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Közös, élelmiszerlánc-biztonsági tanszéke lesz a NÉBIH-nek és a SZIE-nek
Kihelyezett élelmiszerlánc-biztonsági tanszék létrehozásáról kötött együttműködési megállapodást a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) és a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kara
(SZIE ÁOTK). Az új tanszék legfontosabb célja a megfelelő gyakorlati felkészültséggel rendelkező szakemberek
képzése, valamint tudományos kutatások elősegítése, így biztosítva az élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági feladatok magas szintű ellátását. A NÉBIH és az egyetem között már eddig is szoros együttműködés volt az állati
eredetű élelmiszerek élelmiszerlánc-biztonsági stratégiájával összefüggő feladatokkal kapcsolatban az oktatás
és kutatás terén. E közös munka, a kihelyezett tanszék felállításával most egy új, magasabb szintre lépett.

http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/egyetemi-es-hatosagi-osszefogas-a-hatekony-utanpotlas-nevelesert

***
Citromos söritalokat vizsgált legújabb terméktesztjén a NÉBIH
15 citromos söritalt vizsgált legújabb terméktesztjén a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH).
A mintegy két hónapig tartó teszten a 4 legnagyobb hazai gyártó helyszíni ellenőrzésére is sor került. Az alapanyagok, gyártási folyamatok és késztermékek vizsgálatát egyaránt magába foglaló akció során kifogásolnivalót
nem talált a Hivatal. A 4 legnagyobb hazai sörgyár ellenőrzése során a felügyelők a gyártástechnológia teljes
folyamatát vizsgálták a termék előállításától a kiszerelésen át a raktározásig. A szakemberek nem csupán a citromos söritalból vettek mintát, hanem az alapanyagul szolgáló sörből, malátából, gyümölcs sűrítményből és
kukoricadarából is. A csomagolóanyag szintén kiemelt jelentőséggel bír, így természetesen nem maradhatott
el ennek kontrollja sem. A sörös doboz és tető összkioldódási vizsgálat eredménye megfelelő volt, valamint
az élelmiszerrel érintkezésbe kerülő anyagokból kioldódó fémek mennyisége is a kimutathatósági határ alatti
3.
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értéket mutatott. A kedveltségi vizsgálatokon a tesztelők 15 hazai, valamint egy Ausztriában forgalmazott citromos söritalt kóstoltak, köztük egy-egy termék üveges és dobozos változatát is. A laboratóriumi és kedveltségi
vizsgálatok részletes eredményei, valamint további információk, érdekességek olvashatók a NÉBIH termékteszt
blogján, a Szupermentán.
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/sormustra-nebih-modra-avagy-citromos-soritalt-vizsgalt-a-hatosag

***
Divat a „street food” – legyünk igényesek!
Divattá, mondhatni mozgalommá vált az utcai étkezés. A strandon, séta, kirándulás és városnézés közben, vagy a fesztiválokon,
ha megéhezünk, éhségünk csillapítására számtalan vendéglátóhely kínálatából választhatunk. A választás azonban mindig
legyen igényes és körültekintő! A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) Ételt csak okosan weboldalán bővebben olvashatunk arról, mire kell odarigyelni ha az utcai árusoktól
vásárolunk ételt, ezzel elkerülve, hogy egy kellemes programból
kellemetlen emlékek maradjanak.
http://eteltcsakokosan.hu/2015/06/divat-a-street-food-legyunk-igenyesek/

***
Megjelent a Konyhasziget magazin 2015. évi 3. száma
A tartalomból:

•
•
•
•
•
•

A népszerű hazai őrölt kávék tesztje
Divat a „street food”
Milyen kötelezettségekkel jár a parlagfű elleni védekezés?
Ételrendelés a webről
A kávé íze – Interjú Tóth Sándor baristával
Cseresznyés receptek

http://eteltcsakokosan.hu/magazin/

***
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Megjelent az EFSA tudományos véleménye a kalcium étrendi referencia értékeiről
Az Európai Bizottság felkérését követően az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) diétás termékekkel,
tápanyagokkal és allergiákkal foglalkozó szakbizottsága (NDA) megállapította a kalciumra vonatkozó étrendi referencia értékeket. Ezek az értékek magukba foglalják az átlagosan szükséges napi mennyiséget (AR), a
populációs referencia értéket (PRI) és a megfelelő bevitelt (AI). Felnőttekre vonatkozóan Észak-Amerikában
számos egyensúly-tanulmányt végeztek, ahol a kalcium bevitel megegyezett a szervezet által kiválasztott kalcium mennyiséggel. Ez az átlagérték 25 évnél idősebb felnőttek esetében 715 mg/nap-nak felelt meg. Figyelembe véve a bőrön keresztül történő kalciumvesztést (amely az egyensúly-tanulmányoknak nem képezte részét)
40 mg/nap értéket hozzáadtak még az előző mennyiséghez, így 750 mg/nap AR értéket kaptak. A 25 évnél idősebb korosztálynál az egyedi becslések eloszlása a 97,5. percentilisnél az egyes kalcium beviteli szintek esetében 904 mg/nap volt, amelyhez ha hozzáadjuk a bőrön keresztül történő kiválasztás értékét, akkor
950 mg/nap PRI értéket kapunk. Csecsemők esetében (7-11 hónapos korig) az AI érték 280 mg/nap. A PRI értékek gyerekeknél (igyelembe véve a csontépítéshez szükséges kalcium mennyiséget is) a következőek: 1-3 éves
gyerekek esetében 450 mg/nap, 4-10 éves gyerekeknél 800 mg/nap, a 11-17 éves serdülőknél pedig 1150 mg/nap.
Fiatal felnőttekre (18-24 évesekre) vonatkozóan a csontokban történő kalcium felhalmozódás miatt a PRI érték
1000 mg/nap. Ez a felnőttekre illetve a serdülőkre kiszámított PRI értékek között van. A terhesség és a szoptatás
során a kalcium anyagcserében fellépő adaptív változások igyelembevételével a PRI érték ugyanazon korcsoporton belül a várandós és a nem várandós nők esetében ugyanannyi.
Scientific opinion on Dietary Reference Values for calcium
Following a request from the European Commission, the Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies
derived Dietary Reference Values for calcium. hese include Average Requirement (AR), Population Reference
Intake (PRI) and Adequate Intake (AI).
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4101.htm

***
Megjelent az EFSA tudományos véleménye az akrilamid élelmiszerben történő előfordulásáról
Az akrilamid (AA) széleskörben használt ipari kemikália, azonban akkor is képződik, ha bizonyos ételeket
120 °C-on, alacsony nedvességtartalom mellett készítenek el, főleg, ha az élelmiszer aszparagint és redukáló
cukrokat is tartalmaz. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) szennyezőanyagokkal foglalkozó szakbizottsága (CONTAM Panel) 43 419 élelmiszeranalitikai eredményt értékelt. Az akrilamid legnagyobb menynyiségben szilárd állagú kávé-helyettesítőkben és sültburgonya termékekben volt megtalálható. A különböző
korcsoportoknál az AA étrendi expozíciója 0,4-1,9 µg/ttkg/nap; ugyanez az érték a 95. percentilisnél 0,6-3,4
µg/ttkg/nap. Az étrendi expozícióhoz leginkább a sültburgonya termékek járulnak hozzá (kivéve a burgonya
chips-eket és snack-eket). Az ételek otthoni előkészítése jelentősen befolyásolhatja az AA étrendi expozícióját.
Az emésztőszervrendszerbe kerülve az akrilamid megkötődik, és kötött formában jut el a különböző szer5.
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vekhez. Az AA nagymértékben metabolizálódik, melynek során a glutationnal képez kötéseket, de ugyanakkor glicidamiddá (GA) is epoxidálódik. A glicidamiddá történő átalakulás valószínűleg az oka az akrilamid
genotoxicitásának és karcinogenitásának. Az akrilamid toxicitási állatkísérletekből kiindulva kritikus végpontok lehetnek a neurotoxicitás, valamint fejlődési toxicitás és karcinogenitás, továbbá a hímivarszervekre gyakorolt súlyos károsodás. A humán tanulmányokból származó adatok nem voltak megfelelőek a dózis-hatás
értékelésekhez. A CONTAM Panel a BMDL10-es értéket 0,43 mg/ttkg/nap-ban állapította meg a patkányokon tapasztalt perifériás neuropátiára vonatkozóan, és 0,17 mg/ttkg/nap ugyanez az érték az egerekben észlelt
daganatképző hatásra vonatkozóan. A CONTAM Panel következtetése alapján a jelenlegi akrilamid étrendi
expozíció a daganatképző hatás tekintetében nem ad aggodalomra okot. Bár az epidemiológai adatok nem
igazolták, hogy az akrilamid humán karcinogén lenne, de az állatkísérletek alapján az expozíciós határértékek
(MOEs) a daganatképző hatás tekintetében aggodalomra adhatnak okot.
Scientific opinion on acrylamide in food
European Food Safety Authority (EFSA) was asked to deliver a scientiic opinion on acrylamide (AA) in food.
AA has widespread uses as an industrial chemical. It is also formed when certain foods are prepared at temperatures
above 120 °C and low moisture, especially in foods containing asparagine and reducing sugars. he CONTAM
Panel evaluated 43 419 analytical results from food commodities.
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4104.htm

***
EFSA vélemény a kofein biztonságosságáról
Az Európai Bizottság felkérésére az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) diétás termékekkel, tápanyagokkal és allergiákkal foglalkozó szakbizottsága (NDA) tudományos véleményt készített a kofein biztonságosságáról, és tanácsot adott olyan kofein beviteli értékekre – minden étrendi forrás igyelembevételével –,
amelyek nem okoznak káros egészségi hatásokat az átlag egészséges populáció, illetve meghatározott csoportok vonatkozásában. A szakértők vizsgálták a lehetséges kölcsönhatásokat is a kofein és az „energiaitaloknak” nevezett készítmények egyéb összetevői, valamint az alkohol, p-szinefrin és az intenzív testmozgás között.
Az EFSA tudományos véleménye szerint az egy alkalommal elfogyasztott 200 mg kofein (kb. 3 mg/testtömeg kg egy 70 kg-os felnőtt esetében) nem vet fel biztonságossági aggályt. Ugyanez a mennyiség akkor is
biztonságosnak mondható, ha a fogyasztást két órán belül intenzív testmozgás követi, normál környezeti feltételek mellett. Az energiaitalok egyéb összetevői – az ilyen italokra jellemző koncentrációk mellett
(kb. 300-320 mg/liter kofein, 4000 mg/liter taurin és 2400 mg/liter d-glükuron- γ-lakton) –, az alkohol – 0,65
g/testtömeg kg értékig – nincs hatással az egy alkalommal elfogyasztott kofein biztonságosságára 200 mg-ig.
A szokásos kofeinfogyasztás napi 400 mg értékig nem aggályos a nem-várandós nők vonatkozásában. A várandósok esetében a magzat számára biztonságosnak mondható kofeinbevitel 200 mg/nap. Szoptatós anyák
vonatkozásában az egy alkalommal, illetve egy nap során elfogyasztott kofein mennyisége 200 mg értékig nem
vet fel biztonságossági aggályt a szoptatott csecsemőre nézve. Gyermekek és serdülők vonatkozásában nem áll
rendelkezésre elég információ biztonságos kofein beviteli érték meghatározására. Ezekre a korcsoportokra
6.
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biztonságos kofein beviteli érték (egyszeri, illetve napi fogyasztás) meghatározásához a felnőtteknél megállapított biztonságos szintet, – ami 3 mg/testtömeg kg naponta –, lehet alapul venni.
Caffeine: EFSA estimates safe intakes
Following a request from the European Commission, the European Food Safety Authority (EFSA) was asked to
deliver a scientiic opinion on the safety of cafeine, providing advice on cafeine intakes, from all dietary sources
that do not give rise to concerns about adverse health efects for the general healthy population and subgroups
thereof.
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4102.htm

***
EFSA: Állatjólét a tejelő szarvasmarhát tartó kisgazdaságokban
Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) szerint a tejtermelő kisgazdaságokban ugyanazok a tényezők
hatnak a tejelő állatok jólétére, mint más gazdálkodási rendszerekben tartott állományok esetében. Ugyanakkor pl. néhány legeltetéssel kapcsolatos tényező (a fedett hely hiánya, a csordák keveredése, stb.) inkább a kisgazdaságokra jellemző. A kisgazdaságokban tartott tejelő szarvasmarhák esetében is ugyanazok az állat-alapú
mérések alkalmazhatók az állatjólét értékelésére, mint más gazdaságok esetében. Ugyanakkor a kisgazdaságokban az állat-alapú mérések értékeléséhez szükséges megfelelő minták, illetve a viselkedéssel kapcsolatos
megigyelések összegyűjtése a kisebb létszámú állatállomány miatt tovább tarthat. Az EFSA állategészségüggyel
és állatjóléttel foglalkozó szakbizottsága (AHAW) szerint az EU-n belül a kisgazdaságok a méretük, az általuk
folytatott állattenyésztési gyakorlat, a rendelkezésükre álló munkaerő és az alkalmazott tanúsítási rendszerek
vonatkozásában, valamint a helyi fajták tenyésztését illetően nagyon különböznek egymástól. Az EFSA tudományos véleményében összefoglalja a tejtermelő kisgazdaságokra jellemző információkat és a szarvasmarhák
jólétének értékelési módszerére is javaslatot tesz. Mindez az Európai Bizottság számára hasznos információval
szolgál majd az ágazati szakpolitika alakításában.
Welfare of dairy cows on small scale farms
Factors that afect the welfare of cows on small scale dairy farms are the same as those in other systems, European
Food Safety Authority (EFSA) experts have concluded. he scientiic opinion published reviews the information
on small scale dairy farms and proposes a tool for assessing the welfare of cows. his work will provide useful
information to the European Commission for future policies on animal welfare.
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/150609.htm?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_
campaign=20150610&utm_content=hl

***
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Az újonnan felmerülő kockázatok azonosítása:
az EFSA által kipróbált eljárás értékelése, valamint a további teendők és lehetőségek
Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) jelentésében leírja az élelmiszerláncban újonnan felmerülő
kockázatok azonosítására jelenleg alkalmazott eljárás kialakításának menetét. A jelentés főként az újonnan felmerülő kockázat, mint fogalom meghatározásának egyes lépéseivel foglalkozik, és emellett összefoglalja a próbaidőszak főbb eredményeit Az előbbieken kívül jelentésében az EFSA javaslatot is tesz az újonnan felmerülő
kockázatok azonosítására alkalmazott eljárás további fejlesztésének lehetőségeire.
Identification of emerging risks: an appraisal of the procedure trialled by EFSA and the way forward
his report describes the evolution of the current procedure of the European Food Safety Authority (EFSA) for
identifying emerging risks in the food chain by reviewing and appraising achievements since the inception of
EFSA.
http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/824e.htm

***
Útmutató az 1829/2003/EK rendelet szerint engedélyezett
genetikailag módosított élelmiszerek és takarmányok engedélyezési kérelmeinek megújításához
A genetikailag módosított (GM) élelmiszerekről és takarmányokról szóló 1829/2003/EK rendelet 11(6) és 23(6)
cikke értelmében az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságnak (EFSA) a kérelmezők segítése céljából részletes
útmutatót kell kiadnia a GM élelmiszerek és takarmányok hatósági engedélyének megújításához, amely ismerteti azt is hogy milyen adatokra van szükség a megújításhoz. A kérelmeknek tartalmaznia kell a korábbi engedély
másolatát, a termék-monitoringot a piacra kerülés után, és a piacra kerülés utáni környezetmonitoring jelentéseket, továbbá a termékkel kapcsolatos irodalomkutatást és annak értékelését, valamint új bioinformatikai
és egyéb kiegészítő dokumentumokat, illetve az engedélyezési időszakban a kérelmező által vagy a kérelmező
nevében elkészített tanulmányokat. További információ elérhető az EFSA honlapján.
Guidance for renewal applications of genetically modified food and feed
authorised under Regulation (EC) No 1829/2003
According to Articles 11(6) and 23(6) of Regulation (EC) No 1829/2003 on genetically modiied food and feed,
the European Food Safety Authority should publish detailed guidance to assist applicants in the preparation
and presentation of their applications for the renewal of authorisations of that genetically modiied food and
feed.
http : / / w w w. e f s a . e u rop a . e u / e n / e f s aj ou r n a l / pu b / 4 1 2 9 . ht m ? ut m _ s ou rc e = n e w s l e tt e r & ut m _
medium=email&utm_campaign=20150618&utm_content=pub

***
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EFSA javaslat a tudományos kockázatbecslésben alkalmazandó
„bizonytalansági eszköztár” létrehozására
Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) visszajelzést vár a közelmúltban megjelent útmutatótervezetéről,
melynek témája a tudományos kockázatbecslésben előforduló bizonytalanság. A konzultációs felhívás elsősorban a nemzetközi tudományos közösségeknek, az európai és nemzeti kockázatbecslőknek, a kockázatkommunikációval és a kockázatkezeléssel foglalkozó szakembereknek szól. Az EFSA a témával kapcsolatos írásos
észrevételeket 2015. szeptember 10-ig várja.
EFSA proposes “uncertainty toolbox” for its scientific assessments
European Food Safety Authority (EFSA) is calling for feedback on its drat guidance on uncertainty in scientiic
assessment. he deadline to submit your written comments is 10 September 2015.
ht t p : / / w w w. e f s a . e u r o p a . e u / e n / p r e s s / n e w s / 1 5 0 6 1 8 a . ht m ? u t m _ s o u r c e = n e w s l e t t e r & u t m _
medium=email&utm_content=feature&utm_campaign=20150618

***
EFSA adatgyűjtési felhívás lecitinekre (E 322) vonatkozóan
A közelmúltban jelent meg az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) lecitinekre (E322) vonatkozó adatgyűjtési felhívása. Az adatok megküldésének határideje: 2015. október 15. Az EFSA a felhívás megjelenésétől
számítva (2015. június 8.) 4 héten belül várja az érintettek visszajelzéseit arról, hogy tudnak-e az adalékanyaggal kapcsolatban adatot szolgáltatni, illetve a fenti határidőt tudják-e tartani. Az EFSA részéről a kapcsolattartás a határidőre illetve a felhívás részleteire vonatkozóan e-mailen keresztül fog történni. Az EFSA elsősorban
az alábbiakkal kapcsolatban vár információt:
• az alkalmazott lipázok azonosításáról, illetve a maradék enzimaktivitás hiányának tesztelésére alkalmazott
analitikai módszerek jellemzőiről, validálásáról;
• a lecitin forrástermékeiről és az ezekben a forrástermékekban megmaradt fehérje mennyiségéről; és
• a foszfatidok várható összetételének pontosabb meghatározásáról.
Call for data on lecithins (E 322) permitted as food additives in the EU
he purpose of the call for data of the European Food Safety Authority (EFSA) is to ofer to interested parties and/
or stakeholders the opportunity to submit documented information (published, unpublished or newly generated)
relevant to the re-evaluation of lecithins (E 322). he deadline for submitting the requested information is
15.10.2015.
http://www.efsa.europa.eu/en/data/call/150608.htm?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_
campaign=20150610&utm_content=call

***
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EFSA adatgyűjtési felhívás a méhekre és a növényvédő szerekre vonatkozóan
Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) honlapján adatgyűjtési felhívást tett közzé a nemzeti hatóságok, kutatóintézetek, az ipar és más érdekelt felek számára három neonikotinoid növényvédő szerrel
kapcsolatban, melyeket granulátumként illetve csávázószerként használnak. Ezekre az új információkra a
neonikotinoidok méhekre gyakorolt kockázatainak értékelése miatt van szükség. Az adatkérés összhangban
van azzal a 2013 májusában hozott európai bizottsági döntéssel, mely szerint a klotianidin, a tiametoxam és
az imidakloprid hatóanyagok használatára korlátozó intézkedéseket kell hozni. (Ezeknek a szereknek csávázószerként vagy talajfertőtlenítőként, illetve közvetlen virágzás előtt történő használatát a méhek számára vonzó
növénykultúrákon már betiltották). Az EFSA az érintettektől a fentieknek megfelelően az említett három hatóanyaggal kapcsolatban az alábbi információkat kéri a mézelő méhekre, a poszméhekre és a magányosan élő
méhekre vonatkozóan:
• irodalmi adatokat, beleértve a szürke irodalmat is és más releváns kutatási tevékenységek eredményeinek
adatait;
• kísérletek jelentéseit, mint pl. akut laboratóriumi kísérletek, krónikus toxicitási kísérletek, szermaradékok
adatai és helyszíni szemlék;
• nemzeti értékeléseket és/vagy monitoring adatokat.
Az adatokat illetve az információkat legkésőbb 2015. szeptember 30-ig szükséges benyújtani. Az adatok és az
információk jelentéséhez használandó templát elérhető az EFSA honlapján.
Pesticides and bees: call for data
EFSA is asking national authorities, research institutions, industry and other interested parties to submit new
information relevant to the evaluation of the risks posed to bees by three neonicotinoid pesticides applied as seed
treatments and granules. he call for data complies with the decision taken by the European Commission in May
2013 to put in place measures to restrict the use of clothianidin, thiamethoxam and imidacloprid.
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/150522.htm?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_
content=feature&utm_campaign=20150522

***
EFSA munka az endokrin rendszerre ható anyagokkal
és a nem monoton dózis-válasszal kapcsolatosan
Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) jelenleg sok olyan kezdeményezésben vesz részt, amelyek célja
a tudományos ismeretek bővítése az endokrin aktív anyagokkal kapcsolatban, illetve az ezeket átfedő területek,
mint pl. a nem monoton dózis válasz kapcsolatokra vonatkozóan, valamint a kockázatbecslést érintő biológiai
vonatkozások tekintetében. A jelenlegi munka az EFSA korábbi, 2013-ban készült tudományos véleményének
nyomonkövetése, amelyben az endokrin rendszert károsító anyagok fogalmát is deiniálták. Az endokrin aktív
anyagok olyan kémiai anyagok, amelyek kapcsolatba lépnek az endokrin rendszerrel, illetve hatással vannak
a normális hormonális aktivitásra. Az “alacsony dózis-hatás” feltevés (amely a standard toxikológiai tesztek
során alkalmazott mennyiségeknél kevesebb mennyiséggel kiváltott hatás) és a kémiai anyagok rendszertelen
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(irreguláris), nem lineáris (“nem monoton”) dózis-válasz kapcsolatai az alapkoncepciók tekintetében kihívást
jelentenek a toxikológia és a kockázatbecslés területén is. 2012 júniusában az EFSA nemzetközi, tudományos
kollokviumot tartott az alacsony dózis hatás elmélet megvitatására. Ezt követően a szervezet 2013 júniusában
az eddig ismert adatok alapján egy véleményt készített a nem monoton dózis-hatást kiváltó anyagok humán
egészségügyi kockázatáról. E témában négy intézmény (a francia ANSES, az osztrák AGES, valamint a svéd
Karolinska Intézet és a Holland Közegészségügyi és Környezetvédelmi Intézet) jelenleg is dolgozik a projekten,
amely várhatóan 2015 végén fejeződik be. Az EFSA Tudományos Bizottságának az endokrin rendszert rongáló
anyagokkal kapcsolatos megbeszélései során az EFSA szakértői arra a következtetésre jutottak, hogy egy olyan
útmutatóra van szükség, amely a kockázatbecsléshez használt átfogó koncepciókat összefoglalja. Az EFSA részt
vesz majd az Európai Bizottság júniusi konferenciáján, amelyen megbeszélik, milyen feltételek szükségesek az
endokrin rendszert rongáló anyagok azonosításához. Az EFSA ezt követően a témában tartott európai parlamenti ülésen is részt fog majd venni.
Endocrine active substances and non-monotonic dose response – EFSA’s ongoing work
EFSA is currently involved in a number of initiatives to develop scientiic knowledge in the ield of endocrine
active substances and also on overlapping issues such as non-monotonic dose-response relationships and biological
relevance in risk assessment. his work follows up on a 2013 scientiic opinion by EFSA which provided a deinition
of endocrine disruptors.
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/150520.htm

***
EFSA konzultáció – ajánlott tápanyag beviteli értékek vasra
Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) véleménytervezetet készített a vas ajánlott tápanyag beviteli
értékeiről (DRV’s) felnőtteknek, csecsemőknek, gyerekeknek, várandós és szoptatós anyáknak. Az EFSA diétás
termékekkel, tápanyagokkal és allergiákkal foglalkozó szakbizottsága (NDA) által előkészített dokumentumot
a honlapjukon konzultációra tették közzé. Az érdekeltek 2015. július 19-ig tehetik meg észrevételeiket a honlapon található elektronikus sablon segítségével. További adatok küldésére is lehetőség van az alábbi e-mail
címre: NDA.PublicConsult.51@efsa.europa.eu.
Public consultation on the draft scientific opinion on dietary reference values for iron
European Food Safety Authority (EFSA) has launched an open consultation on its drat scientiic opinion on
dietary reference values for iron. his document proposes dietary reference values for iron for adults, infants and
children, pregnant and lactating women. Interested parties are invited to submit written comments by 19 July
2015.
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/150526.htm

***
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Az EFSA Igazgatótanácsának megújítása
Az Európai Bizottság felhívást tett közzé az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) Igazgatótanácsának
megújítására. A 14 tagú Igazgatótanácsban jelenleg hét helyre lehet pályázni. A kinevezések négy évre szólnak
(2016. július 1 – 2020. június 30.). A jelentkezések beérkezése és kiválogatása után a Bizottság a jelöltek listáját
megküldi a Tanácsnak, és a Tanács az Európai Parlamenttel egyeztetve kinevezi az új igazgatótanácsi tagokat. A jelentkezési határidő: 2015. július 8. A jelentkezési lap és egyéb információ az alábbi elérhető az EFSA
honlapján.
Renewal of EFSA’s Management Board – call for applications
he European Commission has launched a call for expression of interest for the positions of 7 out of 14 Members of
European Food Safety Authority’s (EFSA) Management Board. Appointments are for four-year terms (from 1 July
2016 to 30 June 2020). he inal deadline for submission of applications is 8 July 2015.
ht t p : / / w w w. e f s a . e u r o p a . e u / e n / p r e s s / n e w s / 1 5 0 6 1 8 b. ht m ? u t m _ s o u r c e = n e w s l e t t e r & u t m _
medium=email&utm_campaign=20150618&utm_content=hl

***
Új szakértők csatlakoznak az EFSA Tudományos Bizottságához és Paneljeihez
Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) megújította Tudományos Bizottságának és nyolc tudományos szakbizottságának tagságát. A 167 tudós, akiknek körülbelül a fele először csatlakozott az EFSA-hoz, hároméves ciklusukat 2015. július 1-ével kezdik meg. (Önéletrajzaik és nyilatkozataik az EFSA honlapján már
elérhetőek.) A Panelek illetve a Tudományos Bizottság összetételét tekintve 47%-uk egyetemeken, 46%-uk kutatóintézeteknél illetve állami szervezeteknél dolgozó tudományos szakember, a többi paneltag pedig ezektől az
intézetektől nyugdíjba vonult szaktekintélyek.
New experts join EFSA’s Scientific Committee and Panels
European Food Safety Authority (EFSA) has renewed the memberships of eight of its scientiic Panels and its
Scientiic Committee, boosting its scientiic excellence with a new intake of experts. he 167 scientists – about
half of whom are joining EFSA for the irst time – will start their three-year term on 1 July 2015. heir CVs and
declarations of interest have been published already.
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/150608.htm

***
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FSA statisztika: A lakosság több mint egyharmadánál áll fenn
Campylobacter fertőzés kockázata életük során
A brit élelmiszerbiztonsági hatóság (FSA) új, több mint negyedmilliós esetszámú fertőzési adatokon alapuló
statisztikái szerint a lakosság több mint egyharmada válik élete során Campylobacter eredetű élelmiszerfertőzés áldozatává. A baktérium legáltalánosabb forrása a nyers csirkehús, és az Egyesült Királyságban az élelmiszermérgezések leggyakoribb okozójának számít. A statisztika a „csirke kihívás éve” kampány kapcsán jelent
meg, melynek célja, hogy ez év végéig felére csökkentsék a Campylobacter okozta megbetegedések számát.
A kutatások azt mutatják, hogy a legfertőzöttebb madarak számának csökkentésével a közegészségügyi kockázat 50%-al lesz alacsonyabb, amely emberek ezreit mentheti meg a fájdalmas betegségtől, mely néhány esetben
akár paralízist is okozhat.
Up to one third of people at risk from campylobacter food poisoning during their lifetime
New igures from the Food Standards Agency (FSA) suggest that up to a third of the population could contract
food poisoning from campylobacter, a bug most commonly found on raw chicken, during their lifetime. Research
has shown that reducing the numbers of the most highly contaminated birds would reduce the public health risk
by around 50%, saving thousands of people a year from falling prey to a painful form of food poisoning which, in
some cases, can result in paralysis.
http://www.food.gov.uk/news-updates/news/2015/13970/up-to-one-third-of-people-at-risk-fromcampylobacter-food-poisoning-during-their-lifetime

***
Megjelent az FSA stratégiai terve a megbízható élelmiszerért
A stratégiai terv felvázolja, milyen lépéseket fog tenni a hatóság a következő öt évben, hogy a brit élelmiszerbiztonsági hatóság (FSA) stratégia céljai teljesüljenek a 2015-2020-as időszakban. A terv kifejezett
hangsúlyt helyez a közegészség és a fogyasztók élelmiszerrel kapcsolatos érdekeinek védelmére, azaz a
ténylegesen biztonságos élelmiszerek biztosítására, valamint hogy mindenki számára elérhető legyen az
egészséges étrend, és megfelelő tájékoztatást kapjon arról, mit eszünk most, és mit fogunk enni a jövőben.
A dokumentum bemutatja az élelmiszerbiztonsági hatóság tervezett együttműködésének részleteit az élelmiszeriparral, a helyi hatóságokkal, a tudományos szférával, a fogyasztókkal, közösségi csoportokkal és
egyéb érdekelt felekkel.
FSA publishes Strategic Plan for food we can trust
he Food Standards Agency (FSA) published its Strategic Plan, setting out how they will work over the next
ive years to deliver the goals of the FSA Strategy 2015-20. In particular to protect public health and consumers’
13.
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interests in relation to food, so that food is safe and what it says it is, that everybody have access to an afordable
healthy diet, and can make informed choices about what people eat, now and in the future.
http://www.food.gov.uk/news-updates/news/2015/14025/fsa-publishes-strategic-plan-for-food-we-can-trust

***
Megjelent az FSA éves jelentése
az élelmiszer, takarmány és környezeti szennyezés eredetű megbetegedések eseteiről
A brit élelmiszerbiztonsági hatóság (FSA) a megbetegedésekről szóló legfrissebb jelentésében 1645 Egyesült
Királyságbeli élelmiszer, takarmány vagy környezeti szennyezés eredetű esetről számol be. A 2014-es esetek
száma nagyságrendileg nem sokban különbözik az előző években jelentettektől, de a megbetegedést okozó
források aránya évről évre változik. Az elmúlt évben a sort a mikrobiológiai eredetű esetek vezetik (24%), ezt
követi az állatgyógyászati készítmény (13%) és a környezeti szennyezés eredet.
FSA Annual Report of Incidents published
he Food Standards Agency has published its latest Annual Report of Food Incidents. It shows that in 2014, they
were notiied of, investigated and managed 1,645 food, feed and environmental contamination incidents in the
UK. he overall number of incidents was similar to those seen in recent years. However, in most categories, the
numbers of incidents difer considerably from year to year.
http://www.food.gov.uk/news-updates/news/2015/14032/fsa-annual-report-of-incidents-published

***
Az FSAI ismételten javasolja
az import fagyasztott bogyós gyümölcsök fogyasztás előtti hőkezelését
A ír élelmiszerbiztonsági hatóság (FSAI) újfent felhívja a igyelmet arra, hogy az import fagyasztott bogyós
gyümölcsök fogyasztása akkor tekinthető biztonságosnak, ha fogyasztás előtt legalább egy percig forralják
őket. A igyelmeztetés aktualitását a nemrégiben történt svéd norovírus járványok, és az Ausztráliában felbukkant hepatitis A vírus adja, melyek szintén fagyasztott bogyós gyümölcsök fogyasztásához köthetőek; habár
jelenleg nincs jele annak, hogy a fertőzött tételekből Írországba is szállítottak volna. A májusi svéd esetben
70 személy volt érintett, és feltételezhetően három haláleset is köthető az öregek otthonában – Szerbiából származó fagyasztott, főzés nélkül tálalt málna fogyasztásának következtében – kitörő járványhoz. Ausztráliában
30 személy betegedett meg hepatitis A-ban ez év tavaszán a fagyasztott bogyós gyümölcsöktől. Az FSAI tanácsa
a hőkezelés szükségességét illetően 2013-ban jelent meg először egy ír hepatitis A járvány miatt.
FSAI reiterates advice to boil imported frozen berries
he Food Safety Authority of Ireland (FSAI) has reiterated its advice to consumers to boil all imported frozen
berries for at least one minute prior to consumption. he advice follows recent outbreaks of norovirus in Sweden
14.
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and hepatitis A virus in Australia linked to the consumption of imported frozen berries, although there is no
indication that batches of berries implicated have been imported into Ireland.
https://www.fsai.ie/news_centre/press_releases_frozen_imported_berries_advice_21052015.html

***
FSAI Reggeli falatok:
Hogyan jelezzük az allergén információkat a nem előrecsomagolt (lédig) árukon?
A “Reggeli falatok” (“Breakfast bites”) az ír élelmiszerbiztonsági hatóság (FSAI) informális, ingyenes találkozó-sorozata élelmiszer-vállalkozások számára. A foglalkozásokon segítséget nyújtanak a kisvállalkozásoknak a különböző felmerülő témákban. A következő alkalommal a lédig termékek allergén jelöléséről lesz szó.
A 2014. december 13-án életbe lépett EU jogszabály szerint 14 élelmiszerallergént szükséges feltüntetni az élelmiszereken. A jogszabály életbe lépésével az éttermek, gyorséttermek, kocsmák, étkezdék, hotelek – akiknek
eddig nem kellett az allergének feltüntetésével foglalkozniuk – is kötelesek rendelkezni ezekkel az információkkal. A jogszabály vonatkozik a telefonos és internetes ételrendelést biztosító cégekre is.
Breakfast Bites: How to declare allergen information on non-prepacked (loose) foods
he Food Safety Authority of Ireland (FSAI) would like to present ‘Breakfast Bites’, a series of free, informal
breakfast meetings for food businesses. he upcoming Breakfast Bite is on: How to declare allergen information on
non-prepacked (loose) foods - update. Fourteen food allergens which are speciied under EU law must be declared
on the packaging of prepacked foods. his requirement is in place since December 13th 2014 to cover all food, i.e.
non-prepacked or loose food.
https://www.fsai.ie/news_centre/events/Breakfast_Bites_25062015.html

***
BSE gyanús eset Írországban
Az ír élelmiszerbiztonsági hatóság (FSAI) nyilatkozata szerint értesült az ír mezőgazdasági minisztérium
(Department of Agriculture, Food and the Marine) közleményében szereplő, County Louth-ban felbukkant
BSE gyanús esetről. Az eset azt bizonyítja, hogy a BSE ellenőrzése hatékonyan zajlik. Az érintett állat nem jutott
be az élelmiszerláncba, így közegészségügyi kockázatot nem jelent – közegészségügyi tisztviselők nyilatkozata
szerint.
Suspected case of BSE in Ireland
he Food Safety Authority of Ireland (FSAI) is aware of the statement issued by the Department of Agriculture, Food
and the Marine in relation to the identiication of a suspected BSE case in County Louth. his case demonstrates
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that the BSE control measures in place are efective. his animal did not enter the food chain and therefore, does
not pose a public health risk.
https://www.fsai.ie/news_centre/suspected_BSE_louth.html

***
A glifozát rákkeltő?
A WHO-n belüli eltérő véleményeket egy szakértői csoportnak kell tisztázni
A Nemzetközi Rákkutató Ügynökség (IARC) 2015. márciusi lyoni ülése során az ott megjelent szakértők
a glifozátot 2A (emberben valószínűleg daganatkeltő anyagok) kategóriába sorolták. A német Szövetségi
Kockázatértékelési Intézet (BfR) kommentálta ezt a megállapítást, de mivel a BfR nem rendelkezik a teljes
jelentéssel, ezért az indokokat – melyekből az IARC a következtetéseit levonta – nem tudja teljes körűen
értékelni. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a közelmúltban létrehozott egy „ad hoc szakértői munkacsoportot”, melynek feladata, hogy megvizsgálja az IARC és a JMPR (FAO/WHO Növényvédőszer-maradék Értekezletek) vizsgálati eredményeinek különbözőségeit.
Does glyphosate cause cancer?
Expert group to address diverging assessments within the WHO
The World Health Organization (WHO) recently created an „ad hoc expert task force” to consider possible
reasons for the different assessments of the data by the International Agency for Research on Cancer (IARC)
and The Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues (JMPR). This process is known as a scientific
divergence procedure within the WHO.
http://www.bfr.bund.de/cm/343/loest-glyphosat-krebs-aus-divergierende-bewertungen-innerhalb-der-whosollen-durch-expertengruppe-aufgeklaert-werden.pdf

***
A rizs és rizs termékek nagy mennyiségű szervetlen arzént tartalmaznak
A német szövetségi tartományokban végzett monitoring vizsgálatok során a hatóságok arra az eredményre jutottak, hogy a rizs és a rizs termékek viszonylag magas mennyiségben tartalmaznak szervetlen arzént. Azt is
feljegyezték, hogy néhány rizs alapú termékben, mint például a rizses süteményekben, magasabb a szervetlen
arzén tartalom, mint a rizs szemekben. Ennek okát tisztázni kell a német Szövetségi Kockázatértékelési Intézet
(BfR) szerint. A különböző táplálkozási szokásokból eredően, ezek az ételek jelentősen hozzájárulhatnak az
összes szervetlen arzén beviteléhez. Azonban a fogyasztók nem ismerik az elfogyasztott ételeik arzén-tartalmát, ezért a BfR örömmel fogadja az Európai Bizottság azon döntését, hogy vezessenek be felső határértéket a
rizs és a rizs termékek szervetlen arzén tartalmára vonatkozóan.
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Rice and rice products contain high levels of inorganic arsenic
Consumers cannot tell how much arsenic is contained in their food. In light of this, the Federal Institute for Risk
Assessment (BfR) welcomes the European Commission’s decision to introduce maximum limits for inorganic
arsenic in rice and rice products at European level.
http://www.bfr.bund.de/de/presseinformation/2015/14/reis_und_reisprodukte_enthalten_viel_
anorganisches_arsen-194362.html

***
BfR kérdések és válaszok a norovírussal kapcsolatosan
A norovírusok a calcivírusok közé tartoznak. Világszerte gyomor és bélrendszeri megbetegedéseket okoznak.
A betegség megjelenése főleg a téli hónapokban igyelhető meg. A vírufertőzés legtöbb esetben közvetlenül emberről emberre terjed, de szennyezett élelmiszer is lehet a vírus forrása. Ezzel kapcsolatban a német Szövetségi
Kockázatértékelési Intézet (BfR) összegyűjtötte a leggyakoribb kérdéseket és megválaszolta azokat.
Questions and answers about the norovirus
he Federal Institute for Risk Assessment (BfR) collected frequently asked questions about the norovirus and
answered them.
http://www.bfr.bund.de/de/fragen_und_antworten_zu_noroviren-8749.html

***
A BVL publikálta 20 év monitoring vizsgálatának eredményét
Az 1995-2015 közötti időszak monitoring jelentése elérhető a Szövetségi Fogyasztóvédelmi és Élelmiszerbiztonsági Hivatal (BVL) honlapján. Tartalmazza az 1995 óta vizsgált termékek áttekintését: állati és növényi
eredetű élelmiszerek, kozmetikai termékek, fogyasztási cikkek. A jelentés magában foglalja a szövetségi és tartományi monitoring programokat. Az évente frissített PDF ile közvetlenül letölthető a BVL honlapjáról.
20 years of monitoring: The monitoring report of the analytical results has been published
he monitoring report of the period between 1995-2015 is available on the BVL website. It includes the overview
of the analysed products and results since 1995 (animal and plant origin food, cosmetics, consumer goods).
his data comes fro all the Provinces and the annually updated PDF ile is available to download from the BVL
website.
http://www.bvl.bund.de/DE/01_Lebensmittel/05_Fachmeldungen/2015/2015_05_29_20Jahre_Monitoring.
html

***
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BVL: Ellentmondások elemzése a globális áruáramlásban
A globális élelmiszerkereskedelem több mint a kétszeresére nőtt az elmúlt 10 évben. Ennek hatására növekedett az igény az élelmiszer-ellenőrzés és –kutatás iránt is. A laboratóriumok nagy erőfeszítéseket tesznek, hogy
a mérési bizonytalanságaikat optimalizálják. Ennek okán a német Szövetségi Kockázatértékelési Intézet (BfR) a
mérési eredmények összehasonlíthatóságával foglakozó szimpóziumot szervez 2015. november 4. és 5. között
„Kihívások 2016” címmel, Berlinben.
The analysis of the inconsistencies in the global flow of goods
he global food trade has been more than doubled in the past 10 years. As a result the demand for food control
and food research has been increased. For this reason, the BfR organizes a symposium for the comparability of
measurement results between 4 and 5 of November in 2015 with title „Challenges 2016” in Berlin.
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/09_Untersuchungen/2015/2015_05_20_pi_symposium.html

***
Tápérték jelölés: Az ANSES értékelte a Rayner féle rendszer megvalósíthatóságát
Az Európai Parlament és Tanács 1169/2011/EK rendelete a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról 2016. december 13-tól kötelezővé teszi a fogyasztók tájékoztatását a tápérték jelöléséről. A szociális és
egészségügyi miniszter Hercberg professzor 2014. évi ajánlása alapján megbízta a francia élelmiszerbiztonsági hatóságot (ANSES) a nemzeti táplálkozási információs rendszer fejlesztésével a tápérték vonatkozásában,
melynek pontozási rendszere Rayner és munkatársai (2005) munkáján alapul. Ezen információs rendszer segítségével, a fogyasztók különbséget tudnak tenni az élelmiszerek között azok tápértéke alapján. Az ANSES Egészségügyi Főigazgatósága (DGS) 2014 áprilisától értékelte a rendszer műszaki megvalósíthatóságát és jelentést
tett közzé. 500 friss és 12 000 feldolgozott francia termék tápértékét értékelték Rayner szerint. Az ANSES arra
a következtetésre jutott, hogy a rendszer technikailag megvalósítható, bár bizonyos téren kiegészítések szükségesek. A tápérték-jelölés tájékoztatja a fogyasztót és segíthet a fogyasztói szokások alakításában, így globális
jelentősége lehet a közegészség javításában.
Nutritional labelling: ANSES assesses the feasibility of implementing Rayner’s score
he ANSES Directorate General of Health assessed the technical feasibility of the deployment of the proposed
tool. It concludes that the implementation of the nutritional score, as deined by Rayner et al. (2005), appears
technically feasible. his information is to make available to consumers discriminate foods according to their
nutritional quality.
https://www.anses.fr/en/content/nutritional-labelling-anses-assesses-feasibility-implementing-rayners-score

***
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Az OIE az ANSES laboratóriumát jelölte ki
a ragadós száj- és körömfájás referencialaboratóriumának
Az Állategészségügyi Világszervezet (OIE) a francia élelmiszerbiztonsági hatóság (ANSES) laboratóriumát a
ragadós száj- és körömfájás (FMD) referencialaboratóriumának jelölte ki. Az FMD egyike a leginkább fertőző vírusos megbetegedésnek szarvasmarhánál, kiskérődzőknél és sertéseknél (disznók, vaddisznók). Ez a
betegség nem zoonózis, de jelentős társadalmi-gazdasági hatású következményekkel bír. Az ANSES MaisonsAlfortban található állat-egészségügyi laboratóriuma már eddig is az FMD nemzeti referencialaboratóriuma
volt, 2015. június 3-án pedig a nemzetközi referencialaboratóriuma címet is elnyerte. A laboratórium biztosítja FMD gyanú esetén a sürgősségi diagnosztikát, a tudományos és a járványügyi megigyelést, és kutatásokat végez. Együttműködik számos nemzetközi szervezettel, hogy megakadályozzák a lehetséges egészségügyi
válságokat, kockázatokat. A Világszervezet ezen minősítésével elismerte a laboratórium több mint egy évszázados minőségi munkáját és elkötelezettségét az állatok egészségének védelmében. Ez az ANSES 17. nemzetközi
megbízatása.
ANSES is appointed OIE reference laboratory for foot and mouth disease
On June 3, the French Agency for Food, Environmental and Occupational Health & Safety (ANSES) was designated
reference laboratory of the World Organisation for Animal Health (OIE) for Foot-and-Mouth Disease (FMD).
Obtaining this mandate 17th international reference for the Agency constitutes a recognition of the quality of his
work and his commitment to animal health.
https://www.anses.fr/en/content/anses-appointed-oie-reference-laboratory-foot-and-mouth-disease

***
FASFC kockázatértékelés a magas patogenitású madárinluenza-vírusokkal kapcsolatban
A belga élelmiszerbiztonsági hatóság (FASFC) tudományos tanácsadó testülete kockázatértékelést végzett a
magas patogenitású madárinluenza-vírusokkal kapcsolatban Belgiumban, különös tekintettel a H5N8 törzsre. A magas patogenitású H5N8 madárinluenza vírus, mely jelenleg Európában és az Egyesült Államokban is
előfordul, a magas patogenitású H5N1 ázsiai vírus egyik leszármazottja. A H5N8 és a H5N1 vírus ázsiai vonala
is megfertőzi a baromikat, míg kevésbé jelent veszélyt a vadon élő madarakra. A baromik (Gallinacae család)
a leginkább fogékony fajok, ezek megfertőződve elpusztulnak. A kacsák kevésbé érzékenyek, de ha megkapják
a betegséget, elpusztulnak. Nincs információ a galambok H5N8 vírus fogékonyságára. Eddig emberi megbetegedést a H5N8 vírus nem okozott. A H5N8 vírus átviteli módja ugyanaz, mint a H5N1 vírusé: a közvetlen
átvitel a fertőzött házi, vagy vadon élő madarak közötti kapcsolat során, és az indirekt átvitel (mechanikus) a
fertőzéshordozó személyekkel, járművekkel, állati termékekkel és a fertőző madarak bélsarával vagy egyéb váladékával. A vadon élő madárfajok, melyek a H5N8 és H5N1 vírust is behurcolhatják a következők: Anatidae
sp., Laridae sp., Limicolae sp., Rallidae sp., Ardeidae sp., Accipitridae sp., Falconidae sp., Strigidae sp. Jelenleg
nincs elegendő adat, hogy értékeljék a magas patogenitású madárinluenza-vírusok kockázatát az endemikus,
vadon élő madaraknál Belgiumban, azonban ezt a kockázatot sem lehet kizárni. A tanácsadó testület javasolja
egy proaktív kockázatkezelő rendszer létrehozását a következő kockázati szintekkel: a legalacsonyabb kockázati
19.
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szint az „alap éberség”, a köztes kockázati szint a „fokozott éberség” és a legmagasabb kockázati szint a „fokozott kockázat”, melynek 3 alszintje az előjelző, a riasztási és a vészhelyzeti.
Advice of the FASFC on a risk evaluation of the highly pathogenic avian influenza viruses in Belgium
Since early November 2014 several outbreaks of avian inluenza caused by the highly pathogenic avian inluenza H5N8 virus have been reported in Europe and in the United States of America. In this context, nine questions
are asked to the Scientiic Committee of th Federal Agency for the Safety of the Food Chain, who gives some
recommendations.
http://www.favv-afsca.fgov.be/comitescientiique/avis/_documents/01_AVIS09-2015_DOSSIER2014-31B_
def.pdf

***
Az alábbi linken részletes információk találhatóak az Európai Unió
élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó gyors veszély-jelző
rendszeréből
Link >>

Az alábbi linken az Európai Bizottság Egészségügyi és
Élelmiszerbiztonsági Főigazgatóságának élelmiszerlánc-biztonsággal
kapcsolatos legfrissebb hírei találhatók meg
Link >>

***
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CFIA konzultáció az élelmiszerjelölési rendszerről
A Kanadai Élelmiszer-felügyeleti Hatóság (CFIA) várja a visszajelzéseket az élelmiszercímkék és jelölési rendszer megváltoztatására javasolt opciókkal kapcsolatban. Egy online rendszeren keresztül lehet hozzászólni
2015. június 30-ig. A felmérés az élelmiszerjelölés modernizációját (FLMI) célzó CFIA kezdeményezés második fázisa, kiterjed a minőség-megőrzési idők formátumának reformálására, az osztályozások kibővítésére, és
a kereskedők elérhetőségi adatainak megváltoztatására. A Health Canada a közelmúltban célzott konzultációt
szervezett a tápanyagtáblázatról és az összetételi lista olvashatóságáról. A két szervezet együtt dolgozik az élelmiszerjelölés javításán.
Collecting feedback to improve food labels and modernize the food labelling system
he Canadian Food Inspection Agency (CFIA) is seeking feedback on proposed options to change food labels and
the food labelling system. An online survey will be available until June 30, 2015.
http://news.gc.ca/web/article-en.do?nid=978909

***
Gluténmentes élelmiszerek jobb elérhetősége Kanadában
A Cöliákiatudatosság Hónapjának alkalmából a kanadai egészségügyi miniszter bejelentette, hogy a speciálisan termelt zab és ezeket tartalmazó élelmiszerek „gluténmentes” állításainak jóváhagyásával a cöliákiásoknak
több biztonságos élelmiszerválasztási lehetőségük lesz. A gluténtartalmú magvakat (pl. búza, rozs, árpa) széles körben alkalmazzák számos élelmiszer előállításánál. A zab esetén a normális mezőgazdasági gyakorlat
a glutén kismennyiségű nem kívánt jelenlétét eredményezheti más magvakból. Új tudományos eredmények
azonban azt mutatják, hogy a lisztérzékenyek többsége biztonsággal fogyaszthatja a zabot, amennyiben a keresztszennyezés elkerülése megoldható. A Health Canada ezentúl engedélyezi, hogy a különlegesen előállított,
nyomokban glutént tartalmazó zabra „gluténmentes” állítás kerüljön.
Government of Canada improves access to gluten-free foods
To mark Celiac Awareness Month, the Minister of Health announced changes that will result in more safe food
choices for Canadians with celiac disease by approving „gluten-free” claims on specially produced oats and foods
containing these oats.
http://news.gc.ca/web/article-en.do?nid=980039&tp=1

***
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Riport a kanadai kockázatkommunikációról
A Health Canada köszönetét fejezte ki a Kanadai Akadémiák Tanácsának (CCA) egy átfogó tanulmány készítéséért, melynek címe: Health Product Risk Communication: Is the Message Getting hrough?. A Health
Canada egészségvédelemhez kapcsolódó szerepéből adódóan rendszeres kockázatkommunikációs tevékenységet végez. Mivel felismerték a kockázatkommunikáció hatékonyságával kapcsolatos globális tudáshiányt,
ezért rendelték a tanulmányt. A riport a különböző kockázatkommunikációs tevékenységek fejlesztéséhez
nyújt segítséget.
Health Product Risk Communication: Is the Message Getting Through?
Health Canada wishes to thank the Council of Canadian Academies (CCA) and the work of its Expert Panel for
the comprehensive report, Health Product Risk Communication: Is the Message Getting hrough?.
http://news.gc.ca/web/article-en.do?nid=985759&tp=980

***
Indiából importált, takarmányozásra szánt kukorica vizsgálati követelményei
A Kanadai Élelmiszer-felügyeleti Hatóság (CFIA) minden Indiából importált takarmányozásra szánt kukorica
szállítmányt (ideértve az organikus kukoricát is) lefoglal, amíg nem vizsgálták meg alatoxin tartalmát. Ennek
célja a takarmány szennyeződésének elkerülése, és az intézkedés oka, hogy az Indiából érkezett organikus takarmány kukoricában magas alatoxin szinteket mutattak ki. Az importőröknek a Kanadába érkezéskor kell
mintázni a kukoricát, és a CFIA részére átadni az eredményeket. A szállítmányt akkor szabadítják fel, ha eredeti laboratóriumi eredménnyel igazolható, hogy a szállítmány megfelel az elfogadható alatoxin szinteknek.
A kukorica és más takarmány-összetevők alatoxin szintje nem haladhatja meg a 20 ppb-t.
Testing requirements for corn intended for livestock feed imported from India
he Canadian Food Inspection Agency (CFIA) will be detaining all incoming shipments of corn imported from
India, including organic corn, intended for use as livestock feed until it has been tested for alatoxins. his is to
prevent contamination of livestock feed in order to protect Canadian livestock and public health. his action of
the Agency is being taken as high levels of alatoxin have been detected in organic feed corn originating from
India.
http://www.inspection.gc.ca/animals/feeds/industry-notices/2015-05-26/eng/1432053672503/1432053716681

***
CFIA az állatok szállításáról forró, párás idő esetén
A Kanadai Élelmiszer-felügyeleti Hatóság (CFIA) emlékeztetett az állatok szállítása során szükséges védelmi
intézkedésekre a rendkívüli hőmérséklet hatásaival szemben. A forró és magas páratartalmú időben szállítás
22.
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során az állatok védelmében javasolt a szállítmány zsúfoltságának csökkentése, a szellőztetés növelése, az éjszakai szállítás, a klimatizált jármű használata, vagy a szállítás elhalasztása hűvösebb időszakra.
Transporting animals during hot and humid weather
he Canadian Food Inspection Agency (CFIA) reminds anyone transporting animals that they must take
appropriate measures to protect animals from the efects of extreme temperatures.
http://www.inspection.gc.ca/animals/terrestrial-animals/humane-transport/transporting-animals/
eng/1374601368429/1374601895769

***
CFIA: Jobb hozzáférés a fajta információkhoz
A Kanadai Élelmiszer-felügyeleti Hatóság (CFIA) új adatbázist alakított ki, ami az összes Kanadában előírt regisztrált termény fajtát tartalmazza. A Registered Varieties List (RVL) felület egy ablakos hozzáférést biztosít a
bejegyezett fajták legfrissebb információihoz. Az adatbázis kereshető és letölthető.
The Government of Canada provides greater access to crop variety information
he Canadian Food Inspection Agency (CFIA) has introduced a new database containing all of the registered
varieties of crop kinds subject to registration in Canada. he Registered Varieties List (RVL) provides singlewindow access to the most up-to-date information on varieties registered in Canada.
http://www.inspection.gc.ca/plants/variety-registration/registered-varieties-and-notifications/
notice-to-industry-2015-06-03/eng/1433250399452/1433250448951

***
CFIA: Csalás gyanúja burgonyánál
A Kanadai Élelmiszer-felügyeleti Hatóság (CFIA) felhívta a fogyasztók igyelmét egy potenciális élelmiszerhamisítási eseményre, miután fogyasztói panasz érkezett szögekkel és tűkkel tűzdelt burgonyával kapcsolatban.
Az ügyben a rendőrség vizsgálódik. A termékek fogyasztásával kapcsolatos megbetegedésről nem tudni. Kérik
a lakosságot, hogy ha a krumpliban fém darabot találnak, ne dobják ki, hanem vegyék fel a kapcsolatot a helyi
rendőrséggel.
Suspected food tampering in potatoes
he Canadian Food Inspection Agency (CFIA) is advising consumers of a possible food tampering situation
involving potatoes following consumer complaints where nails and needles appear to have been inserted into
potatoes.
http://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/inspection/2015/53501a-eng.php

***
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Új CDC adatok a 2013-as élelmiszer eredetű megbetegedésekről
A járványügyi adatokból képet kaphatunk a kórokozók terjedéséről és arról, hogy milyen élelmiszer és baktérium kombinációja idézi elő az emberek megbetegedését, és hogyan lehet megelőzni az ételmérgezést.
A közegészségügy és az ipar is felhasználja a járványügyi adatokat, hogy információval rendelkezzenek a megelőzéshez, az oktatáshoz és a politikához. Az amerikai Betegségmegelőzési és –felügyeleti Központ (CDC) régóta összesíti a helyi és állami egészségügyi intézményektől származó járványügyi jelentéseket, illetve a CDC is
gyűjti a megbetegedési adatokat, melyeket elérhetővé tesz a nagyközönség számára is. A weblapon található
cikk kiemeli a 2013-as Surveillance jelentést. A jelentés szerint 2013-ban, Amerikában 818 élelmiszer eredetű
megbetegedést jelentettek. A Salmonella okozta megbetegedések száma 2012-es és 2013-as év között 38%-al, és
a Salmonella fertőzés miatti kórházi kezelések száma 38%-al emelkedett. A megbetegedések leggyakoribb oka
a Salmonella és a norovírus volt. Részletes adatok a megbetegedési számokról, illetve a legtöbb megbetegedést
előidéző kórokozókról a weblapon olvashatók.
New CDC data on foodborne disease outbreaks
Outbreaks provide important insights into how germs spread, which food and germ combinations make people
sick, and how to prevent food poisoning. Public health and industry use outbreak data to create information on
prevention, education, and policy. CDC collects outbreak data and makes it available to the public.
http://www.cdc.gov/features/foodborne-diseases-data/

***
A CDC adatai csökkenést mutatnak számos élelmiszer eredetű fertőzés számában 2014-ben
2014-ben a súlyos E. coli fertőzések és a leggyakoribb Salmonella szerotípusok előfordulásának aránya csökkent
a 2006-2008-as időszakhoz képest az USA-ban. Eközben számos, kevésbé gyakori Salmonella típus előfordulásának aránya emelkedett. Az amerikai Betegségmegelőzési és –felügyeleti Központ (CDC) 2015. május 14én megjelent adatai alapján a Campylobacter és a Vibrio okozta fertőzések száma ismét emelkedett 2014-ben.
A Shiga-toxint termelő E. coli O157 okozta fertőzések aránya a 2006-2008-as időszakhoz képest 32%-al, a legutóbbi három évhez viszonyítva pedig 19%-al csökkent. Ezek a fertőzések gyakran kapcsolódnak nem megfelelően hőkezelt darált marhahús és nyers leveles zöldségek fogyasztásához. A Salmonella Typhimurium okozta
megbetegedések aránya, amely gyakran köthető baromi-, és marhahúshoz illetve egyéb ételekhez, 27%-al alacsonyabb volt a 2006-2008-as időszakhoz képest, folytatva az 1980-as években kezdődött csökkenő tendenciát.
Két kevésbé ismert Salmonella típus, az S. Javiana és az S. Infantis száma eddig tisztázatlan okok miatt a kétszeresére emelkedett. A Campylobacter fertőzések aránya 13%-al, a Vibrio száma 52%-al emelkedett a 2006-2008as időszakhoz képest.
CDC data show progress in reducing some foodborne infections in 2014
In 2014, rates of infection from a serious form of E. coli and one of the more common Salmonella serotypes
decreased compared with the baseline period of 2006-2008. Meanwhile, some other less common types of
24.
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Salmonella increased. Campylobacter and Vibrio rose again in 2014, continuing the increase observed
during the past few years, according to data published by the Centers for Disease Control and Prevention
(CDC).
http://www.cdc.gov/media/releases/2015/p0514-reducing-foodborne-infections.html

***
Több amerikai államot érintő Salmonella Paratyphi B fertőzés
2015. május végén kilenc amerikai államból, összesen 53 fő Paratyphi B törzsével történt fertőződését jelentették. Az amerikai Betegségmegelőzési és –felügyeleti Központ (CDC) számos államban együttműködik a
közegészségügyi hatóságokkal és az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszer-ellenőrzési Hivatallal (FDA), hogy kivizsgálják a járványt. A vizsgálat során nem sikerült beazonosítani a megbetegedések forrását, de a betegek
kikérdezését követően azt jelentették, hogy a legtöbb beteg nyers tonhalból készült sushi-t fogyasztott a megbetegedése előtti héten. A kivizsgálás még folyamatban van, és eddig a hatóságoknak nem sikerült azonosítaniuk
olyan nyers tonhal márkát vagy beszállítót, amely összefüggésbe hozható az esettel.
Multistate outbreak of Salmonella Paratyphi B infections
As of May 2015, a total of 53 people infected with the outbreak strain of Salmonella Paratyphi B have been
reported from nine states. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) is collaborating with public
health officials in several states and the U.S. Food and Drug Administration (FDA) to investigate a multistate
outbreak of Salmonella Paratyphi B infections. The investigation has not conclusively identified the source of
this outbreak, but most ill people interviewed reported eating sushi made with raw tuna in the week before
becoming ill.
http://www.cdc.gov/salmonella/paratyphi-b-05-15/index.html

***
FDA: Mit kell tudni az ételallergiáról?
Évente több millió amerikai szenved élelmiszerek által kiváltott allergiás reakcióktól. Bár a legtöbb élelmiszerallergén csak enyhe tüneteket okoz, némelyik allergén súlyos reakciókat is kiválthat, és akár életveszélyes is
lehet. Az élelmiszer allergének elkerülése, az allergiás reakciók korai felismerése és kezelése fontos intézkedés,
amellyel megelőzhetőek a súlyos egészségkárosodások. Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszer-ellenőrzési Hivatal (FDA) honlapján érdekes információkat olvashatunk az élelmiszer allergiáról, a tünetekről és a kockázatok
csökkentéséről.
Food allergies: What you need to know
Each year, millions of Americans have allergic reactions to food. Although most food allergies cause relatively
mild and minor symptoms, some food allergies can cause severe reactions, and may even be life-threatening.
25.

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. 06/2015
Kiadva/Issued: 30/06/2015

w w w. n e b i h . g o v. h u
2015. évi 06. szám

Hírek az Európai Unión kívül / News outside the European Union
Strict avoidance of food allergens — and early recognition and management of allergic reactions to food — are
important measures to prevent serious health consequences.
http://www.fda.gov/Food/IngredientsPackagingLabeling/FoodAllergens/ucm079311.htm

***
Génmódosított kukorica vonal engedélyezési kérelme Új-Zélandon
Az Ausztrál és Új-Zélandi Élelmiszerszabályozási Hivatal (FSANZ) engedélyezési kérelmet nyújtott be génmódosított kukoricából készült élelmiszerek alkalmazásával kapcsolatban. A FSANZ álláspontja szerint a
glufozinát ammónium gyomirtó szerrel szemben toleráns és a gyakori kukorica kártevőkkel szemben védett
kukorica megfelel az egészségügyi kritériumoknak.
Call for submissions on genetically modified corn line
Food Standards Australia New Zealand (FSANZ) called for submissions on an application to allow food derived
from a genetically modiied corn line.
http://www.foodstandards.gov.au/media/Pages/Call-for-submissions-on-genetically-modiied-corn-line.aspx

***
Tájékoztatási csomag a csecsemő- és egyéb tápszerben azonosított
„1080” formulával kapcsolatos ügyről
2014 novemberében 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. Az esetet
kivizsgálták, a hatóságok és az ipar képviselői rendkívüli intézkedéseket foganatosítottak a fogyasztók védelmének érdekében. 2015 júniusában az új-zélandi Elsődleges Iparágak Minisztériuma (MPI) tájékoztatási
csomagot tett közzé az üggyel kapcsolatban, amely részletezi a kormányközi tervezést, válaszadást, tanácsadást és kommunikációt.
Operation Concord information package is available
he Ministry for Primary Industries has made publicly available a package of information relating the criminal
threat to contaminate infant and other formula with 1080. he package provides detail on cross-government
planning, response, advice and communication preparation.
http://www.mpi.govt.nz/news-and-resources/media-releases/operation-concord-information-package-nowavailable/

***
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Az OIE üdvözli a WHO új fertőzéses betegségek elnevezésének
legjobb gyakorlatával kapcsolatos publikációját
Az Állategészségügyi Világszervezet (OIE) az Egészségügyi Világszervezettel (WHO) és az Élelmezésügyi és
Mezőgazdasági Világszervezettel (FAO) együtt általános elnevezési módszer kifejlesztésén dolgozik. Az emberés állategészségügy területén alkalmazandó szabvány célja, hogy az új fertőzéses betegségek elnevezésénél ne
kerüljenek megbélyegezésre egyes területek, kultúrák vagy állati fajok, ehelyett a név egységes szabályrendszeren alapuljon.
WHO Best Practices for the naming of new infectious diseases
OIE has been working with WHO and the FAO to develop a common naming method to be considered for any
emerging infectious disease regardless of the species where it is irst observed. his method could be used by both
the animal health and the human health community to avoid stigmatization of geographical locations, cultures or
animal species through the name given to the disease without harmonised rules.
http://www.oie.int/en/for-the-media/press-releases/detail/article/the-oie-welcomes-the-publication-of-whobest-practices-for-the-naming-of-new-infectious-diseases/

***
OIE javaslat a madárinluenza világméretű terjedésének megakadályozására
A madárinluenzás megbetegedések növekedése világszerte megerősíti annak szükségét, hogy az Állategészségügyi Világszervezet (OIE) 180 tagországa által elfogadott kormányközi szabványok megfelelően végrehajtásra kerüljenek, mind a kutatás, a korai felfedezés, a járvány kitörésére történő gyors válaszadás, a megelőzés
és kontrol tekintetében.
OIE recommends stronger farm biosecurity measures to curb the spread of
avian influenza worldwide
he recent upsurge in outbreaks worldwide reairms the need for better implementation of the intergovernmental
standards adopted by the OIE’s 180 member countries on avian inluenza surveillance, early detection, rapid response
to outbreaks and prevention and control, especially farm biosecurity and, where appropriate, poultry vaccination.
http://www.oie.int/en/for-the-media/press-releases/detail/article/the-oie-recommends-stronger-farmbiosecurity-measures-to-curb-the-spread-of-avian-inluenza-worldwid/

***
Megjelent az OIE „Világ Állategészségügy” publikációjának online változata
Az Állategészségügyi Világszervezet (OIE) közzétette „Világ Állategészségügy” publikációjának online változatát. Ez az egyedi összeállítás mindenki számára elérhető, naprakész módon, világszinten tartalmazza az állati
betegségek helyzetét, köztük azokét, amelyek emberre is átterjedhetnek.
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The OIE unveils the online version of its publication World Animal Health
he World Organisation for Animal Health (OIE) is placing online its publication World Animal Health, a unique
compilation of information on the world situation relating to animal diseases, including those transmissible to
humans, available to all and updated on a daily basis.
http://www.oie.int/en/for-the-media/press-releases/detail/article/the-oie-unveils-the-online-version-of-itspublication-world-animal-health/

***
Megválasztották az OIE általános igazgatóját
A 2015 májusában megválasztott Dr. Monique Eloit veszi át 2016. január 1-én az Állategészségügyi Világszervezet (OIE) 5 évre szóló, általános igazgatói tisztségét.
Election of the Director General of the OIE
Dr Monique Eloit, following her election at May 2015, will take over as Director General of the OIE from 1 January
2016 for a ive-year term of oice.
http://www.oie.int/en/for-the-media/press-releases/detail/article/election-of-the-director-general-of-theworld-organisation-for-animal-health-oie/

***
FAO: Tengerbe vész a mediterrán étrend?
A mediterrán régió táplálkozása távolodik az ókori étrendi kultúrától, amit régóta az egészséges életmód és a
környezetet védő és helyi termelőket erősítő, fenntartható élelmiszer rendszerek modelljének tartottak. A FAO
és a haladó mediterrán agronómiai kutatások nemzetközi központjának (CIHEAM) új riportja az étrendi szokások eltolódásának negatív hatásait kutatja, és az étrend fenntarthatóbbá tételét sürgeti. A változások okozói a
globalizáció, élelmiszerreklámok és a változó életmód, pl. a nők társadalmi szerepe is, melynek következtében
a gyümölcsök és hüvelyesek helyett egyre több hús- és tejtermék fogyasztás történik. Míg a dél-mediterrán területeken továbbra is az alultápláltsággal küzdenek, a régió egyre inkább az elhízással és túlsúllyal szembesül.
Ahogy a termékeket egyre inkább régión kívülről szerzik be és a sokoldalú helyi vidék átalakul egykultúrás
termeléssé, a hagyományos élelmiszertermelésre is hatással van az eltolódás. A FAO és a 13 együttműködő mediterrán országot tömörítő CIHEAM együtt dolgozik a mediterrán étrendek fenntarthatóbbá tételének nemzetközi hirdetésén.
Preventing the Mediterranean diet from vanishing into the sea
he Mediterranean region is undergoing a „nutrition transition” away from an ancient diet long considered a
model for healthy living and sustainable food systems that preserve the environment and empower local producers.
A new report by FAO and the International Centre for Advanced Mediterranean Agronomic Studies (CIHEAM)
28.
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the negative efects of shiting diet patterns across the Mediterranean and calls for an action program to support
more sustainable diets across the region.
http://www.fao.org/news/story/en/item/293271/icode/

***
WHO/Europe: Élelmiszerbiztonság nemzetközi megvilágításban
A biztonságos élelmiszerhez való hozzáférés alapvető egyéni jog. Az élelmiszer eredetű megbetegedés
azonban jelentős terhet jelent világszerte a közegészségügynek. A nem biztonságos élelmiszer egészségügyi problémák sorához vezethet, miközben új élelmiszerbiztonsági veszélyek folyamatosan jelennek meg.
A WHO/Europe programmenedzsere Hilde Kruse a Journal of Consumer Protection and Food Safety vezércikkében írt a globalizált világ élelmiszerbiztonságának fő kihívásairól és az élelmiszer eredetű megbetegedések
megelőzésének és kezelésének lehetőségeiről.
Food safety in an international perspective
Unsafe food can lead to a range of health problems, with new threats to food safety constantly emerging.
he editorial by Hilde Kruse, Programme Manager in WHO/Europe, published in the Journal of Consumer
Protection and Food Safety, addresses the key challenges in ensuring food safety in a globalized world and
summarizes key policy actions for strengthening prevention and control of foodborne diseases.
http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/food-safety/news/news/2015/06/
food-safety-in-an-international-perspective

***
Probléma olajbogyók kereskedelmével kapcsolatban Mumbaiban
A közelmúltban Mumbaiban megjelent cikkben olívabogyót szállító tartályok vámellenőrzésnél való feltartásáról számoltak be, melynek oka a bogyó tartósítására alkalmazott felöntőlé sótartalmának nem megfelelősége volt. A cikkben a nemzeti és Codex szabványokra hivatkoztak, ezért a Codex honlapján rövid tájékoztatás
jelent meg a Codex szabványok értelmezéséről. A feldolgozott olíva minimális sótartalma 5%, míg más olívák
esetén még magasabb (natúr 6%, aszalt 8%). A pasztőrözött feldolgozott és natúr olíva esetén azonban a Jó
Gyártási Gyakorlat (GMP) szabályait kell betartani, így a felöntőlé sótartalma kevesebb. Ilyen esetekben a partnerek kétoldalú megállapodást kötnek a kívánt paraméterekről.
Trade in Olives in Mumbai
A recent article in Mumbai reported on containers of olives being held up at customs at ports around the country
due to irregularities concerning the amount of salt in the brine solution being used to preserve the olives. he article
cited national and Codex standards.
http://www.codexalimentarius.org/roster/detail/en//c/288200/

***
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Az Európában árusított élelmiszerrel érintkező műanyagokban
elektronikai hulladékokból származó anyagokat mutattak ki
Az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokban felhasználható összetevők szigorú
szabályozás alá esnek. Előállításuk során csak olyan anyagok használhatók fel, amely egy ún. pozitív listában szerepelnek. A brómozott égésgátlók használata élelmiszerrel érintkező anyagokban nem engedélyezett.
Számos brómozott égésgátló toxikus, biológiailag felhalmozódó, perzisztens anyag, amelyeket jellemzően
elektronikai cikkekben alkalmaznak. Cseh és német kutatók a Food Additives & Contaminants tudományos
folyóirat nemrégiben megjelent számában az európai piacon kapható fekete színű élelmiszerrel rendeltetésszerűen érintkező műanyag mintákban vizsgálták az illegálisan felhasznált elektronikai hulladékokra jellemző összetevőket (brómtartalom, brómozott égésgátlók, elemanalízis, polimer szennyezők). A fekete színnel
az illegálisan újrahasznosított anyagok előnytelen megjelenése elfedhető. A véletlenszerűen kiválasztott 10
mintából 7-ben találtak brómozott égésgátlókat. Azokban az anyagokban, melyekben brómozott égésgátlók
szintje magas volt, antimont is ki tudtak mutatni, melyet szinergikus égésgátló tulajdonsága miatt együtt
szoktak alkalmazni az elektronikai termékekben. Több mintában ritka földfémek is jelen voltak. A kutatók
a polimerek tisztaságát is megvizsgálták, és az égésgátlókkal szennyezett termékekben idegen polimerek jelenlétét is kimutatták. A szerzők aggodalmukat fejezik ki a tudományos közösség és a döntéshozók számára,
hogy az Európai piacon kapható élelmiszerrel érintkező anyagokban számos, az elektronikai hulladékokra
jellemző vegyi anyag van jelen.
Evidence of WEEE relevant substances in
polymeric food-contact articles sold on the European market
In order to conirm the possibility that recycled fractions from the waste electrical and electronic equipment (WEEE)
stream were illegally entering the European market in black polymeric food-contact articles (FCAs), bromine
quantiication, brominated lame retardant (BFR) identiication combined with WEEE-relevant elemental analysis
and polymer impurity analysis were performed. From the 10 selected samples, seven samples contained BFRs. Sb
was detected in all cases when Br was present at elevated concentrations.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25599136

***
A méhek jobban kedvelik a neonikotinoid növényvédő szert tartalmazó ételeket
A neonikotinoid rovarölő szerek beporzó rovarokra gyakorolt hatásának megítélése rendkívül ellentmondásos. A halálosnál kisebb dózisban megváltoztatják a kolóniákban élő méhek viselkedését, és csökkentik a teljes
kolónia életben maradásának esélyét. Az elmélet bírálói azonban arra hivatkoznak, hogy a neonikotinoidok
negatív hatásai csak a növényvédőszerrel kezelt növények nektárjában illetve pollenjében található koncentráció felett érvényesülnek. Ráadásul sokan érvelnek azzal, hogy a méhek választhatják a kezeletlen területeket,
hogy elkerüljék vagy csökkentsék az expozíciót. A neves Nature című tudományos folyóirat áprilisi számában
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brit kutatók bemutatták, hogy a háziméhek (Apis mellifera) és poszméhek (Bombus terrestris) nemhogy elkerülnék a leggyakrabban használt neonikotinoidokat (imidakioprid, tiametoxam, klotianidint) a nektárban
előforduló mennyiségben tartalmazó tápot, hanem mindkét vizsgált faj többet fogyasztott az imidakiopridot
vagy tiametoxamt tartalmazó tápból, mint a kontrol oldatból, ráadásul ezeknek a növényvédő szereknek a hatására összességében kevesebbet ettek. A kutatás tehát bebizonyította, hogy a méhek nem képesek elkerülni a
neonikotinoid expozíciót, és a virágzáskor alkalmazott imidakioprid és tiametoxam neonikotinoidok komoly
veszélyt jelentenek a méhekre.
Bees prefer foods containing neonicotinoid pesticides
he impact of neonicotinoid insecticides on insect pollinators is highly controversial. Sublethal concentrations
alter the behaviour of social bees and reduce survival of entire colonies. It was shown that the honeybee, Apis
mellifera, and the buf-tailed bumblebee, Bombus terrestris, do not avoid nectar-relevant concentrations of
three of the most commonly used neonicotinoids, imidacloprid (IMD), thiamethoxam (TMX), and clothianidin
(CLO), in food. Moreover, bees of both species prefer to eat more of sucrose solutions laced with IMD or TMX
than sucrose alone.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25901684

***
Bűn és élvezet: A csokoládé gyógyászati felhasználásának története
A Journal of Agricultural and Food Chemistry című tudományos folyóirat májusi számában olasz kutatók a csokoládé felhasználásának történetével ismertetik meg az olvasókat. Az ősi maja írásokban a kakaót az istenek
ajándékának tartották, a Kolumbusz előtti népesség a csokoládét gyógyszerként használta. Amerika felfedezése
után a csokoládé eljutott Európába, bár a vallásos keresztény Európa gyanakvással és kritikával tekintett erre az
új izgalmas italra. A felvilágosodás korában a gyógyítás és az ízek világa kettévált. A csokoládé neve összeforrt
az elhízással, a fogszuvasodással és az egészségtelen életmóddal. A csokoládé rehabilitációja csak az utóbbi időben merült fel, helyreállítva régi értékét, amelyet az 1700-as években élt híres orvos-botanikus Linné tulajdonított neki, aki a kakaót heobroma cacao-nak, azaz az istenek eledelének nevezte el.
Sin and Pleasure: The History of Chocolate in Medicine
In ancient Mayan texts cocoa is considered a git of the gods: Pre-Columbian populations used chocolate as medicine,
too. he rehabilitation of chocolate has arisen only in recent times, re-establishing that value that Linnaeus himself
credited to chocolate, calling the generous plant heobroma cacao, food of the gods.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25989318

***
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Kiemelt élelmiszerbiztonsági témájú hírek a magyar médiában/
Food Safety in focus in the Hungarian media
Kiemelt hírek a NÉBIH honlapján
Több száz illegálisan árusított termésnövelő anyagot zárolt a NÉBIH
Több száz, összesen 61 millió forint értékű, engedély nélkül árusított termésnövelő anyagot (műtrágyát, tápoldatot, termesztő közeget) vont ki a forgalomból a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) Kiemelt
Ügyek Igazgatósága (KÜI). A szakemberek egy termésnövelő anyagokat és kertészeti berendezéseket forgalmazó, budapesti cég székhelyén tartottak vizsgálatot. Az ellenőrzés eredményeként 473 (mintegy 40 raklapnyi)
tétel műtrágyát, tápoldatot, termesztő közeget zároltak, mivel a forgalmazó a termékeket hatósági engedély,
illetve bejelentés nélkül árusította. A tételek egy kis része a jelölési hibák javítása és bejelentés után tovább
forgalmazható, nagyobb része azonban nem árusítható Magyarországon, amíg a forgalmazó be nem szerzi a
szükséges engedélyeket a NÉBIH Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóságától (NTAI). Az engedélyezési eljárás elengedhetetlen, hisz annak hiányában a termékek pontos összetétele nem ismert, így a humán-egészségügyi kockázat sem zárható ki.
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/tobb-szaz-illegalisan-arusitott-termesnovelo-anyagot-zarolt-a-nebih

***
Tápoldat-termékteszt – minden második termékkel gond volt
Tápoldatokat ellenőrzött legújabb terméktesztjén a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH).
Az átfogó vizsgálat során 50 termékből csaknem minden másodiknál akadt valamilyen probléma. A tápoldatok (szakmai nevükön engedélyköteles és EK jelölésű oldatműtrágyák) a növények tápanyag-utánpótlására
szolgálnak, illetve a talajok tápanyag-szolgáltató képességét, termőképességét javítják. A forgalomba hozott
termékeknek vagy az Európai Unió szabályozásának kell megfelelniük, vagy pedig hazai forgalomba hozatali és
felhasználási engedéllyel kell rendelkezniük. A tápoldatokkal kapcsolatos további hasznos információk, a részletes vizsgálati szempontok, valamint az eredmények elérhetők a NÉBIH termékteszt blogján, a Szupermentán.
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/tapoldat-termekteszt-minden-masodik-termekkel-gond-volt

***
Budapesten tanácskoztak az Európai Unió járványtani szakemberei
Budapesten rendezték meg 2015. június 2-4. között a referencialaboratóriumok 21. nemzetközi találkozóját.
Magyarország először adott otthont a tudományos tanácskozásnak, ahol az unió tagállamaiból érkező szakemberek a madárinluenza és a baromipestis aktuális állat- és humán-egészségügyi kérdéseit vitatták meg.
A háromnapos eseményen mintegy 30 előadást hallgathattak meg a résztvevők. A rendezvény házigazdája a
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatósága (NÉBIH ÁDI) volt.
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/budapesten-tanacskoztak-az-europai-unio-jarvanytani-szakemberei

***
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Újabb kevésvérűség fertőzésre gyanús ló
Három lónál erősítette meg a fertőző kevésvérűséget a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatósága (NÉBIH ÁDI) laboratóriuma 2015. június elején, mivel vérvizsgálatuk
egymás után kétszer is pozitív eredményt mutatott. 2015.06.16-án a monitoring vizsgálatok során újabb fertőzöttségre gyanús állatot találtak, egy vépi (Vas megye) telephelyen. A fertőzöttségre gyanús lovat elkülönítették a vele együtt tartott 21 lótól, és az egész állományt forgalmi korlátozás alá vonták 90 napra és 21 naponta
az összes állaton ismételt vérvizsgálatra kerül sor. A vérvizsgálatra vonatkozóan az intézkedések folyamatban
vannak. A fertőzöttségre gyanús állat a kötelező szűrővizsgálatokkal és lóútlevéllel nem rendelkezett. A járványügyi nyomozás több megyére kiterjedően folyik, mivel a tulajdonos nyilatkozata szerint a kérdéses ló
Győr-Moson-Sopron megyéből került Vépre 3 évvel ezelőtt.
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/ujabb-kv-gyanus-lo

***
Élelmiszer eredetű megbetegedés gyanúja egy seregélyesi erdei iskolában
27-ből 18 ötödik osztályos betegedett meg és 7-en kórházba kerültek élelmiszer eredetű megbetegedés tüneteivel június közepén Seregélyesen. A helyszíni ellenőrzést a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági
munkatársai, a népegészségügyi szolgálat szakembereivel közösen, az eset jelentését követően haladéktalanul
megkezdték. Az ellenőrzés során a hatóságok vizsgálták többek között az étkezési körülményeket, az elfogyasztott ételeket, valamint mintákat vettek, melyeket további elemzésre a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) laboratóriumába szállítottak.
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/elelmiszer-eredetu-megbetegedes-gyanuja-egy-seregelyesi-erdeiiskolaban

***
Szanaszét hevertek a tetemek az állattartó telepen
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Kiemelt Ügyek Igazgatósága (NÉBIH KÜI) egy időben több
helyszínen tartott ellenőrzést Békés és Pest megyében június elején. A szakemberek egymással kereskedelmi
kapcsolatban álló kistermelői vágóhidat és egy állattartó telepet vizsgáltak. Az akció során hat tonna vágottbaromi-terméket foglaltak le, a telep működését pedig – többek között kirívóan súlyos higiéniai problémák miatt
– azonnali hatállyal felfüggesztették. A Békés megyei állattartó telepen megrázó kép fogadta a szakembereket.
A telep több pontján elhullott, legyekkel belepett állati tetemek (többek között újszülött malacok és bárányok)
hevertek, a sertéseket elhullott baromikkal és vágóhídi hulladékkal etették, a trágyadombon felfújódott sertéstetem oszladozott. A telep emellett az előirt dokumentációkkal sem rendelkezett, az állatok egy része jelöletlen
volt. További információk elérhetők a NÉBIH honlapján.
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/szanaszet-hevertek-a-tetemek-az-allattarto-telepen

***
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Több tízezer palack ásványvizet hívott vissza a Szentkirályi
A Szentkirályi Ásványvíz Kt. visszahívta a szénsavmentes és szénsavas ásványvíz sorozatából a 2016.04.22.
és a 2016.04.23. közötti minőség-megőrzési idejű termékeit a kereskedelmi partnereitől esztétikai okok miatt. A társasághoz 78 ezer palack érkezett vissza. Közölték, hogy a visszahívott termékekben az ásványvízben
található mangántartalom kiválása miatt esetenként apró lebegő szemcsék voltak láthatóak. „A jelenség az
egészségre nem gyakorol hatást, a termék megjelenésében azonban esztétikai problémát jelent, ezért indokoltnak tartjuk az érintett termékek körének visszahívását és a termékek vizsgálatát” – írták. A cég szerint
bár időben intézkedtek a visszahívásról, elképzelhető, hogy a kiskereskedelmi forgalomba is eljuthattak az
érintett sorozat darabjai.
http://www.elelmiszer.hu/fmcg_szakmai_hirek/cikk/tobb_tizezer_palack_asvanyvizet_hivott_vissza_a_
szentkiralyi

***

Élelmiszerbiztonsági tananyagot készített négy hazai felsőoktatási intézmény
Élelmiszerbiztonság tananyag készült négy magyarországi felsősoktatási intézmény fejlesztésében. A projektben a
debreceni, a szegedi, nyugat-magyarországi egyetem, valamint az egri főiskola vett részt. Az angolul és magyarul
elkészült tananyagot nappali és levelező oktatásban, alap- és mesterképzésben szeretnék tanítani. A megszerzett
tudást az élelmiszer-előállításban, élelmiszer-feldolgozásban, táplálkozástudomány területén lehet majd hasznosítani. A négy felsőoktatási intézményen belül 17 kar vett részt a fejlesztésben, bölcsészek, orvosok, mezőgazdászok,
élelmiszeripari szakemberek, táplálkozástudósok dolgoztak a projekten. A projekt egyik törekvése volt az is, hogy
az előállított élelmiszeripari termékek megbízhatóságáról tanúsítványt lehessen kiállítani.
http://www.origo.hu/tafelspicc/kozelet/20150622-biztonsagban-lehet-a-magyar-elelmiszer-tananyag-iskola.
html

***

Kiemelt élelmiszerbiztonsági témájú hírek a külföldi médiában /
Food Safety in focus in the international media
Műanyag kínai rizsről cikkeznek az ázsiai hírlapok
Újabb élelmiszerbotrány ütötte fel a fejét a közelmúltban, Kínában. Híradások szerint hamis rizs jelent meg az
ázsiai ország piacán, amelyet állítólag burgonya és ipari, szintetikus gyanta keverékéből állítottak elő. Úgy tudni, hogy a hamis szemeket nem lehet megkülönböztetni a természetes rizstől nyers állapotukban. Az egyetlen
módja annak, hogy kiderüljön „mesterséges rizsről” van szó, ha megfőzzük, ugyanis főzés után is kemény és
nehezen emészthető marad. Az egyik publikáció kifejtette: a műanyag rizsből készült leves tetején egy műanyag
réteg jelenik meg, ami melegítés hatására megég. Az egészségügyi szakemberek arra igyelmeztetnek, hogy
ezeknek a szemeknek az elfogyasztása tönkreteheti az emésztőrendszert. A Kínai Éttermek Szövetségének egy
képviselője szerint, ha három tál ilyen műanyag rizst elfogyasztunk, az felér egy nejlonzacskó elfogyasztásával.
Hamis rizsről szóló hírek pár éve már a közösségi média oldalain is keringenek. Először arról cikkeztek, hogy
34.
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Kína pár tartományába történt disztribúció, de az emberek most attól félnek, hogy más ázsiai országokba is
szállítottak a termékből; ugyanis pletykákat hallani pl. Szingapúrba, Indonéziába, Vietnámba és Indiába történő exportról is. A maláj kereskedelemért felelős miniszter szerint fontos, hogy az emberek ne essenek pánikba,
mert a hírek egyelőre nem megerősítettek. Hozzátette: további nehézséget jelent, hogy a műanyag rizst még
nehezebb lesz kiszűrni, ha normál rizzsel keverik.
http://www.odditycentral.com/foods/chinese-companies-accused-of-selling-potentially-deadly-plastic-rice.
html

***

40 éve lejárt, fagyasztott húst csempészett több bűnbanda Kínában
A bűncselekményben 14 különböző bűnbanda vett részt, akik több mint 100.000 tonna húst csempésztek
körülbelül 483 millió dollár értékben. A júniusi rajtaütés során kiderült, hogy több mint 14 kínai tartomány
és régió érintett, valamint, hogy többek között csirke szárnyat, marha- és sertéshúst próbáltak meg az elkövetők értékesíteni. A lefoglalt termékek egy része fagyasztott volt, és a címkén lévő jelölés szerint sok közülük
még az 1970-es években járt le – a kínai állami tulajdonban lévő China Daily szerint. Több esetben olyan
húsokat értékesítettek, amelyek számtalanszor kiolvadtak és többszöri újrafagyasztást követően, hűtőkocsi
nélkül érték el az értékesítési pontokat. Az elmondások szerint a legtöbb húst Brazíliából és Indiából szállították, Vietnámon, valamint Hong Kongon keresztül. A húsokat éttermeknek és szupermarketeknek történő
értékesítésre szánták.
http://www.chinadaily.com.cn/china/2015-06/24/content_21085070.htm

***
Élelmiszerbiztonsági tanácsok viharok idejére
Az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériumának (USDA) Élelmiszerbiztonsági és –felügyeleti Hivatala
(FSIS) élelmiszerbiztonsági ajánlásokkal látta el az észak-amerikai Appalache-hegység környékén élőket a várható nagy erejű viharok miatt. Az Országos Meteorológiai Szolgálat bejelentése alapján súlyos viharok érkezése
várható a Közép-Appalache-hegység és az Ohio-völgy környékén, valamint számos más közeli térségben is.
A nagy erejű vihar mellett erős szélre és jégesőre is igyelmeztetnek, de akár tornádóra is lehet majd számítani. Az ilyesfajta időjárási viszonyok áramkimaradáshoz vezethetnek, amely veszélyezteti a tárolt élelmiszerek
biztonságosságát. Ezért az FSIS jó tanácsaival látja el a lakosságot, hogy megelőzhessék az élelmiszer eredetű
megbetegedések kialakulását, és azt hogy kárba vesszen a sok élelmiszer.
http://www.foodsafetynews.com/2015/06/food-safety-advice-for-those-experiencing-severethunderstorms/#.VYv1Exvtmko

***
34-en betegedtek meg Kanadában csirkék okozta Salmonella járványtól
A hírek szerint legalább 34 ember betegedett meg a kanadai Alberta három tartományában Salmonella
Enteritidis által, amelyet élő csirkék terjesztettek. A Kanadai Népegészségügyi Intézet (PHAC) nyomozása még
35.

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. 06/2015
Kiadva/Issued: 30/06/2015

w w w. n e b i h . g o v. h u
2015. évi 06. szám

Élelmiszerbiztonság a médiában / Food safety in the media
folyamatban van, de annyi már biztos, hogy az összes jelentett beteg élő kiscsirkékkel érintkezett az eset előtt.
Élő csirkék máskor is okoztak már humán megbetegedést, pl. 2014-ben az USA-ban 363 embert betegítettek
meg szárnyasok Salmonella által. Salmonella fertőzés miatt a leginkább veszélyeztetett csoportok az öt évnél
iatalabb gyerekek, az idősek, terhesek és a legyengült immunrendszerrel rendelkezők. A PHAC sajtóközleménye szerint a gyerekek fokozottan ki vannak téve a veszélynek, mivel ők előszeretettel játszanak kiscsirkékkel,
simogatják azokat és gyakran nem mossák meg kezüket utána. A Salmonella fertőzés tünetei közé tartozik a
láz, hidegrázás, hasmenés, hasi görcsök, fejfájás, hányinger, hányás. Habár a Salmonella fertőzést legtöbbször
szennyezett élelmiszerrel hozzák összefüggésbe, az élő állatok ugyancsak terjeszthetik a kórokozókat pl. székletük által.
http://www.foodsafetynews.com/2015/05/34-sickened-in-canadian-salmonella-outbreak-linked-to-chicksfrom-alberta-hatchery/#.VW8DNtLtmko

***

Élelmiszerbiztonsági problémák a tengerjáró hajókon
Évente több mint 22 millió utassal a tengerjáró hajós vakációk népszerű módjai a kikapcsolódásnak, ugyanakkor a könnyen terjedő, fertőző, élelmiszer eredetű megbetegedések megfelelő helyszíne is egyben – a ProPublica
egy új tanulmánya és interaktív felülete szerint. Tavaly több mint 1700 megbetegedettet (mind utasok, mind
pedig a legénység tagjai) számoltak, akik tengerjáró hajókon lettek rosszul. Az esetek többségében norovírus
okozta a járványt, amely könnyen továbbítódik élelmiszer és víz által, valamint terjed emberről-emberre, és
leggyakrabban hányással jár. Abban, hogy norovírus járvány alakuljon ki egy ilyen hajón több tényező is szerepet játszik. Egyrészt nagyszámú embertömeg utazik kis helyen összezárva napokig, vagy akár hetekig. Másrészt elég egy-két fertőzött egyénnek jelen lennie ahhoz, hogy domino-efektus alakuljon ki, és a járvány elérjen
több ezer embert a fedélzeten. És nem utolsó sorban a közös használati cikkek, fürdőhelyiségek, svédasztalos
étkezések tökéletes lehetőséget nyújtanak a fertőző betegség terjedésének. A norovírus megbetegedések bárhol
előfordulhatnak és a valóságban az ilyen hajókon történő esetek csupán az egy százalékai az összes előforduló
esetnek, azzal a különbséggel, hogy pl. egy repülőút esetében az utasok a pár órás repülőút után leszállnak és
távoznak, addig a hajós utazásokon a tünetek hamar megjelennek, könnyen terjednek és gyorsabban derül ki
a megbetegedés ténye.
http://www.foodsafetynews.com/2015/05/propublica-study-dishes-on-cruise-ship-food-safety-problems/#.
VXAEzdLtmko

***

Harmonizálnák az éttermek rangsorolására használt applikációk pontozórendszerét
Ma már számos olyan okostelefon applikáció (pl. Yelp, Urbanspoon) létezik, amelyek élelmiszerhigiéniai és –
biztonsági szempont alapján rangsorolja az éttermeket, így azok segítségével könnyebben kiválaszthatjuk, hogy
éppen melyik étteremben szeretnénk elfogyasztani ebédünket. Az alkalmazások segítségével azonnal láthatjuk,
ha egy adott vendéglátóegység kiváló minősítést kapott, vagy esetleg megbukott a legutóbbi közegészségügyi
ellenőrzésen, de még azt is, ha konyhája élelmiszer eredetű megbetegedés forrása volt. Azonban jelenleg az
egészségügyi tisztviselők világszerte különböző pontozási rendszerben dolgoznak. Néhányan a 0-5ig ponto36.
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zási skálát használják, míg mások ABC minősítési rendszert alkalmaznak, vagy a piros – sárga – zöld jelzések
feltüntetését. Többen a 0-100 skálázást végzik, amely esetben a 100 a legjobb pontszám, míg mások pont az
ellenkezőjét alkalmazzák, a 0 jelenti a legkevesebb hibát. Az élelmiszerbiztonságot szem előtt tartó fogyasztók számára ezért ez a sokféle pontozási rendszer nehezen értelmezhető, hiszen egy sárga jelzés hogyan öszszehasonlítható egy C betűvel, vagy egy 3 ponttal az 5-ből? Ezért a Socrata nyílt adatbázisú szotver vállalat,
amely kezdeményezését júniusban ismerteti a helyi és állami egészségügyi intézményekkel, egy standardizált
étterem-ellenőrzési pontozási rendszert dolgoz ki, amelynek LIVES a neve. Ez az új rendszer nem helyettesíti
a felügyelői vizsgálatokat, csupán egy fordítóeszköz, amely harmonizálja a különböző pontozási rendszereket,
egy 0-100-ig terjedő közös nyelvre.
http://www.foodsafetynews.com/2015/05/data-software-company-aims-to-revolutionize-access-torestaurant-inspection-scores/#.VW8C4NLtmko

***
Zéró tolerancia kérelem növényvédőszer-maradékokra bébiételekben Új-Zélandon
Egy új-zélandi csoport petíciókat gyűjtött, hogy ne kerülhessen növényvédőszer-maradék a csecsemőtápszerekbe és bébi ételekbe. Az esetet május végén az új-zélandi parlament tárgyalta, de az illetékes Elsődleges
Termelés Bizottsága (PPC) állítólag nem tett lépéseket az ügyben. A Biztonságos Élelmiszer Kampány (SFC)
szervezet – amely a petíciót indítványozta – megjegyezte, hogy az Európai Bizottság nem engedélyezi a kimutatható növényvédőszer-maradékok jelenlétét bébiételekben az EU országaiban. A petíciót több mint 4300 újzélandi nevében nyújtották be, és sürgetik a parlamentet, hogy országuk is kövesse az EU irányelveket. A zéró
tolerancia elvének kérelme mellé az SFC arra is kéri a kormányt, hogy egy szélesebb körű, bébiételekben lévő
szermaradék felügyeleti programot indítsanak el. A szervezet azt is elmondta, hogy az új-zélandi bébiétel esetében 533%-kal többször találnak növényvédőszer-maradékot, mint az EU-ban, ahol átlagban kevesebb, mint
a minták 6%-a tartalmazott ilyen szereket azt elmúlt hat évben.
http://www.foodsafetynews.com/2015/05/new-zealand-group-seeks-zero-tolerance-for-pesticide-residuesin-baby-food/#.VW8CedLtmko

***

Veszélyes domoinsav szint tengergyümölcseiben, Kaliforniában
Néhány fajban talált domoinsav veszélyes szintje miatt a Kaliforniai Közegészségügyi Minisztérium (CDPH)
azt javasolja a fogyasztóknak, hogy ne fogyasszanak Monterey és Santa Cruz államokban betakarított éti és
egyéb kagylókat, halászott szardellát és szardíniát, vagy rákok belsőségeit. A puhatestű, kéthéjú kagyló, valamint a szardella és szardínia fogyasztása aggodalomra ad okot, mivel emésztőrendszerükben toxin termelődik,
és ezeket a tengeri étel termékeket általában kizsigerelés nélkül fogyasztják. A helyi hatóságok együttműködésben a helyi halászokkal és halkereskedőkkel azon dolgoznak, hogy ne kerülhessenek a nemrégiben halászott
szardellák és szardíniák a humán élelmiszerellátásba. A domoinsav mérgezés tünetei általában 30 perc és 24 óra
közötti időtartamban jelennek meg tengeri ételek fogyasztása után. Enyhe esetekben a tünetek lehetnek hányás,
hasmenés, hasi görcsök, fejfájás, szédülés, amely tünetek néhány napon belül megszűnnek. Súlyos esetekben az
áldozatoknál légzési nehézségek, zavartság, tájékozódási zavar, szív és érrendszeri problémák, görcsrohamok,
37.
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túlzott hörgőváladék képződés, maradandó rövidtávú memóriazavar (ezt az állapotot nevezik amnéziás kagylómérgezésnek), kóma is felléphet, vagy akár halál is előfordulhat.
http://www.foodsafetynews.com/2015/06/dangerous-domoic-acid-levels-prompt-seafood-warning-incalifornia/#.VXAD1tLtmko

***

Viták a konzervek BPA tartalma miatt
A biszfenol-A (BPA) egy olyan kémiai összetevő, amely megtalálható a műanyag palackokban és élelmiszerkonzervek belsejének bevonatában, és amely már jó ideje vitát okoz a szakemberek között feltételezett egészségügyi kockázata miatt. Míg az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszer-ellenőrzési Hatóság (FDA) fenntartja,
hogy a jelenleg alkalmazott BPA mennyiségének szintje biztonságos, addig környezetvédelmi csoportok és
egyéb felek azt állítják, hogy a szintetikus vegyület egészségügyi problémákhoz vezethet. Június elején az
amerikai Környezetvédelmi Munkacsoport (EWG) közzétette listáját 78 konzerv márkáról, amelyek BPA-t
használnak a dobozaik belsejéhez, valamint 31 márkát, amelyek nem. Az EWG 252 konzerv tételt vizsgált
2014. január és augusztus között, amely alapján kidolgozták listájukat, és most arra ösztönzik támogatóikat,
tegyenek lépéseket annak érdekében, hogy a vállalatok beszüntessék a BPA használatát. A BPA a tartályok
és tárolók belsejéből az élelmiszerbe oldódik ki, és tanulmányok kimutatták, hogy nyomokban megtalálható
a legtöbb emberi szervezetben. Több tanulmány arról számolt be, hogy a BPA kitettség egy sor súlyos megbetegedéshez vezethet, kezdve a szaporodási kérdésektől a rákig, azonban az FDA más szabályozó szervekkel világszerte, és tudományos intézetekkel (pl. az Amerikai Kémiai Tanács) többször elutasította ezeket az
állításokat, arra hivatkozva, hogy az élelmiszerben lévő mennyiség túlságosan kevés ahhoz, hogy bármilyen
egészségügyi problémát okozzon.
http://www.foodsafetynews.com/2015/06/tests-of-canned-food-brands-reveals-most-have-controversialchemical-in-lining/#.VXAEFdLtmko

***
E. coli miatt halt meg egy 2 éves kisiú Dél-Karolinában
E. coli okozta fertőzés miatt került kórházba egy két éves gyerek az Egyesült Államokban, majd komplikációk
következtében meghalt. A kisiúnál hemolitikus urémias szindróma (HUS) alakult ki, ami súlyos vesekárosodást okozott. Az egészségügyi tisztviselők értesítették a szülőket és az óvoda diákjait, ahova a iú járt, hogy
Shiga-toxin termelő E. coli (STEC) fertőzés gyanúja miatt nyomoznak. Az eset kapcsán összesen nyolc megerősített megbetegedésről adtak hírt, amelyből négy gyerek esetében ugyanazt a baktérium törzset detektálták,
és ketten közülük kórházi kezelésre szorultak. Az érintett óvodát egyelőre bezárták, amíg el nem végezték az
összes óvónő és gyerek esetében a mikrobiológiai vizsgálatokat. Az E. coli fertőzés leggyakoribb tünetei a hasi
görcsök, hasmenés és a hányás.
http://www.foodsafetynews.com/2015/06/seven-e-coli-cases-linked-to-now-closed-south-carolina-daycare/#.
VXaSL9Ltmko

***
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Európai Uniós új jogszabályok / EU legislations
A Bizottság (EU) 2015/943 végrehajtási rendelete (2015. június 18.) szárazbab Nigériából történő behozatalának felfüggesztését célzó sürgősségi intézkedésekről, valamint a 669/2009/EK rendelet I. mellékletének
módosításáról
A Bizottság (EU) 2015/931 végrehajtási rendelete (2015. június 17.) a 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról szóló 1235/2008/EK rendelet módosításáról és helyesbítéséről
A Bizottság (EU) 2015/917 végrehajtási rendelete (2015. június 15.) az egyes állatoknak és a friss húsnak az
Európai Unióba való behozatalára engedéllyel rendelkező harmadik országok, e harmadik országok területei
vagy területeinek részei jegyzékeinek, valamint az állat-egészségügyi bizonyítványra vonatkozó követelmények
megállapításáról szóló 206/2010/EU rendelet I. mellékletének Banglades tekintetében történő módosításáról
A Bizottság (EU) 2015/919 végrehajtási határozata (2015. június 12.) a 2009/821/EK határozatnak az állategészségügyi határállomások listája és a Traces állat-egészségügyi egységeinek listája tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2015) 3892. számú dokumentummal történt)
A Bizottság (EU) 2015/896 rendelete (2015. június 11.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található Trichoderma polysporum IMI
206039 törzs, Trichoderma asperellum (korábban T. harzianum) ICC012, T25 és TV1 törzs, Trichoderma
atroviride (korábban T. harzianum) IMI 206040 és T11 törzs, Trichoderma harzianum T-22 és ITEM 908 törzs,
Trichoderma gamsii (korábban T. viride) ICC080 törzs, Trichoderma asperellum (T34 törzs), Trichoderma
atroviride I-1237 törzs, geraniol, timol, szacharóz, vas(III)-szulfát, vas(II)-szulfát és folsav MRL-jei tekintetében történő módosításáról
A Bizottság (EU) 2015/897 végrehajtási rendelete (2015. június 11.) a tiamin-hidroklorid és a tiamin-mononitrát
valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről
A Bizottság (EU) 2015/908 végrehajtási rendelete (2015. június 11.) a 798/2008/EK rendelet I. mellékletének az
egyes baromiáruk Unióba történő behozatala vagy Unión keresztül történő átszállítása céljából engedélyezett
harmadik országok, területek, övezetek és területi egységek jegyzékében a Kanadára vonatkozó bejegyzésnek
az erősen patogén vírustörzsek okozta madárinluenzával kapcsolatban történő módosításáról
A Bizottság (EU) 2015/911 végrehajtási határozata (2015. június 11.) a 2007/777/EK határozat II. mellékletének a húskészítmények, kezelt gyomor, hólyag és belek Unióba történő behozatalára engedélyezett harmadik
országok vagy részeik jegyzékében a Kanadára vonatkozó bejegyzésnek az erősen patogén vírustörzsek okozta
madárinluenzával kapcsolatban történő módosításáról (az értesítés a C(2015) 3790. számú dokumentummal
történt)
39.
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A Bizottság (EU) 2015/892 végrehajtási határozata (2015. június 9.) egy tőkés récéket tartó portugáliai gazdaság alacsony patogenitású madárinluenza elleni megelőző védőoltási tervének jóváhagyásáról, valamint az
említett baromik és az azoktól származó termékek mozgásának korlátozására vonatkozó bizonyos intézkedésekről (az értesítés a C(2015) 3745. számú dokumentummal történt)
A Bizottság (EU) 2015/893 végrehajtási határozata (2015. június 9.) az Anoplophora glabripennis (Motschulsky)
Unióba történő behurcolásának és Unión belüli terjedésének megelőzésére irányuló intézkedésekről (az értesítés a C(2015) 3772. számú dokumentummal történt)
A Tanács (EU) 2015/890 határozata (2015. június 8.) az EGT Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás II.
mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításával kapcsolatban az Európai Unió nevében elfogadandó álláspontról (Új élelmiszerek)
A Bizottság (EU) 2015/864 végrehajtási rendelete (2015. június 4.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
alapján az Európai Vegyianyag-ügynökség részére izetendő díjakról szóló 340/2008/EK rendelet módosításáról
A Bizottság (EU) 2015/861 végrehajtási rendelete (2015. június 3.) a kálium-jodid, a vízmentes kalcium-jodát és a bevont, granulált vízmentes kalcium-jodát valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő
engedélyezéséről
A Bizottság (EU) 2015/846 rendelete (2015. május 28.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
II. és III. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található acetamiprid, ametoktradin,
amiszulbróm, bupirimát, klofentezin, etefon, etirimol, luopikolid, imazapik, propamokarb, piraklosztrobin és
tau-luvalinát maradékanyag-határértéke tekintetében történő módosításáról
A Bizottság (EU) 2015/845 rendelete (2015. május 27.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II.
és III. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található azoxisztrobin, klorantraniliprol,
ciántraniliprol, dikamba, difenokonazol, fenpiroximát, ludioxonil, glufozinát-ammónium, imazapik, imazapir,
indoxakarb, izoxalutol, mandipropamid, pentiopirád, propikonazol, pirimetanil, spirotetramát és trinexapak
maradékanyag-határértéke tekintetében történő módosításáról
A Bizottság (EU) 2015/819 végrehajtási határozata (2015. május 22.) a 64/432/EGK tanácsi irányelv F. mellékletének a szarvasmarhafélék és a sertések Unión belüli kereskedelmében alkalmazandó állat-egészségügyi
bizonyítványminták formátuma tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2015) 3304. számú dokumentummal történt)
A Bizottság (EU) 2015/820 végrehajtási határozata (2015. május 22.) az egyes tagállamokban előforduló afrikai
sertéspestissel kapcsolatos járványügyi intézkedésekről szóló 2014/709/EU végrehajtási határozat módosításáról (az értesítés a C(2015) 3373. számú dokumentummal történt)
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A Bizottság (EU) 2015/826 határozata (2015. május 22.) a nitrit egyes húskészítményekhez történő hozzáadásával kapcsolatban Dánia által bejelentett nemzeti rendelkezésekről (az értesítés a C(2015) 3526. számú dokumentummal történt)
A Bizottság (EU) 2015/830 rendelete (2015. május 28.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)
A Bizottság (EU) 2015/838 végrehajtási határozata (2015. május 28.) a 2014/909/EU végrehajtási határozatnak
a kis kaptárbogár elleni védekezésre vonatkozó intézkedések olaszországi alkalmazásának meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2015) 3558. számú dokumentummal történt) (EGTvonatkozású szöveg)
A Bizottság (EU) 2015/868 rendelete (2015. május 26.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
II., III. és V. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található 2,4,5-T, barbán, binapakril,
bromofosz-etil, kamfeklór (toxafén), klórbufám, kloroxuron, klozolinát, DNOC, diallát, dinoszeb, dinoterb,
dioxation, etilén-oxid, fentin-acetát, fentin-hidroxid, lucikloxuron, lucitrinát, formotion, mekarbám,
metakrifosz, monolinuron, fenotrin, profám, pirazofosz, quinalfosz, rezmetrin, teknazén és vinklozolin maradékanyag-határértéke tekintetében történő módosításáról
Helyesbítés a réz-bilizinát valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről szóló,
2014. november 17-i 1230/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelethez (HL L 331., 2014.11.18.)
Helyesbítés a madárinluenza elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedésekről és a 92/40/EGK irányelv
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2005. december 20-i 2005/94/EK tanácsi irányelvhez (HL L 10., 2006.1.14.)
Hazai jogszabályok / Hungarian legislations
25/2015. (V. 27.) FM rendelet a földművelésügyi miniszter által adományozható díjakról és más elismerésekről.
Megjelent: MK 2015/72. (V. 27.). Hatályos: 2015.05.28.
28/2015. (V. 28.) FM rendelet a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM
rendelet, valamint a mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatásról szóló 19/2014. (X. 29.) FM rendelet módosításáról. Megjelent: MK 2015/73. (V. 28.). Hatályos: 2015. 05. 29., 2015. 06. 24.
2015. évi LXVII. törvény a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosításáról. Megjelent: MK 2015/77. (VI. 4.). Hatályos: 2015.06.05.
138/2015. (VI. 4.) Korm. rendelet a géntechnológiai tevékenység engedélyezési eljárási rendjéről, valamint az
eljárás során az Európai Bizottsággal való kapcsolattartásról szóló 132/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról. Megjelent: MK 2015/77. (VI. 4.). Hatályos: 2015.06.05.
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28/2015. (VI. 17.) OGY határozat a biológiai sokféleség megőrzésének 2015-2020 közötti időszakra szóló nemzeti stratégiájáról. Megjelent: MK 2015/83. (VI. 17.). Hatályos: 2015.06.18.
2015. évi LXXX. törvény a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény módosításáról. Megjelent: MK 2015/84. (VI. 18.). Hatályos: 2015.07.04.

***
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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