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Hazai aktualitások / Hungarian news
Hazai aktualitások / Hungarian news
Államalapító Szent István ünnepe alkalmából 2015. augusztus 20-án Dr. Áder János, köztársasági elnök és
Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter kitüntetéseket adományozott a kiemelkedő munkát végző,
hazai szakemberek számára. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal munkatársai az alábbi kitüntetésekben részesültek:
Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetés:
• Dr. Szeitzné Dr. Szabó Máriának, a NÉBIH Élelmiszerbiztonsági Kockázatértékelési Igazgatóság
igazgató-helyettesének, az élelmiszertudomány és az élelmiszerbiztonság területén végzett több évtizedes kiemelkedő, nemzetközileg is megbecsült szakmai tevékenysége elismeréseként.
Fleischmann Rudolf Díj:
• Lukács József elnök-helyettesnek, a NÉBIH Kertészeti Igazgatóság igazgatójának, a vetőmag-termesztési, minősítési és fajtakitermesztési munkák szervezése, koordinálása terén hosszú időn át végzett tevékenysége, a társ- és szakmai szervekkel való kapcsolattartás terén elért eredményei elismeréseként.
Életfa Emlékplakett Bronz Fokozata kitüntetés:
• Dr. Kis Albert Józsefnek, a NÉBIH Csongrád Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Állomás nyugalmazott kerületi főállatorvosának, négy és fél évtizedes szakmai munkája, az állattartókat
segítő tevékenysége elismeréseként.
Miniszteri Elismerő Oklevél:
• Csonka Zoltánnénak, a NÉBIH Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság élelmiszer-biztonsági felügyelőjének, felelősségtudattal végzett szakmai munkájáért,
• Kucsera Sándornak, a NÉBIH Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság laboratóriumvezetőjének, több évtizeden át a Velencei Talajvédelmi Laboratórium vezetőjeként végzett munkájáért,
• Orosz Béláné titkárnőnek, a NÉBIH Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság ügyintézőjének, a hazai élelmiszer- és takarmányvizsgáló hatósági laboratóriumi hálózatban végzett több évtizedes eredményes adminisztratív munkájáért,
• Szamosfalvi Károly erdőtervezőnek, a NÉBIH Erdészeti Igazgatóság munkatársának, az erdők közjóléti funkcióinak bővítése, tervezése és fejlesztése, az erdész szakma elfogadottságának emelése érdekében végzett munkája elismeréseként,
• Dr. Vörös Bettinának, a NÉBIH Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság határügyi és állati
melléktermék referensének, kiemelkedő munkája elismeréseként.

Gratulálunk a kitüntetésekhez és további eredményes munkát kívánunk!
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Kakaós tejeket és italokat tesztelt a NÉBIH
Kakaós tejeket és italokat ellenőrzött a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal (NÉBIH) legújabb Szupermenta terméktesztjén. A hazai boltok kínálata alapján 39 terméket – 19 kakaós tejet és 20 italt – vizsgált a hatóság.
Minőségi és biztonsági problémát nem találtak a szakemberek, kizárólag jelölési hibák miatt kellett a hatóságnak eljárást indítania. A NÉBIH munkatársai
valamennyi terméknél megvizsgálták például a zsír-, az összes cukor-, a fehérje-, a tartósítószer- és a színezéktartalmat, de ellenőrizték a mikrobiológiai
tulajdonságokat is. Az eredmények megnyugtatóak, a minőségi és biztonsági
paraméterek megfeleltek az előírásoknak. Az öt legnagyobb hazai tejtermékelőállító vállalkozásnál helyszíni szemlét is végeztek a hivatal munkatársai.
Az elmaradhatatlan kedveltségi teszten külső megjelenés, illat, íz, édesség és
állomány alapján értékelték a kóstolók a termékeket. A kakaós tejek között a
COOP (ESL; 500 ml; zsírtartalom: 0,7%), a kakaós italok között pedig a szintén saját márkás Reál kakaós ital (ESL 500 ml; zsírtartalom: 1,4%) végzett az
élen. A kakaós tejeket ezúttal gyerekek is megkóstolták. Az 5-15 éves korosztály kedveltségi eredményei alapján az ő kedvencük a Tolle (ESL, 500ml; zsírtartalom: 0,7%) kakaós tej. További
hasznos információk elérhetőek a NÉBIH Szupermenta blogján.
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/kakaos-tejeket-es-italokat-tesztelt-a-nebih

***
Közös érdek a mikotoxin szennyezés megelőzése
Az élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság fokozottan ellenőrzi az idei betakarítású gabonaféléknél a mikotoxin
szennyezettséget. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) felhívja az élelmiszer- és takarmányelőállítók igyelmét, hogy a termékek biztonságáért elsődlegesen felelős élelmiszerlánc szereplőként, kötelesek
hatékony önellenőrzési rendszert működtetni, többek között a mikotoxin szennyezés megelőzése érdekében
is. A gabonaféléknél az egyik lehetséges élelmiszerlánc-biztonsági kockázatot jelentő szennyezés a – gombák
által kiválasztott – mikotoxin, amit néhány fuzárium faj is termel. Fuzárium fertőzés kisebb-nagyobb mértékben szinte minden évben előfordul. Az idei vizsgálatok még folyamatban vannak, de a minták 90%-os – 616
db minta – feldolgozottsága mellett megállapítható, hogy a belső fuzárium fertőzöttség – 9,53% – nem tér el
az előző években tapasztalt átlagos értékektől. A NÉBIH éves monitoring tervében kiemelt igyelmet fordít az
élelmiszerek és takarmányok mikotoxin tartalmának ellenőrzésére.
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/kozos-erdek-a-mikotoxin-szennyezes-megelozese

***
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EFSA hírek / EFSA news
EFSA hírek / EFSA news
Egészségügyi aggályok a perilla-aldehiddel kapcsolatban
Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) értékelése szerint a p-Mentha-1,8-dién-7-al (vagy más néven perilla-aldehid) nevű élelmiszer-aromaanyag a nemrégiben végzett állatkísérletek során genotoxikusnak
(azaz DNS-t károsító anyagnak) bizonyult. 2002-ben egy nemzetközi értékelés eredményeként a perilla-aldehid, mint élelmiszer-aromaanyag az akkori beviteli értékek mellett nem adott okot aggodalomra. 2008-ban az
Európai Bizottság felkérte az EFSA-t az EU-ban engedélyezett összes élelmiszer-aromaanyag (köztük ennek
a vegyületnek) újraértékelésére. Az aromaanyagokkal foglalkozó iparág a perilla-aldehidre vonatkozóan az
európai intézmény kérését követően először 2012-ben adott át adatokat az EFSA-nak. 2013-ban az EFSA az
anyag értékelése során arra a következtetésre jutott, hogy a perilla-aldehid genotoxikus hatással bírhat, ezért
egy újabb kísérletet kért ennek az anyagnak a májra és a gyomorra gyakorolt hatásának pontosabb meghatározására. Ez a 2014-es tanulmány az alapja az EFSA jelenlegi tudományos véleményének, mely szerint a perillaaldehid DNS károsodást okoz. Az EFSA szorgalmazza további kilenc, a perilla-aldehidhez hasonló aliciklusos
vegyület kockázatértékelését is, kivéve, ha a vegyületekre vonatkozó adatok, információk ezt nem indokolják.
A perilla-aldehid természetes formában citrusfélék héjában található. Korlátozott mennyiségben mesterségesen is előállítják, és péksütemények, pudingok, húsfélék és alkoholos, illetve alkoholmentes italok ízesítésére
használják a citrus illat és a fűszeres citrusos íz elérése céljából.
Flavouring substance considered a safety concern
he lavouring substance p-Mentha-1,8-dien-7-al (also called “Perilla aldehyde”) has been shown to be genotoxic
(damaging to DNA) in a new study on animals, evaluated by EFSA’s experts. Perilla aldehyde occurs naturally in the
peel of citrus fruits. It is produced in limited quantities and added to some baked foods, puddings, meat products and
both alcoholic and non-alcoholic drinks to produce a pungent citrus smell and a woody, spicy, citrus taste.
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 2 3 . h t m ? u t m _ c o n t e n t = h l & u t m _
source=EFSA+Highlights&utm_campaign=bf0100888a-HL_20150723&utm_medium=email&utm_
term=0_7ea646dd1d-bf0100888a-59504197

***
Étrendi referencia értékek magnéziumra és foszforra
Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) a különböző ásványi elemek és nyomelemek étrendi referencia értékeinek újraértékelése során ez alkalommal magnéziumra és foszforra vonatkozóan állapított meg
adekvát beviteli értékeket (AI). A magnézium több mint 300 enzim működésében játszik fontos szerepet a
szénhidrátok, lipidek, nukleinsavak és fehérjék szintézise során, továbbá a magnézium nélkülözhetetlen az
idegrendszer, a szív-érrendszer és az izomzat zavartalan működéséhez is. A foszfor számos iziológiai folyamatban vesz részt, mint pl. a sejtműködés és a szervezet sav-bázis egyensúlyának szabályozásában, valamint
a csontok és a fogak mineralizációjában (az ásványi anyagok csontokba, ill. fogakba történő beépülésében).
Ugyanakkor a foszfor a sejtek egyik építőeleme is. Az EFSA diétás termékekkel, tápanyagokkal és allergiákkal foglalkozó szakbizottsága (NDA Panel) magnéziumra vonatkozóan fériaknak 350 mg/nap, nőknek pedig
5.
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EFSA hírek / EFSA news
300 mg/nap AI értéket állapított meg. Gyermekeknek életkortól függően 170-300 mg/nap közötti AI értéket javasolt. Foszforra vonatkozóan az EFSA Panel 550 mg/nap adekvát beviteli értéket állapított meg a felnőtteknek,
gyermekeknek pedig 250-640 mg/nap az AI érték.
Dietary reference values: magnesium and phosphorus
EFSA has proposed adequate intakes (AIs) for magnesium and phosphorus as part of its ongoing review of dietary
reference values in the European Union. EFSA’s Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA) set an
AI for magnesium of 350 mg/day for men and 300 mg/day for women. For children the AI ranges from 170 to 300
mg/day, according to age. For phosphorus the Panel set an AI for adults of 550 mg/day. For children the range is
between 250 and 640 mg/day.
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/150728.htm

***
Glifozát: Az EFSA értékeli az IARC megállapításait
A Nemzetközi Rákkutató Ügynökség (IARC) által a glifozátról készült jelentés megállapításait értékeli az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA). A most közzétett jelentés megállapította, hogy a gyomirtó szerként
használt glifozát valószínűleg rákkeltő hatású emberben. A glifozát folyamatban lévő újraértékelésének részét
képezi a Rákkutató Ügynökség által készített jelentés is. Az EFSA végső megállapításait az év későbbi részében
fogja elküldeni az Európai Bizottságnak és közzé tenni honlapján. Az IARC márciusban publikált egy összefoglalót az eredményekről, melyekből azt a következtetést vonták le a szakértők, hogy bizonyíték van a glifozát
kitettség és bizonyos ráktípusok (non-Hodgkin limfóma, tüdőrák) kialakulása közötti összefüggésre.
Glyphosate: EFSA assesses IARC findings
EFSA is to assess the indings of a report by the International Agency for Research on Cancer (IARC) which
concludes that the herbicide glyphosate is probably carcinogenic to humans.
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/150730.htm

***
Surlókór: valós körülmények között nincs bizonyíték a humán veszélyre
Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) áttekintette a jelenleg elérhető tudományos eredményeket
a surlókór lehetséges állatról emberre történő továbbításával kapcsolatban, de nem változtatta meg korábbi
– 2011-ben készült – véleményét (ECDC-EFSA közös tudományos vélemény). Nincs tudományos bizonyíték
arra, hogy a klasszikus surlókór – valós körülményeket feltételezve – átterjed állatról emberre. A most értékelt
tanulmányban – laboratóriumi körülmények között – a surlókór átadhatónak bizonyult juhról egérre. A kísérletben használt egerek módosított génjei hasonlítottak az emberi génekhez. Az EFSA szakértői azt is megállapították, hogy nem lehet becsülni a juhokból készült élelmiszertermékek fogyasztásából származó, surlókórhoz
köthető közegészségügyi kockázatokat.
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EFSA hírek / EFSA news
Scrapie: no evidence of threat to humans under real-life conditions
Recent scientiic evidence reviewed by EFSA does not change the conclusion of a 2011 ECDC-EFSA joint scientiic
opinion: there is no scientiic proof that Classical scrapie can be transmitted from animals to humans under reallife conditions.
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4197

***
Konzultációk
•

Public consultation on the drat scientiic and technical guidance for the assessment of products notiied as food
for special medical purposes in the context of Article 3 of Regulation (EU) No 609/2013

Határidő: 2015. szeptember 11.
•

Public consultation on the drat general scientiic guidance for stakeholders on health claim applications

Határidő: 2015. szeptember 11.

***
Pályázati felhívás

Call for tender – Food chain analysis of selected aquaculture species products: identiication and monitoring of
vulnerabilities and drivers of change for the identiication of emerging risks (OC/EFSA/SCER/2015/02)
Határidő: 2015. szeptember 11.
http://www.efsa.europa.eu/en/tenders/tender/ocefsascer201502.htm?utm_content=call&utm_
source=EFSA+Highlights&utm_campaign=bf0100888a-HL_20150723&utm_medium=email&utm_
term=0_7ea646dd1d-bf0100888a-59504197

***
Az EFSA Tudományos Bizottságának elnökválasztása
A következő hároméves ciklusra Antony Hardy professzort választották meg újra az EFSA Tudományos Bizottságának elnökének. Az újonnan megválasztott alelnökök Dr. Diane Benford és Dr. Hubert Noteborn.
EFSA has elected the Scientific Committee Chair
Prof Anthony Hardy re-elected as Scientiic Committee Chair, newly elected Vice-chairs are Dr. Diane Benford and
Dr. Hubert Noteborn.
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/150723a.htm

***
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További hírek az Európai Unióból / News from the European Union
Hírek az Európai Unióból / News from the European Union
Ehető rovarokról gyűjt információkat az FSA
Az ehető rovarokat árusító élelmiszercégeket kéri a brit élelmiszerbiztonsági hatóság (FSA), hogy kezdjenek
felkészülni az EU szabályozások kiterjesztéseire, melyeknek köszönhetően, feltehetőleg bizonyos rovaroknál az
árusítást megelőző jóváhagyásra lesz szükség. A Bizottság az új élelmiszerek tagállami szabályozásának harmonizálására keres megoldást az ehető rovarok árusításának kérdésében. Az új élelmiszerek olyan termékek vagy
összetevők, melyeknek 1997 előtt nem regisztrált jelentős fogyasztása, így élelmiszerbiztonsági ellenőrzéseket
igényelnek. Európa-szerte az új élelmiszer-engedélyezés egyik központi témája az ehető rovarok részeinek és
kivonatainak kérdésköre, de az EU tagállamok egyelőre különbözőképpen értelmezik a szabályozásokat az
egész rovarokra.
Information wanted on edible insects
FSA is asking UK food businesses that sell edible insects to begin preparing for new amendments to EU regulations
that may mean some insects will need approval for sale as food. he European Commission is seeking harmonisation
of the novel foods regulations in relation to the sale of edible insects across all member states.
http://www.food.gov.uk/news-updates/news/2015/14264/edible-insects

***
Közvéleménykutatás felmérés eredményeit publikálta az FSA
Megjelent az a brit élelmiszerbiztonsági hatóság (FSA) kétévenként esedékes, legutóbb 2015 májusában kivitelezett felmérésének eredménye, melyben a fogyasztók véleményét kérdezik az FSA-ról és az élelmiszerekkel kapcsolatos témákról. Az alábbi kérdésköröket érintette a felmérés: aggodalomra okot adó élelmiszerekkel
kapcsolatos esetek, élelmiszer-kiárusítások élelmiszerbiztonsági kérdései, az FSA ismerete, a higiéniai szabványok ismerete. A legfőbb két élelmiszerbiztonsági aggály a vendéglátóhelyek élelmiszerhigiéniájával és az
élelmiszer-adalékanyagokkal kapcsolatosan merült fel. Az élelmiszerekkel kapcsolatos általános, aggodalomra
okot adó kérdéskörök közül az élelmiszerek só- és cukortartalma, valamint az élelmiszerpazarlás bizonyult a
legnépszerűbbnek.
Public attitudes tracker survey results published
he results from the FSA’s Biannual Public Attitudes Tracker for May 2015 have been published. FSA conducts this
tracking survey with consumers, in order to monitor changes in consumer attitudes towards the FSA and foodrelated issues. Concerned topics were the following: Food issues of concern, Concern about food safety in UK food
outlets, Awareness of the FSA, Awareness of hygiene standards.
http://www.food.gov.uk/news-updates/news/2015/14268/public-attitudes-tracker-results-published

***
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Brit húsipari útmutató új, frissített verziója jelent meg
A brit élelmiszerbiztonsági hatóság (FSA) megjelentette Húsipari Útmutatójának (MIG) frissített, továbbfejlesztett változatát. A kiadvány áttekintését az FSA, valamint az ügynökségből és az élelmiszeripar képviselőiből
álló panel végezte. Az útmutatót 20 különálló fejezetre alakították át, mellyel a jobb áttekinthetőséget biztosítják. A kiadványban kiemelték továbbá a jogi követelményeket is, hasznos tippekkel és a jó gyakorlatok alapelveivel kiegészítve minden egyes fejezetben.
Revised Meat Industry Guide published
he Food Standards Agency has published a revised and improved version of its Meat Industry Guidance, following
a review by the FSA and a panel of agency and industry representatives. he guide has been restructured into 20
chapters, which are easier to navigate. We have also made it easier to identify the legal requirements, the useful
tips and the good practice principles within each chapter.
http://www.food.gov.uk/news-updates/news/2015/14282/new-meat-industry-guide-is-here

***
BfR: A DNP tartalmú étrend-kiegészítők súlyos mérgezéshez, akár halálhoz is vezethetnek
A német Szövetségi Kockázatértékelési Intézet (BfR) azt tanácsolja, hogy mindenki kerülje a 2,4-dinitrofenol
tartalmú étrend-kiegészítők fogyasztását. Mindezt egy Egyesült Királyságból érkező RASFF bejelentés előzte
meg, mely felhívta a igyelmet arra, hogy az ilyen termékek Németországban is elérhetőek, például webshopokon
keresztül. A 2,4-dinitrofenol egy nem engedélyezett összetevője a fogyást elősegítő étrend-kiegészítőknek,
amelyek különösen a testépítők körében elterjedtek. Több esetben az étrend-kiegészítőkön fel sincs tüntetve az
illegális anyag, ezért a fogyasztók nem is tudnak róla. A DNP egy lipoil vegyület, ami inhalálva, bőrön keresztül és lenyelve is mérgező lehet. Sokféle tünetet okozhat, hányást, sárgaságot, szívritmuszavarokat, légszomjat,
melyek kómához vagy akár halálhoz is vezethetnek. Az irodalomban feltüntetett halálos mennyiség 1-3 g szájon át történő bevitel esetén. A DNP felhalmozódhat a szervezetben ezért a kisebb mennyiségű, de rendszeres
bevitel is egészségkárosító lehet.
Food supplements, which contain dinitrophenol, can lead poisoning and causing death
he BfR advises for everyone to avoid the consumption of 2,4-dinitrophenol containing food supplements.
he background of this advice is a notiication through the RASFF system from the United Kingdom.
he 2,4-dinitrophenol is an unauthorized substance in food supplements, however in some can be found. he DNP
is a lipophilic compound that can be toxic through the skin, inhaled and swallowed.
http://www.bfr.bund.de/cm/343/nahrungsergaenzungsmittel-die-dinitrophenol-dnp-enthalten-koennen-zuschweren-vergitungen-bis-hin-zu-todesfaellen-fuehren.pdf

***
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BfR kérdések és válaszok a kofeinnel és kofein tartalmú élelmiszerekkel kapcsolatosan
A kofein tartalmú élelmiszerek fogyasztása több száz éves múlttal rendelkezik, főként ezen élelmiszerek stimuláló hatásaik miatt. Azonban a magas kofein tartalmú italok, mint az energiaitalok, károsak is lehetnek az
egyéni kofein érzékenységtől függően. Ezen okból a német Szövetségi Kockázatértékelési Intézet (BfR) összegyűjtötte a kofeinnel és kofein tartalmú élelmiszerekkel kapcsolatos leggyakoribb kérdéseket és megválaszolta
azokat.
Questions and answers about the caffeine and caffeine containing foods
he Federal Institute for Risk Assessment (BfR) collected frequently asked questions about the cafeine and cafein
containing foods, including energy drinks, and answered them.
http://www.bfr.bund.de/de/fragen_und_antworten_zu_koffein_und_koffeinhaltigen_lebensmitteln__
einschliesslich_energy_drinks-194760.html

***
Az emberi fogyasztásra szánt, vízben jelen lévő ketoprofen és ibuprofen
nem jelent egészségügyi kockázatot
Az emberi fogyasztásra szánt felszíni és felszín alatti vizek különböző természetes vagy természetben elő nem
előforduló vegyi anyagokat tartalmazhatnak, amelyek befolyásolják fogyaszthatóságukat. A humán és állati
gyógyászati szermaradék jelenléte, kockázata az ivóvízben több éve az egyik legfontosabb kutatási téma mind
az egészségügyi hatóságok, mind a tudományos közösség számára Franciaországban. A francia élelmiszerbiztonsági hatóság (ANSES) 2006 óta kutatja ezt a témát, és általános módszert dolgozott ki a gyógyászati szermaradék tartalmú, emberi fogyasztásra szánt víz kockázatának megítélésére. E módszert alkalmazták
már korábban a vízben található emberi felhasználásra szánt gyógyszer (karbamazepin) és három antibiotikum (danoloxacint, tilozinnal és lorfenikollal) kockázatbecslésére. Az ANSES 2015. július 15-én tette közzé két ivóvízben jelenlévő nem-szteroid gyulladásgátló gyógyszer (NSAID) kockázatbecslését. Az ibuprofen
a legelterjedtebb emberi felhasználásra kerülő NSAID Franciaországban. A ketoprofent használják mind a
humán-, mind pedig az állatgyógyászatban. A rendelkezésre álló adatok alapján az ANSES arra a következtetésre jutott, hogy a ketoprofen vagy ibuprofen expozíció a jelen mennyiségben nem jelent egészségügyi kockázatot az emberi fogyasztásra szánt víz esetében, Franciaországban. Az ibuprofen két fő bomlástermékére
(2-hydroxyibuprofen és carboxyibuprofen) vonatkozó toxikológiai adatok hiánya miatt ugyanakkor lehetetlen
megbecsülni azok egészségügyi kockázatát az ivóvízben.
Ketoprofen and ibuprofen:
no health risk due to their presence in water for human consumption
he presence of drug residues in water has been a key subject for both the health authorities and the scientiic
community for a number of years. ANSES has been working on this topic since 2006, and it proposed a general
method for assessing the health risks of drug residues in water intended for human consumption. he agency used
10.
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the method to assess the risks linked to the presence in drinking water of ketoprofen and ibuprofen. It concludes
that there are no health risks linked to the presence of ketoprofen or ibuprofen in water intended for human
consumption at the concentrations found in France.
https://www.anses.fr/en/content/ketoprofen-and-ibuprofen-no-health-risk-due-their-presence-waterhuman-consumption

***
Nincs jelentős különbség a legjobb ár-érték arányú saját márkás
és nemzeti márkás termék között a tápanyag összetételében
A francia élelmiszerbiztonsági hatóság (ANSES) és a francia Nemzeti Agrárkutatási Intézet (INRA) közösen
gyűjtik a feldolgozott termékek csomagolásán található táplálkozási információkat (Oqali program). A több
mint 35 ezer értékelt tétel az élelmiszer-ágazat szinte összes termékét tartalmazza. Több jelentést adtak közre
2015. július 22-én, többek között az élelmiszer-ellátás táplálkozási minőségének jellemzésére vonatkozó tanulmányt. A tanulmány következtetése, hogy az olcsóbb (saját márkás „belépő” és „nagyobb kedvezményű”) termékek nem jelentenek rosszabb tápértékét. A tanulmány arra is rávilágít, hogy a „belépő” márkák forgalmazói
kevésbé változatos termék kínálatot biztosítanak, mint más piaci szegmensek (például a kompótok és a dzsemek cukortartalma vonatkozásában). A saját márkás termékek csomagolásán lévő táplálkozási információk
sokkal részletesebb tájékoztatást adnak.
No significant difference in the nutritional composition between
best-value, own-brand and national-brand products
he Oqali, jointly managed by ANSES and INRA, collecting nutritional information available on the packaging
of processed products. With over 35,000 listed references, almost all food sectors are now covered. On 22 July the
Oqali published the results of diferent studies, one of which aims to get an overview of the nutritional quality of
the food supply, particularly in terms of diferences between market segments.
https://www.anses.fr/en/content/no-signiicant-diference-nutritional-composition-between-best-value-ownbrand-and-national

***
A halálos kimenetelű bulgáriai Bacillus anthracis fertőzés ECDC és EFSA gyors értékelése
2015. július 21-én Bulgária közzé tette egy 53 éves féri halálos kimentelű antrax fertőzésének esetét. A féri és
két barátja egy beteg szarvasmarhát vágott le, a helyi élelmiszerbiztonsági hatóságok értesítése nélkül. A féri
július 14-én kórházba került, 16-án pozitív lett az antrax-teszt eredménye és egy nappal később elhunyt. A bulgáriai hatóságok megtették a szükséges intézkedéseket, hogy minimalizálják a fertőzés továbbterjedését.
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ECDC and EFSA rapid outbreak assessment:
fatal human case of Bacillus anthracis infection in Bulgaria
Following information from Bulgaria, ECDC and EFSA have assessed the risk to the EU/EEA posed by the fatal
human case of Bacillus anthracis infection in Bulgaria.
http://ecdc.europa.eu/en/press/news/_layouts/forms/News_DispForm.aspx?ID=1265&List=8db7286c-fe2d476c-9133-18f4cb1b568&Source=http%3A%2F%2Fecdc%2Eeuropa%2Eeu%2Fen%2Fpress%2Fnews%2FPag
es%2FNews%2Easpx

***
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 környezeti szennyezőanyagok expozíciójának legújabb adatai
A környezeti anyagok kanadai biomonitoringjáról szóló harmadik riport jelent meg Kanadában. A riport a
kanadai egészségügyi mutatókkal kapcsolatos felmérés (CHMS) biomonitoring részének eredményeit közli,
és a kanadai lakosság környezeti anyagokkal (pl. triclosan, illékony szerves vegyületek) szembeni expozíciójáról mutat be átfogó adatokat. A biomonitoring adatok alapján a tudomány a mindennapokban jelenlévő vegyi
anyagok esetleges egészségügyi kockázataira következtet, és a kockázatkezelési lépések hatékonyságának mérésére használják majd fel. A biomonitoring kezdeményezések (mint pl. a CHMS) fontos része a kanadai kormány vegyi anyagokkal kapcsolatos intézkedéseinek, pl. a Chemicals Management Plan programnak. A CHMS
egy folyamatos nemzeti felmérés, melyben otthoni interjúk és izikai mérések során gyűjtenek információkat a
kanadaiak egészségi állapotáról. A biomonitoring komponensben vér és vizelet mintákat gyűjtenek és vizsgálják bennük a környezeti anyagokat. A harmadik fázisban publikált adatokat 2012. január és 2013. december között, kb. 5800, 3-79 éves kanadaitól gyűjtötték 16 különböző helyszínről. Ebben a fázisban 48 környezeti anyag
mérésével foglalkoztak, ebből 33-at a korábbi fázisokban is vizsgáltak.
Government of Canada releases latest data on exposure to environmental chemicals
he hird Report on Human Biomonitoring of Environmental Chemicals in Canada has been released.
his technical report provides the results of the biomonitoring component of the Canadian Health Measures
Survey (CHMS) and presents comprehensive data on the exposure of the Canadian population to environmental
chemicals, such as triclosan, and several volatile organic compounds (VOCs).
http://news.gc.ca/web/article-en.do?nid=1001049&tp=1

***
Élelmiszer virológiai centrum alapítása Kanadában
Kanadában bejelentették, hogy Élelmiszer Virológiai Nemzeti Referencia Központot hoztak létre a Kanadai
Élelmiszerfelügyeleti Hatóság (CFIA) laboratóriumában St. Hyacinthe (Quebec) helyszínen. A referenciaközpontnak köszönhetően javulni fog az élelmiszerek vírusos szennyezőinek (pl. norovírus vagy hepatitis A) kimutatási hatékonysága. Egy másik megállapodás szerint genomika alapú analitikai módszereket fognak fejleszteni
a patogének detektálására, így várhatóan precízebb, molekuláris alapú módszerek születnek az élelmiszer közvetítette vírusok speciális törzseinek azonosítására. A következő öt évben a CFIA folyamatosan fejleszti a laboratóriumi létesítményeket és felszerelést, valamint új kimutatási módszerekkel kapcsolatban végez kutatási és
fejlesztési tevékenységet. A Virológia Központ az élelmiszerbiztonsági információs hálózat (FSIN) része is lesz.
Government of Canada establishes centre for food virology
Government of Canada announced the establishment of the Food Virology National Reference Centre at the
Canadian Food Inspection Agency (CFIA) laboratory in St. Hyacinthe, Quebec. his CFIA reference centre will
13.
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enhance Canada’s ability to efectively detect viral contaminants in food, such as noroviruses and hepatitis A.
he Food Virology National Reference Centre will be a part of the Food Safety Information Network announced
earlier this year.
http://news.gc.ca/web/article-en.do?nid=1005349

***
Kanada: A gyermekeknek szánt élelmiszerek 100%-ban megfeleltek
A Kanadai Élelmiszerfelügyeleti Hatóság (CFIA) éves monitoring programjának részeként vizsgált összes,
gyermeknek szánt élelmiszer megfelelt a növényvédőszer-maradékokra, állatgyógyászati szermaradékokra és
fémszennyezőkre vonatkozó szövetségi előírásoknak. A 204 mintán végzett több, mint 600 vizsgálat, több mint
92.000 adatot eredményezett. A vizsgálatban a csecsemő élelmiszereket (gyümölcspürék, zöldségpürék, gyümölcslevek és hústartalmú csecsemőtápok) célozták meg. Az összes kimutatott peszticid maradék mennyisége
a Health Canada által meghatározott MRL értékek alatt volt. A minták nem tartalmaztak kimutatható állatgyógyszer-maradékot és egészségügyi kockázatot jelentő fémszennyezést.
Compliance rate of the 2013-2014 Children’s Food Project 100 per cent
As part of the Canadian Food Inspection Agency’s (CFIA) annual monitoring of various food products, a report
found that all children’s food tested for pesticide residues, veterinary drugs, and metals contaminants complied
with federal standards.
http://news.gc.ca/web/article-en.do?nid=1012989

***
Étrend-kiegészítők: nem kívánatos események jelentése
Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszer-ellenőrzési Hivatal (FDA) létrehozott egy Safety Reporting Portal (SRP)
nevű weboldalt, amelyen keresztül kényelmesen és hatékonyan tudnak információkat gyűjteni az iparág,
vagy a fogyasztók által tapasztalt, étrend-kiegészítőkkel kapcsolatos problémákról. Ez az új jelentési eljárás a
MedWatch 3500, 3500A, és 3500B kizárólagosan az étrend-kiegészítőkre szabott teljesen elektronikus változata. Ha valaki olyan egészségre káros hatást tapasztal, vagy a minőséggel illetve biztonsággal kapcsolatos hibát
talál, amely étrend-kiegészítővel hozható összefüggésbe, akkor azt bejelentheti az SRP-n keresztül.
Dietary supplements – adverse event reporting
he Food and Drug Administration (FDA) has created, through the Safety Reporting Portal (SRP), a convenient
secure, and eicient method for letting FDA know when industry or consumers inds a problem with a dietary
supplement. his new reporting method is an all-electronic version of the MedWatch 3500, 3500A, and 3500B
forms, tailored exclusively for dietary supplements. If anyone experiences an adverse health-related event that is
14.
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related to a dietary supplement, or inds defects in the quality or safety of a dietary supplement, she/he can submit
a voluntary report through the SRP.
http://www.fda.gov/Food/DietarySupplements/ReportAdverseEvent/default.htm

***
Az FDA szabályozza a csomagolt jég biztonságosságát
Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszer-ellenőrzési Hivatal (FDA) ugyanúgy szabályozza a csomagolt jég kereskedelmét, mint más élelmiszerekét. A csomagolt jég gyártását is az FDA szabályozása szerint a Helyes Gyártási
Gyakorlatnak (GMP) megfelelően kell végezni. Ez azt jelenti, hogy a jég gyártók kötelesek tiszta és higiénés
körülmények között előállítani, tárolni, és szállítani a jeget, igyelemmel kísérni az alkalmazottak tisztaságát és
higiéniáját, igyelni a megfelelően tisztított és karbantartott eszközökre, és csak biztonságos és higiénikus vizet
használhatnak fel.
FDA regulates the safety of packaged ice
he Food and Drug Administration (FDA) regulates packaged ice in interstate commerce as a food, just like
other foods. And like other foods, packaged ice must be produced according to FDA’s regulation for Current Good
Manufacturing Practices in Manufacturing, Packing, or Holding Human Food. his means that ice manufacturers
must produce, hold, and transport ice in clean and sanitary conditions, monitor the cleanliness and hygiene of
employees, use properly cleaned and maintained equipment, and use water that is safe and sanitary.
http://www.fda.gov/Food/FoodborneIllnessContaminants/BuyStoreServeSafeFood/ucm197586.htm

***
Az FDA szabályozza a palackozott vizek, beleértve az ízesített vizek,
és a hozzáadott-tápanyag tartalmú italok biztonságosságát
Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszer-ellenőrzési Hivatal (FDA) meghatározta a palackozott vizek előállítására
érvényes Jó Gyártási Gyakorlatot (CGMP), amely előírja a palackozott víz gyártóknak, hogy:
•
•
•
•

Higiénés körülmények között palackozzák, tárolják és szállítsák a termékeket,
Védjék a vízforrást baktériumoktól, vegyi-, és egyéb szennyezőanyagoktól,
Minőségbiztosítási rendszer használatával biztosítsák a víz bakteriológiai és kémiai biztonságosságát,
Folyamatosan mintázzák és teszteljék szennyezőanyagokra mind a forrásvizet, mind a végső terméket.

Az FDA üzemellenőrzés során vizsgálja, hogy jóváhagyott forrásból származik-e a víz, ellenőrzi a mosó és fertőtlenítő eljárásokat, ellenőrzi a palackozási folyamatot, és megállapítja, hogy a gyártó elemzi-e a forrásvizet és
a terméket szennyeződésekre. Ezen kívül az aromáknak és a hozzáadott ásványi anyagoknak meg kell felelniük
az FDA biztonsági követelményeinek, illetve az összetevők között fel kell tüntetni őket.
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Hírek az Európai Unión kívül / News outside the European Union
FDA regulates the safety of bottled water beverages including flavored water and
nutrient-added water beverages
FDA has set Current Good Manufacturing Practices (CGMPs) speciically for bottled water. hey require bottled
water producers to:
• Process, bottle, hold and transport bottled water under sanitary conditions;
• Protect water sources from bacteria, chemicals and other contaminants;
• Use quality control processes to ensure the bacteriological and chemical safety of the water;
• Sample and test both source water and the inal product for contaminants.
http://www.fda.gov/Food/FoodborneIllnessContaminants/BuyStoreServeSafeFood/ucm046894.htm

***
FAO: Tananyag a talajokról
Egy új tananyag-sorozatban az egészséges talajok és az élelmiszerek, környezet, megélhetés és jólét fontos
összefüggéséről tanítanák a gyerekeket. Az Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Világszervezet (FAO) és a washingtoni székhelyű National Association of Conservation Districts (NACD) által a talajok nemzetközi éve alkalmából összeállított anyag az 5-14 éves gyerekeket célozza meg, szójátékokkal, kirakóval, rajzfeladatokkal és
más interaktív elemekkel. A kezdő, középhaladó, haladó és iatal felnőtt tanulóknak külön füzetek készültek a
tanároknak szóló segédanyaggal kiegészítve. A több nyelven elérhető anyagok letölthetők a Talajok Nemzetközi
Évének dedikált FAO oldalról. A FAO szerint a tananyag hozzájárul a tudatosság növeléséhez többek között a
talajok élelmezésbiztonságban, klímaváltozáshoz való alkalmazkodásban vagy fenntartható fejlődésben betöltött fontos szerepéről.
New initiative looks to bring soils into classrooms around the globe
A new series of educational materialsis teaching children the importance of healthy soils for our food, environment,
livelihoods and well-being. Developed by FAO and the Washington D.C.-based National Association of Conservation
Districts (NACD) as part of the 2015 International Year of Soils (IYS2015), the materials target children aged 5 to
14, using word games, puzzles, drawing activities and other interactive elements.
http://www.fao.org/news/story/en/item/317340/icode/

***
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Hírek a tudományos világból / News of science
Hírek a tudományos világból / News of Science
A televíziós reklámokkal, nem pedig a TV nézéssel hozhatók összefüggésbe
az egészségtelen étkezési szokások gyermekkorban
Ausztrál kutatók a gyermekkori elhízással foglalkozó Pediatric Obesity című tudományos folyóirat augusztusi
számában a televíziós reklámok (megkülönböztetve a TV nézéstől) gyermekek étrendjére gyakorolt hatását
vizsgálták. Az online felmérésben 470 (10-16 éves) gyermeket kérdeztek ki televízió nézési szokásaikról, és arról, hogy milyen gyakran fogyasztanak 12 fajta gyakran reklámozott egészségtelen ételt/italt. A televízió nézés
és az egészségtelen ételek fogyasztása közötti összefüggés erősebb volt azoknál, akik a leginkább kereskedelmi
televíziót nézték, és így jobban ki voltak téve a reklámoknak. A szerzők hangsúlyozzák, hogy a reklámok és a
gyermekek egészségtelen táplálkozása közötti összefüggés kiemeli egy olyan állami beavatkozás szükségességét, ami csökkenti a gyermekeket érő reklámok mennyiségét.
Television advertising, not viewing, is associated with
negative dietary patterns in children
Four hundred seventeen Australian children aged 10-16 participated in an online survey, which assessed television
viewing habits and consumption of 12 frequently advertised unhealthy foods/drinks. he association between
advertisement exposure and poor diet emphasizes the need for public policy intervention to reduce children’s food
advertising exposures.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26261017

***
A kalciumban és/vagy vasban hiányos étrend kortól függő kockázati tényezője
a kadmium vesében történő felhalmozásának kísérleti állatokban
A nemdohányzók kadmium bevitele leginkább az élelmiszerekből származik. Japán kutatók a Biological &
Pharmaceutical Bulletin megjelenés alatt álló számában különböző korú egereken azt vizsgálták, hogy hogyan
befolyásolja a kadmium toxicitását, ha a táplálék esszenciális elemekben hiányos. A vas vagy a kalcium hiánya
jelentős kadmium felhalmozódást eredményezett a májban és a vesében, összehasonlítva a kontroll étrenddel
és más esszenciális elem hiányos étrenddel, minden életkorban. A vesében történő kadmium felhalmozódás
nagyobb mértékű volt a iatalabb egereknél. Az eredmények szerint a kadmium toxicitásának kockázati tényezője a iatalkori vas és kalcium hiány.
Dietary deficiency of calcium and/or iron, an age-related risk factor
for renal accumulation of cadmium in mice
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Hírek a tudományos világból / News of science
Iron deiciency (FeDF) or calcium deiciency (CaDF) resulted in remarkable increases in hepatic and renal Cd
accumulation compared with control-diet mice and other essential metal-deicient mice. Cd accumulation in
hepatic and renal tissue was increased signiicantly at all ages tested in FeDF and CaDF mice. Data suggest that
CaDF and FeDF at younger ages can be a risk factor for Cd toxicity.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26228629

***
Mikotoxinok növényi alapú étrend-kiegészítőkben:
rejtett kockázat a fogyasztók számára
A Journal of Agricultural and Food Chemistry című tudományos folyóirat nemrégiben megjelent számában amerikai és cseh kutatók számos, a piacon kapható növényi alapú étrend-kiegészítőt vizsgáltak 57 féle mikotoxin
tartalom szempontjából. A vizsgált étrend-kiegészítők közt voltak a máj megbetegedései esetén (máriatövis), a
menopauza tüneteire (vöröshere, lenmag, szója) használatos és általános egészségtámogató készítmények (pl.
zöld árpa, csalán, goji bogyó, jukka). A legtöbb estben kimutatott mikotoxinok a Fusarium gombák által termelt trichotecének, zearalenon, és enniatinek, valamint az alternária toxinok. Az enniatinek, HT-2/T-2 toxinok
és az alternária toxinok sok esetben együttesen voltak jelen. A legnagyobb mennyiségben a máriatövis alapú
készítmények tartalmaztak mikotoxinokat. Figyelembe véve, hogy a máriatövis készítményeket főként májbetegek használják, így az ilyen mértékű immunotoxikus, genotoxikus és hepatotoxikus mikotoxinok bevitele az
„egészségre jótékony” készítményekből aggodalomra adhat okot.
Mycotoxins in plant-based dietary supplements:
hidden health risk for consumers
Mycotoxin contamination of dietary supplements was studied. he main mycotoxins determined were Fusarium
trichothecenes, zearalenone and enniatins, and Alternaria mycotoxins. Co-occurrence of enniatins, HT-2/T-2
toxins, and Alternaria toxins was observed in many cases. he highest mycotoxin concentrations were found in
milk thistle-based supplements. Considering the fact that the milk thistle preparations are mainly used by people
who sufer from a liver disease, such high intake of immunotoxic, genotoxic, and hepatotoxic mycotoxins from the
“health beneicial” preparations are of concern.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26168136

***
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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
A NÉBIH javítja az élelmiszerbiztonságot a falusi vendéglátásban
A falusi vendégfogadás nemcsak szálláshelyek biztosításából, hanem esetenként étkeztetésből is áll. Ehhez komoly feltételeknek kell megfelelniük a vendéglátóknak. Egy új követelményrendszer szerint külön konyhában
kell elkészíteni az ételeket, kimutatást kell vezetni az alapanyagok származásáról, biztosítani kell a hűtési láncot és külön igyelmet kell fordítani a mosogatásra, takarításra. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
(NÉBIH) ezért a falusi turizmusban az alapvető élelmiszer-higiéniai, élelmiszerbiztonsági szabályok összefoglalásán dolgozik. A vendéglátók az abban foglaltak betartásával is védhetik vendégeik egészségét.
http://www.elelmiszer.hu/gazdasag/cikk/a_nebih_javitja_az_elelmiszer_biztonsagot_a_falusi_vendeglatasban

***
A NÉBIH folyamatosan ellenőrzi az olasz borokat
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) az első nemzetközi hírek megjelenését követően haladéktalanul és soron kívül megkezdte a borhamisítás botrányban érintett olasz cégektől származó, hazánkba
importált készleteket ellenőrzését és mintegy 50.000 hl bort zárolt. A NÉBIH Borászati és Alkoholos Italok Igazgatósága minden szükséges intézkedést megtesz, hogy a magyar fogyasztók megfelelő minőségű és
nyomonkövethető borászati terméket tölthessenek poharukba. A hatóság az elmúlt években folyamatosan, kiemelten és tételesen ellenőrizte az Olaszországból származó bortételeket is. A vizsgálatokon hamisított terméket nem találtak, kizárólag minőségi kifogások, érzékszervi hibák fordultak elő.
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/a-nebih-folyamatosan-ellenorzi-az-olasz-borokat

***
Pékségeket ellenőrzött az új kenyér ünnepe előtt a NÉBIH
Az új kenyér ünnepéhez közeledve több pékségben is ellenőrzést tartott a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal (NÉBIH) Kiemelt Ügyek Igazgatósága (KÜI). Az ellenőrzés eredményeként egy budapesti üzem működését, nyomonkövethetőségi és súlyos higiéniai problémák miatt, azonnali hatállyal felfüggesztették a szakemberek. Emellett mintegy 1800 kg terméket kellett megsemmisíteni azok ismeretlen eredete miatt. Az eljárás
során milliós nagyságrendű bírság várható.
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/peksegeket-ellenorzott-az-uj-kenyer-unnepe-elott-a-nebih

***
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Élelmiszerbiztonság a médiában / Food safety in the media
Dinnyehamisítókat leplezett le a hatóság
Átcímkézés közben ért tetten egy vállalkozót az élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság egy augusztus közepén
tartott ellenőrzés során. A Nagykálló környéki felvásárló telepen az ellenőrök érkezésekor mintegy 21 tonna román származású dinnyét csomagoltak át egy áruházlánc piros-fehér-zöld trikolórral ellátott kartonjaiba.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal zöldség-gyümölcs ellenőrei a tételt azonnali hatállyal zárolták és megtiltották a forgalomba hozatalát. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) által koordinált kiemelt görögdinnye ellenőrzés során eddig országosan 469 forgalmazó helyen 496 tételt ellenőriztek.
17 esetben merült fel kifogás, két tételnél volt gond a minőséggel, míg a többinél jelölési hibák akadtak, ezért
– a nyomonkövethetőség hiánya miatt – az ellenőrök több mint 1 millió forint értékben szabtak ki bírságot.
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/dinnyehamisitokat-leplezett-le-a-hatosag

***
Versenyló életét veszélyeztette az engedéllyel nem rendelkező készítmény
Csaknem egy versenyló halálához vezetett egy, a legyek távoltartása céljából használt állategészségügyi biocid
termék. A Tam Tam Vet nevű termékkel kezelt lónál az alkalmazást követően súlyos allergiás reakció jelentkezett. Az esetről a tulajdonos értesítette a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt (NÉBIH), s kiderült,
a készítmény sem forgalomba hozatali engedéllyel, sem nyilvántartási számmal nem rendelkezett. Az elmúlt
időszakban többször is előfordult, hogy nem engedélyezett termékek kerültek forgalomba. A NÉBIH szeretné
felhívni az állattartók igyelmét, hogy kizárólag megbízható, hatósági engedéllyel rendelkező készítményeket
vásároljanak.
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/versenylo-eletet-veszelyeztette-az-engedellyel-nem-rendelkezokeszitmeny

***
Európa-szerte ilteres gyógyteát vontak ki a forgalomból
Magas szennatartalom miatt ilteres gyógyteát vontak ki a kereskedelmi forgalomból tizenöt európai uniós
tagállamban, köztük Magyarországon is – tájékoztatta a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH)
augusztus elején az MTI-t. A riasztás az Európai Unió élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó gyors veszélyjelző rendszerén (RASFF) keresztül érkezett. A thaiföldi eredetű szennatartalmú terméket Ranong márkajelzéssel, háromféle variációban (alma, krizantém, zöld tea) egy holland nagykereskedőn keresztül hozták
forgalomba a tagállamokban. A szenna növény hatóanyagának értéke – amelyet a dán hatóság mért a teakeverékben – többszörösen meghaladja az emberi egészséget veszélyeztető mennyiséget. A szenna cserje megszárított levelét és termését gyógyászati célokra alkalmazzák, hatóanyagainak köszönhetően erős hashajtóként
használják.
http://www.elelmiszer.hu/kereskedelem/cikk/europa_szerte_ilteres_gyogyteat_vontak_ki_a_forgalombol

***
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Élelmiszerbiztonság a médiában / Food safety in the media
Nemsokára megjelenhetnek a védjegyes gmo-mentes termékek
Védjeggyel ellátott gmo-mentes termékek bevezetését kívánja elérni a GMO-mentes Magyarországért Egyesület, amely abban bízik, hogy már az év végén, a jövő év elején megjelenhetnek a termékek a magyar üzletekben.
Az országba évente 550-600 ezer tonna importszója érkezik, főként a dél-amerikai országokból, a termény
95 százaléka génmódosított. Kulik Zoltán, az Egyesület képviselője elmondta: Magyarország képes gmo-mentes
élelmiszereket előállítani, mert ki tudja iktatni a takarmányozásból a gmo-s fehérjéket.
http://www.elelmiszer.hu/fmcg_szakmai_hirek/cikk/nemsokara_megjelenhetnek_a_vedjegyes_gmo_mentes_termekek

***
Skócia is betiltotta a GMO gabonák termesztését
A skót kormány bejelentette, hogy betiltja a génmódosított gabona termesztését. A génmódosított gabona termesztésének tilalmáról szóló döntés szemben áll a brit kormány véleményével, amely szerint támogatni kell a
GMO-növények és ezek alkalmazásának kutatását. Richard Lockhead szerint azonban a skót élelmiszereket
és italokat Skóciában és külföldön is természetes alapanyagaik és magas színvonaluk miatt becsülik, és emiatt
kérhetnek értük prémium árat. Egyes vélemények szerint azonban „más országokban alkalmazzák a biotechnológiát, ahol az megfelelő, és Skóciának is nyitottnak kellene lennie erre”.
http://www.elelmiszer.hu/gazdasag/cikk/skocia_is_hatat_fordit_a_gmo_knak

***
Botrány tört ki Angliában a zöldfűszer-hamisítások miatt
Zöldfűszerek miatt robbant ki Angliában a legújabb élelmiszer-hamisítási botrány, amelyre a Queen’s University Belfast egyik professzora, Chris Elliot hívta fel a igyelmet. Egy júliusban megjelent publikáció szerint az
olcsó, bolti fűszerek nagyon gyakran csak részben tartalmazzák azt, ami rájuk van írva pl. a szárított oregánó
legalább negyede helyettesítőkből áll össze; leggyakrabban az oregánó kevésbé értékes részeiből vagy olíva- és
mirtuszlevelekből. A vizsgálat eredményei után a brit élelmiszerbiztonsági hatóság (FSA) esetleges allergén
anyagokat kezdett el keresni a bolti fűszerekben és szigorúbb ellenőrzéseket ígért.
http://www.origo.hu/tafelspicc/kozelet/20150728-semmi-sem-az-aminek-latszik-nagy-elelmiszeriparicsalasok.html

***
Antibakteriális hatással bír a kék LED
A Szingapúri Állami Egyetem egy kutatócsoportjának beszámolója szerint, amely a Food Microbiology folyóiratban jelent meg, a kék LED antibakteriális hatással is rendelkezik; különösen a hűvösebb, 4–15 Celsius-fokos
21.
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Élelmiszerbiztonság a médiában / Food safety in the media
hőmérsékleti tartományban és enyhén savas közegben (pH 4,5) hat. A kutatók három gyakori élelmiszer eredetű kórokozót – Listeria monocytogenes, Escherichia coli O157:H7 és Salmonella Typhimurium – világítottak
meg kék LED-del, és a minták kémhatását többször változtatták savastól a lúgosig. A módszerrel olyan élelmiszerek eltarthatóságát lehetne megnövelni, mint például a friss gyümölcsök, nyersen fogyasztható tengeri
eredetű ételek (sushi, füstölt lazac), illetve adalékanyag-mentes hűtött húskészítmények.
http://www.origo.hu/tudomany/20150717-led-eteltartositas-tartositoszerek-bakteriumok-uj-technologia.
html

***
Kiemelt élelmiszerbiztonsági témájú hírek a külföldi médiában /
Food Safety in focus in the international media
USDA élelmiszerbiztonsági tippek az iskolakezdéshez
Az iskolaszezon kezdetével a szülők egy része naponta ebédet csomagol gyerekének. Azonban, ha az elkészített ételeket sokáig szobahőmérsékleten tároljuk, a baktériumok elkezdenek szaporodni, és számuk elérhet egy
egészségre veszélyes szintet. Az Amerikai Mezőgazdasági Minisztérium Élelmiszerbiztonsági és –felügyeleti
Hivatala (USDA FSIS) ezért összegyűjtött néhány, az iskolába vitt ebéd csomagolására, tárolásra és elfogyasztására vonatkozó tippet, annak érdekében, hogy a gyerekek elkerüljék az élelmiszer okozta megbetegedéseket.
http://www.foodsafetynews.com/2015/08/usda-offers-back-to-school-food-safety-tips-for-parents/#.
VdsoSyXtmko

***
495 ember fertőződött meg Cyclosporával Amerikában feltételezhetően koriander által
495 ember 30 amerikai államban fertőződött meg Cyclosporával az idei évben; a megbetegedések nagy része
(több mint 60%-a) májusban kezdődött. A tünetek megjelenése előtti két hétben egyik érintett sem vett részt
külföldi utazáson. A Betegségmegelőzési és –felügyeleti Központ (CDC) vizsgálatai forrásként koriandert valószínűsítenek. Az Egyesült Államokban korábbi cyclosporiasis járványokat Mexikóból importált friss termékek
– mint pl. a koriander – okozták.
http://www.foodsafetynews.com/2015/08/cdc-update-457-people-in-29-states-conirmed-with-cyclosporainfection/#.VdspDCXtmko

***
Cyclospora járvány Kanadában
83 ember betegedett meg Kanadában (közülük 74 Ontario városban) Cyclospora okozta járvány miatt, amelyet
importált friss termékekhez kötnek. A közegészségügyi hatóságok igyelmeztetik a lakosságot, hogy a bélbetegséget okozó parazitát szinte lehetetlenség lemosni a zöldség- és gyümölcstermékekről. Az első megbetegedések
22.
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májusban kezdődtek és már elérik a 83 főt. Halálesetet nem jelentettek, de ketten kórházi kezelésre szorultak.
A megbetegedés tünetei közé tartozik a hasi görcs, hasmenés, és étvágytalanság, de a legtöbb ember esetében
antibiotikummal gyógyítható.
http://www.cbc.ca/news/canada/toronto/cyclospora-outbreak-hits-ontario-hardest-public-health-oicialssay-1.3186017

***
Csökkent az élelmiszer eredetű megbetegedések száma Ausztráliában,
kivéve a Salmonella okozta eseteket
Annak ellenére, hogy több mint négy millió ausztrál betegszik meg évente szennyezett élelmiszer által, a teljes
nemzeti ráta az élelmiszermérgezések terén csökkenni látszik, leszámítva a Salmonella okozta megbetegedéseket. Viktória város egészségügyi hivatalának adatai alapján 2012. óta 50 százalékkal nőtt, Queenslandben pedig
megduplázódott az elmúlt 12 hónapban a szalmonellózisos esetek száma. A Salmonella megtalálható a talajban,
a vízben, de képes gyorsan megsokszorozódni a nem megfelelően kezelt (mosott, hűtött) élelmiszerekben is.
Ezért a független, és non-proit Ausztrál és Új-Zélandi Friss Termékek Biztonságosságával foglalkozó Központ
kiadott egy útmutatót mindazoknak, aki az élelmiszerlánc bármely területén dolgoznak, annak érdekében,
hogy megfelelő szabványokkal lehessen biztosítani az élelmiszer eredetű megbetegedések számának további
csökkenését.
http://www.abc.net.au/news/2015-08-12/salmonella-increases-as-food-safety-centre-releasesguidelines/6691578

***
Vibrio járvány betegített meg 67 embert Kanadában
Nyers osztrigához köthető Vibrio járványban betegedett meg 67 ember Kanadában. A megbetegedéseket British Columbiában és Albertában jelentették. A Vibrio parahaemolyticus baktérium a természetben, melegebb
hónapokban a part menti vizekben fordul elő. Azoknak a kagylóknak, amelyek Vibrio-val szennyezettek, nincs
különösebb szaguk vagy ízűk, ugyanakkor komoly megbetegedéseket okozhatnak. A tünetek lehetnek napokig
tartó vizenyős vagy véres hasmenés, hányinger, hányás, és hasi görcsök. A gyerekek, idősek, legyengült immunrendszerűek és terhesek vannak leginkább kitéve a megbetegedés kockázatának.
https://foodpoisoningbulletin.com/2015/vibrio-outbreak-sickens-67-in-canada/

***
Kutatások a bio leveles zöldségek biztonságosságának növeléséért
Az Arizonai Egyetem kutatói természetes módszer segítségével igyekeznek a bio leveles zöldségek élelmiszerbiztonságát növelni, olyan alapanyagok segítségével, mint az oregánó, fahéj, vagy az ecet. A csoport ve23.
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zetője – aki az Állatorvos-tudományi és Mikrobiológiai tanszék egyik professzora – úgy találta, hogy növényi
kivonatokat és illóolajokat tartalmazó vízzel való mosás elpusztít minden olyan baktériumot, amellyel csak
szennyezettek lehetnek ezek a növények. A növényi antibakteriális és szerves fertőtlenítők természetes eredetűek, környezetbarát tulajdonsággal rendelkeznek, és mind a szoba- mind pedig a hidegebb hőmérsékleten
hatásosak, valamint képesek lehetnek arra, hogy csökkentsék és megelőzzék a zöld levelesek szennyeződését
a termelési és betakarítási szinteken. A kutatást az Amerikai Mezőgazdasági Minisztérium (USDA) Nemzeti
Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Intézete (NIFA) inanszírozza.
http://www.foodsafetynews.com/2015/08/university-of-arizona-explores-natural-sanitizers-for-leafygreens/#.VdsrRyXtmko

***
Tudósok vizsgálják a Listeria növekedését hűtött füstölt lazacon
A Listeria monocytogenes egyik legveszélyesebb tulajdonsága, hogy – ugyan lassabban –, de a hűtött élelmiszeren is képes növekedni. Annak vizsgálata, hogy az élelmiszer eredetű kórokozók hogyan alkalmazkodnak a
különböző élelmiszerekhez és tárolási feltételekhez, segíti a tudósokat, hogy megfelelőbb ellenőrzési stratégiákat dolgozhassanak ki és hatékonyabb növekedés-gátló szereket hozzanak létre. Az Applied and Environmental
Microbiology júliusi számában megjelent tanulmányban a Listeria növekedését vizsgálta egy kutatócsoport hűtött, füstölt lazacokon.
http://www.foodsafetynews.com/2015/08/scientists-learn-how-listeria-grows-on-refrigerated-smokedsalmon/#.VdsudSXtmko

***
Kagylókat hívtak vissza az üzletekből magas toxin-tartalom gyanúja miatt
Friss kagylókat hívtak vissza Írországban, mert attól tartanak, hogy káros mennyiségű toxint tartalmaznak.
Az ír élelmiszerbiztonsági hatóság (FSAI) igyelmeztette az embereket, hogy ne fogyasszanak a Roaringwater
öbölnél betakarított kagylókból. Az FSAI tájékoztatta a lakosságot, hogy a kagylók megfőzése nem bontja le a
toxint, amely hasmenést, hányást és hasi görcsöket okozhat, és a szennyezett kagyló fogyasztása hasmenéses
kagylómérgezéshez is vezethet.
http://www.bbc.com/news/world-europe-34021282

***
„Intelligens kupak” a tejek és gyümölcslevek biztonságosságának ellenőrzéséért
A kaliforniai Berkeley Egyetem mérnökei kifejlesztettek egy úgynevezett „intelligens kupakot”, amelynek része
egy 3D-s nyomtatott műanyag, valamint egy beágyazott elektronika. A kutatók ezzel kívánják bizonyítani, hogy
24.
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egy eszköz vezeték nélkül is képes a tej frissességének monitorozására, egy július végén, az online Microsystems
& Nanoengineering nemzetközi folyóiratban megjelent cikk szerint. A cikk szerint az intelligens kupak képes a
folyékony élelmiszerek minőségének gyors vizsgálatára.
http://www.foodsafetynews.com/2015/07/uc-berkeley-engineers-devise-3d-printed-smart-cap-to-checksafety-of-milk-juice/#.Va9GdaTtmko

***
Az UV képes élelmiszer eredetű patogének elpusztítására
bizonyos gyümölcsök esetében
A Washington Állami Egyetem új kutatása azt mutatja, hogy az ultraibolya C sugárzás elősegítheti egyes élelmiszer eredetű patogének elpusztítását. A fény, amely nem tud behatolni átlátszatlan, szilárd anyagokba, károsítja a nukleinsavat és megváltoztatja a mikroorganizmusok DNS-ét. Ez a módszer évek óta használatos
élelmiszerrel érintkező felületek, valamint az ivóvíz fertőtlenítésére. A témával foglalkozó kutatócsoport az
UVC fény hatását E. coli O157:H7-tel és Listeria monocytogenes-szel szennyezett almán, körtén, epren, málnán
és sárgadinnyén vizsgálta. A kutatások során bebizonyosodott, hogy a kezelés hatásossága függ a kórokozótól,
a gyümölcs felületétől, a fény dózisától, és az expozíció időtartamától. Összességében az alkalmazott fény az E.
coli esetében hatásosabbnak bizonyult, mint a Listeria-nál, valamint a körte és az alma simább felületén; ott a
kórokozók 99,9%-át elpusztította.
http://www.foodsafetynews.com/2015/07/research-shows-uv-light-can-kill-foodborne-pathogens-oncertain-fruits/#.VbtTwfPtmko

***
Anonim, kanadai weboldal az élelmiszer eredetű megbetegedések nyomonkövetéséért
A kanadai hatóságok azt tapasztalták, hogy az emberek nagy része nem megy el orvoshoz és nem jelenti, ha
gyaníthatóan élelmiszer eredetű megbetegedésben szenved. Egy 5-6 évvel ezelőtti felmérés alapján az érintettek
csupán 0,5 százaléka jelenti be, ha élelmiszertől lett rosszul – nyilatkozta egy helyi tisztviselő. Ezért a torontói
közegészségügyi hatóságok létrehoztak egy anonim és önkéntes weboldalt annak érdekében, hogy tisztább képet kapjanak a hazai helyzetről. A GastroBusters nevű weblap rákérdez az egyén lakhelyére, korára, nemére; a
jelentkező tünetekre, a megjelenés időpontjára, a kapott orvosi ellátásra; és hogy étkeztek-e tömeges rendezvényen (fesztivál, ünnepség, sportesemény stb.).
http://www.foodsafetynews.com/2015/07/toronto-public-health-sets-up-anonymous-website-to-trackfoodborne-illness/#.VbtUGPPtmko

***
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Európai Uniós új jogszabályok / EU legislations
A Bizottság (EU) 2015/1414 végrehajtási rendelete (2015. augusztus 20.) a nátrium-biszulfátnak a kedvtelésből tartott és más nem élelmiszer-termelő állatok takarmány-adalékanyagaként való engedélyezéséről szóló
136/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról
A Bizottság (EU) 2015/1415 végrehajtási rendelete (2015. augusztus 20.) az asztaxantin halak, rákfélék és díszhalak takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről
A Bizottság (EU) 2015/1416 végrehajtási rendelete (2015. augusztus 20.) a nátrium-biszulfát valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről
A Bizottság (EU) 2015/1417 végrehajtási rendelete (2015. augusztus 20.) a diklazuril hízó- és tenyésznyulak
takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja: Huvepharma NV)
A Bizottság (EU) 2015/1408 végrehajtási rendelete (2015. augusztus 19.) a DL-metionil-DL-metionin halak és
rákfélék takarmány-adalékanyagaként történő felhasználásának engedélyezéséről
A Bizottság (EU) 2015/1405 végrehajtási határozata (2015. augusztus 18.) az egyes tagállamokban előforduló
afrikai sertéspestissel kapcsolatos járványügyi intézkedésekről szóló 2014/709/EU végrehajtási határozat mellékletének az Észtországra, Lettországra és Litvániára vonatkozó bejegyzések tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2015) 5912. számú dokumentummal történt)
A Bizottság (EU) 2015/1399 végrehajtási rendelete (2015. augusztus 17.) a Bacillus toyonensis (NCIMB 14858T)
(korábban Bacillus cereus var. toyoi NCIMB 40112/CNCM I-1012) készítmény hízómarhák, hízónyulak, brojlercsirkék, (elválasztott) malacok, hízósertések, tenyészkocák és tenyészborjak takarmány-adalékanyagaként
való engedélyezésének megtagadásáról, a Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012) készítmény
hízópulykák és nőstény tenyésznyulak takarmány-adalékanyagaként történő felhasználására kiadott engedélyek visszavonásáról, a 256/2002/EK, az 1453/2004/EK, a 255/2005/EK és az 1200/2005/EK rendelet módosításáról, továbbá a 166/2008/EK és a 378/2009/EK rendelet, valamint a 288/2013/EU végrehajtási rendelet
hatályon kívül helyezéséről
A Bizottság (EU) 2015/1396 végrehajtási rendelete (2015. augusztus 14.) az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a „Bacillus subtilis (Cohn 1872) AQ 713 törzzsel azonos QST 713 törzse” hatóanyag tekintetében történő
helyesbítéséről
A Bizottság (EU) 2015/1397 végrehajtási rendelete (2015. augusztus 14.) a loraszulam hatóanyagra vonatkozó,
a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyás meghosszabbításáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének
módosításáról
26.
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A Bizottság (EU) 2015/1392 végrehajtási rendelete (2015. augusztus 13.) a fruktóz 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
Bizottság (EU) 2015/1378 rendelete (2015. augusztus 11.) az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a ribolavinok (E 101) és a karotinok (E 160a) szárított burgonyagranulátumban és -pehelyben való használata tekintetében történő módosításáról
A Bizottság (EU) 2015/1375 végrehajtási rendelete (2015. augusztus 10.) a húsban előforduló Trichinella hatósági vizsgálatára vonatkozó különös szabályok megállapításáról
A Bizottság (EU) 2015/1381 ajánlása (2015. augusztus 10.) az élelmiszerben jelen lévő arzén nyomon követéséről
A Bizottság (EU) 2015/1372 végrehajtási határozata (2015. augusztus 7.) az egyes tagállamokban előforduló afrikai sertéspestissel kapcsolatos járványügyi intézkedésekről szóló 2014/709/EU végrehajtási határozat mellékletének az Észtországra, Lettországra és Litvániára vonatkozó bejegyzések tekintetében történő módosításáról
(az értesítés a C(2015) 5715. számú dokumentummal történt)
A Bizottság (EU) 2015/1362 rendelete (2015. augusztus 6.) az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet III. mellékletének a szilícium-dioxid (E 551) rozmaringkivonatokban (E 392) történő felhasználása
tekintetében történő módosításáról ( 1 )
A Bizottság (EU) 2015/1363 végrehajtási rendelete (2015. augusztus 6.) 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 Amerikai Egyesült
Államokra vonatkozó bejegyzésnek az erősen patogén vírustörzsek okozta madárinluenza ezen országban előforduló kitöréseivel kapcsolatban történő módosításáról
A Bizottság (EU) 2015/1356 végrehajtási határozata (2015. augusztus 4.) a 2007/453/EK határozatnak a Cseh
Köztársaság, Franciaország, Ciprus, Liechtenstein és Svájc BSE-státusa tekintetében történő módosításáról (az
értesítés a C(2015) 5379. számú dokumentummal történt)
A Bizottság (EU) 2015/1357 végrehajtási határozata (2015. augusztus 4.) a madárinluenza leküzdését célzó
biztonsági intézkedések vonatkozásában Hollandiában 2011-ben, 2012-ben és 2013-ban felmerült kiadásokhoz nyújtandó uniós pénzügyi hozzájárulás megállapításáról (az értesítés a C(2015) 5342. számú dokumentummal történt)
A Bizottság (EU) 2015/1358 végrehajtási határozata (2015. augusztus 4.) a 2003/85/EK tanácsi irányelv XI., XII.
és XV. mellékletének a ragadós száj- és körömfájás élő vírusának kezelésére feljogosított laboratóriumok jegyzéke és a rájuk vonatkozó biológiai biztonsági minimumkövetelmények tekintetében történő módosításáról (az
értesítés a C(2015) 5341. számú dokumentummal történt)
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A Bizottság (EU) 2015/1349 végrehajtási rendelete (2015. augusztus 3.) 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 a Dél-Afrikára vonatkozó
bejegyzésnek a magas patogenitású madárinluenzával kapcsolatban történő módosításáról
A Bizottság (EU) 2015/1353 végrehajtási határozata (2015. augusztus 3.) a 2007/777/EK határozat II. mellékletének a húskészítmények, kezelt gyomor, hólyag és belek Unióba történő behozatalára engedélyezett harmadik országok vagy részeik jegyzékében a Dél-Afrikára vonatkozó bejegyzésnek az erősen patogén vírustörzsek
okozta madárinluenzával kapcsolatban történő módosításáról (az értesítés a C(2015) 5290. számú dokumentummal történt)
A Bizottság (EU) 2015/1318 végrehajtási határozata (2015. július 29.) az egyes tagállamokban előforduló afrikai
sertéspestissel kapcsolatos járványügyi intézkedésekről szóló 2014/709/EU végrehajtási határozat mellékletének az Észtországra és Lettországra vonatkozó bejegyzések tekintetében történő módosításáról (az értesítés a
C(2015) 5378. számú dokumentummal történt)
A Bizottság (EU) 2015/1319 végrehajtási határozata (2015. július 29.) a H7N7 altípusba tartozó, magas
patogenitású madárinluenza németországi kitörésével kapcsolatos egyes védintézkedésekről (az értesítés a
C(2015) 5501. számú dokumentummal történt)
A Bizottság (EU) 2015/1308 végrehajtási rendelete (2015. július 29.) a 37/2010/EU rendeletnek a „bázikus
alumínium-szalicilát” anyag tekintetében történő módosításáról
A Bizottság (EU) 2015/1310 végrehajtási határozata (2015. július 28.) a 2009/177/EK határozat I. mellékletének
Horvátország teljes területének koi-herpeszvírusbetegségtől (KHV-betegségtől) mentes minősítése tekintetében történő módosításáról
A Bizottság (EU) 2015/1295 végrehajtási rendelete (2015. július 27.) a szulfoxalór 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) 2015/1220 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) 2015/1290 végrehajtási határozata (2015. július 23.) a Buglossoides arvensis magjából nyert
inomított olajnak a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti új élelmiszer-összetevőként történő forgalomba hozatalának engedélyezéséről (az értesítés a C(2015) 4961. számú dokumentummal történt)
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Jogszabályok / Legislations
A Bizottság (EU) 2015/1291 végrehajtási határozata (2015. július 23.) a Bacteroides xylanisolvens (DSM 23964)
felhasználásával savanyított hőkezelt tejtermékeknek a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti új élelmiszerekként történő forgalomba hozatalának engedélyezéséről (az értesítés a C(2015) 4960. számú
dokumentummal történt)
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)
Helyesbítés a biocid termékekben található valamennyi létező hatóanyag szisztematikus vizsgálatára irányuló,
az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben említett munkaprogramról szóló, 2014. augusztus
4-i 1062/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelethez ( HL L 294., 2014.10.10. )
Helyesbítés a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az
Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK
tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/
EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i
1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet helyesbítéséhez (HL L 396., 2006.12.30. ) (Helyesbített
változat HL L 136., 2007.5.29., 3. o.)
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Jogszabályok / Legislations
Az EGT Vegyes Bizottság 160/2014 határozata (2014. szeptember 25.) az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról [2015/1228]
Az EGT Vegyes Bizottság 161/2014 határozata (2014. szeptember 25.) az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról [2015/1229]
Az EGT Vegyes Bizottság 162/2014 határozata (2014. szeptember 25.) az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról [2015/1230]
Az EGT Vegyes Bizottság 163/2014 határozata (2014. szeptember 25.) az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról [2015/1231]
Az EGT Vegyes Bizottság 164/2014 határozata (2014. szeptember 25.) az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról [2015/1232]
Az EGT Vegyes Bizottság 165/2014 határozata (2014. szeptember 25.) az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról [2015/1233]
Az EGT Vegyes Bizottság 166/2014 határozata (2014. szeptember 25.) az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról [2015/1234]
Az EGT Vegyes Bizottság 167/2014 határozata (2014. szeptember 25.) az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról [2015/1235]
Az EGT Vegyes Bizottság 168/2014 határozata (2014. szeptember 25.) az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról [2015/1236]
Az EGT Vegyes Bizottság 169/2014 határozata (2014. szeptember 25.) az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) és II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2015/1237]
Az EGT Vegyes Bizottság 170/2014 határozata (2014. szeptember 25.) az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) és II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2015/1238]
Hazai jogszabályok / Hungarian legislations
50/2015. (VIII. 17.) FM rendelet az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és igyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2015. évi inanszírozásának szabályairól. Megjelent: MK 2015/117. (VIII. 17.). Hatályos: 2015.08.20., 2015.12.31.
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Jogszabályok / Legislations
46/2015. (VIII. 7.) FM rendelet egyes állategészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról. Megjelent:
MK 2015/115. (VIII. 7.). Hatályos: 2015.08.15.
44/2015. (VII. 28.) FM rendelet a halgazdálkodási vízterület különleges rendeltetésűvé nyilvánításának szabályairól. Megjelent: MK 2015/110. (VII. 28.). Hatályos: 2015.10.01.
43/2015. (VII. 27.) FM rendelet a szőlőtermelési potenciálról szóló 38/2013. (V. 24.) VM rendelet módosításáról. Megjelent: MK 2015/109. (VII. 27.). Hatályos: 2015.07.30.

***
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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