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Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkereszt a hazai a Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal főigazgatóélelmiszerlánc-biztonsági rendszer megerősítéséért helyettese, majd ezt követően a hivatal jogutódjának, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Élelmiszerbiztonsági Kockázatértékelési Igazgatóság
(NÉBiH ÉKI) közigazgatási főtanácsosa. Szakértőként
növényvédelmi monitoring programok kidolgozásában, laboratóriumi minőségbiztosítási rendszerek bevezetésében, peszticidek értékelésében
támogatja a fejlődő országokat.

Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter az Államalapító Szent István ünnepe, augusztus 20-a alkalmából a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést
adta át dr. Ambrus Árpád, a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal Élelmiszerbiztonsági Kockázatértékelési Igazgatóság közigazgatási főtanácsadója
részére, a hazai élelmiszerlánc-biztonsági rendszer
megerősítése, nemzetközi elismertsége növelése
érdekében végzett kutatói, oktatói, szervezői
munkájáért.
Prof. dr. Ambrus Árpád, színes, szakmai eredményekben gazdag pályafutása 1967-ben, a vegyészmérnöki oklevél megszerzésével indult. Neve összefonódik a hazai, valamint külföldi növényvédelmi
hálózatok laboratóriumi rendszerének kiépítésével, növényvédelmi szakemberek oktatásával, az
élelmiszerekben található szennyezőanyagokkal
kapcsolatos kockázatbecsléssel. A FAO munkatársaként növényvédelmi szakértőként dolgozott
Afganisztánban és Mianmarban, később a Nemzetközi Atomenergetikai Ügynökség Agrokémiai Csoportjának vezetőjeként alapozta meg nemzetközi hírnevét. 2006. március 1 és 2012. március 15-e között

2

Nemzetközi tanfolyamok előadójaként 5 kontinens
mintegy 35 országból voltak eddig tanítványai, több
mint 50 országban tartott előadást konferenciákon,
szakértői bizottsági üléseken, a IUAPC (International
Union of Pure and Applied Chemistry; Tiszta és Alkalmazott Kémia Nemzetközi Uniója) örökös tagja.
1973 óta vesz részt a FAO/WHO növényvédőszermaradékokkal foglalkozó szakértői bizottságának
munkájában. Számtalan szakkönyv, tudományos
közlemény, ismeretterjesztő cikk szerzője vagy
társszerzője. Kimeríthetetlen dinamizmusa, szakmai
lelkesedése, a világban zajló történésekre való nyitottsága, komplex gondolkodása és előrelátása a jövő
szakmai kérdéseit illetően példamutató.
Neves kitüntetéséhez ezúton is gratulálunk,
további munkájához jó egészséget és
sikereket kívánunk!
Egyben gratulálunk valamennyi kitüntetettnek,
akik közt több, élelmiszer-tudományi szakember
is szerepel:
A Magyar Érdemrend Tisztikereszt kitüntetés
átadása alkalmából:
Dr. Darvas Bélának a Központi Élelmiszertudományi Kutatóintézet főosztályvezetője részére,
a mezőgazdasági technológiák kémiai és genetikai
biztonságát érintő kiemelkedő kutatói eredményei és
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Sziget 2012

közéleti tevékenye elismeréseként.
Dr. Somodi Istvánnak a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont nyugalmazott
agrármérnöke részére, a nemzeti értékekért végzett
áldozatos munkásságáért, közösségépítő tevékenységéért és életútja elismeréseként.
A Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetés átadása
alkalmából:
Dr. Pethő Árpádnak a Veszprém Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi
Igazgatóság ny. járási főállatorvosa részére, több mint
hat évtizedes állatorvosi munkássága, hatósági tevékenysége elismeréseként – később veszi át kitüntetését.
A Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetés átadása
alkalmából:

A Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) mellett a Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) is részt vett
az idei Sziget Fesztivál rendezvényen. A két intézmény
Civil Szigeten elhelyezett közös sátorában sok izgalmas
kérdés mellett az agráriummal, élelmiszerbiztonsággal
kapcsolatos kérdésekre is választ kaphattak a látogatók.
Az érdeklődőknek lehetősége nyílt megismerni a magyar
eredetvédett pálinkákat, a hungarikumokra vonatkozó szabályozást és követelményeket. A vállalkozó szellemű látogatók játékos parlagfű, és élelmiszerbiztonsági teszt kitöltésével értékes ajándékokat is nyerhettek.
Sziget Festival 2012
The Ministry of Rural Development and the National
Food Chain Safety Office participated at the annual Sziget
Music Festival. The two institutions shared a tent on the Civil
Island. The visitors were answered questions on agricultur
and food safety issues, got information related to the original
Hungarian protected pálinka and to the regulations for hungaricums. Voluntary visitors gained valuable gifts by filling
in the food safety and ragweed tests.

***
Dobi Dénesnek a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonÉszrevételeket vár az EFSA az energia bevitelre javasolt
sági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezetétrendi referenciaértékekre
védelmi Igazgatóság laboratóriumvezetője részére,
négy évtizedes szakmai munkája elismeréseként, a Az EFSA NDA Szakbizottsága átlag energiaszükséglet
értékeket javasolt felnőttek, csecsemők, gyerekek, valamint
termelőkkel való példaértékű kapcsolattartásért.
várandós és szoptatós anyák vonatkozásában. A dokumentumhoz az írásban tett észrevételeket 2012. szeptember
28-ig lehet elküldeni az EFSA honlapján keresztül.

Dr. Kovács Jolánnak a Zala Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi
Igazgatósága hatósági állatorvosa részére, az élelmi- Public consultation on the draft Scientific Opinion on
Dietary Reference Values for energy
szerlánc-biztonság, az élelmiszerhigiénia biztosítása
érdekében végzett több mint négy és fél évtizedes
Interested parties can submit written comments by 28 Sepmunkássága, életútja elismeréseként.
tember 2012.

Dr. Kováts Lászlónak a Zala Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi
Igazgatósága nyugalmazott kerületi főállatorvosa részére, az állategészségügy területén kifejtett kimagasló
munkássága elismeréseként.

***
3

***

Az újonnan felmerülő kockázatok azonosítási
folyamatának értékelése
Második jelentését tette közzé az EFSA az újonnan
felmerülő kockázatok azonosításával kapcsolatban, amely
a 2010-2012. évi időszak adat- és információgyűjtési és
elemzési folyamatait vizsgálja az élelmiszer- és takarmánybiztonsági új kockázatok azonosítása területén. A munka
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célja a kockázatkezelők támogatása a megelőző intézkedések megtételében, mely a fogyasztók védelmét növeli.
EFSA evaluates its process for the identification of
emerging risks
EFSA has published a second periodic report on its work in
the area of emerging risk identification. The aim of this work
is to support risk managers in taking preventative measures
that will increase consumer protection.

***

Az EFSA első véleményei a PET palackok
újrahasznosításáról
Az EFSA most közzétett véleményei az első sorozatnak
tekinthetők az élelmiszeripari felhasználásra szánt újrahasznosított műanyagok értékelésében. A szakemberek által értékelt újrahasznosítási folyamatok, amennyiben azok
jól meghatározott és ellenőrzött körülmények között zajlanak, nem vetnek fel aggályt az élelmiszerekkel érintkező
termékek biztonságosságával kapcsolatban.
PET recycling processes: EFSA adopts first opinions
All the processes evaluated are considered not to give rise
to safety concerns if operated under well-defined and
controlled conditions.

***

Aszpartám - új adatgyűjtési felhívás
Az aszpartám lebomlási termékére (5-benzil-3,6-dioxo2-piperazin ecetsav (DKP)) vonatkozó adatok hiánya miatt
az EFSA újabb adatgyűjtési felhívást tett közzé. Ebből az is
következik, hogy az aszpartám teljes kockázatbecslése nem
készül el 2012 szeptemberéig. Az egy héttel később megjelent információ szerint az aszpartám teljes újraértékelésével kapcsolatban készülő EFSA vélemény befejezésének új
határideje 2013. május.
Aspartame: new call for data on breakdown products
Due to a lack of data available on 5-benzyl-3,6-dioxo-2-piperazine acetic acid (DKP), a degradation product of aspartame, EFSA has launched an additional call for data.

***
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Hosszú-szénláncú omega-3-zsírsavak értékelése
Az EFSA NDA Szakbizottsága értékelte a hosszú-szénláncú
omega-3-zsírsavak túlzott bevitelének biztonsági kérdéseit.
A szakemberek azt a megállapítást tették, hogy a napi 5g
étrendi kiegészítés ezekből az összetevőkből nem vet fel biztonsági aggályt a felnőttek vonatkozásában. A következtetés a túlzott bevitel által eredményezett kedvezőtlen egészségi hatásokra vonatkozó adatok áttekintése után született.
EFSA assesses safety of long-chain omega-3 fatty acids
Daily supplemental intakes of 5g of long-chain omega-3 raise
no safety concerns for adults, EFSA has concluded.

***

A D-vitaminra és a kalciumra vonatkozó UL értékek
felülvizsgálata
Az EFSA megvizsgálta a D-vitaminra és a kalciumra javasolt elviselhető felső beviteli szinteket (UL érték). A
kalcium vonatkozásában nem állnak rendelkezésre új adatok, amelyek az érvényben lévő UL érték (2500 mg/nap)
felülvizsgálatát tenné szükségessé.
Upper intake levels reviewed for vitamin D and calcium
EFSA has reviewed the Tolerable Upper Intake Levels (ULs)
for calcium and vitamin D.

***

Fogyasztói figyelmeztetés agyagra
A Food Standards Agency az agyag, agyag-alapú „detox”
italok és kiegészítők elfogyasztásának veszélyeire emlékezteti a fogyasztókat, különösen a várandósokat. Az újbóli
figyelmeztetés oka, hogy az online kiskereskedők által forgalmazott termékekben magas ólom és arzén szinteket mértek.
Consumer warning on clay reissued
The Food Standards Agency is reminding consumers, especially pregnant women, about the dangers of ingesting clay, clay-based ‘detox’ drinks and supplements. The
advice is being reissued after high levels of lead and arsenic were discovered in products being distributed by online
retailers.
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Ír figyelmeztetés: kerüljék a kagylógyűjtést
Az FSAI arra hívja fel a helyiek és a turisták figyelmét, hogy
veszélyes a nyugat- és délnyugat-írországi partvidéknél a
vadon termő kagylók gyűjtése és fogyasztása, mivel az azokban természetesen jelenlévő toxinokat nem lehet kizárólag
a főzéssel eltávolítani. Az elmúlt időszakban több ember
betegedett meg a kagylómérgezés feltételezett tüneteivel, és
az ír élelmiszerbiztonsági hatóság azt gyanítja, hogy ezek
az esetek a part mentén előforduló káros algavirágzáshoz
köthetőek. A hatóság azt tanácsolja a fogyasztóknak, hogy
csak neves szállítóktól vásároljanak kagylókat.

botulizmus kitörésről. Az eset egy család három gyermekét
érintette. Az intoxikáció hordozójának egy üveg - kereskedelmi forgalomban kapható – korma szószt (jellegzetes
indiai, tejszín és kókuszkrém alapú étel, főzőszósz) azonosítottak.
Scottish botulism outbreak report published
Health Protection Scotland, on behalf of the Incident Management Team, have published the final report into an outbreak of foodborne botulism in Scotland in November 2011.

***

People Advised to Avoid Collecting Shellfish

Megújult az FSA honlapja

The Food Safety Authority of Ireland (FSAI) warned locals
and holidaymakers visiting the West and South West Coast
of Ireland of the dangers of gathering and consuming wild
shellfish growing on the seashore. The warning follows reports to the FSAI in the recent past some people have become ill with suspected symptoms of shellfish poisoning. The
FSAI suspects that these reports are linked to the harmful
algal blooms that are occurring naturally along the West and
South West Coast of Ireland.

Érdemes ellátogatni az angol élelmiszerbiztonsági hatóság
új struktúrával és dizájnnal büszkélkedő weboldalára.

***

FSAI-EFSA közös konferencia
Annak alkalmából, hogy idén ünnepli az EFSA alapításának 10. évfordulóját, közös konferenciát rendez az ír
élelmiszerbiztonsági hatósággal 2012. október 4-én Dublinban. Szó lesz pl. az élelmiszerbiztonság – Európai Unión
belüli - fejlődéséről és annak jövőbeli kihívásairól.
FSAI and EFSA Conference
The European Food Safety Authority (EFSA) was
established in 2002. On the occasion of its 10th anniversary,
the Food Safety Authority of Ireland is hosting a joint conference with EFSA to look back over the past ten years on the
evolution of food safety in the EU, to assess current matters
and to look forward to what food safety issues may be on the
menu in 2022.

***
Közzétették a skóciai botulizmus járvány jelentését
A Health Protection Scotland megjelentette a végső jelentést a 2011 novemberében a skóciai élelmiszer eredetű
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FSA website redesigned
When you go on food.gov.uk, be prepared for a new view as
FSA has launched its newly designed website.

***

FSA figyelmeztetése DMAA összetevőt tartalmazó
élelmiszerre
Az angol élelmiszerbiztonsági hatóság azt tanácsolja a lakosságnak, hogy ne fogyasszanak DMAA (1,3-dimetilamilamin) összetevőt tartalmazó termékeket, mivel szerte a
világon (Új-Zéland, Egyesült Államok) jelentettek ezekhez
kapcsolódóan mellékhatásokat. Az FSA értesülése szerint
az ilyen termékek, mint edzés előtti, sportolóknak szánt
és úgynevezett zsírégető étrend-kiegészítők formájában
kerülnek értékesítésre az Egyesült Királyságban. A DMAA
egy stimuláns, melyre még nem állapították meg egy emberi fogyasztásra szánt - biztonságos szintet. Az ezt
tartalmazó termékeket kivonták pl. a különböző uniós
országokból is. DMAA-t kapcsolatba hozták magas vérnyomással, hányingerrel, agyvérzéssel, szélütéssel és
halállal.
FSA warns against consuming DMAA
The Food Standards Agency is advising people not to consume products containing the substance DMAA (1,3-dimethylamylamine), after a number of people across the
world have reported adverse reactions linked to products
containing DMAA.

***
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A molekuláris biológia és az élelmiszer eredetű
megbetegedések
Üdvözölte és kifejezte jövőbeni elkötelezettségét az Egyesült
Királyság néhány felső közegészségügyi tisztviselője a
DNS szekvenálási technikák (mint például a következő
generációs szekvenálás) használata mellett, mivel egyike
a leghatékonyabb laboratóriumi eszköznek az élelmiszer
eredetű megbetegedések elleni harcban. A közzétett jelentés annak a workshopnak az összefoglalója, melyet az FSA
közösen rendezett más szervezetekkel, abból a célból, hogy
az összegyűlt szakemberek megvitassák, hogy a nagyobb
élelmiszer eredetű járványok forrásának (okának) meghatározására a molekuláris biológia mely eredményeit lehetne felhasználni.
Harnessing technology to pinpoint foodborne disease
Some of the UK’s top public health officials have hailed
DNA sequencing techniques, such as next generation
sequencing, as one the most powerful laboratory tools to help
tackle foodborne disease, such as E.coli and Salmonella, and
have underlined their commitment to use this technology in
future.

***

Felkészültek a britek a házon kívüli étkezésre
Az FSA - több mint 2000 emberrel végzett - felmérése szerint majdnem négyből három ember felkészült élelmiszerbiztonságból, amennyiben nem otthon étkezik.
Eating out needn’t be a risky business
Almost three out of four people are prepared to take a chance
with food safety when eating out, according to a survey of
more than 2,000 people carried out for the Food Standards
Agency.

***

Közzétették a németországi Salmonella-mentesítési
program 2011. évi eredményeit
A német szövetségi tagállamok adatainak összesítését
és kiértékelését követően kiderült, hogy 2011-ben kevesebb volt a Salmonellával fertőzött állatállomány, mint az
azt megelőző évben. A gyérítési program szempontjából
mérvadó szerotípusok vizsgálatakor 1% alatti prevalenciát tapasztaltak tenyésztyúkok, brojlercsirkék, tenyészés hízópulykák esetén. A tojótyúk állomány 2,2%-a volt
Salmonella pozitív, amely 0,4%-al kevesebb 2010-hez
képest. Ezzel az eredménnyel Németország az összes re-
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leváns baromfifajta esetén teljesítette az Európai Unió és
az Európai Bizottság EC 2160/2003 rendeletében szereplő
célkitűzéseket.
Salmonella Control Programme 2011:
Germany met the target for poultry
According to the analysed data from 2011, Salmonella was
detected in fewer production animal populations, than in the
previous year. For the control-relevant serovars. a prevalence
of below 1 % was found in breeding hens, broilers, breeding
and fattening turkeys. Furthermore for laying hens, 2.2 % of
the flocks tested were Salmonella positive, which is 0.4 % less
than in 2010. This means that Germany met the agreed EU
targets (laid down in EC 2160/2003) for all poultry groups of
the control programme.

***

Az élelmiszer összetevőként forgalomba kerülő
DMAA kockázatértékelése
A német Szövetségi Kockázatbecslési Intézetet (BfR) tudományos kockázatértékelést végzett a sportolók körében
népszerű DMAA kapcsán, mert kevés információ áll rendelkezésre a szer szájon át történő bevitellel kapcsolatban.
A DMAA (1,3-dimetilamilamin, geránium, metilhexanamin) edzés előtti energizáló szerek és testsúlycsökkentők,
valamint parti drogok összetevője. Alkalmazástól függően
okozhat akut vagy krónikus vérnyomás emelkedést is,
utóbbi hosszútávon koffeinnel együtt szedve fordulhat elő.
Az FDA 42 esetben kapott bejelentést DMAA tartalmú
termékek nem kívánt mellékhatásairól, amelyekben szívés idegrendszeri-, valamint pszichiátriai megbetegedésről
számoltak be, de halálesetek is történtek. Ezek után az
FDA áprilisban figyelmeztető levelet tett közzé, majd betiltotta ezt a hatóanyagot, mégis nem kizárt, hogy USA-ból
származó DMAA tartalmú termékek forgalomban vannak
Németországban. A BfR figyelmezteti a magas vérnyomásban, ill. szívbetegségben szenvedőket, hogy ne fogyasszanak DMAA-t tartalmazó szereket.
What are the results of consuming products
containing DMAA?
The DMAA (1,3-dimethylamylamine, methylhexanamine,
geranium) is the ingridient of „pre-workout” products and
used for weight loss products and party pills as well. The
BfR made a scientific evaluation as there are a lack of information available on the effect of DMAA on human health.
According to FDA in 42 cases this substance caused undesired effects: increased blood pressure, nervous system prob-
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lems and in some cases death. FDA published a „Warning
Letter”in April and banned DMAA, but products from US
still can be available on the German market. The BfR suggests to avoid the use of these products when suffering in high
blood pressure or in hearth disease.

***

A BfR 10 éves jubileumát ünnepli
A német Szövetségi Kockázatértékelési Intézet idén ünnepli 10 éves jubileumát. Az ünnepi alkalomra tekintettel 46
oldalas brosúra jelent meg, melyben az intézet történetéről
és az ott folyó munkáról tudhat meg háttér információkat
az olvasó.
BfR celebrates 10th Anniversary Jubileum
The German Federal Institute for Risk Assessment (BfR) celebrates its 10th jubileum in 2012. Therefore the Institute published a 46 page long brochure, where you can find detailed
information about its history and workfield.

***

A buborék tea veszélyes lehet a 4 év alatti
kisgyermekekre
A buborék tea (más néven gyöngytej tea) édesített fekete
vagy zöld teából készül tejjel és gyümölcssziruppal. A
manapság egyre divatosabbá váló színes ital különlegessége, hogy keményítőszemcsékből álló ún. töltött
„buborékokat” tartalmaz. A teát szívószállal isszák,
amelyen keresztül az apró golyókat is felszívják. Bár a
BfR-hez eddig nem érkezett bejelentés félrenyelésről, fulladásról, a hivatal véleménye szerint komolyan mérlegelni kell ennek lehetőségét. A buborékok különösen a 4 év
alatti korosztályra jelenthetnek veszélyt, mert könnyen
félrenyelhetők. A BfR ezért javasolja, hogy a termék reklámozásakor, eladásakor figyelmeztessék erre a fogyasztókat,
és a teán jól látható felirattal utaljanak a félrenyelés, fulladás lehetőségére.
The Bubble Tea can cause serious health risk for
children under 4 years
The Bubble Tea (also called: Pearl Milk Tea) is made from
sweetend green or black tea with milk and fruitsyrup and
it has so called „bubbles”. According to pediatrians opinion,
these 10-15 mm large filled gum bubbles may lead to aspiration disorder mainly by children under 4 years. BfR suggests
to mention this fact as it is already practise by other sweet
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products: „Attention: Little child can be drown from nuts”.
The possible risk of drawning should be on the label or even
better if this risk is marked with a pictogram.

***

Az élelmiszerekben visszamaradó benzalkónium-klorid
egészségügyi hatásának értékelése
A vállalatok önellenőrzése és a hivatalos élelmiszervizsgálatok során többször is az elfogadott határértéknél (0,01
mg/kg) magasabb benzalkónium-klorid szermaradék
mennyiséget találtak, ezért a német Szövetségi Fogyasztóvédelmi, Élelmezési és Mezőgazdasági Minisztérium
(BMELV) felkérte a német Szövetségi Kockázatbecslési
Intézetet (BfR), hogy határozza meg a benzalkónium-klorid toxikológiai határértékeit és nyilatkozzon az élelmiszerekben tapasztalt szermaradék értékek
kapcsán. A benzalkónium-klorid felelületaktív hatású szer,
amelyet tisztító- és fertőtlenítőszerekben használnak, de
biocidként, növényvédőszerként is alkalmazzák. Az eddig
elvégzett vizsgálatok alapján az élelmiszerek közül főként a
nagy trópusi gyümölcsök (pl. avokádó) esetén mértek magas szermaradék tartalmat, amely valószínűleg a szüretelés
utáni célzott kezelés következménye. A bejelentésekben
többször is szerepelt a tej és fagylalt, melyeknél a tejpalackozó berendezések, ill. fagylaltgépek fertőtlenítése után
visszamaradó fertőtlenítőszer okozhat a megengedettnél
magasabb benzalkónium-klorid tartalmat.
The effect of benzalkonium chloride residues in food on
the human health
The benzalkonium chloride is a surface active agent, which
is often used as detergent and plant protection aid. Recently
its residues appeared in foods (tropical fruits, milk, icecream)
frequently above the accepted residue limit (0,01 mg/kg).
Germany’s Federal Institute for Risk Assessment (BfR) examined the case and concluded that this residual levels could
not lead to acute and chronic hazards for the european consumers. BfR has also given the ADI and ARfD values for
benzalkonium chloride, which are 0,1 mg/kg bodyweight/
day and 0,1 mg/kg accordingly.

***

Védekezés az élelmiszer eredetű liszteriózissal szemben
A BfR honlapján 4 oldalas tájékoztató anyagot tett közzé
német nyelven, amelyben röviden ismertetik a legfontosabb tudnivalókat a Listeriáról. Az ismeretterjesztő
anyagban a következő kérdésekre kap választ az olvasó: Mi
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a Listeria? Mely korosztályt veszélyezteti leginkább? Hogy
lehet gátolni a Listeria elszaporodását az élelmiszerekben? Hogyan lehet megakadályozni a baktérium túlélését?
Hogy védheti meg magát a liszteriózistól a veszélyeztetett
korosztály?
Protection against food-borne listeriosis
The BfR published a 4 pages-long brochure in German,
which gives a basic knowledge about Listeria. After reading
this informative article one will be familiar with the main
characteristics of this bacterium and will get useful tipps how
to avoid food-borne listeriosis.

***

RASFF hírek / RASFF notification
Link>>
Hírek a DG SANCO honlapján / News at DG SANCO
Link>>

***

Élelmiszerbiztonsági kisfilmek
A Public Health Agency of Canada weblapján pár perces
kisfilmek tekinthetők meg, melyekben bemutatják a lakosságnak, milyen lépéseket tesz Kanada élelmiszer eredetű
járvány esetén, mit tehet a fogyasztó a megelőzés érdekében.
Food Safety Videos
Food Safety Videos on Public Health Agency of Canada’s
website present what steps are made in Canada to fight or
prevent a foodborne illness outbreak.

***

Palackozott vizek bromát tartalmának vizsgálata
A CFIA új tanulmánya szerint a több száz, bromátra vizsgált palackozott víz fogyasztása biztonságos. A CFIA a
2010-2011 időszakban 11 kanadai városban gyűjtött 288
hazai és import palackozott forrásvíz, ásványvíz és tisztított víz mintát vizsgált meg. Ezek többsége (250) nem tartalmazott kimutatható bromátot. A maradék 38-ból csak 6
esetben haladta meg a bromát szint a 10 ppb kanadai irányértéket. Az érintett 6 minta további elemzése alapján ezek
nem jelentettek egészségügyi kockázatot, visszahívásuk
nem volt szükséges. A bromát egyébként a természetben
előfordul a vizekben lefolyóvízből, kimosódásból, vagy
tengervíz kiöntéséből. A palackozott vizek tisztítására és
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fertőtlenítésére alkalmazott ózonizálási eljárás során is
keletkezhet.
CFIA tests hundreds of bottled water samples for bromate
A study by the Canadian Food Inspection Agency (CFIA) has
found that 100% of bottled water samples tested for bromate
was safe for consumption. The CFIA tested 288 samples of
domestic and imported bottled spring waters, mineral waters
and purified waters collected in 11 Canadian cities in 20102011. The majority of the samples tested, or 250, contained
no detectable levels of bromate.

***

Allergén mentes iskolaébéd
A tanév kezdetével a Health Canada emlékeztette a szülőket
az allergia fontosságára az ebéd csomagolása kapcsán. Súlyos allergiás reakciók jelenhetnek meg gyorsan, előjelek
nélkül, és bizonyos élelmiszerek az allergiás gyerekekre
életveszélyesek lehetnek. Ma már számos általános iskolában korlátoznak bizonyos élelmiszereket a tanulók ebédjében.
Reminding Parents of School Lunch Allergen Safety
As children head back to the classroom, Health Canada is
reminding parents of the importance of allergy awareness
when packing lunches for their children. Severe allergic reactions can occur quickly and without warning, and some
foods can be life-threatening to allergic children.

***

Kedvező eredménnyel zárult 900 élelmiszerminta
toxinvizsgálata
A biztonságos kanadai élelmiszerkészlet biztosítását
célzó CFIA vizsgálatsorozat részeként az összesen 943,
ochratoxin A-ra (OTA) és deoxinivalenolra (DON) vizsgált élelmiszerminta emberi fogyasztása biztonságosnak
tekinthető. A 2010-2011 időszakban vett minták között
hazai és importált italok, szárított gyümölcsök, magvas
termékek, csecsemőkészítmények és reggeli gabonakészítmények voltak. OTA tekintetében a minták 99%-a határérték alatt maradt, a magasabb OTA szennyezettségű minták
pedig a Health Canada értékelése szerint nem jelentettek
fogyasztói egészségi kockázatot. DON toxin a minták 59%ában volt kimutatható, a Health Canada nem azonosított
ezzel kapcsolatos fogyasztói kockázatot.

Hírek az Európai Unión kívül / News outside the European Union
Testing of over 900 food samples for toxins results in no
consumer health concerns

Canadian Food Inspection Agency tests dried fruit,
corn and nut products for toxins

As part of the Canadian Food Inspection Agency (CFIA) ongoing work to ensure a safe Canadian food supply, it found
that more than 900 food samples tested for Ochratoxin A
(OTA) and Deoxynivalenol (DON) were safe for human
consumption. The CFIA analyzed 943 food samples in 20102011 for OTA and DON. The foods included domestic and
imported beverages, dried fruits, grain products, infant formula and breakfast cereals.

As part of the Canadian Food Inspection Agency’s (CFIA)
routine testing of various food products, a study was released
that found more than 600 food samples tested for aflatoxins (AF) were safe for human consumption. No recalls were
required.

***

A CFIA új tanulmányában vizsgált kenhető gyümölcskészítmény minták 94%-a nem tartalmazott nem jelölt szulfitot.
A vizsgálatba 48, 2010-2011 időszakban kereskedelmi
forgalomban lévő készítményt (vajak, dzsemek, zselék,
lekvárok és konzervek) vontak be.

Előrecsomagolt őrölt fűszerek glutén tartalmának
vizsgálata
A CFIA újabb tanulmánya szerint a glutén tartalomra
vizsgált, előrecsomagolt őrölt fűszerek nem jelentenek
kockázatot a glutén érzékeny fogyasztókra. A vizsgálathoz
2010-2011 között 268 import és hazai mintát vettek kiskereskedelmi egységekben. 62 mintában alacsony, de kimutatható szinten (5-20 000 ppm mennyiségben) volt
megtalálható a glutén, ami a fűszerekre jellemző alacsony
fogyasztás mellett nem jelent egészségügyi kockázatot az
érzékeny fogyasztókra.
Canadian Food Inspection Agency tests pre-packaged
ground spices for gluten
As part of the Canadian Food Inspection Agency’s (CFIA)
routine testing of various food products, a study found that
more than 99% of pre-packaged ground spice samples tested
for gluten would not pose a risk to gluten-sensitive consumers.

***

Szárított gyümölcs, kukorica és mogyorótermékek
toxintartalmának vizsgálata
A CFIA új tanulmánya szerint a több mint 600, aflatoxinra
vizsgált élelmiszer minta emberi fogyasztása biztonságos,
visszahívásra nem volt szükség. A 2010-2011 között vett
628 kereskedelmi szárított gyümölcs, kukorica és magminta 93%-ában nem mutattak ki aflatoxint. A kimutatható aflatoxin mennyiséget tartalmazó mag és kukorica
mintákból két esetben (egy mogyoróvaj és egy földimogyoró) volt a kanadai határérték feletti a toxin tartalom.
További vizsgálatok alapján nem volt szükség a termékek
visszahívására, mivel nem jelentettek egészségügyi kockázatot a fogyasztókra nézve.
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***

Kenhető gyümölcskészítmények szulfittartalmának
vizsgálata

Canadian Food Inspection Agency tests fruit spreads
for sulphites
As part of the Canadian Food Inspection Agency’s (CFIA)
routine testing of various food products, a study found that
94% of fruit spread samples tested did not contain undeclared sulphites. One product found to contain undeclared
sulphites was immediately recalled.

***

Új kanadai modell az élelmiszerbiztonság ellenőrzésére
A CFIA honlapján megtalálható dokumentum a szervezet
új vizsgálati modellre készült javaslatának részleteit mutatja be. A tervezet további fejlesztés alatt áll. A fejezetekben leírják az élelmiszer vállalkozások engedélyezésének/
regisztrációjának követelményeit, mentesség kibocsátásának követelményeit, a vállalkozások megelőző tervének/rendszerének CFIA általi ellenőrzését, az ellenőrzés
folyamatát, valamint az importra és exportra vonatkozó
további részleteket, végül a CFIA új modelljének validálási
tervét. A CFIA a fogyasztók és az ipar érintett tagjainak a
tervezett modell részleteivel kapcsolatos észrevételeit 2012.
október 31-ig várja.
Improved Food Inspection Model: Proposed Draft
The following document describes the proposed details of the
Canadian Food Inspection Agency’s (CFIA) improved food
inspection model. The model remains under development
and will be revised following an intensive process of review
and consultation with all internal and external stakeholders.
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Marha biovédelmi nemzeti szabvány
A CFIA és a kanadai marhatartók szövetsége (CCA)
nemzeti biovédelmi szabványt bocsát ki a marhaszektor
erősítésére. A szabvány a gazdaságokban alkalmazandó
gyakorlatot vázolja fel, mellyel a szarvasmarhákat érintő
helyi, kialakuló és idegen fertőző megbetegedések
előfordulása minimalizálható és terjedése szabályozható.
A szabványban körvonalazott gyakorlat nagy részét már
jelenleg is alkalmazzák a marhatartó vállalkozásoknál, és
a szabvány segítségével mérhetik a farm biovédelmi gyakorlatát.
Beefing-Up Biosecurity on Canadian Farms: Release of a
National Beef Biosecurity Standard

bályozás megköveteli, hogy a tej csak pasztőrözött állapotban kerülhet értékesítésre.
Risks of Drinking Raw Milk
Health Canada would like to remind Canadians not to drink
raw (unpasteurized) milk because it could contain bacteria
that could make you seriously ill. Historically, unpasteurized
milk has been linked to many serious diseases. Several kinds
of bacteria that can be found in raw milk, such as Salmonella, E. coli and Listeria, have been linked to foodborne illness outbreaks.

***

Konzultáció a szteviol-glikozidok engedélyezéséről

The Canadian Food Inspection Agency and the Canadian
Cattlemen’s Association (CCA) are releasing a national biosecurity standard to strengthen Canada’s beef sector. The
standard outlines on-farm practices designed to minimize
the introduction and control the spread of endemic, emerging, and foreign infectious diseases in the Canadian herd.

A Health Canada alapos biztonsági értékelést végzett a
szteviol-glikozidok bizonyos élelmiszerkategóriákban asztali édesítőszerként történő alkalmazásáról. Mivel az értékelés során nem merült fel aggály a biztonságával kapcsolatban, engedélyezésére tettek javaslatot a dokumentumban leírtak szerint, melyhez várják az észrevételeket
2012. október 14-ig.

***

Technical Consultation on Steviol Glycosides

Listeria genomjának kutatása
A CFIA két céggel közösprojekt keretében a Listeria baktérium genomjának feltérképezését kezdte meg gyorstesztek fejlesztése céljából. A jelenlegi tesztmódszerek legalább
5 napig tartanak. A genomtechnikák javíthatják a pontosságot és jelentősen lerövidíthetik az időt, segítve ezzel
a veszélyes élelmiszerek hatékonyabb azonosítását. A kutatási projekt időtartama 18 hónap.
Harper Government teams with Canadian researchers to
bolster food safety system
Canadian Food Inspection Agency (CFIA) and two companies are partnering in a $600,000 project that will help protect consumers from Listeriosis, a serious foodborne illness.

***

Nyers tej fogyasztásának kockázata
A Health Canada emlékeztette a fogyasztókat, hogy a nyers (pasztőrözetlen) tej komoly megbetegedést okozó baktériumokat tartalmazhat. A nyers tej többféle kórokozót,
pl. Salmonellát, E. coli-t és Listeriát tartalmazhat, amik
élelmiszer eredetű járványokat okozhatnak. A kanadai sza-
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Health Canada’s Food Directorate has completed a detailed
safety assessment of steviol glycosides for use as a table-top
sweetener in certain food categories. Since no safety concerns have been raised through this assessment, the department is proposing to authorize the use of steviol glycoside as
described in the information document. The purpose of this
communication is to seek comments on the proposed action.

***

Tea, üdítőitalok és kukoricaszörpök vizsgálata
A CFIA közzétett két tanulmányt, melyek szerint a teafű
minták peszticid maradék, higany és egyéb fémek vizsgálatai, valamint üdítőitalok és kukoricaszörp higanyra
végzett vizsgálatai alapján biztonságos ezen termékek fogyasztása. A Health Canada vizsgálatai alapján a tea és más
italok viszonylag alacsony fogyasztása nagyon kis mértékben járul hozzá egy fogyasztó teljes higany beviteléhez. Bár
az eredmények alapján egészségügyi problémát nem azonosítottak, a CFIA a 2011-2012 időszakban egy harmadik
tea vizsgálatot végzett, és egy további vizsgálat van jelenleg
folyamatban annak igazolására, hogy a termékek továbbra
is biztonságosak.

Hírek az Európai Unión kívül / News outside the European Union
Testing of Tea, Soft Drinks and Corn Syrups Determines
No Health Risk to Consumers
Two studies released by the Canadian Food Inspection
Agency (CFIA) found that dried tea samples analyzed for
pesticide residues, mercury and other metals, as well as
soft drinks and corn syrup tested for mercury, were safe for
consumption. A 2009-2010 survey analyzed 100 dried tea
samples for over 340 different pesticide residues and 18 different metals. A 2010-2011 study collected 193 samples of
soft drinks and corn syrup from Canadian retail stores and
analyzed them for the presence of mercury.

***

Új szabályozások biztosítják, hogy az amerikai diákok
egészségesebben ebédeljenek
Az élelmezési, táplálkozási és fogyasztókért felelős
mezőgazdasági államtitkár bejelentése szerint az új tanév
megkezdésével az egyesült államok-beli gyerekeket egészségesebb, táplálóbb élelmiszerek várják az iskolai büfékben. Ennek hátterében a 2010-es Egészséges, jóllakott gyerekekért elnevezésű törvény áll, amely szabályozás segít az
éhség ill. az elhízás elleni küzdelemben, valamint elősegíti,
hogy a gyermekek egészségesek és jól tápláltak legyenek.
A rendelet, amely 15 éve első a maga nemében, 32 millió
gyermek napi étkezését érinti majd.
New Standards Ensure Students are Offered Healthier,
More Nutritious Foods in the Lunch Line
Agriculture Under Secretary for Food, Nutrition and Consumer Services Kevin Concannon announced that America’s students will see healthier and more nutritious foods
in the cafeteria as they return to school this year. The new
nutrition standards for school meals, implemented as a result of the historic Healthy, Hunger-Free Kids Act of 2010,
will help to combat child hunger and obesity and improve
the health and nutrition of the nation’s children. The new
meal requirements are raising standards for the first time in
more than fifteen years and improving the health and nutrition of nearly 32 million kids that participate in school meal
programs every school day.

***

Mangó okozta a több államra kiterjedő Salmonella
Braenderup fertőzést
2012 július 1-e óta 16 USA államból összesen 105 személy megbetegedését jelentették, amelyet egy Salmonella
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Braenderup törzs okozott. 25 ember szorult kórházi ellátásra; haláleset nem történt. A közegészségügyi szervek
által közösen végzett vizsgálatok alapán a fertőzés hátterében nagy valószínűséggel egy amerikai cég által forgalmazott mangó áll. Arra kérik a fogyasztókat, hogy
amennyiben a közelmúltban ilyen mangót vásároltak,
dobják ki, és semmiképp sem fogyasszák el azt. A vizsgálatok előrehaladtával a CDC azonnal értesíti a lakosságot a
kivizsgálás új eredményeiről, melyek nem zárják ki más
fajta mangók esetleges szennyezettségét sem.
Multistate Outbreak of Salmonella Braenderup Infections Associated with Mangoes
A total of 105 persons infected with the outbreak strain of
Salmonella Braenderup have been reported to PulseNet
from 16 states since July 1, 2012. 25 ill persons have been
hospitalized. No deaths have been reported. Collaborative
investigation efforts of state, local, and federal public health
and regulatory agencies indicate that mangoes are a likely
source of this outbreak. Consumers who recently purchased
recalled mangoes are advised not to eat them and discard
any remaining recalled mangoes. CDC will update the public
on the progress of this investigation as information becomes
available.

***

Hagyjuk a gyereket az étellel játszani!
Gyermekeink egészséges jövője felé nyitunk ajtót,
ha akár otthon, akár az iskolában bevonjuk őket az
étkezési előkészületekbe. Hagyjuk, hadd hozzák létre saját kis mesterművüket különféle zöldségek, gyümölcsök
hozzáadásával az ételükhöz. Az alkotás örömében gyermekeink hamar megtanulják, mennyire könnyű egészséges
ételeket és nassolnivalót készíteni. Életreszóló tudásra
tesznek szert, amikor felfedezik a különböző alkotórészek
ízét, állagát és rájönnek, hogy ezek használatával hogyan
változik meg a készülő étel is.
Let Kids Play with Their Food
Whether in a school setting or at home, when you involve
kids with food preparation, you open the door to a healthy
future. Kids learn that it’s fun and easy to create healthy
meals and snacks. They receive the benefits of fruits and
vegetables as they explore different flavors and textures, and
they gain knowledge and skills that will last a lifetime.

***
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Hírek az Európai Unión kívül / News outside the European Union
Megjelent az USDA és az FDA által közösen
összeállított Élelmiszerbiztonsági Útmutató
A FSIS (USDA) és az FDA közösen hat kis könyvet adott
ki az élelmiszer eredetű megbetegedésekre leginkább fogékonyak számára; ilyenek a legyengült immunrendszerrel rendelkezők (pl. idősek, szervátültetésen átesettek,
várandósok, rákbetegek, cukorbetegek és HIV (AIDS)
fertőzöttek). Minden egyes könyvecske egy 24 oldalas
gyakorlati útmutatót tartalmaz az élelmiszer eredetű megbetegedések megelőzésére vonatkozólag.
Food Safety Guides for Groups Most Vulnerable to
Foodborne Illness Now Available
The U.S. Department of Agriculture’s Food Safety and
Inspection Service (FSIS) and the Department of Health and
Human Services’ Food and Drug Administration (FDA)
have partnered to create six booklets with food safety advice
for populations that are most susceptible to foodborne illness.
Each of the booklets contains 24 pages of practical guidance
on how to prevent foodborne illness.

***

Friss hírek az új típusú sertésinfluenzáról,
az Egyesült Államokból
A HPA tájékoztatása szerint közel 250 humán esete volt
az A(H3N2)v vírus által okozott, sertés eredetű influenzának, 2011 augusztusi azonosítása óta. A vírusfertőzésre
főleg a gyermekek és fiatal felnőttek fogékonyak. A legtöbb
eset sertésekkel való közvetlen kontaktus eredményeképpen alakult ki, és csak 6 olyan alkalomról tudunk, amikor
emberről-emberre terjedt a fertőzés. A CDC (US Centre for Disease Control and Prevention) azt tanácsolja az
Egyesült Államokban tartózkodóknak, hogy a kockázatos
csoportokba tartozó személyek (idősek, kisgyermekek,
krónikus betegségben szenvedők) kerüljék a sertésekkel
való kontaktust. A vírus európai országokban még nem
jelent meg.
Update on new swine flu in the US
The Health Protection Agency (HPA) is aware there have
been nearly 250 human cases of swine-origin influenza
A(H3N2)v virus in the recent USA outbreak since it was
first identified in August 2011. The virus has mainly affected
children and young adults and is mild in nature. Most cases
have documented contact with pigs, although in one small
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cluster of six cases reported in December 2011, there may
have been limited human to human transmission. The US
Centre for Disease Control and Prevention (CDC) has advised this summer that in the US, those at increased risk of
the complications of influenza, including older people, small
children and those with chronic diseases, should consider
avoiding pigs and swine barns.

***

Az Állategészségügyi Információs Rendszer
második verziója
Hat évvel az Állategészségügyi Információs Rendszer
(WAHIS) létrehozása után az Állategészségügyi Világszervezet (OIE) bejelentette egy új verzió elindítását, mely
átláthatóbb, gyorsabb és hatékonyabb módon biztosítja az
állategészségügyi információk áramlását, követve az eddigi
irányvonalakat. Az új verzióban a fő változás egy specifikus részegység létrehozása a vadvilág betegségeinek nyomonkövetésére.
OIE launches the second version of its World Animal
Health Information System (WAHIS)
Six years after the launch of its World Animal Health Information System (WAHIS) and in line with its mission to
extend transparency, efficiency and speed with which animal
health information is disseminated throughout the world,
the World Organisation for Animal Health (OIE) announces
the implementation of a new version of WAHIS. The major
change of this new version is the integration of a specific section for wildlife diseases notification into WAHIS.

***

További jó hírek a Helyes Kémiai Mezőgazdasági
Gyakorlatról
Az új szermaradvány-tesztek eredményei megerősítik,
hogy a termelők a Helyes Mezőgazdasági Gyakorlatot követik a peszticidek használatában. Az idei Élelmiszer Maradékanyag Felügyelő Program (Food Residues Surveillance
Programme) legfrissebb eredményei – melyek a kémiai
maradékanyagok jelenlétére vonatkoznak friss, mosatlan,
vagy feldolgozott kertészeti termékekben - augusztus 20án jelentek meg. Ebben az évben spárgára, padlizsánra,
feijoas-ra, komlóra, citromra, olivaolajra, datolyaszilvára,
sütőtökre, újhagymára, csemegekukoricára, tamarillora és
dióra fókuszáltak a vizsgálatok.

Hírek az Európai Unión kívül / News outside the European Union
More good news on agricultural chemical good practice

végzendő értékelésének tagállamok közötti felosztásáról

New residue testing indicates that growers are following good
agricultural practice (GAP) in how they use pesticides, the
Ministry for Primary Industries (MPI) said today. This year’s
focus was on asparagus, eggplant, feijoas, hops, lemons,
olive oil, persimmons, pumpkins, spring onion, sweet corn,
tamarillos and walnuts.

A Bizottság 675/2012/EU rendelete (2012. július 23.) az
1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II.
mellékletének a talkumnak (E 553b) és a karnaubaviasznak
(E 903) a hámozatlan színezett főtt tojásokon és a sellaknak (E 904) a hámozatlan főtt tojásokon való használata
tekintetében történő módosításáról

Uniós jogszabályok / EU legislation

A Bizottság 2012/482/EU végrehajtási határozata (2012.
augusztus 20.) a Kínából behozott állati eredetű termékekkel kapcsolatos egyes véd intézkedésekről szóló 2002/994/
EK határozat módosításáról

***

A Bizottság 793/2012/EU végrehajtási rendelete (2012.
szeptember 5.) az aromaanyagoknak a 2232/96/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben előírt listája elfogadásáról, a listának az 1334/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet I. mellékletébe való beillesztéséről, valamint az 1565/2000/EK bizottsági rendelet és az 1999/217/
EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről
A Bizottság 794/2012/EU rendelete (2012. szeptember 5.)
az aromáknak és alapanyagoknak az 1334/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletében meghatározott uniós listájára vonatkozó átmeneti intézkedésekről
A Bizottság 788/2012/EU végrehajtási rendelete (2012.
augusztus 31.) a 2013., 2014. és 2015. évre vonatkozó,
a növényi és állati eredetű élelmiszerekben, illetve azok
felületén található növényvédőszer-maradékok határértékeinek való megfelelés biztosítására, valamint a fogyasztók ilyen növényvédőszer-maradékokból eredő expozíciójának értékelésére irányuló, többéves összehangolt
uniós ellenőrzési programról
A Bizottság 744/2012/EU rendelete (2012. augusztus 16.)
a 2002/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. és
II. mellékletének az arzén, a fluor, az ólom, a higany, az endoszulfán, a dioxinok, az Ambrosia spp., a diklazuril és a
lazalocid-A-nátrium maximális szintjét érintően, valamint
a dioxinokra vonatkozó cselekvési küszöbértékek tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 735/2012/EU végrehajtási rendelete (2012.
augusztus 14.) az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a
kálium-hidrogén-karbonát hatóanyag jóváhagyási feltételei tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 686/2012/EU végrehajtási rendelete (2012.
július 26.) a legkésőbb 2018. december 31-én lejáró
jóváhagyású hatóanyagok meghosszabbítási eljáráshoz
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A Bizottság 2012/480/EU végrehajtási határozata (2012.
augusztus 16.) az Aureobasidium pullulans új hatóanyagra
megadott ideiglenes engedélyek tagállamok általi meghosszabbításának engedélyezéséről
A Bizottság 2012/461/EU végrehajtási határozata (2012. augusztus 3.) egy új rágógumialap új élelmiszer-összetevőként
való forgalomba hozatalának a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről és a
2011/882/EU bizottsági végrehajtási határozat hatályon
kívül helyezéséről
A Bizottság 2012/22/EU irányelve (2012. augusztus 22.) a
98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a DDA-karbonát hatóanyagként való felvétele
céljából történő módosításáról
Helyesbítés az élesztő-béta-glükánoknak a 258/97/
EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti új
élelmiszer-összetevőként való forgalomba hozatalának
engedélyezéséről szóló, 2011. november 24-i 2011/762/EU
bizottsági végrehajtási határozathoz

***

Hazai jogszabályok / Hungarian legislation
2012. évi CXXVI. törvény a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról; megjelent:
MK 2012/99. (VII. 24.); hatályos: 2012. 08. 01., 2013. 04.
01.
2012. évi CXXVII. törvény a Magyar Állatorvosi Kamaráról,
valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről;
megjelent: MK 2012/99. (VII. 24.); hatályos: 2012. 09. 01.,
2022. 01. 01
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Jogszabályok / Legislation
21/2012. (IX. 4.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról; megjelent: MK 2012/116. (IX. 4.); hatályos: 2012.
09. 05., 2013. 07. 01., 2013. 10. 01., 2014. 02. 01.
96/2012. (IX. 4.) VM rendelet a géntechnológiával módosított szervezettel szennyezett szaporítóanyag felhasználása
miatt kárt szenvedett termelők kártalanítása előirányzat
felhasználásáról; megjelent: MK 2012/116. (IX. 4.); hatályos: 2012. 09. 05.
87/2012. (VIII. 27.) VM rendelet az élő állatok belföldi
szállításának állat-egészségügyi szabályairól; megjelent:
MK 2012/111. (VIII. 27.); hatályos: 2012. 09. 04., 2013. 01.
01.
231/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei
kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet módosításáról; megjelent: MK 2012/112. (VIII. 28.;
hatályos: 2012. 09. 27.
234/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a mezőgazdasági
őstermelői igazolványról szóló 228/1996. (XII. 26.) Korm.
rendelet módosításáról; megjelent: MK 2012/112. (VIII.
28.); hatályos: 2013. 01. 01.
237/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelet a közszolgálati
tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél
foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a
munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint
a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló
45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet módosításáról; megjelent: MK 2012/114. (VIII. 30.); hatályos: 2012. 08. 31.,
2012. 09. 01.
249/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet a közszolgálati
tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetmény-

pótlékokról; megjelent: MK 2012/115. (VIII. 31.); hatályos:
2012. 09. 08.
82/2012. (VIII. 2.) VM rendelet a gyártmánylapról; megjelent: MK 2012/104. (VIII. 2.); hatályos: 2013. 01. 01.
Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal megszüntető okirata, beolvadással történő megszüntetéséről; megjelent: Hivatalos Értesítő 2012/30. (VII. 19.)
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal alapító okirata,
módosításokkal egységes szerkezetben; megjelent: Hivatalos Értesítő 2012/30. (VII. 19.)
168/2012. (VII. 20.) Korm. rendelet a Kormánytisztviselői
Döntőbizottságról; megjelent: MK 2012/97. (VII. 20.); hatályos: 2012. 07. 23.
72/2012. (VII. 24.) VM rendelet a termésnövelő anyagok
engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet, a kistermelői
élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről
szóló 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet és a vad védelméről,
a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi
LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V.
4.) FVM rendelet módosításáról; megjelent: MK 2012/99.
(VII. 24.); hatályos: 2012. 07. 25., 2012. 08. 01.
74/2012. (VII. 25.) VM rendelet egyes önkéntes
megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő
használatáról; megjelent: MK 2012/100. (VII. 25.); hatályos: 2012. 09. 01.
218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet a járási (fővárosi
kerületi) hivatalokról; megjelent: MK 2012/107. (VIII. 13.;
hatályos: 2012. 08. 14., 2013. 01. 01., 2013. 10. 01.

Kér jü k, aján lja hírl e velün ke t kol l é g áina k, ismerős einek, b ar átaina k. Az új felir atkozás ok at a
hirl e vel-ek i (ku k ac) nebi h (p ont) gov (p ont) hu e-mai l címre vár ju k.
Amenny ib en a további a kb an nem sz ere tné me g k apni hírl e velün ke t , kér jü k, ho g y ug yane z en az
e-mai l címen jel e zz e l eir atkozási szánd ék át . Amenny ib en a hírl e velün k kel k ap cs ol atos an észre vé tel e,
javasl ata van, kér jü k, azt az ek i (ku k ac) nebi h (p ont) gov (p ont) hu e-mai l címen jel e zz e. A hírl e vél
szab ad on ter jeszthe tő, fel haszná l ható, k ivé ve az üzl e ti c élú fel haszná l ást , vá ltozatl an formáb an
továbbkü l d he tő.
If you w ish to mo dif y your subs cripti on d ata or unsubs crib e, pl e as e, s end us an e-mai l to
hirl e vel-ek i (at) nebi h (d ot) gov (d ot) hu.
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