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Elelmezéstörténet 
és az élelmiszerjog 

kialakulásának történeti
vázlata

Az élelem megszerzése, illetve megtermelése ős
időktől kezdve az ember életének fenntartását 
jelentő alapfeladata. A ma emberének természe

tes, hogy az igényeit kielégítő, különféle élelmiszerekből 
megfelelő mennyiség, megfelelő minőségben álljon ren
delkezésre. A biztonság az egyik olyan alapvető emberi 
igény, amely miatt a társadalom létrejött.2 A természeti 
ősközösségek állammá szerveződésének egyik oka a lét
feltételeket biztosító biztonság megteremtése. Az egyén, 
az agrártörténet több millió éve alatt -  onnantól, hogy a 
hordalékkövet kiemelte, és azt eszközül kezdte használni 
az élelemszerzéshez, majd Kr. e. 300 000 körül, hogy a 
tüzet felfedezte -  hatalmas fejlődési utat járt be, a világ 
különböző részeiről az áruházak polcaira beszállított fél
kész termékek és gyorséttermek világába.

Mind az élelmezésre, mind az élelmiszerekre vonatko
zó szabályokat megtaláljuk az emberiség fejlődéstörténeté
ben, legyenek azok társadalmi hagyományok, szokások, az 
adott közösség vallásából eredő szabályok, akár írott jogi 
normák.

Mára az élelmiszerek a nemzetközi kereskedelem jelen
tős részét képezik. Ezért a fogyasztók, termelők, a kereske
dők számára egyaránt fontos, hogy a szabályok átlépjék az 
országhatárokat. E természetes igény kielégítésére a múlt 
század második felétől a nemzeti szintű szabályozások mel
lett regionális és világméretű szabályozási rendszerek is lét
rejöttek, melynek eredményeképpen mára az élelmiszerekre 
vonatkozó jogi szabályozás három egymásra épülő szintjéről 
beszélhetünk. Egyrészt a nemzetközi szabályozási, másrészt 
a regionális, harmadrészt a nemzeti szabályozási szintről.

Mivel a jogtudomány egyik alapvető feladata a társadal
mi viszonyok rendezése, jelen tanulmányban az emberiség 
fejlődéstörténetével együtt kialakuló élelmezés- és élelmi
szer-biztonság fontosabb történeti állomásait, annak szabá
lyozási trendjeit és szintjeit kívánom bemutatni, mivel az 
társadalmi koronként, területenként és kultúránként változik.

I. Az egyetemes élelmezéstörténet 
és élelmiszerjog történeti fejlődésének 
vázlata

A természeti közösségek állammá szerveződésének oka 
egyrészt, hogy a közösség tagjai megvédjék egymást az 
ellenségtől, másrészt, hogy közösen vadásszanak, a mun-
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kát megosszák, biztosítsák egymás és önmaguk részére 
az élet alapvető feltételeit: a biztonságot és az élelmet. Az 
agrártörténeti tudományban akadémikus vita folyik ar
ról, hogy vajon őseink elsősorban húst fogyasztottak-e, és 
csak néha kiegészítő jelleggel fogyasztottak-e növényi ré
szeket, vagy fordítva történt mindez.3 A probléma hasonlít 
a „melyik volt előbb: a tyúk, vagy a tojás?” kérdéshez, 
azonban jelen tanulmánynak nem célja e témában állást 
foglalni.

1. É lelm ezés a z  őskorban, m int 
közösség form áló  és társadalm i szerep eke t  
m egha tározó  tényező

Az emberiség élelmezéstörténetének kezdetén -  a szer
vezett közösségek (államok) és az írott jog megjelenése 
előtti állapotokban -  az ősközösségekben élő embernek 
legfontosabb feladata a saját szükségleteinek a kielégíté
se volt, így végső soron azt evett, amit talált. A paleoli- 
tikumban az ősközösségek belső rendszere is úgy épült 
fel, hogy a férfiak mentek vadászni, halászni, míg a nők 
az élőhelyük környékén próbálták felkutatni az ehető bo
gyókat, gyümölcsöket, gombákat. A neandervölgyi embe
rek mamutoknak állítottak csapdákat, és ha csak tehették, 
hússal laktak jól. Azonban ötvenezer évvel ezelőtt már 
alig volt mamut Európában, ezért változtatniuk kellett a 
vadállatok elejtésének technikáján, és így gyakrabban 
került kisebb testű állat terítékre.4 Ezt követte a mezoliti- 
kumban a domesztifikáció, az állatok háziasítása és a föl
dek megművelése. Éghajlatunk tízezer év óta jelentősen 
felmelegedett, ennek következtében csökkent sok vadállat 
biotópjának (élőhelyének) kiterjedése, a zsákmányt üldö
ző vadászoknak pedig más megélhetés után kellett nézni
ük. Rájöttek, hogy egyes növényeket a szubkontinensen 
és a kontinentális övezetben nemcsak gyűjtögetni lehet, 
hanem termeszteni is. Ugyanerre a felismerésre jutottak 
néhány állatfajjal kapcsolatban is. Ennek megfelelően az 
élelmiszer-termelés forradalma a világ különböző pont
jain csaknem egy időben indult el.5

Az élelmezéstörténet második nagy korszakát a szer
vezett közösségeken belüli készletgazdálkodás gondolata 
és a mezőgazdaság kialakítása adta. Azokon a területeken, 
ahol nem számíthattak bőséges vadászzsákmányokra, az 
élelmiszer-termelés kényszerpályán mozgott, a vadászok
hoz képest a szorgalom és az ínség volt a földművesek 
életmódjának két tartóoszlopa. A mezei szorgalom pedig 
biztonságot adott az újonnan formálódó közösségeknek, 
amelyek -  félve a koplalástól -  rászoktak a készletgaz
dálkodásra. A környezeti adottságok természetszerűleg 
befolyásolják az élelmiszertermelés irányát. A termőföld 
termelői elsajátítása6 a gazdaságnak mint intézmény
rendszernek az egyik szerves rendszereleme, amelynek 
minőségét, tartalmát és formáit a történelem formálta.7 
Egyes gazdálkodó közösségeknek időnként tovább kellett 
költözniük a még műveletlen földekre, idővel már annyi 
élelmiszert tudtak előállítani, hogy néhány éven vagy év
tizeden át egy helyben lakhattak, tehát állandó települése
ket alapíthattak, ahol a kunyhókat is építhették. Az élelmi



szer-termelés, a készletgazdálkodás, illetve a letelepedés 
édestestvérek.8 Természetszerűleg a később kialakuló 
városállamok, folyamvölgyi civilizációk mind olyan terü
leteken helyezkednek el, amelyek bőségesen biztosították 
az adott nép megfelelő színvonalú élelmiszer-ellátását.9

A földműves gazdálkodás csökkentette az emberiség 
környezettől való függését, és gyarapította a megélhetés 
forrásait. Felismerésre került a folyamvölgyek adta bősé
ges hozam lehetősége: a Közel-Keleten gabonatermesztő 
falvakba tömörültek az emberek. A nagyobb településen 
lakók munkaerőszáma megnövekedett, a munkaerő-kon
centráció még a kedvezőtlenebb adottságú körzetekben is 
biztosította a közösségek fennmaradását. A tartós letelepe
dés bizonyítéka, hogy a sumérek ősei gabonát termesztet
tek, állatokat tartottak, és datolyapálmát gondoztak. Kr. e. 
2000-ig Közép- és Délkelet-Ázsiában, Mexikóban és Pe
ruban is kialakult az oázisgazdálkodás, ahol csak öntözés
sel, kertkultúra alapján lehetett gazdálkodni.

A környezethez való alkalmazkodás sikerét bizonyít
ja, hogy Közép-Ázsiában, a sztyeppén a neolitikumban 
háziasították a lovat. Ezáltal megnőtt a lovas pásztorok 
mozgástere. Az itt szerzett tapasztalatok birtokában egyes 
pásztortörzsek kialakították a nomád harcosok hordáit. 
A nomád lótartó pásztorok a Kr. e. 2. évezred óta kegyet
len harcosokként írták be a nevüket a történelembe, me
lyek nemcsak sarcoltak, raboltak és harcoltak, hanem oly
kor élelmiszereket is cseréltek a környezetükben élőkkel. 
Kr. e. 5000 táján Európában szinte mindenütt gabonát ter
mesztettek. Babilonban sört főztek, Itáliában háziasították 
a vaddisznó néhány egyedét.

Az első szilárd államalakulatok megjelenését a terme
lés és az elosztás központi megszervezése tette lehetővé, 
Mezopotámiában a zikkuratok, a lépcsőzetes szerkezetű 
mezopotámiai toronytemplomok a vallási funkciókon túl 
a környező területeken megtermelt élelmiszer begyűjtésé
ben és annak szétosztásában is fontos szerepet játszottak.10 
A mezopotámiaiak és az egyiptomiak Kr. e. 4500 táján 
bort érleltek, és sört főztek, melynek kapcsán felmerült a 
kezdetleges minőségszabályozás kérdése is, ennek meg
felelően a gabonára vonatkozólag törvényi rendelkezések 
tartalmaztak minőségi meghatározásokat, így például az 
nem lehetett se dohos, se penészes.11

„Az egyiptomi vallási előírások szerint a papokfelada
ta volt a később elfogyasztott áldozati állatok vizsgá
lata, melyeknek épeknek, egészségeseknek és tisztának 
kellett lenniük. A megvizsgált állatot szarvukon bélyeg
gel jelölték meg. A sertést tisztátalan állatnak tekintet
ték és hasonlóképpen nem fogyasztották Isis szent álla
tát, a tehenet sem.11

A sumér írnokok Kr. e. 2500 körül agyaglapokra írták a 
mezőgazdasággal kapcsolatban hozott uralkodói rendel
kezéseket -  kvázi törvényeket örökítettek meg - , mert az 
uralkodó szabályozta a földdel és a vízzel kapcsolatos jo- 
gokat.13

A fentiekből is jól kirajzolódik, hogy a jogi norma az ál
lam létéhez kötődik. Az állam már a megjelenésétől kezd
ve él a jogi szabályozás (a jogi normák kibocsátásának)

lehetőségével, és egyes társadalmi viszonyokat a jogi nor
mák uralma alá rendelt.14 A vizsgált korszak „élelmiszer
jogi” szabályozását kielemezvén megállapítható, hogy az 
élelemszerzés mint az egyén- és közösség létbiztonságát 
biztosító tényező közösségformáló és társadalomformáló 
szereppel bírt, másrészről pedig az alattvalók egészségé
nek és életének megóvása céljából alkotott rendeletek és 
törvények képében megjelenik az állam felelősségvállalá
sa, a külső állami szabályozás, amelyet mindenkinek be 
kellett tartania.

2. A  vallási szabá lyok  hatása  
a z  élelm iszerjog fejlődésére

„Sokszor egy jogi normának vallási, erkölcsi vagy szokás
ból származó eredete van.”15 Az emberiség fejlődésének 
az egyik fontos alappillére a hit és a vallás kérdése, mely 
koronként és földrajzi területenként differenciálódik. Az 
egyes vallási irányzatok monoteista vagy politeista jelle
gétől függetlenül az egyes kontinenseken vallási okokból 
kialakult az a gyakorlat, hogy tartózkodjanak meghatá
rozott ételek, de leginkább az állatok húsának a fogyasz
tásától, míg bizonyos helyeken az év mindennapjára vo
natkozott ez a tilalom, máshol csak adott időszakokban 
böjtöltek, míg egyes kultúrákban a halott rokon, vagy ki
váló ellenség húsából kellett enni, mert az a hagyományuk 
szerint erőt és tudást ad a további küzdelmekhez.

Alighanem eredendően a totemállatokra vonatkoznak a 
húsevéssel kapcsolatos tilalmak, vagyis őseink nem ehet
ték meg annak a totemállatnak a húsát, amelytől -  a va
lamelyik közösség hite szerint -  a közösség származott.
A nagy világvallások közül a judaizmus, a kereszténység, 
a hinduizmus, a buddhizmus, valamit az iszlám is tartal
maz étkezési törvényeket.

2.1. A zsidó vallás élelemmel kapcsolatos 
szabályai

A zsidó vallás írásos emlékei régről szabályozzák az 
élelmiszer-higiéniát. Az Ószövetség kifejezett előíráso
kat alkalmaz az élelmiszer-előállítási eljárásokra, ennek 
megfelelően az élelmiszerek termelésére, előállítására, 
feldolgozására, felhasználására és fogyasztására.16 Meg
határozza továbbá, hogy mely ételek azok, amelyek ab
szolút tiltottak, szabályozza a „kóser vágás” eljárási 
rendjét, az élelmiszer-előállító helyiségek és az edények 
tisztántartási rendjét (mint például a húsos és tejes edé
nyek abszolút külön kezelése, külön edényben való tisz
títása). Kifejezett tilalmakat alkalmaz a tisztátalan állatok 
húsának fogyasztására és a vérevésre.17 Kásrut az a hé
ber szó, amely összefoglalja a zsidó étkezési szokásokat. 
Alapalakja a megfelelő, alkalmas, a vallási előírásokkal 
összhangban álló jelentésű koser (kásér).18

Hayim Halevy Donin álláspontja szerint a zsidó ét
kezési törvények azonban nemcsak a test étrendjét sza
bályozzák, hanem a lélekét is: nemcsak a test, hanem a 
lélek épülését is szolgálják.19 Másrészről pedig cáfolja azt
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a közkeletű tévhitet, miszerint a kásrut törvényei mindösz- 
sze valamiféle ősi egészségügyi szabályok. Megállapítása 
szerint, aki a Tórát fordításban olvassa, a tiszta és tisztáta
lan alatt fizikai tisztaságot, illetve tisztátalanságot érthet, 
és gondolkodás nélkül a higiénia témakörébe sorolja eze
ket a fogalmakat.20 A sertéshez, amely háziállattól a zsi
dók különösen undorodnak, általában a sárban hentergést, 
a trichinózis (féregfertőzés) terjesztését társítják, s ez is 
hozzájárul Hayim Halevy Donin szerint a tévhit szívós
ságához.

Ezzel szemben a sertés iránti különleges undor inkább 
történelmi okokra vezethető vissza: ez volt ugyanis az a 
nem kóser állat, amelynek elfogyasztására az elnyomók 
többnyire rá akarták kényszeríteni a zsidókat, akik szá
mára ez a hit megtagadását jelentette.21 Közismert, hogy 
a zsidókhoz hasonlóan a muszlimok sem fogyaszthatnak 
sertéshúst. Ennek az egyik élelmiszer-biztonsági oka az 
lehet, hogy a sertés -  különösen a déli országokban -  több 
állatról emberre terjedő betegséget (zoonózist) hordozhat, 
ami az emberi egészséget veszélyezteti, mely végső so
ron akár halált is okozhat. Több WHO-jelentés is rámutat 
arra, hogy a délkelet-európai országok nem mohamedán 
lakosai között (akik sertéshúst fogyasztanak) komoly tri- 
chinellajárvány22 alakult ki.23

2.2. A kereszténység étkezési hagyományai

Az Úr imádsága, a Miatyánk kezdetű imádság fontos ré
sze a mindennapi kenyér jelenléte. Annak ellenére, hogy 
az Ószövetség a Biblia része, a keresztények az ószövet
ségi étkezési törvényeket nem tartják, azonban az év bi
zonyos szakaszaiban megtartóztatják magukat a vad- és 
haszonállataik húsától, csak növényi eredetű élelmiszert, 
esetleg halat, rákot vagy kagylót fogyasztanak.

A keresztény kultúrkörben a karácsonyt megelőző idő
szakot a szegényesebb böjtös ételek, az ünnepeket gazdag, 
többfogásos étrendek jellemzik. A nagyböjt a keresztény 
húsvétot előkészítő negyvennapos vezeklő és böjti idő. Az 
evangéliumi leírások szerint Jézus Krisztus is negyven na
pig böjtölt a pusztában. A húsvét előtti böjt az első időben 
rendkívül szigorú volt. A húsételektől tartózkodtak, napjá
ban csak egyszer étkeztek. A böjti fegyelem -  elsősorban 
a nyugati egyházakban -  idővel enyhült, a hústilalom csak 
a pénteki napokra vonatkozott, a napi egyszeri étkezés he
lyébe az egyszeri jóllakás lépett. A húsvét tulajdonképpen 
a húsvét vasárnapja a keresztény egyházakban Krisztus 
feltámadásának emlékünnepe. A magyar elnevezés onnan 
származik, hogy a hívők nagyböjt után e napon kezdték 
meg a húsevést.24

2.3. A vegetáriánus hinduizmus 
és buddhizmus

A hinduizmusban a teheneket szentként tisztelik, melyek 
húsának elfogyasztása egyenesen a kannibalizmussal 
egyenértékű bűnnek számít.25 A hinduizmusban és a budd
hizmusban elterjedt vegetáriánus étkezési kultúra vallási
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szemléletéből és nem vallási étkezési előírásként alakult 
ki. Mivel ezek a vallások a vágyakról való lemondást, az 
abszolút erőszakmentességet, az élet tiszteletét követelik 
meg a híveiktől, az az ember, aki állatokat öl meg, nem 
tett eleget ezeknek a követelményeknek. Ezért terjedt el 
az említett vallások hívei között a hús nélküli étkezés, a 
vegetarianizmus.

2.4. Az iszlám étkezési szabályok

Az étkezési előírások a Koránban és a Sunnában van
nak rögzítve. Azokat az élelmiszereket és szolgáltatáso
kat, amelyek megfelelnek az iszlám előírásoknak, „Ha
lai” gyűjtőnév alatt foglalják össze. A „Halal” szó az arab 
nyelvből származik, fordítása „megengedett, tiszta”.26 
A Koránban a tiltott élelmiszereknek négy csoportját kü
lönböztetik meg: állati tetemek, vér, sertés, valamint Isten 
számára feláldozott állatok.27

Alapvetően minden hívő muszlim köteles az állatvágá
si előírásokat betartani. Minden állatot -  a halakat és a ten
ger gyümölcseit kivéve -  csak muszlim vághatja le, hogy 
annak húsa „Halal” maradjon.

A jogfejlődés eredményeként az állatjóléti kérdések fi
gyelembevételével Európában a XIX. század vége óta az 
állatok klasszikus vágása mellett megjelent az állatok elő
zetes kábításának a követelménye, mely a rituális (kóser 
és iszlám) vágásmódokkal nem egyezethetők össze.28

Az Európai Közösség a zsidók, majd a muszlimok szá
mára a vallásszabadság biztosítása érdekében a Vágóálla
tok védelméről szóló európai egyezményben29 bevezette 
a „vallási rítusok szerint végzett vágás” fogalmát, hogy 
biztosítsa a vágás előtti kábítás alóli mentességet. Az ál
latok leölésük során való védelméről szóló 1099/2009/ 
EK Tanácsi rendelet a vallási szertartások által előírt kü
lönleges vágási módszereket szintén kiveszi a kábítási 
kötelezettségek alól, nemzeti hatáskörbe utalva a kérdés 
eldöntését. Ennek megfelelően az Európai Unió legtöbb 
országa, közük hazánk is lehetővé teszi a kábítás elhagyá
sát, míg például a skandináv országok törvényei tiltják a 
kábítás nélküli vágást.30

Az iszlám étkezés további alapszabálya,31 hogy étkezés 
előtt kötelező kezet mosni, amely előírásnak a mai mo
dern európai élelmiszer-biztonságban jelenleg is kiemelt 
szerepe van.32

2.5. Vallási szabályok megjelenése 
az élelmiszerjogban

Megállapítható, hogy vallási étkezési előírások nyilván
valóan, elsődlegesen szakrális jelleggel bírnak, azonban 
a vallási előírásokban rejlő higiéniai követelmények, 
pre-élelmiszer-biztonsági előírások racionalitása, végső 
soron az egyén és a közösség testi egészségét is szolgálta.

A hatályos élelmiszerlánc-jog egyrészről vallási jellegű 
szabályai, így a rituális vágás kivételeket állapítanak meg 
az általános szabályoktól, másrészről a jog lehetőséget 
biztosít a meghatározott feltételekkel rendelkező termé-
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kek esetében megkülönböztető jelzés alkalmazására, így 
a „Halal” tanúsítvánnyal, valamint a „Kóser” védjeggyel 
ellátott élelmiszerek forgalomba hozatalára. „Sokszor egy 
jogi normának vallási, erkölcsi vagy szokásból származó 
eredete van”,33 nem különben az élelmiszerjognak. A kö
vetkezőkben a vallás élelmiszer-biztonságra gyakorolt ha
tását kívánom bemutatni, ugyanis, mint arra Csink Lóránt 
és Mayer Annamária is rámutat, „előfordul, hogy a jogi 
normát nem az állam (pontosabban: a közhatalom vala
melyik szerve) alkotja, csupán elismeri jogi normaként a 
más által alkotott aktust”.34

3. A z  ókori élelm iszerjogi 
ren d e lkezések  kialakulása

A római korban a kulturált népek kenyeret és bort, míg 
a barbárok húst és tejet fogyasztottak. Igazán jelentős ci
vilizációs lépésnek számított a földművelés tudományá
nak kifejlesztése, és nem hiába van a keresztény kultúr
körben olyan nagy jelentősége a kenyérnek és a bornak. 
A kultúra szó ókori eredete a római „agricultura”, azaz 
földművelés szóból, latin eredetét tekintve pedig „cole
re” igéből származik, mely jelentésében valamifajta mű
velést (római eredetét tekintve a föld művelését), gon
dozást, ápolást, gondoskodást jelentett.35 Az etimológiai 
kitérő alapján is megállapítható, hogy a legősibb kultúra 
a földművelés.36

Athénban ellenőrizték a sört és a bort a termékek egész
ségességének garantálása érdekében. Rómában élelmi
szer-ellenőrző rendszert állítottak fel, hogy a fogyasztók 
védelmet élvezhessenek a rossz minőségű és hamisított

áruk ellen. A törvénysértők elleni fellépés egyetlen mód
szere azonban a rossz élelmiszert előállítók és árusítók 
megbüntetése volt, és nem a megelőzés került előtérbe. 
Ezen hatóságok felállításának másik célja a becsületes ke
reskedők védelme a tisztességes kereskedelem szabályait 
nem alkalmazó versenytársaktól.

4. Élelm iszer-szabályozás  
a feuda lizm usban

A középkorban csak részleges törvényalkotás alakult ki 
az élelmiszer-biztonsági szabályokra vonatkozólag. Ilyen 
volt például a kenyér méretére elfogadott törvény Angli
ában János király idejében (amely büntette azokat a pé
keket, akik rossz minőségű vagy méreten aluli kenyeret 
árultak), vagy az árpasörtörvény, amelyet 1269-ben hoz
tak XI. Lajos Franciaországában. A világ legrégibb, ma is 
hatályban lévő élelmiszerjogi dokumentuma az 1516-ból 
származó német sörtisztasági törvény (Reinheitsgebot),31 
mely megállapította a sör előállításához felhasználható 
alapanyagokat és eljárásokat.38 E szerint „sör az az ital, 
amelyet árpamaláta, komló és élesztő felhasználásával, 
forrásvízből erjesztés útján állítanak elő”.39

A kereskedő, majd a kézműves céhek elterjedésével 
szükségessé vált, hogy a céh híre, rangja védelmében 
maga szabályozza termékei minőségét. Így egyszerre si
került megvédeni a fogyasztók anyagi érdekeit, egész
ségét, valamint a céh tagjainak jó hírét. Néhány esetben 
a puszta tény, hogy a gyártó tagja volt egy szakmai tár
saságnak, elég garanciát nyújtott termékei megfelelő
ségére.
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5. A z  ipari forradalom  hatása  
a z  élelm iszerjog fejé lődésére

Az ipari fejlődés megszüntette a céheket, mellyel eltö
rölték az általuk létesített összes ipari és kereskedelmi 
szabályt. Ezt követően az élelmiszerjogi előírások be
tartásának meghozatalát és ellenőrzését a központi vagy 
helyi kormányzatok adminisztratív hatóságaira ruházták 
Németországban, Hollandiában és Angliában. Az 1810- 
es francia büntető törvénykönyv bűntettnek minősítette 
mind az egészségre káros, mind a hamisított élelmiszer 
árusítását. Az Egyesült Királyságban 1875-ben kiadott, 
élelmiszerek és gyógyszerek árusításáról szóló törvény 
teljes mértékben a kereskedőket tette felelőssé termékeik 
árusításáért. 1884-ben Németországban élelmiszer-el
lenőrző hivatalokat állítottak fel. E különböző rendsze
rek elemzésekor látható, hogy 
a hatóságok felismerték az 
ellenőrző szolgálatok jelentő
ségét, és a képzett ellenőrök 
szükségességét.41

A megfelelő minőségi el
lenőrzések lefolytatásához 
elengedhetetlen egy társadal
milag és szakmailag is elfoga
dott megfelelő kiindulási pont, 
amely az egyes élelmiszerekre 
vagy azok összetevőire meg
határozza a kötelező élelmi
szer-minőségi, élelmiszer-je
lölési és élelmiszer-biztonsági 
előírásokat. Így kezdtek létre
jönni az egyes nemzeti élelmi
szerkönyvek.

Az első élelmiszerkönyvet 
1899-ben Svájcban, a Svájci 
Analitikai Kémikusok Egye
sülete dolgozta ki, amely az 
önkéntes társadalmi jellegű 
szabályozás iskolapéldájaként 
jött létre, melynek a későbbi 
kiadásait a Svájci Államszö
vetség finanszírozta. A széles 
körű elismertségre szert tevő 
kiadvány „hivatalossá tétele”
1944-ben kezdődött el, amikor 
a Svájci Államszövetség Taná
csa az 1944. szeptember 29-i
határozatával létrehozott Élelmiszerkönyv Bizottság 
feladatává tette a Svájci Élelmiszerkönyv vezetését.42 
A Svájci Élelmiszerkönyv 1964-ben lett a svájci jog 
része.

Az osztrák élelmiszerkönyv létrehozásának gondo
lata 1891-ben merült fel először, és 1898-ig már 21 ter
mékleírás készült el, viszont az 1897-ben hatályba lépett 
élelmiszertörvény még nem rendelkezett az élelmiszer
könyv szabványgyűjteményéről. Az 1975. évi osztrák 
élelmiszertörvény azonban már rendelkezett az Osztrák 
Élelmiszerkönyv élelmiszer meghatározásainak, vizsgá-
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lati módszereinek és forgalomba hozatali irányelveinek 
közzétételéről.43

A német élelmiszerkönyv létrehozása az osztrák és 
svájci példa alapján 1962-ben kezdődött, amikor a Német 
Élelmiszerkönyv Bizottság az akkor érvényes élelmiszer
törvény alapján megalakult. A bizottság és az élelmiszer
könyv jogállását azonban csak az 1975-ben hatályba lé
pett élelmiszerekről és közszükségleti cikkekről szóló 
törvény rendezte.44

6. A z  élelm iszerjog n em ze tkö zivé  válása  
a m ásod ik  világháborút követően

Az élelmiszerek ugrásszerűen növekvő nemzetközi keres
kedelme során biztosítandó a fogyasztói egészségvéde

lem céljából az ENSZ két nagy 
szakosított szervezete a FAO 
(Élelmiszer és Mezőgazdasá
gi) és a WHO (Egészségügyi) 
közös munkába fogott, hogy 
létrehozzák a közös a Codex- 
Alimentarius Bizottságot.45 
A CodexAlimentarius alapvető 
rendeltetése, hogy irányítsa és 
segítse az élelmiszerekre vonat
kozó követelmények kidolgo
zását, hozzájáruljon ezek har
monizálásához úgy, hogy ezek 
a dokumentumok a kereskede
lem segítői legyenek.46

Az Osztrák Élelmiszerkönyv (1912)

7. Élelmiszerjog  
a 80-as és 90 -es években

Az USA-ban 1997-ben indí
tották el az új nemzeti élelmi
szer-biztonsági programot Élel
miszer-biztonság a termőföldtől 
az asztalig: új stratégia a 21. 
századra címmel. A stratégia 
legfontosabb elemei: a hatósá
gok megerősítése, a laborató
riumok fejlesztése, moderni
zálása, az élelmiszer-eredetű 
megbetegedések korai észlelé
se, kivizsgálása, megelőzése, 

az élelmiszer-eredetű megbetegedések surveillance rend
szerének fejlesztése, korai figyelmeztető rendszer kialakí
tása, az élelmiszer-szennyeződések monitorozása, nemzeti 
számítógépes hálózat és adatbázis létrehozása, a patogén 
mikrobák antibiotikum-rezisztenciájának követése, a takar
mányok fokozott felügyelete. A terrorcselekmények veszé
lyének növekedésével, az élelmiszer-terrorizmus törvényé
nek kereteit felhasználva lényeges szigorításokat vezettek 
be az import- és a hazai termékek hatósági ellenőrzésében. 
2008-ban pedig megjelentették az Élelmiszer-védelmi ter
vet, amely további stratégiai elemeket tartalmaz.47
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A nemzetközi szervezetek közül a WHO és a FAO 
folyamatosan figyelmeztetnek az élelmiszer-biztonsá
gi helyzet veszélyére. 1983-ban a FAO/WHO Élelmi
szer-biztonsági Szakértői Testülete arra a következtetésre 
jutott, hogy a szennyezett élelmiszerek fogyasztása követ
keztében alakul ki a világon a legtöbb megbetegedés, és 
ez a nemzetek gazdasági teljesítőképességének legfőbb 
hátráltatója is. A WHO meghirdette élelmiszer-biztonsá
gi programjának megerősítését és kiterjesztését. Ennek a 
programnak az alapján dolgozta ki és bocsátotta közre a 
WHO 2002-ben globális élelmiszer-biztonsági stratégiá
ját. Az európai régióban követendő élelmiszer- és táplál
kozási politika megvalósítására a WHO 2008-ban új ak
ciótervet48 dolgozott ki.49

II. Az EU-s élelmiszerjog 
kialakulásának vázlata

Az Európai Unió megalakulásának egyik fő oka a közös 
piac létrehozása volt, mely gazdasági lehetőség a tagálla
mok eltérő szabályozási rendszerére figyelemmel számos 
kockázati tényezőt is magában foglalt. 1962-ben az Euró
pai Gazdasági Közösség bevezette a közös mezőgazda
sági politikát, amely a tagországok közös ellenőrzése alá 
helyezte az élelmiszer-termelést, melynek következtében 
a gazdák azonos árat kaptak terményükért. Ezt követően 
az Európai Gazdasági Közösség a szükségleteinek ele
gendő élelmiszert termel, a gazdák is jól keresnek, ennek 
nemkívánatos mellékhatása a túltermelés és az ebből szár
mazó terménytöbblet felhalmozódása.50 Az 1990-es évek 
óta kiemelt cél a többlet csökkentése és az élelmiszer mi
nőségének j avítása.51

Az élelmiszerek szabályozása kapcsán Európai Gaz
dasági Közösség legfőbb jogalkotási eszköze a vertikális 
jellegű (egy termékre, illetve termékcsoportra vonatko
zó) irányelvi szabályozás volt.52 Azonban az élelmisze
rek teljes vertikumát leszabályozó jogalkotás nem tette 
hatékonnyá a jogalkalmazást, annak túlszabályozottságát 
eredményezte.53 Ma már valamennyi, a tagállamok szá
mára egyaránt fontos élelmiszerjogi szabályok uniós szin
ten kerülnek megalkotásra,54 melyek nagyobb része ho
rizontális (valamennyi élelmiszerre vonatkozó) jellegű, 
ugyanakkor a vertikális szabályozási mód is fennmaradt 
a továbbiakban.55

1996 mérföldkőnek tekinthető az Európai Unió élel
miszer-biztonsági politikájának alakulásában. Az Egye
sült Királyságban 1986 óta emelkedő számban előfor
duló „kergemarha-kór” (BSE) kapcsolatba hozható más 
hasonló emberi tünetekkel járó emberi megbetegedések, 
így például a Creutzfeldt-Jakob-betegség kialakulásával, 
amely a szarvasmarháknál előforduló szivacsos agyvelő- 
gyulladás embereknél megjelenő formája.56

A „kergemarha-botrány” után az élelmiszerek bizton
sága a politikai érdeklődés középpontjába került, ami az 
európai élelmiszer-biztonsági szabályozás gyökeres re
formjához vezetett, az Európai Unió ennek következté
ben határozta el az élelmiszer-biztonsággal és fogyasztói

egészségvédelemmel kapcsolatos szervezeti átalakítást és 
hatékony, a fogyasztók egészségének védelmét központ
ba helyező, a nyilvánosságot alapkövetelménynek tekintő 
élelmiszer-biztonsági politika kiformálását.

1997 áprilisában az Európai Bizottság közzétette az Eu
rópai Unió élelmiszer-szabályozásának alapelveiről szóló 
javaslatát (Zöld Könyv),57 amelyet az élelmiszer-szabá
lyozás általános elveinek kialakítása érdekében alkottak 
meg. E szakmapolitikai dokumentum már az új évezred
ben érvényesülő szabályozás elveit határozta meg, így az 
tartalmazta az élelmiszerlánc egységes, a termőföldtől a fo
gyasztó asztaláig történő szemléletét, integrált megközelí
tését (ún. lánc-szemlélet). A „Termőföldtől az asztalig”-elv 
(from farm to table) lényege szerint csak akkor lehet élel
miszer-biztonságot garantálni, ha az élelmiszerjogi szabá
lyozás és ellenőrzés megbízhatóan lefedi a teljes élelmi
szer-előállítás és -forgalmazás folyamatát, a mezőgazdasági 
alapanyagok előállításától a végső fogyasztóig, illetve az 
élelmiszernek a végső fogyasztóig való eljutásáig.

A Zöld Könyv széles körű konzultációját követően 
született meg 2000 januárjában a Fehér Könyv az élel
miszer-biztonságról, mely dokumentum az Európai Unió 
élelmiszer-biztonsági politikájának és cselekvési tervének 
tekinthető, mely megerősítette a Zöld Könyvben vitára 
bocsátott szabályozási elveket.58 A Fehér Könyv megha
tározta az Európai Unió élelmiszer-biztonsági és táplálko
zási politikájának alapelveit, és részletes cselekvési tervet 
adott. Legfontosabb tartalmi vonatkozásait -  beleértve az 
új alapelveket, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hivatal 
létrehozását, a gyors veszély elhárítására és a kapcsoló
dó tájékoztatásokra, intézkedésekre vonatkozó teendő
ket -  az élelmiszer-szabályozás általános elveiről szóló 
178/2002/EK rendelet azóta kötelező formában is megje
lentette. Az Európai Unió 2002-ben létrehozta az Európai 
Élelmiszerbiztonsági Hatóságot (EFSA), amelynek elsőd
leges feladata az élelmiszerek fogyasztásával kapcsolatos 
kockázatok tudományos értékelése, kockázatbecslése.

A 178/2002/EK rendelet mellett az uniós élelmiszer
biztonsági szabályozás alappillérét jelenleg is az ún. „Hi
giéniai csomag”59 alkotja, mely rendeletek 2006. január 
1-jén léptek hatályba.

III. A magyar élelmiszerjog 
kialakulása

Hazánkban az 1431-ből származó német nyelvű Ofner 
Stadtrecht (Buda város jogkönyve) tartalmazott először 
olyan rendelkezéseket, amelyek tiltják a romlott, ha
misított élelmiszerek árusítását. A magyar legendárium 
egyik legelső emléke a fogyasztóvédelemről Mátyás ki
rály rendelkezése a bor kimérésére használt „itczék” űr- 
tartalmáról.60 A különböző céhek szabályzataiban további 
speciális követelményeket is érvényesítettek, így például 
a mészárszékek csak folyóvíz partján állhattak, tilos volt 
a beteg állat húsának kimérése, továbbá vágásra szánt jó
szágot nem használhatták igavonásra a mészárosok a hús 
minőségének védelme érdekében.
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A hazai céhek 1872. évi megszüntetésükig évszáza
dokon keresztül önkormányzati módon működtek, és eh
hez kapcsolódóan rendszeres belső ellenőrzést végeztek. 
A céhmester feladata volt, hogy havonta, néhol hetente 
két-három „vén mesterrel” együtt bejárja a műhelyeket, 
ellenőrizze a minőséget, hogy azokban „semmi gáncs ne 
legyen”. A céhmester köteles volt a jelentős, „cégéres, 
szarvas” vétkeket -  a bűnügyeket -  a városnak, a földes
úrnak vagy megyének jelenteni, 
ilyen ügyekben már nem bírás
kodhatott.

Az 1800-as évek végéig az 
élelmiszerekkel kapcsolatos 
jogi szabályozás csak eseti volt, 
és részterületekre terjedt ki. Az 
1867. évi kiegyezés után ro
hamosan megindult a fejlődés, 
mely szükségessége tette az álla
mi beavatkozást. A közegészség
ügy rendezéséről szóló 1876. évi 
XIV tc. tekinthető az első élelmi
szereket érintő magyar szabályo- 
zásnak.61 Tiltotta az egészségre 
káros élelmiszerek előállítását 
és forgalomba hozatalát, viszont 
nem tartalmazott rendelkezése
ket a végrehajtás hathatós ellen
őrzéséről. Az első átfogó ren
delkezés az 1893. évben kiadott 
bortörvény volt, amelyben a bor
készítés teljes vertikuma szabá
lyozásra került.

A következő mélyreható válto
zásokkal járó szabályozási lépés 
az első magyar élelmiszertörvény, 
a mezőgazdasági termények, termékek és cikkek hamisí
tásának tilalmazásáról szóló 1895. évi XLVI. tc.62 meg
alkotása és hatálybalépése volt, mely szerint hamisításon 
meghatározott termékek „utánzása, vagy olynemü megvál
toztatása értendő, mely a fogyasztó közönséget, vagy a ve
vőt a termény, termék vagy czikk eredete, összetétele vagy 
minősége tekintetében tévedésbe ejteni alkalmas”.

A következő „élelmiszertörvény” megalkotására az 
élelmiszerek és az italok előállításáról és forgalmáról 
szóló 1958. évi 27. számú törvényerejű rendelettel került 
sor, amely kimondta, hogy a lakosság egészségének és 
munkaképességének fokozott védelme érdekében állan
dóan gondoskodni kell az élelmiszer-ellátás minőségének 
fejlesztéséről, az élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi 
színvonal emeléséről.63

A harmadik élelmiszertörvény, az élelmiszerekről szó
ló 1976. évi IV. törvény, amely mai értelemben is szín
vonalas szabályozást tartalmazott.64 Ez az élelmiszer
törvény előírta a Magyar Élelmiszerkönyv létrehozását. 
Megalakult a Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság, meg
kezdődtek a szakértői munkák azonban a nemzetközi 
gyakorlattal ellentétben az akkori magyar szabályozási 
rendszerben az élelmiszerkönyv jellegű szabályozásnak 
nem volt helye.65
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Az 1990-es gazdasági-társadalmi változások az 1988- 
ban módosított élelmiszertörvényt és a hozzá kapcsolódó 
egész szabályozási rendszert is elavulttá, átdolgozandóvá 
tették. Ennek oka többek között az volt, hogy az ország 
kinyilvánította, hogy az Európai Gazdasági Közösség 
tagjává kíván válni, és az ennek érdekében megkötött 
Társulási Szerződés 68. cikkelye előírta a jogrendszer, 
benne külön nevesítve az élelmiszerjog EGK-joghoz való 

igazítását.
Ezt a követelményt a negye

dik élelmiszertörvény, az élel
miszerekről szóló 1995. évi XC. 
törvény teljesítette. A Népjóléti 
Minisztérium és a Földműve
lésügyi Minisztérium együttes 
kezdeményezésére 1997 őszén 
megalakult az Élelmiszerbizton
sági Tanácsadó Testület,66 amely 
2000-ben felmérte a hazai élel
miszer-biztonsági helyzetet, mely 
dokumentum Magyarország élel
miszer-biztonsági helyzete az ez
redfordulón címmel 2000-ben je
lent meg, és 2004-ben elkészítette 
a Nemzeti élelmiszerbiztonsági 
programot. Ez meghatározta a 
nemzeti élelmiszerbiztonsági po
litika követendő alapelveit, a fő 
célokat és a nemzeti prioritásokat. 
Az egyes prioritásokra vonatko
zóan alprogramokat dolgozott ki. 
A program szorosan kapcsolódott 
az ENSZ élelmiszer-biztonsági 
kérdésekben érintett világszerve
zeteinek (FAO, WHO, OIE) cél

jaihoz, valamint az Európai Unió élelmiszer-biztonsági 
politikájához. Az ÉBTT által készített élelmiszer-bizton
sági helyzetelemzésben foglaltak szerint -  az EU-elvek- 
nek megfelelően -  az élelmiszer-biztonsági politika alap
elvei a következők: 1. átfogó szemlélet szántóföldtől az 
asztalig; 2. fogyasztó-központúság; 3. átláthatóság; 4. tu
dományos megalapozottság; 5. integrált megközelítés; 6. 
saját szerepvállalás.

A 2003. évi LXXXII. törvény megalkotásának oka az 
volt, hogy Magyarország 2004. május 1-jén az Európai 
Unió tagjává vált, ami ismét új, a tagállami működés fel
tételeihez igazodó élelmiszertörvény megalkotását tette 
szükségessé.

A hatodik és egyben ma hatályos élelmiszertörvényünk 
megalkotását az európai értelemben vett fogyasztóvéde
lem indokolta,67 melynek biztosítására megfelelő ismere
tekkel kell rendelkezni az előállítás előtti és a forgalmazás 
utáni tevékenységekről, nyomon kell követni az alapanya
gok útját a „szántóföldtől az asztalig” a teljes élelmiszer
láncban. Ezeknek az elvárásoknak megfelelően alkották 
meg az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 
2008. évi XLVI. törvényt.
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IV. Összefoglalás

Az alapvető emberi szükségletek biztosítása, mint a biz
tonságos és elegendő mennyiségben rendelkezésre álló 
élelem fontos előfeltétele a legfontosabb emberi jogok, 
így többek között az élethez és emberi méltósághoz való 
jog érvényesítésének. Ezek közül az emberi szükségletek 
közül is kiemelkedik az emberek élelem- és ivóvízszük
ségletének biztosítása, melyek nélkül nehezen képzelhető 
el nemcsak az emberhez méltó élet, de egyáltalán bármi
lyen élet fenntartása.68

Az emberiséggel párhuzamosan fejlődő élelmezési igé
nyeket a természet törvényeitől kezdve a vallási szabályo
kon át, az adott társadalom szokásain és írott jogi normáin 
keresztül, a közösségek felett álló jogalkotók és egyéb 
gazdasági igények és követelmények határozzák meg. Az 
emberiség élelmezéstörténete -  a kutatás szempontjából 
-  három nagy korszakra osztható: az állam és az írott jog 
előtti korszakra, amikor az ember élelmezési szükségleteit 
azzal elégítette ki, amit talált, majd azzal, amit háziasított, 
illetőleg azzal, amit megtermelt. A mezőgazdaság megje
lenésével egy időben kialakult szervezett közösségekben 
(amelyek már nem csak a családi köteléken alapultak) el
sődleges feladat volt az adott nép megfelelő élelemmel 
való ellátása. Az élelmezéstörténet harmadik nagy korsza
ka, amikor az adott társadalom élelmezési szükségletein 
felül megtermelt javakkal elkezdtek kereskedni, ami már 
a konkrét élelmiszerjogi szabályok megjelenésével járt, 
voltaképpen innen számíthatjuk az élelmiszerjog megje
lenését.

Az élelmiszerjog szabályozásának tendenciáit meg
vizsgálva megállapítható, hogy voltaképpen kétféle 
megközelítési mód az irányadó e jogterülettel kapcso
latban. Egyrészről megjelenik az önszabályozás69 lehe
tősége, amikor egy adott termék tekintetében maguk a 
termelők vagy az előállítók (céhek) határozzák meg a 
termék minőségére vonatkozó alapvető követelménye
ket, másrészről pedig megjelenik az állam felelősség
vállalása kapcsán a külső állami szabályozás, amelyet 
mindenkinek -  akire a törvény hatálya kiterjedt -  be kel
lett tartania. A két szabályozási mód a mai napig is sok 
esetben párhuzamosan létezik egymás mellett, ugyanis

míg az állami szabályozás a minimumkövetelményeket 
fogalmazza meg, addig az önszabályozó szabványok és 
minőségi követelmények sokkal magasabb minőséget és 
biztonságot követelnek meg az adott termékkel kapcso- 
latban.70

Mára az élelmiszerek a nemzetközi kereskedelem je
lentős részét képezik. Ezért a fogyasztók, termelők, a 
kereskedők számára egyaránt fontos, hogy a szabályok 
átlépjék az országhatárokat. E természetes igény kielégí
tésére a múlt század második felétől a nemzeti szintű sza
bályozások mellett regionális és világméretű szabályozási 
rendszerek is létrejöttek, melynek eredményeképpen mára 
az élelmiszerekre vonatkozó jogi szabályozás három egy
másra épülő szintjéről beszélhetünk. Egyrészt a nemzet
közi szabályozási szintről, másrészt a regionális, harmad
részt a nemzeti szabályozási szintről.

Az élelmiszerekre vonatkozó szabályozás történeti át
tekintését követően megállapítható, hogy az élelmiszerrel 
kapcsolatos szabályozás kérdésében a minőségi kérdések 
szabályozása sokkal nagyobb hangsúlyt kapott a történe
lem írott jogalkotása során, mint az élelmezésbiztonság 
kérdése, mely leginkább a második világháborút követően 
került a nemzetközi közösség látókörébe.

A XXI. század élelmiszer-biztonsági kihívásait nem 
az európai piacra szánt termékek minőségi sztenderdjei, 
hanem a kontinensközi árumozgások, az eltérő higiéniai, 
(környezet)etikai és erkölcsi mércék alapján létrehozott 
élelmiszerekkel való kereskedelem és annak nem várt ha
tásai jelentik. Az évszázad szerződésének71 kikiáltott Tran
szatlanti kereskedelmi és beruházási partnerség (TIPP)72 
megkötéséről tárgyal az Európai Unió és az Amerikai 
Egyesült Államok, amelytől mindkét fél munkahelye
ket és gazdasági növekedést vár. A TIPP-nek rengeteg 
ellenzője is akad, akik azon félelmeiknek adnak hangot, 
hogy a megkötendő szerződés

„veszélybe sodorhatja többek között hazánkgénmódo- 
sítás-mentességét, ránk szabadíthat egészségkárosító 
vegyszereket, hormonkezelt marhahúsokat, kikénysze
rítheti a veres pataki aranybánya megépítését, aláás
hatja az éghajlatvédelmi törekvéseket és a helyi élelmi- 
szerekfelhasználását” 7

Téglásiné Kovács, Júlia

Die Geschichte des Essens und der historische Abriss der Entwicklung des Lebensmittelrechts
(Zusammenfassung)

Der Aufsatz stellt die wichtigsten historischen Meilensteine 
der Lebensmittel- und Lebensmittelsicherheit zusammen 
mit der evolutionaren Geschichte der Menschheit, ihren re- 
gulatorischen Trends und Ebenen dar, da sie sich nach dem 
sozialen Alter, dem Territorium und der Kultur verandert. 
Der Aufsatz stellt die geschichtliche Entwicklung der uni- 
versellen Nahrungsmittelgeschichte und des Lebensmittel
rechts vor, einschlieblich der Ernahrung in prahistorischer 
Zeit, der Auswirkungen religiöser Regeln (jüdische, christ- 
liche, buddhistische und hinduistische Religion) auf die

Entwicklung des Essensrechts und die Esstraditionen die- 
ser Religionen. Die Autorin führt die Bildung von lebens- 
mittelrechtlichen Bestimmungen, Lebensmittelregulierung 
im Feudalismus ein. Sie analysiert den Einfluss der indus- 
triellen Revolution auf die Entwicklung des Lebensmit- 
telrechts. Der Aufsatz prasentiert die Internationalisierung 
des Lebensmittelrechts nach dem zweiten Weltkrieg und 
das Lebensmittelrecht in den 80-er und 90-er Jahren. Die 
Autorin beschreibt die wichtigsten Punkte der Bildung des 
Lebensmittelrechts in Ungarn und in der EU.
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