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Hazai aktualitások / Hungarian news
Tudományos konferenciát szervez a Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszer-tudományi kara
több hazai szervezet közreműködésével
Food Science Conference 2015 címmel rendez szakmai konferenciát a Budapesti Corvinus Egyetem Élemiszertudományi kara, a Magyar Tudományos Akadémia Élelmiszertudományi Tudományos Bizottság, a Hungarian
Association for Food Protection (HAFP) és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) együttműködésével 2015. november 18-19-én. A tudományos konferenciát Farkas József professzor emlékének ajánlják.
Helyszín: BCE Budai Campus, 1118 Budapest, Villányi út 35-43. A konferencia hivatalos nyelve az angol lesz.
A program megtekinthető a rendezvény oldalán, ahol regisztrálni is lehet.
http://www.foodconf.hu/

***
Fokhagymákat vizsgált a NÉBIH Szupermenta csapata

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) ezúttal a fokhagymákra fordította igyelmét Szupermenta projektjének legújabb terméktesztje során. A NÉBIH laboratóriumaiban 300 növényvédőszer-hatóanyagot vizsgáltak a szakemberek. Ezen felül mértek nehézfémtartalmat, valamint mikotoxin-szennyezettséget is.
Jó hír, hogy élelmiszer-biztonsági szempontból valamennyi fokhagyma kifogástalannak bizonyult! További információk és a részletes vizsgálati eredmények elérhetők a NÉBIH Szupermenta termékteszt blogján.
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/fokhagymat-minden-mennyisegben-

***
OMÉK 2015 – kilátás a NÉBIH szigetéről
A szeptember 23-27. között megrendezett 77. OMÉK-on a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH)
kampányaihoz kötődő játékos feladatokkal, almakóstolással és – a már elmaradhatatlan – gyerekszigettel várta
a Hivatal a látogatókat. Rendkívüli érdeklődés övezte a NÉBIH stand programjait: több mint 1500-an teljesítették a játéksorozatot. A mintegy 100 m2-es központi NÉBIH szigeten kapott helyet a Hivatal kampányaira,
projektjeire épülő edukatív játéksorozat. Az elsősorban középiskolás, illetve felnőtt látgatóknak szóló programsorozat öt NÉBIH-es kampány kulcsüzeneteire hívta fel a igyelmet az alábbi feladatokkal:
• hűtőszekrény élelmiszerbiztonsági előírásoknak megfelelő berendezése (Ételt csak okosan),
• a felelős állattartással és állatvédelemmel összefüggő kérdéssorozat (Szabad a gazdi),
• halfaj felismerés (TUHIR),
• jelölési hibák felismerése hibás csomagolású áltermékek segítségével (Szupermenta),
• különböző talajhibák fényképes felismerése és védekezési módokkal történő párosítása (Talajok Éve).
Újdonság volt a Szupermenta termékteszt kampányhoz kapcsolódóan tartott alma kedveltségi vizsgálat, amelyen mintegy 450-en vettek részt. További érdekességek megtekinthetők a NÉBIH weboldalán.
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/omek-2015-kilatas-a-nebih-szigeterol

***
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Biztonságos a trombin élelmiszer-enzimként történő használata
Az élelmiszeriparban használt trombint sertés vagy szarvasmarha véréből nyerik. Az élelmiszer-feldolgozás
során a ibrinogénnel együtt ezt az enzimet használják a hús- vagy a haldarabok “összeragasztására”. Az élelmiszeriparban használt ibrinogén egy fehérje, amely ugyancsak sertés vagy szarvasmarha véréből származik.
Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) élelmiszerrrel érintkező anyagokkal, enzimekkel, ételízesítőkkel és segédanyagokkal foglalkozó szakbizottsága (CEF Panel) szerint a trombin használata az egészségre
nem ártalmas, mert olyan állati részből származik, amelyet emberi fogyasztásra szántak, és amelynek az előállítása az EU-s jogszabályoknak megfelelő higiéniai feltételek mellett történt. A trombin étrendi bevitelének
becslésére a szakértők az EFSA Átfogó Európai Élelmiszerfogyasztási Adatbázisát használták.
Food enzyme thrombin is safe
he enzyme thrombin is derived from blood of pigs or cattle. It is used in food processing together with ibrinogen,
a protein also obtained from the blood of these animals, to bind pieces of meat or ish.
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/150917

***
Xylella fastidiosa - szakmai megbeszélés
Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) korábban közzétett kockázatbecslése felhívta arra a igyelmet
arra, hogy új információk szükségesek a Xylella fastidiosa élettanával és járványtanával kapcsolatban. Különösen fontos a gazdanövények és a vektorok megismerése. Ezek az információk nélkülözhetetlenek azoknak a
kockázatoknak az értékeléséhez, melyeket a X. fastidiosa jelent az európai mezőgazdaságra. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság munkaértekezletet szervez november 12-13-án Brüsszelben, melynek fő célja az EFSA
által korábban meghatározott ismerethiányok és bizonytalanságok vizsgálata. A négy fő vitatéma a felügyelet
és kimutatás, vektorok, gazdanövények, és a kórokozó lesz. A rendezvényen a baktériumot ismerő tudományos
szakemberek részvételére számítanak.
Xylella: register now for research workshop
Experts from the European Union and beyond will meet in November to propose and discuss research initiatives that
are needed to further scientiic understanding of the Xylella fastidiosa bacterium and ind solutions for its control.
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/150922

***
A rovarok élelmiszerként és takarmányként: mik a kockázatok?
A közelmúltban jelent meg az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) tudományos véleménye, melyben
értékeli a tenyésztett rovarok élelmiszerként és takarmányként történő felhasználásával kapcsolatos biológiai,
4.
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EFSA hírek / EFSA news
kémiai és környezeti veszélyeket, valamint az allergenitásra vonatkozó információkat. Az EFSA tudományos
véleményében összehasonlítja a rovarfogyasztás lehetséges veszélyeit a napjainkban fő irányvonalat képviselő,
hagyományos állati eredetű fehérjefogyasztás lehetséges veszélyeivel. A rovar eredetű élelmiszerben és takarmányban előforduló biológiai és kémiai veszélyek lehetséges előfordulása függ a rovarfajtól, az előállítás (“tenyésztés”) módjától, attól, hogy mivel táplálkozott a rovar (a szubsztráttól), valamint mely életciklusban gyűjtik
össze az állatot további feldolgozásra, illetve függ a feldolgozási módszerektől is. Az EFSA szakértői szerint,
ha a feldolgozatlan (nyers) rovarokat a jelenleg engedélyezett takarmányokkal etetik, akkor hasonló mikrobiológiai veszélyek előfordulását hordozhatják magukban, mint más, nem feldolgozott (nyers) fehérjeforrások.
Az egyes kémiai szennyezők különböző szubsztrátokból rovarokba történő átjutására vonatkozóan csak korlátozottan állnak rendelkezésre adatok. Prionok – fehérjék, amelyek szarvasmarhában szivacsos agysorvadást
(BSE), emberben pedig Creutzfeldt-Jakob kórt okoznak – jelenlétének (előfordulásának) gyakorisága várhatóan ugyanakkora vagy kisebb (hagyományos állati eredetű fehérjeforrásokkal összehasonlítva), ha a rovar által
fogyasztott anyag (szubsztrát) nem tartalmaz emberi vagy kérődzőktől származó fehérjét. Az EFSA a konyhai
és más állati hulladék szubsztrátként történő használata során felmerülő veszélyeket is igyelembe vette. A rovarok tenyésztéséből eredő környezeti kockázatok is összehasonlíthatók más állattenyésztési rendszerek környezeti kockázataival. A meglévő hulladékkezelési stratégiák alkalmazhatók a rovarok tenyésztésekor keletkező
hulladékok megsemmisítése során.
Insects as food and feed: what are the risks?
Interest is growing in the potential beneits of using insects in food and animal feed, but what would be the risks
from production, processing and consumption of this alternative source of protein? EFSA has addressed this
question with a risk proile that identiies the potential biological and chemical hazards as well as allergenicity and
environmental hazards associated with the use of farmed insects as food and feed.
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4257

***
EFSA stratégia 2020 – konzultáció
Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) konzultációra tette közzé a következő öt évre vonatkozó stratégiáját. Az érdekeltek (politikusok, döntéshozók, tudományos szakemberek, élelmiszer előállítók, fogyasztók)
6 hétig tehetik meg észrevételeiket. A dokumentum az EFSA honlapján érhető el.
Public consultation: the EFSA Strategy 2020
EFSA is asking its partners and stakeholders to help shape the Authority’s strategic direction for the next ive years.
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/151008?utm_content=feature&utm_source=EFSA+Newsletters&utm_
campaign=52a040459c-HL_20151008&utm_medium=email&utm_term=0_7ea646dd1d-52a040459c-59504197

***
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FSA: MenuCal ingyenes vállalkozást segítő online eszköz
A brit élelmiszerbiztonsági hatóság (FSA) észak-írországban lévő részlege létrehozta a MenuCal alkalmazást, amely az étkezdéket hivatott segíteni az általuk forgalmazott ételek allergén tartalmának megadásával és
energiatartalmuk kiszámolásával. Ezekkel az információkkal az étkezdék segíthetik vásárolóik egészségesebb
ételválasztását, étrendjük jobbá tételét. A MenuCal a 14 legfőbb allergén összetevőről nyújt információt vásárlóinak. A jelenlegi törvényi szabályozások előírják, hogy az étkezdék jelöljék; előfordulnak-e ezek az allergének
a felszolgált ételeikben. Közismert allergén például a tej, földimogyoró, de az alkalmazás jelzi a kevésbé ismerteket is, mint a mustár vagy csillagfürt mag, melyek gyakran a lisztben fordulnak elő. Az eszköz biztosítja a
vállalkozóknak, hogy az általuk közvetített információ helyes.
FSA: MenuCal application for caterers
FSA in Northern Ireland launched its free business tool, MenuCal, designed to help caterers manage allergen
information and calculate calories for the food they serve. It provides information to the customers about the
14 main allergen ingredients.
http://www.food.gov.uk/northern-ireland/news-updates/news/2015/14473/itter-future-for-all-thanks-to-menucal

***
PHE: Mosd meg a kezed!
A Kézmosás Világnapján (2015. október 15.) az Angol Közegészségügyi Hivatal (PHE) felhívta a igyelmet a
szappannal való kézmosás szükségességére. A kézmosás célja a szenny, a vírusok és a baktériumok eltávolítása, amely megakadályozza, hogy ezek tovább terjedjenek a környezetben, emberről-emberre, és betegségeket
okozzanak.
We are counting on you to wash your hands
On Global Handwashing Day (15 October, 2015) Public Health England want to remind people that washing
hands with soap and water can remove bugs to protect both their health and that of others.
https://www.gov.uk/government/news/we-are-counting-on-you-to-wash-your-hands

***
A glifozát rákkeltő hatásairól szóló epidemiológiai vizsgálatok BfR értékelése az EU vizsgálatában
Az EU glifozáttal kapcsolatos vizsgálatainak keretein belül a német Szövetségi Kockázatértékelési Intézet (BfR)
több mint 1000 tanulmányt, dokumentumot vizsgált meg és értékelt. Ezek közé tartoztak azok az epidemiológiai tanulmányok is, melyek a rákkeltő hatás értékeléséhez szükségesek. A glifozát rákkeltő hatását korábban
ezekre a korlátozott tanulmányokra alapozták. A hivatkozott dokumentumokat a BfR 2015. szeptember 22-én
6.
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nyilvánosságra hozta. Annak ellenére, hogy a BfR értékelését, miszerint ezek csak korlátozott bizonyítékok
emberek esetében, a nemzetközi tudományos közösség eddig vitathatatlannak tartja, mégis egyre növekszik a
tudományos álláspont alapjául szolgáló tanulmányokkal kapcsolatos megkeresések száma.
BfR evaluation on the epidemiological studies of glyphosates carcinogenic effectsin the study of EU
Within the EU glyphosate investigations are evaluated and examined by BfR more than 1,000 studies and reviewed
documents. hese included epidemiological studies, which are necessary for the evaluation of carcinogenicity.
he international scientiic community considers indisputable the BfR’s assessment. However the number of
requests referred to this studies is increasing.
http://www.bfr.bund.de/cm/343/einschaetzung-des-bfr-zu-epidemiologischen-studien-ueber-kanzerogeneefekte-von-glyphosat-in-der-eu-wirkstofpruefung.pdf

***
BfR: A szoptatás az élet része
Az anyatej a legjobb táplálék minden szempontból a csecsemők számára. Ezért a német Szövetségi Kockázatértékelési Intézet (BfR) szoptatással foglakozó bizottsága azt javasolja, hogy növeljék a nyilvános szoptatás elfogadását. Meg kell teremteni ennek a megfelelő környezetét a mindennapi életben. Az idei Szoptatás hetének
mottója „A szoptatás és szakmai tevékenység – megy együtt”. A szoptatás nem lehet akadálya annak, hogy a
dolgozó anyák visszatérjenek állásaikba.
Breastfeeding is a part of life
Breastmilk is the best food for babies. herefore, the breastfeeding committee of BfR recommends to accept widely
the public breastfeeding. he motto of this year’s Breastfeeding Week is „Breastfeeding and occupation – they can
be together”.
http://www.bfr.bund.de/de/presseinformation/2015/26/stillen_gehoert_zum_leben-195299.html

***
BfR: A német fogyasztók nagy része úgy gondolja, hogy az élelmiszerek biztonságosak
A német fogyasztók egyre realisztikusabban látják az egészségügyi kockázatokat. A dohányzást, az alkoholfogyasztást, az egészségtelen táplálkozást és a szennyezett környezetet tartják a fő veszélyforrásoknak. A német Szövetségi Kockázatértékelési Intézet (BfR) reprezentatív fogyasztói felmérése szerint a megkérdezettek
70 százaléka véli az élelmiszereket biztonságosnak. A 2015. év felmérésének eredményeként a résztvevők a
dohányzást, az alkoholfogyasztást és a testmozgás hiányát egészségkárosítóbbnak ítélték, mint 2014-ben. Ezzel
szemben az egészségtelen és szennyezett élelmiszerek lehetőségét kisebb kockázatúnak tartják, mint az előző
évben.
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The large majority of consumers believe food in Germany is safe
70 per cent of respondents think that food is safe. hese are the indings of the BfR consumer monitor, a representative
survey conducted by the BfR.
http://www.bfr.bund.de/de/presseinformation/2015/27/grosse_mehrheit_der_verbraucher_haelt_
lebensmittel_in_deutschland_fuer_sicher-195363.html

***
BfR: A fonalféreg fertőzések világszerte jelentősek
A nem megfelelő higiéniai körülmények és a helytelen vizsgálatok okozzák világszerte a Trichinella fertőzések
kialakulását, melyek esetenként több mint száz embert is érinthetnek. A jelenlegi kötelező vizsgálatok miatt
Németországban a trichinellózis esetek száma igen alacsony. A megbetegedésekért főként a nyers vaddisznóhús fogyasztása a felelős. Ezen probléma megoldása volt a célja a 14. Nemzetközi Trichinellózis Konferenciának
(Berlin, 2015. szeptember 14-18.), melyen több mint 120 szakértő vett részt 35 országból. A konferencia során
a résztvevők megvitatták kutatási eredményeiket, melyek főként a diagnosztikára, előfordulás meghatározására
és az ellenőrzésre irányultak.
Infections from roundworms significant worldwide
At the 14th International Conference on Trichinellosis (took place at the BfR in Berlin-Marienfelde from 14 to
18 September 2015), more than 120 experts from 35 countries discussed new research results on the diagnosis,
occurrence and control of roundworms.
http://www.bfr.bund.de/de/presseinformation/2015/23/infektionen_durch_fadenwuermer_weltweit_
bedeutend-195129.html

***
Élelmiszer eredetű megbetegedések 2014-ben
2014-ben Ausztriában 96 élelmiszer eredetű járvány megjelenését dokumentálták 790 megbetegedéssel, egy
halálos esettel. A legnagyobb számban Salmonella és Campylobacter volt a járvány okozója. A 2014. év adatainak összefoglalói és infograikái elérhetőek az AGES honlapján.
Food borne disease outbreaks in 2014
In the year 2014 in Austria 96 food borne disease outbreaks were recorded with 790 patients and one lethal case.
he main reasons were Salmonella and Campylobacter. he summeries and infographics are available on the
website of AGES.
http://www.ages.at/themen/ages-schwerpunkte/wenn-essen-krank-macht/lebensmittelbedingte-krankheitsausbrueche/
situation-2014/

***
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AGES Éves jelentés 2014
Az Osztrák Egészség- és Táplálkozásbiztonsági Ügynökség (AGES) 2014. évi jelentése elérhető és letölthető a
hivatal honlapjáról.
Annual report 2014
AGES 2014 Annual Report is available and available for download from the website of the Agency.
http://www.ages.at/service/service-presse/pressemeldungen/ages-jahresbericht-2014/

***
Az ANSES tudományos együttműködési megállapodást kötött FSCJ-vel
A francia miniszterelnököt, Manuel Valls-ot Japánban tett hivatalos látogatása során elkísérte Marc Mortureux,
az francia élelmiszerbiztonsági hatóság ANSES főigazgatója, aki 2015. október 5-én Tokióban ötéves együttműködési megállapodást írt alá Dr. Hiroshi Satoh-val, a Japán Élelmiszerbiztonsági Bizottság (FSCJ) elnökével az
élelmiszerek kockázatértékelésére vonatkozóan. Az együttműködés főbb területei: az élelmiszermikrobiológia,
az akvakultúra, a tengeri biotoxinok és a szennyező anyagok. Az ANSES kockázatértékelést, monitoringot,
kutatást és analitikai referencia tevékenységet végez a teljes élelmiszerláncban. Szakértői csoportokat működtet és számos élelmiszer-orientált kutatást irányít, valamint referencialaboratóriumokkal rendelkezik. Emellett
az élelmiszerek kémiai és mikrobiológiai szennyeződésével kapcsolatos hálózatokat koordinál, megigyeléséket végez és kutatásokat vezet. Az FSCJ felelős az élelmiszer eredetű egészségügyi kockázatértékelésért Japánban. A két független szervezet kockázatértékelést végez, és iránymutatást ad az élelmiszer eredetű kockázatok
kezelésében.
ANSES signs a scientific cooperation agreement with FSCJ in the field of food safety
As part of French Prime Minister Manuel Valls’ oicial visit to Japan, Marc Mortureux, Director General of the
French Agency for Food, Environmental and Occupational Health & Safety (ANSES), and Dr. Hiroshi Satoh,
Chairperson of the Food Safety Commission of Japan (FSCJ), signed an agreement conirming their commitment
to cooperation in the area of food risk assessment.
https://www.anses.fr/en/content/anses-signs-scientific-cooperation-agreement-its-japanese-counterpartield-food-safety

***
Méh egészség: a növényvédő szerek és a fertőző betegségek együttes hatása
A méhek, mint beporzó rovarok mintegy 20 000 faja él a földön, Franciaországban pedig 850 faj, beleértve a
házi méhet. Az intenzív mezőgazdaságot folytató európai és amerikai országokban hosszú évek óta jelentkező
probléma a méhcsaládok gyengülése és pusztulása, aminek okát szeretnék megtudni. A francia élelmiszer9.
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biztonsági hatóság (ANSES) 2012 óta vizsgálja a különböző stresszfaktorok hatását, melyek a méhcsaládok
gyengülését, pusztulását okozzák. A vizsgálatok szerint számos oka lehet e jelenségnek. A fertőző ágensek és
parazitás behatások, a xenobiotikumok (inszekticidek, fungicidek és atkaölő szerek), a különböző stressz hatások, a tartási körülmények, a változó időjárás stb. egyidejűleg vagy egymást követően mind okozói lehetnek a
méhcsaládok gyengülésének és pusztulásának. Az ANSES javasolja a hatások együttes kezelését, a jó méhészeti
gyakorlat betartását, a méhek növényvédő szer expozíciójának csökkentését, a biodiverzitás megőrzését. Hangsúlyozza továbbá a harmonizált és rendszerezett hosszú távú megigyelési hálózat nemzeti szintű kialakítását, a
méhészetek egészségi állapotának vizsgálatát, beleértve a referencia méhészetek létrehozását. Fontosnak tartja
még, hogy ne feledkezzenek meg a különböző növényvédő szerek toxicitásának engedélyezés előtti európai
szintű vizsgálata során azok együttes hatásának vizsgálatáról se.
Bee health: impact of co-exposure by colonies to pesticides and infectious agents
Anses has auto input in 2012 on the issue of co-exposure of bees to various stressors and their respective roles
in the phenomenon of weakening and mortality of bee colonies, focusing put on the interaction between these
factors. he expertise emphasizes the multifactorial nature of the causes of bee colony mortality. he results
of the test show a large number of infectious and parasitic agents afecting bee colonies, many residues of
xenobiotics (insecticides, fungicides and miticides) found in bee matrices, and a wide variety of stresses that the
bees may be exposed.
https://www.anses.fr/en/content/bee-health-impact-co-exposure-colonies-pesticides-and-infectious-agents

***
A belga FASFC véleménye a méhek pusztulásáról az Epilobee projekt eredményei alapján
A belga élelmiszerbiztonsági hatóság (FASFC) tudományos tanácsadó testülete az Epilobee projekt keretében
megvizsgálta a méhcsaládok nagy téli pusztulásának lehetséges okait Belgiumban. A tudományos bizottság
számos lehetséges okot végiggondolt, amelyek magyarázatot adhatnak a magas téli halandóságra, mint például a méhcsaládok varroa atka fertőzöttség mértéke, a 2012-2013 évi téli időjárás alakulása, a belga méhészeti
gyakorlat és a méhek számára engedélyezett állatgyógyászati szerek korlátozott elérhetősége. A tudományos
bizottság több javaslatot tett a megigyelési program jövőbeni mintavételi protokolljának módosítására a méhpusztulás a megakadályozására, és ajánlja a méhpusztulás megigyelési programjának hosszabb időszakra való
kiterjesztését Belgiumban és / vagy európai szinten.
Advice of the FASFC on bee mortality: study of the results from the Epilobee project
he Scientiic Committee has investigated the potential causes of high winter mortality of beecolonies in Belgium
observed in the European Epilobee project. he Scientiic Committee discusses a number of potential causes which
may explain the highwinter mortality. he Scientiic Committee makes also several proposals.
http://www.favv-afsca.fgov.be/comitescientiique/avis/_documents/AVIS16-2015_Dossier2014-24.pdf
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***
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 élelmiszerláncbiztonsággal kapcsolatos legfrissebb hírei találhatók meg
Link>>

***
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WHO: A menekülteket jobban fenyegetik az élelmiszerrel terjedő megbetegedések
Amikor emberek úton vannak és a hazájuktól eltérő földrajzi területekre érnek, nagyobb valószínűséggel találkoznak megszakadt és bizonytalan élelmiszer és vízellátási lánccal, különösen igaz ez nehéz és kétségbeejtő körülmények között. Ilyen körülmények között az emberek hajlamosabbak ehetetlen vagy szennyezett
élelmiszer-összetevőket fogyasztani, az élelmiszert nem megfelelően hőkezelni, vagy romlott élelmiszert enni.
Amikor az ember nem ismeri az adott környezetet, de élelmiszert keres, akkor áldozatul eshet olyan toxikus
növényeknek, amik a hazájában ehető fajokra hasonlítanak, mint ahogy Németországban történt a mérgező
gombákkal. A WHO/Europe honlapján ezért azt javasolják a menekülteknek, ne gyűjtsenek olyan élelmiszerösszetevőket, növényeket vagy gombákat, amiket nem ismernek, legyenek körültekintőek, és a mérgezés gyanúja esetén azonnal keressenek orvosi segítséget. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 5 aranyszabályát
érdemes lenne terjeszteni.
Refugees and migrants are more prone to foodborne diseases
When people are on the move and reach geographical areas diferent from those of their home country, they are
more likely to experience disrupted or uncertain supplies of safe food and water, especially under diicult and
sometimes desperate circumstances. In these conditions, people may be more prone to use inedible or contaminated
food ingredients, cook food improperly or eat spoilt food.
http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/migration-and-health/news/news/2015/09/
refugees-and-migrants-are-more-prone-to-foodborne-diseases

***
2015. évi JMPR ülés
A peszticid maradékokkal foglalkozó közös FAO/WHO bizottság (JMPR) 2015 évi ülésén több mint 30 kiválasztott peszticid toxikológiai és/vagy szermaradék értékelését/újraértékelését végezték el. Emellett a Codex
Alimentarius szermaradékokkal foglalkozó szakbizottságának (CCPR) 46. ülésén feltett külön kérdéseket is
megfontolták, valamint a diazinon, glifozát és malation „valószínűleg humán karcinogén” a Nemzetközi Rákkutató Ügynökség (IARC) besorolását. Ezen anyagok újraértékelését javasolták. A JMPR értékelés eredményeit
a CCPR 48. ülésén fogják tárgyalni.
2015 Joint FAO/WHO meeting on pesticide residues
he Joint FAO/WHO meeting on pesticide residues (JMPR) 2015 was held in September. Its Agenda of included
toxicological and/or residue evaluation/re-evaluation for over 30 selected pesticides. he Meeting also considered
responses to speciic concerns raised by CCPR at its 46th Session (April 2015) as well as other general considerations
such as the classiication as “probably carcinogenic to humans” of diazinon, glyphosate and malathion from the IARC.
http://www.codexalimentarius.org/roster/detail/en/c/329058/

***
12.
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Az 1080-as formula használata Új-Zélandon
Az 1080-as formula kémiai neve nátrium-luoracetát, amelyet olyan kártevők irtására alkalmaznak, mint az
oposszumok, patkányok, hermelinek. A formula Nyugat-Ausztrália, Dél-Amerika és Dél-Afrika növényeiben,
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 szabályozza 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.
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. Use of 1080 is strictly controlled in New Zealand under the Hazardous Substances and New
Organisms Act (HSNO) 1996. In 2007, EPA reassessed 1080 and found that there is no practical alternative to the
continued use of 1080 in areas where the preservation of native bush and agricultural production would otherwise
be at serious risk.
http://www.foodprotection.govt.nz/government-response/learn-more-about-1080/

***
Új kókusztej termékekre terjed ki az MPI igyelmeztetése
Az új-zélandi Elsődleges Iparágak Minisztériuma (MPI) kiterjesztette az importált kókusztej és kókusztejpor
termékek körére vonatkozó élelmiszerbiztonsági igyelmeztetését, amely immár új termékeket is magában foglal.Az MPI korábban igyelmeztette a tejre allergiás vagy intoleráns fogyasztókat, hogy kerüljék el az importált
kókusztej italok fogyasztását, mivel ezek a címkén fel nem tűntetett tejet vagy tejterméket tartalmazhatnak.
Food safety warning extended to include new coconut milk products
he Ministry for Primary Industries (MPI) is extending its food safety warning on imported coconut milk products
and coconut milk powder to include new products.
http://www.mpi.govt.nz/news-and-resources/media-releases/food-safety-warning-extended-to-include-newcoconut-milk-products-2/

***
13.
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Családi gazdaságokban, ill. máshol élő nők zsírbevitele,
az anyatej zsírsav összetétele és a gyermekeiknél kialakuló allergia
A kis családi gazdálkodásokban felnövő gyermekeknél jóval alacsonyabb az allergia kialakulásának kockázata,
mint a többi gyereknél. Svéd kutatók azt feltételezik, hogy az alacsonyabb margarin és többszörösen telítetlen
zsírsav bevitel hozzájárul ehhez a védettséghez. A Pediatric Research című tudományos folyóirat megjelenés
alatt álló számában a kutatók 28 kis tejgazdaságban élő, ill. 37 nem mezőgazdaságban élő anyát és csecsemőjét
vizsgálták. A terhesség és szoptatási időszakban követték az anyák étkezési szokásait kérdőív és étkezési napló
segítségével. A kutatók az anyák étrendjét, az anyatej zsír összetételét, és a gyermekeknél 3 éves korban jelentkező allergiás megbetegedéseket vetették össze a két csoportban. A gazdaságban élő anyák több vajat, teljes
tejet, telített zsírt és összes zsírt fogyasztottak, mint a nem tejgazdaságban élők. A nem gazdaságban élők ezzel
szemben több margarint, olajat és alacsony zsírtartalmú tejet fogyasztottak. A gazdaságokban élő anyák teje
nagyobb arányban tartalmazott telített és kisebb arányban többszörösen telítetlen zsírsavakat. A nem gazdaságban élő gyermekeknél diagnosztizált allergia nyolcszor gyakoribb volt. Azok az anyák, akiknek allergiás
gyerekük volt több margarint és olajat fogyasztottak, mint a nem allergiás gyermekek anyjai.
Fat intake and breast milk fatty acid composition in farming and non-farming women
and allergy development in the offspring
Children growing up on small family farms are at much lower risk of developing allergy than other children.
Farming mothers consumed more butter, whole milk, saturated fat and total fat than non-farming mothers,
who consumed more margarine, oils and low-fat milk. Farming mothers’ breast milk contained higher
proportions of saturated and lower proportions of polyunsaturated fat. Allergy was eight times more common
in non-farm children. Mothers of allergic children consumed more margarine and oils than mothers of nonallergic children.
http://www.nature.com/pr/journal/vaop/naam/abs/pr2015187a.html

***
Összefüggést találtak a protonpumpagátlók szedése és a szalmonellózis közötti
egy 2013-as Salmonella Mikawasima járvány kitörése kapcsán az Egyesült Királyságban
2013-ban az angol és a skót közegészségügyi hivatalok laboratóriumi vizsgálattal megerősített Salmonella
Mikawasima megbetegedés növekedést észleltek. A járvány kivizsgálásának részeként igyelték, hogy a betegek szednek-e protonpumpagátlókat (gyomorsav termelődést gátló gyógyszerek), és eredményeiket az
Epidemiology and Infection című tudományos folyóirat megjelenés alatt álló számában publikálták. A vizsgált
betegek 31%-a szedett protonpumpagátlót. Egyre több bizonyíték áll rendelkezésre, hogy a protonpumpagátlók
szedése és a szalmonellózis kockázata között összefüggés van. A szerzők javasolják, hogy a jövőbeni szalmonella járványok esetén vizsgálják a protonpumpagátlók lehetséges szerepét.
14.
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Association between use of proton pump inhibitors and non-typhoidal salmonellosis identified
following investigation into an outbreak of Salmonella Mikawasima in the UK, 2013
In November 2013, national public health agencies in England and Scotland identiied an increase in
laboratory-conirmed Salmonella Mikawasima. An association was identiied between PPIs and non-typhoidal
salmonellosis.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26424497

***
Kutyák segíthetik a cukorbetegeket
A hipoglikémia az 1. típusú cukorbetegek inzulinkezelésének leggyakoribb mellékhatása. Idővel a betegek
kevésbé veszik észre a hipoglikémia jeleit és tüneteit, ami veszélyezteti a betegek egészségét és életét. A diabétesz-riasztó kutyák egy egyedi lehetőséget kínálnak a betegek számára a hipoglikémia (hipo) jelzésére. Amerikai kutatók a Diabetes herapy című tudományos folyóirat megjelenés alatt álló számában beszámoltak a
kutyák kiképzésével kapcsolatos eredményeikről. A kutyákat 6 hónapon keresztül tanították hipoglikémiás
ill. normál vércukorszintű cukorbetegektől származó izzadtság mintákkal. Hét mintát (1 hipo, 2 normál,
4 üres) kis üvegekbe, majd acéldobozokba tették, melyeket véletlenszerűen elhelyeztek. A kutyákat a hipo
minták helyes jelzése esetén távirányítással falatkákkal jutalmazták. Az eredmények azt mutatták, hogy az
idomított kutyák sikeresen felismerik a hipoglikémiát, és igyelmeztetnek a fent leírt in vitro modellben
egyedül a szag alapján.
Trained dogs may help people suffer of diabetes
Hypoglycemia (Hypo) is the most common side effect of insulin therapy in people with type 1 diabetes (T1D).
Over time, patients with T1D become unaware of signs and symptoms of Hypo. Results suggest that properly
trained Diabetes alert dogs can successfully recognize and alert to Hypo in an in vitro setting using smell
alone.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26440208

***
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Kiemelt élelmiszerbiztonsági témájú hírek a magyar médiában/
Food Safety in focus in the Hungarian media
Kiemelt hírek a NÉBIH honlapján
Szaloncukorgyártó üzemet ellenőrzött a NÉBIH
Egy Pest megyei szaloncukorgyártó üzemben tartott közös ellenőrzést október közepén a NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) Kiemelt
Ügyek Igazgatósága (KÜI). A vizsgálat során többek között 11 tonna alapanyagot és lejárt minőség megőrzési
idejű terméket foglaltak le az élelmiszerlánc-biztonsági szakemberek. Az édesipari üzemben rovarok (legyek,
méhek) és rágcsálók is bőven akadtak. Az ellenőrzés idején megdöbbentő módon épp egy egér fulladozott
a fondantban. A termékeket takarítatlan helyiségekben, koszos, rozsdás gépekkel, berendezésekkel állították
elő. A KÜI ellenőrei 28 tételt, több mint 11 tonna lejárt minőség megőrzési idejű, valamint jelöletlen, nem
nyomonkövethető élelmiszer alapanyagot, gyártásközi selejtet és jelöletlen, lejárt fondant foglaltak le és utaltak
megsemmisítésre. A NAV-ellenőrök megállapították, hogy a helyszínen dolgozó több mint 70 munkavállaló
felét bejelentés nélkül foglalkoztatták, a többieket pedig munkaerő kölcsönzés, illetve vállakozási szerződés
alapján. Ez utóbbi jogviszonyok szabályossága jelenleg vizsgálat alatt áll. Az üzem mindkét hatóságtól milliós
nagyságrendű bírságra számíthat.
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/nyomokban-egeret-tartalmazhat-

***
Újabb megyéket érint a kéknyelv betegség
A kéknyelv betegség újabb hazai kitörései kerültek megállapításra, miután hat Somogy (Kadarkút, Nikla, Hedrehely, Visnye, Mernye), két Borsod-Abaúj-Zemplén (Tiszaladány), egy Csongrád (Balástya) és két Nógrád
megyei (Nógrádsipek, Pilíny) kérődző állományban hozott pozitív eredményt a 2015 októberében vett vérminták laboratóriumi vizsgálata. Az új esetekben is a vírus 4-es szerotípusa okozta a kitörést. A 2015. szeptember 10-én elrendelt intézkedések változatlanul érvényesek, azokat az új kitörés körüli 20 kilométeres körben
elhelyezkedő, fogékony állatokat tartó telepek esetében is alkalmazni kell. A NÉBIH a betegséggel kapcsolatos
tudnivalókról tájékoztató anyagot is készített a gazdáknak. A kiadványt tízezer példányban a következő hetekben juttatják el állattartókhoz, elsőként az érintett megyékben. A tájékoztató elérhető és letölthető a hivatal
honlapjáról is. A mindenkori aktuális elrendelő határozatok, a településlista, valamint térképek elérhetőek a
NÉBIH honlapján.
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/keknyelv-betegseg-tovabb-nott-a-korlatozas-ala-eso-terulet

***
Pest megyei vágóhíd működését függesztette fel a NÉBIH
Elképesztő látvány fogadta a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) Kiemelt Ügyek Igazgatóságának (KÜI) ellenőreit egy Pest megyei vágóhíd ellenőrzésekor: az üzemben a padozatot, a falakat és a beren16.
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dezési tárgyakat alvadt vér, kosz és húscafatok borították, a vágást többek között nem működő késfertőtlenítő,
eldugult kézmosó és rozsdás berendezési tárgyak mellett végezték. A vágóhíd működését azonnali hatállyal
megtiltották a szakemberek. Az ellenőrzés során az üzemben fellelt nem nyomonkövethető termékek (kb. 500
kg, többnyire belsőség) megsemmisítését, továbbá – tekintettel a nyomonkövethetőségi és higiéniai hiányosságokra – a még megfelelő fogyaszthatósági idejű, már kiszállításra került termékek visszahívását rendelték el a
NÉBIH felügyelői.
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/alvadt-ver-huscafatok-es-fedetlen-higtragya-gyujto-egy-pest-megyeivagohidon

***
Lejárt, sérült csomagolású és engedély nélküli növényvédő szereket foglalt le a NÉBIH
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) Kiemelt Ügyek Igazgatósága (KÜI) folyamatosan ellenőrzi a növényvédőszer-kiszerelő, -gyártó üzemeket, valamint kis- és nagykereskedelmi egységeket, logisztikai
raktárakat. Az egyik ellenőrzés alkalmával a szakemberek több mint négyszáz tétel (7,5 tonna) lejárt felhasználhatósági idejű, sérült növényvédő szert és termésnövelő anyagot, illetve érvényes engedéllyel nem rendelkező
terméket találtak egy Csongrád megyei telephelyen. A szakemberek azonnali hatállyal elrendelték a termékek
forgalomból történő kivonását, forgalmi tilalmát, valamint zár alá vételét.
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/tobb-tonnas-novenyvedo-szer-foglalas-lejart-serult-csomagolasu-esengedely-nelkuli-termekek-is-akadtak

***
Speciális sókat tesztelt a NÉBIH
A hagyományos sók után a speciális sókat is megvizsgálta a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
(NÉBIH). A NÉBIH Szupermenta termékteszt projektjének vizsgálatán összesen 45 jódozott, luorozott, csökkentett nátrium-tartalmú terméket vizsgált elsősorban laboratóriumi és érzékszervi paraméterek, jelölési előírások alapján. A vizsgálat eredményeként 40 terméknél indult hatósági eljárás: 32 esetben igyelmeztetésben
részesültek az élelmiszer-vállalkozók, további 8 terméknél összesen mintegy fél millió forint bírságot szabtak ki
a szakemberek. Több tételt a kereskedelmi forgalomból is ki kellett vonni. Szintén eltiltotta a hatóság a kereskedelmi forgalmazástól azt a két tételt, amelyeknél elmulasztották jelölni azok ferro-cianid (csomósodást gátló)
adalékanyag tartalmát. További információk és a részletes vizsgálati eredmények elérhetők a NÉBIH Szupermenta termékteszt blogján.
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/so-termekteszt-2-0-avagy-mitol-kulonbek-a-specialis-sok-

***
Zöldségtisztítók működését kellett felfüggeszteni
Azonnali hatállyal felfüggesztette két, budapesti telephelyen működő zöldségtisztító, daraboló és csomagoló
üzem működését a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH). A szeptemberi ellenőrzések során
a Kiemelt Ügyek Igazgatóságának szakemberei számos élelmiszerbiztonsági és élelmiszerhigiéniai hiányos17.
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ságot tártak fel. A nyomokövethetőségi előírásokat is több esetben megsértették az ellenőrzött egységek.
Az eljárás során 39 tételt, több mint 11 tonna alapanyagot kellett megsemmisíteni. A hiányosságok pótlásáig,
illetve az egységek alapos takarításáig, fertőtlenítéséig a hivatal azonnali hatállyal felfüggesztette az üzemek
működését.
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/zoldsegtisztitok-mukodeset-kellett-felfuggeszteni

***
Vadon termő gomba felhasználása, fogyasztása előtt mindenki kérje szakellenőr vizsgálatát!
Többen megbetegedtek egy budapesti vendéglőben elfogyasztott erdei gombás polenta (puliszka) fogyasztása után. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) felhívja a vendéglátó egységet üzemeltetők
igyelmét, hogy vadon termő gombát kizárólag akkor használhatnak fel, ha a tételről szakellenőri igazolással
is rendelkeznek. A lakosság, különösen a kirándulók és gombagyűjtők számára is kiemelten fontos, hogy – saját és családjuk egészsége érdekében – kizárólag gombaszakellenőr által megvizsgált gombát fogyasszanak el.
A megbetegedésben érintett vendéglő jogsértően, gombaszakellenőri igazolás nélkül vásárolt házhoz szállított
vadon termő gyűrűs tuskógombát és abból készített polentát. A NÉBIH honlapján megtalálható a nyilvántartott gombaszakellenőrök, valamint az őket alkalmazó piacok listája, továbbá a leggyakoribb ehető és a hozzájuk
hasonló mérgező gombafajok fotói.
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/vadon-termo-gomba-felhasznalasa-fogyasztasa-elott-mindenki-kerjeszakellenor-vizsgalatat-

***
Veszett denevért találtak Budapesten
Szeptember elején szállítottak be egy legyengült denevért a Fővárosi Állat és Növénykert mentőközpontjába,
ahol az október elején elpusztult. A tetemet az Állatkert munkatársai veszettség gyanújával küldték el a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) laboratóriumába, ahol a betegséget a vizsgálatok is igazolták.
Az elmúlt négy évtizedben mindössze négy olyan esetet írtak le, amikor denevér veszettségvírus emberben
okozott halálos kimenetelű fertőződést. A fertőzés közvetlen kontaktussal, azaz harapás útján, vagy a fertőzött
állat nyálának a nyálkahártyákra, sebbe vagy szembe jutásával terjed. Az állategészségügyi hatóság felhívja a
igyelmet, hogy ha valaki – akár legyengült, akár elhullott – denevért talál a földön, puszta kézzel semmiképpen
ne fogja meg, hanem kérje szakember segítségét! További információ elérhető a NÉBIH honlapján.
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/veszett-denevert-talaltak-budapesten

***
Elindult a közétkeztető konyhák minősítő rendszerének tesztüzeme
Vendéglátó és közétkeztető szakmai civil szervezeteknek tartott tájékoztatót október 8-án a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH). A GHP munkacsoport rendkívüli ülésén a hatósági szakemberek beszámoltak többek között az elmúlt időszak közétkeztető és vendéglátó szektort érintő ételmérgezéseiről, az
18.
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OKÉS 2015 szakácsverseny aktualitásairól, valamint a minőségvezérelt közétkeztetés projektről és a vendéglátó
létesítmények minősítő rendszeréről. A közétkeztető cégek minősítése teszt jelleggel már elindult, ezzel párhuzamosan zajlik a jogi háttér kidolgozása is. A NÉBIH szakemberei a rendszer kidolgozásakor számos hasonló
külföldi megoldást megvizsgáltak, sorra vették azok erősségeit és gyengeségeit, s ezek igyelembe vételével dolgozták ki a hazai minősítő eljárást. A minősítésnél fontos, hogy átlátható, nyilvános, egységes, objektív, elfogadott és ne megszégyenítő, hanem fejlesztésre ösztönző legyen.
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/elindult-a-kozetkezteto-konyhak-minosito-rendszerenek-tesztuzeme

***
Talajélet javítására specializált készítményt kellett kivonni a forgalomból
Talajélet javítására használatos mikrobiológiai készítményt vontak ki a forgalomból, miután a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) talajbiológiai laboratóriuma az engedélyokiratban előírtnál alacsonyabb
élő csíraszámot mért a MICROBION UNC nevű készítményben, így a készítmény felhasználásától gyakorlatilag semmilyen pozitív hatás nem várható. A NÉBIH az érintett tételt visszavonatta a forgalomból. Ezzel egy
időben a gyártóval szemben hatósági eljárás indult.
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/talajelet-javitasara-specializalt-keszitmenyt-kellett-kivonni-aforgalombol

***
Közétkeztető cégnél intézkedett a NÉBIH
Egy pest megyei közétkeztető cég több konyháján tartott ellenőrzést a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal Kiemelt Ügyek Igazgatósága (NÉBIH KÜI). Az érintett cég egyik egységében több mázsa lejárt fogyaszthatósági (pl. több mint 80 kg hús) és minőségmegőrzési idejű, továbbá jelöletlen, nem nyomonkövethető
élelmiszert találtak és foglaltak le a szakemberek, összesen több mint 240 kg mennyiségben. Az épület helyiségeinek állapota szintén nem felelt meg az előírásoknak. A konyhában a falak csempehiányosak, az ajtók és
tároló szekrények sérültek, takaríthatatlanok voltak. A húselőkészítőben a mosogatóba szennyvíz elvezetője
csepegett. A raktárban közvetlenül a padozaton tárolták az élelmiszereket. A cég másik két konyháján elvégzett
ellenőrzések során a szakemberek élelmiszerbiztonsági problémát nem találtak.
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/kozetkezteto-cegnel-intezkedett-a-nebih

***
Tájékoztatás lovak fertőző kevésvérűségének járványügyi helyzetéről
2015. október 13-án Nagybajcs településen, a korábban klinikai tüneteket is mutató ló mellet tartott állat esetében a laboratóriumi vizsgálatok megerősítették a fertőző kevésvérűség fertőzöttséget. A felsőlajosi karanténban
tartott lovak közül újabb állat esetében merült fel a fertőzöttség gyanúja a laboratóriumi vizsgálatok alapján.
19.
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A járványügyi nyomozás még folyamatban van. A jelenleg korlátozás alatt álló telephelyek listája és további
hasznos információk elérhetőek a NÉBIH honlapján.
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/tajekoztatas-lovak-fertozo-kevesverusegenek-jarvanyugyi-helyzeterol2015-oktober

***
Nem engedélyezett növényvédő szer hatóanyagot mutattak ki a kígyóuborkában
Kígyóuborkát kellett kivonni a forgalomból, miután a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH)
laborvizsgálatai nem engedélyezett növényvédő szer hatóanyagot (acefát 0,73 mg/kg és metamidofosz 0,088
mg/kg) mutattak ki egy tolna megyei kiskereskedő raktárában vett mintából. A forgalomba került kígyóuborka fogyasztása rövid időn belül jelentkező emésztési panaszokat okozhat. Az országos főállatorvos azonnali
vizsgálatot rendelt el. A NÉBIH a kivizsgálás fejleményeiről folyamatos tájékoztatást ad. További információ
elérhető a NÉBIH honlapján.
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/nem-engedelyezett-novenyvedoszer-hatoanyagot-mutattak-ki-akigyouborkaban

***

Gyakran ismételt kérdések a bőrcsomósodáskórról
A megnövekedett érdeklődésre való tekintettel a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) összegyűjtötte a bőrcsomósodáskórról érkezett kérdéseket és szakértői válaszokat, amelyek megtalálhatok a NÉBIH
Gyakran Ismételt Kérdései között.
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/gyakran-ismetelt-kerdesek-a-borcsomosodaskorrol

***
250 kilogramm ismeretlen eredetű húst foglalt le a NÉBIH
250 kilogramm ismeretlen eredetű húst foglalt le a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) egy
ceglédi konyhán. A közétkeztetésért felelős cégnél végzett ellenőrzéskor felcímkézetlen húsokat, húskészítményeket és más konyhai alapanyagokat és higiéniai hiányosságokat találtak. A negyed tonna tisztázatlan származású termékeket a hatóság lefoglalta és megsemmisítette. A főzőkonyháról a húst ceglédi óvodák, általános és
középiskolás menzájára szánták.
http://magyaridok.hu/belfold/gyermekmenzakra-szant-hust-foglalt-le-nebih-30793/

***
Megnyitották Magyarország első csomagolásmentes üzletét Budaörsön
Szeptember végén megnyitott Magyarország első csomagolás nélkül árusító boltja Budaörsön. A Nopack egyebek mellett a tudatos vásárlást, a zéró hulladékot és a méltányos kereskedelmet tűzte zászlajára. Az üzletben
20.
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többek között zöldségek, gyümölcsök, magvak, aszalványok, fűszerek, fűszernövények, természetes kozmetikumok, mézek és házi lekvárok, egészséges tésztafélék, teljes kiőrlésű péktermékek, fair trade kávék és teák,
környezetbarát tároló edények kaphatók. A cég tulajdonosa a helyi termékek fontosságát hangsúlyozta, hozzátéve, hogy azok mindig megbízható forrásból származnak és kiváló minőségűek. Monostori-Kalovits Márk
az MTI-nek elmondta, hogy a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) sokat segített abban, hogy
megtalálják a közös nevezőt, ami „számukra garancia, nekünk biztonság.”
http://www.elelmiszer.hu/greennovacio/cikk/megnyitottak_magyarorszag_elso_csomagolasmentes_uzletet_
budaorson

***
Magyarország nem kér az engedélyezett GMO kukoricából
Több mint négy éves tárgyalási folyamat eredményeként idén tavasszal elfogadták azt az európai uniós jogszabály-módosítást, amely lehetővé teszi, hogy a tagállamok maguk dönthessenek arról, hogy kívánnak-e GMOkat termeszteni a területükön vagy sem. Magyarország a tiltás lehetőségét elsőként ültette át hazai jogrendjébe,
és azonnal meg is tette a végrehajtáshoz szükséges lépéseket. A Földművelésügyi Minisztérium 2015. szeptember 21-én megküldte az Európai Bizottság számára azokat az értesítéseket, amelyekben kéri, hogy az engedélyezés alatt álló vagy már engedélyezett GM növények (összesen 8 GM kukorica) termesztési engedélyének
területi hatálya ne terjedjen ki Magyarországra. Amennyiben ezzel kapcsolatban az érintett cégek nem emelnek kifogást, akkor e növények termesztési engedélye automatikusan nem lesz érvényes hazánk területére – írja
az Élelmiszer Online.
http://www.elelmiszer.hu/fmcg_szakmai_hirek/cikk/magyarorszag_koszoni_nem_ker_az_engedelyezett_
gm_kukoricabol

***
Kampány a kézmosásért
A kézmosás világnapját 2008 óta tartják számon. Célja, hogy az embereket ösztönözze a higiéniai szabályok
betartására, tudatosítsa a szappannal történő kézmosás fontosságát a betegségek megelőzésében. „Tiszta kéz
és kész” néven közös akcióval hívja fel az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. és az UNICEF Magyarország
a gyermekek igyelmét a tiszta ivóvíz értékére, a baktériumok és fertőzések jelentette veszélyekre, valamint
az alapos és rendszeres kézmosás fontosságára a nemzetközi kézmosás világnapjától kezdve egy hónapon át.
Az áruházlánc és a jótékonysági szervezet 2015. október 15-től kezdve közös felvilágosító programot indít, illetve az ALDI vásárlóinak is lehetővé teszi, hogy segítsenek az UNICEF-nek világszerte minél több gyermek
számára tiszta ivóvizet biztosítani.
http://www.elelmiszer.hu/aldi/cikk/tiszta_kez_es_kesz

***
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Kiemelt élelmiszerbiztonsági témájú hírek a külföldi médiában/
Food Safety in focus in the international media
Gasztorintesztinális problémákat okozott az egyik gabonapehely Amerikában
A terméket az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszer-felügyeleti Hivatal (FDA) visszahívta. Az FDA-hoz legalább
125 bejelentés érkezett a Cheerios termékkel kapcsolatban 2015. szeptember óta, miután a glutén-mentesnek
hitt termékből fogyasztottak. A General Mills vállalat 1,8 millió doboz glutén-mentes Cherrios-t, és annak mézes-mogyorós változatát hívták vissza, miután kiderült, hogy a zabból készült termékek búzát is tartalmaztak.
http://www.foodsafetynews.com/2015/10/fda-gastrointestinal-problems-reported-from-eating-recalledcheerios/#.Vht6syvNIyM

***
Tíz ember betegedett meg vadhús miatt Skóciában
E. coli járvány miatt nyomoznak a skót egészségügyi hatóságok, feltételezhetően őzhús termékek okoztak megbetegedést. Szeptemberben kilenc fertőzéses esetet számoltak ugyanazon E. coli O157 PT32 törzstől Skóciában
országszerte. A megbetegedettek mindegyike őz húsból készült termékeket fogyasztott: steak, grill steak, kolbász, húsgolyó, melyeket nyersen vásároltak és a háztartásokban készítettek el.
http://www.theguardian.com/world/2015/oct/08/tenth-person-struck-down-with-e-coli-in-scotland

***
Az FDA közzéteszi az FSMA stratégiáját
Az amerikai Élelmiszerbiztonsági Modernizációs Törvény (FSMA) sikeres végrehajtásának kulcsfontosságú része
a képzés. Az élelmiszeriparban dolgozók felelősek azért, hogy részt vegyenek a szükséges oktatásban, ugyanakkor
az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszer-felügyeleti Hivatal (FDA) a tervek szerint megkönnyítené ezt a képzést a
köz- és magánszféra partnerek hozzájárulásával. Mivel nem minden félnek ugyanaz a képzés a hasznos, ezért az
FSMA Képzési Stratégiának többféle megközelítés szerinti tananyagfejlesztését és tényleges képzését valósítják
majd meg. Modellt fejlesztenek ki, és egy egységesített tanrendet hoznak létre, hogy segítsék a hazai és külföldi
élelmiszeripari vállalkozásoknak megérteni, hogy mit kell tenni azért, hogy a termék-biztonsági szabályoknak
eleget tegyenek. A programok hamarosan elérhetőek lesznek az FSMA szabályok véglegesítődése után.
http://www.foodsafetynews.com/2015/10/fda-shares-its-fsma-training-strategy/#.Vht67SvNIyM

***
Egészségügyi problémához vezethet a csirke árának háborúja az UK-ban?
A szupermarket láncok vonakodnak elővigyázatossági lépéseket tenni, hogy megelőzzék az élelmiszer mérgezéses esetek előfordulását, mivel ez növelné a költségeket az Egyesült Királyságban. A brit Daily Mail szerint a
22.
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családok veszélybe kerülhetnek az „ár háború”miatt, mivel az tartja vissza a kereskedőket, hogy többet költsenek a megelőző intézkedésekre. Egy kormányzati tanácsadó és élelmiszerbiztonsági szakértő szerint a tanyákon
csökkenteni tudják annak az esélyét, hogy a csirkék Campylobacter-rel fertőződjenek, ugyanakkor a szupermarketek nem hajlandóak megizetni a szükséges intézkedések árát, amelyek kb. 10 pennyvel emelnék meg a
csirke ellenértékét.
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3261181/Supermarket-chicken-price-war-putting-health-riskChains-reluctant-enforce-precautions-reduce-threat-food-poisoning-add-10p-cost.html

***
CDC frissítés a 36 USA államot érintő Salmonella járványról
Frissítette az amerikai Élelmiszer- és Betegségfelügyeleti Központ (CDC) adatait a több hónapja húzódó mexikói uborka okozta Salmonella járvány kapcsán. Eddig összesen négy haláleset és 767 megbetegedés köthető
a most már 36 amerikai államban zajló járványhoz. A Salmonella Poona okozta megbetegedéseket Mexikóból
importált uborka okozta. Az érintettek közül 157-en szorultak kórházi kezelésre.
http://www.foodsafetynews.com/2015/10/1-death-more-than-300-conirmed-salmonella-cases-in-27-stateslinked-to-mexican-cucumbers/#.Vht7LyvNIyM

***
Tizenöt megbetegedett fagyasztott csirke miatt az USA-ban
Tizenöten betegedtek meg hét államban a Barber Foods csirkéi által az Egyesült Államokban. A járványt nyers,
fagyasztott töltött csirkében detektált Salmonella Enteritidis okozta – az amerikai Élelmiszer- és Betegségfelügyeleti Központ (CDC) adatai alapján. A megbetegedettek kora 4 és 82 év között volt, és négyen kerültek kórházba, halálesetet nem jelentettek.
http://www.foodsafetynews.com/2015/10/cdc-inal-update-15-salmonella-illnesses-linked-to-barber-foodschicken-products/#.ViXksyvNIyM

***
Elvitelre rendelt ételek okoztak megbetegedést Angliában
E. coli betegített meg 142 vendéget, akik elvitelre rendeltek ételt az angliai Nottingham városában. A baktérium egy ritka törzse két hónapon keresztül betegítette meg a vásárlókat a pakisztáni étteremben. Kiderült,
hogy a szennyeződést az okozta, hogy a személyzet a mellékhelyiség használata után nem szokott kezet mosni.
Az érintettek hányingerre, hányásra, hasmenésre panaszkodtak. Egy esetben egy 13 éves lány négy napot töltött
kórházban, ahol elmondták: a fertőzés halálos is lehetett volna megfelelő kezelés hiányában. A tulajdonosok
23.
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hét élelmiszer-higiéniai szabálysértésben vallották magukat bűnösnek. Jelentések szerint Európában ez volt a
második eset, hogy ezt a törzset detektálták, melynek egyetlen ismert előfordulási helye a humán bélrendszer.
http://www.theguardian.com/world/2015/sep/23/e-coli-142-takeaway-customers-staf-did-not-wash-handskhyber-pass

***
Német baromi termelőt vettek őrizetbe halálos UK Salmonella járvány miatt
Többek között egy 75 éves osztrák féri halála miatt tartóztattak le egy német tojástermelőt, akinek szennyezett
tojásai Salmonella járványhoz vezettek az angliai Birmingham egyik kórházában. Az eset során összesen öt beteg halt meg a helyi kórházban. A baktérium a német Bayer Ei vállat tojásaihoz volt visszavezethető, amelynek
tulajdonosát őrizetbe vették. Az eset során a személyzet több tagja és kórházi ápoltak, összesen 32-en betegedtek meg.
http://www.bbc.com/news/uk-england-birmingham-34340143

***
Idén ősszel a nem pasztörizált almaborra igyelmeztet az FDA
Az ősz többek között az almaborok (cider) közkedvelt időszaka, amely a termelői piacokon gyakran felbukkan,
ezért az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszer-felügyeleti Hivatal (FDA) meg akar győződni arról, hogy a fogyasztók élelmiszerbiztonsági szempontból kifogásolhatatlan frissen facsart gyümölcslevet és almabort fogyasztanak. Nemrégiben nem pasztörizált almabor termékekhez, zöldség- és gyümölcslevekhez kötött élelmiszer
eredetű megbetegedéseket észleltek. Tavaly legalább három ember fertőződött meg E. coli O157:H7 által szenynyezett cider termékkel Ontario államban, 2012-ben Michigan államban jelentettek megbetegedéseket szintén
nem pasztörizált almaboroktól, 2010-ben pedig hét esetet jelentette Maryland államban.
http://www.foodsafetynews.com/2015/09/fda-be-careful-of-unpasteurized-apple-cider-this-fall/#.
VglJdyvQOUo

***
Salmonella járvány okozott megbetegedést Kanadában
Salmonella Infantis betegített meg legalább 34 embert Kanada nyolc tartományában. A nyomozás még folyamatban van, egyelőre nem sikerült azonosítani az eset forrását. A járvány 2015 júniusa és szeptember vége
között állt fenn, az érintettek 62 százaléka nő volt. Nyolc ember szorult kórházi kezelésre, ami a Salmonella esetében magasabb arány a szokásosnál. Mivel a forrást még nem azonosították, a kanadai kormány egy általános
igyelmeztetést adott ki, hogy védje a lakosságot a fertőzés veszélyétől.
https://foodpoisoningbulletin.com/2015/salmonella-infantis-outbreak-in-canada-sickens-34/

***
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Európai Uniós új jogszabályok / EU legislations
A Bizottság (EU) 2015/1849 végrehajtási határozata (2015. október 13.) egyes Ghánából származó zöldségek
tekintetében a károsító szervezetek Unióba történő behurcolása és Unión belüli elterjedése elleni intézkedésekről (az értesítés a C(2015) 6858. számú dokumentummal történt)
A Bizottság (EU) 2015/1832 rendelete (2015. október 12.) az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének az eritrit (E 968) csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli ízesített
italokban ízfokozóként történő használata tekintetében történő módosításáról
A Bizottság (EU) 2015/1833 végrehajtási rendelete (2015. október 12.) az olívaolaj és az olívamaradék-olaj jellemzőiről és az ezekre vonatkozó elemzési módszerekről szóló 2568/91/EGK rendelet módosításáról
A Bizottság (EU) 2015/1820 végrehajtási rendelete (2015. október 9.) a 37/2010/EU rendeletnek a dietilénglikol-monoetil-éter anyag tekintetében történő módosításáról
A Bizottság (EU) 2015/1787 irányelve (2015. október 6.) az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló
98/83/EK tanácsi irányelv II. és III. mellékletének módosításáról
A Bizottság (EU) 2015/1784 végrehajtási határozata (2015. október 2.) a 2003/467/EK határozat II. mellékletének az Egyesült Királyság részét képező Észak-Írország régiónak a szarvasmarha-állomány tekintetében hivatalosan brucellózismentesnek nyilvánítása tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2015) 6630.
számú dokumentummal történt)
A Bizottság (EU) 2015/1783 végrehajtási határozata (2015. október 1.) az egyes tagállamokban előforduló afrikai sertéspestissel kapcsolatos járványügyi intézkedésekről szóló 2014/709/EU végrehajtási határozat mellékletének az Észtországra vonatkozó bejegyzések tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2015) 6643.
számú dokumentummal történt)
A Bizottság (EU) 2015/1760 rendelete (2015. október 1.) az 1334/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének a p-menta-1,8-dién-7-al aromaanyag uniós listáról való törlése tekintetében történő
módosításáról
A Bizottság (EU) 2015/1761 végrehajtási rendelete (2015. október 1.) a 378/2005/EK rendeletnek a közösségi
referencialaboratóriumokra vonatkozó jelentések, díjak és a II. mellékletben felsorolt laboratóriumok tekintetében történő módosításáról
A Bizottság (EU) 2015/1765 végrehajtási határozata (2015. szeptember 30.) a 2004/558/EK határozat I. és II.
mellékletének a németországi Baden-Württemberg szövetségi tartománynak és az olaszországi Valle d’Aosta
régiónak a szarvasmarhák fertőző rhinotracheitisétől mentes státusa tekintetében történő módosításáról (az
értesítés a C(2015) 6572. számú dokumentummal történt)
A Bizottság (EU) 2015/1746 végrehajtási rendelete (2015. szeptember 30.) a 750/2014/EU végrehajtási rende25.
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letnek a sertések járványos hasmenése elleni védekezést szolgáló intézkedések alkalmazási időszaka kiterjesztése érdekében történő módosításáról
A Bizottság (EU) 2015/1747 végrehajtási rendelete (2015. szeptember 30.) az E-vitamin takarmány-adalékanyagként (minden állatfaj) való engedélyezéséről szóló 26/2011/EU rendelet mellékletének helyesbítéséről
A Bizottság (EU) 2015/1751 végrehajtási határozata (2015. szeptember 29.) az Egyesült Királyság által az Európai Parlament és a Tanács 528/2012/EU rendelete 36. cikkének megfelelően előterjesztett, egy bromadiolont
tartalmazó biocid termékre vonatkozóan megadott engedéllyel kapcsolatos feltételekről (az értesítés a C(2015)
6516. számú dokumentummal történt)
A Bizottság (EU) 2015/1752 végrehajtási határozata (2015. szeptember 29.) az afrikai sertéspestisvírusnak az
e betegség megerősített előfordulási helyei szerinti harmadik országokból, illetve harmadik országbeli területekről az Unióba való behozatala elleni megelőző intézkedésekről és a 2011/78/EU határozat hatályon kívül
helyezéséről szóló 2013/426/EU végrehajtási határozat módosításáról (az értesítés a C(2015) 6519. számú dokumentummal történt)
A Bizottság (EU) 2015/1757 végrehajtási rendelete (2015. szeptember 28.) a folpetnek a 6. terméktípusba tartozó biocid termékekben felhasználható hatóanyagként történő jóváhagyásáról
A Bizottság (EU) 2015/1758 végrehajtási rendelete (2015. szeptember 28.) a folpetnek a 7. és 9. terméktípusba
tartozó biocid termékekben felhasználható létező hatóanyagként történő jóváhagyásáról
A Bizottság (EU) 2015/1759 végrehajtási rendelete (2015. szeptember 28.) a glutáraldehid létező hatóanyag 2.,
3., 4., 6., 11. és 12. terméktípusba tartozó biocid termékekben való felhasználásának jóváhagyásáról
A Bizottság (EU) 2015/1725 rendelete (2015. szeptember 28.) az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletében felsorolt élelmiszer-adalékanyagok speciikációinak meghatározásáról
szóló 231/2012/EU rendelet mellékletének az etil-lauroil-arginát (E 243) speciikációi tekintetében történő
módosításáról
A Bizottság (EU) 2015/1726 végrehajtási rendelete (2015. szeptember 28.) a 2-metilizotiazol-3(2H)-on létező
hatóanyag 13. terméktípusba tartozó biocid termékekben való felhasználásának jóváhagyásáról
A Bizottság (EU) 2015/1727 végrehajtási rendelete (2015. szeptember 28.) az 5-klór-2-(4-klór-fenoxi)-fenolnak
az 1., a 2. és a 4. terméktípusba tartozó biocid termékekben felhasználható létező hatóanyagként történő
jóváhagyásáról
A Bizottság (EU) 2015/1728 végrehajtási rendelete (2015. szeptember 28.) az IPBC-nek a 13. terméktípusba
tartozó biocid termékekben felhasználható létező hatóanyagként történő jóváhagyásáról
A Bizottság (EU) 2015/1729 végrehajtási rendelete (2015. szeptember 28.) a kálium-szorbát létező hatóanyag 8.
26.
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terméktípusba tartozó biocid termékekben történő felhasználásának jóváhagyásáról
A Bizottság (EU) 2015/1730 végrehajtási rendelete (2015. szeptember 28.) a hidrogén-peroxid létező hatóanyag
1., 2., 3., 4., 5. és 6. terméktípusba tartozó biocid termékekben való felhasználásának jóváhagyásáról
A Bizottság (EU) 2015/1731 végrehajtási rendelete (2015. szeptember 28.) a medetomidinnek a 21. terméktípusba tartozó biocid termékekben felhasználható hatóanyagként történő jóváhagyásáról
A Bizottság (EU) 2015/1736 végrehajtási határozata (2015. szeptember 28.) az trilumuronnak a 18. terméktípusba tartozó biocid termékekben felhasználható létező hatóanyagként történő jóváhagyásának elutasításáról
A Bizottság (EU) 2015/1737 végrehajtási határozata (2015. szeptember 28.) a bromadiolonnak, a klórfacinonnak
és a kumatetralilnak a 14. terméktípusba tartozó biocid termékekben történő felhasználására vonatkozó jóváhagyás érvényességi idejének meghosszabbításáról
A Bizottság (EU) 2015/1739 rendelete (2015. szeptember 28.) az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének és a 231/2012/EU bizottsági rendelet mellékletének a vas-tartarát sóban és
sóhelyettesítőkben csomósodást gátló anyagként történő használata tekintetében történő módosításáról
A Bizottság (EU) 2015/1607 végrehajtási rendelete (2015. szeptember 24.) 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) 2015/1608 rendelete (2015. szeptember 24.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet IV. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található kaprinsav, parainolaj (CAS
64742-46-7), parainolaj (CAS 72623-86-0), parainolaj (CAS 8042-47-5), parainolaj (CAS 97862-82-3),
mészkénlé és karbamid maradékanyag-határértéke tekintetében történő módosításáról
A Bizottság (EU) 2015/1609 végrehajtási rendelete (2015. szeptember 24.) a propikonazol létező hatóanyag
7-es terméktípusba tartozó biocid termékekben való felhasználásának jóváhagyásáról
A Bizottság (EU) 2015/1610 végrehajtási rendelete (2015. szeptember 24.) a Pythium oligandrum M1-es törzs
hatóanyag 10. terméktípusba tartozó biocid termékekben való felhasználásának jóváhagyásáról
Helyesbítés a 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról szóló 1235/2008/EK
rendelet módosításáról szóló, 2015. január 23-i (EU) 2015/131 bizottsági végrehajtási rendelethez (HL L 23.,
2015.1.29.)
A Bizottság (EU) 2015/1576 felhatalmazáson alapuló rendelete (2015. július 6.) a 606/2009/EK rendeletnek
egyes borászati eljárások tekintetében, valamint a 436/2009/EK rendeletnek az ezen eljárásoknak a borágazat27.
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Jogszabályok / Legislations
ban vezetendő nyilvántartásokba való bejegyzése tekintetében történő módosításáról
Helyesbítés az 1881/2006/EK rendeletnek a növényi olajokban és zsírokban, valamint a növényi olajokat és
zsírokat tartalmazó élelmiszerekben előforduló erukasav felső határértékei tekintetében történő módosításáról
szóló, 2014. június 24-i 696/2014/EU bizottsági rendelethez ( HL L 184., 2014.6.25. )
Hazai jogszabályok / Hungarian legislations
58/2015. (IX. 24.) FM rendelet a baromi és a sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatásokat, valamint a Tanyafejlesztési Program 2015. évi támogatását szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról. Megjelent: MK 2015/137. (IX. 24.). Hatályos: 2015.09.25. és 2015.11.02.
60/2015. (X. 8.) FM rendelet a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok
kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló
127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet módosításáról. Megjelent: MK 2015/148. (X.8.). Hatályos: 2015.10.11. és
2016.04.01.

***

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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