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Ajánljuk figyelmébe!
Meghívó szakmai napra
MELLÉKLET
APPENDIX
Hamarosan megjelenik az Élelmiszer-biztonság c. folyóirat 2010/2-3. száma

ÍZELÍTŐ TARTALMÁBÓL:
 Interjú Dr. Búza Lászlóval
 Dr. Szeitzné Dr. Szabó Mária: Hogyan süssünk-főzzünk családunknak, vendégeinknek? HACCP a háztartásban
 Dr. Szeitzné Dr. Szabó Mária, Cseh Júlia: Mennyire biztonságosak az energiaitalok?
 dr. Szerleticsné dr. Túri Mária: A koffein megítélése élelmiszer-biztonsági szempontból
 Dr. Biró György: Egy csésze kávé mellett…
 Dr. Krisztalovics Katalin: Kagyló által terjesztett Norovírus-járványok Európában
 Cseh Júlia: Aszalt paradicsom okozhatott hepatitis-A járványokat
 Gál Veronika: A sztívia és legédesebb szteviol glikozidjai
 Zobor Enikő: Védett eredet-megjelölés
 Lakossági tájékoztató anyagok: Itt a nyár!
 MELLÉKLET: Élelmiszervédelmi útmutató vállalkozásoknak
A negyedévente megjelenő folyóirat az Agroinform Kiadónál (1149 Budapest, Angol u. 34; Tel./fax: (1) 220-8331;
e-mail: kereskedelem@agroinform.com) megrendelhető. A korábbi lapszámok honlapunkról letölthetők.

Soon to be published! Food Safety Journal no. 02-03/2010

IN FOCUS:
Interview with László Búza MVD
Mária Szeitzné Szabó: Food safety matters during cooking – HACCP at home
Mária Szeitzné Szabó, Júlia Cseh: How safe are energy drinks?
Mária Szerleticsné Túri: Food safety aspects of caffeine consumption
György Biró: Just a cup of coffee…
Katalin Krisztalovics: Norovirus outbreaks in Europe distributed via clam consumption
Júlia Cseh: Hepatitis outbreaks correlated with semi-dried tomato consumption
Veronika Gál: Stevia and its sweetest steviol glycosides
Enikő Zobor: Protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and
foodstuffs
 Consumer information: Summertime
 APPENDIX: Food defence guidance for food business operators










The Journal can be ordered from Agroinform (1149 Budapest, Angol u. 34; Phone/Fax: (1) 220-8331; E-mail:
kereskedelem@agroinform.com). The latest issues are available online at our homepage.
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tervezete. Az EFSA honlapján keresztül 2010.
július 5-ig van lehetőségük az érintetteknek
észrevételeiket megtenni a tervezethez.

Rövid hírek az EU-ból
News from the European Union

EFSA launches public consultation on
communications strategy

Frissült az EFSA adatbázisa az egészségre
vonatkozó állításokról

EFSA has launched a public consultation on its draft
Communications Strategy 2010 – 2013. The consultation will be open until 5 July 2010.

A közelmúltban frissített adatbázis 4637
egészségre vonatkozó állításról tartalmaz
információkat, amelyek nem a betegségek
kockázatának
csökkentésével,
illetve
a
gyermekek fejlődésével és egészségével
kapcsolatosak („general function” health
claims). Az EFSA értékelésére a Bizottságtól
kapott felkérés után került sor. A korábbi
adatbázisban 4185 állítás szerepelt, most ezt
egészítette ki az EFSA a legutóbb megkapott
452 állítás értékelésével. Az egészségre
vonatkozó állítások értékelésének folyamata
várhatóan 2011 végén zárul.

2008. évi akrilamid-monitoring eredményei
Az EFSA 22 tagállamtól, valamint Norvégiától
kapott adatok alapján elemezte a 2008. évi
élelmiszer-ellenőrzések kapcsán vett minták
akrilamid-szennyezettségét.
Results on acrylamide levels in food from
monitoring year 2008
A total of 22 Member States and Norway submitted
results for acrylamide level in foodstuffs. There were
3461 results reported for foods sampled in 2008.

EFSA publishes the updated database of health
claims

Német koncepció az endokrin diszruptor
hatású növényvédőszerek biztonsági
becslésére

EFSA has published the updated database of general
function claims under Article 13.1 of the Regulation on
Nutrition and Health Claims. This database contains
the 4.637 health claims submitted to EFSA for
evaluation.

A német Szövetségi Kockázatbecslési Intézet
(BfR) 2009 novemberében egy nemzetközi
workshopot szervezett az endokrin diszruptor
hatású növényvédőszerek egészségi kockázatainak értékelése céljából. A megbeszélés
eredményeinek figyelembe vétele mellett a BfR
összeállított egy útmutató-tervezetet, ami alapot
szolgáltathat az ilyen típusú peszticidek uniós
engedélyezési eljárásában.

Nyilvános vitára bocsátották az
EFSA Kommunikációs Stratégiáját
Elkészült az EFSA 2010-2013 időszakra
vonatkozó Kommunikációs Stratégiájának

BfR-proposal for assessment and decision criteria
for pesticides with endocrine disrupting properties
An international workshop on the assessment of
human health risk by pesticides with endocrine
disrupting properties was held at the BfR in Berlin, on
November 11-13, 2009. Considering the workshop
recommendations, a "Draft Concept Paper" has been
provided by the BfR which may be used for the
development of harmonised criteria for the approval of
pesticides with endocrine disrupting properties.
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Tilos a ragasztott húsok előállítása

kiemelt RASFF értesítése röviden összefoglalva:

Az Európai Parlament uniós szinten ellenezte a
ragasztóenzimek ipari alkalmazását. A trombint
tartalmazó
ragasztóenzimek
segítségével
megfelelő alakú és méretű termékek állíthatók
elő. A téma kapcsán megjelent egy összeállítás
az osztrák
élelmiszer-ellenőrző hatóság
honlapján is.

Csehország nem jelölt laktóztartalom miatt
kifogásolt lengyel származású fagyasztott
csirkemell-filét.
Nem jelölt szulfittartalom miatt kifogásolt
garnélarákot Olaszország. A kifogásolt termék
Spanyolországból származik, kubai alapanyaggal.

Meat glue veto
MEP vetoed the proposal to authorise the use of "meat
glue" enzyme bovine/porcine thrombin, which can be
used to stick scraps of meat together. Press release
focusing on this topic, has also been issued by AGES.

Németország kifogásolt indiai szőlőt, annak
klórmekvát-tartalma (1,28 mg/kg) miatt.

Megjelent a március-áprilisi FSAI News

Nem engedélyezett GM tartalom miatt kifogásoltak takarmánynak szánt német repcepogácsát.

Ebben - többek közt - az alábbiakról olvashat:
Útmutató új élelmiszeripari vállalkozóknak; Van
fény a GMO alagút végén? Élelmiszeradalékanyagok közösségi listája; Eyjafjallajökull
vulkán hatásának vizsgálata az ír élelmiszerbiztonságra és mezőgazdaságra; Osztrigafogyasztáshoz köthető Norovírus járvány.

Írország értesítést küldött spanyol kecskesajt
Listeria monocytogenes szennyezettségéről.
Finnország kifogásolt német, festett kávéscsészét, kioldódó ólomtartalma miatt (kioldódás:
0,62-0,65 mg/dm2).

FSAI News published

Jogszabályok

The Newsletter has been published on FSAI’s website.

Legislation

Uniós jogszabályok
News at DG SANCO

A Bizottság 401/2010/EU rendelete (2010.
május
7.)
a
479/2008/EK
tanácsi
rendeletnek a bizonyos
borászati
termékekre
vonatkozó oltalom alatt
álló eredetmegjelölések
és földrajzi jelzések,
hagyományos kifejezések,
valamint
e
termékek címkézése és
kiszerelése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó egyes

Az Európai Bizottság legfrissebb hírei a DG
SANCO honlapján elérhetők.

RASFF notifications

A RASFF események rövid összefoglalói heti
bontásban magyarul honlapunkon rendszeresen megjelennek. Az elmúlt időszak néhány
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részletes szabályok megállapításáról szóló
607/2009/EK rendelet módosításáról és
helyesbítéséről

65/2010. (V. 12.) FVM rendelet a Magyar
Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló
152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet és a kistermelői élelmiszer-termelés, előállítás és értékesítés
feltételeiről szóló 52/2010. (IV. 30.) FVM
rendelet
módosításáról;
megjelent:
MK
2010/75. (V. 12.); hatályos: 2010. 05. 27., 2010.
10. 12.

A Bizottság 2010/266/EU határozata (2010.
április 30.) a 92/260/EGK, 93/195/EGK,
93/197/EGK és 2004/211/EK határozatoknak a
Kína egyes részeiről származó törzskönyvezett
lovak behozatalának és egyes harmadik
országbeli elnevezések kiigazításának tekintetében történő módosításáról

66/2010. (V. 12.) FVM rendelet a növényi és
állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről,
valamint ezek hatósági ellenőrzéséről; megjelent: MK 2010/76. (V. 12.); hatályos: 2010. 05.
27.

A Bizottság 2010/270/EU határozata (2010.
május 6.) a 92/65/EGK tanácsi irányelv E.
melléklete 1. és 2. részének a telepekről
származó állatokra, illetve méhekre és poszméhekre vonatkozó egészségügyi bizonyítványminta tekintetében történő módosításáról

33/2010. (V. 13.) EüM-FVM együttes rendelet
az élelmiszerekkel kapcsolatos tápanyagösszetételre és egészségre vonatkozó állításokkal
kapcsolatos
egyes
szabályokról;
megjelent: MK 2010/78. (V. 13.); hatályos:
2010. 05. 18.

A Bizottság 2010/271/EU határozata (2010.
május 11.) Írországnak az Aujeszky-féle
betegségre jóváhagyott nemzeti ellenőrzési
terveket végrehajtó régiók jegyzékébe történő
felvétele tekintetében a 2008/185/EK határozat
II. mellékletének módosításáról

73/2010. (V. 13.) FVM rendelet a növényvédő
szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V. 15.) FVM
rendelet
módosításáról;
megjelent:
MK
2010/78. (V. 13.); hatályos: 2010. 05. 28.

Hazai jogszabályok
62/2010. (V. 11.) FVM rendelet a hagyományos
különleges terméknek minősülő mezőgazdasági termékek és élelmiszerek elismerésének és
ellenőrzésének rendjéről szóló 15/2008. (II. 15.)
FVM rendelet módosításáról; megjelent: MK
2010/74. (V. 11.); hatályos: 2010. 05. 19.

Rövid hírek az EU-n kívül
News bulletin from third countries

Ochratoxin A csökkentése kávéban
A FAO oldaláról elérhető annak a projektnek a
weboldala, mely a kávé ochratoxin-A tartalmának a csökkentését célozza meg. A kávétermelők, vásárlók és exportőrök számára megelőzési stratégiákat és tanácsokat fogalmaznak meg
a biztonságos és jó minőségű termék előállításához. A honlap egyben a nemzeti intézménye5
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ket is információval és anyagokkal látja el a
megfelelő, penész kialakulásának megelőzését
célzó képzéshez.
Reducing ochratoxin A in coffee
A new website has been launched concerning a
mycotoxin, hazardous to human health that can
sometimes be found in coffee: ochratoxin A (OTA).

A gazdasági válság nehezítheti az éhezés
elleni harcot Európában
A FAO főigazgatója szerint az elmúlt évtizedben Európában és Közép-Ázsiában jelentős
fejlődés történt a szegénység és élelmiszerellátás hiánya elleni küzdelemben, melyben a
kulcsszerepet a mezőgazdaság játszotta,
hangsúlyozta Jacques Diouf a 27. európai
regionális konferencián tartott beszédében.
Economic crisis threatens Europe’s progress on
hunger
The Europe and Central Asia region has achieved
striking success in fighting poverty and food insecurity
over the last ten years, with agriculture playing a key
role, Diouf said in his speech to the 27th FAO Regional
Conference for Europe.

Élelmiszerlánc válságkezelői
keretprogram
A FAO Food Chain Crisis Management
Framework segíti tagjait az élelmiszerláncot
érintő válsághelyzetek értékelésében, kezelésében és kommunikációjában. Az átfogó,
integrált hálózat foglalkozik a megelőzéssel és
korai figyelmeztetéssel, rövid-, közép- és
hosszútávú reakcióval, valamint a hálózat
egységeinek koordinálásával.
Food Chain Crisis Management Framework
Through the Food Chain Crisis Management Framework, FAO assists its membership in their effort to
address the risks to the human food chain.

www.mebih.hu
2010. évi 11. szám/No. 11/2010

Változó gluténmentes-jelölési szabályok
Kanadában
A Health Canada felülvizsgálja az előrecsomagolt gluténmentes élelmiszerek jelölési szabályait. A zabról sokáig azt tartották, hogy a
cöliákiásokban káros egészségi hatást okoz,
ám a Health Canada a közelmúltban megállapította, hogy a betegek többségének szervezete
a tiszta zab kis mennyiségeit tolerálja, sőt
tápanyagtartalma miatt a gluténmentes étrend
értékes része lehet.
Health Canada Seeks Comments on Proposed
Principles for the Revision of the Gluten-Free
Labelling Regulations
Health Canada is seeking input from stakeholders and
the Canadian public on the proposed principles that will
guide the revision of the gluten-free labelling regulations. The consultation is open for comments until July.

Víztisztító csodaszer veszélyessége
A Health Canada felhívta a fogyasztók figyelmét egy, az ivóvíz kezelése céljából forgalmazott termék veszélyességére.
Health Risks Associated with Use of Miracle
Mineral Solution
Health Canada is warning Canadians of the risks to
health associated with use of the unauthorized drug
product, which was distributed to treat drinking water.

Egyéb hírek
Other news
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Amennyiben a hírlevelünkkel kapcsolatosan észrevétele, javaslata van, kérjük, azt a hirlevel@mebih.gov.hu e-mail címen jelezze. A hírlevél szabadon terjeszthető, felhasználható, kivéve az üzleti célú felhasználást, változatlan formában továbbküldhető, azonban kérjük, az abban megjelenő információk felhasználásánál szíveskedjenek
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