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A tárgyalásra kerülő témakörök 
Bevezetés, az élelmiszerhamisításról általában 

Hamisítják-e napjainkban az élelmiszert?  

Az élelmiszer hamisítás és annak jogi háttere  

 Mit jelent az élelmiszerhamisítás?  

 Hogyan lehet az élelmiszerhamisítás ellen küzdeni?  

 Milyen hatósági intézkedéseket lehet tenni az élelmiszerhamisítás 

  felderítése esetén?  

 Milyen szankciókat lehet hozni az élelmiszerhamisítás esetén?  

 A hamisítás elleni országos szervezetek. 

 A hamisítás elleni nemzeti stratégia.  

 Milyen előnyei várhatóak az élelmiszerhamisítás elleni fellépésnek? 

 Egy-két példa az élelmiszerhamisítások témaköréből.  

 Büntethető-e a hamisítás?  
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Speciális élelmiszerhamisítási esetek és 

a hamisítások kimutatása  
 

Tej és tejtermékek hamisítása  

A különféle állatfajoktól származó tejek és azok hamisítása  

 A bivalytej tehéntejjel történő hamisítása  

 Az anyatej hamisítása egyéb tejekkel  

Szójatej a tehéntejben  

A savó és az író kimutatása a tejből  

Savófehérje a tejtermékekben  

Tejporból előállított (újraalkotott) tej  

A tej és tejtermék hamisítás egyéb lehetőségei  

 Egyéb zsiradékok a tejben, a vajban és a ghee-ben  

 A tej vizezése és annak kimutatása  
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A tej és tejtermékek hőkezeltségének meghatározása  

 A peroxidáz enzim kimutatása Storch-féle próbával 

 A foszfatáz enzim mennyiségi meghatározása a 2,6-  

  dibrómkinon-klórimid-fenol reakció segítségével  

 A foszfatáz enzim kimutatása hidrogén-orto-krezolftalein  

  foszfáttal  

A gyulladásos tőgyből származó kóros összetételű tej kimutatása  

A fogyasztásra alkalmatlan, romlott tej mennyiségének kimutatása  

 alizarin teszttel 
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A hús és a húsipari termékek hamisítása  

 

A különböző fajok húsának azonosítása  

 Elektroforézis  

 Poliakrilamid gélelektroforézis  

 Poliakrilamid gélelektroforézis izolelektromos fókuszálás  

 Poliakrilamid gélelektroforézis nátrium dodecil szulfáttal  

 Immunológiai módszerek  

Egyéb módszerek a húshamisítás kimutatására  

 Zsír- és zsírsavanalízis  

 Ásványi anyagok analízise  

 Biokémiai indexek alkalmazása a húshamisításban  
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A hús frissességének meghatározása  

 A fehérje bomlástermékeinek analízise  

 Az összes illékony bázis analízise  

 Az amino nitrogén és a szabad aminosavak meghatározása  

 Az aminok mérése  

 Az indol meghatározása  

 A zsír bomlástermékeinek analízise  

 Nukleinsav bomlástermékek  

 Egyéb módszerek a hús romlottságának kimutatására  

A hús és a hal minőségének műszeres mérése  

A hústartalmú ételek minősítése  

 A húsételek szennyezettségének kimutatása  

 A darált húsok minőségének meghatározása  

Húsadalékok és kiegészítők 
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Gabonafélék, szennyeződések és hamisítások 

kimutatása  

 

Szennyeződések a gabonában  

 A különféle gabonakeverékek és azok hatása a tulajdonságokra  

A különféle rizsfajták megkülönböztetése  

Gabonafélék, hüvelyesek és keverékeik  

A minőséget befolyásoló indexek a búza- és egyéb liszteknél  

A gabonafélék és a belőlük készített termékek mikrobiológiai   

 minősítésére szolgáló módszerek  
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Zöldségek, gyümölcsök és belőlük készült 

élelmiszerek  

 

A gyümölcs és zöldséglevek minősítésére alkalmas vizsgálatok  

 Szerves savak és más egyéb kiegészítők  

Héj homogenizátum kimutatása citrom- és narancsfélék levéből  

A gyümölcslevek vízzel való hígítása  

Vitaminok   

Stabil izotópok analízise  

Gyümölcslevek egymáshoz keverésének kimutatása  

Gyümölcsök és zöldségek érettségi és romlottsági fokára utaló paraméterek
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Étkezési olajok és zsírok  

 

A tárolás során lejátszódó változások mérésére alkalmas indikátorok  

A hőkezelt olajok kimutatására alkalmas indikátorok  

Toxikus szennyeződések és összetevők  

Módszerek a különféle egymáshoz kevert olajok kimutatására  

A növényi olajok valamint a tengeri származású és állati zsírok  

 elegyítésének kimutatása  

A zsírok és olajok egyéb szennyezőanyagai  

Egyéb speciális komponensek az egyes olajok kimutatására  

Az egymáshoz kevert állati zsiradékok analízise 
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Az élelmiszerek minőségében bekövetkező 

változások nyomon követése az előállítás során  

A hőkezelés hatása az élelmiszer összetételére  

Kémiai markerek a hőkezelés kimutatására   

A friss és a fagyasztott majd kiengedett élelmiszerek megkülönböztetése  

A tárolás során bekövetkező változások becslésére alkalmas indexek  

Az élelmiszerek besugárzását jelző indikátorok  

 

Példák a közelmúltból az élelmiszerek hamisítására 

Csecsemőtápszerek hamisítása melaminnal és a hamisítás kimutatása  

A taumatin édesítőszer hamisítása és annak kimutatására alkalmas módszerek 

Az élelmiszerek dioxintartalma és hatása az emberi szervezetre; a   

 dioxin kimutatása  

A méz hamisítása és annak kimutatása 



11 

A bor és annak hamisítása  

A szőlő, a must és a bor kémiai összetétele  

 A szőlő érésének biokémiája  

 A must kémiai összetétele  

 Az erjedés biokémiája  

 A bor kémiai összetétele  

 A bor fejlődésének kémiája  

Borhamisítás  

 A borhamisítás definíciója  

 A borhamisítás történeti áttekintése  

 A borhamisítás leleplezésére alkalmas korabeli módszerek  

 A borhamisítás jelenlegi helyzete  

 Néhány példa a bor hamisításának kimutatására nagyműszeres   

  analitikai kémiai technikákkal 
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Az élelmiszerhamisításról általában 

 Az élelmiszertermeléssel együtt megjelent az élelmiszer-hamisítás. 

Ókor: Hammurábi törvényei tiltják a gyenge minőségű vagy a túlzottan drága 

sörök árusítását. Törvények megszegése → komoly büntetés → akár az 

életébe is kerülhetett.  

A Római Birodalomban hamisították, elsősorban vizezték a bort → 

szigorúan büntették.  

Napjainkban szinte mindent hamisítanak → a hamisítással párhuzamosan 

kidolgoztak olyan eljárásokat, amelyek alkalmasak a hamis élelmiszerek 

kimutatására. 

 Az újabb korokban hamisították pl. a tejet: 

Angliában az 1800-as éveket megelőzően a tej kútvízzel történő hamisítása 

napi gyakorlat volt. → az 1800-as évek végén olyan kémiai módszereket 

dolgoztak ki, amelyekkel a tejhamisítást ki tudták mutatni.  

A tejhamisítás ma sem szünetel: napi gyakorlat a vizezés elfedése só 

hozzáadásával, esetenként étolajat és detergenseket adnak a tejhez 

zsírtartalmának megnövelésére.  
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Hamisítják a tejből készült és rendkívül drága sajtokat.  

Az Egyesült Államokban (1870) a jó minőségű wisconsini sajtokat olcsó 

disznózsírral hamisították → a sajtok exportja visszaesett → elveszítették jó 

hírűket. 

A hamisítás ténye ma sem szűnt meg → a nagyon drága sajtokat ma is 

próbálják utánozni. 

 

Hamisítják-e napjainkban az élelmiszereket?  Igen!  

A legutóbbi idők botrányai:  

A mézet nagy fruktóz tartalmú kukoricakeményítő hidrolizátummal hamisították.  

Borhamisítás az utóbbi időben:  

 Ausztriában etilén-glikol tartalmú fagyállóval akartak testesebb 

 borokat előállítani. → Az európai szupermarketek polcairól az osztrák 

 borok eltűntek. 

  Magyarországon az Egri bikavért glicerinnel próbálták feljavítani, 

 ami egy megengedett tűrési határon túl hamisításnak számít. 
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Nagyon könnyen lehet hamisítani a különböző italféleségeket, melyeket 

rendszerint koncentrátumokból állítanak elő megfelelő mennyiségű vízzel 

hígítva.  

A koncentrátumok árát elsősorban a cukortartalom szabja meg → különböző 

cukrok hozzáadásával szokták hamisítani. 

A narancslében például a glükóz, szacharóz és a fruktóz aránya 1:2:1,  ezért 

ezt az élelmiszert a cukorrépából kivont invertcukorral hamisítják. A cukor mellé 

a megfelelő sav-cukor arány fenntartása érdekében különféle szerves savakat 

is kevernek az élelmiszerekhez. 

 

A hamisítással párhuzamosan jelentős számban dolgoztak ki olyan 

módszereket, melyek a hamisítás tényét is ki tudják mutatni.  

Az invertcukor triszacharidot is tartalmaz, mely az egyik jelzőanyaga a 

hamisításnak.  

A narancslében csak az almasav természetes L-változata fordul elő, az ipar DL 

változatot állít elő → a D-almasav jelenléte jelzi a hamisítást.  
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A Világon szinte minden élelmiszert hamisíthatnak 

 

 A durva esetekben rendkívül módon veszélyesek, halálosak is lehetnek. 

 

Ilyenek voltak(vannak ?):  

A magyar paprika hamisítása ólomoxiddal, ólom-kromáttal, hogy annak színét 

kívánatosabbá tegyék,   

a csecsemőtápszerek hamisítása Kínában melaminnal → több csecsemő 

halálát okozta,  

az etilalkohol hamisítása metilalkohollal → vakságot, halált okozhat, 

a bor feljavítása etilén-glikollal → halált okozhat. 
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Az élelmiszer-hamisítás és annak jogi háttere 

Mit jelent az élelmiszer-hamisítás? 

Hamis élelmiszernek minősül az, amelyet nem az előírásokban vagy a 

gyártmánylapban meghatározott minőségű előírásoknak megfelelően állítanak 

elő, 

amelyeket nem engedélyeztek, illetve nem nyilvántartott módon állítottak elő, 

vagy hoztak forgalomba, 

amelyek előállítása során nem megengedett összetevőket használtak fel, 

amelyeket jogsértő módon átcímkéztek vagy átcsomagoltak, 

amelyek minőség-megőrzési vagy fogyaszthatósági idejét jogellenesen 

meghosszabbították, vagy amelyeket egészben vagy részben lejárt minőség-

megőrzési, illetve fogyaszthatósági idejű anyagokból állítottak elő, 

amelyek előállítása során nem emberi fogyasztásra szánt anyagokat 

használtak, illetve emberi fogyasztásra alkalmatlan élelmiszert emberi 

fogyasztás céljából hoztak forgalomba. 
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Hamis az az élelmiszer, amelyet: 

Lejárt alapanyagokból állítottak elő, 

olcsó terméket a drágább termék csomagolásával és árával hoztak 

forgalomba (jó példa erre az, amikor a szója olajat színezékkel kezelve extra 

szűz olíva olajként értékesítenek, vagy amikor az olcsó étolajat jó minőségű 

étolajként hoznak forgalomba), 

nem engedélyezett összetevőket használnak fel (nem engedélyezett 

színezékek, tartósítószerek, édesítő anyagok), 

eredetvédett termékeket hamisítanak (például Parmezán vagy Feta sajtként 

hoznak forgalomba más technológiával készült, hasonló termékeket, vagy 

hamisítják például a Pármai sonkát más helyről származó húskészítménnyel), 

nem bioterméket biotermékként hoznak forgalomba, 

növényi zsírt tartalmazó tejtermékeket állítanak elő (a tejhez étolajat vagy 

margarint kevernek, és ilyen tejből magas zsírtartalmú sajtokat készítenek), 

növényi zsírt tartalmazó csokoládétermékeket állítanak elő; kakaóvajat növényi 

zsírokkal pótolják, 

mesterséges műmézet állítanak elő cukorszirup, szerves savak, C-vitamin és 

különféle enzimek felhasználásával, 
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a termék megnevezése nem felel meg a jogszabályokban foglaltaknak, vagy a 

termék közismert megnevezése mellett a jogszabályokban előírt és a 

fogyasztók által elvárt minőség nem jelenik meg a termékben (a 4 tojásosnak 

nevezett tészta nem tartalmaz tojást, a szalámi elnevezésű termék nem felel 

meg az ilyen termékre vonatkozó minőségi előírásoknak), 

a külföldről behozott termékek hazaiként történő árusítása (szezonális 

gyümölcsök, eper, cseresznye magyar termékként történő árusítása 

márciusban, áprilisban). 

 

Hogyan lehet az élelmiszerhamisítás ellen küzdeni? 

 

Az élelmiszerhamisítás minden korban és minden társadalomban 

bűncselekménynek számított. 

Magyarországon már 1896-ban törvény rendelkezett az élelmiszer-

hamisításról.  

Napjainkban az élelmiszer-hamisítás nemzetközi mértékűvé vált.  
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Magyarországon az illegális élelmiszer-hamisítás elleni küzdelem legfőbb 

szerve az Élelmiszerlánc Felügyeleti Hatóság, amely 

 meghatározott gyakorisággal,  

 hatósági ellenőrzési terv alapján,  

 fogyasztói bejelentések alapján,  

 gyanú esetén végez ellenőrzéseket. 

  

Nyomkövetési vizsgálatok biztosítása révén próbálja elejét venni a 

hamisításoknak 

A jogszabályi háttért ezen vizsgálatokhoz „Az élelmiszerláncról és hatósági 

felügyeletről szóló 2008. évi törvény” (nyilvános adatbázis az 

élelmiszerláncban történt jogsértésekről és a 3/2010. VM rendelet az élelmiszer 

előállítással és forgalmazással kapcsolatos adatszolgáltatásról és nyomon 

követhetőségről) adja. 
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Milyen hatósági intézkedéseket lehet tenni a hamisítás felderítése esetén? 

Korlátozni vagy megtiltani lehet a forgalomba hozatalt, a behozatalt, vagy a 

kivitelt;  

a terméket a forgalomból ki lehet vonni, visszahívása megsemmisítése vagy 

ártalmatlanítása megtörténhet;  

az élelmiszer előállító tevékenység végzését határozott időre teljesen vagy 

részlegesen fel lehet függeszteni, korlátozni lehet, vagy a működést teljes 

mértékben be lehet tiltani;  

az újbóli működést szigorú feltételekhez lehet kötni, a létesítmények 

engedélyezését fel lehet függeszteni vagy vissza lehet vonni. 

  

Milyen szankciókat lehet hozni az élelmiszerhamisítás esetén?  

 A szankciók lehetnek élelmiszer-ellenőrzési bírság,  

élelmiszerlánc felügyeleti bírság, eljárási bírság,  

szabálysértési bírság.  

Élelmiszer-hamisítás esetén figyelmeztetés, szankció nem alkalmazható, a 

szankciónak szigorú erkölcsi és anyagi következményének kell lenni. 
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Büntető eljárást kell indítani a következő esetekben: 

 Egyedi azonosító jel meghamisítása, 

 egészségre ártalmas közfogyasztási cikkel való visszaélés, 

 rossz minőségű termék forgalomba hozatala, 

 hamis minőségi tanúsítvány kiállítása, 

 az élelmiszer hamis megjelölése, a fogyasztók szándékos 

 megtévesztése, az élelmiszervásárló megkárosítása. 

  
 



22 

A legutóbbi években Magyarországon az alábbi élelmiszer-

hamisítási eseteket derítették ki: 

 Tejporból növényi zsírt mutattak ki.  

 A mézhez idegen cukrot kevertek.  

 Porcukorhoz édesítőszert adtak, rosszul tüntették fel a minőség-

 megőrzési időt. 

 Baromfihúsból készült húskészítményeket hamisan címkéztek. 

 Be nem jelentett módon gyártottak sütőipari termékeket, illetve állítottak 

 elő ásványvizet.  

 Engedély nélkül gyártottak nyerstejet, füstölt késztermékeket. 

 Nem engedélyezett helyen való vágás után tiltott módon hoztak 

 forgalomba közfogyasztásra élelmiszereket. 
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A hamisítás elleni országos szervezetek 

 A Hamisítás Elleni Nemzeti Testületet 2008-ban hozták létre.  

A hamisítás elleni küzdelemben javaslattevő, véleményező és tanácsadói 

feladatokkal felruházott szervezet, az érintett társadalmi és gazdasági 

érdekvédelmi szervezetek képviselőit fogja össze.  

A testület legfontosabb feladata a szellemi tulajdonjogok megsértésének és 

a különféle hamisítások kiszorítása. A testület legfontosabb feladatai a 

következők: 

•A hamisítás elleni nemzeti stratégia és a különféle intézkedési tervek 

kidolgozása, ezek végrehajtásának összehangolása. 

•A hamisítás elleni nemzetközi, főként európai uniós kezdeményezésekkel 

kapcsolatos kormányzati tevékenység összehangolása és támogatása. 

•A hamisításra vonatkozó statisztikai adatok rendszerezése és elemzése. 

•A tudatosság növelő, felvilágosító programok, kampányok kezdeményezése, 

összehangolása, végrehajtásuk figyelemmel kísérése. 

•A hamisítás ellen fellépő rendészeti és igazságügyi szervek munkatársainak 

továbbképzése, javaslattétel a hamisítás elleni tevékenység jogszabályi 

hátterének megteremtésére és módosítására. 
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A testület célja összefoglalóan: 

Előmozdítsák az innovációt és növeljék a kis- és középvállalkozások 

versenyképességét. Megakadályozzák a hamisításból származó illegális 

jövedelmek gazdaságba történő visszaforgatását.  

A fogyasztók fokozottabb védelme, és elősegíteni a fogyasztók egészségét 

veszélyeztető hamis termékek kiszorítását a piacról. 

  

A testület tagjai állami igazgatási szervek, köztük különféle 

minisztériumok és nem állami igazgatású szervek: 

 Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége,  

 Magyar Iparvédelmi Szerzői Jogi Egyesület, 

 Magyar Márkaszövetség. 
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 A hamisítás elleni nemzeti stratégia 

Az előzőekben ismertetett Hamisítás Elleni Nemzeti Testület (HENT) 

felállításáról egy kormányhatározat döntött 2007-ben. 

Legfontosabb feladatai: 

•a feketegazdaság visszaszorítása, 

•a szellemi tulajdonjogok megsértése elleni küzdelem, 

•a szellemi tulajdonnal összefüggő feladat- és hatáskörrel rendelkező 

állami  szervek, valamint a szellemi tulajdon védelmével érintett 

társadalmi és  gazdasági érdekképviseleti szervezetek képviselőinek 

összefogása.  

 A hamisítás elleni nemzeti stratégia: 

•Bemutatja a hazai jogi és intézményi hátteret,  

•a szellemi tulajdonjogok érvényesítésének helyzetét,  

•helyzetképet ad a szellemi tulajdonjogok hazai jellemzőiről, a jogsértések 

hatásairól és a szellemi tulajdonjogok megsértése elleni nemzetközi fellépésről.  
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A stratégia meghatározza a hamisítások elleni fellépés fő szempontjait:  

•a cselekvési irányokat,  

•az eszközrendszereket,  

•a végrehajtás monitorozását és a hatékonyság vizsgálatát.  

 

A stratégia célja, hogy: 

•a szellemi tulajdonjogok megsértésének mértéke számottevően csökkenjen, 

•a jogsértések elleni fellépés hatékonyabbá váljon, eszközrendszere javuljon, 

•a szellemi tulajdonjogok védelmének fontosságára és megsértésének 

következményeire vonatkozó tudatosság fokozódjék. 

  

A stratégia három fő pillére: 

•a statisztika,  

•a tudatosság növelése és  

•a jogérvényesítés.  
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A fő cselekvési irányba tartozik: 

•a hamisítással összefüggő jogsértésekre vonatkozó statisztikai adatok 

összegyűjtése,  a statisztikai adatgyűjtés és értékelés módszertanának 

kidolgozása,  

•egy mindenki számára hozzáférhető adatbázis összeállítása és  

•a hamisítások gazdasági következményeinek, a hamisítás által okozott károk 

becsült  értékének meghatározása.  

 

A hamisításokra vonatkozó statisztikai adatok rendszerbe foglalása 

biztosítja: 

•hogy a hamisítások hazai mértékéről és jellemzőiről valós és pontos, 

módszertanilag megalapozott helyzetkép készüljön,  

•hogy hazánk eleget tegyen a szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről szóló 

Európai Parlamenti és Tanácsi irányelvekben előírt (2004/48/EK) jelentéstételi 

kötelezettségeinek és, hogy  

•felmérhesse a hamisítások gazdaságra gyakorolt következményeit. 
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A hamisítás társadalmi-egészségügyi következményei, a hamisítási 

tevékenység intenzitása, valamint a hazai iparági érdekekre figyelemmel az 

élelmiszeripar kiemelt figyelmet kap e stratégiában. 

Az élelmiszeriparral kapcsolatban felmerült szükséges intézkedések a 

következők: 

•Az élelmiszer-hamisítás területét érintő jogszabályok áttekintése a jogalkotó 

hatóságok gyakorlati tapasztalatai alapján,  

•a hamisítások felderítéséhez szükséges eszközök fejlesztése, 

•az élelmiszerhamisítási adatokból naprakész, folyamatosan karbantartott, 

nyilvánosság számára hozzáférhető adatbázis kiépítése. 

•A tudatosság növelése keretében az élelmiszer-hamisítás fogyasztóvédelmi 

vonatkozásait középpontba állító kommunikációs kampány kezdeményezése, 

egy jogsegély szolgálat kialakítása, valamint a hatósági szakemberek képzése 

és oktatása. 

 A HENT évente ellenőrzi a stratégia végrehajtását és megvalósulását, 

megtárgyalja az élelmiszerhamisítás hazai helyzetében bekövetkező 

változásokat. A stratégiában foglalt intézkedési terv végrehajtásáról beszámol 

a kormánynak. 
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Mik a stratégia végrehajtásának várható gazdasági, költségvetési, 

társadalmi, egészségi, környezeti és egyéb hatásai, illetve 

következményei? 

 

•Előmozdítja az innovációt és növeli a vállalkozások versenyképességét, 

•ösztönzőleg hat a szellemi tulajdonjogi védelemre alkalmas műveket, műszaki 

alkotásokat létrehozó feltalálókra,  

•csökkenti a feketegazdaság arányát, növeli a költségvetési bevételeket,  

•megakadályozza a hamisításból származó illegális jövedelmek gazdaságba 

történő visszaforgatását, 

•biztosítja a fogyasztó fokozottabb védelmét, elősegíti, hogy a fogyasztók 

egészségét is veszélyeztető hamis termékek kiszoruljanak a piacról, 

•előmozdítja a működő tőke beáramlását, 

•erősíti a befektetői bizalmat és hazánk kedvező nemzetközi megítélését a 

jogérvényesítés terén. 
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A 2011-2015. időszakra vonatkozó hamisítás elleni akcióterv 

élelmiszerekre vonatkozó része az alábbi fő pontokat tartalmazza: 

 

•Az élelmiszer-hamisítás elleni hatósági beavatkozás hatékonyságát biztosító 

jogszabályi rendelkezések áttekintése, szükség esetén módosítása, 

•a földrajzi árujelzés használatának ellenőrzésére vonatkozó joggyakorlat 

figyelemmel kísérése, 

•az élelmiszer-hamisítás elleni küzdelemben hatáskörrel rendelkező hatóságok, 

egyéb érintett szakmai szervezetek közötti együttműködés és tapasztalatcsere 

előmozdítása, ennek érdekében szakmai rendezvények, konzultációk 

szervezése, 

•lakossági felvilágosítás a közmédia és egyéb tájékoztatási formák 

segítségével, valamint az iskolai képzés útján, 

•az élelmiszer-hamisítás fogalmának definiálása, a hozzá kapcsolódó 

szankcionálási rendszer létrehozása, 

•a laboratóriumi vizsgálatokhoz szükséges eszközök fejlesztése. 
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Milyen előnyei várhatók az élelmiszer-hamisítás elleni fellépésnek? 

  

•A védjeggyel ellátott, illetve eredetvédett élelmiszereket hamisító, valamint a 

valótlan információval jelölt élelmiszerek forgalomba hozatala elleni 

hatékonyabb fellépés, 

•az eredeti jó minőséget garantáló termékek térnyerésének elősegítése, 

•a piac megtisztítása, elrettentő hatás kifejtése az elkövetőkre,  

•a feketegazdaság kifehérítése és  

•a fogyasztók megvédése a hamis veszélyes termékektől,  

•végső soron az élelmiszerbiztonság javulása. 
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Egy-két példa az élelmiszer-hamisítások témaköréből: 

 

A leggyakrabban hamisított élelmiszerek közé tartoznak az olívaolaj, a tej, a 

méz, a sáfrány, a narancslé, a kávé és az almalé.  

Ezeket az élelmiszereket hamisítják, azaz a bennük lévő komponenseket 

szándékosan kicserélik, helyettesítik, hozzátesznek, vagy elvesznek 

valamit az összetevőkből anélkül, hogy azt a vásárlók tudomására hoznák.  

 

A hamisítás oka minden esetben az anyagi haszonszerzés. A hamis 

összetevők gyakran ismeretlenek, ezért sokszor nagyon nehéz őket felfedezni. 

 

A melamint már 1979. óta használták hamisításra, a nagyobb fehérjetartalom 

elérése érdekében, ami egészen 2007-ig rejtve maradt. Nem gyanakodtak a 

melaminnal történő hamisításra, mert a melamin tesztelése nem volt része a 

rutin minőségellenőrzésnek. 
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Az élelmiszerek hamisítását jelző rendszert arra nem tervezhetik, hogy a 

gyakorlatilag végtelen számú lehetséges hamisító összetevőt kimutassa. 

 

Az adalékanyagok azért jelentenek nagy kockázatot, mert  

sok élelmiszerben használják őket, nincsenek feltűnő tulajdonságaik, és 

semmiféle funkcionális tulajdonságuk sincs, amivel könnyen 

megkülönböztethetők lennének más összetevőktől.  

A glicerinnel az utóbbi időben a magyar vörösborok egy részét próbálták 

feljavítani. A glicerin: 

 édes, színtelen folyadék,  

 nehezen különböztethető meg más hasonlóan édes, színtelen 

 folyadékoktól,  

mint amilyen például a toxikus dietilén-glikol, amelyet korábban a glicerin 

helyettesítéseként ugyancsak hozzáadtak a vörösborhoz, ami halálos 

következménnyel járt.  

A helyettesítési csalásra példa az olívaolaj mogyoróolajjal való részbeni 

helyettesítése, vagy a gyenge minőségű pirospaprika részbeni helyettesítése 

ólom-tetraoxiddal vagy ólom-kromáttal.  
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Célszerűbb egy élelmiszer esetében azt megnézni,  

 hogy minek kellene benne lenni, és milyen mennyiségben, és  

 nem azt, hogy minek nem lenne szabad benne lenni.  

Jobban véd az élelmiszer-hamisítások ellen, ha folyamatosan ellenőrizzük 

azokat a komponenseket, amelyeknek mindenképpen benne kell lenni a 

garantált, jó minőségű élelmiszerben.  

 Az élelmiszer-hamisítás világszerte elterjedt:  

Az Interpol és az Europol közös akciója révén 2012-ben 29 ország hatósági 

szervei 135 tonna potenciálisan veszélyes, további 100 tonna megtévesztő és 

potenciálisan veszélyes élelmiszert foglaltak le.  

A hamisítványok között megtalálható volt a kávé, a leveskocka, az 

olívaolaj, valamint a luxus termékek közül a kaviár is.  

385.000 liter hamis folyadékot, vodkát, bort, szójaszószt és narancslevet is 

találtak.  

Emberi fogyasztásra alkalmatlan halak, húsok, valamint édességek és fűszerek 

is előkerültek. Ezek fogyasztása a vásárlókra nézve komoly egészségügyi 

kockázatot jelent, gyártásuk és terjesztésük viszont rendkívül jövedelmező 

üzlet a hamisítók számára.  
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2009. évi adatok szerint a világon évente mintegy 50 milliárd dollár értékű 

hamis élelmiszer kerül forgalomba, mely többségében tejpor, 

gyermektápszer, instant kávé, üdítő vagy alkoholtartalmú ital.  

Az alkoholtartalmú italokat különösen nagy arányban hamisítják a magas adók 

elkerülése és a nagyobb bevétel reményében.  

A világon eladott hamisítványok kb. 10%-át teszik ki hamis élelmiszerek. 

A hamis ételek és italok fogyasztása komoly egészségügyi kockázattal jár → 

halálos is lehet.  

Ha a csecsemőket például felvizezett tápszerrel etetik, alultápláltak lesznek, és 

meg is halhatnak, ha az étel nem ellenőrzött helyről származó összetevőket 

tartalmaz, akkor veszélyes méreganyagok juthatnak a szervezetbe.  
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A hamisítókat nem érdekli és esetenként nincsenek is tisztában azzal, hogy 

milyen következményekkel járhat a termékeik elfogyasztása,  

egyedüli céljuk a minél nagyobb profit elérése.  

Az összes élelmiszert természetesen nem lehet ellenőrizni → az Egyesült 

Államokban évente mintegy 10 millió élelmiszerkészítmény érkezik, de  

 ennek csak 1%-át ellenőrzik,  

 és csak 0,3%-ából vesznek mintát.  

Olyan rendszert szeretnének kidolgozni, amellyel könnyen ki lehetne szűrni a 

legnagyobb kockázatot jelentő szállítmányokat. 
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A legutóbbi időkben a szeszesitalokkal kapcsolatos hamisítások: 

2008-ban Angliában hamis vodka került forgalomba, melynek rendkívül magas 

volt a metanol tartalma. 

Oroszországban 2006-ban szükségállapotot vezettek be Szibéria körzetében a 

hamis vodka okozta tömeges mérgezések miatt.  

2008-ban Indiában több mint 60 ember halálát okozta hamisított ital 

fogyasztása,  

a magyar hatóságok is gyakorta foglalnak le a zárjegy nélkül árusított 

szeszesitalokat,  

fedeznek fel korábban illegális szeszfőzdéket.  

2007-ben hazánkban 600 ezer liter ablakmosó folyadékból csaknem 2 millió 

liter szeszesitalt állítottak elő.  

2008-ban pedig 1200 liter engedély nélkül előállított alkoholt találtak a 

vámosok, több, engedély nélkül üzemelő szeszüzemre bukkantak, és egy 

családi házban az illegálisan üzemeltetett pálinkafőző is felrobbant. 
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Büntethető-e a hamisítás?  

  

A Büntető Törvénykönyv 1978. évi IV. törvénye szabályozza a szellemi 

tulajdonjogok megsértésével (hamisítással) kapcsolatos büntetőjogi 

tényállásokat.  

Megállapítja, hogy a hamisítás bűncselekmény, elkövetése 

szabadságvesztés büntetésének kiszabását eredményezheti.  

A 2013.07.01-én hatályba lépett új Büntető Törvénykönyv különösen szigorúan 

bünteti a hamisítást és az üzletszerűen elkövetett, más szellemi tulajdonjogi 

jogsértéseket. 
 


