I50 értékkel jellemeztünk, vagyis azzal a mintamennyiséggel, amely a DPPH gyök
színintenzitását 50%-kal csökkenti. Minél kisebb az érték, annál erõsebb a hatás. A vizsgált minták közül a gyümölcslevek jelentõsebb hidrogén-donor aktivitást mutattak, mint a zöldségekbõl
származóak. Legerõsebb elsõrendû antioxidáns hatású minta a bodzabogyóból
készült lé volt a legalacsonyabb I50 értékkel (2,7 μl). Intenzív elsõ rendû antioxidánsként képesek funkcionálni még
a kékszõlõbõl, a fekete ribizkébõl és a
szilvából nyert levek, valamint egyes
vegyes gyümölcslevek. A különbözõ
minõségû, kékszõlõ és ananász alapú
levek közötti jelentõs eltérések a hidrogén-donor aktivitás értékekkel kapcsolatosan is megmutatkoztak. A kis polifenol-tartalmú 4. jelû kékszõlõlé minta
rendkívül gyenge elsõrendû antioxidáns
volt, de az összes vizsgált gyümölcslé
közül a kereskedelmi eredetû, 13. jelû
ananászlé mutatta a legkisebb hatást
(I50 = 915 μl). A zöldségek közül a céklalé volt a legerõsebb elsõrendû antioxidáns (I50 =12,4 μl), a vegyes zöldséglevek és a spárga+zeller lé közepes érté-
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keket mutattak, gyenge elsõrendû antioxidánsnak bizonyult a sárgarépa és a
savanyú káposzta leve és egy vegyes
zöldséglé (I50 ≅ 300 μl).
A vizsgált levek legtöbbje jelentõs redukálóképességgel rendelkezett, ami azt
jelenti, hogy másodrendû, azaz preventív
antioxidánsként is képesek funkcionálni
a lipidperoxidáció gátlásában. A másodrendû antioxidánsok a folyamat két szakaszában fejthetik ki kedvezõ hatásukat.
Egyrészt megakadályozhatják az iniciációt, a lipidperoxidáció beindulását azáltal, hogy önmaguk reagálnak az iniciáló
ágenssel; másrészt a reakciók során keletkezõ oxidált, potenciálisan károsító
vegyületeket redukálhatják kevéssé reakcióképes komponensekké. A minták redukáló-képességét nemcsak a polifenolos vegyületek, hanem egyéb, redukáló
hatású molekulák, például az aszkorbin-

sav jelenléte is befolyásolja. A H-donor
aktivitás értékekhez hasonlóan a bodzalé
rendelkezett legjelentõsebb hatással: 1
ml minta ugyanakkora hatást fejt ki, mint
16,3 μmol aszkorbinsav. Természetesen
jó eredményeket mutattak még a kékszõlõbõl, a fekete ribizkébõl, a szilvából
nyert levek, és némely vegyes gyümölcslé. A magas gyümölcshányaddal rendelkezõ és a kommersz kékszõlõ és ananászlevek között a redukálóképesség tekintetében is jól láthatóak az eltérések.
Nagyon gyenge másodrendû antioxidáns
a 4. jelû kékszõlõlé és a 13. jelû ananászlé. A zöldségek közül egyértelmûen a
céklából nyert ivólé volt a leghatékonyabb másodrendû antioxidáns: 1 ml
minta 8,76 μmol aszkorbinsav redukálóképességével volt egyenértékû. Az egyéb
zöldséglevek gyenge másodrendû antioxidánsok. Külön érdemes figyelmet for-
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1. táblázat
No.
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A vizsgált gyümölcs- és zöldséglevek jellemzõi
Gyümölcs/zöldség
hányad
%

Összetétel

Kékszõlõ 1.
Kékszõlõ 2.
Kékszõlõ 3.
Kékszõlõ 4.
Kékszõlõ 5.
Fekete ribizke 1.
Fekete ribizke 2.
Fekete ribizke 3.
Bodza bogyó
Aszalt szilva
Szilva
Ananász 1.
Ananász 2.
Körte
Zöld tea almaecettel
Vegyes gyümölcs 1.: alma, szõlõ, bodza bogyó, citrom,
acerola, bodza virág, fûszerek és méz
Vegyes gyümölcs 2.: körte, narancs, grapefruit, maracuja,
mango, banán, guanaba és sárgabarack + vitaminok
(C, E, B1, B2, B6, B12, niacin, biotin, folsav,
pantoténsav, β-karotin)
Vegyes gyümölcs 3.: alma, szõlõ, maracuja, citrom,
narancs, banán + vitaminok (C, E, B1, B2, B6, B12,
biotin, folsav, pantoténsav, β-karotin)
Vegyes gyümölcs 4.: szõlõ, alma, körte, narancs,
passion fruit, datolya, füge, aszalt szilva, búzakorpa,
lenmag + vitaminok (C, E, A, B1, B2, B6, B12, niacin,
biotin, folsav, pantoténsav, β-karotin)
Vegyes gyümölcs 5.: narancs, alma, õszibarack, acerola,
sárgarépa, búzakorpa + vitaminok (β-karotin, E vitamin)

21.
22.
23.
24.
25.

Cékla
Sárgarépa
Savanyú káposztalé
Spárga + zeller
Vegyes zöldség 1.: paradicsom, sárgarépa, cékla, zeller,
fûszerek (kapor, bazsalikom, kömény, petrezselyem),
uborka, hagyma, savanyú káposzta, édes paprika
26. Vegyes zöldség 2.: paradicsom, paradicsomhéj, sárgarépa,
cékla, zeller, hagyma, uborka, savanyú káposzta, édes
paprika, fûszerek (petrezselyem, kapor, kömény), búzakorpa
27. Vegyes zöldség 3.: sárgarépa, zeller, cékla, hagyma,
uborka, citromlé

dítani a rendkívül gyenge redukáló-képességet mutató savanyú káposztalére.
Úgy tartjuk, hogy az erjedési folyamatok
eredményeként a savanyú káposzta jelentõs menynyiségben tartalmaz aszkorbinsavat, ezért kiváló C-vitamin forrás.
Jelen vizsgálatunkban ugyan nem határoztuk meg a káposztalé C-vitamin-tartalmát, de a rendkívül gyenge redukálóképességet látva, úgy tûnik, hogy a mintában nem lehet számottevõ mennyiségû
aszkorbinsav.
A totál antioxidáns státusz jellemzésére használt TAS érték is nagy változatosságot mutatott. Nem kétséges, hogy
legnagyobb TAS értékkel a bodzalé rendelkezett (37,5 μmol/l), alacsonyabb, de
jelentõs értékeket mutattak a szilva, a
kékszõlõ és a fekete ribizke levek. Nagyon alacsony TAS érték volt jellemzõ a
kommersz ananászlére, valamint a céklalé kivételével a zöldséglevekre.
A vizsgált gyümölcs- és zöldséglevek
hidrogén-donor aktivitását, redukálóké-
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pességét és teljes antioxidáns hatását a
polifenol-tartalom jelentõsen befolyásolja. A polifenol-tartalom és az antioxidáns jellemzõk között szoros szignifikáns korrelációt mutattunk ki, az összefüggéseket leíró görbék jellemzõi a 3.
táblázatban láthatók. A polifenol-tartalom és a H-donor aktivitás közötti öszszefüggést − a mérõszám speciális kiszámolási módjából következõen − egy
hatványfüggvény írja le legszorosabb
korrelációval. Ha a H-donor aktivitás
értékeinek reciprokával vizsgáljuk meg
az összefüggést, akkor lineáris és igen
szoros a kapcsolat a polifenol-tartalom
és az antioxidáns tulajdonság között. A
polifenol-tartalom és redukálóképesség,
valamint a TAS értékek között szignifikáns lineáris összefüggés mutatható ki.
A polifenol-tartalom és a redukálóképesség között a korrelációs együttható
értéke kisebb, mint a többi jellemzõ esetében. Ez valószínûleg azzal van összefüggésben, hogy míg a másik két anti-

oxidáns jellemzõ értékeit csaknem kizárólag a polifenol-tartalom határozza
meg, addig a redukáló hatás kialakításában más komponensek, például az aszkorbinsav is közrejátszik. Nem szabad
tehát megfeledkeznünk az egyéb jelenlévõ értékes vegyületekrõl sem, hiszen
számos gyümölcslé, a savanyú káposztalé magas C-vitamin tartalommal rendelkezhet, a sárgarépalében, a vegyes
gyümölcslevekben a β-karotin, egyéb
karotinoidok, a paradicsomot is tartalmazó ivólevekben likopin, a káposztafélékben a glükozinolátok hidrolízis termékei is jelentõs antioxidáns hatást mutathatnak. A vegyes zöldséglevek egy
részét a gyártók búzakorpával, egyéb
rostforrással egészítették ki, ezek a gabonaszármazékok is tartalmazhatnak
olyan vegyületeket, melyek antioxidáns
hatást fejtenek ki.
Összefoglalásként megállapíthatjuk,
hogy a gyümölcs- és zöldséglevek a
polifenolos vegyületek kiváló forrásai
lehetnek, amennyiben elég nagy a gyümölcshányad és a kiindulási anyag is
jelentõs mennyiségben tartalmazza ezeket a vegyületeket. Ismeretes, hogy a
zöldségek és gyümölcsök polifenol- és
flavonoid-tartalmát a növény fajtája, a
termesztési feltételek, az idõjárási tényezõk rendkívüli módon befolyásolják,
így azonos gyümölcshányad mellett is
jelentõs eltérések lehetnek a levek polifenol-tartalmában. A feldolgozási folyamat, illetve az azt megelõzõ tárolás körülményei is jelentõsen befolyásolhatják
a termék polifenol-tartalmát, így antioxidáns tulajdonságait is. A legtöbb
polifenolos vegyület nem hõérzékeny,
ezért a feldolgozás során bekövetkezõ
veszteség elsõsorban az oxidáció, illetve
a polifenol-oxidáz enzim mûködésének
eredménye. A vizsgált gyümölcs- és
zöldséglevek többsége kiváló antioxidáns tulajdonságokat mutatott, a különbözõ vizsgálati rendszerekben elsõ- és
másodrendû antioxidánsként funkcionáltak. Az antioxidáns tulajdonságok és
polifenol-tartalom között szoros az öszszefüggés, de más vegyületek is erõsíthetik a zöldség- és gyümölcslevek antioxidáns hatásait. Általánosságban elmondható, hogy a gyümölcslevek jelentõsebb antioxidáns hatást képesek kifejteni, mint a zöldségekbõl nyert levek.
Lényeges kiemelni, hogy a vizsgált gyümölcslevek közül jelentõsebb antioxidáns hatást képviseltek a magas antocián-tartalmú növényekbõl nyert minták, úgymint bodza, kékszõlõ, fekete
ribizke, szilva. Jelen munkánk során a
meghatározások nem terjedtek ki a
hazai lakosság által leggyakrabban fo-
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gyasztott alma, fehér szõlõ, narancs,
õszibarack és paradicsomlevekre, ezért
az összefüggések jobb megismerése érdekében a vizsgálatok kibõvítése további mintákkal mindenképpen szükséges.
Köszönetnyilvánítás
A vizsgálatokat az 1/016/2001. sz.
NKFP (Széchenyi), valamint a T 043537
sz. OTKA pályázat keretében végeztük
el. A minták egy részét (Dr. Steinberger
levek) a RIVAN Kft. biztosította, a TAS
vizsgálatokat az OÉTI Táplálkozásegészségügyi Fõosztály munkatársai
végezték el, Dr. Antal Magda fõosztályvezetõ szíves hozzájárulásával. Az elõbbiekben felsoroltak segítségéért a szerzõ
köszönetét fejezi ki.
Hivatkozások
Afanas’ev, I. B., Dorozkho, A. I., Brodskii, A. V.,
Kostyuk, V. A., Potapovitsch, A. I. Chelating and
free radical scavenging mechanisms of inhibitory
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2. táblázat

Gyümölcs- és zöldséglevek polifenol-tartalma és antioxidáns tulajdonságai

No.

Név

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Kékszõlõ 1.
Kékszõlõ 2.
Kékszõlõ 3.
Kékszõlõ 4.
Kékszõlõ 5.
Fekete ribizke 1.
Fekete ribizke 2.
Fekete ribizke 3.
Bodzabogyó
Szilva
Aszalt szilva
Ananász 1.
Ananász 2.
Körte
Zöldtea
Vegyes gyümölcs 1.
Vegyes gyümölcs 2.
Vegyes gyümölcs 3.
Vegyes gyümölcs 4.
Vegyes gyümölcs 5.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Cékla
Sárgarépa
Savanyúkáposzta
Spárga + zeller
Vegyes zöldség 1.
Vegyes zöldség 2.
Vegyes zöldség 3.

Összes
polifenol
(mg I−1)1

H-donor
aktivitás
I50 (μI)2

Redukálóképesség
(ASE mI−1)3

TAS
(mmol I−1)4

980
680
560
137
960
909
1228
1400
5680
1260
1807
674
159
541
583
537
920
810
1199
1086

10,5
57,9
39,6
132
9,1
7,4
10,2
9,3
2,7
10,3
7,8
74,8
915
61,2
31,5
22,4
10,0
35,0
24,1
36,9

7,34
2,75
2,75
1,14
7,69
7,97
5,46
10,8
16,3
9,0
10,9
3,54
1,36
2,74
1,54
6,46
5,60
5,49
5,62
2,54

5,80
0,50
1,70
0,62
5,10
10,0
6,90
7,60
37,5
6,40
12,4
2,50
0,19
1,52
1,55
5,55
4,10
1,80
2,70
2,30

529
264
255
360
316
696
550

12,4
320
396
81,6
289
61,6
94,5

8,76
1,89
0,98
3,37
2,61
2,74
2,33

7,95
0,45
0,40
1,20
1,00
0,80
0,70

1Összes

polifenol-tartalom galluszsav ekvivalensben kifejezve.
DPPH gyök 50%-os színintenzitás-gátlásához.
megadva. 1 ml minta ugyanakkora redukálóképességgel rendelkezik,
mint az adott mennyiségû aszkorbinsav mmol-ban kifejezve.
4Totál antioxidáns státusz (TAS) Randox kittel mérve és Trolox (6-hidroxi-2,5,7,8-tetrametilkromán-2-karboxilsav)
ekvivalensben kifejezve.
2I az a mintamennyiség (ml), amely szükséges a
50
3A redukáló-képesség aszkorbinsav ekvivalensben

3. táblázat A polifenol-tartalom és az antioxidáns tulajdonságok közötti összefüggések jellemzõi
Jellemzõk

Az összefüggést leíró
görbe egyenlete

Polifenol-tartalom − H-donor
aktivitás
Polifenol-tartalom − 1/(H-donor
aktivitás)
Polifenol-tartalom − redukálóképesség

y = 0,0029x + 2,5193

Polifenol-tartalom − TAS

y = 0,0067x −1,4785

y = 819215x−1,5287
y =12461x +185,86

Mazza, G. Anthocyanins in grapes and grape products. Crit. Rev. Food Sci. Nutr. 1995, 35,
341−371.
Miller, N. J., Rice-Evans, C., Davies, M. J., Gopinathan V., Milner, A. A novel method for measuring antioxidant capacity and its application
to monitoring the antioxidant status in premature neonates.Clin. Sci. 1993, 84, 407−412.
Oyaizu, M. Studies on products of browning reaction: Antioxidative activities of products of
browning reaction prepared from glucosamine.
Jpn. J. Nutr. 1986, 44, 307−315.
Peleg, H., Naim, M., Rouseff, R. L, Zehavi, U.
Distribution of bound and free phenolic acid in
oranges (Citrus sinensis) and grapefruits (Citrus
paradisi). J. Sci. Food Agric. 1991, 57, 417−
426.

Korreláció

R2 = 0,7157
R = 0,8460
R2 = 0,8461
R = 0,9198
R2 = 0,6780
R = 0,8234
R2 = 0,9517
R = 0,9057

Szignifikancia

p < 0,05
p =1,18×10 −11
p = 7,72×10 −7
p = 9,17×10 −13

Shahidi, F., Wanasundara, P. K. Phenolic antioxidants. Crit. Rev. Food Sci. Nutr. 1992, 32, 67−
103.
Stefanovits-Bányai, É., Schiffler, E., Stéger-Máté,
M., Sipos, B.Z., Hegedûs, A. A feketebodza
(Sambucus nigra L.) beltartalmi értékeinek és
antioxidáns hatásának változása az érés folyamán. Olaj, Szappan, Kozmetika, 2004, 53, 1.
33−36.

Szerzõ: Dr. Lugasi Andrea
fõosztályvezetõ helyettes
FJ OKK Országos Élelmezésés Táplálkozástudományi Intézet,
Budapest
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Budapest térségi Duna-szakasz
mikrobiológiai terheltsége
és ennek kockázatai
Dr. Némedi László − Szõdyné Nagy Eszter − Bobvos János
ÖSSZEFOGLALÓ
BUDAPESTEN A FELSZÍN ALATTI VIZEK − BELEÉRTVE AZ ÁSVÁNY- ÉS GYÓGYVIZEKET IS − SZOROS FUNKCIONÁLIS KAPCSOLATOT MUTATNAK A DUNA BUDAPESTI
SZAKASZÁVAL. A DUNÁTÓL FÜGGETLEN IVÓVÍZKÉSZLET ARÁNYA ELENYÉSZÕ,
NEM HALADJA MEG AZ 5%-OT. ÚGY GONDOLJUK, HOGY A BUDAPESTI VÍZBÁZIS
FORRÁSÁNAK, A DUNA VIZÉNEK, HOSSZÚIDEJÛ VÍZMINÕSÉG-VÁLTOZÁSA ÉRDEKLÕDÉSRE TARTHAT SZÁMOT A PALACKOZOTT ÁSVÁNYVIZEKKEL ÉS IVÓVIZEKKEL
FOGLALKOZÓ SZAKEMBEREK SZÁMÁRA IS. ITT HÍVJUK FEL A FIGYELMET ARRA,
HOGY A BUDAPESTI ÁSVÁNYVIZEK MEGHATÁROZÓ RÉSZE − AZ ÚGYNEVEZETT
„LANGYOS FORRÁSOK” − A DUNA VÍZSZINTINGADOZÁSÁRA VÍZHOZAM, HÕMÉRSÉKLET ÉS MIKROBIOLÓGIAI ÁLLAPOT VÁLTOZÁSOKKAL REAGÁLNAK. ÉPPEN
EZÉRT EZEK A DUNA MELLETT ELHELYEZKEDÕ ÁSVÁNYVÍZFORRÁSOK „SÉRÜLÉKENYNEK” MINÕSÜLNEK.
A KOMMUNÁLIS SZENNYVIZEK TISZTÍTÁSÁNAK RÉSZLEGES ÉS SZERÉNY MÉRTÉKE MIATT BUDAPEST TÉRSÉGÉBEN A BEFOGADÓ DUNA IDEGEN (ALLOCHTON) BAKTÉRIUM FLÓRÁJA MEGHATÁROZÓ JELENTÕSÉGÛ. EBBEN A MUNKÁBAN AZ ELMÚLT
10 ÉV FOLYAMATOS ADATSORAIT ELEMEZZÜK KÜLÖNBÖZÕ STATISZTIKAI MÓDSZEREKKEL A TÖRZSHÁLÓZATI MINTAVÉTELEK EREDMÉNYEI ALAPJÁN.

INHALT
IN BUDAPEST WEISEN DIE WASSER UNTER DER OBERFLÄCHE − DIE MINERAL- UND
HEILWASSER INBEGRIFFEN − EINE ENGE FUNKTIONELLE VERBINDUNG ZUM BUDAPESTER ABSCHNITT DER DONAU AUF. EIN VON DER DONAU UNABHÄNGIGER
TRINKWASSERVORRAT IST VERSCHWINDEND GERING, ÜBERSTEIGT NICHT DIE 5%.
WIR DENKEN, DASS DIE LANGJÄHRIGE VERÄNDERUNG DER WASSERQUALITÄT DES
DIE QUELLE DER BUDAPESTER WASSERBASIS BILDENDEN DONAUWASSERS AUCH
FÜR DIE SICH MIT MINERAL- UND TRINKWASSERABFÜLLUNG BESCHÄFTIGENDEN
FACHLEUTE VON INTERESSE SEIN DÜRFTE.

Az aktuális állapot rögzítése önmagában kevéssé értelmezhetõ (egyformán
érvényes ez a minõségi és a mennyiségi
adatokra). Tehát vagy a változásokat keressük, vagy a határértékektõl való eltérést. Ez a vízhasználat-centrikus vízminõsítés lényege. A szisztematika és az
ökológia viszont az egyes rendszereket
belülrõl vizsgálja. A minták idõbeli,
vagy térbeli expandálása növeli az értékelések megbízhatóságát. Mindazonáltal a hosszúidejû adatsorok elemzésénél
feltétlenül figyelembe kell venni az
alábbi szempontokat:
• Módszerek, szabványok, határértékek
és rendeletek idõközbeni változásai
• Személyzet, felszerelés, eszközök,
környezeti feltételek változásai
• Mintavételi pontok és a gyakoriság
változása
• A statisztikai apparátus módosulása
• Több paraméter esetén a súlypontozási elvek változása (pl. CF vagy E. coli)
• Annak figyelembevétele, hogy a mikrobiológiai paraméterek a heterogenitás, az extrém szórás, valamint az indikátoroknak és a kórokozóknak eltérõ
megítélése meghatározó jelentõségû

HIER MÖCHTEN WIR DARAUF AUFMERKSAM MACHEN, DASS EIN ENTSCHEIDENDER TEIL DER BUDAPESTER MINERALWASSER − DIE SOG. „LAUWERMEN QUELLEN“
− AUF DIE WASSERPEGELSCHWANKUNGEN DER DONAU MIT DER VERÄNDERUNG
DER WASSERERGIEBIGKEIT, DER TEMPERATUR UND DES MIKROBIOLOGISCHEN
ZUSTANDES REAGIEREN. GERADE DESWEGEN WERDEN DIESE, SICH NEBEN DER
DONAU BEFINDLICHEN MINERALWASSERQUELLEN ALS VERLETZLICH EINGESTUFT.
WEGEN DEM PARTIELLEN UND BESCHEIDENEN MASS DER KOMMUNALEN
ABWASSERREINIGUNG IST DIE (ALLOCHTONE) FREMDBAKTERIENFLORA DER AUFNEHMENDEN DONAU IM BEREICH VON BUDAPEST VON ENTSCHEIDENDEM CHARAKTER. IN DIESER STUDIE WERDEN DIE FORTLAUFENDEN DATENREIHEN DER VERGANGENEN 10 JAHRE MIT VERSCHIEDENEN STATISTISCHEN MITTELN ANALISIERT,
AUFGRUND DER ERGEBNISSE DER MUSTERENTNAHMEN DES STRAMMNETZES.
SUMMARY
IN BUDAPEST, THE WATERS UNDER SURFACE − INCLUDING MINERAL AND SPA
WATERS − HAVE A CLOSE FUNCTIONAL RELATIONSHIP WITH THE BUDAPEST RIVERARM. THE RATE OF THE DRINKING WATER SUPPLY SEPARATE FROM THE DANUBE IS
INSIGNIFICANT, NOT MORE THAN 5%. IN OUR OPINION, A LONG TERM CHANGE IN
THE QUALITY OF THE WATER OF THE DANUBE, WHICH IS THE MAIN DRINKING
WATER SOURCE OF BUDAPEST, WOULD CHALLENGE SPECIALISTS WHO DEAL WITH
BOTTLED DRINKING AND MINERAL WATER. PLEASE NOTE THAT A SIGNIFICANT PART
OF MINERAL WATERS IN BUDAPEST − THE SO-CALLED ’LUKEWARM SPRINGS’ −
REACT TO THE FLUCTUATING WATER LEVEL OF THE DANUBE WITH CHANGES IN
RUNOFF, TEMPERATURE AND MICROBIOLOGICAL STATUS. ACCORDINGLY, THE MINERAL WATER SPRINGS LOCATED BY THE DANUBE ARE QUALIFIED AS ’VULNERABLE’.
THE BACTERIA FLORA (ALLOCHTON) IS REMARKABLE IN THE DANUBE IN BUDAPEST DUE TO THE PARTIAL AND POOR CLEANING OF THE COMMUNAL SEWAGE. IN
THIS PROJECT, DATA FROM THE LAST TEN YEARS HAS BEEN ANALYSED WITH DIFFERENT STATISTIC METHODS BASED ON THE RESULTS OF SAMPLINGS.

• A kérdés-feltevés tartalmának változása (milyen célból vizsgáljuk a hoszszúidejû változásokat)
• A klimatikus, hidrológiai, ökológiai
és az antropogén hatások befolyása
• Az esetleges trendek alapján szükségessé váló beavatkozások megítélése.
Az irodalomban eltérõ módon jelenik
meg a hosszúidejûség tartalma és felhasználása. A hazai törzshálózati rendszer kialakításánál is azonnal felmerültek bizonyos fenntartások, fõként a statisztikai bizonytalanságok, a vizsgálati
spektrum egyoldalúsága és a párhuzamos vizsgálatok miatt. Átfogóan elemzi
ezt a helyzetet a Somlyódy−Hock−Gorzó szerzõhármas (1) a Vízügyi Közlemények 1990. 2. füzetében. Kavka és szerzõtársai (2) a Bécs-térségi Duna-szakasz
átlagos baktériumszámait közli a kémiai
adatok mellett, feltüntetve a standard eltérést, valamint a minimum és maximum értékeket. Az 1934 és 1902 fkm.
között a kommunális szennyvíz hatását
az ammóniumion és a pszichrofil telepszám közötti kapcsolattal jellemzik.
Gajin (3) a Duna jugoszláviai szakaszán
jónak minõsíti az öntisztulás hatásfokát,

amit az összes baktériumszám és a heterotrófok (szervesanyag-felhasználók)
arányával jellemez. Minél közelebbi
ezek talált mennyisége, annál szennyezettebb a folyó. Varga és Simor (4) a neves Water Scientific Technology 1990-es
számában összefoglalja a magyarországi Duna-szakasz vízminõségét meghatározó fõbb tényezõket. Ezek Pozsony,
Gyõr és Budapest kommunális szennyvizei, valamint a szlovák papírgyárak és
a magyar kémiai, petrolkémiai, élelmiszeripari és mezõgazdasági szennyvizek. Megállapítják, hogy a jól mûködõ
biodegradáció mellett a szerves nitrogén
és foszfor mennyisége fokozatosan nõ.
A mikrobiológiai állapot inhomogenitására is felhívják a figyelmet. Petto,
Flecksender és Humpesch (5) a Duna
1980 és 2007 fkm. közötti szakaszán 20
év alatt az összes vizsgált paraméternél
romlást tapasztalt. Némedi és munkatársai (6) 1992-ben a Duna budapesti szakaszán vizsgálták a hosszúidejû változásokat. 10 éves adatsoroknál vizsgálták a
trendeket és ezzel párhuzamosan egyéb
statisztikai módszereket is kipróbáltak.
Az osztrák szerzõkhöz hasonlóan õk is
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az elõzõ évtized fokozatos vízminõségromlásáról tudósítanak (kategorizálás
alapján). Bécs és a torkolat közötti felmérésrõl kapunk részletes tájékoztatást
Bej és munkatársai (7) cikkébõl. Itt is a
közegészségügyi paraméterek bevonásával demonstrálják az aktuális mikrobiológiai állapotokat, kiemelve a nagyvárosok egyértelmû hatásait. Ám a
folyó teljes hosszában értékelhetõ trend
nem nyilvánul meg. A mi vizsgálatainkhoz hasonlóan a pszichrofil (hidegtûrõk) telepszám náluk is csaknem kétszerese a mezofil telepszámnak. Jakusin és
Greszko (8) hossz-szelvény vizsgálataiban szoros összefüggést találtak a nitrifikáló és denitrifikáló baktériumok, valamint a szervesanyag terhelés (TOC)
között. Hoch, Berger, Kavka és Herndl
(10) viszont a Duna lebegõanyag-tartalma és a heterotróf bakterioplankton között talált szoros korrelációt Bécs térségében (r = 0,738). Megkérdõjelezhetõ
ugyanakkor a részecskesûrûség és a
baktérium-sûrûség összevetése a biofilm kialakulása miatt. Weilguni és
Humpesch (11) longterm trendek analízisét végezték el 1957 és 1995 között
Bécs környékén. A csaknem 40 éves
adatsorok a mi vizsgálataink számára is
használható eredményeket hoztak. A
baktériumszámok alapján nem volt értékelhetõ trend. A szezonális változások
viszont következetesek voltak. A pontszerû szennyezõk látványos hatását mutatták ki német és osztrák szakaszokon.
A vízhozam és a hõmérséklet, valamint
a baktériumszámok között csak mérsékelt korreláció tapasztalható. Figyelemre méltó, hogy a szerzõk a Coliformszámot már nem használják. Némedi (12) a
KGI kiadásában monográfiát jelentetett
meg 1999-ben „A Duna bakteriológiai
állapota Budapest térségében” címmel.
1. ábra
Gyakorisági vizsgálat %

Duna, Budapest alatt; Coliformszám/100 mL
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A folyó bakteriológiai kutatásának története mellett az antropogén hatásokról
és a vízhasznosítási fenntartásokról ír.
Külön fejezet foglalkozik a sajátos
Soroksári Duna-ág mikrobiológiai dinamikájával. A változások bemutatását
csak osztályba sorolás alapján tartja elfogadhatónak. Végül epidemiológiai és
kockázatelemzési áttekintést is ad.
Gulyás (13) bemutatja az általa javasolt
biomonitorozási rendszert (EU igények
szerint). Ebben a konstrukcióban nem
szerepel mikrobiológia! A 76/160 számú
EU irányelv (15) ugyanis a mikrobiológiai paramétereket egyáltalán, a kémiai
jellemzõket alig szerepelteti és a hangsúlyt a mezofaunára helyezi. Fontos forrásmunka az évente kiadott „Vizeink
minõsége” címû kiadvány (16), mely a
Környezetvédelmi Minisztérium megbízásából a KGI jelentet meg. Ezekben
a kötetekben a törzshálózati pontokon
vett minták statisztikai táblázatai szerepelnek az MSZ 12749:1993 (17) szabvány szerint csoportosítva. Az ÁNTSZek bakteriológiai adatait is tartalmazó
kiadványokban a számtani átlagok, a 90
és 95%-os tartósságú értékek a minimumok és a maximumok 1 évre vonatkoztatott értékei szerepelnek. Trendvizsgálatot nem végeznek.
Anyag és módszer
A felszíni víz mintákat a Közép-Dunavölgyi KÖFE vette az MSZ 12749:1993
szabvány szerint a Duna három keresztszelvényébõl (Szob, Budapest felett és
-alatt), a Soroksári Duna-ág (RSD) három hossz-szelvényi pontjáról (Kvassay-zsilip, Szigethalom, Tass) és kiegészítésképpen az Ipolyból és Zagyvából
(Letkés, Ipolyság, Ipolytarnóc, Nemti,
Nagybátony).

1993. június és 2003. június között
összesen 2040 minta részletes bakteriológiai vizsgálati adatait (Coliformszám,
Fekál coliformszám, Enterococcusok
száma, Pszichrofil baktériumok száma)
vetettük alá különféle statisztikai elemzésnek. (2001 után már csak Coliformszám vizsgálat történt).
Ezalatt a mintavételi idõszak alatt a
vizsgálatokat azonos módszerekkel végeztük (MSZ 448-44:1990), s a laboratóriumi körülmények sem változtak.
Eredmények és értékelésük
Az ÁNTSZ Fõvárosi Intézetének több
évtizedes Duna-vizsgálati tapasztalatai
felhívják a figyelmet a bakteriológiai
eredmények erõs sztochasztikus vonásaira. Éppen ezért a statisztikai analízis
elsõ lépcsõje a bakteriológiai adatok
számszerû értékeinek gyakoriság szerinti eloszlásának grafikus ábrázolása
(1. ábra). A diagram aszimmetrikus
alakja jellegzetes lognormális eloszlást
mutat. Ez az ábra ugyan csak a Coliformszámra vonatkozik, de a többi paraméternél hasonló eloszlást találtunk. Ez
pedig azt jelenti, hogy az összes statisztikai mûvelet, ami a számtani átlagokra
épül csak nagy fenntartással értelmezhetõ.
Az 1. és 2. táblázaton a Duna és a
Soroksári Duna-ág (RSD) tízéves eredményeit szerepeltetjük a számtani átlagok, valamint a minimum és maximum
értékek bemutatásával. A kommunális
szennyvizekkel terhelt folyókban az
idegen és eredeti mikroflóra számszerû
értékei igen tág határok között fordulhatnak elõ (0 −10 millió mL-enként). A
terhelés mértéke a hidrológiai jellemzõk
változásai, a baktériumok szaporodása
és pusztulása a pillanatnyi értékeket ki-

2. ábra
Budapest szennyvizeinek hatása a Duna bakteriológiai minõségére
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3. ábra
A bakteriológiai paraméterek számának változása a Dunában Szobnál
10 év alatt (bal ábra), illetve hónapokra vetítve (jobb ábra)

4. ábra
A bakteriológiai paraméterek számának változása a Dunában Budapest felett
10 év alatt (bal ábra), illetve hónapokra vetítve (jobb ábra)

5. ábra
A bakteriológiai paraméterek számának változása a Dunában Budapest alatt
10 év alatt (bal ábra), illetve hónapokra vetítve (jobb ábra)

6. ábra
A Duna CF-számának változása a budapesti térségben
10 év alatt (felsõ ábra), illetve hónapokra vetítve (alsó ábra)

számíthatatlan módon befolyásolják.
Mindazonáltal a nagyságrendi eltérések
mégis jellemzik a vizsgált víztest mikrobiológiai állapotát. Az 1. táblázaton például Budapest csaknem 1 millió m3/nap
szennyvízének hatása mutatható ki a
nagyságrendi eltéréssel. Az eredeti
flórát reprezentáló pszichrofil szám relatíve alacsonyabb értéke a kompetíció
és a toxikus hatások eredménye. A 3., 4.
és 5. ábrán az évenkénti változások
mellett a szezonális alakulást is bemutatjuk. A 2. táblázaton még látványosabb változások tapasztalhatók a 70 kmes RSD végpontján lévõ Tassnál. A 4 paraméterbõl háromnál két nagyságrend
csökkenés mutatkozik a szennyezett minõségû Kvassay-zsilip mintáihoz képest.
A 3. táblázaton a KÖFE által behozott
törzshálózati minták bakteriológiai minõségét a keresztszelvény három pontján mutatjuk be. A bal parti minták
Szobnál, a jobb parti minták Budapest
felett, míg a sodorbeli minták Budapest
alatt bizonyultak a legszennyezettebbeknek. Ez a hatás természetesen a parti
szennyvíz-bevezetések és a csóvahatás
együttes eredménye.
A 4. táblázat fejezi ki leginkább a 10
éves eredmények térbeli bakteriológiai
vízminõségét. Az itt található kategóriák szerinti %-os megoszlás eltérést
mutat az 1990 elõtti hasonló adatoktól.
1970-tõl 1992-ig fokozatos romlás volt
tapasztalható; ezt követõen a néhány
éves javulás után a Budapest alatti minták egyre szennyezettebbekké váltak.
A Budapest feletti minták kifogásoltsági értéke 20 és 30% között mozog.
Még szemléletesebben látjuk ezt a 2. és
6. ábrán, ahol Budapest szennyvizeinek hatását 1970-tõl követhetjük napjainkig.
Az adatok lognormális eloszlása ellenére ebben a 10 éves vizsgálati idõszakban is elvégeztük a paraméterenkénti és
mintavételi helyenkénti trend analízist.
Az 5. táblázatban csak a szignifikánsnak talált értékeket tüntettük fel. Sajnos
azt mondhatjuk, hogy még ezek a statisztikailag értékelhetõ trendek sem koherensek a térbeli terhelés ismeretében
(7. és 8. ábra). Ugyanígy nagy fenntartással kezelhetjük a paraméter-párok
korrelációs vizsgálati eredményeit (6.
táblázat). Sajátságos módon a legmagasabb r-értékeket maximális szignifikancia szinten (p) a Soroksári Duna-ágon
lévõ pontokon találjuk. Még feltûnõbb,
hogy jó korreláció tapasztalható az
autochton és az allochton paraméterek
között (22 °C-os baktériumszám és a
szennyvíz-indikátor paraméterek).
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100 mL-re vonatkoztatott osztály-tartományaira.
A 9. táblázaton bemutatjuk, hogy az
E. coli és a Coliformszám egyidejû
vizsgálata során az egymáshoz való
arányuk milyen jelentõs eltéréseket mutatott.
Ami a budapesti felszín alatti vízbázis
érintettségét jelenti, megállapíthatjuk,
hogy a Duna bakteriológiai vízminõségjavulását a fõvárosi szennyvíztisztítási
arány határozott növelése eredményezheti és ezzel az ivóvízkészlet stratégiai
védelme is biztosított.

7. ábra
A Duna Fekál coliform- (FC) és Enterococcus (FS) számának változása
a budapesti térségben hónapokra vetítve

Felhasznált irodalom
Somlyódy, L. és mtsai. (Vízügyi Közlemények,
121−141. 1990.)
Kavka, G. et all. (Öster. Wasserwirtsch. 42, 26−36.
1990.)
Gajin , S. et all. (Wat. Sci. Techn., Vol. 22. No. 5.
1990.)
Varga, P. és mtsai. (Wat. Sci. Techn., Vol. 22. No.
5. 1990.)
Petto, H. et all. (Öster. Wasserwirtsch. 43, Heft 3.
1991.)
Némedi, L. és mtsai, (Budapesti Közegészségügy
1992. 4. sz.)
Bej, T. V. et all. (Vodnije reszurszi. 20. No. 4. 1993.)
Jakusin, V. M. et all. (Vodnije reszurszi. 20. No. 4.
1993.)
Némedi, L. (Carpathian basin Conf. Eger. 1996.)
Hoch, B. M. et all. (Öster. Wasserwirtsch. 49, Heft
3. 1997.)
Weilguni, H. et all. (Aquat. Sci. 61. 234−259. 1999.)
Némedi, L. (KGI, kmgt−7. 1999.)
Gulyás, P. (VITUKI RT. 2001.)
76/160 számú EU irányelv
„Vizeink minõsége” (KGI évkönyvek).

8. ábra
Trend-vizsgálat
(két példa)

Mindezekbõl levezetve, − az idézett
irodalommal egybehangzóan − ismételten kijelenthetjük, hogy a Duna bakteriológiai vízminõségét az osztályokba
sorolás mellett a határértékekhez való
viszonyukkal jellemezhetjük legmegbízhatóbban. A 7. táblázaton viszont
kénytelenek vagyunk felhívni a figyelmet arra, hogy jelenleg Magyarországon

a felszíni vizekre vonatkoztatott határértékek nem egységesek. Elkerülhetetlen, hogy az Európai Unióba való belépés elõtt felszámoljuk ezt a kaotikus
helyzetet.
Visszatérve a 8. táblázathoz: megteszszük javaslatunkat a csekély indikatív
értékkel rendelkezõ Coliformszám paraméter helyett az Escherichia coli szám

Szerzõ: Dr. Némedi László,
Szõdyné Nagy Eszter,
Bobvos János
ÁNTSZ Budapest Fõvárosi Intézete

1. táblázat
10 éves mikrobiológiai adatok a Duna 3 keresztszelvényében (Budapesti régió)
−2003)
(1994−
Mikrobiológiai
jellemzõk

Coliformszám/
100 mL
Fekál
coliformszám/
100 mL
Enterococcus
szám/100 mL
Pszichrofil
CFU/1 mL

Szob
N =110 × 3
min.

max.

átlag

min.

200 000

max.

Budapest alatt
N =118 × 3
átlag

12 862

11 667

10 000

38 396

11 000

80 000
1 606

10
3 000

7 294
110

4 200
418

0

45 000
580

0
18 000

2 558
10

204 000
2 160

45 000
4 905*

120

átlag

1 300

1 779
26

max.

500 000

50

90

min.

120 000

980

Jelmagyarázat: N → a minták száma
* → a standard eltérés jelentõs
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Budapest felett
N =118 × 3

4 302*
180
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−Soroksári Duna-ág hosszelvényének mikrobiológiai jellemzõi
A Ráckevei−
−2000)
(1993−

2. táblázat

Mikrobiológiai
jellemzõk

Coliformszám/
100 mL
Fekál
coliformszám/
100 mL
Enterococcus
szám/100 mL
Pszichrofil
CFU/1 mL

Kvassay zsilip
N =116
min.

max.

Szigethalom
N = 66
átlag

min.

max.

2 000 000

Tass
N =108
átlag

min.

max.

60 000
44 250*

300

12 000
10 300

150

1 163
8

100 000

6 000
4 750*

180

900
1 735

20

72
0

160 000

5 000
4 100

100

270
699

5

60
0

200 000

20 000
9 380*

100

átlag

6 000
3 016

120

963
50

Jelmagyarázat: N → a minták száma
* → a standard eltérés jelentõs
3. táblázat

Mikrobiológiai
jellemzõk

Coliformszám/
100 mL
Fekál
coliformszám/
100 mL
Enterococcus
szám/100 mL
Pszichrofil
CFU/1 mL

4. táblázat

Átlagok alakulása a keresztszelvények 3 pontján (bal part, sodor, jobb part; Duna, budapesti régió)
−2003)
(1994−
bal part
Budapest
felett

Szob

sodor
Budapest
alatt

9 758

Budapest
felett

Szob

jobb part
Budapest
alatt

15 250

Budapest
felett

Szob

13 576

8 548

10 044
30 898

1 895

16 407
47 893

1 780

36 394
1 660

1 544

1 179
4 399

540

2 095
11 336

347

6 146
366

536

389
1 290

2 439

Budapest
alatt

815
3 734

1 772

2 647
2 267

5 190

1 799
3 505

7 724
4 627

4 773

A felszíni vizek bakteriológiai minõsége budapesti régió területén az elmúlt 10 évben
(több mint 2000 törzshálózati minta vizsgálata alapján)
Vízminõség a Coliformszám alapján [%] az MSZ 12749:1993 szerint
Mintavételi térség

Duna
RáckeveiSoroksári
Dunaág
Ipoly

Zagyva

Szobnál
É-i összekötõ hídnál
Nagytétény-nél
Kvassay-zsilipnél
Szigethalom-nál
Tassnál
Letkésnél
Ipolyságnál
Ipolytarnóc-nál
Nemtinél
Nagybátony-nál

I. kiváló

II. jó

0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0

1
0
0
0
7
73
10
13
0
11
2

III. tûrhetõ

64
66
13
30
61
18
82
79
21
60
37

IV. szennyezett

34
34
87
65
31
2
8
8
74
27
57

V. erõsen
szennyezett

1
0
6
5
1
0
0
0
5
2
4

Megjegyzés: az 1970−1993 közötti idõszakban a Budapest szennyvizétõl mentes (felsõ) szakasz mintáinak 44%-a I. − III., míg 56%-a a IV. − V. kategóriába
esett. Budapest alatt a minták 78%-a volt IV. − V. osztályú.
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5. táblázat

Trend-vizsgálatok a Duna allochton és autochton mikroflórájának 4 jellemzõ paraméterénél
(Budapesti régió)
Trend
[%/év]

Szignifikancia szint
(p)

−35,97

0,017

RSD, Szigethalom

Pszichrofil CFU

−29,79

0,023

RSD, Tass

Pszichrofil CFU

−17,00

0,007

RSD, Tass

Coliformszám

−10,90

0,004

Duna, Szob

Coliformszám

−15,12

0,047

Duna, Szob

Coliformszám

+22,72

0,008

Duna, Budapest felett

Enterococcus szám

+19,23

0,009

Duna, Budapest felett

Fekál coliformszám

−57,54

0,086

RSD, Kvassay zsilip

Pszichrofil CFU

−23,94

0,066

Duna, Budapest alatt

Pszichrofil CFU

6. táblázat

keresztszelvény

paraméter

Értékelhetõ korrelációk a Duna mikrobiológiai paraméterei között
Budapest térségében
Paraméter-párok

Pearson korreláció
(r)

Szignifikancia
(p)

Coliformszám / Fekál coliformszám

0,984
0,803
0,712
0,511
0,443

0,000
0,000
0,000
0,001
0,009

RSD, Kvassay zsilip
RSD, Szigethalom
RSD, Tass
Duna, Budapest alatt
RSD, Kvassay/Szigethalom

Coliformszám / Enterococcus szám

0,996
0,761
0,688
0,566
0,450

0,000
0,000
0,000
0,000
0,009

RSD, Kvassay zsilip
RSD, Kvassay/Szigethalom
RSD, Szigethalom
RSD, Tass
RSD, Szigethalom/Kvassay

Coliformszám / pszichrofil CFU

0,997
0,762
0,593
0,556
0,458
0,379

0,000
0,000
0,000
0,000
0,011
0,000

RSD, Kvassay zsilip
Duna, Budapest alatt
RSD, Kvassay/Tass
Duna, Szob
RSD, Kvassay/Szigethalom
Duna, Szob/Budapest alatt

Fekál coliformszám / Enterococus szám

0,982
0,733
0,724
0,713
0,639
0,477

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,004

RSD, Kvassay zsilip
RSD, Kvassay/Szigethalom
RSD, Tass
Duna, Budapest felett
RSD, Szigethalom
Duna, Szob/Budapest felett

Fekál coliformszám / pszichrofil CFU

0,989
0,603
0,463

0,000
0,000
0,006

RSD, Kvassay zsilip
RSD, Kvassay/Tass
RSD, Tass

Enterococcus szám / pszichrofil CFU

0,996
0,753
0,553
0,443
0,439

0,000
0,000
0,001
0,009
0,000

RSD, Kvassay zsilip
RSD, Kvassay/Szigethalom
RSD, Kvassay/Tass
Duna, Budapest alatt
RSD, Tass

Enterococcus szám / Enterococcus szám

0,766

0,000

RSD, Kvassay/Szigethalom

Pszichrofil CFU / Pszichrofil CFU

0,602

0,000

RSD, Kvassay/Tass
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A felszíni vizek minõsítése a higiénés bakteriológiai (allochton) mutatók alapján (2003 júliusi állapot)

7. táblázat

Kategorizálás

Vízminõségi
jellemzõk

Coliformszám/100 mL
szennyvízbírság

I. kiváló

II. jó

III. tûrhetõ

IV. szennyezett

V. erõsen
szennyezett

<100

100 − 1 000

1 000 − 10 000

10 000 − 100 000

>100 000

A1: <100

A2: 100 − 50 000

Aj: <500

Mf: 500 − 10 000

A3: 50 000 − 200 000

Escherichia coli-szám
/100 mL

<20

273/2001.(XII.21.) Korm.r.
OTH-837-2/2003
9/2002.(III.22.)
KöM-KöViM egy.r.

Enterococcus szám/
100 mL

Aj: <100

Mf: 100 − 2 000
20 − 100

A2: 40 − 10 000

Aj: <100

Mf: 100 − 300

A1: fizikai kezelés

8. táblázat

negatív

>10 000

A3: 20 000 − 80 000

6/2002.(XI.5.) KvVM

1 000 − 10 000

>10 000

A3: 10 000 − 50 000

MSZ 12749:1993
6/2002.(XI.5.) KvVM
273/2001.(XII.21.) Korm.r.
OTH-837-2/2003
273/2001.(XII.21.) Korm.r.
OTH-837-2/2003

negatív

A2: kémiai kezelés

MSZ 12749:1993

273/2001.(XII.21.) Korm.r.
OTH-837-2/2003

100 − 1 000

A1: <40

negatív

1 000 − 10 000

100 – 1 000

A2: 40 − 20 000

Salmonella és
enterovírus
1 ill. 10 L-ben
Jelmagyarázat:
ivóvízbázis esetén:

20 − 100

A1: <40

<20

MSZ 12749:1993
6/2002.(XI.5.) KvVM

<1 000
F. coliformszám/100 mL

Hivatkozások

A3: összetett kezelés

Aj: ajánlott szabad fürdésre

Mf: még megfelelõ ”

Vízhasználati kockázatok az E. coli mennyisége alapján (javaslat)
Dr. Némedi László
Az MSZ 12749:1993 szerinti kategorizálás
Vízminõségi jellemzõk

I. kiváló

II. jó

III. tûrhetõ

IV. szennyezett

V. erõsen
szennyezett

Coliformszám/100 mL

<100

100 − 1 000

1 000 − 10 000

10 000 − 100 000

>100 000

Javaslat a CF-szám helyett:
E. coli szám/100 mL

<20

20 − 100

100 − 200

200 − 1 000

>1 000

A bakteriológiai szennyezettség fokozatai

0−1

2−3

4

5−6

7−8−9

Szennyvízzel való terheltség

alig

kissé

közepesen

erõsen

szennyvíz

csekély

közepes

nagy

igen nagy

kizárt

nincs

csekély

tûrhetõ

nagy

kizárt

KÖZEGÉSZSÉGÜGYI KOCKÁZAT
− ivóvízkivétel
− természetes fürdõ
− vizisport, rekreáció

nincs

alig

csekély

közepes

nagy

− öntözés

nincs

nincs

alig

közepes

nagy

9. táblázat
Az Enterococcusok
két módszerrel vizsgálva

Az E. coli vízminõségi paraméter elõnye
az ún. Coliformszámmal szemben (2003.)
A CF/E. coli számarányának intervallumai
(Endo/MUG)

%-os elõfordulás

A számarányok intervallumai
(Slanetz/MUD)

%-os elõfordulás

0,6 − 0,99

6

0,6 − 0,99

39

1 − 3-szoros
3 − 5-szörös

39
16

1 − 3-szoros
3 − 5-szörös

58
3

6 − 10-szeres
10 − 50-szörös
50 − 100-szoros
100 − 1000-szeres
>1000-szeres

17
9
3
7
2

>5-szörös

−

Értelmezés:
− Az Enterococcus két módszerrel vizsgálva igen közeli arányokat mutatott, egy nagyságrenden belüli volt a számszerû eltérés.

Értelmezés:
− A CF-paraméter bizonytalanságát jelzi az a tapasztalat, hogy 6%-ban találtunk olyan
együttállást, hogy a CF-szám < E. coli szám
− A CF/E. coli arány az esetek 61%-ában közeli
− Az E. coli erõs indikatív értékét jelzi az a tapasztalat is, hogy a kommunális szennyvízbevezetéstõl mentes, CF-pozitív befogadókból E. coli nem mutatható ki.
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Alkoholmentes italgyártás
Kiss Gáborné
ÖSSZEFOGLALÓ

INHALT

A MAGYARORSZÁGI ÜDÍTÕITAL-, GYÜMÖLCSLÉ ÉS ÁSVÁNYVÍZGYÁRTÓK
SZÖVETSÉGE FÕTITKÁRÁNAK BESZÁMOLÓJA A HAZAI ALKOHOLMENTES ITAL
TERMELÉS, CSOMAGOLÁS VALAMINT A FOGYASZTÁS, ALAKULÁSÁRÓL 1994TÕL 2003-IG.

BERICHT DES GENERALSEKRETÄRS DES VERBANDES DER UNGARISCHEN MINERALWASSER- UND ERFRISCHUNGSGETRÄNKEHERSTELLER ÜBER DIE LAGE DER
PRODUKTION, DER VERPACKUNG UND DES VERBRAUCHES DER INLÄNDISCHEN
ALKOHOLFREIEN GETRÄNKE ZWISCHEN 1994 UND 2003.

SUMMARY
REPORT BY THE SECRETARY OF THE ASSOCIATION OF SOFTDRINK, JUICE AND MINERAL WATER MANUFACTURERS. THE REPORT IS ABOUT THE RUN OF THE SOFT
DRINK PRODUCTION, PACKING AND CONSUMPTION BETWEEN 1994 AND 2003.

Az egészségre kedvezõ hatású alkoholmentes italok fogyasztása Magyarországon az elmúlt évtizedben folyamatosan
növekedett, és összességében ma már az
európai középmezõnnyel megegyezõ.

Az alkoholmentes italok egy fõre jutó
fogyasztása az elmúlt 10 évben az alábbiak szerint alakult:

(liter/fõ/év)
Termék
Megnevezése

ásványvíz

1994.

1995.

1996.

1997.

1998.

1999.

2000.

2001.

2002.

2003.

10,2

12,7

15,4

17,7

21,5

28,1

39,2

42,0

50,0

57,0

üdítõital

58,5

62,1

64,2

63,0

64,3

65,5

68,6

67,6

68,5

70,0

gyümölcslé*

22,7

21,5

20,3

22,9

29,7

31,3

31,8

30,5

35,0

40,0

*gyümölcslé: juice, nektár, ital

A leggyorsabb fejlõdési ütem az
ásványvíznél tapasztalható, és ez az a
termékcsoport, ahol a jövõben is jelentõs növekedés prognosztizálható, tekintettel arra, hogy a gazdaságilag fejlett
országok fogyasztásától itt még számottevõen elmaradtunk.
A szénsavas üdítõitaloknál és a gyümölcsleveknél a tendencia továbbra is
lassú, csekély növekedést prognosztizál,
mivel e termékek hazai fogyasztása máris meghaladja számos európai országét.
Szénsavas üdítõitalok
A magyarországi alkoholmentes italok
piacából − bár az ásványvizek gyors térnyerése miatt csökkenõ mértékben −
napjainkban is a szénsavas üdítõitalok
részesedése a legnagyobb, az összes egy
fõre jutó fogyasztás 42%-a.
Az országban évente elõállított 680−
700 millió liter szénsavas üdítõital gyakorlatilag teljes egészében belpiacon értékesül, európai viszonylatban is nagynak számító egy fõre jutó fogyasztást
eredményezve. Az adatokból azonban
látható, hogy a szénsavas üdítõitalok
piaca és így termelése is a 90-es évek
végétõl már csak igen lassú növekedést
mutat. A tendencia várhatólag a következõ években sem fog változni, tekintettel a már elért magas fogyasztási szintre.
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Az üdítõital a fajlagosan nagy szállítási költségek miatt tipikusan nem export cikk. A belföldi igényeket, úgy,
mint hazánkban is, jellemzõen saját
gyártásból elégítik ki, a külkereskedelem kizárólag a választék bõvítését szolgálja. Magyarországon az export-import
volumene nagyságrendileg megegyezõ,
mindkét irányban stagnáló, mintegy 1
millió liter/év.
A gyártóüzemek kitünõ mûszaki-technológiai színvonalának köszönhetõen a
termékek minõsége megegyezik a világ
élvonalába tartozó országokban gyártott
üdítõitalokéval.
A szénsavas üdítõitalok között legkedveltebb íz a cola, melynek részaránya ugyan kismértékben folyamatosan
visszaszorul, de még mindig közel 55%.
Kedvelt ízek még a narancs és a citrom,
valamint növekszik az új íz kombinációk, ezen belül is a „piros gyümölcsök”
népszerûsége.
Csomagoló anyagok közül szinte teljesen visszaszorult az üvegpalackok
használata, és a fogyasztói igényeket
követve folyamatosan nõ az „egyutas”,
egy liternél nagyobb méretû mûanyagpalackok aránya. Az utóbbi években a
vendéglátásban elterjedt, csomagoló
eszközt nem igénylõ italautomaták piaci
részesedése napjainkra már meghaladja
a 7%-ot.

A keresletet a gyártók Európa szerte
különféle újdonságok bevezetésével
igyekeznek bõvíteni. A fogyasztók egyre
nagyobb érdeklõdést mutatnak a „energia mentes”, „light” termékek, és a különbözõ gyümölcsökkel ízesített ásványvizek iránt. Új lehetõség a vitamin- és
fehérje-dús sportitalok gyártása, eladása,
melyek a piacon idõnként vihart kavaró,
de egyre népszerûbb energiaitalok kiváltására is alkalmasak. Az „elsõ fecske” az
energia italoknál az osztrák Red Bull
volt, melyet 1991-es bevezetése után,
nagy élénkítõ-szer tartalma miatt 1997ben kitiltottak a magyar piacról, de ma
már újra engedélyezett a forgalmazása.
Idõközben számos magyar gyártású és
import márka osztozik a „szárnyakat
adó” ital piaci részesedésében.
A hazai szénsavas üdítõital piac felosztottnak mondható, erõsen koncentrálódott. Annak ellenére, hogy az utóbbi
években ismét feltûnnek, és egyre nagyobb teret nyernek a korábbi, népszerû, megszokott, esetenként „nosztalgia”
italok (Traubi, MÁRKA, BAMBI stb), a
Coca és Pepsi cégek termékeinek (melyen a coláknál sokkal szélesebb termékkör értendõ) piaci részaránya ma is
meghaladja a 75%-ot.
Tekintettel a két multinacionális cég
meghatározó jellegére, a szénsavas üdítõital gyártás kilátásai várhatólag nem
változnak az uniós csatlakozással.
Gyümölcslevek
Magyarországon a gyümölcslégyártás az
élelmiszeripar egyik legfiatalabb szakágazata. Az elmúlt évtizedben létesített
üzemek mûszaki színvonala, az alkalmazott technológia megegyezik a világ élvonaláéval, így a termékek is korszerûek.
A magyar gyümölcslégyártás jelenleg
is mintegy 600 millió liter/év termelõ
kapacitással rendelkezik, melynek kihasználtsága − a közelmúltban bekövet-
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kezett sorozatos üzembezárások ellenére − csak részleges. A korábbi években
− ebben az árucsoportban rendhagyó
módon − a termékek mintegy 60%-át exportálták. Ez a lehetõség az exporttámogatások megszûntével, és az orosz piac
beszûkülésével töredékére zsugorodott.
2003. évben 500 millió liter gyümölcslevet állítottak elõ, melynek mintegy 80%-át belföldön értékesítették,
20%-át exportálták, elsõsorban a már
hagyományosnak számító keleti piacokra. Az import ebbõl a termékcsoportból
sem jelentõs, alig haladja meg az összes
fogyasztás 1%-át, és elsõsorban különleges igények kielégítésére szolgáló ter-

mékek behozatalát jelenti, választékbõvítési céllal.
A gyümölcslevek körébe tartoznak
− gyümölcs tartalom szerinti megkülönböztetéssel − a 100%-os gyümölcslevek,
a nektárok és a kevés gyümölcsöt tartalmazó, szénsavmentes üdítõitalok. A különbözõ termékek fogyasztásának alakulását vizsgálva megállapítható, hogy az
elmúlt években bekövetkezett növekedés kizárólag az csekély gyümölcstartalmú, olcsóbb italoknál jelentkezik, a
juicék és nektárok stagnálása mellett.
A termékcsoportonkénti gyümölcslé
fogyasztás az alábbiak szerint alakult
hazánkban a 90-es évek végétõl:
(liter/fõ/év)
1998.

Juice (100% gyümölcstartalom)

1999.

2000.

2001.

2002.

2003.

3,2

3,1

3,3

3,9

4,0

4,8

Nektár (25% feletti gyümölcstartalom)

11,1

10,2

10,2

10,1

10,2

10,8

Gyümölcsital (25% alatti gyümölcstartalom)

15,4

18,0

18,3

16,4

20,8

24,4

Összesen

29,7

31,3

31,8

30,5

35,0

40,0

(a nektárok még nem az új gyümölcstartalom szerinti besorolás szerint)

A kevés gyümölcsöt tartalmazó termékcsoport térnyerése a vásárlóerõ korlátaira, és az ebben a körben megjelent
új italok széles választékára vezethetõ
vissza.
Jelentõs összetétel változás várható a
gyümölcslevek fogyasztásában az uniós
szabályozás átvételével, ami a nektárok
gyümölcstartalmát minimálisan − a gyü-

mölcs típusától függõen − 45−50%-ban
határozza meg. A magyar fogyasztók ízlésének ez a nektár az elsõ idõben szokatlan, és az árakat is kedvezõtlenül alakíthatja a szabályozás változása.
A gyümölcsleveknél a legkedveltebb
ízek a narancs, az alma és egyre inkább
az õszibarack. A három íz részesedése
meghaladja a 60%-ot. Egyre keresetteb-

bek a többféle gyümölcs keverékébõl
készült levek, és a valamilyen különleges fogyasztói igénynek megfelelõ
vitaminozott vagy ásványi anyagokkal
dúsított italok.
A csomagoló anyagok közül továbbra
is a legelterjedtebb az egy literes vagy
annál nagyobb karton doboz, melyek
együttes részaránya az összes forgalomból napjainkban is 70% feletti, de egyre
nõ a mûanyag palackok népszerûsége,
elsõsorban a fiatalok körében az új, kisebb, fél literes, a palackból fogyasztást
különbözõ záró eszközökkel segítõ kiszerelésekben.
A gyümölcslégyártás hazánkban a
szénsavas üdítõitaloknál tapasztalhatónál kevésbé koncentrált, bár az elmúlt
években ezen a területen is végbement
hasonló folyamat. Jelenleg öt nagy gyártó (Sió-Eckes Kft., Rauch Hungária Kft.,
Olympos-Top Kft., Szobi Szörp Rt.,
Elma Rt.) osztozik a piac közel 80%-án,
úgy belföldön, mint az exportban.
Tekintettel arra, hogy a gyümölcslégyártás hazai szabályozása már 2003.
július 1.-tõl teljes egészében megegyezik
az EU elõírásaival, valamint a 2002-tõl
ezen a területen érvényes vám liberalizációra, az ágazat kilátásai várhatólag nem
változnak jelentõsen a csatlakozással.
Szerzõ: Kiss Gáborné
titkár
MÜSZ

HIRDESSEN FOLYÓIRATUNKBAN!
PUT YOUR AD IN OUR PERIODICAL!
WERBEN SIE IN UNSERER ZEITSCHRIFT!
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Élelmiszermarketing és hungarikum
Bujdosóné Kertész Judit
ÖSSZEFOGLALÓ
A SZERZÕ CIKKÉBAN A MARKETING, A KÖZÖSSÉGI MARKETING ISMERTETÉSE UTÁN
AZ ÉLELMISZERFOGYASZTÁS TENDENCIÁIT, A MAGYAR AGRÁRGAZDASÁG HELYZETÉT, A MAGYAR AGRÁR EXPORT ÉS IMPORT VÁLTOZÁSAIT ÉS A KÖZELJÖVÕ KILÁTÁSAIT TÁRGYALJA. A CIKK MÁSODIK FELÉBEN AZ AGROMARKETING CENTRUM
(AMC) FELADATAIRÓL,VALAMINT A HUNGARIKUMOK, A HAGYOMÁNYOK -ÍZEKRÉGIÓK ÉS A KIVÁLÓ MAGYAR ÉLELMISZER VÉDJEGY FONTOSSÁGÁRÓL SZÓL.
INHALT
DER AUTOR BESCHGÄFTIGT SICH IN SEINEM ARTIKEL MIT FRAGEN DER MARKETINGS, DES KOLLEKTIVEN MARKETINGS, MIT DEN TENDENZEN DES LEBENSMITTELVERBRAUCHES, DER LAGE DER UNGARISCHEN AGRARWIRTSCHAFT, DER
VERÄNDERUNGEN DES UNGARISCHEN AGRAREXPORTS UND - IMPORTS, SOWIE DER

Mindenek elõtt szükséges az alapfogalmakat tisztázni, vagyis azt, hogy mit
értünk marketing, közösségi marketing
és hungarikum kifejezések alatt.

AUSSICHTEN DER NAHEN ZUKUNFT. IM ZWEITEN TEIL BEFASST ER SICH MIT DEN
AUFGABEN DES AGROMARKETINGZENTRUMS (AMC), SOWIE DER HUNGARICA
UND DER BEDEUTUNG DER TRADITIONEN, GESCHMÄCKE UND REGIONEN UND DER
SCHUTZMARKEN „AUSGEZEICHNETES UNGARISCHES LEBENSTMITTEL“.
SUMMARY
IN THE ARTICLE, THE WRITER INTRODUCES MARKETING AND COMMUNAL MARKETING, AND LATER HE DISCUSSES THE TENDENCIES OF CONSUMPTION, THE SITUATION OF THE HUNGARIAN AGROCULTURE, THE CHANGES OF THE HUNGARIAN AGRICULTURAL IMPORT AND EXPORT, AND THE PROSPECTS OF THE NEAR FUTURE.
THE SECOND PART OF THE ARTICLE IS ABOUT THE ROLES OF AGROMARKETING
CENTRUM (AMC), AND THE IMPORTANCE OF THE DIFFERENT HUNGARICUMS, TRADITIONS, -TASTES-, REGIONS AND THE ’EXCELLENT HUNGARIAN FOOD’ TRADEMARK.

A magyar agrárexport és import (mUSD)

Mi a marketing?
A marketing olyan tevékenység, amelynek során a piaci szereplõk aktívan foglalkoznak azzal, hogy piaci szereplésüket minél sikeresebbé tegyék, ezért igazodnak a piac igényeihez, vagy megpróbálják befolyásolni a piacot.
Mi a közösségi marketing?
A közösségi marketing speciális marketing tevékenység, mely segíti egy ország
(pl. Magyarország), egy ágazat (pl. a
zöldség-gyümölcs ágazat), egy régió (pl.
a D-Alföld, Tokaj, stb.), egy termék (pl. a
magyar alma) piacrajutását, piaci sikerét.
A marketingszakembernek meg kell
vizsgálni, hogy milyen az a piac, ahol a
termékeit értékesíteni szeretné, milyenek a fogyasztói szokások, elvárások, és
ki a célközönség. Ezért elõször meg kell
nézni, hogy az elsõdleges piacunknak
számító hazai piacon és az európai országok élelmiszerpiacain milyen tendenciák figyelhetõk meg.
Melyek az élelmiszerfogyasztás
tendenciái a fejlett gazdaságú
országokban?
Mindenek elõtt tudomásul kell venni azt,
hogy az európai élelmiszerpiac telített. A
nemzetközi gyártók és kereskedõk megjelenésével kialakult a világpiaci globalizáció, minden országban hasonló kínálatot mutatnak az élelmiszeráruházak.
Megnõtt a márkák szerepe, elõtérbe került a szabadidõ, a kényelmi szolgáltatások jelentõsége. Az emberek egyre job-
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Zöldség-gyümölcs termékek a belföldi piacon

ban ügyelnek az egészségükre és az élelmiszerek minõsége egyre fontosabb számukra. A jellegzetes „népi” ételek elterjedtek egész Európában. Elõtérbe került
az étkezés mágikus szerepe (amit eszel,
azzá leszel).
Milyen helyzetben van
a magyar agrárgazdaság?
A magyar agrárium exportorientált ágazat, pozitív külkereskedelmi mérleggel.
Az export értéke kisebb-nagyobb hullámvölgyek után 2003-ra túllépte a 3

milliárd dolláros határt. Az import is
fokozatosan növekedett az elmúlt évtizedben, de jelenleg is az export 50 százaléka alatt marad.
A fogyasztói piacon ennél sokkal kisebb arányban vannak jelen import-termékek, hiszen az agrárimport jelentõs
tételei takarmány és szójabehozatalból
származnak. A zöldség-gyümölcs szektorban pl. az import aránya a kiskereskedelemben kb. 28 százalék, ez nem
sok, tekintettel arra, hogy a különféle
déligyümölcsökbõl természetszerûen
behozatalra szorulunk.

Alkoholmentes italok 2004/1
Zöldség-gyümölcsfogyasztás néhány országban (kg/fõ/2000)

Az egy fõre jutó zöldség- gyümölcsfogyasztás Mo-n (kg/fõ/év)

A többi termék esetében az import
aránya 20 százalék alatt marad.
A hazai zöldség-gyümölcs fogyasztás
elmarad a fejlett országok fogyasztásától,
ezért ezen a téren még van tartalék. Az
életszínvonal növekedésével és az egészségtudatos táplálkozás elterjedésével a belsõ fogyasztás jelentõs emelkedése várható.

A közeljövõ kilátása
A piaci tendenciák ismeretében ki lehet
dolgozni azt a stratégiát, amivel javíthatók a magyar élelmiszerek piaci pozíciói:
• A hazai fogyasztás alacsony ⇒ növelhetõ

• A feldolgozott termékek piaca világszerte nõ ⇒ magasan feldolgozott termékekkel kell megjelenni a piacon
• Az EU zöldség-gyümölcsben nem
korlátoz, nincsenek kvóták, tehát a
minõség és az ár a döntõ tényezõk ⇒
kiváló minõségû terméket kell a piacra vinni arányos áron
• A támogatás feltétele a szövetkezés ⇒
Termelõi Értékesítõ Szervezeteket
(TÉSz-eket) kell alakítani
A legnagyobb termelõ országok is
csak 10−20%-át exportálják a termelésüknek, jelenleg Magyarország a zöldség-gyümölcs termelés 45 százalékát
exportálja (!).
A marketing típusú piacépítés jellemzõi
• Stratégiai, hosszútávú hatás,
• Az agrárvertikum egészére hat,
• Felértékelõdik az ország agrárkínálata,
• Javítja a termékek piaci pozícionáltságát,
• Nõ a termékek árszínvonala,
• Nõ az exportból származó bevétel
Ott van szükség közösségi marketingre, ahol sok kistermelõ van a piacon,
ahol nincs erõs termelõi márka, ahol
nincs anyagi erõ a marketingre, ahol
összefogásra van szükség és ahol szükség van a tudatformálásra.
A Kormány felismerte a közösségi
marketing szükségességét és hasznosságát, ezért a Földmûvelésügyi Minisztérium német szakmai és anyagi segítséggel a 2001/1996. (I.9.) számú kormányhatározat alapján 1996. június 1-vel létrehozta a Magyar Közösségi Agrármarketing Centrum (AMC) Kht-t.
A közösségi marketing finanszírozása
100%-ban költségvetésbõl − piacrajutási támogatásból történik.
A közösségi marketing szervezet feladata az EU csatlakozás küszöbén a magyar élelmiszerek hazai piaci pozícióinak megõrzése, az élelmiszerfogyasztási szokások befolyásolása, piaci információk nyújtása a termékpályák szereplõinek, regionális és eredetjelölõ védjegyek kialakítása, a TÉSz-ek kialakulásának elõsegítése és mûködésük támogatása marketing eszközökkel.
Feladata továbbá az, hogy segítse az
export mennyiségének és átlagárának
növekedését, a magyar agrártermékek
imázsának javítását, a magyar agrárium
versenyképességének erõsödését.
A kiemelt exportpiacok: Oroszország,
Németország, a környezõ kelet- és
közép-kelet európai országok és a volt
Szovjetunió államai.
A közösségi marketing a szakmai szervezeteken keresztül segíti az agrárgazdasági termelõket, elsõsorban a kis- és
közepes vállalkozásokat.
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Az AMC segíti a piaci követelmények
megismerését, az agrár- és élelmiszertermékek szakszerû piaci menedzselését, az áruk bemutatását, reklámozását,
a kereskedelmi partnerek megtalálását,
az új piaci tendenciák, jelenségek idõbeni felismerését.
A közösségi marketing tevékenység
eszközei:
• Piackutatás
• Eladás-ösztönzõ akciók
• Kiállítások, vásárok itthon és külföldön
• Üzletember-találkozók
• Kiadványok készítése
• Védjegyek
• Reklámanyagok a médiában
• Oktatás, információs adatbázis létesítése, stb.
Mi a hungarikum?
Hungarikumnak tekinthetõ egy állat
vagy növény, vagy az abból készült élelmiszeripari termék, amely a magyar termelési kultúrához, tudáshoz, az itt élõ
lakosság generációi során kialakult hagyományokhoz kapcsolódik és amelyet
a magyarországi lakosság maga is magyarnak, magyarságra jellemzõnek,
közismertnek fogad el, és a külföld is
magyar sajátosságként ismerhet meg.
Néhány ilyen magyar specialitás a
tökmag, tökmagolaj, csigatészta, tarhonya, lebbencs, kötött tészta, a pogácsafélék, matyó perec és kalács, a medvehagyma méz, akácméz, gesztenyeméz, a

mák, a sziki kamilla, a petrezselyem
gyökér, majoránna, a körözött, csúcsos
túró (fokhagymás, füstölt).
Hagyományok − Ízek − Régiók
(HÍR) program és védjegy

színes képekkel illusztrált gyûjtemény
2002 tavaszán jelent meg két kötetes
könyv formájában. A HÍR gyûjteményben szereplõ termékek immár az Európai Gyûjtemény szerves részét képezik
5700-ra növelve a termékek számát.
Kiváló Magyar Élelmiszer védjegy
Az FVM Agrármarketing Centrum Kht.
az elmúlt években nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a fogyasztók és a kereskedõk minél szélesebb körben ismerjék
meg és ismerjék el a „Kiváló Magyar
Élelmiszer” tanúsító védjegyet.

A fejlett nyugat-európai országokban az
1980-as évek végétõl indult el az a folyamat, amelynek során megnõtt a fogyasztói kereslet az egyes régiókra jellemzõ, több generációs, hagyományos
módon elõállított élelmiszeripari termékek iránt. Ezt a tendenciát felismerve
elsõként Franciaországban hozták létre
a magas hozzáadott értéket képviselõ
különleges élelmiszerek leltárát. A francia program az Euroterroirs (Európa
Vidékei) nevet viselte és kiterjedt az
Európai Unió egész területére.
Ennek mintájára indult el az Agrármarketing Centrum Hagyományok −
Ízek − Régiók programja, összegyûjtésre kerültek Magyarország hagyományos
és tájjellegû élelmiszerei. A 2 éves gyûjtõmunka eredményeként a 300 termék
szakmai-történeti leírását tartalmazó

Az AMC egyik feladata, hogy a közösségi marketing alapból hosszú távon segítse, mûködtesse a védjegy-programot.
A média bevonásával, különbözõ népszerûsítõ kereskedelmi akciók szervezésével
tájékoztatja a magyar lakosságot a kiváló
magyar élelmiszerekrõl, felhívja a figyelmet a védjegy mögött álló állami garanciavállalásra, segítve ezzel a magyar kisés középvállalatok piacrajutását.
Szerzõ: Bujdosóné Kertész Judit
FVM AMC Kht.

SALIMA Nemzetközi Élelmiszeripari Szakvásár Brno
2004. március 2−5. között került megrendezésre a SALIMA Nemzetközi Élelmiszeripari Szakvásár Brünnben. A Nemzetközi
Élelmiszeripari Szakvásárt huszonnegyedik,
a Malomipari-, Sütõipari és Cukrászipari
Szakvásárt második, az Üzleti-, Szálloda- és
Vendéglátóipari Berendezések Vásárát
huszonegyedik és végül − ezen belül − a
Borok Nemzetközi Szakvására tizenegyedik
alkalommal került megrendezésre
A vásárlátogató szakemberek nagy része
külföldrõl érkezett és így ez a vásár hagyományos színterévé vált kelet és nyugat találkozásának. A látogatók érdeklõdése és a cégek bemutatkozása döntõen régiós szerepet
kapott a közép- és kelet-európai országok
részérõl.
Különös jelentõséget adott a vásárnak az,
hogy 2004. május 1-vel Csehország több
más országgal együtt Európai Uniós tag lesz.
A vásár rendezésében a legnagyobb változást az jelentette, hogy a vásár elsõ két napján kizárólag szakmai, regisztrált látogatók
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vehettek részt. Ez a döntés a kiállítók és partnereik részére az üzletkötésekhez szükséges
idõt biztosította. A harmadik napon megnyílt
a vásár a témákban érintett szakiskolák elõtt,
majd az utolsó napon a vásárlátogató nagyközönség részére is.
A kiállítók a témaköröknek megfelelõen
kerültek egy-egy pavilonba. A szakmai pavilonokon belül megjelentek a félkész és késztermékek, valamint a gyártásukhoz szükséges kisebb és nagyobb gépi berendezések is.
Különösen jelentõs volt a sütõipar, a cukrászipar és a boripar megjelenítése.
A legnagyobb újdonságot a ProBiz a food
és nem food termékek beszállítói fórumának
megjelenítése volt. Az EU csatlakozással
megváltoznak a kereskedõi hálózatok beszerzésének keretei. Megszûnnek a határok,
eltûnnek a vámköltségek, ezért a kereskedõk
átértékelik majd a szállítói portfóliójukat és
új beszállítókat keresnek. Ez a szervezet arra
törekszik, hogy a food és nem food áruk
szállítóinak és partnereinek (üzletláncok,

nagykereskedelmek, forgalmazók, szállodák, vendéglõk, közétkeztetési intézmények,
benzinkutak, stb. beszerzõi) Közép-Európa
színterévé váljon. Földrajzi szempontból a
ProBiz nem csupán a Visegrádi Négyek
országait fogja felölelni, de a szomszédos
államokat is.
A kiállítók létszáma 901 volt, a vállalati
képviseleteké 304, és a résztvevõ országok
száma 41. A látogatók létszáma 40.000 fõ
volt.
Magyarország az AMC közösségi standján vett részt, 24 kiállítóval, amelyben a
legnagyobbak és a legkisebb vállalkozók is
képviseltették magukat. Egyéni standja volt
a Vitamór Kft.-nek.
A következõ SALIMA Nemzetközi
Élelmiszeripari Kiállítás 2006. március 7−
10. között kerül megrendezésre, ahol már a
szakemberek, kiállítók és érdeklõdõk mint
az EU új tagjai, közel két éves tapasztalattal
tárgyalhatnak és építhetik hasznos üzleti
kapcsolataikat.

Alkoholmentes italok 2004/1

SIÓ ECKES SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ
(2004. április 7.)
Jelentõsen bõvült 2003-ban a hazai gyümölcslépiac, az ACNielsen adatai szerint a különbözõ gyártók és forgalmazók összességében mintegy 18 százalékkal többet tudtak termékeikbõl
eladni a magyar piacon, mint 2002-ben.
A hazai egy fõre jutó teljes fogyasztás 2003ban közel 40 liter volt.
Ízek tekintetében ma is a narancsé a legnagyobb szegmens, ezt követi az õszibarack,
ugyanakkor feljövõben vannak a vegyes ízek, a
funkcionális termékek, amelyek hamarosan
várhatóan egyre nagyobb részt fognak kiszakítani a piacból.
Jó eredményekkel zárta a tavalyi évet a SióEckes.
A cég nettó árbevétele az erõs piaci verseny
ellenére emelkedett, s elérte a 12,3 milliárd forintot. Ezzel nemcsak megõrizte, de tovább stabilizálta vezetõ pozícióját az alkoholmentes
üdítõitalok piacán.
A mindössze 200 millió forintos árbevételemelkedés mellett több mint 10 százalékos növekedést könyvelhetett el az üzemi eredményben, ami döntõen a cég hatékony költséggazdálkodásának és portfolió-menedzsmentjének
köszönhetõ.
A Balaton-parti gyümölcslégyártó piaci részesedése a Magyarországi Üdítõital-, Gyümölcslé- és Ásványvízgyártók Szövetsége adatai szerint a 2003. év egészében volumenben 24

százalék, az értékbeli részesedés ezt néhány
százalékkal meghaladta és megközelítette a
27%-ot.
Különösen elõkelõ helyezést ért el a jobb minõséget képviselõ szegmensekben, ahol 40 százalékos részesedésével messze meghaladja saját
összpiaci részesedését. 29 százalékos a nektárok piacán való részesedése, míg a gyümölcsitalok piacán 18 százalékot tudhat magáénak.
A vállalat saját márkáinak hazai értékesítése
volumenben 8 százalékkal nõtt a megelõzõ évhez képest, és elérte a 88,2 millió litert. Ez statisztikailag annyit jelent, hogy az év folyamán
minden magyar lakos csaknem 9 liter Sió-Eckes
terméket fogyasztott, ami különösen nagy szám,
ha tekintetbe vesszük az átlagos, nem egészen
40 literes éves gyümölcsléfogyasztást.
Ugyancsak növekedett − 90,9 millió literrõl
93,3 millió literre nõtt − a teljes értékesítés volumene, amely magában foglalja a közvetlen
exportot valamint a nem saját márkák értékesítését is.
A belföldi értékesítés növekedése mellett
2003-ban visszaesett a cég exportja, amely
elsõsorban az oroszországi és közép-ázsiai forgalom erõteljes visszaszorulásának tudható be.
A USD jelentõs gyengülése egyre veszteségesebbé tette volna az ezekre a területekre irányuló exportot, a piac pedig nem tudta akceptálni az áremelési szándékot.

Mindettõl függetlenül is a szovjet utódállamokba − különös tekintettel Oroszországra −
irányuló exportlehetõségeket tovább szûkitette
a helyi ipar fejlõdése, elsõsorban pedig az,
hogy az Eckes konszern saját leányvállalatot
hozott létre Szentpétervárott, a Sió-Eckes leállította az oroszországi gyártást, és átadta tevékenységét az új leánynak.
„Noha elsõsorban a hazai piacra termelünk
illetve itt értékesítünk, semmiképpen nem
mondtunk le az exportlehetõségekrõl, azonban
nem mindenáron kívánunk exportálni” − mondta Fazekas Endre, a Sió-Eckes Kft. ügyvezetõ
igazgatója a cég éves gazdasági sajtótájékoztatóján. „Örömmel mondhatom, hogy bíztató jeleket mutatott az elmúlt évben a Szlovéniába és
Horvátországba megkezdõdött értékesítés,
amelytõl idén jelentõs exportbevételt várunk. Az
export fókusza átterelõdik Közép-Európára.”
2004-ben a Sió-Eckes tovább kívánja erõsíteni piaci pozícióit, és a piaci bõvülést meghaladó forgalomnövekedést tervez.
Ennek érdekében számos további termékinnovációval jelenik meg a piacon, és marketing
eszközök igénybevételével jelentõsen támogatja mind már bevált, mind pedig új termékeit.
Folyamatos növekedést könyvelhet el a SióEckes anyavállalata, az Eckes Granini is, amely
2003-ban négy százalékkal növelte árbevételét
és így elérte a 704 millió eurót.
(Dr. B. B.)

A Drink System Kft. 1996-ban kezdte meg
mûködését a magyar italipar területén. Partnereink között tudhatjuk Magyarország vezetõ
söripari (Borsod, Pécs, Dreher, Sopron), üdítõipari (Pepsi, Coca), alkoholipari (Zwack) cégeit,
valamint az élelmiszeripartól távol esõ multinacionális cégeket (GE).
Cégünk fõ profilja idõszakos karbantartási
munkák és nagyjavítások, gépek és alkatrészek
kereskedelme, javítások, gyártósorok és üzemek teljes telepítése. Mérnökeink, munkatársaink sokéves tapasztalattal rendelkeznek. Versenyképes áraink lehetõvé teszik, hogy egyre
több vállalat teljes karbantartását vállalkozásban cégünkre bízza (pl. Zwack).
2000-ben cégünk elnyerte az ISO 9002 minõsítést, amellyel új lehetõségeink nyíltak meg.
2001-ben megnyílott cégünk modern nagykanizsai telephelye, amelyben raktárkészletünk
és szerelõcsarnokunk kapott helyett.
2003-ban cégünk elnyerte az ISO 9001 minõsítést.

Célunk, hogy tevékenységünkkel, termékeink egyenletes minõségével megfeleljünk a hazai
és nemzetközi elõírásoknak, valamint meglévõ és leendõ partnereink igényeinek.
Mottónk: „A legjobb minõség a legjobb áron”
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Ausztria ásványvizei
Gombos Gábor1
ÖSSZEFOGLALÓ
GOMBOS GÁBOR FIATAL SZAKEMBER AUSZTRIAI GASZTRONÓMIAI TAPASZTALATAIRÓL ÍR „AZ OSZTRÁK GASZTRONÓMIA” CÍMÛ DOLGOZATÁBAN. ENNEK EGY KIS
RÉSZE AZ ÁSVÁNYVIZEKRÕL SZÓLÓ FEJEZET.

INHALT
FACHMANN GÁBOR GOMBOS SCHREIBT IN SEINER STUDIE „DIE
ÖSTERREICHISCHE GASTRONOMIE“ ÜBER SEINE ÖSTERREICHISCHEN GASTRONOMISCHEN ERLEBNISSE. EIN KLEINER TEIL DIESER STUDIE IST DER KAPITEL ÜBER
DIE MINERALWASSER.
DER

JUNGE

SUMMARY
GÁBOR GOMBOS, A YOUNG SPECIALIST, WRITES ABOUT HIS AUSTRIAN EXPERIENCE
IN GASTRONOMY IN HIS ESSAY, ’THE AUSTRIAN GASTRONOMY’. THERE IS A SMALL
UNIT WHICH IS ABOUT THE MINERAL WATERS.

Ausztriában 2001-ben 641,7 millió liter
ásványvizet palackoztak.2 Az egy fõre
vetített éves fogyasztás 82 liter. Az
országban kedvezõ tendenciák figyelhetõek meg, hiszen a fogyasztás és termelés évek óta stabil növekedést mutat.
A csökkentett szénsavmennyiséget tartalmazó és szénsavmentes termékek aránya bevezetésük óta folyamatosan növekszik, napjainkban a teljes forgalom
negyedét teszik ki. Az ásványvíz 30%-át
a vendéglátás, a fennmaradó részt a kereskedelem juttatja el a fogyasztókhoz.
Ausztria jelentõs mennyiségben importál, a legfontosabb forrásországok Franciaország, Olaszország, Szlovénia és
Németország. Az exportált mennyiség
hozzávetõlegesen a behozatal negyede;
a célországok Németország, Svájc és
Magyarország.
A termék-innováció segítségével több
új termék került a piacra: a „flavoured”
ásványvíz és a „funktional drink”. A flavoured ásványvíz természetes aromaanyagokat (gyümölcsdesztillátumokat)
tartalmaz, többféle ízvariációban kapható − citrom, barack. Néhány üzemben az
ásványvízhez citromlevet adnak, mely
kissé zavarossá teszi az italt. Az osztrák
élelmiszertörvény értelmében ezek már
nem sorolhatóak az ásványvíz kategóriába, mivel készítésükhöz a széndioxidon kívül más anyag is felhasználásra
került.
A funktional drinkek megjelenésére a
mindent elsöprõ wellness-hullámmal
együtt került sor. Elõállításuk során a
természetes ásványvizet teljesen természetes hatóanyagokkal kombinálták.
Ízesített termékek, melyek csökkentett
mennyiségû kalóriát tartalmaznak, a test
és szellem felfrissítésére hivatottak. A
táplálkozáskutatók felhívták arra a figyelmet, hogy ha a napi folyadékmenynyiséget kizárólag vagy túlnyomórészt
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ilyen italokkal fedezzük, bizony nagy
mennyiségû cukrot viszünk be a szervezetbe. Számításaik alapján ezeknek a
termékeknek még mindig kisebb, hozzávetõlegesen fele akkora a cukortartalmuk, mint a limonádéknak, vagy a colatermékeknek. Kifogásolták, hogy a boltokban az ásványvíz mellé kerülnek a
funktional drinkek és az ízesített ásványvizek, nem pedig az üdítõitalok
közé, ez megtévesztheti a fogyasztót.
Ausztria uniós csatlakozása elõtt, az
érvényben lévõ törvények alapján, ásványvizet kizárólag üvegpalackokba
töltöttek. Az uniós szabályozás, melyben rögzítették a felhasználható csomagolóanyagok listáját, 1997. január 1-én
lépett életbe. Lehetõség kínálkozott a
könnyû, mûanyagból készült palackok
bevezetésére, melyek azóta is terjednek.
A piacvezetõ ásványvíz címért két
márka vetélkedik, a Römerquelle és a
Vöslauer. A szegmens többi szereplõje:
Alpquell, Frankenmarkter, Gasteiner,
Güssinger, Juvina, Long Life, MarkusQuelle, Minaris, Peterquelle, Preblauer,
Vitusquelle. A legtöbb forrás Burgenlandban tör felszínre, ezt követi Niederösterreich; mindkettõ ugyanazon törésvonal mentén húzódik. Ausztriában
Bécs és Voralberg tartományt leszámítva mindenütt palackoznak ásványvizet.
Römerquelle
Burgenland tartomány Edeltahl településének forrását már a rómaiak idején
használták, innen a mai elnevezés és
márkanév. Marcus Aurelius császár is
ennek a víznek a segítségével gyógyult
fel egy sebesülésbõl.
Az Alpok és a Kárpátok még évmilliókkal ezelõtt szétváltak. Az ekkor keletkezett törésvonal mentén napjainkban

kiváló minõségû, teljesen tiszta, ásványi
anyagokban gazdag víz kerül a felszínre. Ez a tektonikus vonal a csehországi
karlsbadi gyógyfürdõktõl, Niederösterreich és Burgenland tartományokon keresztül egészen Szlovéniáig húzódik,
ahol a Radenskat palackozzák.
A víz artézi kútból, emberi segítség
nélkül kerül a felszínre.
A Római Birodalom bukása után a
forrás évszázadokra feledésbe merült,
mígnem 1925-ben újra hasznosítani
nem kezdték. Vizét ivó- és gyógykúrákra használták. Ekkor használták
elõször a mai elnevezését: „Római forrás”. Az ásványvíz 1974 óta piacvezetõ,
bár az utóbbi években a Vöslauer-el
azonos eredményeket produkál.
A forrás vize szulfátot, magnéziumot
tartalmaz, alkalmas bébiétel készítésre
és nátriumban szegény táplálkozáshoz.
Számos termékinnováció fûzõdik a
cég nevéhez. 1978-ban elsõként vezették be a hazai piacon a csökkentett szénsavtartalmú „csendes” ásványvizet.
Szintén elsõként dobták piacra ízesített
ásványvízkészítményüket. 1992-ben a
citromosat, rá két évre a barackos ízesítésût. 1998-ban került le elõször a palackozósorról a cég szénsavmentes terméke, melyet egy zöldalma-mentol ízesítésû követett.
A legújabb generációt a functional
drink-ek képviselik, melyek már három
ízben kaphatóak: Guarana, Apfelessig/
Holunder (almaecettel, almalével, zöldtea kivonattal, és bodzavirággal), Birne/
Melisse (citromfûvel, körtével).
A magyar piacra is exportálnak, bár
termékválasztékuk még nem olyan széles, mint Ausztriában, igaz egzotikus
ízesítésû ásványvizüket egyedül hazánkban értékesítik.
A felsorolt újdonságok mellett hagyományosnak számító dús, enyhe és szén-

Gábor: „Az osztrák gasztronómia” címû dolgozatából (BGF Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Fõikolai Kar 2002)
dolgozat adatai 2001-re vonatkoznak
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savmentes változatokban is kapható.
Termékeik 30%-ban a vendéglátásban
kerülnek értékesítésre.
A cég reklámkampánya szerintem
mindenképpen figyelemreméltó, inkább
marketing szempontból semmint gasztronómiailag.
Az alapelképzelés egy fiatal piacpszichológus, Dr. Eva Brauegger piackutatásával indult, melyben erre az eredményre jutott: „Az ásványvíz növeli a
potenciát.” Ebbõl született az ötlet, hogy
az erotika témakörével társítsák a terméket. Ma a márka által sugallt vitalitás,
erotika és ínyencség a szerelmi háromszög motívumában jelenik meg, melyet
a szlogen tesz teljessé: „Az érzékiség
forrása.”

Vöslauer
A Vöslauer ásványvíz 600 méter mélységû artézi kútból, emberi beavatkozás
nélkül kerül a felszínre, tehát teljesen
természetes. A már korábbiakban említett törésvonal mentén tör a felszínre.
Alkalmas nátriumban szegény táplálkozáshoz, fluoridtartalma ideális.
A wellness trendjét kihasználva
Ausztriában elsõként vezette be a szénsavmentes ásványvizet és legújabb termékét a Vöslauer Balance-t, mely a természetes ásványvízen kívül gyógynövénykivonatokat is tartalmaz. Ezzel a
citromfû-, pitypang-, hársfavirág- és
körömvirág-kivonatot tartalmazó készítményével 2000-ben elnyerte a

„Cash” kereskedelmi szaklap innovációs díját, az alkoholmentes ital kategóriában.
A termékpalettán megtaláljuk a Vöslauer prickelnd-dús, a Vöslauer mildenyhe, a Vöslauer ohne-szénsavmentes
és a Vöslauer Balance ásványvizeket.
Termékeik Ausztria egész területén kaphatóak, a forgalom negyede a vendéglátáson keresztül bonyolódik.
Ásványvizeiket exportálják Svájcba,
Németországba, Angliába, Belgiumba,
Svédországba, Kanadába, Szaúd-Arábiába, az Egyesült Államokba, készülnek a magyarországi megjelenésre is.
A gyár ásványvízen kívül Pepsi termékeket, és Almdudler gyógynövényes
üdítõitalt is palackoz.

Egyéb palackozók és ásványvizeik
A termékek bemutatásakor elõforduló megnevezések:
− „dús”, szénsavas = prickelnd, classic, sparkling, perlfrisch, aktiv, spritzig
− „enyhe”, alacsony szénsavtartalommal = frisch, mild, perlmild
− szénsavmentes = ohne, ohne Kohlensäure
Forrás/márka

Alpquell

Frankenmarkter

Gasteiner

Güssinger

Juvina

Long Life

Markus-Quelle

Minaris

Peterquelle

Preblauer

Vitus-Quelle

Tartomány/település

Tirol/Münster

Szerzõ: Gombos Gábor
Budapest − Wien

Termékek

Alpquell prickelnd
Alpquell frisch
Ohne Kohlensäure
szulfát- és kalciumtartalmú, enyhe hashajtó hatás jelentkezhet
Oberösterreich/
Frankenmarkter classic
Frankenmarkt
Frankenmarkter mild
Frankenmarkter Frankenquelle
csekély ásványtartalmú; nátriumszegény táplálkozáshoz
Salzburg/ Bad Gastein
Gasteiner sparkling
Gasteiner natur
Gasteiner mild
ásványianyag tartalma kicsi; bébiétel készítéséhez, nátriumszegény táplálkozásra alkalmas
Burgenland/
Güssinger perlfrisch
Gerersdorf-Sulz
Güssinger perlmild
Güssinger Zitron
Severinquelle
sok ásványi-anyagot tartalmaz; a savanyú forrás vize bikarbonát- és nátriumtartalmú
Burgenland/
Juvina aktiv
Deutschkreutz
Juvina mild

Értékesítés

egész Ausztriában
70% kereskedelem
30% vendéglátás
egész Ausztriában
97% kereskedelem
3% vendéglátás
egész Ausztria
70% kereskedelem
30% vendéglátás
egész Ausztria
75% kereskedelem
25% vendéglátás

egész Ausztria
96% kereskedelem
4% vendéglátás

nagy mennyiségû ásványianyag, bikarbonát-, kalcium-, magnézium-, nátriumtartalmú, savanyú forrás
Steiermark/
long life spritzig
egész Ausztria
Bad Radkersburg
long life mild
90% kereskedelem
10% vendéglátás
savanyu forrásból; bikarbonátos, magnéziumot, kalciumot tartalmazó ásványvíz
Burgenland/Pöttsching
Markus-Quelle prickelnd
89% kereskedelem
Markus-Quelle mild
2% vendéglátás
Markus Mineral alma-citrom
9% egyéb
Markus Mineral bodza-citrom
magnéziumot, kalciumot, kevés nátriumot tartalmaz
Steiermark/
Minaris prickelnd
Steiermark/Kärnten
Deutsch-Goritz
Minaris mild
90% kereskedelem
10% vendéglátás
bikarbonátos, említésre méltó fluortartalom
Steiermark/
Peterquelle mit Kohlensäure
egész Ausztria
Deutsch-Goritz
mit wenig Kohlensäure
45% kereskedelem
55% vendéglátás
sok ásványi-anyagot tartalmazó savanyú víz; bikarbonátos, kalciumot és nátriumot tartalmaz
Kärnten/Prebl
Preblauer
egész Ausztriában
80% kereskedelem
20% vendéglátás
sok ásványi-anyagot tartalmaz; bikarbonátos, kalciumot, magnéziumot, fluort, nátriumot és jódot tartalmaz, savanyú forrás
Niederösterreich/
Vitus-Quelle Mineralwasser
Niederösterreich,
Laa an der Thaya
Oberösterreich, Bécs,
Burgenland
sok nátriumot tartalmaz
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A Kárpát-medence elsõ ásványvíz térképe
Deutsch Ferencz József (1808−1877) orvos munkássága
Dr. Dobos Irma
ÖSSZEFOGLALÓ
A XIX. SZÁZAD ELSÕ ÉVTIZEDEI A NEMZETI MEGÚJULÁS IDÕSZAKA SZÁMOS ORVOST,
TERMÉSZETTUDÓST ÚJSZERÛ MEGOLDÁSOKRA ÖSZTÖNZÖTT. EZEK KÖZÉ TARTOZOTT
DEUTSCH FERENC JÓZSEF IS, AKI 1847-BEN A KÁRPÁT-MEDENCE VEGYELEMZÉSSEL
RENDELKEZÕ ÁSVÁNYVÍZ-LELÕHELYEIRÕL AZ ELSÕ ÁSVÁNYVÍZ TÉRKÉPET KÉSZÍTETTE.
INHALT
DIE ERSTEN JAHRZEHNTEN DES XIX. JAHRHUNDERTS, DIE ZEIT DER NATIONALEN
ERNEUERUNG HATTEN VIELE ÄRZTEN, NATURWISSENSCHAFTLERN ANREGUNG ZU
NEUARTIGEN LÖSUNGEN ANGEREGT.

ZU IHNEN GEHÖRTE AUCH FERENC JÓZSEF DEUTSCH, DER 1847 DIE ERSTE
MINERALWASSERKARTE ANGEFERTIGT HATTE, WELCHE AUCH DIE CHEMISCHE
ANALYSE DER MINERALWASSERVORKOMMEN IM KARPATENBECKEN AUSGEWIESEN HATTE.
SUMMARY
SEVERAL DOCTORS, SCIENTISTS WERE MOTIVATED BY THE NATIONAL RENEWAL IN
THE 19TH CENTURY TO FIND NEW SOLUTIONS. IN 1847, FERENC JÓZSEF DEUTSCH
MADE THE FIRST MINERAL WATER MAP OF THE CARPATHIAN BASIN INCLUDING ALL
THE OCCURENCES OF MINERAL WATER WHICH WERE ANALYZED.

Bevezetés
Az ásvány-, gyógy- és ivóvíz számbavétele és térképi ábrázolása közegészségügyi, idegenforgalmi és nem utolsósorban a vízellátás tervezése szempontjából jelentõs. Míg a XIX. századot
megelõzõ évszázadokat elsõsorban a
lelõhelyek leírása jellemezte, addig a
különbözõ tipusú és hõmérsékletû víz
térképi msegjelenítése az 1800-as évek
elsõ felében kezdõdik. A hidrogeológiai
viszonyok feltárása, az eredmények felhasználása a vízgazdálkodásban, már a
XX. században valósul meg.
A Kárpát-medence fontosabb ásványés gyógyvíz-lelõhelyeinek összefoglaló
leírása és ismertetése − Erdély kivételével − az 1500-as évek elsõ felében
Wernher György sárosi és szepesi várkapitány nevéhez fûzõdik, akinek munkája Herberstein Zsigmond báró javaslatára készült el és 1549-ben Bazelben
jelent meg. A kiadvány nemzetközi sikerét jellemzi, hogy még 6 kiadást megért a következõ 100 évben. Az ilyen
egyéni kezdeményezést a XVIII. században Mária Terézia (1717−1780) utasítása (1763 és 1768) váltotta fel. Rendelete nyomán az elsõ összefoglaló
munka a monarchia ásvány- és gyógyvizeirõl, fürdõirõl elõbb latin, majd német
nyelven 1777-ben Heinrich Johann
Crantz tollából került ki. Ezt azután
több kiadvány, így Erdélyrõl többek között Kibédi Mátyus István több kötetes
(1762−1792), Nyulas Ferenc (1800) három kötetes, az egész országról Kitaibel

Pál (1829) ugyancsak kétkötetes, Stocker Lõrinc (1821) a budai hévizekrõl
bedekker jellegû mûve követte.
A túlnyomóan orvos-szerzõk ekkor
még nem érezték annak szükségességét,
hogy a lelõhelyeket és az ásványvíz jellemzõ adatait az áttekintés megkönnyítésére, az összefüggések kimutatására
térképen is ábrázolják. Mindeddig úgy
tudtuk, hogy az elsõ térkép összeállításával az 1878. évi párizsi világkiállításra Zsigmondy Vilmos (1821−1888) bányamérnök unokaöccsét, Zsigmondy
Gézát (1854−1936) bízta meg. A térkép
magyarázóját Lengyel Béla (1844−
1913) kémikus egyetemi tanár készítette
el. A legújabb kutatások viszont kiderítették, hogy a Kárpát-medencérõl az
elsõ német nyelvû ásványvíz-térkép
1847-ben, a magyar nyelvû pedig 1849ben jelent meg a lelkes temesvári fõorvos szerkesztésében.
Kutatási eredmények
Néhány évvel ezelõtt Kalocsa egyik kitûnõ tudománytörténésze, dr. Grabarits
István gyógyszerész a kalocsai Fõszékesegyházi Könyvtárban kutatása közben találta meg azt a magyar nyelvû térképet, amelyet Deutsch Ferencz József
orvosdoktor, Temes vármegye tiszti fõorvosa készített. A szerzõ személyének

megismerése további kutatást indokolt.
Deutsch Ferencz Józsefrõl az elsõ utalást Szinnyei József: „Magyar írók élete
és munkái” címû mûvében találtuk, életrajzi adatok nélkül. Kizárólag két olyan
publikációt említ a rövid címszó, amely
a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 1843. temesvári és az 1844. pesti
vándorgyûlésének kötetében jelent meg.
Egyébként mindkettõ a Buziás ásványvíz hatásával és hasznosításával foglalkozik.
Viszonylag többet tudunk meg Dörnyei Sándor nemrég megjelent kétkötetes mûvébõl. Eszerint Deutsch Ferenc
József Aszódon született 1808-ban és
Aradon hunyt el 1877-ben. 1833-ban a
pesti egyetemen védte meg doktori diszszertációját, s elsõ munkahelye valószínûleg Temesvár volt. Az 1840. évet bemutató „Magyarországi Orvosrend névsora” temesvári lakosként említi. Minden bizonnyal a Temes megyei szolgálat
után Aradra költözött, ahol ugyancsak
a vármegye fõorvosaként dolgozott
(1855−1860) és 1860-ban nevét Tanfira
magyarosította. Több kiadvány, mint pl.
az Orvosi Napló (1859) megerõsíti,
hogy a jelzett idõközben valóban Aradon mûködött.
A romániai magyar kutató, StitzlTass József a Temesköz orvostudományi irodalmának elsõ haladó szakaszával foglalkozik egyik tanulmányában,
amely szerencsére hazai szaklapban
jelent meg. Ebbõl megtudjuk, hogy a
Temesváron rendezett IV. Magyar
Orvosok és Természetvizsgálók Ván-
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dorgyûlésének szervezését Wachtel
Dávid vállalta magára, amelyben kitûnõ jobbkeze volt Deutsch Ferencz
József, aki elsõsorban a beérkezett
munkák ellenõrzését végezte. Stiláris
szempontból helyesbítette, új magyar
kifejezésekkel helyettesítette a régieket, egyszóval szerkesztõi munkát végzett. Õ volt a vastartalék is. Ha pl. valaki lemondta elõadását, akkor õ helyettesítette. Így pl. a buziási fürdõorvos,
Csokerlyan György helyett õ adta elõ a
meghirdetett elõadást, majd a jegyzetek alapján a bánáti fürdõkrõl is õ írta
meg késõbb a monográfiát Buziásról,
amellyel utat nyitott a késõbbi fürdõkalauzok sorának. Többnyelvû ismeretét fordításaival is hasznosította.
A gyûlés második napirendi pontjának megválaszolására a már magyarul
is értõ és író fiatalabb nemzedék vállalkozott. A közgyûlés folytatását
1843. augusztus 10-én „a hazánk fürdõinek és ásványvizeinek érdekét elõmozdítandó” a Temesvár közelében
fekvõ, az alig 35 éves múltra visszatekintõ „jeles” Buziás fürdõn rendezték
meg.
Csokerlyan szerb és német nyelven
írt rövid, Buziás fürdõt ismertetõ prospektusának tartalmát Deutsch Ferenc
József kibõvítette és magyarra fordította. Így készült el „A buziási ásványvizek hatása s használati módja” címû
értekezése. Ugyanakkor egy új dolgozat
is elkészült, amelyet Csokerlyanon
kívül Mesko János és Deutsch Ferencz
József írt és abban Buziás gyógyvizét
ismertetik. A Buziásra vonatkozó tanulmányok közül vitathatatlanul a Deutsch
Ferencz József „Buziás. A magyar
orvosok s természetvizsgálók országos
IV. nagy gyûlésének emlékéül. Temesvár, 1843.” címû monográfiája a legértékesebb és minden bizonnyal ez vitte
szét a fürdõ nevét szerte az országba.
Erre a gyûlésre Wachtel Dávid is megjelentetett egy könyvet, éspedig Hippokrates válogatott aforizmáinak fordítását. Deutsch mûvével együtt ez a
munka a kor tudományos színvonalán
állt, de közülük a Deutsch tanulmánya
az értékesebb. Mindkettõjük érdeme,
hogy megnyitotta a magyar orvostudományi irodalom elsõ haladó szakaszát a
Temesközben, amely az újjászületett
nemzeti kultúra jegyében zajlott le. A
vándorgyûlés emlékét a város méltó
módon örökítette meg. Böhm bécsi mûvésszel érmet veretett, amelynek egyik
oldalát a város címere, a másik oldalát a
tudományt ábrázoló dombormû nõ-
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alakja díszíti, balkezében a földgömbbel a megfelelõ jelképekkel és „gazdagítva boldogít” felirattal.
Az ásványvíz-térkép
szerkesztése
Deutsch tollából még 1847-ben megjelenik temesvári tartózkodása alatt kidolgozott „Heilquellenkarte von Ungarn
mit einer übersichtlichen Zusammenstellung der bisher bekannten chemischen Analysen ungarischer Mineralwässer” címû térképe, majd 1849-ben magyarul „Magyarország ásványvizeinek
térképe”, amely az elsõ haladó szellemû
orvosirodalmi idõszak hattyúdala lett.
Wachtel Dávid és Deutsch Ferenc József
(1864-ben Tanfira magyarosította nevét)
távozásával megszûnik a magyar nyelvû
orvosi irodalom a Temesközben.
Feltételeztük, hogy ezt a néhány adatot
a petit betûvel írt Magyar Tudományos
Académia Értesítõjének 1. számában találta Szinnyei, és az irodalmi hivatkozást
jelentett. A folyóiratot ugyan áttanulmányoztuk, de semmi utalást nem találtunk
a térképre vonatkozóan. Igaz, a kiadvány
a mikrofilmen nehezen olvasható, s
gyakran laphiányos is volt. Minden valószínûség szerint a két térkép csak nagyon
csekély példányszámban jelent meg és
éppen ezért jóformán teljesen ismeretlen
maradt a szakemberek elõtt.
A térképet és a hozzá tartozó magyarázót különleges megoldásban készítette
el a szerzõ. A térképlap közepén az ország majdnem teljes területét bemutatja,
mivel Erdély délkeleti része és a nyugati, illetve a délnyugati határvidék egy
része hiányzik, le van vágva, talán azért,
hogy kisebb helyet foglaljon el a térkép,
illetve a lelõhelyeket így tudta csak elhelyezni, a többi már nem fért volna el a
térképet körbe vevõ leíráson, a magyarázón. Úgy gondoljuk a térkép kidolgozása alapján, hogy ez az egyik kinyomtatott példány, hiszen kifogástalan a teljes megjelenítés.
A térkép alján Erdély nevezetesebb ásványvizei közül huszat sorol fel a hozzá
tartozó vegyelemzéssel Pataki (valószínûleg Sámuel) szerint. Közöttük találjuk
a neves bodoki, a borszéki, a dombháti,
a korondi forrásokat. A forrás helyneve
mellett a megyét, a széket, illetve a kerületet tünteti fel. A következõ rész a víz
jellegét tartalmazza, majd a hõmérsékletet Réaumur-ben, a fajsúlyt és legvégül
szemerben (szemer = 0,065 g) kifejezve
6−8 alkotó mennyiségét betûjelzéssel ellátva. A jelmagyarázat a térkép címe

alatt a kémiai alkotókat latin betûvel
jelöli ugyanúgy, mint a lelõhelyek leírásánál, a görög betûk pedig a légnemû
alkatrészeket köbhüvelyben fejezik ki
(1 köbhüvelyk = 0,018 l).
A térkép bal és jobb oldalán a szerzõ
nem különíti el a mai magyarországi, a
felvidéki, a délvidéki és a nyugati határvidék lelõhelyeit, azokat vegyesen tárgyalja. Közöttük szerepel Mehádia
(Herkulesfürdõ) és a Nagyvárad melletti László (Püspök) és a Félix forrás, sõt
a buziási ivó, meleg és hideg fürdõ forrásai is, pedig ezek inkább az erdélyi
területhez tartoznak. Itt is, mint az erdélyieknél abc-sorrendben sorolja fel a
lelõhelyeket, s azt a nyugati oldalon
kezdi, majd a keleti oldalon folytatja. A
mai magyarországi országhatáron belül
Balf, Buda (de csak a Császár-fürdõ),
Esztergom keserûvíze, Füred, Gáth
(valószínûleg Gánt), Harkány, Parád és
az 1823-ban Bolemann vizsgálta Ugod
forrása szerepel a magyarázóban és a
térképen.
A nyugati határmentén Kabold, Tarcsa, Pecsenyéd, Sóskút, míg a déli területen Daruvár, Lippik, Jamnicza, Sztubicza, Toplika forrásáról, a többi pedig a
Felvidék mintegy 33 lelõhelyérõl tájékoztat a szerzõ. Közöttük említi a neves
Trencsénteplicet, Pöstyént, Vihnyét,
Szobráncot, Szliácsot, Rozsnyót, Bártfát, Ajnácskõt. Összesen tehát csak
mindössze 70 lelõhelyet ír le, s leginkább Erdély DK-i területe hiányzik,
ahol számtalan ásványvíz-lelõhelyet is
nyilvántartottak már ekkor is, bár lehet,
hogy vegyelemzéssel nem rendelkeztek.
A bemutatott térkép elsõsorban azt célozta a XIX. században, hogy feltárja,
számba vegye azokat a kifogástalan minõségû ásványvizeket, amelyek fogyasztása alkalmas a betegség megelõzésére, illetve gyoógyítására.
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