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A magyarországi hatósági élelmiszer-ellenõrzés 
kialakulása és rövid története 

A hatósági élelmiszer-ellenõrzés története – tágabb értelemben – 
mindazoknak a hatósági, hatósági jellegû szerveknek, intézményeknek a 
története, amelyek az élelmiszer-elõállítókat és forgalmazókat, az 
élelmiszereket állat-, növény-, humán-egészségügyi, minõségi stb. 
szempontból ellenõrizték és ellenõrzik.  

Az intézmények közül az állami vegykísérleti, illetve törvényhatósági 
vegyvizsgáló állomások és jogutódaik, ha nem is mindig teljes feladat- és 
jogkörrel, de jogfolytonosan közel 125 éve folytatnak hatósági élelmiszer-
ellenõrzést. 

Az állomások létrejöttének szükségessége 

A korabeli vélemények szerint a magyar hatósági élelmiszerellenõrzés 
létrejöttét, korszerûségét tekintve Európában Svájc, Németország után 
elfoglalt elõkelõ helyet a "szükségnek" és néhány lelkes szakember 
"ügybuzgalmának" köszönheti. 

A 19. század második felében a magyar gazdaság fejlõdését az Ausztria 
és Magyarország közötti vámhatár eltörlése (1850), a kiegyezés (1867) és a 
céhrendszer megszüntetése (1872) tette lehetõvé. 

A magyar mezõgazdaság, de különösen az ipar termékei a magas 
termelési költségek miatt az Osztrák-Magyar Monarchia határain túl nem 
voltak exportképesek. Ugyanakkor az 1867. év után szinte megkétszerezõdõ 
városi lakosság élelmiszerellátása veszélybe került. A "szükség" a 
mezõgazdaság mielõbbi fejlesztését vonta maga után. 

Az agrárpolitika a nagybirtok-rendszer fenntartása mellett célul tûzte ki 
a termõterület és az állatlétszám mérsékelt, a termésátlagok és így a termelés 
jelentõs növelését. Ezért elõtérbe került a talajjavítás, a természetes és 
mûtrágya-, a takarmány-félék fokozottabb felhasználása, az állatok és 
növények fajtajellegének, minõségének javítása, az állat- és növényegészség-
védelem stb. Ezek eredményeként jön létre a késõbb híressé váló kalocsai, 
szegedi paprika-, makói hagyma-körzet, a Budapest környéki bolgárkertészet 
stb. 

A nagybirtokosok a földbérleti díjból részben cukorgyárakat, malmokat, 
szeszgyárakat létesítenek. 

A külföldi, fõként osztrák szakembereket fokozatosan felváltják a 
gazdasági felsõbb tanintézetekben (Keszthely, Magyaróvár, Debrecen), a 
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tudományegyetemeken (Pest, Kolozsvár) és a József Ipartanodában (késõbb 
Mûegyetemen) végzett gazdászok, mérnökök, tanárok. 

A hazai szakemberekre nagy hatással vannak a németországi 
tudományos és technikai eredmények. Ezért tanulmányaik közben vagy végén 
szívesen töltenek több-kevesebb idõt neves kutatók pl. Baeyer, Bunsen, 
Wislicenius stb. laboratóriumában. Hazatérve tapasztalataikat nagy kedvvel 
alkalmazták vagy fejlesztették tovább. 

A gazdaság fejlesztése és az egyre szaporodó, minden területre kiterjedt 
hamisítások leleplezése szükségessé tette a mezõgazdasági, ipari 
nyersanyagok, késztermékek jellemzõinek megismerését. Megnõtt a 
mikroszkópos és kémiai vizsgálatok iránti igény. 

A fenti igényeket más országokhoz hasonlóan kezdetben 
gyógyszerészek, reáliskolai, egyetemi kémiatanárok igyekeztek kielégíteni. 
Ezeknek a szakembereknek az "ügybuzgalma" nem ismert határt. A napi 
oktatói munkát befejezve, szabadidejüket feláldozva, sokszor minden anyagi 
ellenszolgáltatás nélkül, szerény felételek mellett bámulatos eredményekhez 
és következtetésekhez jutottak. 

Az igények rohamos növekedésével azonban már szükségessé vált az 
intézményeken belül – rendszerint az oktatói munka megtartása mellett – a 
tanárok ilyen jellegû tevékenységének szervezeti elhatárolása. Ezért a tanárok 
vegykísérleti, illetve vegyvizsgáló laboratóriumok felállítását javasolják. A 
mezõgazdasági- és iparkamarák az elképzeléseket támogatták, mert a 
számítások szerint egy ilyen laboratórium a befolyt vizsgálati díjakból 
nyereségesen fenntartható. A létesítéshez a vallás- és közoktatásügyi, illetve a 
földmûvelés-, ipar-, kereskedelemügyi miniszter jóváhagyására volt szükség. 

A vegykísérleti állomások fontosságát elõször gróf Bethlen András 
miniszter ismerte fel, de az országos hálózat csak Darányi Ignác 
minisztersége idején épült ki.  

A hatósági élelmiszer-ellenõrzés intézményesítését végül is az 1893. évi 
33. törvénycikk gyorsította meg, amely szerint a tápszerek szakszerû
ellenõrzéséhez kémiai intézetekre van szükség. 

Az 1890-es évek elején a vizsgált termékeknek a 22 %-áról derült ki, 
hogy hamisították. A hamisítások elleni hatékony küzdelmet azonban 
nehezítette a korszerû jogszabályok, valamint a korszerû köz- és 
szakigazgatás hiánya. A közegészségügyrõl szóló 1876. évi 14. törvénycikk 
csak a romlott, az egészségre káros anyagokat tartalmazó termékekrõl 
intézkedett. Az újkori hamisítók Balló Mátyás, a fõváros vegyésze szerint 
"megokult, öntudatos, mondhatnám tanult hamisítók, akiknek az a feladatuk, 
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hogy a táplálószereket ésszerûen hamisítsák, azaz olyformán, hogy a 
hamisított élelmiszer az egészségnek közvetlenül ne ártson". 

A hatósági élelmiszer-ellenõrzés 1894-ig 

A 19. század elején kialakult a kémia egy tudományágnak nem 
tekinthetõ része a mezõgazdasági kémia. Ez 'Sigmond Elek megfogalmazása 
szerint többek között azt vizsgálja, hogyan hat pl. a trágyaösszetétel a 
növények, a takarmány-összetétel az állatok fajtajellegére, minõségére illetve 
a növények és állatok jellemzõi miként befolyásolják az élelmiszerek 
tulajdonságait.  

A debreceni, keszthelyi, magyaróvári felsõbb gazdasági tanintézet, 
késõbb gazdasági akadémia vegytani tanszékén ilyen jellegû kutató munka 
folyt. Debrecenben 1869-ben Vedrõdi Viktor, magyaróváron 1873-ban 
Ulbricht Richard gazdasági akadémiai tanár szervezte meg a vegykísérleti 
állomást. Õk a kutató-oktató munka mellett már korábban is vállaltak 
rendszeresen magánfelek, késõbb a törvényhatóságok felkérésére különféle 
vizsgálatokat. Mint a tanintézet tanárai és az állomás vezetõi a tanszék 
berendezéseit, felszerelését stb. használva, díj ellenében egymaguk végezték 
a vizsgálatokat, adtak szakvéleményt, szaktanácsot. A magyaróvári állomás 
vezetését 1884-ben Kosutány Tamás vette át.  

A városi törvényhatóságok – különösen a közegészségügyi törvény 
hatályba lépése után – fontos feladatnak tekintették a tápszerek, mai nyelven 
az élelmiszerek ellenõrzését: romlottak-e, tartalmaznak-e egészségre ártalmas 
anyagokat. 

Pesten ilyen jellegû vizsgálatokat szerény díj ellenében már korábban is 
végzett Molnár János, a Rókus Kórház gyógyszerésze, 1867-tõl a város 
vegyésze. A városegyesítés után, 1874-tõl a fõváros vegyésze Balló Mátyás 
vegytantanár lett. Õ a IV. kerületi fõreáliskolában rendezte be "hivatalát". Az 
oktatómunka befejezése után, szabadidejét feláldozva tíz év alatt egymaga 
közel négyezer mintát vizsgált meg. A hivatal 1884-tõl Budapest 
Székesfõváros Vegyészeti és Tápszervizsgáló Intézete elnevezéssel folytatta 
mûködését. A tevékenység jellege fokozatosan megváltozik, egyre több 
egészségre nem ártalmas, de a fogyasztók anyagi érdekeit sértõ tej-, vaj-, 
liszt-, szeszesital-hamisítást bizonyító vizsgálatot kell végezni. 
Segédvegyészek alkalmazásával 1890-ben már 2000 mintát vizsgálnak meg, 
amelyeket többnyire a kerületi elõljárók, vásárfelügyelõk küldenek be.  

A földmûvelés-, az ipar- és a kereskedelemügyi miniszter intézkedésére 
1881-ben a m.kir. Állatorvosi Tanintézet telepén két asszisztens és egy szolga 
alkalmazásával, Liebermann Leó a tanintézet kémiatanárának vezetésével 
borvizsgáló állomás kezdte meg mûködését. Az intézmény késõbb önállósul, 
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