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A WHO Egészség Világnapon az élelmiszerbiztonságé volt a főszerep
Április 7-én a Földművelésügyi Minisztérium és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) konferenciát szervezett az Egészség
Világnapja alkalmából, amelyen idén az élelmiszerbiztonságé volt a
főszerep. A rendezvényen részt vettek a szakmai jeles képviselői. Zsigó Róbert, az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkár az élelmiszerek és összetevőik globális kereskedelmének kihívásairól, valamint
az élelmiszerekben előforduló káros baktériumok, vírusok, paraziták
és kémiai összetevők veszélyeiről beszélt és felhívta a igyelmet arra,
hogy Magyarországon - a világtendenciához hasonlóan - a korábbinál
is nagyobb igyelmet kell fordítani a társadalmi szemléletformálásra
az élelmiszerbiztonság témájában. Bognár Lajos, az FM élelmiszerlánc-felügyeletért felelős helyettes államtitkára, országos főállatorvos
az Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégiáról beszélt, míg Oravecz Márton, a NÉBIH elnöke a NÉBIH alapfunkcióit ismertette, amelyek a növekedéshez, az értékhez, a bizalomhoz és a hitelességhez köthetők. De
előadást tartott Pusztai Zsóia, a WHO magyarországi képviseletvezetője és számos NÉBIH-ben dolgozó szakmai kolléga is. A rendezvényhez készült videó megtekinthető ezen a linken.
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/a-magyar-elelmiszerlanc-biztonsag-rendszere-megfelel-akihivasoknak

***
Megrendezték a Hungalimentaria konferenciát
A Hungalimentaria konferencia és kiállítás az élelmiszer-biztonság egyik legnagyobb hazai seregszemléje, amelyet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) és a WESSLING Hungary
Kt. szervezett meg április 22-23-án immár tízedik alkalommal.
A 2015-ös rendezvény mottója: „Laboratóriumok a kockázatkezelés szolgálatában” volt. A rendezvény célja volt, hogy a vizsgálati
eredményeket hasznosító, döntéshozó szakemberek, az élelmiszerek és takarmányok vizsgálatát végző laboratóriumok munkatársai, az élelmiszeripar képviselői és minden érdeklődő számára
elérhetővé tegye az analitikai kémia, a mikrobiológia és a molekuláris biológia tudományos és gyakorlati aspektusait. A tanács3.
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kozáson számos előadás hangzott el a NÉBIH szakembereitől, amelyek tematikája rendkívül változatos volt: a
méz, a pálinka, a búza, a növényvédő szerek vagy éppen a különböző toxinok vizsgálatától kezdve az étrendkiegészítőkön, a víz arzéntartalmán, az állatgyógyászati melléktermékeken át a mintavételig, a glutén meghatározásig vagy a közétkeztetés problémaköréig, az élelmiszeriparban használt fertőtlenítőszerek alkalmasságáig
és még számos más témában több mint hatvan előadást hallgathatott meg a közönség.
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/mindannyian-fogyasztok-vagyunk-

***
Pozitív tapasztalatok a tavaszi szezonális ellenőrzéseken
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
(NÉBIH) koordinálásával idén is lezajlott az országos tavaszi szezonális ellenőrzés-sorozat. Az élelmiszerlánc-biztonsági szakemberek szűk egy hónap
alatt több mint 3 800 ellenőrzést végeztek, 69 alkalommal igyelmeztetést és mintegy 150 esetben
bírságot szabtak ki. A szakemberek több mint egy
hónapon keresztül kiemelten vizsgálták a sonkát, a
tojást, édesipari termékeket, borokat és szeszes italokat, valamint a szezonális zöldség-gyümölcsöket az
élelmiszer-előállító és -forgalmazó helyeken. Az ellenőrök kiemelt igyelmet fordítottak a termékek jelölésére, a növényvédőszer-maradék felderítésére, az
iskolagyümölcs programban résztvevő termelők és
vállalkozások ellenőrzésére, a magyar eredetűként
jelölt áruk származásának vizsgálatára. Érdemes kiemelni, hogy idén mindössze az összes ellenőrzés
2,8%-ánál tapasztalt a hatóság higiéniai hiányosságot, ami a tavalyi ellenőrzésekhez képest jóval kevesebb (2014-ben 5,4%).
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/pozitiv-tapasztalatok-a-tavaszi-szezonalis-ellenorzeseken

***
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A minta alapú jelentési rendszer az állatgyógyászati szermaradékokra is kiterjesztésre kerül
Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) a saját harmonizált, minta alapú jelentési modelljének használatát az élő állatokban és az állati termékekben vizsgált állatgyógyászati szermaradékokra is kiterjeszti.
Az egységesített leíró elemeket alkalmazó minta alapú jelentési rendszer már több éve használatos a tagországokból érkező élelmiszer adalékanyag, kémiai szennyezők, növényvédőszer-maradék és antimikrobiális
rezisztencia előfordulási adatok gyűjtésére. Az állatgyógyászati termékek (veterinary medicinal product –
VMP) szermaradékainak monitoring adatai jelenleg évenként összesítve kerülnek az Európai Bizottság által
működtetett adatbázisba. Ezután az EFSA elemzi ezeket az adatokat és éves jelentés formájában publikálja az
eredményeket. Az összesítés önmagában nem alkalmas arra, hogy összetett (komplex) statisztikai elemzések
szülessenek, és az eddig jelentett adatok alapján a kockázatbecslés elvégzése is korlátozott. A minta alapú közvetlen adatgyűjtés felé történő elmozdulás az EFSA és az Európai Bizottság számára lehetővé teszi majd, hogy
megfelelően kezelje az állatgyógyászati szermaradékok kockázatbecslésével és kockázatkezelésével kapcsolatos
kérdéseket. Ahogy ez már más terület esetében bejáratott, az adatszolgáltatóknak az EFSA web-alapú adatgyűjtő felületére (Data Collection Framework – DCF) kell feltölteniük a vizsgálati eredményeket. A jelentő országok támogatására az EFSA a minta alapú modell használatáról az élő állatban és állati termékekben vizsgált
VMP szermaradékainak jelentésére egy útmutatót tett közzé. Az útmutató részletes információt tartalmaz arra
vonatkozóan, hogy az adattartalom milyen formában tölthető fel az EFSA megfelelő felületére (DCF). Az EFSA
anyagi segítéget is nyújt a tagállamoknak az európai hatóság által elvárt minta alapú adatgyűjtés (Standard
Sample Description 2 vagy SSD2) kialakításához. 2014-ben nyolc szerződés született az SSD2 szerinti adatgyűjtés támogatására a peszticidekre, az adalékanyagokra, illetve a kémiai és a mikrobiológiai szennyezőanyagokra
vizsgált mintákra vonatkozóan. Az EFSA idei adatgyűjtési felhívása – amely az elkövetkező hetekben fog megjelenni – kiterjed majd az állatgyógyászati szermaradékok gyűjtésére is.
Sample-based data model extended to veterinary drug residues
EFSA is extending the use of its harmonised sample-based data reporting model to the collection of data on
veterinary medicinal product residues in animals and animal products. Sample-based reporting using standardised
description elements is already used to collect occurrence data from Member States in areas such as food additives,
chemical contaminants, pesticide residues and antimicrobial resistance.
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/150331.htm

***
Tudományos vélemény a takarmányban előforduló nikkel állati és humán egészségre,
valamint környezetre gyakorolt kockázatáról
Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) az élelmiszerláncban előforduló szennyezőanyagokkal foglalkozó szakbizottsága (CONTAM Panel) az Európai Bizottság felkérését követően kockázatbecslést végzett a
takarmányban előforduló nikkel állati és humán egészségre, valamint a környezetre gyakorolt kockázatáról.
A takarmányban a nikkel mind természetes módon, mind valamilyen emberi tevékenység következtében jelen
5.
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lehet. Továbbá egyes takarmány-alapanyagok előállításához a Ni katalizátorként szolgál, így ez a fém a végtermékben is előfordul. A különböző állatfajokra vonatkozó nikkel expozíciós szintek, valamint azon expozíciós
szintek közötti különbségek alapján, ahol káros hatás nem igyelhető meg (NOAELs), illetve ahol káros hatás a
legkisebb mértékben megigyelhető (LOAELs), a CONTAM Panel arra a következtetésre jutott, hogy a takarmánnyal elfogyasztott nikkel különböző állatfajokra gyakorolt káros hatása valószínűtlen. A humán egészségügyi kockázatok tekintetében a Ni jelenléte az állati eredetű élelmiszerben az átlag populációra vonatkozóan
a jelenlegi szinten történő krónikus (hosszútávú) étrendi nikkel expozíció esetén, a iatalabbak – főként a tipegők esetében – aggodalomra adhat okot. Azon populációs csoportoknál, ahol nagymértékű a Ni expozíció
(95. percentilis), a többi gyerekcsoport expozíciója is aggodalomra adhat okot. Az akut étrendi expozíció tekintetében a Ni-re allergiás egyedeknél szintén megvan a kockázata annak, hogy ekcémás bőrpírral reagálhatnak az állati eredetű élelmiszer elfogyasztására. Ezért az állati eredetű élelmiszerek szerepét a Ni humán
étrendi expozíciójában nem szabad alábecsülni, főleg azoknál a korcsoportoknál nem, ahol magas a Ni étrendi expozíciója. A trágyából a környezetbe történő kioldódás, – amely annak az eredménye, hogy a takarmány nikkelt tartalmazott – nem járul hozzá nagymértékben a nikkel talajban illetve a környezetben történő
felhalmozódásához.
Scientific Opinion on the risks to animal and public health and the environment
related to the presence of nickel in feed
Following a request from the European Commission, the risks to animal and human health and the environment
related to the presence of nickel (Ni) in feed were assessed by the EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain
(CONTAM Panel). he presence of Ni in feed can arise from both natural and anthropogenic sources.
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4074.htm

***
Új EFSA kiadvány az élelmiszerekben lévő kémiai anyagokról
Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) új, a nagyközönségnek szánt kiadványt publikált az élelmiszerekben található kémiai anyagokról. A dokumentum az Európai Bizottság kérése alapján készült el, és ezt
követően minden évben összefoglalja az EFSA adatgyűjtő és adatelemző tevékenységeinek legfontosabb megállapításait. A kiadvány minden évben beszámol a növényvédő szer és az állatgyógyszer maradékokról készült
jelentések főbb megállapításairól. Az idei dokumentum kiegészül az arzénnal kapcsolatban 2014-ben elkészült
expozícióbecslés eredményeivel, és az etil-karbamát monitoring eredményeinek összefoglalásával.
Data on chemicals in food: an annual overview for the general public
A new EFSA report aims to give non-specialists a balanced view of the indings of annual EU-wide monitoring of
levels of chemicals in food.
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/150414.htm

***
6.
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Gyakori kérdések a Xylella fastidiosa-val kapcsolatban
A Xylella fastidiosa egy növényi kórokozó baktérium, amelyet 2013 októberében mutattak ki olajfákban Olaszország Apulia tartományában. Az Európai Bizottság sürgős tudományos és technikai tanácsok kidolgozására
kérte az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságot (EFSA), mely felkérésnek eleget téve az EFSA 2013 novemberében ismertette a kórokozó lehetséges gazdanövényeit és vektorait, továbbá a kórokozó növénybe hatolásának
és továbbterjedésének lehetséges útját, valamint a kockázat csökkentésének lehetőségeit. Ezt követően 2015
januárjában egy átfogó értékelést készített az EFSA, amelyben elemezte a X. fastidiosa növényegészségügyi
kockázatát, valamint értékelte a különböző kockázatcsökkentési lehetőségeket. 2015 márciusában megjelent
tudományos jelentésében az EFSA a X. fastidiosa gazdanövényeiről egy elektronikusan is elérhető listát tett
közzé. Az EFSA Növényegészségügyi Tudományos Szakbizottsága szerint a X. fastidiosa nagy kockázatot jelent
az Euópai Unióban, mivel a baktérium gazdanövényei és a vektorai egész Európában megtalálhatóak, sőt egyes
területeken az életfeltételek kifejezetten kedvezőek a X. fastidiosa számára. Ennek a kórokozó baktériumnak a
tömeges elszaporodása Dél-Amerikában a citrusfélék, Észak-Amerikában pedig a szőlőültetvények nagymértékű pusztulásához vezetett. A X. fastidiosa többféle növényben is képes elszaporodni, így pl. citrusfélékben,
szőlővesszőkben és csonthéjasokban (pl. mandula, őszibarack, szilva) is, de a termesztett növényeken kívül más
növényben is előfordulhat, mint pl. leanderben vagy tölgyben is.
Xylella fastidiosa – frequently asked question
Xylella fastidiosa, a plant pathogenic bacterium, was detected in olive trees in Lecce province in Apulia, Italy, in
October 2013, the irst outbreak under ield conditions in the European Union. he European Commission asked
EFSA to provide urgent scientiic and technical assistance on X. fastidiosa.
http://www.efsa.europa.eu/en/faqs/faqxylellafastidiosa.htm

***
Az ebola élelmiszerrel történő átvitelének kockázatáról
Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) szakértői szerint nincs arra bizonyíték, hogy az ebolavírus
élelmiszer által bejuthat az Európai Unióba. A nemrégiben közzétett EFSA jelentés az ebolavírus átvitelének
nyers élelmiszerek fogyasztásából fakadó kockázatát értékeli olyan növények, gyümölcsök, zöldségek esetében,
amelyek az afrikai országokból legális import révén kerülnek az Európai Unióba. Eddig még nem érkezett bejelentés olyan ebolavírus okozta humán megbetegedésekről, melyet az imént említett élelmiszerek bármelyikének fogyasztása okozott volna. Ahhoz, hogy a vírus az élelmiszeren keresztül jusson el az emberhez, számos
körülménynek kell teljesülnie. Ilyen körülmények például az alábbiak: az exportra szánt élelmiszer a származási országon belül kell, hogy beszennyeződjön; az EU-ba érkezéskor az élelmiszer életképes vírust kell, hogy
tartalmazzon; az élelmiszert fogyasztó egyénnek a fogyasztást követően meg kell betegednie (fertőzötté kell
válnia). Az imént felsorolt körülmények közül egyiket sem jelentették még soha. A jelentés készítése során az
EFSA külső szakértőkkel (köztük két WHO-s szakértővel) is együtt dolgozott. Az EFSA korábbi jelentésében
az ebolavírus a Nyugat- és Közép-Afrikából Európába illegálisan importált bozóthússal történő átvitelének
kockázatával is foglalkozott, amely alacsonynak bizonyult.
7.
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Ebola: risk of transmission through food
here is no evidence that the Ebola virus can be transmitted through food in the European Union, according to
EFSA scientists. his report assesses the risk of Ebola transmission from the consumption of raw foods – such as
plants, fruits and vegetables – legally imported into the EU from African countries. To date there have been no
reported human cases of Ebola infection from the consumption of these foods.
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/150318.htm?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_
campaign=20150319&utm_content=hl

***
Milyen kockázatai lehetnek a nem állati eredetű élelmiszerek fogyasztásának?
A nem állati eredetű élelmiszerek – mint pl. gyümölcsök, zöldségek, gabonafélék és fűszerek – napi étrendünk fontos részei. Általában ezek az élelmiszerek az egészséges táplálkozással hozhatók összefüggésbe, és ezért
ezekkel az élelmiszerekkel kapcsolatban nem merülnek föl egészségügyi aggályok. Ennek ellenére fogyasztásuk
néha okozhat enyhébb vagy komolyabb megbetegedéseket. Az elmúlt négy évben az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) alaposabban megvizsgálta a nem állati eredetű élelmiszerek által okozott egészségügyi
kockázatot. Az EFSA biológiai veszélyekkel foglalkozó szakbizottsága (Panel on Biological Hazard) a nem állati eredetű élelmiszerekkel foglalkozó munkacsoport közreműködésével értékelte az ezeket az élelmiszereket
beszennyezhető kórokozók (baktériumok, vírusok és paraziták) közegészségügyi kockázatait. Az élelmiszer –
kórokozó párosításban a csúcson helyezkedik el a Salmonella és a nyersen fogyasztott zöld leveles zöldségek,
amelyeket a Salmonella és a gumósok illetve szárzöldségek követnek, majd a Salmonella és a paradicsom, a
Salmonella és a sárgadinnye, illetve az E. coli és a friss hüvelyesek és magvak. Az előbbieken kívül más kórokozók is előfordulhatnak ezekeben az élelmiszerekben, úgymint norovírus, továbbá Shigella, Bacillus és Yersinia,
valamint hepatitis A vírus. A nyers illetve csak kismértékben feldolgozott nem állati eredetű élelmiszerek közül
az előbb említettek alapján a levélzöldségek, a gumósok és szárzöldségek, a paradicsom, a sárgadinnye, a hüvelyesek, a magvak, illetve a csíráztatott magvak és a bogyósgyümölcsök jelentik a legnagyobb kockázatot. Ezeket az élelmiszereket sokféleképpen lehet fogyasztani; nyersen vagy feldolgozottan, és általában már mentesek
olyan káros anyagoktól, mint pl. toxinok és patogén szervezetek (kórokozók). Néha azonban előfordulhat, hogy
a fogyasztásuk komoly megbetegedésekhez vezet, amelyek halálosak is lehetnek (mint pl. Németországban
2011-ben a csírázott magokkal összefüggésbe hozott shigatoxin-termelő Escherichia coli járvány, amely 53 ember halálához és 2300 esetben kórházi kezeléshez vezetett). A nem állati eredetű élelmiszerekkel összefüggésbe
hozható járványok az elhalálozás, illetve a kórházi kezelések tekintetében általában enyhébb kimenetelűek,
mint az állati eredetű élelmiszerekkel kapcsolatosak, de természetesen kivételek itt is akadnak. Az arányok tekintetében továbbra is az állati eredetű élelmiszerek teszik ki a dokumentált esetek jelentős többségét (90%-át).
A kockázat csökkentése érdekében szükséges, hogy a termelők és az élelmiszer-feldolgozók is élelmiszerbiztonsági rendszereket vezessenek be (jó mezőgazdasági, jó higiéniai és jó gyártási gyakorlatot, illetve HACCP-t), és
fontos, hogy mindez a termőföldtől az asztalig kerüljön bevezetésre mindig a helyi adottságok és problémák
igyelembevételével. A fogyasztónak pedig a nem állati eredetű élelmiszert is körültekintően kell előkészíteni
és tárolni. Ez magába foglalja azt, hogy csak tiszta kézzel és konyhai eszközökkel érjünk az élelmiszerhez, valamint tároljuk elkülönítve, megfelelő hőmérsékleten a nyers és a főtt ételt.
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Foods of non-animal origin: what are the risks?
Foods of non-animal origin – such as fruit, vegetables, cereals, and spices – are an important part of our daily
diet. Usually these types of food are associated with healthy eating and do not pose any health concerns. However,
sometimes their consumption causes mild to severe illnesses. Over the past four years, EFSA has looked closely at
the risks posed by foods of non-animal origin. he top-ranking combinations of foods and pathogens are Salmonella and leafy greens eaten raw, followed by Salmonella and bulb and stem vegetables; Salmonella and tomatoes;
Salmonella and melons; and pathogenic E. coli and fresh pods, legumes or grains.
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/150313.htm?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_
campaign=20150319&utm_content=hl

***
Módszerfejlesztés a 3-MCPD és a 2-MCPD,
valamint zsírsav és glicidil észtereik meghatározására élelmiszerekben
Az Európai Unió Közös Kutató Központja (JRC), az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatósággal (EFSA) meglévő együttműködés keretében analitikai módszert dolgozott ki a 3-monoklórpropán-1,2-diol (3-MCPD), a
2-monoklórpropán-1,3-diol (2-MCPD) valamint zsírsav és glicidil észtereik meghatározására, élelmiszerekben. Módszerfejlesztésre és optimalizálásra az AOCS (American Oil Chemists’ Society) által előírt módszereket kell alapul venni. A kidolgozott módszereket az EFSA által megadott élelmiszermintákban kellett tesztelni.
Az EFSA a szabad 3-MCPD és 2-MCPD LOQ értékét 25 µg/kg élelmiszerben, a 2-MCPD és a 3-MCPD észterek és glicidil észterek mennyiségi kimutatását 100 µg/kg zsír szinten határozta meg. A Kutató Központban két
módszert dolgoztak ki, az egyiket a 2-MCPD és 3-MCPD észterekre és glicidil észterekre, a másikat a szabad
3-monoklórpropán- 1,2-diol (3-MCPD) és a 2-monoklórpropán-1,3-diol (2-MCPD) meghatározására. Mindkét analitikai módszer az analit extrakcióján alapul az élelmiszer mintából szerves oldószerekkel, és magába
foglalja az analit derivatizációját (AOCS Oicial Method CD 29a-13). Minden analit mérésére GC-MS módszert alkalmaztak és mindkét módszert házon belül validálták. Az adatok igazolták a módszerektől elvárt érzékenységét, az LOQ érékek pedig jóval a meghatározott küszöbértékek alatt voltak. A módszerek pontossága
jobb volt, mint amit az EU jogszabályok előírnak a 3-MCPD meghatározására hidrolizált növényi fehérjében és
szójaszószban. A módszereket több mint 600 különböző élelmiszerminta vizsgálatára alkalmazták, beleértve a
kenyérféléket, zsömléket, inom pékárut, füstölt halat és füstölt húst, sült húst, burgonyaalapú rágcsálnivalókat,
sült krumpli termékeket, gabonaalapú termékeket és margarinokat. A vizsgálati eredményeket SSD formában
jelentették az EFSA felé, a vizsgált élelmiszereket pedig FoodEx2 szerint kódolták.
Development and validation of analytical methods for the analysis of 2-MCPD, 3-MCPD
and glycidyl esters in various food matrices
he Service Level Agreement (SLA/EFSA-JRC/DCM/2013/01) between the European Food Safety Authority
(EFSA) and the Joint Research Centre (JRC) had the aim to develop and in-house validate analytical methods
for determining 3-monochloropropane-1,2-diol (3-MCPD), 2-monochloropropane-1,3-diol (2-MCPD), their
fatty acid esters and glycidyl esters in food. Two analysis methods were developed, one for the determination of
2-MCPD, and 3-MCPD esters and glycidyl esters in food, the other targeting the determination of the free forms of
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2-MCPD and 3-MCPD. he obtained data conirmed the desired sensitivity of the methods; LOQs were well below
the speciied threshold values. Precision of the analytical methods was better than EU legislation speciies for the
determination of 3-MCPD in hydrolysed vegetable protein and soy sauce.
http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/doc/779e.pdf

***
Megjelent az EFSA éves jelentése a 2014-es tudományos együttműködésről
Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) mind az EU tagállami partnerekkel történő, mind a nemzetközi szintű együttműködést alapítása óta fontosnak tartja. Ez a tevékenység az EFSA számára továbbra is fontos
marad, igyelembe véve azt, hogy az európai hatóság második legfontosabb stratégiai célkitűzése az, hogy a tagállamokkal egy fenntartható, működőképes kockázatértékelő közösséget hozzon létre. A 2014-es éves jelentés
összegzi az EFSA-nak a Focal Point hálózattal közösen a tudományos együttműködés megvalósításáért végzett
tevékenységeit. Ezenkívül jelentésében az EFSA hangsúlyozza, hogy bővítési programjában hogyan támogatja
az Európai Bizottságot, illetve hogyan járul hozzá a kockázatbecslési gyakorlat EU-s intézményekkel és EU-s
ügynökségekkel, valamint nemzetközi partnerekkel történő harmonizálásához.
Scientific Cooperation Annual Report 2014
Cooperation with partners in the EU Member States and at international level has been important since EFSA was
founded. he importance and relevance of such activity remains high, considering that EFSA’s second key strategic
objective is to build a sustainable risk assessment community with MS.
http : / / w w w. e f s a . e u rop a . e u / e n / s upp or t i n g / pu b / 7 8 8 e . ht m ? ut m _ s ou rc e = n e w s l e tt e r & ut m _
medium=email&utm_campaign=20150401&utm_content=pub

***
Megigyelők számára nyilvános növényegészségügyi szakbizottsági ülés
2015. május 27-29. között Brüsszelben kerül sor az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA)
Növényegészségügyi Tudományos Szakbizottságának (PLH) következő ülésére. Az ülés megigyelők számára
nyilvános, de online regisztrációhoz kötött. Regisztrációra 2015. május 5-ig van lehetőség. Információ a plenáris üléssel kapcsolatban és az online regisztráció az EFSA honlapján érhető el.
EFSA scientific meetings open to observers: guidelines and registration
Plenary meeting of the Panel on Plant Health (PLH): Brussels, 27-29 May 2015. Deadline for registration: 5 May
2015.
http://www.efsa.europa.eu/en/stakeholders/observers.htm

***
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Pályázat Art 36-os szervezetek részére
Call for proposals: GP/EFSA/BIOCONTAM/2015/01- „Generation of occurrence data on citrinin in food”
Határidő: 2015. május 22.
h t t p : / / w w w. e f s a . e u r o p a . e u / e n / a r t 3 6 g r a n t s / a r t i c l e 3 6 / g p e f s a b i o c o n t a m 2 0 1 5 0 1 .
htm?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=20150401&utm_content=call

***
Hírek az Európai Unióból / News from the European Union
Két brit jelentés az élelmiszerláncban előforduló vírusokról
Nyilvánosságra hozta a brit élelmiszerbiztonsági hatóság (FSA) az élelmiszerek mikrobiológiai biztonságával
foglalkozó tanácsadó bizottságának (ACMSF) átfogó felülvizsgálatát az élelmiszerláncban előforduló vírusokról, illetve az élelmiszer eredetű vírusokra fókuszáló vezető tudósának első tudományos jelentését. Az ACMSF
létrehozott egy csoportot, mely felülvizsgálta az élelmiszer eredetű vírusokat érintő kérdéseket az ezen területen történt fejlemények tükrében. A végleges jelentés szerint az élelmiszer eredetű fertőzésekhez kapcsolódó
legjelentősebb vírusok a norovírus, hepatitis A és hepatitis E. A jelentés számos ajánlást fogalmaz meg a kormányzati szervek részére, beleértve a további kutatások szükségesességét bizonyos területeken, ill. a fogyasztók
világos tanácsokkal való ellátását, például a kagyló és a sertéshús készítmények főzésével, a leveles zöldségek,
valamint a bogyós gyümölcsök mosására vonatkozó információkkal kapcsolatosan. Megelőzve az ACMSF felülvizsgálatának közzétételét, az élelmiszereredetű vírusok témát választották az FSA vezető tudományos tanácsadójának első jelentésének. Ezek a jelentések Guy Poppy professzortól érkező rendszeres tájékoztatások,
melyek arra irányulnak, hogy az emberek jobban megértsék az FSA tudományos munkáját.
Two reports on viruses in the food chain published
he Advisory Committee on the Microbiological Safety of Food (ACMSF) has published its extensive review of
viruses in the food chain, and the FSA has issued its Chief Scientiic Advisor’s irst Science Report, also focusing on
foodborne viruses.
http://www.food.gov.uk/news-updates/news/2015/13762/two-reports-on-viruses-in-the-food-chainpublished-today

***
FSA kampány: 2015 a „Csirke Kihívás” éve
A brit élelmiszerbiztonsági hatóság (FSA) kampányt indított azzal a céllal, hogy ez év végéig felére csökkentsék
a Campylobacter okozta megbetegedési esetek számát. Mindenkit arra buzdítanak, hogy csatlakozzon a Csirke
Kihívás („Chicken Challenge”) elnevezésű kampányhoz, így mutatva meg elkötelezettségét a világnak, hogy kis
dolgok megtételével biztonságban tudja szeretteit.
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The 2015 Chicken Challenge
he FSA wants to cut the number of cases of campylobacter poisoning in half by the end of this year. People can join
the Chicken Challenge, and show the world their commitment to doing the little things that keep their loved safe.
http://www.food.gov.uk/news-updates/campaigns/chicken-challenge

***
Nem egységes az álláspont a glifozátról
A Nemzetközi Rákkutató Ügynökség (IARC) 2015. márciusi Lyoni ülése során 11 ország 17 megjelent szakértője három epidemiológiai tanulmány (USA, Kanada, Svédország) alapján a glifozátot 2A (emberben valószínűleg daganatkeltő anyagok) kategóriába sorolta. A besorolásról szóló rövid jelentés a Lancet tudományos
folyóirat 2015. március 20-i számában jelent meg, melyet a témával kapcsolatos monográia megjelenése fog
követni. A glifozát az európai és más nemzetközi szervezetek (köztük a JMPR) egészségügyi értékelése szerint
a jelenlegi összes rendelkezésre álló tanulmány alapján a nem rákkeltő anyagok közé tartozik. A német Szövetségi Kockázatértékelési Intézet (BfR) közleménye szerint az IARC besorolás alapjául szolgáló információk
nem elegendőek és tudományos szempontból nehezen értelmezhetőek. A BfR a monográia megjelenése után
alaposan ellenőrizni fogja a besorolás jogosultságát.
Does glyphosate cause cancer?
During the session of the IARC in March of 2015 in Lyon glyphosate has been classiied as group 2A (probably
carcinogenic to humans). his classiication was published in a brief report in the journal “Lancet” on March 20,
2015. he glyphosate previously has been evaluated by national, European and other international authorities and
institutions, including the JMPR, not causing cancer. According to BfR’s announcement, the informations are not
suicient to be the basis of the IARC evaluation and subsequently will be veriied the entiltlement of the classiication.
http://www.bfr.bund.de/cm/343/loest-glyphosat-krebs-aus.pdf

***
Ezüst nanorészecskék expozíciója: naprakész tudással
Ezüst nanorészecskéket használnak az élelmiszeriparban (adalékanyagok, az élelmiszercsomagolások, hűtőgépek belső burkolata), a textiliparban (ruházat és ágyneműk) és a kozmetikai és higiéniai termékeknél (fogkefék,
hajvasaló, fertőtlenítő spray, stb.). Ezek a nanorészecskék antibakteriális és gombaölő tulajdonságokkal rendelkeznek. 2009. és 2010. évi jelentésüket követően 2011-ben, a francia élelmiszerbiztonsági hatóság (ANSES) és
együttmüködő partnere, a német Szövetségi Kockázatértékelési Intézet (BfR) hivatalos felkérést kapott arra, hogy
tegyék naprakésszé az információkat ezen anyagok egészségügyi és környezeti kockázat expozíciójával kapcsolatosan. 2015 márciusában az ANSES tudományos értékelést adott közre. Hangsúlyozza, hogy az eddigi kutatások még nem elegendőek ahhoz, hogy az egészségügyi kockázatokat megfelelő alapossággal értékeljék. Bár a
nanotermékek előnye egyértelműen igazolt, nem ajánlja az ezüst nanorészecskéket tartalmazó termékek forgalmazásának bővítését.
12.
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Exposure to silver nanoparticles: update of knowledge
Silver nanoparticles are used in various industrial applications, in sectors such as food (additives, food packaging,
internal linings of refrigerators), textiles (clothing and bedding) and cosmetic and hygiene products (toothbrushes,
hair straighteners, disinfectant sprays, etc.). hey are mainly used for their antibacterial and antifungal properties.
ANSES recommends limiting the marketing of products containing silver nanoparticles.
https://www.anses.fr/en/content/exposure-silver-nanoparticles-update-knowledge

***
Új BfR vizsgálat: Nem jelent cianid kockázatot a marcipán és a perszipán fogyasztása
A német Szövetségi Kockázatértékelési Intézet (BfR) egy vizsgálat eredményeként értékelte a cianid bevitelt
keserű kajszibarackmag, perszipán, lenmag vagy manióka fogyasztás esetén. Ezek az élelmiszerek természetes módon tartalmaznak viszonylag magas mennyiségű cianogén glikozidokat, melyekből a növényekben
lévő ß-glikozidáz enzim cianidot szabadíthat fel a fogyasztást követően. A káros hatások mértékét a cianogén
glikozidok és az aktív ß-glikozidáz enzimek bevitelének mennyisége együttesen határozza meg.
BfR study: No cyanide risk resulting from the consumption of marzipan and persipan
A human study conducted by the BfR enables more diferentiated risk assessment of cyanide exposure following the
consumption of bitter apricot kernels, persipan, linseed or manioc (cassava).
http://www.bfr.bund.de/cm/343/neue-daten-aus-bfr-humanstudie-kein-cyanid-risiko-bei-verzehr-vonmarzipan-und-persipan.pdf

***
„AnimalTestInfo” adatbázis: Német kezdeményezés az átláthatóbb állatkísérletekért
A kísérleti állatok fokozottabb védelmének érdekében a BfR azt a megbízást kapta, hogy hozza nyilvánosságra
az összes olyan kutatómunkát, amely során állatkísérleteket végeznek. Ennek hatására hozta létre a német Szövetségi Kockázatértékelési Intézet (BfR) az AnimalTestInfo adatbázist, melyben bárki gyorsan információhoz
juthat az engedélyezett állatkísérletekről.
Database AnimalTestInfo: German initiative for more transparency in animal experiments
he BfR has developed the database AnimalTestInfo which is being made available to the public online. With this
database, everybody can get quickly comprehensive information on authorised animal experiments.
http://www.bfr.bund.de/de/presseinformation/2015/07/datenbank_animaltestinfo__deutsche_initiative_
fuer_mehr_transparenz_bei_tierversuchsvorhaben-193450.html

***
13.

Élelmiszerbiztonsági

Szemelvények

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Élelmiszerbiztonsági Kockázatértékelési Igazgatóság

Food Safety

Newsletter

by the National Food Chain Safety Office, Department for Food Safety Risk Assessment
Issue no. 04/2015
Kiadva/Issued: 30/04/2015

w w w. n e b i h . g o v. h u
2015. évi 04. szám

További hírek az Európai Unióból / News from the European Union
„Omics” módszerek: Úton a nagyon alacsony dózisú anyagok hatásainak jobb előrejelzése felé
A közéleti és tudományos világban is kiemelt kérdésként kezelik az alacsony mennyiségben is egészségkárosodást okozó anyagokat. Ennek okán egyre több az ilyen tulajdonságokkal rendelkező anyagokra irányuló kísérlet. Ezek közül egy, a német Szövetségi Kockázatértékelési Intézet (BfR) által végzett benzo-[a]-pirén hatásait
vizsgáló kisérlet, mely eredményeit publikálta is.
Omics methods: Towards a better prediction of the effects of substances at very low doses
A public and scientiic discussion is currently taking place focusing on the question whether substances at low
concentrations may lead to health impairments in humans.
http://www.bfr.bund.de/de/presseinformation/2015/08/neue_omics_methoden__wirkungen_von_
substanzen_in_sehr_niedrigen_konzentrationen_besser_vorhersehen-193487.html

***
BfR kérdések és válaszok a baromihússal kapcsolatosan
A baromihús fogyasztása éves szinten az elmúlt hatvan évben közel a hússzorosára növekedett Németországban. Valószínűleg azért terjedt el a fogyasztása, mert ára alacsony, könnyen emészthető, így a fogyasztók igényeinek megfelelnek. Ugyanakkor a könnyen romlandó élelmiszerek közé tartoznak, ezért különös gondot kell
fordítani a feldolgozás közbeni higiéniára. Ezzel kapcsolatban a német Szövetségi Kockázatértékelési Intézet
(BfR) összegyűjtötte a leggyakoribb kérdéseket és megválaszolta azokat.
Questions and answers about the poultry meat
he Federal Institute for Risk Assessment (BfR) collected frequently asked questions about the food safety and other
issues of the poultry meat and answered them.
http://www.bfr.bund.de/de/ausgewaehlte_fragen_und_antworten_zu_geluegelleisch-7245.html

***
A növényvédőszer-maradványok folyamatosan alacsony szinten
A német Szövetségi Fogyasztóvédelmi és Élelmiszerbiztonsági Hivatal (BVL) 2013. évi jelentésében összefoglalta a megnevezett év élelmiszerekben előforduló növényvédőszer-maradékokkal kapcsolatos vizsgálati eredményeit. A 2013-as évben a német eredetű termékek 1,1%-a haladta meg a rendelkezésre álló MRL (maximális
szermaradék szint) értékeket. Ez az elmúlt 5 évre is egy jellemző érték, 1,0-1,6 % között ingadozott az MRL-t
meghaladó szermaradékot tartalmazó élelmiszerek hányada. A harmadik országokból érkező termékek esetében 6,5% volt kifogásolható 2013-ban. Természetesen a különböző élelmiszer csoportok egyéni mértékben
terheltek szermaradékokkal.
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The level of pesticide residues in food is constantly low
In the BVL’s 2013 annual report has been summarized the analitycal results of pesticide residues in food.
h t t p : / / w w w. b v l . b u n d . d e / D E / 0 8 _ P r e s s e I n f o t h e k / 0 1 _ F u e r J o u r n a l i s t e n / 0 1 _ P r e s s e _ u n d _
Hintergrundinformationen/01_Lebensmittel/2015/2015_04_07_pi_psmr2013.html;jsessionid=F59B57F72B
A65EA5181F90BF2EDC5FE6.2_cid332

***
A FASFC tudományos tanácsadóbizottságának értékelése
a nyers tejből készült tejtermékek fogyasztásának mikrobiológiai kockázatáról
A belga élelmiszerbiztonsági hatóság (FASFC) tudományos tanácsadóbizottsága 2011 és 2013 után újra értékelte a nyers tejből készült tejtermékek fogyasztásának mikrobiológiai kockázatát. A tanulmányban a nyers
tejből készített tejtermékek, a sajt, a vaj, a tejszín és az író szerepeltek. A legkockázatosabb kórokozók a nyers
tejből készült sajtnál a Listeria monocytogenes (ritkábban, de súlyosabb megbetegedést okoz), a humán patogén VTEC, a Salmonella, az enterotoxin termelő Staphylococcus aureus és a Campylobacter voltak. A Listeria
monocytogenes döntően a friss sajtokban és a lágy sajtokban jelentkezett. A kórokozó képes szaporodni az
érés és tárolás folyamán. A nyers tejből készült vajnál a Listeria monocytogenes, a humán patogén VTEC és
enterotoxin termelő Staphylococcus aureus jelentettek kockázatot. A kockázatok azonban alacsonyabbak, mint
a friss, nyers tejből készült sajtokban, mert korlátozott a kórokozók növekedési lehetősége. A nyers tejből készült tejszínnél a Listeria monocytogenes, a humán patogén VTEC és az enterotoxin termelő Staphylococcus
aureus kockázata jelentkezik. A kockázat itt is viszonylag alacsonyabb. A nyers tejből készült íróval kapcsolatosan nincs információ a tudományos irodalomban, ezért a mikrobiológiai kockázat a készítmény fogyasztására
vonatkozóan nem állapítható meg. Nem csak a nyers tej lehet a fertőzés forrása, hanem egy utólagos szennyeződés is előfordulhat, mind a nyers, mind a pasztőrözött tejnél. A kórokozók a tőgyről vagy a környezetből is
a tejbe kerülhetnek. Fontos a jó élelmiszer-higiéniai gyakorlat a fejés, a gyártási folyamat, a tárolás és a forgalmazás során.
Advice of the FASFC on the evaluation of the microbiological risks of the
consumption of dairy products based on raw milk
he microbiological risks of the consumption of raw milk dairy products are evaluated based on an elaborate
literature study and expert opinion. In the scope of the advice, the following raw milk dairy products are included:
cheese, butter, cream and buttermilk.
http://www.afsca.be/comitescientiique/avis/_documents/AVIS02-2015_FR_DOSSIER_2014-06.pdf

***
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Új szerotípus előfordulást vizsgáló eszköz és jelentés
a hét kiemelt élelmiszer és víz eredetű megbetegedés kórokozóival kapcsolatosan
A 2015-ös Egészség Világnap témája az élelmiszerbiztonság volt, melynek kapcsán az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) bejelentette a humán Salmonella és Campylobacter fertőzéseket
okozó mikróbák szerotípus kalkulátor eszközét. Egy projekt keretében fejlesztette ki ezt az eszközt, ami további
információkat adhat a fertőzések valódi számáról. Mindezek mellett publikálta az EU/EGT területén előforduló hét kiemelt élelmiszer és víz eredetű megbetegedés kórokozóival kapcsolatos 2010. és 2012. közötti időszak
jelentését is.
New seroincidence tool and surveillance report on seven priority food-and waterborne diseases
his year World Health Day’s theme was food safety. On this occasion, ECDC launched the seroincidence calculator
tool for human Salmonella and Campylobacter infections and published the ‘Surveillance report on the seven
priority food- and waterborne diseases in the EU/EEA, 2010-2012’.
http://ecdc.europa.eu/en/press/news/_layouts/forms/News_DispForm.aspx?List=8db7286c-fe2d-476c-913318f4cb1b568&ID=1194

***
Élelmiszerbiztonsági kockázatok 2015-ben
Az Egészség Világnapján 2015-ben a WHO/Europe becslése szerint az élelmiszer eredetű megbetegedések
szintjei jóval magasabbak, mint a regisztrált értékek, és ez alátámasztja a jobb együttműködés szükségességét
szektorokon keresztül is a nem biztonságos élelmiszerek egészségügyi kockázatainak csökkentésében. Az élelmiszerlánc hosszabb és összetettebb, mint valaha, és a demográiai, kulturális, gazdasági és környezeti fejlődés,
a globalizált kereskedelem, utazás és vándorlás, az idősödő populáció, a változó fogyasztói trendek és szokások,
új technológiák, szükséghelyzetek, klímaváltozás és extrém időjárási események mind növelik az élelmiszer
eredetű egészségügyi kockázatokat. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) európai régiójában a jelenlegi felügyelő és jelentő rendszerek korlátozottak, és az esetek kis töredékét észlelik. Az aluljelentés a kevésbé fejlett
laboratóriumi háttérrel és felügyeleti rendszerrel rendelkező országokban nagyobb. Az európai Health 2020
program hatékony kommunikációt, információ-megosztást és közös cselekvést sürget mind nemzeti mind
nemzetközi szinten a közegészség, állategészség és mezőgazdasági szektorok között. Az élelmiszerbiztonság új
kihívásokkal szembesül, a WHO kiemeli a döntéshozók szerepét. 2015. októberben várható az élelmiszer közvetítette megbetegedések globális terhével foglalkozó munkacsoport záróriportjának megjelenése.
Complex food chain increases food safety risks
On World Health Day 2015, WHO/Europe estimated that levels of foodborne disease were much higher than
currently reported and underlines the need for improved collaboration among sectors to lower the health risks
associated with unsafe food. he food chain is longer and more complex than ever before, and demographic,
cultural, economic and environmental developments – globalized trade, travel and migration, an ageing population,
16.
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changing consumer trends and habits, new technologies, emergencies, climate change and extreme weather events
– are increasing foodborne health risks.
http://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/press-releases/2015/complex-food-chain-increases-foodsafety-risks

***

Erősebb fellépés kell a környezeti szennyezőkkel szemben
A toxikus fémek és perzisztens szerves szennyezőanyagok (POP) expozíciója továbbra is komoly aggályt ébresztő közegészségügyi probléma, egy új riport szerint, melynek címe „Human biomonitoring: facts and igures”.
A riport szerint az Egészségügyi Világszervezet (WHO) európai régiójában gyermekek és szülőkorban lévő
nők tekintélyes hányada van kitéve szennyezőanyagok olyan szintjének, ami ártalmas egészségi hatást okozhat.
A humán biomonitoring (HBM) során mérik a szennyezőanyag szinteket a szervezetben (a vért, vizeletet, szőrzetet, anyatejet), ami tükrözi a különböző úton történt beviteleket. Több mint 140000 regisztrált vegyi anyagot
használnak Európában. A HBM vizsgálatok rávilágítanak az expozíció monitorozásának fontosságára, különösen a legsérülékenyebb csoportok körében, tájékoztatva a döntéshozókat a védőintézkedések meghozatalához.
A szennyezőanyag expozíció nagymértékben változik a régión belül. Magas DDT és talát bevitelt mutattak ki
pl. az alacsonyabb jövedelmű országokban, míg a higany bevitel a nagy halfogyasztó országokban magasabb.
Stronger action required on environmental pollutants
Exposure to toxic metals and persistent organic pollutants (POPs) remains a public health issue of serious concern,
according to a new report entitled „Human biomonitoring: facts and igures”.
http://www.euro.who.int/en/media-centre/events/events/2015/04/ehp-mid-term-review/news/
news/2015/04/stronger-action-required-on-environmental-pollutants

***
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 Főigazgatósága élelmiszerlánc-biztonsággal
kapcsolatos legfrissebb hírei találhatók meg
Link>>
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Reakció a kanadai élelmiszer-felügyeleti tevékenységet ért kritikákra
A kanadai Agriculture Union (Mezőgazdasági Unió) a Kanadai Élelmiszer-felügyeleti Hatóság (CFIA) felügyelőségének képviseletében aggodalmának adott hangot a kanadai hús ellenőrzési tevékenység színvonalával
kapcsolatban. A CFIA közleményben reagál, hogy elkötelezettek a kanadaiak egészségének és biztonságának
védelme mellett. 2008 óta az élelmiszerbiztonságra fordított összegek jelentős növekedése következett be.
A felügyelő munkatársak létszáma 2007 óta 19%-kal növekedett, de a létszám változó a regisztrált létesítmények számának változása miatt. A CFIA működésében a tudományra, kockázatalapú, eredmény alapú megközelítésre támaszkodik. Az egyes országok (pl. USA) felügyeleti tevékenységéhez képest különbségek lehetnek,
de ezek a különbségek kereskedelemhez és nem az élelmiszerbiztonsághoz köthetőek.
Statement-Response to Concerns around Inspection Activities in Canada
he Agriculture Union representing the CFIA inspectorate voiced several concerns about the quality of meat
inspection in Canada. hrough the work of the CFIA, the Agency is committed to protecting the health and safety
of Canadians.
http://www.inspection.gc.ca/food/meat-and-poultr y-products/program-changes/statement/
eng/1427846740967/1427846795859

***
Új kanadai lépések az antimikrobiális rezisztencia ellen
A Health Canada új lépéseket kíván bevezetni és erősíteni a szabályozást az antimikrobiális szerek élelmiszertermelő állatokban történő megfontolt használata érdekében, különösen olyan szereknél, melyek orvosi szempontból fontosak. A lépések fontosak, hogy az antimikrobiális rezisztencia (AMR) globális terjedése minimális
szintű legyen, és a rendelkezésre álló antibiotikumok hatása megmaradjon. A Health Canada már nagy előrelépést tett a gyógyszeriparral az összes gyógyászatilag fontos szer növekedésfokozó állításának 2016. decemberig
történő kivonásában. Mindemellett a Health Canada jogszabályban kezelné az állatgyógyászati szerek személyes célú importját valamint az állatorvosi felügyelet növelését.
Health Canada proposes new measures to address antimicrobial resistance
Health Canada intends to propose new measures and strengthen regulations to encourage prudent use of
antimicrobial drugs used in food-producing animals, particularly drugs that are considered medically important.
his efort is important to minimize the global emergence and spread of antimicrobial resistance (AMR), and
conserve the efectiveness of available antimicrobials.
http://news.gc.ca/web/article-en.do?nid=965249&tp=1

***
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Tavaszi nagytakarítás? Ne maradjon ki a hűtő se!
Itt a tavasz és vele együtt a tavaszi nagytakarítás ideje. Az amerikai Élelmiszerbiztonsági és –felügyeleti Hivatal (FSIS), Élelmiszer- és Gyógyszer-ellenőrzési Hivatal (FDA), és Betegségmegelőzési és –felügyeleti Központ
(CDC) közös élelmiszerbiztonsággal foglalkozó weboldala (Foodsafety.gov) arra igyelmeztet, hogy a tavaszi
nagytakarítás során ne feledkezzünk meg a hűtőszekrényről se, ugyanis a hűtő és a fagyasztó kitakarításával
megelőzhetők az élelmiszer eredetű megbetegedések. A közös oldalon a hűtő kitakarításával kapcsolatban jelentettek meg tippeket.
Cleaning the House? Don’t Forget the Refrigerator
A common webpage of FSIS, FDA, CDC calls attention not to forget to clean the fridge during the big Spring clean,
because cleaning the refrigerator and freezer is another way to prevent foodborne illness. More tips on how to
properly clean and maintain the fridge can be read on the website.
http://www.foodsafety.gov/blog/2015/03/cleaning-house-dont-forget-refrigerator.html

***
Multirezisztens sigellózis terjed az Egyesült Államokban
Az amerikai Betegségmegelőzési és –felügyeleti Központ (CDC) jelentése szerint a külföldre utazók egy
multirezisztens bélrendszeri megbetegedést hurcoltak be az Egyesült Államokba, amelyet a lakosok között is
terjesztenek. 2014. május és 2015 eleje között 32 államban és Puerto Rico-ban összesen 243 fő betegedését
okozta a ciproloxacin antibiotikummal szemben ellenálló Shigella sonnei baktérium. A CDC kutatásai szerint
a gyógyszer rezisztens megbetegedést a betegen visszatérő utazók több alkalommal is behurcolták és sorozatos
járványok kitörését okozták az országban. A sigellózis nagyon gyorsan terjed emberről emberre pl. gyermekközösségekben vagy hajléktalan emberek között, de gyorsan terjed étel vagy víz közvetítésével is.
Multidrug-resistant Shigellosis spreading in the United States
International travelers are bringing a multidrug-resistant intestinal illness to the United States and spreading it to
others who have not traveled, according to a report released by the CDC. Shigella sonnei bacteria resistant to the
antibiotic ciproloxacin sickened 243 people in 32 states and Puerto Rico between May 2014 and February 2015.
Research by the CDC found that the drug-resistant illness was being repeatedly introduced as ill travelers returned
and was then infecting other people in a series of outbreaks around the country.
http://www.cdc.gov/media/releases/2015/p0402-multidrug-resistant-shigellosis.html

***
Az FDA izomtömeg növelő termék veszélyeire hívja fel a igyelmet
Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszer-ellenőrzési Hivatal (FDA) arra igyelmezteti a fogyasztókat, hogy ne
használják a Tri-Methyl Xtreme izomtömeg növelő étrend-kiegészítőt, mert súlyos májkárosodást okoz.
19.
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A szintetikus anabolikus szteroidokat és szteroidszerű összetevőket tartalmazó szerek használatának általánosan ismert lehetséges következménye a májkárosodás. Az anabolikus szteroid okozhat egyéb krónikus elváltozásokat is, így káros hatást gyakorol a koleszterin szintre, fokozza a szívinfarktus és a stroke kialakulásának
kockázatát, a nők „elfériasodását”, a herék zsugorodását, a mell megnagyobbodását, fériak terméketlenségét,
és a gyerekek növekedésének a visszamaradását.
FDA warns consumers not to use muscle growth product called Tri-Methyl Xtreme
FDA administration is warning consumers to stop using a dietary supplement for muscle growth linked to serious
liver injury. Liver injury is generally known to be a possible outcome of using products that contain synthetic
anabolic steroids, and steroid-like substances.
http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm442494.htm

***
Madárinluenza az Amerikai Egyesült Államokban
Az Egyesült Államok házi baromik, fogságban élő madarak és vadon élő madarak magas patogenitású madárinluenza vírus (HPAI) H5 fertőzéséről számolt be. A HPAI H5 vírus felderítése 2014 decemberében kezdődött, és 2015 márciusában is folytatódik. Ez alatt az idő alatt emberi megbetegedést nem fedeztek fel, habár
más országokban hasonló vírus okozott súlyos humán megbetegedést, illetve néhány esetben halált. A HPAI
járványok okozta közegészségügyi kockázatot alacsonynak ítélték, ez azonban nem zárja ki, hogy emberi megbetegedést is okozzanak. A legtöbb emberi madárinluenza megbetegedés a fertőzött madarakkal történ szoros kontaktust követően alakult ki. Az amerikai Betegségmegelőzési és –felügyeleti Központ (CDC) közzétett
egy ajánlást klinikusok és közegészségügyi szakemberek, állami egészségügyi intézmények és állategészségügyi
kollégák részére annak érdekében, hogy minimalizálják a közegészségügyi kockázatot. A CDC javaslatai a weboldalon olvashatók.
H5 Viruses in the United States
Highly pathogenic avian inluenza (HPAI) H5 infections have been reported in U.S. domestic poultry (backyard
and commercial locks), captive wild birds, and wild birds. No human infections with these viruses have been
detected at the last time. CDC has posted guidance for clinicians and public health professionals, and is working
with state health departments and animal health colleagues to minimize public health risk.
http://www.cdc.gov/lu/avianlu/h5/index.htm

***
A Blue Bell tejfeldolgozó üzem termékei miatt hárman haltak meg az USA-ban
2015. április 21-ig hárman meghaltak és összesen 10 fő betegedett meg 4 amerikai államban. A rendelkezésre álló információk azt mutatják, hogy a Blue Bell tejfeldolgozó üzem több terméke lehetett a járvány forrása.
2015. április 20-án a Blue Bell tejfeldolgozó üzem saját hatáskörben visszahívta az összes piacon lévő termékét,
20.
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beleértve a jégkrémeket, fagyasztott joghurtokat, sörbetet, fagyasztott ételeket, mivel potenciálisan fertőződhettek Listeria monocytogenes-szel. A Blue Bell azután jelentette be ezt a visszahívást, miután egy önellenőrző
mintavétel keretében kimutatták ezt a baktériumot egy 2015. március 17-én és 2015. március 27-én gyártott
csokoládés aprósüteményes fagylaltban. Az amerikai Betegségmegelőzési és –felügyeleti Központ (CDC) az
tanácsolja a vásárlóknak, hogy ne fogyasszanak semmilyen Blue Bell márkajelzésű terméket, illetve a kereskedők ne vásárolják, és ne árusítsák őket. A liszteriózis egy életveszélyes fertőzés, melyet Listeria monocytogenes
baktériummal fertőzött ételek fogyasztása okoz. A liszteriózis nagy kockázatot jelent a terhes nők, illetve az
újszülöttek, valamint a 65 év felettiek, és a legyengült immunrendszerrel rendelkezők számára. A Listeria
monocytogenes több törzse is részt vett a járványban.
Multistate outbreak of Listeriosis linked to Blue Bell Creameries products
On April 20, 2015, Blue Bell Creameries voluntarily recalled all of its products currently on the market made at all
of its facilities, including ice cream, frozen yogurt, sherbet, and frozen snacks, because they have the potential to
be contaminated with Listeria monocytogenes. CDC recommends that consumers do not eat any Blue Bell brand
products, and that institutions and retailers do not serve or sell them.
http://www.cdc.gov/listeria/outbreaks/ice-cream-03-15/index.html

***
Frissült a rekombináns DNS technológiákkal előállított termékek listája
A rekombináns DNS technológiával előállított – genetikailag módosított, GMO – élelmiszerek és adalékanyagok kockázatbecslése kötelező Japánban az Élelmiszer-egészségügyi törvénynek megfelelően. A japán egészségügyért felelős minisztérium feladata, hogy fogadja és elbírálja a regisztrációra pályázó GMO termékeket a
humán egészség tekintetében. A lista legutóbb március 31-én bővült és elérhető a minisztérium honlapján.
List of foods produced by recombinant DNA techniques has been updated
he safety assessment of foods and food additives produced by recombinant DNA techniques (hereater GM foods)
is mandatory under the Food Sanitation Law in Japan. he Ministry of Health, Labour, and Welfare (MHLW)
receives application, and the Food Safety Commission (FSC) evaluates the safety of GM foods in terms of human
health. List of products has been updated on 31st of March 2015.
http://www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/dna/index.html

***
Programot indít Dél-Kína a rizs nehézfém-szennyezettségének ellenőrzésére és megelőzésére
Changsha városban indította az Agrártudományok Kínai Akadémiája azt az innovatív programot, melynek célja a rizs nehézfém-szennyezettségének ellenőrzése és megelőzése Kínában. A program a rizsföldek kadmiumszennyezettségének okainak és jellemzőinek feltérképezésére koncentrál. A fő célok közé tartozik a szennyezés
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forrásának megtisztítása, bio-inaktiváció, a szennyezettség szintjének csökkentése, a növények nehézfém-felvételének csökkentése. A program keretében kutatásokat terveznek a kadmium-szennyezés útjainak felderítésére
és a rizs feldolgozása során történő nehéz-fém szennyezés prevenciójára és kontrolljára.
Program of comprehensive prevention and control of heavy metal contamination
in rice in South China initiated
he innovative program of comprehensive prevention and control of heavy metal contamination in rice in South China was initiated in Changsha. It is the irst regional collaborative innovation action conducted under the
technical innovation project by the Chinese Academy of Agricultural Sciences (CAAS).
http://english.agri.gov.cn/news/dqnf/201504/t20150401_25306.htm

***
Nemzetközi konferencia az ebola vírusról és kezeléséről
A történelem legnagyobb ebola vírus járványa zajlik 2013 decembere óta Nyugat-Afrikában. Számos ország
küzd a példa nélküli krízissel, melynek súlyossága jól látszik az esetszámokon és a halálozási statisztikákban.
Annak ellenére, hogy második évébe lép a járvány, még mindig óriási kihívást jelent a közegészség számára a
kezelése. Mára számos tudományos publikáció és áttekintés született a témával kapcsolatban. A betegség kutatásához kapcsolódó információk cseréjére és disszeminációjára nyílott lehetőség a 2015. március végén Pekingben megrendezett Ebola konferencián, melyet a Kínai Betegségmegelőzési és –felügyeleti Központ (China
CDC) szervezett a francia Pasteur Intézettel és Mérieux Alapítvánnyal együttműködve. A konferencián válságkezelő szakértők, víruskutatók és orvosok egyaránt részt vettek, megosztva az eddig elért eredményeket az
ebola-kutatás területén.
International conference on scientific insight and response of Ebola Virus Disease
he largest outbreak of Ebola Virus Disease (EVD) that was ever reported in the history has been attacking the
West Africa since December of 2013. To facilitate the technical exchange of scientiic information, China CDC, in
collaboration with the Pasteur Institute of France and Fondation Mérieux organized an international conference
on 23-24 of March 2015 in Beijing.
http://www.chinacdc.cn/meeting/index.html

***
Citromsav és tejsav élelmiszer-adalékanyagként sörben
Az Ausztrál-Új-Zélandi Élelmiszerszabályozási Hivatal (FSANZ) citromsav és tejsav élelmiszer-adalékanyagként való felhasználását kezdeményezte a sör esetében. Bár a jelenlegi szabályozás sörnél nem engedélyezi az
alkalmazásukat, a FSANZ kockázatbecslése alapján az nem jelent veszélyt az egészségre.
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Call for submissions on food additive application
FSANZ called for submissions on an application to permit the use of citric and lactic acids as food additives in beer.
http://www.foodstandards.gov.au/media/Pages/Call-for-submissions-on-food-additive-application.aspx

***
1080 fenyegetés csecsemő- és egyéb tápszerben
2014. novemberben a Fonterra and Federated Farmers vállalkozás névtelen levél formájában azt a fenyegetést
kapta, hogy a csecsemő- és egyéb tápszerek az „1080” elnevezésű növényvédő-szerrel kerülnek beszennyezésre,
amennyiben Új-Zéland 2015. március végéig nem hagy fel az 1080 alkalmazásával. A rendőrség megkezdte az
eset azonnali kivizsgálását, az Elsődleges Iparágak Minisztériuma (MPI), más hatóságok és az ipar képviselői
rendkívüli intézkedéseket foganatosítottak a fogyasztók védelmének érdekében. Az MPI tájékoztatása alapján
valamennyi vizsgált minta negatív eredményt mutatott 1080-ra.
1080 contamination threat
In November 2014, Fonterra and Federated Farmers received an anonymous letter that threatened to contaminate
infant and other formula with 1080 unless New Zealand stops using 1080 for pest control by the end of March
2015. Police immediately launched an investigation, while MPI, other government agencies, and industry have
been putting extra protection in place for consumers.
http://www.foodprotection.govt.nz/police-investigation/

***
Kisilm a WHO honlapján – az élelmiszerbiztonságban mindenkinek szerepe van
Mindenkinek mindenhol szüksége van biztonságos élelmiszerre, melyben nincsenek mikrobák, vírusok vagy
vegyszerek. A globalizáció azonban azt jelenti, hogy a mai nap elfogyasztott étel a világ másik részéből is érkezhet. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) honlapján megjelent video bemutatja, hogy az élelmiszerbiztonságban mindenkinek szerepe van – a szántóföldtől a tányérig.
Food safety: the global view
Everyone everywhere needs safe food, free from microbes, viruses and chemicals. But globalization means the food
you are eating today may have come from the other side of the world. his video tells how we all have a role to
make food safe - from farm to plate.
http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2015/en/

***
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A csak hím nílusi tilápia hal tenyésztése során felhasznált
metil-tesztoszteron élelmiszerbiztonsági és környezeti veszélyei
Az utóbbi időben a nílusi tilápia hal (Oreochromis niloticus) tenyésztés legelterjedtebb módja a csak hím kultúrák előállítása. A csak hím tenyészetek előállítása gazdasági szempontból előnyösebb, mint a hagyományos
vegyes kultúráké, mivel a hím halak gyorsabban növekednek, kevesebb energia vész el az ivarmirigyek kifejlődésére és a szaporodásra. Az egynemű tenyészetek előállításának gyakori módja a hím nemi hormonokkal
(leggyakrabban metil-tesztoszteronnal) történő nemi átalakítás. Tanzániai kutatók az Environmental Science
and Pollution Research című tudományos folyóirat áprilisi számában megjelenő írásukban az ilyen típusú halgazdaságok élelmiszerbiztonságra és környezetre gyakorolt hatását foglalták össze. A cikk megállapítja, hogy
bár az ilyen módon előállított halak fogyasztása biztonságos, a környezetre gyakorolt hatás megítélésére további vizsgálatok szükségesek. A szerzők felhívják a igyelmet, hogy az általánosságban felhasznált metil-tesztoszteron mennyisége nagyobb, mint amennyi a nemi átalakításhoz szükséges lenne.
Human food safety and environmental hazards associated with
the use of methyltestosterone and other steroids in production of all-male tilapia
In recent years, all-male cultures of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) have been the most preferred mode
of production in aquaculture industry. All-male individuals achieve higher somatic growth rate and shut high
energy losses associated with gonadal development and reproduction. he most important conclusion to draw
is that the quantity of MT used in conventional practice is large compared to the actual dose required for sex
reversal, ish produced are safe for human consumptions, and the environmental hazards should be further
emphasized.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25639247

***
Az élelmiszer-adalékanyag tapaszos vizsgálat hasznos lehet atópiás ekcémas gyermekek esetén?
A késői típusú élelmiszer vagy aeroallergén atópiás túlérzékenységi reakciók vizsgálatára alkalmasak a tapaszos
tesztek. Bár már régóta vádolják az élelmiszer-adalékanyagokat azzal, hogy erősítik az atópiás ekcéma tüneteit,
az élelmiszer-adalékanyagok szerepe az atópiás ekcémában még mindig tisztázatlan. Török kutatók a Pediatric
Dermatology című tudományos folyóirat áprilisi számában atópiás ekcémás gyermekek esetén és kontroll csoportban az élelmiszer-adalékanyag túlérzékenységet vizsgálták tapaszos módszerrel. Az atópiás ekcémás csoportban a kárminnal (E 120) szembeni túlérzékenység, valamint a kármint tartalmazó élelmiszerek fogyasztása
szigniikánsabb magasabb volt, mint a kontrollcsoporté. Az eredmények arra utalnak, hogy a kármin szerepet
játszhat az atópiás ekcémás megbetegedésekben.
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Is patch testing with food additives useful in children with atopic eczema?
Atopy patch testing is a useful way to determine delayed-type hypersensitivity reactions to foods and aeroallergens.
Although food additives have been accused of worsening atopic eczema symptoms, according to recent studies the
role of food additives in atopic eczema remains unclear. Carmine hypersensitivity and the consumption of foods
containing carmine were signiicantly higher in the children with atopic eczema. Our results indicate that carmine
may play a role in atopic eczema.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25873103

***
Összefüggés a múltbéli étkezési szokások és a telomer hossza között
A DNS láncok végén géneket nem tartalmazó, ismétlődő egységekből álló ún. telomer szakaszok vannak.
A sejtek osztódásakor ezek a telomer szakaszok rövidülnek, így ennek a szakasznak a hossza mutatja a sejtek
biológiai életkorát. A telomerek hosszát (bizonyos enzimaktivitáson keresztül) életmódbeli tényezők is képesek befolyásolni, azonban az étrendi szokások hatását nem ismerjük kellőképpen. Koreai kutatók a Journal of
Clinical Nutrition című tudományos folyóirat áprilisi számában koreai felnőttek között vizsgálták az étkezési
szokások és a leukociták telomer hosszát, amelynek rövidülését az öregedéssel hozzák összefüggésbe. A vizsgálatban 1958 középkorú és idősebb felnőtt vett részt. A résztvevők étkezési szokásait kérdőív segítségével
vizsgálták (2001-2003), és 10 évvel később mérték a leukocitáik telomer hosszát. Az eredmények azt mutatták,
hogy azoknak a fogyasztóknak a telomer szakasza hosszabb volt (azaz biológiailag „iatalabbak”), akik korábban több hüvelyest, diófélét, algát, gyümölcsöt és tejterméket és kevesebb vörös húst és édesített üdítőitalt
fogyasztottak az azonos korú nyugati étrenden (nagy mennyiségű inomított gabona, vörös hús, feldolgozott
hús és cukrozott szénsavas üdítőitalok fogyasztása) élőkénél. A iatal kori étkezési szokások befolyásolhatják a
közép- és időskori biológiai öregedést.
Association between dietary patterns in the remote past and telomere length
here are limited data on the association between dietary information and leukocyte telomere length (LTL), which
is considered an indicator of biological aging. Diet in the remote past, that is, 10 years earlier, may afect the degree
of biological aging in middle-aged and older adults.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25872911

***
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Kiemelt élelmiszerbiztonsági témájú hírei a hazai és külföldi médiában /
Food safety in focus in the Hungarian and international media
Kiemelt élelmiszerbiztonsági témájú hírek a magyar médiában/
Food Safety in focus in the Hungarian media
Kiemelt hírek a NÉBIH honlapján
Véget ért a vektormentes időszak Magyarországon
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) a rovartani vizsgálatok eredményei alapján megállapította a kéknyelv betegség szempontjából a vektormentes időszak végét Magyarország egész területén.
A törpeszúnyogok megjelenésével a betegség ismételt előfordulása és további terjedése várható. A járvány továbbterjedésének megakadályozása érdekében az országos főállatorvos engedélyezte a kéknyelv betegség elleni
vakcinázást. A vakcinázási stratégia egy kötelező és egy önkéntes részből áll. További tudnivalók, valamint a
korlátozás alatt álló területekről részletes információ, és a korlátozást elrendelő határozatok elérhetők a NÉBIH
weboldalán.
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/veget-ert-a-vektormentes-idoszak-magyarorszagon

***
Nem engedélyezett hatóanyag étkezési paprikában
A Greenpeace Magyarország Egyesület április elején kereste meg a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt (NÉBIH) egy olyan étkezési paprika tétel kapcsán, melyből az Egyesület által megbízott laboratórium
0,214 mg/kg mennyiségben diklórfosz, 0,3 mg/kg mennyiségben klórfenapír hatóanyag jelenlétét mutatta ki.
A két hatóanyag nem szerepel az Európai Unió pozitív listáján, ezért az ezeket tartalmazó készítmények növényvédelmi felhasználása Magyarországon nem engedélyezett. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
(NÉBIH) laboratóriumi vizsgálatokat folytatott le, amelyek során megállapítást nyert, hogy a növényvédő szer
maradék tartalomra vonatkozó vizsgálatok a klórfenapír jelenlétét kimutatták, a diklórfosz használatát azonban (az idő eltelte miatt) már sem kizárni, sem megerősíteni nem tudták. A hatóság a szükséges intézkedéseket
haladéktalanul megtette, elrendelte az érintett paprika tételek forgalomból történő kivonását és megindította a
hatósági eljárást.
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/nem-engedelyezett-hatoanyag-etkezesi-paprikaban

***
Tagállami döntés a GMO növény termesztésének engedélyezése
Az eddiginél több jogszabályi lehetőséget kapnak az Európai Unió tagállamai arra, hogy saját országukban
megtiltsák a genetikailag módosított szervezeteket (GMO) tartalmazó növények termesztését – hangsúlyozta az M1 aktuális csatornán Darvas Béla, a GMO-kerekasztal elnöke. Elmondta, hogy ezt egy nemrégiben
meghozott uniós jogszabály-módosítás teszi lehetővé. Darvas Béla kifejtette, hogy továbbra is megtörténik a
GMO-t tartalmazó növényekre vonatkozó dokumentációk élelmiszer- és környezetbiztonsági vizsgálata, de
26.
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ezen túlmenően a tagországoknak lehetőségük lesz arra, hogy társadalmi és gazdasági okokból egyedi tiltást
vezessenek be.
http://www.elelmiszer.hu/gazdasag/cikk/meg_tobb_lehetoseg_lesz_a_gmo_k_tiltasara

***
Közel 15 tonna élelmiszert semmisítettek meg
104 szállítmánynál 1500 tonna élelmiszer ellenőrzését végezték el az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer indulása óta a Kormányhivatalok és a Nemzeti Élelmiszer-biztonsági Hivatal Kiemelt Ügyek
Igazgatóságának szakemberei. A KÜI 65 tétel esetében intézkedett és 14 921 kg termék azonnali megsemmisítését rendelte el. Többek között mintegy 2000 kg kariol és több mint 12 tonna citrusgyümölcs (mandarin és
narancs) fogyasztókhoz való eljutását sikerült megakadályozni az elmúlt hónapokban. További 18 tételnél jelölési, vagy regisztrációs hiányosságok miatt indítottak eljárást a szakemberek.
http://www.origo.hu/tafelspicc/hirek/20150326-kozel-15-tonna-elelmiszert-semmisitettek-meg.html

***
Kell-e tartani vizeink arzéntartalmától?
Alig egy éven belül ismét az arzént álltja fókuszba az ÉVIK vezető anyaga, amelyben ezúttal a hosszú évek
alatt összegyűlt laboratóriumi víz- és egyéb élelmiszervizsgálati eredményeket elemzik. Az Élelmiszervizsgálati
Közlemények című tudományos folyóirat legfrissebb számának vezető tanulmányából az derül ki, hogy Magyarországon nem kell tartani az arzénterheléstől. A WESSLING Hungary Kt. független laboratórium mérési
eredményei alapján ugyanis nagy valószínűséggel állítható, hogy Magyarországon csak elvétve kell – főként az
ivóvízzel felvett – arzénterheléstől tartani.
http://www.elelmiszer.hu/cikk/vizeink_arzentartalma

***
Száz gyerek került kórházba Afganisztánban ételmérgezés miatt
Tömeges ételmérgezés miatt kórházba kellett szállítani száz iskolást Afganisztánban. A hatóságok vizsgálják,
hogy a 10 és 14 év közötti iúkat szándékosan mérgezték-e meg. A gyerekek egy utcai árustól vett babtól lettek
rosszul Afganisztán nyugati részén, Herátban. Az iskola mellett áruló féri azzal hitegette őket, hogy jobban fog
sikerülni a vizsgájuk, ha esznek a babból. Az árust a hatóságok tájékoztatása szerint őrizetbe vették, és vizsgálják, hogy az ételt szándékosan mérgezték-e meg. A heráti rendőrkapitány nem tartja kizártnak, hogy így
történt, ugyanis a tálibok mérgeztek már meg afgán rendőröket és katonákat az amerikai támogatást élvező
kormányzat megdöntését célzó hadjáratukban, a korábbi iskolai mérgezésekről azonban eddig általában az derült ki, hogy véletlen okozta azokat, vagy csak tömeghisztéria volt.
http://www.parameter.sk/rovat/kulfold/2015/04/11/tomeges-mergezes-szaz-gyereket-korhazba-kellettszallitani

***
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Kiemelt élelmiszerbiztonsági témájú hírek a külföldi médiában /
Food Safety in focus in the international media
Botulizmus megbetegedések Ohio államban
Egy 54 éves nő halt meg és legalább 23 ember betegedett meg botulizmus által az amerikai Ohio államban,
miután egy templomi piknikebéden vettek részt április közepén. A rendezvényre a résztvevők maguk vitték az
ételeket, amelyen közel 50-60-an jelentek meg és amelyen több mint 20 féle ételt szolgáltak fel. A toxin ellenanyagát a helyi kórházba szállították, de a kritikus állapotban és lélegeztető gépen lévő nő meghalt. A megbetegedettetek nagy része középkorú volt. A forrás azonosításáért még folynak a nyomozások. A közegészségügyi
tisztviselők a helyi szemeteseket és a résztvevők konyháján megmaradt ételeket vizsgálják, miközben kikérdezik az 50-60 résztvevőt és családtagjaikat, akik kórházban vannak.
http://www.foodsafetynews.com/2015/04/botulism-suspected-in-1-death-18-illnesses-following-ohiochurch-potluck/#.VTny2NLtmko

***
Penészes pizza és egérürülék egy angliai pizzázóban
A hatóságok ellenőrzésük során penészes pizza feltéteket és egerek hordozta fertőzés jeleit találtak az angliai
Kent egyik pizzázójában az év elején. A kivizsgálás után a pizzázót azonnal bezárták, de később engedélyezték
annak kinyitását. A tulajdonost hét élelmiszerbiztonsági szabálytalanság elkövetésével vádolták. A vizsgálatot
lefolytató tisztviselőket koszos előállítási helyiség fogadta, valamint egérürülékes pizzás dobozokat is találtak
a létesítményben, és az is kiderült, hogy feltétként penészes paradicsomszószt használtak fel az ott dolgozók.
Habár a hatóságok engedélyezték az üzlet újra kinyitását, az áprilisi bíróság meghallgatáson megjelent tulaj –
akire magas pénzbírságot szabtak ki –, úgy döntött bezárja üzletét.
http://www.bbc.com/news/uk-england-kent-32253768

***
Nyers tonhal sushihoz kötnek 25 szalmonellózis esetet Kaliforniában
25 esetben erősítették meg, hogy Salmonella Paratyphi baktérium okozott megbetegedést Dél-Kaliforniában.
Ugyan a megbetegedések forrását még keresik, de valószínűsíthető, hogy nyers tonhal sushi okozta azokat.
A hatóságok az eset előtt nem találkoztak a Salmonella ezen törzsével, de egy közeli rokontörzs megjelent 2010ben Kaliforniában és Hawaii-on, amelyet Indonéziából származó nyers tonhalban detektáltak. Az amerikai Betegségmegelőzési és –felügyeleti Központ (CDC) jelentései alapján az állati eredetű élelmiszerek szennyezettek
lehetnek Salmonellával, így arra igyelmeztetik az embereket, hogy ne fogyasszanak nyers, vagy nem megfelelő
módon hőkezelt tojás-, baromi- vagy húsételeket. Nyers tojás előfordulhat pl. otthon elkészített Hollandi mártásban, Cézár és egyéb más salátaöntetben, tiramisuban, jégkrémben, majonézben stb. A CDC arra is igyel28.
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meztet, hogy mindig jól süssük át a húst és ügyeljünk rá, hogy ne maradjon a közepe rózsaszín, valamint, hogy
ne fogyasszunk nyers, pasztőrözetlen tejet.
http://www.foodsafetynews.com/2015/04/25-salmonella-cases-possibly-linked-to-raw-tuna-consumed-insouthern-california/#.VTny-dLtmko

***
12-en betegedtek meg Kanadában valószínűleg leveles zöldségektől E. coli által
A Kanadai Népegészségügyi Intézet (PHAC) egy E. coli O157:H7 okozta megbetegedéses esemény után nyomoz, amelyet valószínűsíthetően valamilyen leveles zöldségek (fejes saláta, káposzta, spenót, rukkola, salátarépa) okoztak. A hivatal jelentése szerint 12-en betegedtek meg Kanada négy tartományában. A hatóságok
jelezték, hogy egyelőre nincs olyan konkrét élelmiszer, amelyet az eset forrásaként azonosítottak. Az E. coli
baktériumok természetes alkotói a szarvasmarha, baromi és egyéb állatok béllórájának. A legtöbb E. coli törzs
ártalmatlan az emberre, de van néhány faj, amely megbetegedést okozhat. Míg a legtöbb E. coli-val fertőzött
ember egy pár napig gyomorrontásban szenved, majd teljesen felépül, addig a fertőzések lehetnek súlyosak
is, néha életveszélyesek; különösen a kisgyerekek, idősek, terhesek és immungyengék lehetnek veszélyben.
A Food Satey News oldalán tippeket adnak a fogyasztóknak, hogyan kerüljék el az E. coli okozta fertőzést,
vagy más élelmiszer eredetű megbetegedéseket.
http://www.foodsafetynews.com/2015/04/canadian-oicials-investigating-e-coli-outbreak-possibly-linkedto-leafy-greens/#.VTnzFtLtmko

***
Az erősen mérgező növényvédő szerek tilalmára koncentrál Kína
„A nagyon toxikus növényvédő szerek használatának tilalmát már sokkal korábban be kellett volna vezetni a
zöldségek, gyümölcsök, teák és gyógynövények termesztése során, de szükség van olyan helyettesítő, hosszantartó és alacsony toxicitású növényvédő szerekre, amelyek méltányos áron áll a gazdák rendelkezésére, hogy
ezáltal is biztosítani lehessen a tilalom betartását” – a Peking Daily News egyik cikke szerint. A kínai törvényhozók nemrégiben az erősen toxikus növényvédő szerek használatának tilalmára hoztak javaslatot a harmadik
alkalommal módosított Élelmiszerbiztonsági törvényükben. A tilalom – amennyiben megvalósul, és amely
már régóta esedékes volt – jobban fogja védeni a lakosság egészségét. Április közepén több tonna görögdinnyét
semmisítettek meg Kína egyik tartományában, miután több tucat ember került kórházba görögdinnye okozta
foszformérgezés miatt. Ma már több nemzetközi megállapodás és egyezmény tiltja a magas toxicitású növényvédő szerek használatát, és tilalom mellett a hagyományos gyakorlatok bevezetésére és a termesztés hatékony
ellenőrzésére is szükség van.
http://www.chinadaily.com.cn/opinion/2015-04/23/content_20515155.htm

***
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Európai Uniós új jogszabályok / EU legislations
A Bizottság (EU) 2015/647 rendelete (2015. április 24.) az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének egyes élelmiszer-adalékanyagok használata tekintetében történő módosításáról és
helyesbítéséről (EGT-vonatkozású szöveg)
A Bizottság (EU) 2015/648 rendelete (2015. április 24.) az 1334/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
I. mellékletének az N-etil-(2E,6Z)-nonadiénamid aromaanyag uniós listáról történő visszavonása tekintetében
történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)
A Bizottság (EU) 2015/649 rendelete (2015. április 24.) az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
II. mellékletének és a 231/2012/EU bizottsági rendelet mellékletének az L-leucin tabletta alakú asztali édesítőszerek hordozójaként való használata tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)
A Bizottság (EU) 2015/639 rendelete (2015. április 23.) az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
III. mellékletének a szilícium-dioxidnak (E 551) a poli(vinil-alkohol)-poli(etilénglikol) ojtott kopolimerben (E
1209) való felhasználása tekintetében történő módosításáról
A Bizottság (EU) 2015/628 rendelete (2015. április 22.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének az ólom és az ólomvegyületek tekintetében történő módosításáról
A Tanács (EU) 2015/627 határozata (2015. április 20.) a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező
anyagokról szóló Stockholmi Egyezmény részes feleinek hetedik konferenciája alkalmával az A., a B. és a C.
melléklet módosítására irányuló javaslatok kapcsán az Európai Unió nevében képviselendő álláspontról
A Tanács (EU) 2015/633 határozata (2015. április 20.) további vegyi anyagoknak a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló Stockholmi Egyezmény A. mellékletébe való felvételére vonatkozó
javaslatnak az Európai Unió nevében történő előterjesztéséről
A Bizottság (EU) 2015/604 végrehajtási rendelete (2015. április 16.) a 206/2010/EU rendelet I. és II. mellékletének a BOV-X és BOV-Y állat-egészségügyi bizonyítványmintákban a szarvasmarha-tuberkulózisra előírt
állat-egészségügyi követelmények, valamint az elő állatoknak és a friss húsnak az Európai Unióba való behozatalára engedéllyel rendelkező harmadik országok, területeik és részeik jegyzékének Izraelre, Paraguayra és
Új-Zélandra vonatkozó bejegyzései tekintetében történő módosításáról
A Bizottság (EU) 2015/595 végrehajtási rendelete (2015. április 15.) a 2016., 2017. és 2018. 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
30.
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A Bizottság (EU) 2015/596 végrehajtási rendelete (2015. április 15.) a teljes kén-dioxid-tartalomra vonatkozó felső határértéknek az időjárási feltételek miatt szükséges növelése tekintetében a 606/2009/EK rendelet
módosításáról
A Bizottság (EU) 2015/608 végrehajtási rendelete (2015. április 14.) a 798/2008/EK rendeletnek a harmadik
országok jegyzékében az Ukrajnára és Izraelre vonatkozó bejegyzés, a tojótyúkokra vonatkozó ukrán szalmonella-ellenőrzési program jóváhagyása, a Newcastle-betegségre vonatkozó állat-egészségügyi bizonyítvány
kiállításával kapcsolatos követelmények, valamint a tojástermékekre vonatkozó feldolgozási követelmények tekintetében történő módosításáról
A Bizottság (EU) 2015/603 rendelete (2015. április 13.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
II., III. és V. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található 2-natiloxiecetsav, acetoklór,
klórpikrin, dilufenikán, lurprimidol, lutolanil és spinozad maradékanyag-határértéke tekintetében történő
módosításáról
A Bizottság (EU) 2015/579 végrehajtási határozata (2015. április 9.) az Olaszország által hozott, a madárinluenza leküzdését célzó biztonsági intézkedések vonatkozásában 2012-ben felmerült kiadásokhoz történő uniós
pénzügyi hozzájárulás megállapításáról (az értesítés a C(2015) 2235. számú dokumentummal történt)
A Bizottság (EU) 2015/567 végrehajtási határozata (2015. április 7.) a 2003/467/EK határozat I. mellékletének
a szarvasmarha-állományok vonatkozásában Litvániát hivatalosan gümőkórtól mentes tagállamnak nyilvánító
módosításáról (az értesítés a C(2015) 2161. számú dokumentummal történt)
A Bizottság (EU) 2015/568 végrehajtási határozata (2015. április 7.) a 2012/725/EU végrehajtási határozat I.
mellékletének a szarvasmarhából származó laktoferrin meghatározása tekintetében történő módosításáról (az
értesítés a C(2015) 2173. számú dokumentummal történt)
A Bizottság (EU) 2015/569 végrehajtási határozata (2015. április 7.) a 2011/630/EU végrehajtási határozat mellékleteinek a tagállamok és Új-Zéland hivatalosan gümőkórmentesnek minősített szarvasmarha-állományai
közötti egyenértékűség, valamint az állat-egészségügyi bizonyítványmintán a spermamennyiségre vonatkozóan megadandó információ tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2015) 2187. számú dokumentummal történt)
A Bizottság (EU) 2015/570 végrehajtási határozata (2015. április 7.) a vaddisznókban előforduló afrikai sertéspestis Észtország és Lettország egyes területein történő felszámolására irányuló tervek jóváhagyásáról (az
értesítés a C(2015) 2200. számú dokumentummal történt)
A Bizottság (EU) 2015/552 rendelete (2015. április 7.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
II., III. és V. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található 1,3 diklór-propén, bifenox,
dimeténamid-p, prohexadion, tolilluanid és triluralin maradékanyag-határértéke tekintetében történő módosításáról ( 1 )
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A Bizottság (EU) 2015/553 végrehajtási rendelete (2015. április 7.) a cerevisane hatóanyagnak a növényvédő
szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról
A Bizottság (EU) 2015/543 végrehajtási rendelete (2015. április 1.) a COS-OGA hatóanyagnak a növényvédő
szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról
A Bizottság (EU) 2015/558 végrehajtási határozata (2015. április 1.) az egyes tagállamokban előforduló afrikai
sertéspestissel kapcsolatos járványügyi intézkedésekről szóló 2014/709/EU határozat módosításáról (az értesítés a C(2015) 2160. számú dokumentummal történt)
A Bizottság (EU) 2015/557 végrehajtási határozata (2015. március 31.) a 2004/211/EK határozat I. mellékletének az élő lófélék és ezek spermájának, petesejtjének és embriójának az Európai Unióba történő behozatala
tekintetében engedélyezett harmadik országok és országrészek jegyzékében a Kínára vonatkozó bejegyzés tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2015) 2070. számú dokumentummal történt)
A Bizottság (EU) 2015/545 végrehajtási határozata (2015. március 31.) a Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695)
mikroalgából nyert olajnak a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti új élelmiszer-összetevőként történő forgalomba hozatalának engedélyezéséről (az értesítés a C(2015) 2082. számú dokumentummal
történt)
A Bizottság (EU) 2015/546 végrehajtási határozata (2015. március 31.) a Schizochytrium sp. mikroalgából
nyert, DHA-ban és EPA-ban gazdag olajnak a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti új
élelmiszer-összetevőként való felhasználásának kiterjesztéséről (az értesítés a C(2015) 2083. számú dokumentummal történt)
A Bizottság (EU) 2015/537 rendelete (2015. március 31.) az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a kosnil, kárminsav, kárminok (E 120) alumíniumlakkjai speciális gyógyászati célokra
szánt diétás élelmiszerekben való használata tekintetében történő módosításáról
A Bizottság (EU) 2015/538 rendelete (2015. március 31.) az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a benzoesav – benzoátok (E 210–213) sós lében tartósított főtt garnélarákokban való
használata tekintetében történő módosításáról
A Bizottság (EU) 2015/539 rendelete (2015. március 31.) egy nem a betegségek kockázatának csökkentését,
illetve a gyermekek fejlődését és egészségét érintő, élelmiszerekkel kapcsolatos, egészségre vonatkozó állítás
engedélyezéséről és a 432/2012/EU rendelet módosításáról
A Bizottság (EU) 2015/536 végrehajtási határozata (2015. március 27.) a 2007/777/EK határozat II. mellékletének a húskészítmények, kezelt gyomor, hólyag és belek Unióba történő behozatalára engedélyezett harmadik
32.
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országok vagy részeik jegyzékében az Egyesült Államokra vonatkozó bejegyzésnek a magas patogenitású madárinluenza ezen országban előforduló újabb kitöréseivel kapcsolatban történő módosításáról (az értesítés a
C(2015) 1990. számú dokumentummal történt)
A Bizottság (EU) 2015/525 végrehajtási rendelete (2015. március 27.) 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) 2015/526 végrehajtási rendelete (2015. március 27.) a 798/2008/EK rendelet I. mellékletének
az egyes baromiáruk Unióba történő behozatala vagy Unión keresztül történő átszállítása céljából engedélyezett harmadik országok, területek, övezetek és területi egységek jegyzékében az Amerikai Egyesült Államokra vonatkozó bejegyzésnek a magas patogenitású madárinluenza további kitörésével kapcsolatban történő
módosításáról
A Bizottság (EU) 2015/518 végrehajtási rendelete (2015. március 26.) az Enterococcus faecium NCIMB 10415
készítmény tojójércék, kisebb hízó-baromifajok és kisebb tojó-baromifajok takarmány-adalékanyagaként történő felhasználásának engedélyezéséről és a 361/2011/EU végrehajtási rendeletnek a kokcidiosztatikumokkal
való kompatibilitás tekintetében való módosításáról (az engedély jogosultja a DSM Nutritional Products Sp. Z
o.o által képviselt DSM Nutritional Products Ltd.)
A Bizottság (EU) 2015/522 végrehajtási határozata (2015. március 25.) a Magyarországon előforduló, a H5N8
altípusba tartozó, magas patogenitású madárinluenzával kapcsolatos egyes védintézkedésekről (az értesítés a
C(2015) 1711. számú dokumentummal történt)
A Bizottság (EU) 2015/502 végrehajtási rendelete (2015. március 24.) a Saccharomyces cerevisiae NCYC R404
készítmény tejelő tehenek takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja: Micro Bio-System Ltd)
A Bizottság (EU) 2015/489 végrehajtási rendelete (2015. március 23.) a Saccharomyces cerevisiae NCYC R645
által termelt szeleno-metionin valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről
Helyesbítés az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletében felsorolt élelmiszer-adalékok speciikációinak meghatározásáról szóló, 2012. március 9-i 231/2012/EU bizottsági rendelethez
(HL L 83., 2012.3.22.)
Helyesbítés az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének egyes élelmiszer-adalékanyagok használata tekintetében történő módosításáról és helyesbítéséről szóló, 2013. május 13-i 438/2013/EU
bizottsági rendelethez (HL L 129., 2013.5.14.)
Helyesbítés a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III. és V. mellékletének a bizonyos termé33.
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Jogszabályok / Legislations
kekben, illetve azok felületén található 1,3 diklór-propén, bifenox, dimeténamid-p, prohexadion, tolilluanid és
triluralin maradékanyag-határértéke tekintetében történő módosításáról szóló, 2015. április 7-i (EU) 2015/552
bizottsági rendelethez ( HL L 92., 2015.4.8. )
Hazai jogszabályok / Hungarian legislations
2015. évi XXXVII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosításáról.
Megjelent: MK 2015/47. (IV. 7.). Hatályos: 2015.04.15.
7/2015. (IV. 10.) FM utasítás a borászati termékek harmadik országokban történő promóciójára vonatkozó
programjavaslatok jóváhagyásának rendjéről. Megjelent: Hivatalos Értesítő 2015/18. (IV. 10.). Hatályos: 2015.
04. 11.

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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