Szemelvények

Newsletter

by the National Food Chain Safety Office, Department for Food Safety Risk Assessment

F ood Safety

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Élelmiszerbiztonsági Kockázatértékelési Igazgatóság

Élelmiszerbiztonsági

w w w. n e b i h . g o v. h u

2015. évi 07. szám
Issue no. 07/2015
Kiadva/Issued:
31/07/2015

Hazai aktualitások
Hungarian news

3

EFSA hírek
EFSA news

5

Hírek az Európai Unióból
News from the European Union

9

Hírek az Európai Unión kívül
News outside the EuropeanUnion

14

Hírek a tudományos világból
News of science

21

Élelmiszerbiztonság a médiában
Food safety in the media

23

Jogszabályok
Legislation

29

Élelmiszerbiztonsági

Szemelvények

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Élelmiszerbiztonsági Kockázatértékelési Igazgatóság hírlevele
Ki adja / Issu ed by : NÉBIH, É lelmiszerbiztons ág i Ko ckázatér tékelési Igazgatós ág
Fel el ős sz erkesztő: Dr. Szeitzné Dr. Szab ó Már i a

* Sz erkesztő: D orog házi Eni kő

E-mai l: hirle vel-ek i@nebi h.gov.hu

www.nebih.gov.hu

Tartalom / Contents

Élelmiszerbiztonsági

Szemelvények

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Élelmiszerbiztonsági Kockázatértékelési Igazgatóság

Food Safety

Newsletter

by the National Food Chain Safety Office, Department for Food Safety Risk Assessment
Issue no. 07/2015
Kiadva/Issued: 31/07/2015

w w w. n e b i h . g o v. h u
2015. évi 07. szám

Hazai aktualitások / Hungarian news
Hazai aktualitások / Hungarian news
Balatoni fagylaltozókat ellenőrzött a NÉBIH
Rendhagyó módon nem csak termékeket, hanem fagylalt előállító létesítményeket is tesztelt legújabb szupermenta
akciójában a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal (NÉBIH). A hatóság
húsz népszerű Balaton-parti fagylaltozót és termékeit „tette mikroszkóp
alá”. Komplex vizsgálat alapján áll öszsze a balatoni fagyik és fagyizók végső
rangsora. A NÉBIH munkatársai érzékszervi bírálatot, élelmiszerbiztonsági ellenőrzést, kedveltségi és mikrobiológiai
vizsgálatot egyaránt végeztek. A hatóság az érzékszervi vizsgáló állomását,
azaz a laborautót is bevetette, amely az
egyébként nem szállítható fagylalt érzékszervi bírálatához nélkülözhetetlen
volt. A vizsgálat összesítésében a balatonfüredi Bergmann Cukrászda végzett
az élen. Élelmiszerbiztonsági szempontból kifejezetten jó a helyzet, azonban a kisebb hiányosságok miatt 9 létesítménnyel – köztük egy fagylalt alapanyag forgalmazóval – szemben
összesen 800.000 forint bírságot szabtak ki a szakemberek. A laboratóriumi és kedveltségi vizsgálatok részletes
eredményei, valamint további információk, érdekességek olvashatók a NÉBIH termékteszt blogján.
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/nyar-fagyi-balaton-nebih-biztonsag

***
A nyári szünet végéig kiemelten ellenőrzik a táborokat
Június 15-től a nyári szünet végéig kiemelten ellenőrzik az országban a táborokat, erdei iskolákat a hatóságok. Az eddigi vizsgálatok alapján a táborok kétharmada megfelelően működött, a fennmaradó esetekben
is csak kisebb hiányosságokat találtak – közölte a Földművelésügyi Minisztérium (FM) élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkára. A tábor-ellenőrzéssorozat idején a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztosági Hivatal
(NÉBIH) koordinációjával a megyei kormányhivatalok élelmiszerlánc-biztonsági szakemberei azt vizsgálják a
gyermek és ijúsági táborok eleget tesznek-e az élelmiszerbiztonsági követelményeknek. Az ellenőrzések első
időszakában – június 15-30 között – 155, mintegy 7300 táborozó étkezését biztosító létesítményt ellenőriztek.
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Hazai aktualitások / Hungarian news
A szakemberek továbbra is kiemelten kezelik az élelmiszerfogyasztással összefüggő megbetegedéseket,
illetve azok gyanúját, ezért a feltárt
hiányosságoktól függően a hatóság
korlátozhatja a tábor működését és
felfüggesztheti az étkeztetést is – jegyezte meg. Július 1-jétől az elrendelt
szezonális
élelmiszerlánc-ellenőrzés célterületei között szerepelnek a
gyermek és ijúsági táborokon kívül a
strandokon, a fesztiválokon és a kézműves vásárokon árusítók, valamint a fagylaltozók
és az utcai büfékocsik is. További információ és az eddigi eredmények megtekinthetők a
NÉBIH honlapján.
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/a-nyari-szunet-vegeig-kiemelten-ellenorzika-taborokat

***
Uniós összefoglaló a 2014-es élelmiszer- és takarmánybiztonsági riasztásokról
Magyarország élelmiszerbiztonsági szempontból továbbra is
jól szerepel: az EU gyorsriasztási rendszerében tett bejelentések kevesebb, mint 0,9%-a kapcsolódott hazánkban előállított
termékhez – derült ki az Európai Bizottság (EB) által publikált jelentésből. Az EB minden évben elkészíti összefoglalóját az élelmiszer- és takarmánybiztonsági riasztási rendszerben (RASFF)
megjelent értesítésekről. 2014-ben 114 magyar vonatkozású ügy
került fel a RASFF-ba, amelyből 96 élelmiszerrel, 13 takarmánynyal és 5 élelmiszerrel érintkező anyagokkal volt kapcsolatos. A
legtöbb hazai ügy a különleges táplálkozási célú élelmiszerek, étrend-kiegészítők összetételével és szennyezettségével (35 eset) volt
kapcsolatos. Egyéb élelmiszerekben patogén mikrobák jelenlétével
(14 eset) és ipari szennyezők – például dioxin – jelenlétével (11 eset)
volt gyakrabban probléma. További információ, valamint a 2014. évi
angol nyelvű RASFF jelentés elérhető a NÉBIH weboldalán.
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/unios-osszefoglalo-a-2014-es-elelmiszer-es-takarmanybiztonsagiriasztasokrol

***
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EFSA hírek / EFSA news
EFSA hírek / EFSA news
Tudományos vélemény a szorbinsavról, a kálium-szorbátról és a kalcium-szorbátról,
mint élelmiszer-adalékanyagokról
Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) élelmiszer adalékanyagokkal és tápanyagforrásokkal foglalkozó szakbizottsága (ANS Panel) szerint nincs bizonyíték arra, hogy a szorbinsav (E200) és a kálium-szorbát
(E202) genotoxikus tulajdonsággal bírna. A patkányokon végzett toxicitási kísérletek során napi 9200 mg/ttkg
bevitel esetén sem volt kimutatható semmilyen káros hatás. Mivel a kalcium-szorbátra (E203) vonatkozóan
nincs genotoxicitási adat, ugyanakkor a nátrium-szorbátra vonatkozóan léteznek pozitív genotoxicitási adatok,
az EFSA Panel szerint a kalcium-szorbát az adott csoportos ADI értéktől (megengedhető napi beviteli érték)
külön kezelendő. A Panel következtetései szerint a jelenlegi reprodukciós és fejlődési toxicitási adatok alapján
szükségessé vált az Élelmiszerügyi Tudományos Bizottság (Scientiic Committee on Food) által 1996-ban felállított 25 mg/ttkg/nap csoportos ADI érték felülvizsgálata. A patkányokon végzett kétgenerációs szaporodásbiológiai toxicitási kísérletekben 300 mg/ttkg/nap szorbinsav mennyiség esetén még semmilyen káros hatás
nem volt megigyelhető, így a szorbinsavra és annak kálium sóira ez az érték adja az ideiglenes csoportos ADI
értéket. 100-as értékű bizonytalansági faktor alkalmazásával a Panel létrehozott egy ideiglenes csoportos ADI
értéket, amely szorbinsavra és annak kálium sóira 3 mg/ttkg/nap. A legrealistább megközelítésben a felhasználási adatok és a labor mérési eredmények tükrében a bevitel az ideiglenes csoportos ADI értéket sehol nem
lépte túl, kivéve egy ország és azon belül is egy korcsoport (a tipegők és a gyermekek) vonatkozásában.
Scientific opinion on the re-evaluation of
sorbic acid, potassium sorbate and calcium sorbate as food additives
he EFSA Panel on Food Additives and Nutrient Sources added to Food (ANS) was asked to deliver a scientiic
opinion re-evaluating sorbic acid (E 200), potassium sorbate (E 202) and calcium sorbate (E 203) when used as
food additives.
h t t p : / / w w w. e f s a . e u r o p a . e u / e n / e f s a j o u r n a l / p u b / 4 1 4 4 . h t m ? u t m _ c o n t e n t = p u b & u t m _
source=EFSA+Highlights&utm_campaign=248a715374-HL_201507017&utm_medium=email&utm_
term=0_7ea646dd1d-248a715374-59504197

***
E-vitamin és kobalamin étrendi referencia értékek
Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) a közelmúltban frissítette az E-vitaminra (α-tokoferolra) és
a kobalaminra (B12-vitaminra) vonatkozó étrendi referencia értékeket. Az EFSA diétás termékekkel, tápanyagokkal és allergiákkal foglalkozó szakbizottsága (NDA Panel) az E-vitaminra vonatkozóan 13 mg/nap megfelelő beviteli értéket (AI) állapított meg fériakra, nőkre pedig 11 mg/nap AI értéket. Ugyanez csecsemőkre
és gyermekekre vonatkozóan 5-13 mg/nap között változik. Az NDA Panel kobalaminra a 18 év feletti felnőttek esetében 4 µg/nap AI értéket állapított meg, ugyanez az érték csecsemőkre és gyermekekre vonatkozóan
1,5-4 µg/nap.
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EFSA hírek / EFSA news
Dietary reference values: vitamin E and cobalamin
Nutrition experts of the European Food Safety Authority (EFSA) have set dietary reference values (DRVs) for vitamin E as α-tocopherol and cobalamin (vitamin B12).
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/150709.htm

***
Módosított EFSA ajánlás a védett élőhelyen élő lepkék védelmében
Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) módosítja korábbi kockázatkezelési ajánlásait a védett élőhelyen élő – nem a célfajhoz tartozó – lepkékre (Lepidoptera fajokra) is hatást gyakorló Bt-kukorica pollen expozíció kockázatának csökkentése érdekében. A genetikailag módosított Bt-kukoricában – beleértve a 1507, a
Bt11 és a MON810 kukorica fajtákat – egy olyan inszekticid (rovarölő) fehérje van, amely megvédi a növényt
attól, hogy bizonyos lepkefajok lárvái elfogyasszák. A Bt-kukorica pollen azonban megfelelő intézkedések hiányában nemcsak a célfajok lárváira van hatással, hanem minden más Lepidoptera faj lárváira is.
EFSA updates advice to protect butterflies and moths in protected habitats
EFSA has updated its previous risk management recommendations to reduce the risk of exposure to Bt-maize pollen for the larvae of non-target butterlies and moths (Lepidoptera) in protected habitats.
h t t p : / / w w w. e f s a . e u r o p a . e u / e n / p r e s s / n e w s / 1 5 0 7 0 1 a . h t m ? u t m _ c o n t e n t = f e a t u r e & u t m _
source=EFSA+Highlights&utm_campaign=248a715374-HL_201507017&utm_medium=email&utm_
term=0_7ea646dd1d-248a715374-59504197

***
Az EFSA frissítette tudományos véleményét
a vadon élő állatok veszettség elleni orális védőoltásáról
Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) szerint a rókák és a nyestkutyák szájon át történő védőoltása
az Európai Unión belül hatékonynak bizonyult a veszettség terjedésének megfékezésében. A veszettség Európában túlnyomórészt a vadon élő állatoknál fordul elő, elsősorban rókáknál és nyestkutyáknál, ezért ezen fajok esetében a veszettség előfordulásának csökkentése ill. megszüntetése kulcsfontosságú feladat. Tudományos
véleményében az EFSA állategészségüggyel és állatjóléttel foglalkozó szakbizottsága (AHAW Panel) alapvető
feladatként ill. intézkedésként említi az ellenőrzési stratégiákat, a rendszeres védőoltásokat és a környező országokkal való jó együttműködést. A veszettség megfékezésében az elmúlt években elért eredmények:
• Az EU-ban jelentett esetek száma 2003-2014-ig 3748-ról 215-re csökkent
• A háziállatokban jelentett esetszám 2014-re 800-ról 65-re csökkent
• 2003 óta a Cseh Köztársaság, Németország, Olaszország, Ausztria, Észtország, Lettország és Litvánia
kapta már meg a veszettségmentes státuszt.
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EFSA hírek / EFSA news
Rabies: oral vaccination of wild animals
Oral vaccination of foxes and raccoon dogs against rabies has proven efective in controlling the disease in
wildlife across the European Union, says EFSA. Rabies in Europe occurs predominately among wildlife species, with foxes and raccoon dogs accounting for most of all rabies cases. herefore, eliminating rabies in these
species is crucial. In a scientiic opinion updating a previous report on oral vaccination against rabies, experts
from EFSA’s Animal Health and Welfare Panel identify rabies control strategies, regular vaccinations and good
cooperation among neighbouring countries as key measures.
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/150714.htm

***
Afrikai sertéspestis: az EFSA kombinált elszigetelési intézkedéseket javasol
Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) a kelet-európai vaddisznó populáción belül különböző kombinált intézkedéseket javasol az afrikai sertéspestis terjedésének megakadályozására. Az EFSA az Európai Bizottság felkérésének eleget téve készítette el tudományos véleményét a nemrég Kelet-Európában történt afrikai
sertéspestis járvány értékeléséről és a terjedés megakadályozásának lehetőségéről, illetve a lehetséges izolációs
megoldásokról. 2014-től kezdődően az Észtországban, Lettországban, Litvániában és Lengyelországban élő
vaddisznóállományt érintette leginkább a megbetegedés. A betegség ezenkívül Lettországban, Litvániában és
Lengyelországban a házisertés állományban is fellelhető volt. Az afrikai sertéspestis egy vírusos megbetegedés, amely emberre veszélytelen, de a házisertés és vaddisznó fajokra nézve halálos betegség. Oltással nem
lehet ellene védekezni, és egyelőre sajnos a gyógymódja sem ismert. A megbetegedések többsége a háztáji gazdaságokban tartott házisertés állományban történt, és viszonylag gyorsan sikerült megakadályozni a járvány
továbbterjedését. A betegség viszont a helyi vaddisznó populációban továbbterjed, mivel a terjedés megakadályozása ott sokkal nehezebb. Az afrikai sertéspestis terjedésének megfékezésére az EFSA több intézkedést
is javasol egyszerre, beleértve a célzott vadászatot, az elhullott állatok begyűjtését és a szigorú etetési tilalom
elrendelését.
African swine fever: EFSA recommends combined containment measures
he European Food Safety Authority (EFSA) recommends a combination of diferent management measures
to contain the spread of African swine fever among wild boar populations in Eastern Europe. he disease has
entered into Estonia, Latvia, Lithuania and Poland, afecting wild boar populations since 2014. he disease
was also found among domestic pigs in Latvia, Lithuania and Poland. African swine fever is a viral disease
that is harmless to humans but deadly to domestic pigs and wild boar. Neither vaccines nor cures are currently
available.
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/150714a.htm

***
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EFSA hírek / EFSA news
EFSA konzultációk
1, Környezeti kockázatbecslés témában
• Drat guidance Document to deine protection goals for environmental risk assessment in relation to
biodiversity and ecosystem services
• Drat opinion on coverage of endangered species in environmental risk assessments at EFSA
• Drat opinion on the temporal and spatial ecological recovery of non-target organisms for environmental
risk assessments
A dokumentumokhoz észrevételeket 2015. szeptember 10-ig lehet küldeni elektronikusan, az EFSA honlapján
keresztül.
http://www.efsa.europa.eu/it/consultations/call/150622.htm
2, Élelmiszerrel érintkező anyagokkal kapcsolatosan
Hozzászólásokra 2015. október 7-ig van lehetőség. A tudományos véleménytervezet és az írásos észrevételekre
vonatkozó további információ az EFSA honlapján érhető el.
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/150707.htm
3, Étrendi Referencia Értékek (DRVs) rézre
Észrevételeket 2015. augusztus 6-ig lehet küldeni elektronikusan, az EFSA honlapján keresztül.
Információkéréssel kapcsolatban az NDA.PublicConsult.56@efsa.europa.eu e-mail-en lehet érdeklődni.
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/150629a.htm

***
Pályázati felhívás
Call for tender – „Data collection, literature review and spatial models for virus spread in preparation to the
mandate on avian inluenza” (OC/EFSA/ALPHA/2015/01)
Határidő: 2015. augusztus 26.
http://www.efsa.europa.eu/en/tenders/tender/ocefsaalpha201501.htm?utm_content=call&utm_
source=EFSA+Highlights&utm_campaign=bf0100888a-HL_20150723&utm_medium=email&utm_
term=0_7ea646dd1d-bf0100888a-59504197
Pályázat Art 36 intézményeknek
GP/EFSA/BIOCONTAM/2015/02 - „In vivo toxicity and genotoxicity of beauvericin and enniatins”
A pályázat beadásának határideje: 2015. szeptember 14.
http://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/gpefsabiocontam201502.htm

***
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További hírek az Európai Unióból / News from the European Union
Hírek az Európai Unióból / News from the European Union
FSA értekezés a nyers tejről
Az brit élelmiszerbiztonsági hatóság (FSA) július 15-én tárgyalta a nyers tej fogyasztás ellenőrzésének témáját
az FSA vitafórumán. A vitaindító dokumentum július 3-án jelent meg, és pasztörizálatlan vagy nyers tej eladására vonatkozó szabályozásokat tekintette át, valamint felkérte a fórum tagjait, hogy döntsenek a jövőbeni
szabályozás kérdéséről. A dokumentum főbb meglátásai:
• Ha megfelelő higiéniai intézkedéseket alkalmaznak, az érzékeny csoportok kivételével a nyers tej fogyasztásával járó kockázat elfogadható szinten van.
• Javasolt, hogy a jelenleg érvényben lévő korlátozások a nyers tej értékesítésére megmaradjanak, mivel
nem tudhatjuk, fenntartható lenne-e a fogyasztók védelme a piac kiterjesztése esetén.
• A kockázatkommunikáció fejlesztendő, főként az érzékeny csoportok felé. A címkézés követelményeinek
megváltoztatása javasolt ennek érdekében.
FSA Board discussion on raw milk
he Board of the Food Standards Agency (FSA) was set to discuss the conclusions of the FSA’s review of raw
drinking milk controls when they met on 15 July 2015.
http://www.food.gov.uk/news-updates/news/2015/14132/fsa-board-discussion-on-raw-milk

***
FSA tanácsok a madárinluenzáról
A jelenlegi bizonyítékokon alapuló tudományos állítások szerint a madárinluenza nem jelent élelmiszerbiztonsági kockázatot az Egyesült Királyságbeli fogyasztók számára. A kijelentés egy nemrégiben megjelent
jelentésen alapul, melyet egy tojástermelő farmról készítettek a madárinluenza vonatkozásában. A madár influenzával történő fertőződés az élelmiszerláncon keresztül nagyon alacsony. A madárinluenza néhány törzse
képes az emberi szervezetbe jutni, de ez nagyon ritka eset. Általában a fertőzött madár és a személyek közötti
izikai kontaktusra van szükség a fertőzés transzferéhez. A megfelelően elkészített baromihús és baromi termékek – beleértve a tojásokat is – biztonságosan fogyaszthatók.
FSA advice about avian (bird) flu
On the basis of current scientiic evidence, FSA’s advice is that bird lu does not pose a food safety risk for UK
consumers. his advice follows a recent report of bird lu at an egg-laying farm in Lancashire. he risk of getting
bird lu through the food chain is very low. Properly cooked poultry and poultry products, including eggs, are
safe to eat.
http://www.food.gov.uk/news-updates/news/2015/14208/avian-lu

***
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FSA útmutató a biztonságos vendéglátáshoz – új kiadás jelent meg
A biztonságos vendéglátásról szóló útmutató dokumentum új kiadása jelent meg a brit élelmiszerbiztonsági
hatóság (FSA) gondozásában, Észak Írországban. Az új kiadás az élelmiszerrel foglalkozó vállalkozások számára nyújt útmutatást arról, hogyan előzzék meg a ártalmas baktériumok keresztfertőzését, különösképpen az
E. coli O157 vonatkozásában. A kezdeményezés az Ír Élelmiszerbiztonsági Hatósággal (FSAI) közös, és gyakorlati, könnyen használható útmutatást ad a vendéglátósoknak és az élelmiszer beszállítóknak, hogy a jó gyakorlatot továbbfejlesztve megfeleljenek az élelmiszervonatkozású szabályozásoknak.
New edition of the Safe Catering guide
A new edition of the Safe Catering guide has been published by the FSA in Northern Ireland. he new edition
includes information for food business operators on how to control the risk of cross contamination from harmful
bacteria, and speciically E coli O157.
http://www.food.gov.uk/northern-ireland/news-updates/news/2015/5595/safe-catering-issue5

***
Tészta, virsli és gyümölcs:
Mely élelmiszereket fogyasztják valójában a gyermekek és mennyit?
A német Szövetségi Kockázatértékelési Intézet (BfR) és a Robert Koch Intézet együttműködésben megkezdte
munkáját, melynek célja a gyermekek jelenkori étrendjének vizsgálata. Németországban 1000 gyermek étrendjét mérik fel szüleik megkérdezésével, az adatokat 2017-ig gyűjtik. A tanulmány célja, hogy az adatokat kockázatbecslésre használják, és a korábbi tanulmányokból származó információkat aktualizálják.
Pasta, sausage and fruit:
Which food are eaten by children actually and how much?
he BfR and the Robert Koch Institute in collaboration began their work, to study the contemporary children’s diet.
1000 children’s diet will be assessed by interviewing their parents in Germany.
http://www.bfr.bund.de/de/presseinformation/2015/15/nudeln__wuerstchen_oder_obst___welche_
lebensmittel_essen_kinder_heutzutage_tatsaechlich_und_wie_viel_-194465.html

***
A BfR azt javasolja az édesanyáknak, hogy folytassák a szoptatásos táplálást
2015. június 25-én az Alliance 90 csoport (a Zöldek) arról számolt be, hogy laboratóriumi mérések során
16 anyatej mintában glifozát növényvédőszer-maradékot észleltek. A német Szövetségi Kockázatértékelési Intézet (BfR) és a Szoptatást Támogató Nemzeti Bizottság a mért értékek alapján (max. 0,43 ng/ml) ezt a szermaradék jelenlétet biztonságosnak tekintik, mert a mintákban mért maximális érték is 4000-szer alacsonyabb,
mint az EU által megengedett, még egészségügyi kockázatot nem jelentő referenciaérték. Mindazonáltal az
10.
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alkalmazott mérési technikák is kétségesek, mert ezek vízminták elemzésére alkalmasak és méréshatáraik
miatt bizonytalanok a vizsgált minták esetében. Reagálva az aggódó édesanyák telefonhívásaira, a BfR és a
Szoptatást Támogató Nemzeti Bizottság továbbra is az anyatejes táplálást tartja legjobb táplálási formának a
csecsemők esetében.
BfR recommends that mothers continue to breastfeed
On the basis of the published glyphosate levels in breast milk, the BfR has calculated whether health-based reference
values would be exceeded. he levels would lead to glyphosate intake levels in newborn babies which are lower by
a factor of over 4000 than the EU reference value deined as posing no health risk.
http://www.bfr.bund.de/de/presseinformation/2015/16/nationale_stillkommission_und_bfr_empfehlen_
muettern__weiterhin_zu_stillen-194518.html

***
A BfR további EU kritériumokat javasol
az endokrin rendszert károsító anyagok meghatározására
A 2015 júniusában Brüsszelben tartott „Endokrin károsítók: kritériumok a meghatározáshoz és kapcsolódó
hatásaik” című EU konferencián a német Szövetségi Kockázatértékelési Intézet (BfR) bemutatta kibővített javaslatait az endokrin rendszert károsító anyagok meghatározásához. A javaslat szerint az azonosítás alapjának
egy komplex döntési mátrixnak kell lennie. A szabályozásnak az egészségügyi szempontokat kell elsődlegesen
igyelembe vennie, ezért a BfR a károsító anyagok meghatározásában az anyagok potenciális kockázatának átfogó jellemzését javasolja.
BfR proposes further EU criteria to identify endocrine disruptors
On the occasion of the EU Conference „Endocrine disruptors: criteria for identiication and related impacts” held
in Brussels in June 2015, the BfR presented an extended proposal for the identiication of endocrine disruptors.
http://www.bfr.bund.de/de/presseinformation/2015/17/bfr_schlaegt_erweiterte_eu_kriterien_zur_
identiizierung_endokriner_disruptoren_vor-194549.html

***
Aktualizált BfR kérdések és válaszok
a glifozát egészségügyi értékelésével kapcsolatosan
A glifozát világszerte egyike a leggyakrabban használt növényvédő szereknek, ennek okán egészségügyi megfontolásból rendszeres felülvizsgálatot igényel. A német Szövetségi Kockázatértékelési Intézet (BfR) megbízás
alapján egészségügyi újraértékelését végez el, mely során több mint 1000 tanulmányt, dokumentumot és kiadványt dolgoz fel. Ezen okból a BfR összegyűjtötte a glifozáttal kapcsolatos leggyakoribb kérdéseket és megválaszolta azokat.
11.
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Questions and answers about the health re-evaluation of the glyphosat
BfR collected frequently asked questions about the health re-evaluation of the glyphosat and answered them.
http://www.bfr.bund.de/de/fragen_und_antworten_zur_gesundheitlichen_bewertung_von_
glyphosat-127823.html

***
EuroMix: Az élelmiszerekben előforduló hatóanyagok keverékeinek
jobb egészségügyi kockázatértékelése
Az élelmiszerek számos, káros anyagot tartalmazhatnak, ezek közé tartoznak a környezeti szennyezők és a
növényvédőszer-maradékok is. Az anyagok keverékének kockázatbecslése bonyolult feladat, mert toxikológiai
adatok csak egyedi hatóanyagok esetében állnak rendelkezésre, ezek keverékeire nem. Ezt az akadályt szeretnék
leküzdeni az EU 15 országának tudósai az EuroMix projekt keretein belül a jelenlegi tudás és a későbbi fejlesztések segítségével, új vizsgálati és értékelési stratégia kidolgozásával, valamint alacsony számú állatkísérlettel.
A projekt nagy jelentőséggel bír a fogyasztók védelme érdekében. A munkában 26 intézmény vesz részt, a koordinátor szerepet a Holland Közegészségügyi és Környezeti Intézet (RIVM) látja el.
EuroMix: Better assessment of the health risks associated with mixtures of substances in food
he project aims to provide a sound scientiic basis for experimental identiication of toxic efects of substance
mixtures while at the same time bringing about a reduction in the number of animal experiments in toxicity tests.
http://www.bfr.bund.de/de/presseinformation/2015/18/euromix__gesundheitliches_risiko_von_
stofgemischen_in_lebensmitteln_besser_bewerten-194607.html

***
Az ANSES új feladata a növényvédő szerek, a műtrágyák és a termésnövelő anyagok engedélyezése
A francia élelmiszerbiztonsági hatóság (ANSES) 2010 óta végez független humán-, növény-, állategészségügyi
kockázatértékelési feladatokat és kutatásokat. 2015. július 1-én ünnepelte fennállásának ötéves évfordulóját.
Az évfordulóval kapcsolatosan újabb faladatot kapott a hatóság. Egy 2014. október 13-án elfogadott törvény
felhatalmazza a hatóságot, hogy a korábban a mezőgazdasági minisztérium által végzett növényvédő szer, műtrágya és termésnövelő anyag engedélyezési eljárás ezután az ANSES-hez kerüljön.
New missions for ANSES relating to plant protection products, fertilisers and growing media
Since 2010, in the areas of human health, animal and plant, ANSES conducts risk assessment missions, reference
and research. he Agency is entrusted with new tasks: managing authorizations on the market of plant protection
products, fertilizers, growing media and adjuvants.
https://www.anses.fr/en/content/new-missions-anses-relating-plant-protection-products-fertilisers-andgrowing-media

***
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Élelmiszerbiztonság és táplálkozás 2050-ben
2015. július 17-én az Európai Bizottság Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Főigazgatósága (DG SANTE)
szervezésében került megrendezésre az “Élelmiszerbiztonság és táplálkozás 2050-ben” c. konferencia a milánói
EXPO területén. A konferencia lehetőséget nyújtott az érdekeltek közötti párbeszédre az élelmiszerláncban
újonnan felmerülő kihívásokról, továbbá ezen kérdések kapcsán a jövőbeni politikai döntéshozatal szerepéről.
Továbbá lehetőséget adott arra is, hogy elősegítse a párbeszédet a biztonságos, tápláló, minőségi élelmiszerrel
szemben támasztott fogyasztói elvárásokról, valamint az élelmiszertudomány, a technológia és az innováció
szerepéről, amelyek segítik ezen célok elérését. A globális élelmiszerlánc jövőjét 5 fő tényező befolyásolja majd:
• népességnövekedés, demográia
• a különböző forrásokkal (környezeti is) való gazdálkodás illetve annak elérhetősége
• innováció és technológia
• szociális hozzáállás (attitűd)
• (köz)politika
Conference on Food Safety and Nutrition in 2050
he conference on Food Safety and Nutrition in 2050 – organised by Directorate-General for Health and Food
Safety of the European Commission – provides an opportunity for dialogue among global stakeholders on the
emerging challenges to the food chain and the role of future policy-making in addressing those challenges.
http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/information_sources/events/20150717_safety_nutrition_
en.ht m?ut m_s ource=EFSA+Hig h lig hts&ut m_c amp aig n=202e5190a9-HL_20150708&ut m_
medium=email&utm_term=0_7ea646dd1d-202e5190a9-59504197

***
Az alábbi linken részletes információk találhatóak az Európai Unió
élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó gyors veszély-jelző
rendszeréből
Link>>

Az alábbi linken az Európai Bizottság Egészségügyi és
Élelmiszerbiztonsági Főigazgatóságának élelmiszerlánc-biztonsággal
kapcsolatos legfrissebb hírei találhatók meg
Link>>

***
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Kanada a lovak behozataláról, az Egyesült Államokból
A kanadai lóimportőröket emlékeztették a követelmények ellenőrzésének fontosságára, mielőtt a kanadai határhoz érnek a lovakkal. Az import követelmények a humán- és állategészség védelme érdekében vannak érvényben és bármikor megváltozhatnak egy másik országban bekövetkező állatbetegség okozta járvány miatt.
Amennyiben a követelményeket nem tartják be, a határnál késedelem vagy a belépés visszautasítása fordulhat
elő. Az Egyesült Államokban a közelmúltban bekövetkező vezikuláris stomatitisz (VS) járvány miatt, új import
követelményeket vezettek be Kanadában. A fertőzött területről visszaszállítandó kanadai lónak egy fertőzésmentes államban kell 21 napot eltölteni, és az Ameriai Mezőgazdasági Minisztréium (USDA) tanúsítványa is
szükséges. Fontos megjegyezni, hogy a kanadai származású lovak 60 napos egyesült államokbeli tartózkodás
után elvesztik kanadai státuszukat.
Importing horses from the United States
Canadians are reminded to check Canada’s import requirements before arriving at the border with their horses.
Import requirements are in place to protect human and animal health and may change at any time in response to
an animal disease outbreak in another country. Failure to meet import requirements could result in delays at the
border, or denial of entry.
http://www.inspection.gc.ca/animals/terrestrial-animals/diseases/reportable/vesicular-stomatitis/2015-06-22/
eng/1435004196667/1435004197261

***
Élelmiszerbiztonsági képzés erősítése Kanadában
A Safe Food Canada: he Learning Partnership program szövetségi támogatására 850.000$ hozzájárulást jelentettek be Kanadában. A Safe Food Canada non-proit cég célja az élelmiszerbiztonság fokozása az élelmiszerekkel foglalkozó kanadai alkalmazottak képességeinek összehangolásával. A projekt összehozza az ipar,
tudomány és kormányzat szereplőit egy erősebb élelmiszerbiztonsági rendszer kiépítése érdekében. A tanítást
és képzést az ipar jelenlegi és jövőbeli igényeinek változásához igazítja.
Government of Canada strengthens food safety training
$850,000 was announced in federal funding for Safe Food Canada: he Learning Partnership. Safe Food Canada
is a not-for-proit organization dedicated to enhancing food safety by establishing a consistent set of competencies
for all food workers in Canada.
http://news.gc.ca/web/article-en.do?nid=994189

***
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Kanadai élelmiszerbiztonsági tanácsok barbecue-hoz
A barbecue szezon visszatérte és a július elején tartott Kanada Nap miatt emlékeztették a kanadai lakosságot
az élelmiszerbiztonság fontosságára. A biztonságos ételkezelés, valamint az ártalmas baktériumok szaporodásának és a megbetegedés kialakulásának megelőzése még fontosabb, amikor odakint meleg van. Az élelmiszermérgezések kockázata csökkenthető négy lépés (kézmosás-tisztítás, különválasztás, hőkezelés, hűtés)
követésével.
Government of Canada encourages safe food handling during BBQ season
With the return of barbecue season and because of Canada Day, Government of Canada has asked to pay attention
on food safety. Safe food handling practices are even more important when it’s hot outside to prevent harmful
bacteria from spreading and causing foodborne illness.
http://news.gc.ca/web/article-en.do?nid=993779

***
Folyamatos fenyegetést jelentenek az antibiotikum rezisztens élelmiszer eredetű baktériumok
Az amerikai Betegségmegelőzési és –felügyeleti Központ (CDC) 2015. június 9-én online megjelentetett humán megbetegedési adatai azt mutatják, hogy folytatva a 2013-as trendet, továbbra is folyamatos közegészségügyi veszélyt jelentenek az antibiotikum rezisztens élelmiszer eredetű baktériumok. Folyamatos erőfeszítéseket
tesznek azért, hogy megfékezzék a meggondolatlan antibiotikum használatot, de évente körülbelül 440 000
megbetegedést okoznak az Egyesült Államokban ezek a kórokozók. A Nemzeti Antimikrobiális Rezisztencia
Monitoring Rendszer (NARMS) beteg emberekben, kiskereskedelmi húsokban, és élelmezési célokra tenyésztett állatokban talált, 6 leggyakrabban előforduló élelmiszer eredetű kórokozó antibiotikum rezisztenciájában
változást fedezett fel. 2013-ban a NARMS több mint 5 000 olyan kórokozót tesztelt antibiotikum rezisztenciára,
amely beteg emberből származik. Az eredményeket összehasonlították az előző évi adatokkal, és értékelték a
változásokat a rezisztens mintákban. A NARMS 2013. évi jelentése elérhető a CDC oldalán.
Antibiotic resistance in foodborne germs is an ongoing threat
Each year, antibiotic-resistant infections from foodborne germs cause an estimated 440,000 illnesses in the United States. he National Antimicrobial Resistance Monitoring System (NARMS) tracks changes in the antibiotic
resistance of six types of common foodborne germs found in ill people, retail meats, and food animals. In 2013,
NARMS tested more than 5,000 germs from sick people for antibiotic resistance and compared them with previous
years’ data to assess changes in resistance patterns.
http://www.cdc.gov/media/releases/2015/a0609-antibiotic-resistance.html

***
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Az élelmiszerbiztonságra fókuszál a CDC alapította New Business Pulse
Az amerikai Betegségmegelőzési és –felügyeleti Központ (CDC) által 2015. június 17-én útjára indított alapítvány arra fókuszál, hogy hogyan veszi fel a harcot a CDC az élelmiszer eredetű megbetegedések ellen annak
érdekében, hogy megvédje az amerikai fogyasztókat és vállalkozásokat a szennyezett élelmiszerektől. Kiemelik
azokat az élelmiszerbiztonsági kihívásokat, melyekkel valamennyi vállalkozás szembesül, illetve létrehoznak
egy kérdezz – felelek felületet, melyen élelmiszerbiztonsági szakember válaszol a feltett kérdésekre. Az oldalon
található egy interaktív infograika, amely hasznos tényeket, linkeket, irányelveket és forrásokat nyújt. Az új
oldal elérhetősége: http://www.cdcfoundation.org/businesspulse.
CDC Foundation’s new Business Pulse focuses on Food Safety
Business Pulse: Food Safety, has been launched by the CDC Foundation, focuses on how the Centers for Disease
Control and Prevention (CDC) ights foodborne diseases to protect American consumers and businesses from
contaminated foods. his issue highlights food safety challenges faced by all businesses, as well as a question-andanswer feature with a food safety expert.
http://www.cdc.gov/media/releases/2015/a0617-cdc-foundation-food-safety.html

***
Nyers, fagyasztott töltött csirke okozott két Salmonella Enteritidis járványt
Az amerikai betegségmegelőzési és –felügyeleti Központ (CDC) és az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériumának Élelmiszerbiztonsági és –felügyeleti Hivatala (USDA FSIS) két, több államra is kiterjedő
Salmonella Enteritidis járvány kivizsgálását végzi, melyeket nyers, fagyasztott töltött csirkével hoztak összefüggésbe. Az első megbetegedésben hat fő fertőződött Salmonella Enteritidis törzzsel. Ö főt Minnesota államból, egy főt Wisconsin államból jelentettek, közülük két fő került kórházba. Halálesetről nem érkezett jelentés.
A második megbetegedést Minnesota államból jelentették, melyben három fő fertőződött különböző Salmonella Enteritidis törzsekkel, ketten kórházba kerültek, halálesetről itt sem érkezett jelentés. 2015. július 12-én a
Barber Foods 1,7 millió font értékű fagyasztott nyers töltött csirkét hívott vissza, melyek vélhetően Salmonella
Enteritidis-el szennyeződtek. A visszahívott termékek listája, és bővebb információ elérhető a CDC honlapján.
Two outbreaks of Salmonella Enteritidis infections linked to raw, frozen, stuffed chicken entrees
Several states, CDC, and the USDA FSIS are investigating two outbreaks of Salmonella Enteritidis infections linked to raw, frozen, breaded and pre-browned stufed chicken entrees. In one outbreak, six people infected with a
strain of Salmonella Enteritidis, in the second outbreak, three people infected with a diferent strain of Salmonella
Enteritidis have been reported.
http://www.cdc.gov/salmonella/frozen-chicken-entrees-07-15/index.html

***
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Élő háztáji baromi okozott 4 különböző, több államot érintő humán Salmonella fertőzést
Az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériumának Állat és Növény-egészségügyi Ellenőrző Szolgálata
(USDA APHIS) valamint az amerikai Betegségmegelőzési és –felügyeleti Központ (CDC), a népegészségügyi,
az állategészségügyi és mezőgazdasági tisztviselők élő baromival összefüggésbe hozott, több államra kiterjedő humán Salmonella megbetegedések kivizsgálását végzik. 2015. június 29-én 40 államból jelenttették, hogy
a járványokban összesen 181 fő fertőződött meg Salmonella törzsekkel. 33 beteg került kórházba, halálesetről
nem érkezett jelentés. Az epidemiológiai, laboratóriumi és nyomonkövetéses vizsgálatok eredménye alapján, a
humán Salmonella megbetegedéssel járó 4 járvány között a kapcsolat a csibékkel, kiskacsákkal, és keltetőkből
származó más élő baromikkal történt közvetlen érintkezés. 95 kikérdezett betegből 82 számolt be élő baromival történt közvetlen érintkezésről a megbetegedésüket megelőző héten.
Four multistate outbreaks of human Salmonella Infections linked to live poultry in backyard flocks
CDC, public health, veterinary, and agriculture oicials in many states and the U.S. Department of Agriculture’s
Animal and Plant Health Inspection Service (USDA APHIS) are investigating four multistate outbreaks of human
Salmonella infections linked to contact with live poultry. As of June 29, 2015, 181 people infected with the outbreak
strains of Salmonella have been reported from 40 states. Epidemiologic, laboratory, and traceback indings have
linked these four outbreaks of human Salmonella infections to contact with chicks, ducklings, and other live poultry
from multiple hatcheries.
http://www.cdc.gov/salmonella/live-poultry-07-15/index.html

***
Az FDA lépéseket tesz annak érdekében, hogy eltávolítsa
a feldolgozott élelmiszerekben lévő mesterséges transzzsírsavakat
A tudományos bizonyítékok áttekintése alapján az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszer-ellenőrzési Hivatal (FDA)
2015.06.16-án véglegesítette azt az állásfoglalást, mely szerint a részlegesen hidrogénezett olajok (PHOs), –
amelyek a mesterséges transzzsírok elsődleges étrendi forrásai a feldolgozott élelmiszerekben –, nem tartoznak az „általában biztonságosnak elismert” vagy GRAS csoportba, így az élelmiszer előállítóknak 3 évük lesz
arra, hogy eltávolítsák a PHOs-t a termékekből. Ez a megállapítás szigniikánsan csökkenteni fogja a PHOs
használatát az élelmiszer ellátásban. 2006 óta az élelmiszergyártók kötelesek feltüntetni a transzzsírtartalomra
vonatkozó információt az élelmiszerek címkéjén. Az FDA becslése szerint 2003 és 2012 között a fogyasztók
transzzsír bevitele a szabályozásnak köszönhetően legalább 78%-al csökkent. Annak ellenére, hogy a transzzsír
bevitel jelentősen csökkent, a jelenlegi bevitel még mindig népegészségügyi problémát jelent. Az FDA egy 3
évig tartó türelmi időszakot határozott meg, ami alatt a cégek vagy PHOs nélkül gyártják a termékeket, vagy
kérvényt nyújtanak be arra vonatkozóan, hogy az FDA engedélyezze a PHOs egyedi felhasználását. A türelmi
időszakot követően nem adhatnak emberi fogyasztásra szánt élelmiszerhez PHOs-t, kivéve, ha az FDA másként nem engedélyezi.
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The FDA takes step to remove artificial trans fats in processed foods
Based on a thorough review of the scientiic evidence, the U.S. Food and Drug Administration inalized its
determination that partially hydrogenated oils (PHOs), the primary dietary source of artiicial trans fat in
processed foods, are not “generally recognized as safe” or GRAS for use in human food.
http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm451237.htm

***
Az 1080-as formula használata Új-Zélandon
Az 1080-as formula kémiai neve nátrium-luoracetát, amelyet olyan kártevők irtására alkalmaznak, mint
oposszumok, patkányok, hermelinek. A formula Nyugat-Ausztrália, Dél-Amerika és Dél-Afrika növényeiben,
a természetben is megtalálható toxin, de általános használatra ipari körülmények között állítják elő, amely
egyaránt toxikus emlősökre és emberekre. A mezőgazdaságban elengedhetetlen ahhoz, hogy a turberkolózis
(TB) terjedését megakadályozzák szarvasok és szarvasmarhák között, emellett az őshonos növény- és állatállomány védelmében is fontos szerepet játszik. Jelen állás szerint az 1080 a legmegfelelőbb fegyver a kártevők,
és az általuk terjesztett betegségek elleni harcban. A formula használatát szigorúan szabályozzák az 1966-os
Veszélyes Anyagok és Új Organizmusok törvénye (HSNO) alapján, amely szerint annak visszakövethetőnek
kell lennie, és csak engedéllyel rendelkező gazdák alkalmazhatják. Használaton kívül biztosítani kell veszélytelen tárolását és megsemmisítését. 2007-ben az új-zélandi Környezetvédelmi Hatóság (EPA) megvizsgálta az
1080-at a HNSO alapján, és arra a következtetésre jutott, hogy nincs használható alternatívája a formulának,
ezért a használatát folytatják olyan területeken, ahol az őshonos növényzet és a mezőgazdasági termelés egyébként veszélyben lenne.
MPI: learn more about 1080
1080 is a vital tool for protecting New Zealand’s native plants and animals and controlling the spread of tuberculosis
(TB) in cows and deer. Its chemical name is sodium luoroacetate and it’s used to control pest species, like possums,
rats, and stoats. It is a man-made reproduction of a naturally occurring toxin. Use of 1080 is strictly controlled in
New Zealand under the Hazardous Substances and New Organisms Act (HSNO) 1996.
http://www.foodprotection.govt.nz/government-response/learn-more-about-1080/

***
IARC értékelés jelent meg három anyagról
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) specializált rákkutató szervezete, a Nemzetközi Rákkutató Ügynökség (IARC) értékelte három anyag, a gamma-hexaklórciklohexán (lindán) és diklórdifeniltriklóretán (DDT)
inszekticidek, valamint a 2,4-diklórfenoxiecetsav (2,4 D) herbicid karcinogenitását. A legújabb tudományos
irodalom alapos áttekintése után a 13 országból származó, 26 szakértőből álló munkacsoport a lindánt humán
karcinogén osztályba sorolta (Group 1). A DDT-t valószínűleg humán karcinogén (Group 2A) osztályba so18.
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rolta, mivel elegendő bizonyíték van arra, hogy a kísérleti állatokban rákot okoz, de humán karcinogenitására
korlátozott bizonyíték van. A 2,4-D herbicidet a lehetséges humán karcinogén (Group 2B) osztályba sorolták,
a nem megfelelő humán bizonyítékok, és korlátozott állatkísérletes bizonyítékok alapján. Az értékelések öszszefoglalói a he Lancet Oncology tudományos lapban olvashatók, és részletesen megjelennek majd az IARC
Monográiákban.
IARC Monographs evaluate DDT, lindane, and 2,4-D
he International Agency for Research on Cancer (IARC), the specialized cancer agency of the World Health
Organization (WHO), has evaluated the carcinogenicity of the insecticides gamma-hexachlorocyclohexane
(lindane) and dichlorodiphenyltrichloroethane (DDT), and the herbicide 2,4-dichlorophenoxyacetic acid
(2,4-D).
http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2015/pdfs/pr236_E.pdf

***
A 80. JECFA ülés értékelése
A FAO/WHO élelmiszer-adalékanyagokkal foglalkozó közös szakértői bizottságának (JECFA) ülése 2015. június 16-25. között Rómában került megrendezésre, különböző adalékanyagok és szennyezőanyagok értékelésének céljával. A Bizottság feladatai:
a) az élelmiszer-adalékanyagok értékelésére vonatkozó alapelvek kidolgozása,
b) bizonyos adalékanyagok biztonságosságának és/vagy étrendi expozíciójának értékelése,
c) bizonyos szennyezőanyagok toxikológiai értékelése és
d) bizonyos élelmiszer-adalékanyagok speciikációinak áttekintése és elkészítése.
A Bizottság hat élelmiszer-adalékanyag és két szennyezőanyag-csoport biztonságosságát értékelte, elvégezte egy
adalékanyag étrendi expozícióbecslését és kilenc másik élelmiszer-adalékanyag speciikációit vizsgálta felül.
80th meeting of JECFA – Summary and Conclusions
A meeting of the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA) was held in Rome, Italy, from 16
to 25 June 2015. he purpose of the meeting was to evaluate certain food additives and contaminants.
http://www.fao.org/ileadmin/user_upload/agns/pdf/jecfa/Summary_report_of_the_80th_JECFA_meeting.
pdf

***
FAO/WHO élelmiszerbiztonsági kockázatkommunikációs képességfejlesztő program
Fontos, hogy az országok nemcsak az élelmiszerbiztonsági veszélyek azonosítására, megelőzésére és csökkentésére legyenek felkészültek, hanem megfelelően kommunikálják a kockázatokat az élelmiszerlánc szereplői
felé. Az Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezet (FAO) és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) felis19.
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merte, hogy globális szinten szükséges egy élelmiszerbiztonsági kockázatkommunikációs útmutató kialakítása.
Ennek érdekében egy új képzési programot alakítottak ki közösen a globális kapacitás növelésére. A tréning
program – melynek közzététele hamarosan várható – ösztönzi az országokat, hogy készítsenek és értékeljék
kockázatkommunikációs terveiket és gyakorlatukat és tanuljanak saját és más országok korábbi tapasztalataiból. A program része egy átfogó útmutató kézikönyv megjelenése is. A tréning programot előzetesen tesztelték
két regionális FAO workshop (Budapesten júniusban, és Bangkokban májusban) alkalmával.
FAO/WHO develop a new resource for improving risk communication capability in food safety
It is important for countries to be prepared to not only identify, prevent, and mitigate food safety threats, but to
also appropriately communicate risks to stakeholders in the food chain. he Food and Agricultural Organization
(FAO) and World Health Organization (WHO) have recognized a global need to develop guidance for countries in
food safety risk communication. hey have therefore jointly developed a new training programme to build global
risk communication capacity for food safety.
http://www.fao.org/ileadmin/user_upload/agns/news_events/FAO_RC_Highlight.pdf

***
Kockázat kommunikáció az SPS-nél
A Világkereskedelmi Szervezet (WTO) SPS Bizottságának (Agreement on Sanitary and Phytosanitary measures)
workshopján Genben a Codex Titkárság is részt vett. Az egyik szekcióban a kockázatkommunikációval és
fontosságával foglalkoztak. A panel (melyben az IPPC, OIE és IICA szervezetek képviselői is részt vettek),
a kockázatkommunikáció és krízis kommunikáció közti különbséget is tárgyalta, továbbá a kockázatbecslés
és kockázatkezelés kockázatkommunikációvá alakításának módjait, valamint a kockázatbecslők/kezelők közti
kommunikáció javításának módját. A Codexben jelenleg a CAC/GL 62-2007 útmutatóban van iránymutatás a kockázatkommunikációra. A dokumentum hangsúlyozza az érdekelt felek aggályaival kapcsolatos információcsere fontosságát. A jó kockázatkommunikációval elkerülhető a piacok károsodása. A következmények
költségesek lehetnek azonban, ha a hatóság túl korán tesz lépéseket és előzetes eredmények alapján túl korán
kommunikálja adott élelmiszer okozta megbetegedés vélhető forrását (pl. a 2011 évi E. coli O104:H4 járvány
Németországban).
Risk communication at SPS
he Codex Secretary was taking part in a workshop run by the SPS Committee of the WTO. One session has been
dealing with risk communication and its importance. he panel, which also included representatives of IPPC,
OIE and IICA, discussed diferences between risk communication and crisis communication, how to translate
risk assessment and risk management into risk communication and how to improve communication between risk
assessors and risk managers.
http://www.codexalimentarius.org/roster/detail/en/c/308434/

***
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Norovírus járvány egy bentlakásos iskolában (Ausztria, 2014.)
Az International Journal of Infectious Diseases című tudományos folyóirat júniusi számában osztrák szerzők egy
bentlakásos iskolában 2014-ben bekövetkezett norovírus járványról számolnak be. 2014 januárjában a bentlakásos osztrák iskolában bélhurutos megbetegedéseket jelentettek. Az iskolai büfé és egy közeli kebab étterem
környezeti tesztje is pozitív volt norovírusra. A hatóságok a járvány eredetének megtalálása céljából vizsgálatokat végeztek. 144 tanuló közül 28 betegedett meg. Az ott lakókat kikérdezték az elmúlt időszakban fogyasztott
ételekről. Azok a gyermekek, akik két napon belül kebabot fogyasztottak közel 10-szeres valószínűséggel betegedtek meg, mint akik nem ettek kebabot. Az érintett gyermekek, ill. az étterem dolgozóinak székletmintáit
megvizsgálták, és azt találták, hogy több beteg gyermek mintájában található vírus genotípusa és három tünetmentes dolgozó mintájában található vírus genotípusa megegyezett. A vizsgálat szerint a járványt valószínűleg
a kebab okozta, melyet norovírus hordozó dolgozók készítettek el. A szerzők felhívják a igyelmet, hogy az
élelmiszerrel dolgozók szigorúan tartsák be a higiéniai előírásokat és ne nyúljanak kesztyű nélkül fogyasztásra
kész élelmiszerekhez, hogy az élelmiszer eredetű járványok kockázatát minimalizálják.
A norovirus outbreak in a boarding school, Austria 2014
An Austrian boarding school reported a gastroenteritis cluster on 10 January, 2014. Environmental swabs from
the school cafeteria and a nearby kebab restaurant tested positive for norovirus. he outbreak was investigated to
identify its source(s). he kebab prepared by norovirus-positive restaurant workers was the most likely outbreak
source. Authors recommend that food handlers strictly comply with hand hygiene and avoid bare-handed contact
with ready-to-eat food to minimize the risk of foodborne infection.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26073003

***
A 100%-os gyümölcslé-fogyasztás hatása a gyermekek testsúlyára
A 100% -os gyümölcslé fogyasztás megítélése a gyermekek testtömegére gyakorolt esetleges káros hatása miatt, valamint hogy ezek alapvető fontosságú táplálékokat szorítanak ki az étrendből, ellentmondásos. Amerikai
kutatók a Critical Reviews in Food Science and Nutrition című tudományos folyóirat megjelenés alatt álló számában áttekintették a szakirodalomban 1995-2013 között a témában megjelent tanulmányokat. 22 tanulmány
adatai azt mutatták, hogy adott energiabevitel mellett a 100%-os gyümölcslé-fogyasztás és az elhízás között
nincs kapcsolat. Nyolc tanulmány alapján kevés bizonyíték arra utal, hogy a 100% gyümölcslevet fogyasztó
gyermekek nagyobb mennyiségű élelmirostot, C vitamint, magnéziumot és káliumot fogyasztanak. A vizsgálatok arra utalnak, hogy a 100%-os gyümölcslé-fogyasztás hasznos tápanyagokat szolgáltathat anélkül, hogy a
gyermekkori elhízáshoz hozzájárulna.
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Impact of 100% fruit juice consumption on diet and weight status of children
Consumption of 100% fruit juice remains controversial for its potential adverse impact on weight and displacement
of essential foods in the diets of children. A systematic review of the literature published from 1995-2013 was
conducted using the PubMed database to evaluate associations between intake of 100% FJ and weight/adiposity
and nutrient intake/adequacy among children one to 18 years of age. Evidence suggests that consumption of 100%
fruit juice may provide beneicial nutrients without contributing to pediatric obesity.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26091353

***
Az EU területére az utasok által repülőn illegálisan behozott állati eredetű termékekben
újfajta verotoxikus E. coli és multirezisztens E. coli mutatható ki
Az International Journal of Food Microbiology című tudományos folyóirat megjelenés alatt álló számában
magyar, szlovén, osztrák és német kutatók az európai repülőtereken (Ausztriában, Szlovéniában és Németországban) az utasoktól elkobzott illegálisan behozott állati eredetű termékekben található verotoxikus valamint multirezisztens E. coli baktériumokat vizsgálták. A vizsgált 1526 mintában 15 esetben (a minták
1%-ában) mutattak ki verotoxikus E. coli baktériumot, főként Törökországból és a balkán országokból származó kemény sajtokban. A baktériumok vizsgálata során megállapították, hogy a baktériumok genetikailag sokfélék, és három eddig ismeretlen típussal is találkoztak. 113, a bécsi repülőtéren elkobzott mintából
izolált E. coli-t vizsgáltak multirezisztencia szempontjából hat antimikrobiális szerrel. A minták 0,9%-ában
a baktériumok multirezisztensek voltak. Ez az első olyan kísérleti tanulmány, amely felhívja a igyelmet,
hogy az illegálisan repülőkön behozott állati eredetű termékek új típusú patogén E. coli forrásai lehetnek
Európában.
Virulence and antimicrobial resistance determinants of VTEC and of multidrug-resistant E. coli
from foods of animal origin illegally imported to the EU by flight passengers
he aim of this study was to reveal phenotype/genotype characteristics of verotoxigenic Escherichia coli (VTEC)
and multidrug resistant E. coli in food products of animal origin coniscated as illegal import at Austrian,
German and Slovenian airports. he testing of 1526 samples resulted in 15 VTEC isolates (1.0%) primarily
isolated from hard cheese from Turkey and Balkan countries. Results demonstrated high genetic diversity and
identiied three new sequence types (STs).
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26148965

***
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Élelmiszerbiztonság a médiában / Food safety in the media
Kiemelt élelmiszerbiztonsági témájú hírek a magyar médiában/
Food Safety in focus in the Hungarian media
Kiemelt hírek a NÉBIH honlapján
Egérpiszok és lejárt alapanyagok egy fővárosi cukrászüzemben
Lakossági bejelentés alapján egy budapesti cukrászüzemben tartott ellenőrzést július közepén a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Kiemelt Ügyek Igazgatósága (NÉBIH KÜI), ahol többek közt egérpiszok, lejárt
minőség megőrzési idejű és jelöletlen alapanyagok, késztermékek sora fogadta a szakembereket. Az üzem egészét a takarítatlanság jellemezte: a padozat, a mennyezett, az oldalfalak koszosak, a gyártásra használt eszközök
pedig penészesek voltak. A helyszínen a megfelelő tárolási hőmérsékletet nem minden esetben biztosították,
emellett az élelmiszereket, a kész- és félkész termékeket, alapanyagokat, valamint a hulladékot mind egy helyiségben tárolták. Az élelmiszer csomagolására használt anyagok felülete porral szennyezett volt. Az üzemben
– jogszabályellenes módon – visszadolgozási tevékenységet is végeztek, azonban, a napi gyártási és egyéb dokumentációkhoz hasonlóan, ez a folyamat sem volt nyomonkövethető. A NÉBIH KÜI a vizsgálat során 2,7 tonna
alapanyagot és készterméket foglalt le. Az eljárás még folyamatban van, az érintett cég milliós nagyságrendű
bírságra számíthat. További információ elérhető a NÉBIH honlapján.
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/egerpiszok-es-lejart-alapanyagok-egy-fovarosi-cukraszuzemben

***
Fokozottan ellenőrzi a dinnyeárusokat a NÉBIH
Több mint egy tonna, ismeretlen eredetű görögdinnyét foglalt le egy fejér megyei, főút mellett árusító termelőtől a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) Kiemelt Ügyek Igazgatósága (KÜI). A termelő
hazai termékként árulta portékáját, a helyszíni ellenőrzés azonban bebizonyította, hogy a dinnye nem származhatott saját termőföldjéről. Az élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság kiemelt igyelmet fordít a nyári szezonális
termékek ellenőrzésére, különösen – az elmúlt évek piaci problémái miatt – a görögdinnyére. A vizsgálatok
komplexek, többek között kiterjednek a forgalmazási minőség szabványoknak való megfelelés ellenőrzésére, a
nyomonkövethetőség biztosítására, valamint a származás megfelelő jelölésére is.
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/fokozottan-ellenorzik-a-dinnyearusokat

***
Útmentén árult zöldségeket és gyümölcsöket ellenőrzött a NÉBIH
Forgalmas közutak mellett árult zöldségeket és gyümölcsöket vizsgálat a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH), hogy megnézze, mekkora az autóforgalomból adódó, egészségre káros anyagokkal való
szennyeződés kockázata. Elsősorban olyan termékeket mintáztak, amelyek tömegükhöz képest nagy felületűek
(pl. paprika), könnyen megtapadhat rajtuk a szennyeződés vagy a por (pl. szamóca), vagy a szezonális termékek miatt kevesebb fogy belőlük (pl. alma), ezért tovább vannak kitéve a lehetséges szennyező hatásoknak.
Az eredményének azt mutatták, hogy az ilyen körülmények között végzett árusítás során nem növekszik a ká23.
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ros anyagok szervezetbe jutásának kockázata. Ennek ellenére a zöldségek és gyümölcsök fogyasztás előtti megmosása – az egyéb élelmiszerbiztonsági kockázatok kivédése miatt – változatlanul javasolt. További információ
az eredményekről elérhető a NÉBIH honlapján.
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/utmenten-arult-zoldsegeket-es-gyumolcsoket-ellenorzott-a-nebih

***
Élelmiszerbiztonsági jó tanácsok fesztiválozóknak
A nyár sok iatal és idős számára a fesztiválozást jelenti, a fesztivál pedig a kikapcsolódást szolgálja, így fontos,
hogy az élelmiszerek és italok fogyasztása ne ronthassa el a szórakozást. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztosági
Hivatal (NÉBIH) tájékoztató anyagában összegyűjtötte a legfontosabb élelmiszerbiztonsági szabályokat, melyek betartásával megelőzhetők az élelmiszer eredetű megbetegedések. A tájékoztató az alábbi szempontokra
tér ki:
• Csak megbízható árustól vásároljunk élelmiszert, ételt!
• Milyen az ideális élelmiszerárus?
• Ügyeljünk a higiéniára!
• Fogyasszunk sok folyadékot, de nem mindegy, hogy mit!
• Ételmérgezés kisokos
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/elelmiszer-biztonsagi-jo-tanacsok-fesztivalozoknak

***
Olasz borokat hívnak vissza a polcokról
Az olasz hatóságok zárolták az egyik legnagyobb olasz borászat, a Cantine Brusa készleteit és jövedéki törvénysértés miatt eljárást indítottak a több hazai importőrnek is szállító cég ellen – értesült a Hegyközségek Nemzeti
Tanácsa (HNT). A szervezet az olasz importborokkal kapcsolatos aggályait azonnal jelezte a Földművelésügyi
Minisztériumnak és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnak (NÉBIH), továbbá felkérték az illetékes
hatóságokat, hogy a betárolt, vagy már forgalomba került tételek esetében kiemelten ellenőrizzék az olasz eredetű borokat.
http://www.elelmiszer.hu/cikk/olasz_borokat_hivnak_vissza_a_polcokrol

***
Ismét felütötte a fejét az Ebola Libériában
Libériában július elején már a harmadik embernél mutatták ki, hogy Ebolával fertőzött, két hónappal azután,
hogy az országot az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Ebola-mentesnek nyilvánította. A járvány megfékezésére szervezett libériai akciócsoport vezetője úgy véli, hogy mindhárom fertőzött személy egy faluból származott és kutyahúst ettek a közelmúltban. A kontinensen többször pusztított Ebola járvány, legtöbbször az ott
élő emberek a majomhús evése okán fertőződtek meg a vírussal. Miután ez kiderült, a legtöbb nyugat-afrikai
24.
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ország betiltotta a vadon élő állatok húsának fogyasztását. A három új libériai ebolás közül az egyik meghalt.
A másik kettő állapota stabilnak bizonyult.
http://www.life.hu/drlife/20150703-ismet-felutotte-a-fejet-az-ebola-liberiaban.html

***
Kiemelt élelmiszerbiztonsági témájú hírek a külföldi médiában /
Food Safety in focus in the international media
Salmonella járvány okozta haláleset és 262 megbetegedés Észak-Karolinában
Július elején 262 ember betegedett meg és egy haláleset is történt Salmonella baktérium miatt, amelynek forrása egy Lexington városi barbecue étterem volt. A megbetegedettek közül több, mint egy tucat szorult kórházi kezelésre. Az este legalább 19 megyét az államban, és öt másik államot is érintett. A tesztek azt mutatták,
hogy mind a BBQ minták, mind pedig a vendégek, akik fogyasztottak belőlük pozitívak voltak Salmonella
Typhimurium-ra, mivel az össze minta azonos PFGE mintát mutatott (mint egy DNS ujjlenyomat). Legalább
hat ember indít pert az étterem ellen.
http://www.foodsafetynews.com/2015/07/at-least-30-sickened-ater-dining-at-north-carolina-restaurant/#.
VZVLUxvtmko

***
UK FSA: a Nestlé Maggi tésztái nem tartalmaznak ólmot
Az brit élelmiszerbiztonsági hatóság (FSA) megerősítette, hogy a vizsgálati minták eredményei alapján, az UKban forgalmazott Nestlé instant termékek nem tartalmaznak felesleges ólmot (megfelelnek az EU előírásainak)
és nem veszélyesek az emberi fogyasztásra. A szakemberek összegyűjtöttek kb. 900 mintát a „2-perces” termékből, köztük olyan változatot is, amelyet Indiából importáltak, de az ólomszintet a megengedett határokon belül
mérték. Az FSA a Nestlé vállalat által kapott eredményeket is elemezte. Az FSA azután kezdte meg vizsgálatait,
hogy India korábban betiltotta a MAGGI Noodles instant tészták forgalmazását, mivel a hatóságok néhány
vizsgálati mintában magas ólomszintet mértek, valamint nem jelölt nátrium-glutamátot mutattak ki, ezért a
Nestlé visszahívott és megsemmisített mintegy 400 millió csomagot tésztát.
http://www.foodsafetynews.com/2015/07/uk-food-standards-agency-maggi-noodles-do-not-contain-excesslead/#.VZVLaBvtmko

***
USA: Vita az Argentínából és Brazíliából történő marhahús import körül
Az Amerikai Mezőgazdasági Minisztérium Állat- és Növényi-egészségügyi Felügyelete (USDA APHIS) július
elején felfüggesztette az Észak-Argentínából és 14 brazil államból történő marhahús behozatalának tilalmát,
ugyanakkor a jogszabályi változások aggodalomra adnak okot a ragadós száj- és körömfájás megbetegedések
25.
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(FMD) kockázatával kapcsolatban. A Felügyelet arra a következtetésre jutott, hogy Argentína és Brazília képes
megfelelni az amerikai importtanúsítási követelményeknek, és az APHIS kockázatértékelése azt mutatja, hogy
a friss (hűtött vagy fagyasztott) marhahús biztonságosan importálható, feltéve hogy a megfelelő körülményeket
biztosítják, és az USA-ba szállított hús nem hordozza az FMD vírust. Ezek az országok ugyanezekkel a feltételekkel már évek óta importálnak friss marha- és bárányhúst is – az APHIS elmondása szerint. A Nemzeti Állattenyésztők Szövetsége azonban attól tart, hogy a tiltás feloldása veszélyezteti az USA állattenyésztési ágazatát,
ráadásul egy esetleges járványnak nem csak humán egészségügyi kockázata lehetnek, hanem állatállományok
karanténba zárását vagy felszámolását is jelentheti, nem beszélve a fogyasztói bizalom elvesztéséről és a lehetséges gazdasági károkról. Az egyik képviselő úgy nyilatkozott: a legutóbbi ellenőrzések alapján hiányosságok
vannak mind az argentin, mind pedig a brazil élelmiszer-felügyeleti rendszerben.
http://www.foodsafetynews.com/2015/07/ban-lifted-on-beef-imports-from-argentina-brazil/#.
VZVLghvtmko

***
Cyclospora járvány 113 embert érintett Texasban
Egymásután a harmadik nyár, hogy Texasban Cyclospora járvány fordul elő. Idén eddig 113 megbetegedést
jelentettek. A hatóságok azon dolgoznak, hogy megtalálják az eset forrását. Kórházi kezelésre senki sem szorult, halálesetet nem jelentettek. A Cyclospora egy egysejtű parazita, amely olyan tüneteket okoz, mint a vizes
hasmenés, hasi görcsök, hányinger. Leggyakrabban élelmiszer és víz által közvetített ürülékkel – amelyben
benne van a parazita – terjed. A tünetek napok vagy akár hetek múlva kezdődhetnek, így különösen nehéz
beazonosítani a megbetegedés forrását. Ha nem kezelik, a fertőzés hetekig, de akár hónapokig is tarthat.
2013 (469 ember) és 2014 (126 ember) nyarán sok texasi-t betegített meg a parazita, amelyet mindkét esetben
Mexikóból importált friss gyümölcs és zöldségtermékek okozták.
http://www.foodsafetynews.com/2015/06/cyclospora-outbreak-in-texas-sickens-54/#.VZVLlhvtmko

***
FAO/WHO: a karragén mennyisége csecsemőtápszerekben nem ad okot aggodalomra
Július elején Genben ülésezett a FAO/WHO élelmiszer-adalékanyaggal foglalkozó szakértői bizottsága
(JECFA), amely arra a következtetésre jutott, hogy a karragén használata csecsemőtápszerekben, vagy speciális gyógyászati célokra szánt készítményekben 1000 mg/l mennyiségben nem ad okot aggodalomra. A tengeri
alga iparral foglalkozó szervezet, a Marinalg International szerint az alga eredetű, stabilizálásra használt anyag
csecsemőtápszerekben „jelentős pozitív hatással bírhat a termékre, beleértve, hogy a létfontosságú tápanyagok
stabilak maradnak és elérhetőek a csecsemők számára. A karragént azonban gyomor- és bélrendszeri panaszokkal is összefüggésbe hozzák.
http://www.foodsafetynews.com/2015/06/faowho-committee-carrageenan-not-of-concern-in-infantformula/#.VZVLphvtmko

***
26.
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Tanulmány: A szélsőséges időjárási viszonyokkal a Salmonella fertőzések száma is emelkedik
Egy újabb kutatás szerint a klímaváltozás talán több hátránnyal jár, mint az egyre szélsőségesebb időjárási viszonyok. Ezek az események úgy tűnik a Salmonella járványok fokozott kockázatával is járnak. Az amerikai
Marylandi Egyetem kutatásai alapján és az Environment International-ben közölt tanulmány szerint a Salmonellával megbetegedettek aránya minden alkalommal növekszik, amint Maryland-ben szélsőséges időjárási események tapasztalhatók. A kutatók megigyelték, hogy a Salmonella fertőzés kockázata 4,1 százalékkal
nő Marylandben minden alkalommal meleg vagy csapadékos időjárás esetén. Tekintettel arra, hogy számos
éghajlatot vizsgáló tanulmány a következő évtizedekben egyre gyakoribb és intenzívebb szélsőséges időjárási
eseményeket jósol, az egészségügyi tisztviselőknek és a közösségeknek számolniuk kell további élelmiszer
eredetű megbetegedésekkel járó terhekkel – mondta Amir Sapkota epidemiológiai és biostatisztikai professzor, a tanulmány vezető szerzője. Ugyanis a rendkívüli időjárási körülmények pontosan azt nyújtják a
baktériumoknak, amire szükségük van, hiszen a növekvő hőmérséklet és a csapadékos idő elősegíti növekedésüket, ráadásul az extrém időjárási körülmények áradásokat is okoznak, amely növeli a gyors továbbterjedés lehetőségét.
http://www.foodsafetynews.com/2015/07/study-salmonella-infections-rise-with-extreme-weather-events/#.
VZqBPBvtmko

***
Több mint 180 gyereket érint élelmiszer eredetű megbetegedés Pakisztánban
Több mint 180 gyerek lett rosszul Pakisztán egyik városának árvaházában július elején, miután „selejtes” ételből fogyasztottak. Reggeli után a gyerekeket három különböző kórházba szállították, miután hasi fájdalmakra
és az élelmiszer eredetű megbetegedések más tüneteire panaszkodtak. Egy helyi lap szerint a gyerekek egy része
nem volt öntudatánál, mások hányni kezdtek, vagy hasmenéses és gyomor- és bélrendszeri panaszaik voltak.
Az egyik orvos nyilatkozata szerint a gyerekek kifogásolható élelmiszerből ettek, ami ételmérgezéshez vezetett.
Az árvaház vezetője elmondta: a gyerekek jól tápláltak voltak és csak minőségi élelmiszert kaptak. A gyerekek
tejet és kenyeret reggeliztek, amelyből a hatóságok mintát vettek a laboratóriumi vizsgálatokhoz.
http://www.foodsafetynews.com/2015/07/more-than-180-children-sickened-by-foodborne-illness-inpakistan/#.VaeYx6Ttmko

***
A biztonságosabb szüretelésért várjunk 24 órát esőzés és öntözés után
A mezőgazdasági termelőknek legalább 24 órát kellene várniuk esőzés vagy öntözés után, mielőtt megkezdik terményeik szüretelését a Cornell Egyetem egy újabb kutatása alapján, amelyet nemrégiben publikálták,
ugyanis a csapadéktól nedvessé vált talaj jobban elősegíti az olyan baktériumok növekedését, mint a Listeria
monocytogenes vagy az E. coli. A kutatók számos területet megvizsgáltak New York államban és azt találták,
hogy 25% nagyobb annak az esélye, hogy Listeria-val szennyezett terméket találjanak közvetlen esőzés, vagy
27.
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öntözés után. Azonban a 24 órát megvárva, a Listeria jelenlét visszaugrik a kiindulási szinthez. A tanulmányt a
Center for Produce Safety szervezet támogatta, és az Applied and Environmental Microbiology júliusi számban
jelent meg.
http://www.foodsafetynews.com/2015/07/study-for-a-safer-harvest-its-best-to-wait-24-hours-after-rainirrigation/#.VaecU6Ttmko

***
Közel 2000 ember betegedett meg „mérgezett” cukorka miatt a Fülöp-szigeteken
Legalább 1925 ember – nagyrészt iskolás gyerek – lett rosszul a Fülöp-szigetek déli részén miután gyümölcsízesítésű cukorkát evett és 66-an kórházi kezelésre is szorultak. A hatóságok vizsgálják a lehetséges okokat.
Még nem tudni, hogy a helytelen előállítás vagy szándékos mérgezés okozta-e a történteket. Az áldozatok
hasi görcsökre, hasmenésre, hányásra, fejfájásra panaszkodtak miután a durián (cibet gyümölcs), mangó és
mangosztán ízesítésű édességeket ették, amelyeket egy utcai árustól vásároltak. A helyi élelmiszerbiztonsági
hivatal szerint Staphylococcus, Salmonella vagy E. coli baktériummal lehetett szennyezett az édesség, a laborvizsgálatok még folyamatban vannak. A rendőrség őrizetbe vett kilenc utcai árust, akik ugyanattól a gyártótól
vásárolták a termékeket. Az előállító termékeivel számos gond volt; mint például a lejárati dátum, vagy a megfelelő jelölések hiánya. A hatóságok felhívták a lakosság igyelmét a romlott és nem biztonságos élelmiszerek,
valamint a nem megfelelően jelölt és újracímkézett termékek elkerülésére. A Fülöp-szigetek délkeleti régiói
számos trópusi gyümölcsöt termesztenek, amelyekkel élelmiszeripari terméket ízesítenek, pl. cukorkákat, lekvárokat, fagylaltot.
http://www.foodsafetynews.com/2015/07/poisoned-candy-sickens-nearly-2000-in-the-philippines/#.
VaehOKTtmko

***
Észak-Írország tart a madárinluenzától
Az Észak-Írországi Mezőgazdasági Minisztérium betiltotta a baromi termékek és élő szárnyasok behozatalának engedélyét Nagy-Britanniából madárinluenza járvány miatt. Azoknak, akik mégis szeretnének bevinni
külön engedélyért kell folyamodniuk. A biztonsági intézkedéseket azután vezették be, hogy egy lancashire-i
tojástermelő gazdaságban kimutatták a madárinluenza H7N7-es törzsét, amely embereket is képes megfertőzni, de csak ritkán okoz súlyos megbetegedést. Az Angol Közegészségügyi Hivatal (PHE) szerint a humán
megbetegedés kockázata nagyon alacsony, a brit élelmiszerbiztonsági hivatal (FSA) elmondása alapján pedig
nincs élelmiszerbiztonsági kockázat.
http://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-33523430

***
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Európai Uniós új jogszabályok / EU legislations
A Bizottság (EU) 2015/1220 végrehajtási rendelete (2015. július 24.) a 798/2008/EK rendelet I. mellékletének az
egyes baromiáruk Unióba történő behozatala vagy Unión keresztül történő átszállítása céljából engedélyezett
harmadik országok, területek, övezetek és területi egységek jegyzékében az Egyesült Államokra vonatkozó bejegyzés tekintetében az erősen patogén vírustörzs okozta madárinluenza Indiana és Nebraska államban való,
nemrég észlelt megjelenése nyomán szükségessé vált módosításáról
A Bizottság (EU) 2015/1200 rendelete (2015. július 22.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
II. és III. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található amidoszulfuron, fenhexamid,
krezoxim-metil, tiakloprid és triloxistrobin maradékanyag-határértéke tekintetében történő módosításáról
A Bizottság (EU) 2015/1201 végrehajtási rendelete (2015. július 22.) a fenhexamid hatóanyagnak a növényvédő
szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásának megújításáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról
A Bizottság (EU) 2015/1213 végrehajtási határozata (2015. július 22.) a Glycyrrhiza glabra L.-ből származó
lavonoidok 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti új élelmiszer-összetevőként történő kiterjesztett felhasználásának engedélyezéséről (az értesítés a C(2015) 4968. számú dokumentummal történt)
A Bizottság (EU) 2015/1191 végrehajtási rendelete (2015. július 20.) az Artemisia vulgaris L. egyszerű anyagként történő jóváhagyásának a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megtagadásáról
A Bizottság (EU) 2015/1192 végrehajtási rendelete (2015. július 20.) a QRD 460 terpenoid keverék hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
szerinti jóváhagyásáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról
A Bizottság (EU) 2015/1199 végrehajtási határozata (2015. július 17.) Bosznia-Hercegovina Clavibacter
michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckerman és Kotthof, Davis et al.) károsító szervezettől való mentességének elismeréséről (az értesítés a C(2015) 4838. számú dokumentummal történt)
A Bizottság (EU) 2015/1176 végrehajtási rendelete (2015. július 17.) a Pepinó mozaik vírus CH2 törzséről izolált 1906-os izolátum hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet
mellékletének módosításáról
A Bizottság (EU) 2015/1162 rendelete (2015. július 15.) az egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 999/2001/
EK európai parlamenti és tanácsi rendelet V. mellékletének módosításáról
A Bizottság (EU) 2015/1165 végrehajtási rendelete (2015. július 15.) a halauxifen-metil hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti
jóváhagyásáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról
29.

Élelmiszerbiztonsági

Szemelvények

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Élelmiszerbiztonsági Kockázatértékelési Igazgatóság

Food Safety

Newsletter

by the National Food Chain Safety Office, Department for Food Safety Risk Assessment
Issue no. 07/2015
Kiadva/Issued: 31/07/2015

w w w. n e b i h . g o v. h u
2015. évi 07. szám

Jogszabályok / Legislations
A Bizottság (EU) 2015/1166 végrehajtási rendelete (2015. július 15.) a vas-foszfát hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásának meghosszabbításáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének
módosításáról
A Bizottság (EU) 2015/1175 végrehajtási határozata (2015. július 15.) a dél-afrikai Gordonia közigazgatási
egység Guignardia citricarpa Kielytől (annak a citrusfélékre patogén minden törzsétől) mentesként történő
elismerése tekintetében a 2006/473/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2015) 4749. számú dokumentummal történt)
A Bizottság (EU) 2015/1169 végrehajtási határozata (2015. július 14.) az egyes tagállamokban előforduló afrikai
sertéspestissel kapcsolatos járványügyi intézkedésekről szóló 2014/709/EU végrehajtási határozat mellékletének az Észtországra, Litvániára és Lengyelországra vonatkozó bejegyzések tekintetében történő módosításáról
(az értesítés a C(2015) 4712. számú rendelettel történt)
A Bizottság (EU) 2015/1152 végrehajtási rendelete (2015. július 14.) a növényi olajokból származó
tokoferolkivonatok, a (delta-tokoferolban gazdag) növényi olajokból származó, tokoferolban gazdag kivonatok
és az alfa-tokoferol valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről
A Bizottság (EU) 2015/1153 végrehajtási rendelete (2015. július 14.) az egyes baromiáruk Unióba történő behozatala vagy Unión keresztül történő átszállítása céljából engedélyezett harmadik országoknak, területeknek,
övezeteknek és területi egységeknek a 798/2008/EK rendelet I. mellékletében meghatározott jegyzékében az
Amerikai Egyesült Államokra vonatkozó bejegyzésnek a magas patogenitású vírustörzsek okozta madárinluenza ezen országban bekövetkezett újabb kitöréseivel kapcsolatban történő módosításáról
A Bizottság (EU) 2015/1154 végrehajtási rendelete (2015. július 14.) a szulfoszulfuron hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti
jóváhagyásának meghosszabbításáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének
módosításáról
A Bizottság (EU) 2015/1160 végrehajtási határozata (2015. július 13.) az Egyesült Királyságban előforduló, a
H7N7 altípusba tartozó, magas patogenitású madárinluenzával kapcsolatos egyes védintézkedésekről (az értesítés a C(2015) 4978. számú dokumentummal történt)
A Bizottság (EU) 2015/1137 rendelete (2015. július 13.) az 1881/2006/EK rendeletnek a Capsicum spp. fűszerfajtákban előforduló ochratoxin-A felső határértéke tekintetében történő módosításáról
A Bizottság (EU) 2015/1125 rendelete (2015. július 10.) az 1881/2006/EK rendeletnek a katsuobushiban (szárított bonitó) és egyes balti-tengeri füstölt heringekben előforduló policiklikus aromás szénhidrogének felső
határértékei tekintetében történő módosításáról
A Bizottság (EU) 2015/1131 végrehajtási határozata (2015. július 10.) a Francia Köztársaság által a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet 129. cikke értelmében hozott, az ammóniumsók cellulózvatta szigetelőanya30.
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gokban való használatának korlátozására vonatkozó átmeneti intézkedés engedélyezéséről szóló 2013/505/EU
végrehajtási határozat módosításáról (az értesítés a C(2015) 4470. számú dokumentummal történt)
A Bizottság (EU) 2015/1114 végrehajtási rendelete (2015. július 9.) az Escherichia coli által termelt L-valin valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről és a 403/2009/EK rendelet, valamint
a 848/2014/EU és az 1236/2014/EU végrehajtási rendelet módosításáról
A Bizottság (EU) 2015/1115 végrehajtási rendelete (2015. július 9.) a piridát hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásának
meghosszabbításáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról
A Bizottság (EU) 2015/1116 végrehajtási rendelete (2015. július 9.) a lecitinek egyszerű anyagnak a növényvédő
szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról
A Bizottság (EU) 2015/1101 rendelete (2015. július 8.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
II. és III. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található difenokonazol, luopikolid,
luopiram, izopirazam és pendimetalin maradékanyag-határértékeinek tekintetében történő módosításáról
A Bizottság (EU) 2015/1102 rendelete (2015. július 8.) az 1334/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
I. mellékletének bizonyos aromaanyagok uniós listáról történő visszavonása tekintetében történő módosításáról
A Bizottság (EU) 2015/1103 végrehajtási rendelete (2015. július 8.) a béta-karotin valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről
A Bizottság (EU) 2015/1104 végrehajtási rendelete (2015. július 8.) a 237/2012/EU végrehajtási rendeletnek
a Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) által termelt alfa-galaktozidáz (EC 3.2.1.22) és az Aspergillus niger
(120604) által termelt endo-1,4-béta-glükanáz (EC 3.2.1.4) új formája tekintetében történő módosításáról (az
engedély jogosultja: Kerry Ingredients and Flavours)
A Bizottság (EU) 2015/1105 végrehajtási rendelete (2015. július 8.) a Biidobacterium animalis ssp. animalis
DSM 16284-et, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351-et és Enterococcus faecium DSM 21913at tartalmazó készítmény tojójércéknek és a tojóbaromiktól eltérő kisebb baromifajoknak szánt takarmányadalékanyagként történő engedélyezéséről, e takarmány-adalékanyag brojlercsirkék ivóvízében való használata
céljából történő engedélyezéséről, valamint az 544/2013/EU rendeletnek e takarmány-adalékanyag teljes értékű takarmányban engedélyezett maximális tartalma és kokcidiosztatikumokkal való kompatibilitása tekintetében történő módosításáról (az engedély jogosultja: Biomin GmbH)
A Bizottság (EU) 2015/1106 végrehajtási rendelete (2015. július 8.) az 540/2011/EU és az 1037/2012/EU végrehajtási rendeletnek az izopirazam hatóanyag jóváhagyási feltételei tekintetében történő módosításáról
A Bizottság (EU) 2015/1107 végrehajtási rendelete (2015. július 8.) a Salix spp cortex egyszerű anyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti
jóváhagyásáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról
31.
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A Bizottság (EU) 2015/1108 végrehajtási rendelete (2015. július 8.) az ecet, mint egyszerű anyag jóváhagyásáról a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel
összhangban, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról
A Bizottság (EU) 2015/1078 végrehajtási rendelete (2015. július 3.) a 37/2010/EU rendeletnek a (dinátriumsó
formájában előforduló) klodronsav anyag tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)
A Bizottság (EU) 2015/1079 végrehajtási rendelete (2015. július 3.) a 37/2010/EU rendeletnek a hexalumuron
anyag tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)
A Bizottság (EU) 2015/1080 végrehajtási rendelete (2015. július 3.) a 37/2010/EU rendeletnek a „propil-4hidrobenzoát és nátriumsója” anyagok tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)
A Bizottság (EU) 2015/1060 végrehajtási rendelete (2015. július 2.) a vízmentes betain és a betain-hidroklorid
valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről
A Bizottság (EU) 2015/1061 végrehajtási rendelete (2015. július 2.) az aszkorbinsav, a nátrium-aszkorbil-foszfát,
a nátrium-kalcium-aszkorbil-foszfát, a nátrium-aszkorbát, a kalcium-aszkorbát és az aszkorbil-palmitát valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről
A Bizottság (EU) 2015/1052 rendelete (2015. július 1.) élelmiszerekkel kapcsolatos, a betegségek kockázatának
csökkentéséről szóló, az egészségre vonatkozó egyes állítások engedélyezésének elutasításáról
A Bizottság (EU) 2015/1053 végrehajtási rendelete (2015. július 1.) az Enterococcus faecium DSM 10663/
NCIMB 10415 készítmény tenyészborjak, malacok, brojlercsirkék, hízópulykák, macskák és kutyák takarmány-adalékanyagaként történő felhasználásának engedélyezéséről, valamint az 1259/2004/EK, a 255/2005/
EK, az 1200/2005/EK és az 1520/2007/EK rendelet módosításáról (az engedély jogosultja a Chevita
Tierarzneimittel-GmbH)
A Bizottság (EU) 2015/1068 végrehajtási határozata (2015. július 1.) a Kínából behozott állati eredetű termékekkel kapcsolatos egyes védintézkedésekről szóló 2002/994/EK határozat módosításáról (az értesítés a
C(2015) 4437. számú dokumentummal történt)
A Bizottság (EU) 2015/1040 rendelete (2015. június 30.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
II., III. és V. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található azoxisztrobin, dimoxistrobin,
luroxipir, metoxifenozid, metrafenon, oxadiargil és tribenuron maradékanyag-határértéke tekintetében történő módosításáról
A Bizottság (EU) 2015/1041 rendelete (2015. június 30.) egyes, élelmiszerekkel kapcsolatos, nem a betegségek
kockázatának csökkentését, illetve a gyermekek fejlődését és egészségét érintő, egészségre vonatkozó állítások
engedélyezésének elutasításáról
A Bizottság (EU) 2015/1043 végrehajtási rendelete (2015. június 30.) a Trichoderma citrinoviride Bisset (IM
SD135) által termelt endo-1,4-béta-xilanázt (EC 3.2.1.8) tartalmazó készítmény brojlercsirkék, hízópulykák,
32.
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tojótyúkok, elválasztott malacok, hízósertések és kisebb hízó- és tojóbaromifajok takarmány-adalékanyagaként történő felhasználásának engedélyezéséről, valamint a 2148/2004/EK, a 828/2007/EK és a 322/2009/EK
rendelet módosításáról (az engedély jogosultja a Huvepharma NV)
A Bizottság (EU) 2015/1020 végrehajtási rendelete (2015. június 29.) a Bacillus subtilist (ATCC PTA-6737) tartalmazó készítmény tojótyúkoknak és kisebb tojó-baromifajoknak szánt takarmány-adalékanyagként történő
engedélyezéséről (az engedély jogosultja: Kemin Europa N.V.)
A Bizottság (EU) 2015/1028 végrehajtási határozata (2015. június 26.) a bételbors-levélből (Piper betle) készült vagy azt tartalmazó élelmiszerek Bangladesből történő behozatalának ideiglenes felfüggesztéséről szóló
2014/88/EU végrehajtási határozatnak az alkalmazási időszak tekintetében történő módosításáról (az értesítés
a C(2015) 4187. számú dokumentummal történt)
A Bizottság (EU) 2015/1005 rendelete (2015. június 25.) az 1881/2006/EK rendeletnek az egyes élelmiszerekben előforduló ólom felső határértékei tekintetében történő módosításáról
A Bizottság (EU) 2015/1006 rendelete (2015. június 25.) az 1881/2006/EK rendeletnek az élelmiszerekben előforduló szervetlen arzén mennyiségének felső határértékei tekintetében történő módosításáról
A Bizottság (EU) 2015/984 végrehajtási rendelete (2015. június 24.) a réz-pirition létező hatóanyag 21. terméktípusba tartozó biocid termékekben történő felhasználásának jóváhagyásáról
A Bizottság (EU) 2015/985 végrehajtási rendelete (2015. június 24.) a klotianidin létező hatóanyag 18. terméktípusba tartozó biocid termékekben történő felhasználásának jóváhagyásáról
A Bizottság (EU) 2015/1012 végrehajtási rendelete (2015. június 23.) a 882/2004/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek bizonyos nem állati eredetű takarmányok és élelmiszerek behozatalára vonatkozó fokozott hatósági ellenőrzések tekintetében történő végrehajtásáról szóló 669/2009/EK rendelet I. mellékletének
módosításáról
A Bizottság (EU) 2015/976 ajánlása (2015. június 19.) a tropán alkaloidok élelmiszerekben való előfordulásának nyomon követéséről
A Bizottság (EU) 2015/1084 végrehajtási határozata (2015. február 18.) az Európai Közösség és Új-Zéland
közötti, az élő állatok és az állati termékek kereskedelme esetében alkalmazandó állat-egészségügyi intézkedésekről szóló megállapodás II., V., VII. és VIII. mellékletei módosításának az Európai Unió nevében történő
jóváhagyásáról (az értesítés a C(2015) 797. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg)
Helyesbítés a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III. és V. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található 2,4,5-T, barbán, binapakril, bromofosz-etil, kamfeklór (toxafén),
klórbufám, kloroxuron, klozolinát, DNOC, diallát, dinoszeb, dinoterb, dioxation, etilén-oxid, fentin-acetát,
fentin-hidroxid, lucikloxuron, lucitrinát, formotion, mekarbám, metakrifosz, monolinuron, fenotrin, profám,
pirazofosz, quinalfosz, rezmetrin, teknazén és vinklozolin maradékanyag-határértéke tekintetében történő
módosításáról szóló, 2015. május 26-i (EU) 2015/868/EU bizottsági rendelethez ( HL L 145., 2015.6.10. )
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Jogszabályok / Legislations
Helyesbítés a különleges táplálkozási célokra szánt takarmányok tervezett alkalmazási listájának létrehozásáról
szóló 2008/38/EK irányelv módosításáról szóló, 2014. október 22-i 1123/2014/EU bizottsági rendelethez (HL
L 304., 2014.10.23.)
Hazai jogszabályok / Hungarian legislations
1402/2015. (VI. 19.) Korm. határozat Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiájának elfogadásáról, és a végrehajtásával összefüggő feladatokról. Megjelent: MK 2015/85. (VI. 19.)
34/2015. (VI. 25.) FM rendelet egyes mezőgazdasági tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról. Megjelent:
MK 2015/91. (VI. 25.). Hatályos: 2015.06.28., 2015.07.10
2015. évi XCVIII. törvény a szőlő- és bortermeléssel kapcsolatos egyes törvények módosításáról. Megjelent:
MK 2015/96. (VII. 2.). Hatályos: 2015.08.01., 2016.01.01.
39/2015. (VII. 3.) FM rendelet a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló
7/2001. (I. 17.) FVM rendelet módosításáról. Megjelent: MK 2015/97. (VII. 3.). Hatályos: 2015.08.08.

***

Kér jü k, aj án lj a hírle velün ket kol légáina k, ismerős einek, b arát aina k. Az új felirat kozás okat a
hirle vel-ek i-felirat kozas (ku kac) le v list01 (p ont) nebi h (p ont) gov (p ont) hu
e-mai l címre vár ju k.
Amen ny ib en a további a kb an nem szeret né meg kapni hírle velün ket, kér jü k, hog y a követ ke ző e-mai l címen
j ele zze azt:
hirle vel-ek i-leirat kozas (ku kac) le v list01(p ont)nebi h(p ont)gov(p ont)hu .
Amenny ib en a hírle velün k kel kap cs ol atos an észre vétele, j avasl at a van, kér jü k, azt az
ek i (ku kac) nebi h (p ont) gov (p ont) hu e-mai l címen j ele zze.
A hírle vél szab adon ter j eszt hető, fel haszná l ható, k ivé ve az üzlet i célú fel haszná l ást, vá ltozat l an for máb an
továbbkü ld hető a for rás megj elölés é vel.
If you w ish to b e subs cr ib e d to our ne wsletter, ple as e s end us an e-mai l to hirle vel-ek i-felirat kozas (at)
le v list01 (dot) nebi h (dot) gov (dot) hu. To conf ir m t hat you want to b e adde d to t his mai ling list, simply
reply to t hat mess age, ke eping t he subj e c t. If you do not w ish to b e subs cr ib e d to t his list, ple as e s end us
an e-mai l to hirle vel-ek i-leirat kozas (at) le v list01 (dot) nebi h (dot) gov (dot) hu .
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