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Nyári jó tanácsok vásárláshoz, ételkészítéshez

Élelmiszerbiztonsági tanácsok utazáshoz

A nyár jó lehetőségeket kínál a könnyű, egészséges
táplálkozáshoz, hiszen friss zöldségek, gyümölcsök
változatosságával kényeztet. A nyári meleget, friss tápanyagokat azonban a baktériumok is kedvelik, így az
élelmiszer eredetű megbetegedések és gyakoribbak. A
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal legújabb
lakossági tájékoztató anyagának néhány gyakorlati jó
tanácsa kalauzolja el az érdeklődőket a témában.

Újra itt a nyár, tervezzük az utazást, nyaralást, melynek során a megszokottól eltérő higiénés adottságú
országba is eljuthatunk. Annak érdekében, hogy a
remélt szép élmények helyett ne kellemetlen tapasztalatokkal, betegen térjünk haza, érdemes tájékozódni
úti célunk higiénés járványügyi helyzetéről, kötelező és
ajánlott védőoltásokról, valamint a helyi szokásokról is.
Új kiadványunkban az étel-, italfogyasztás veszélyeiről és
a megelőzés lehetőségéről olvashatnak az egzotikus úticélok iránt érdeklődők.
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Elkészült az Országos Epidemiológiai Központ
2011. évi járványügyi jelentése

gasabbnak, de a válaszadók inkább túlbecsülték bizonyos
ételek és italok kalória-, cukor-, zsír-, és sótartalmát.

Az Országos Epidemiológiai Központ (OEK) éves jelentése
szerint 2011-ben 52 850 enterális fertőző megbetegedést
jelentettek, 7,1%-kal többet, mint 2010-ben. Az enterális bakteriális megbetegedések 98,5%-a Campylobacter
és Salmonella fertőzés következtében történt. 2011-ben a
Salmonella okozta a legtöbb bakteriális fertőző megbetegedést (6 446 fő, 50,5%), míg a kampilobakteriózis a második
helyen szerepelt (6 135 fő, 48%). A 2010-es évhez képest a
szalmonellózis megbetegedések száma 3,2%-al emelkedett,
a kampilobakteriózisoké pedig 14,8%-al csökkent. A Salmonella fertőzés három 60 éven felüli beteg halálát okozta
(morbiditás: 64,6%), míg a Campylobacter esetén halálozás
nem történt (morbiditás: 61,4%). A bejelentett esetek
1%-át Yersinia, Shigella illetve enteropatogén E.coli okozta.
A regisztrált gastroenteritisek háromnegyede enteritis infectiosa megnevezéssel maradt a nyilvántartásban (39 985).
Ezen esetek harmadát (13 154) vírusos gastroenteritisnek
minősítették laboratóriumi vagy járványügyi adatok alapján.

What determines the nutrition knowledge of food
shoppers across Europe?

Hungarian epidemiological report 2011 published
Salmonella caused the most human bacterial diseases in
2011, followed by Campylobacter.

***
Mi határozza meg a
táplálkozási ismereteket Európában?
A dán Aarhus Egyetem kutatói és az Európai Élelmiszerinformációs Tanács (EUFIC) hat európai ország
(Egyesült Királyság, Svédország, Franciaország, Németország, Lengyelország és Magyarország) vásárlóinak a táplálkozási ismereteit elemezték szocio-demográfiai és viselkedésbeli szempontok alapján. A felmérést országonként
három régió üzleteiben végezték el, ahol csaknem 12 ezer
személyt interjú keretében kérdeztek élelmiszerválasztási
szokásaikról. Összességében elmondható, hogy a fogyasztók tisztában vannak az alapvető táplálkozási ajánlásokkal.
Idős emberek, nők és a magasabb társadalmi osztályok
nagyobb érdeklődést mutatnak az egészséges táplálkozás
kérdései iránt. A legmagasabb táplálkozási ismeretekkel
az Egyesült Királyságban élők körében találkoztak, ami,
a nagyszámú táplálkozás oktatási kampány tükrében,
megfelelt az előzetes elvárásoknak. Magyarországon az
élelmiszerek cukortartalmának ismerete bizonyult ma-
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Researchers from Aarhus University, Denmark, and the
European Food Information Council (EUFIC) have analysed
socio-demographic and attitudinal determinants of nutrition
knowledge of food shoppers from six European countries:
UK, Sweden, France, Germany, Poland, and Hungary. In
conclusion, consumers are aware of nutrition recommendations. Older people, women, and those of higher social grades
had a higher active interest in healthy eating, also known as
monitoring.

***
Perfluoralkilált vegyületek
vizsgálati eredményeinek értékelése
A perfluoralkilált kémiai anyagok (PFAS) fluorozott alifás
vegyületek magas hő- és kémiai stabilitással és nagy felületi aktivitással. Ipari felhasználásuk kiterjedt - textilek,
papír, csomagolóanyagok, festékek, lakkok és tűzoltó folyadékok gyártása során. Számos PFAS perzisztens szerves
környezeti szennyezőként és káros egészségügyi hatással
bíró vegyületként ismert. A lakosság PFAS kitettségének
elsődleges forrása a táplálkozás. 2008-ban az EFSA Szakbizottsága (CONTAM Panel) kockázatbecslést végzett
a perfluoroktán szulfonsav (PFOS) és perfluoroktánsav
(PFOA) vonatkozásában és arra a megállapításra jutottak a szakemberek, hogy a PFOS és PFOA nem valószínű,
hogy káros hatással van az átlag populációra. A mostani
jelentés a PFAS-ok előfordulási adatait összegzi, melyet 13
európai országban gyűjtöttek 2006-2012 között. Összesen
27 kémiai anyagra vonatkozó 54195 analitikai eredményt
foglal magában az értékelés. A mennyiségileg kimutatható
értékek aránya nagyon alacsony. Az élelmiszer csoportok
vonatkozásában a PFAS-ok elsősorban halban és egyéb
tengeri élelmiszerben, valamint húsban és hústermékekben
(különösen májban) fordulnak elő. A mostani értékelés
megerősíti, hogy a PFOS és PFOA étrendi kitettsége nem
valószínű, hogy túllépi az egészségügyi határértékeket.
Perfluoroalkylated substances in food:
occurrence and dietary exposure
The present report summarises occurrence data for PFASs
collected in 13 European countries during the period 2006
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to 2012. A total of 54,195 analytical results covering a list of
27 substances were included in the assessment. The overall
proportion of quantified results was very low. The current
review confirmed that dietary exposure to PFOS and PFOA
is highly unlikely to exceed health-based guidance values.

***
Élelmiszerrel közvetített ásványi olaj
szénhidrogének kockázatbecslése
Az élelmiszerek közvetítésével a fogyasztók számos
ásványi olaj szénhidrogénnek (MOH) vannak kitéve. Az ásványi olaj telített szénhidrogének (MOSH) egyenes és elágazó láncú alkánok, és alkil-helyettesített cikloalkánok, míg
az ásványi olaj aromás szénhidrogének (MOAH) elsősorban
alkil-helyettesített poliaromás szénhidrogénekből állnak.
A termékeket általában fiziko-kémiai tulajdonságaik alapján határozzák meg, kémiai összetételük különböző lehet
az olaj forrásától függően. Az élelmiszerekben jelenlévő
MOH fő forrásai a csomagolóanyagok és azok adalékanyagai, a technológiai segédanyagok és a gépek kenőanyagai.
A becsült MOSH (telített ásványi olaj szénhidrogének)
kitettség 0.03-0.3mg/testtömeg kg között van, a gyerekek
kitettsége magasabb. A kenyér és egyes gabonafélék gyártási eljárásai tovább növelhetik a kitettséget. A fehér olajok
kivételével, a MOAH kitettség körülbelül 20%-a a MOSH
kitettségének. A C16 – C35 szénatom-számú MOSH-ok
akkumulálódhatnak és mikrogranulómákat okozhatnak
számos szövetben, beleértve a nyirokcsomókat, a lépet és
a májat. Az élelmiszerrel közvetített MOSH háttér kitettség
Európában aggályos lehet. Az új toxikológiai információk
alapján a meglévő ADI értékek felülvizsgálata néhány
élelmiszer-minőségű MOSH esetében indokolt.

Bizottsága áttekintette az EFSA szakbizottságaiban használt
kockázatbecslési szaknyelvet. Az EFSA megbízására
készült külső jelentésben 219 EFSA véleményt elemeztek
annak érdekében, hogy javaslatot tegyenek a kockázat
és/vagy a bizonytalanságok jobb kifejezésére és kommunikációjára. A Tudományos Bizottság azt a megállapítást
tette, hogy a kockázatbecslési szaknyelv nem teljesen összehangolt az EFSA-n belül. A kockázatbecslésben használt
szaknyelv három szabványosító szervezet munkájához
köthető. Az élelmiszerbiztonság vonatkozásában a
Codex Alimentarius Bizottság (CAC), az állategészségügyi
kérdések vonatkozásában az Állategészségügyi Világszervezet (OIE) a növényegészségügy kérdéseiben a Nemzetközi Növényvédelmi Egyezmény (IPPC) a meghatározó.
A Tudományos Bizottság a kockázatbecslés szaknyelvét részletesen vizsgálta, meghatározta a különböző szempontok
fontosságát az EFSÁ-n belül a kockázatbecslési szaknyelv
sokkal összehangoltabb alkalmazása érdekében. A megállapításokat követően egy részletes útmutató kerül kidolgozásra az EFSA szakbizottságai számára.
Scientific Opinion on risk assessment terminology
The Scientific Committee of the European Food Safety
Authority (EFSA) reviewed the use of risk assessment terminology within its Scientific Panels, and concluded that
risk assessment terminology is not fully harmonised within
EFSA. Follow-up action by EFSA is identified to develop appropriate detailed guidance to the Scientific Panels. Recommendations are made to improve the clarity, consistency and
where possible the harmonization of risk assessment terminology within and across EFSA’s scientific opinions.

***

Scienfitic Opinion on Mineral Oil Hydrocarbons in Food

Kockázatbecslési konferencia

Consumers are exposed to a range of mineral oil hydrocarbons (MOH) via food. Foodborne MOAH with three or
more, non- or simple-alkylated, aromatic rings may be mutagenic and carcinogenic, and therefore of potential concern.
Revision of the existing acceptable daily intake for some food
grade MOSH is warranted on the basis of new toxicological
information.

Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hivatal, fennállásának
10. évében, nagyszabású tudományos kockázatbecslési konferenciát szervez 2012. november 7-én és 8-án
Pármában.

***

The European Food Safety Authority (EFSA) will hold a
high-level scientific conference on the 7th and 8th of November with the aim of fostering and furthering science in the
area of risk assessment. The conference, which takes place
during EFSA’s 10th anniversary year, will bring together

Kockázatbecslési szaknyelv az EFSA szakbizottságaiban
Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal Tudományos
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Challenging boundaries in risk assessment
– sharing experiences
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scientists from different disciplines to discuss the latest developments in risk assessment and risk assessment methodologies.

Tadeusz Wijaszka (PL).

***

***

Új élelmiszerbiztonsági hivatal Skóciában

EFSA toxikológiai és kockázatbecslési kollokvium

A skót kormány bejelentette, hogy felülvizsgálják a skót
FSA (Food Standard Agency) feladatait és egy új szervezetet hoznak majd létre az élelmiszerbiztonság, élelmiszerszabványok, táplálkozás, élelmiszerjelölés és a húsvizsgálat
vonatkozásában.

Két nap alatt 100 szakértő osztotta meg egymással eddig szerzett ismereteit, szaktudását egyes kémiai anyagok alacsony
expozíciójához köthető lehetséges egészségi hatásokról,
illetve ezek jövőbeni élelmiszer- és takarmánybiztonsági hatásairól. Az EFSA kollokviuma kockázatbecslőket,
kockázatkezelőket, kutatókat, valamint egyéb érdekvédelmi szervezetek képviselőit vonzotta. Az előadások az EFSA
honlapjáról letölthetők.
Scientists debate low-dose hypothesis at
EFSA’s international colloquium
Over two days, 100 scientific experts exchanged views and
debated the possible health effects of low levels of certain
chemicals (the “low-dose hypothesis”) and the current and
future challenges these pose for food and feed risk assessment. The European Food Safety Authority (EFSA)’s 17th
Scientific Colloquium attracted risk assessors, risk managers,
scientists and stakeholders from 21 countries, including 12
EU Member States, 4 candidate countries, Japan, Norway,
Russia, Switzerland and the United States.

***
Hét új kinevezés az EFSA Igazgató Tanácsába
Hét új tagja van az EFSA Igazgató Tanácsának. Valerie
Baduel (FR), Sue Davies (UK), Piergiuseppe Facelli (IT),
Jaana Husu-Kallio (FI), Radu Roatis Chetan (RO), Jiri
Ruprich (CZ) és Tadeusz Wijaszka (PL) 2012. június 30-án
lejárt mandátumú kollégáikat váltják.
EFSA management board Appointment of seven members
The Council adopted a decision appointing seven members of the management board of the European Food Safety
Authority (EFSA) to replace the members whose term
of office will end on 30 June 2012. The seven members nominated are Valérie Baduel (FR), Sue Davies
(UK), Piergiuseppe Facelli (IT), Jaana Husu-Kallio
(FI), Radu Roatis Chetan (RO), Jiri Ruprich (CZ) and
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Statement on Scottish Government announcement on
Food Standards Agency
The Scottish Government has announced that it will create a
new Scottish body for food safety, food standards, nutrition,
food labelling and meat inspection.

***
Kutatási felhívás Q-lázból származó kockázat becslésére
A brit Food Standards Agency (FSA) pályázatot írt ki
(2012. július 30-ig) kutatók részére, hogy végezzenek becslést arra vonatkozólag, miszerint egy brit állatállománybeli
Q-láz járvány vagy incidens során milyen valószínűséggel,
és milyen mértékben szennyeződne a tej. Értékelni kellene
a Coxiella burnetii-vel szennyezett, nem pasztőrözött tej
fogyasztásához kapcsolódó humán kockázatokat is.
Research call: human health risk from Q fever
The Food Standards Agency is inviting tenders from researchers to carry out an assessment of the likelihood and extent
of milk becoming contaminated during a Q fever outbreak
or incident in UK livestock. The associated risks to humans
from consumption of unpasteurised milk contaminated with
Coxiella burnetii should also be assessed.

***
Brit konferencia: a tengeri szennyezések veszélyei
A tengerek olaj- és vegyianyag szennyezése továbbra is
jelentős veszélyt jelent a környezetre és az élelmiszerbiztonságra, ezért az FSA tudósokat, szabályozó hatóságokat
és más, a téma iránt érdeklődőket invitál a PREMIAM konferenciára, melyet 2012. július 4-én rendeznek Londonban.
A konferencia célja, hogy támogassa a tengeri környezetbe

Élelmiszerbiztonsági Szemelvények
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Élelmiszerbiztonsági Kockázatértékelési Igazgatóság

Food Safety Ne wsletter

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

w w w. n e b i h . g o v. h u
2012. évi 02. szám
Issue no. 02/2012
Kiadva/Issued:
09/07/2012

Hírek az Európai Unióból / News from the European Union
történő véletlenszerű olaj- és vegyianyagok kibocsátásának
monitoringjában és hatásvizsgálatánál történő hatékony és
eredményes tudományos együttműködést.
Invitation to conference:
responding to marine pollution emergencies
The Food Standards Agency is inviting scientists, regulators
and others with an interest in marine oil and chemical spill
monitoring, to the PREMIAM conference on Wednesday
July 4 2012, University of London. This conference aims to
promote the use of sound science, cooperation and coordination in the monitoring and impact assessment of accidental
releases of oil or chemicals into the marine environment.

gyasztóknak, hogyan lehet a legjobbat kihozni a megmaradt ételekből az otthoni helyes élelmiszer-higiéniai
szokások betartása mellett. Továbbá ezen a héten tette
közzé az FSA új kutatását is, mely rámutatott arra, hogy az
észak-írországi vásárlók háztartásonként évente közel 480
fontot spórolhatnának meg a kidobandó étel mennyiség
csökkentésével.
Food Safety Week: cooking, research

***

This year’s Food Safety Week (June 11 to 17) highlights the
importance of good food practice in the home to help people stay safe, save money and reduce food waste. 11 cookery
demonstrations across Northern Ireland were to show consumers just how to get the best from their leftovers while also
keeping up good food hygiene habits at home.

Brit pályázat fémszennyeződések felmérésére

***

A Food Standards Agency pályázatot írt ki egy kutatási
tanulmányra, hogy felmérjék az Egyesült Királyságban
termelt gyümölcsökben, zöldségekben és gabonafélékben
előforduló környezeti fémszennyeződési szinteket. Jelenleg
az Európai Bizottság felülvizsgálja az élelmiszerek bizonyos
fémszintjeit, és a tanulmány tájékoztatja majd az Uniót az
angol élelmiszerbiztonsági hatóság tárgyalási pozíciójáról.

Májusi FSA kutatások

Research call: levels of metals in UK-grown food
The Food Standards Agency is inviting tenders for a research
study of the levels of environmental metal contaminants in
fruits, vegetables, and cereals grown in the UK. The European Commission is currently reviewing the levels of certain
metals in foodstuffs and the study will inform the Agency’s
negotiating position with the European Union

***
Élelmiszerbiztonsági Hét
A 2012. június 11-17-e között megrendezett Élelmiszerbiztonsági Héten (Food Safety Week) az otthoni jó
élelmiszer-gyakorlat fontosságára hívták fel a figyelmet,
ezzel segítve a fogyasztókat, hogy egészségesek maradjanak, pénzt spóroljanak meg és csökkentsék a háztartási
hulladékot. Ezzel az eseménnyel esett egybe az Észak-Írországban folyó 11 főzési bemutató, mely megmutatta a fo-
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A brit hatóság készített egy összefoglalót a 2012. májusában
közzétett kutatásairól. Ez tartalmaz egy olyan projektet,
mely az élelmiszer-csomagolások nyomdafestékeiből az
élelmiszerekbe oldódó vegyi anyagok kimutatására fejlesztett ki új technikákat, valamint két másik projektre hívja
fel a figyelmet, melyek az Egyesült Királyságban jelenlévő
önkéntesen alkalmazandó élelmiszer-higiéniai rendszereket értékelik.
Latest research published by the FSA
The Agency has produced a summary of its research published in May 2012. This includes a project that has helped
detect the transfer of chemicals from packaging to food and
two projects evaluating food hygiene schemes in the UK.

***
Brit válasz az EFSA véleményre
Korábban megjelent az Európai Élelmiszer-biztonsági
Hivatal (EFSA) véleménye az élelmiszerekben előforduló
ásványi olajokról. Habár az EFSA lehetséges ártalmat azonosított az élelmiszerek ásványi olajából, egyben jelentős
bizonytalanságokat ismert el az esetleges kockázatok becslésében. A brit FSA által nemrégiben végzett felmérésében
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nem határozott meg semmilyen konkrét élelmiszerbiztonsági aggályt, és nem tanácsolja a fogyasztóknak, hogy
változtassák meg étkezési szokásaikat az EFSA vélemény
alapján.
Response to EFSA opinion
The European Food Safety Authority (EFSA) has published an opinion on mineral oils in food. Although EFSA
has identified potential concern from mineral oils in food,
it acknowledges considerable uncertainties in assessing any
potential risks. As in the Food Standards Agency’s recent survey, today’s opinion does not identify any specific food safety
concerns. The FSA is not advising consumers to change their
eating habits based on the EFSA opinion.

***
Ír hatósági felszólítás az élelmiszerallergének
ellenőrzésére

Hogyan védekezzünk az EHEC fertőzésekkel szemben?
Az EHEC (Enterohaemorrhágiás Escherichia coli baktérium) leginkább nyers tej- és tejipari termékek, ill. nyers
vagy nem kellően hőkezelt húsok útján terjed, de fontos
közvetítői a csíranövények is, amint azt a tavaly nyár eleji
németországi járvány is bebizonyította. A német Szövetségi Kockázatértékelési Intézet (BfR) erre is utalva, német
nyelvű tájékoztató anyagban ad tippeket és tanácsokat az
EHEC fertőzések elleni sikeres védekezéshez. A nyers tej
esetén a forralás, a húsoknál a megfelelő hőkezelés (70°C
maghőmérsékleten, legalább 2 percig) jelent megoldást, a
csírákat pedig fogyasztás előtt főzni, ill. sütni kell, de minimum alaposan megmosni. Nagyon fontos a jó higiéniai és
konyhai gyakorlat: a nyers élelmiszerek, így például a nyers
húsok, nem érintkezhetnek közvetlen fogyasztásra szánt
ételekkel. Ezen tisztaságügyi alapelvek betartásával nemcsak az EHEC, hanem egyéb patogén baktériumok, így a
Salmonella és a Listeria terjedésének is gátat lehet szabni.
How to protect ourselves from EHEC infections?

Az ír élelmiszerbiztonsági hatóság (FSAI) elvégzett
egy auditot, mely során összesen 12 kis,- közép- és
nagyüzemi élelmiszeripari-vállalkozásoknál (pl. pékségek, csokoládékészítők, felvágott előállítók) vizsgálták a 2000/13/EK irányelvnek (az élelmiszerek címkézésére, kiszerelésére és reklámozására vonatkozó
tagállami jogszabályok) való megfelelőséget. A vizsgálat
rámutatott arra, hogy néhány vállalkozásnál elégtelen az
élelmiszerallergének kezelése és ellenőrzése ahhoz, hogy
megvédjék az élelmiszerallergiában és intoleranciában
szenvedő fogyasztók egészségét. Ennek eredményeként
az FSAI felszólította a gyártókat, hogy vizsgálják felül és
erősítsék meg az élelmiszer allergén ellenőrzéseket és a
jelölési politikákat.

In most cases the EHEC infections are caused by raw dairy
and meat products. It is important to know that sufficient
heating (core temperature: 70°C, for a minimum of 2 minutes) is needed to eliminate the patogens, but the separation
of raw foods (like raw meat) from other type of foods is also
an asset. In case of sprouts, they must be boiled or fried or at
least thoroughly washed before they are served. The German
Federal Institute for Risk Assessment made a leaflet (available only in German) for consumers to help avoid EHEC
infections.

FSAI Calls on Food Businesses to
Strengthen Food Allergen Controls

Alternatív megoldások a biszfenol-A helyettesítésére
műanyag árukban

The Food Safety Authority of Ireland (FSAI) called on food
manufacturers to strengthen food allergen controls and labelling policies following an audit of compliance with allergen labelling legislation. Results of the FSAI audit revealed
that the management and control of food allergens in some
food businesses was insufficient to protect the health of people with food allergies or intolerances.

Mivel a biszfenol A-t (BPA) sokféle műanyag áruban
felhasználják (pl. műanyag üdítős dobozok, többször
használatos evőeszközök, egyes konzervdobozok bevonata, hőpapírok), ezért a szakemberek egyre intenzívebben
vizsgálják a BPA lehetséges egészségügyi hatásait. Az eredmények azt mutatják, hogy a magas diffúziós koefficienssel rendelkező (szilikon, poliproplién) anyagok esetén magasabb a szennyezettség előfordulásának kockázata, mint a
kevésbé diffúz anyagoknál (poliamid, polikarbonát, tritán).
A kontamináció leggyakoribb forrásai a nyomdafestékek,

***
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a csomagolóanyagnak használt újrahasznosított kartonok,
újrahasznosított papírból készült címkék. A hőpapírok
előállításához a világon mintegy 4300 tonna BPA-t használnak fel, melyekből több BPA szabadul fel, mint polikarbonátból, ezért az Amerikai Környezetvédelmi Hivatal
(US-EPA) egy programot kezdeményezett megfelelő alternatív megoldás megtalálásához. A konzervdoboz bevonatoknál használt BPA alapú epoxigyantáknak egyenlőre
nincs versenytársa, de Japánban ill. Dániában bevezettek
egy ún. PET-Laminált Technológiát, amely ígéretesnek
tűnik a jövőre nézvést.
Alternatives of Bisphenol A (BPA) in plastic materials
As Bisphenol A (BPA) is widely used for plastic products, like
drinking bottles, utensils, inner coating of canned tins and
thermopapers, therefore professionals examine the potential
health effects of these substances. The results suggests that
the main sources of contamination are printing inks, cartons
and labels from renewable materials. In terms of thermopapers the BPA has no alternatives, that’s why the US Environmental Protection Agency (US-EPA) initialised a program to
find one. The most used material for the inner coating of tin
cannes is the BPA-based epoxy resin, but in Japan and Denmark there is a new PET-Laminate-Technology, which seems
to be a promising alternative for the future.

***
Salmonella és enterohemorrágiás E.coli megelőzése és
szabályozása mogyorófélékben
A FAO honlapjáról letölthető a veszélyhelyzetek
megelőzésére létrehozott rendszer (EMPRES) tájékoztató
anyaga mogyorófélékben (pl. nyers fenyőmag, mandula,
szárított kókuszdió) lévő Salmonella és enterohemorrágiás
E.coli megelőzéséről és szabályozásáról. Bár ezek a baktériumnövekedés szempontjából alacsony víztartalmúak, a
patogének (pl. Salmonella, EHEC) már kis mennyiségben
is megbetegedést okozhatnak. A mogyorófélékhez köthető
járványok kivizsgálása általában nehéz. A tájékoztató kiadvány ajánlásokat fogalmaz meg a Salmonella és EHEC
megelőzésére és szabályozására mogyorófélékben.
Prevention and control of Salmonella and
enterohemorrhagic E. coli in tree nuts
- EMPRES Food Safety Lessons Learned series
Tree nuts (such as raw pine nuts, raw almonds, dried coconut) can be a vehicle for foodborne pathogens, and have
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caused outbreaks of foodborne disease. Even though tree nuts
are too dry to support bacterial growth, pathogens, including Salmonella and EHEC, can cause illness when present
at very low levels in foods.

***
Beszámoló a nanotechnológiai tevékenységek
jelen állásáról
2012. március 27-én Rómában a FAO és WHO közös
szemináriumot rendezett az élelmiszeriparban és
mezőgazdaságban alkalmazott nanotechnológiákról. Az
ülésen a nanotechnológia kockázatbecsléséről, a FAO és
WHO közös elemzéséről, valamint az OECD és ILSI Europe tevékenységeiről is elhangoztak előadások, melyeket
a résztvevők közti vita követett. A FAO és WHO közös
beszámolója összefoglalja az élelmiszer- és mezőgazdasági
szektorban alkalmazott nanotechnológiák kockázatbecslését és kockázatkezelését érintő kezdeményezések és
tevékenységek állását, elemezve a FAO és WHO 2009ben rendezett ülése óta megjelent új információkat és
meghatározza a cselekvési lehetőségeket. A dokumentum – mellyel kapcsolatos észrevételeket 2012. november
30-ig lehet tenni - bemutatja a háttérinformációkat, az
élelmiszeripari alkalmazások jelenlegi helyzetét, a 2009
óta különböző országokban/területeken történt, valamint
a nemzetközi tevékenységeket, kockázatbecsléssel foglalkozó tudományos beszámolókat, végül javaslatokat is megfogalmaz.
State of the art on the initiatives and activities
relevant to risk assessment and risk management of
nanotechnologies in the food and agriculture sectors
The report was commissioned by FAO and WHO with the
objective of summarizing and analysing the information that
has become available since the 2009 expert meeting and determining possible courses of action to be followed by FAO
and WHO in this matter. Comments should be sent by no
later than 30 November 2012.

***
Poszterverseny az Élelmezési Világnapon
Az Élelmezési Világnap alkalmából a FAO és az ENSZ
Nőegylete poszter versenyt hirdet 5-17 éves korú gyerekek
részére. A poszter témája az agráregyüttműködés, mint a
világ élelmezésének a kulcsa. A győzteseket három korcso-
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portból választják (5-8, 9-12 és 13-17 évesig). A munkákat
2012. szeptember 30-ig lehet beküldeni. A nyerteseket a
2012. november 16-án rendezendő Élelmezési Világnapon
hirdetik ki.

Here’s a great opportunity to use your imagination and artistic talent: enter the first-ever international World Food Day
poster contest for young people!

vagy reklámjukon kiemelnek bizonyos összetevőket vagy
ízeket, pl. „gyümölccsel készült” vagy „cseresznyeízesítésű
jégkrém”. Az útmutató tisztázza a követelményeket arról,
hogyan lehet kiemelten jelezni az élelmiszer bizonyos részeit anélkül, hogy félrevezessék a fogyasztókat. Egy jelölés
pl. nem helyezhet túl nagy hangsúlyt egy összetevőre
azért, hogy a fogyasztó számára kívánatosabbnak tűnjön.
Az útmutató tervezete alapos kutatást, konzultációt és közvélemény kutatást követően készült, és 2012. augusztus 23ig várják az ezzel kapcsolatos észrevételeket.

***

Guidelines for Highlighted Ingredients and Flavours

Új törvény a kanadaiak biztonságos élelmiszereiért

The Canadian Food Inspection Agency (CFIA) has developed
additional guidance to industry on claims that highlight ingredients or flavours on food labels and advertisements, such
as “made with fruit” or “cherry flavoured ice cream”. The
Guidelines for Highlighted Ingredients and Flavours clarifies existing requirements on how to highlight parts of a food
product without misleading consumers on the composition.
For example, a label cannot overemphasize the presence of
an ingredient to make their product seem more desirable to
a consumer.

World Food Day Poster Contest 2012

A kanadai családok veszélyes élelmiszerekkel szembeni
védelméért, a kanadai kormány napirendre tűzte az új, Safe
Food for Canadians Act törvény megvitatását a Szenátusban. Az új törvény célja a kanadaiak élelmiszereit a lehető
legbiztonságosabbá tenni, a nem biztonságos gyakorlatra
koncentrálva a fogyasztók védelme, szigorúbb büntetések
az egészséget és biztonságot kockáztató tevékenységekért,
az import jobb ellenőrzése, az ellenőrzés összehangoltabbá tétele minden élelmiszer kategóriában, valamint a
nyomonkövethetőség erősítése. A javasolt törvénykezés
egyesíti a jelenleg a CFIA ellenőrzése alatt álló 4 törvényt, míg az ún. Food and Drugs Act továbbra is különálló törvény marad.
Safe Food for Canadians Act
To protect Canadian families from potentially unsafe food,
the Harper Government tabled the Safe Food for Canadians
Act, in the Senate on June 7, 2012. The Act will: make food
as safe as possible for Canadian families; protect consumers
by targeting unsafe practices;implement tougher penalties
for activities that put health and safety at risk; provide better control over imports;institute a more consistent inspection regime across all food commodities; and strengthen food
traceability.

***
Kiemelt összetevők és ízek útmutatója
A CFIA kiegészítő útmutatót készített az iparnak azokra
az állításokra vonatkozóan, amik az élelmiszerek címkéjén
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***
Élelmiszer-ellenőrzés erősítése
A kanadai kormány erősebb és átfogóbb megközelítést
kíván bevezetni az élelmiszerek vizsgálatára. Ezzel kapcsolatban a CFIA az érintettek véleményét várja, miként
lehetne fokozni Kanada tudományosan megalapozott vizsgálati rendszerét. A „The Case for Change” című vitaanyag
nyilvános konzultáció alatt áll, és 2012. július 31-ig lehet
észrevételezni.
Government of Canada Takes Action to
Strengthen Food Inspection
The Government of Canada announced that it is developing
a stronger, more comprehensive inspection approach to further strengthen food safety in Canada. The Canadian Food
Inspection Agency (CFIA) is seeking input from stakeholders
on ways that Canada’s science-based inspection system can
be enhanced.

***

Élelmiszerbiztonsági Szemelvények
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Élelmiszerbiztonsági Kockázatértékelési Igazgatóság

Food Safety Ne wsletter

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

w w w. n e b i h . g o v. h u
2012. évi 02. szám
Issue no. 02/2012
Kiadva/Issued:
09/07/2012

Hírek az Európai Unióból és azon kívül / News from and outside the EU
A kanadai élelmiszervizsgálatok magas megfelelési
arányt mutatnak
A CFIA két tanulmányt tett közzé, mely szerint a széles
választékban vizsgált élelmiszerminták több, mint 99%a megfelelt a Health Canada szermaradékokra vonatkozó szabványainak. Egy 2009-2010 időszakra vonatkozó
peszticid maradék felmérés szerint a vizsgált friss
gyümölcsök és zöldségek 99,6%-a felelt meg. Egy 20082009 időszakban, kémiai maradékok monitorozására végzett nemzeti programban (NCRMP) a vizsgálatok több
mint 99%-os megfelelőséget mutattak. A programban kb.
160 000 vizsgálatot végeztek több, mint 20 000 (hazai és
import) mintára, ami több, mint 3 millió eredményt adott.
Food Studies Show High Compliance Rates
The Canadian Food Inspection Agency (CFIA) released two
studies that found more than 99% of a wide variety of food
samples tested were compliant with Health Canada standards for chemical residues. A 2009-2010 study on pesticide
residues in fresh fruit and vegetables found that 99.6% of
fresh fruit and vegetables tested met Health Canada standards for pesticide residues.

***
Újrafelhasználható papírzacskók és kosarak használata
A Health Canada emlékeztette a fogyasztókat, hogy
az újrafelhasználható papírzacskókkal és kosarakkal történő vásárláskor figyeljenek az élelmiszerek
keresztszennyeződésének megelőzésére. Számos kanadai
a környezetvédelem jegyében újrafelhasználható tárolókkal vásárol. Bár a Health Canada ezt támogatja, de
fontosnak tartja e termékek biztonságos használatát.
Mivel a táskákat rendszeresen újrahasználják, baktériumokkal szennyeződhetnek a tárolt élelmiszerről vagy a
környezetből.
Using Reusable Grocery Bags and Bins
Health Canada is reminding Canadians to take steps to
prevent cross-contamination of foods when shopping with
reusable grocery bags and bins. Because these bags and bins
are reused frequently, they can pick up bacteria from the
foods they carry, or from their environment.

***
9

Humán Salmonella fertőzés az USA több államában
Az Egyesült Államok 25 államában összesen 123 személy
fertőződött Salmonella Infantis, Salmonella Newport, és
Salmonella Lille baktérium törzsekkel. 26 személy szorult kórházi ellátásra, és egy halálesetet jelentettek New
Yorkban, de az még nem tisztázott, hogy a fertőzésnek
köze volt-e a halálhoz. A betegek 36%-a 10 évnél fiatalabb
gyerek. A járványügyi és laboratóriumi vizsgálatok alapján
a járvány fertőzött kiskacsákkal és csibékkel hozható összefüggésbe.
Multistate Outbreak of Human Salmonella Infections
Linked to Live Poultry
A total of 123 persons infected with outbreak strains of Salmonella Infantis, Salmonella Newport, and Salmonella
Lille have been reported from 25 states. 26 ill persons have
been hospitalized. Epidemiologic, laboratory and traceback
findings have linked this outbreak of human Salmonella infections to exposure to chicks and ducklings.

***
Az FDA sürgeti a Koreából származó osztrigák,
kagylók és némely fésűskagyló termékek
a piacról történő kivonását
Az Amerikai Egyesült Államok Élelmiszer- és
Gyógyszerellenőrzési Hivatala (USA FDA) felhívja az
élelmiszer kis– és nagykereskedők, valamint a vendéglátásban dolgozók figyelmét, hogy ne forgalmazzanak
(ill. ne szolgáljanak fel) Koreából behozott és az USA
piacán forgalmazott friss, fagyasztott, konzerv vagy feldolgozott osztrigát, kagylót, ugyanis ezek a kagylók és a
belőlük készült termékek emberi ürülékkel érintkezhettek,
és így norovírussal szennyeződhettek.
FDA urges that oysters, clams, mussels, and some s
callops products from Korea should be removed
from the market
The U.S. Food and Drug Administration is urging food distributors, retailers, and food service operators to remove
from sale or service all fresh, frozen, canned, and processed
oysters, clams, mussels, and whole and roe-on scallops
(molluscan shellfish) from Korea that have entered the
United States. These products and any products made with
them may have been exposed to human fecal waste and are
potentially contaminated with norovirus.
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Jelentés az élelmiszerszínezék-fogyasztásról
Az ausztrál élelmiszer-szabályozó hatóság 2012. június 25én kiadott jelentése alátámasztja a korábbi állításokat az
ausztrál gyermekek alacsony élelmiszerszínezék fogyasztásáról. A jelentés naprakész adatokat biztosít az ausztrál
élelmiszerek színezőanyag-tartalmáról, melyek összhangban vannak a 2008-as élelmiszerszínezék felmérés eredményeivel.
Food colour consumption report released
Food Standards Australia New Zealand (FSANZ) released
a report confirming Australian children are consuming low
levels of food colours. The report provided up-to-date data
on colours in Australian foods that was consistent with
findings from a 2008 food colours survey conducted by
FSANZ.

***
Végső cél a száj- és körömfájás mentesség elérése
A FAO és az OIE (Világ Állategészségügyi Szervezete)
bangkoki nemzetközi konferenciájukon egyesítették
erőiket, hogy globális szinten folytassák a harcot a száj- és
körömfájás visszaszorításáért. A június 27-i találkozót a
Thaiföldi Mezőgazdasági Minisztérium támogatta, és több
mint 100 ország részvételével zajlott.
FAO and OIE unveil Global Strategy for control of
foot-and-mouth disease
The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) and the World Organisation for Animal Health
(OIE) are joining forces to combat foot-and-mouth disease
on a global scale, laying out a detailed strategy to bring the
devastating livestock disease under control.

***
Uniós jogszabályok /EU legislation
A Bizottság 556/2012/EU rendelete (2012. június 26.) a
396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III.
mellékletének a málnában, illetve a málna felületén található spinozad legmagasabb megengedett maradékanyaghatárértéke tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 562/2012/EU végrehajtási rendelete (2012.
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június 27.) az élelmiszerenzimek kockázatértékeléséhez
szükséges konkrét adatok tekintetében a 234/2011/EU bizottsági rendelet módosításáról
A Bizottság 561/2012/EU végrehajtási rendelete (2012.
június 27.) a Japánból származó vagy onnan szállított takarmánynak és élelmiszernek a fukusimai atomerőműben
bekövetkezett balesetet követő behozatalára vonatkozó
különleges feltételek megállapításáról szóló 284/2012/EU
végrehajtási rendelet módosításáról
A Bizottság 514/2012/EU végrehajtási rendelete (2012.
június 18.) 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 508/2012/EU végrehajtási rendelete (2012.
június 20.) 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
A Bizottság 505/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. június 14.) az ökológiai termelés, a címkézés és az ellenőrzés
tekintetében az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről szóló 834/2007/EK tanácsi rendelet
részletes végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló
889/2008/EK rendelet módosításáról és helyesbítéséről
A Bizottság 497/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. június 7.) a 206/2010/EU rendeletnek a kéknyelv-betegségre
fogékony állatok behozatali követelményei tekintetében
történő módosításáról
A Bizottság 2012/347/EU végrehajtási határozata (2012.
június 28.) a géntechnológiával módosított MON 87701
× MON 89788 (MON-877Ø1-2 × MON-89788-1) szójababot tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről
A Bizottság 2012/318/EU végrehajtási határozata (2012.
június 18.) difetialont tartalmazó biocid termékekre
vonatkozó engedélyezések tekintetében Svédország által a
98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikkének (4) bekezdése alapján bejelentett korlátozások
jóváhagyásáról
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Jogszabályok / Legislation
Hazai jogszabályok/Hungarian legislation
2012. évi LXXIV. törvény a géntechnológiai tevékenységről
szóló 1998. évi XXVII. törvény módosításáról; megjelent:
MK 2012/76. (VI. 25.); hatályos: 2012. 07. 01.
2012. évi LXXXIX. törvény a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben
alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009. évi XCV. törvény módosításáról; megjelent: MK 2012/82. (VI. 29.); hatályos: 2012. 08. 01.
115/2012. (VI. 11.) Korm. rendelet egyes állatvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról; megjelent: MK
2012/70. (VI. 11.); hatályos: 2012 08. 01., 2013. 01. 01.,
2016. 01. 01.
53/2012. (VI. 19.) VM rendelet az egyes állatbetegségek
és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre
és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok
2012. évi finanszírozásának szabályairól; megjelent: MK
2012/74. (VI. 19.); hatályos: 2012. 06. 22., 2012. 08. 31.
15/2012. (VI. 29.) VM utasítás a Vidékfejlesztési Minisztérium nemzetközi együttműködési rendjéről szóló szabályzat kiadásáról szóló 15/2010. (XII. 31.) VM utasítás
módosításáról; megjelent: Hivatalos Értesítő 2012/27. (VI.
29.); hatályos: 2012. 06. 30.
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