
Szigorúbbá válik a biszfe-
nol besorolása

A biszfenol A (BPA) mestersé-
ges vegyületet immár több mint 
50 éve használják a műanyag- 
iparban. Mindezidáig a BPA-t 
elsősorban a reprodukció 
szempontjából határozták meg 
mérgező anyagként, amely irri-
táló hatással van a légutakra, és 
komoly szemkárosodást, illetve 
bőrérzékenységet is okozhat. 
Az Európai Vegyianyag-ügy-
nökség (ECHA) Kockázatérté-
kelési Bizottsága (RAC) azon-
ban nemrég véleményezte a 
Francia Élelmiszer, Környezet, 
Munkaegészségügyi és Bizton-
sági Ügynökség ajánlását, és 
az ez alapján készülő új osztá-
lyozás szerint az első kategóri-
ában sokkal szigorúbb szabá-
lyozási intézkedéseket hoznak 
majd, valamint kötelezővé 
teszik a BPA felhasználásával 
kapcsolatos megelőző intéz-
kedéseket. Megtiltják továbbá 
az olyan keverék termékek ér-
tékesítését, amelyek BPA-t tar-
talmazhatnak. A többek között 
a CLP-szabályozást (Besoro-
lás, Címképzés, Csomagolás) 
is magában foglaló döntést az 
Európai Bizottság hozza majd 
meg a fent említett vizsgálati 
anyag alapján.

More stringent BPA clas-
sification

Bisphenol A (BPA) is a synt-
hetic chemical used for more 
than 50 years in the plastic 
industry. Until now, BPA has 
been subject to a harmonized 
classification as suspected of 
being toxic for reproduction. 
It is also currently classified 
as irritating to the respiratory 
tract, as a substance that can 
cause serious eye demage 
and may cause sensitization by 
skin contact. The Risk Assess-
ment Committee (RAC) of the 
European Chemicals Agency 
(ECHA) issued an opinion in 
favour of the proposal of AN-
SES (French Agency for Food, 
Environmental and Occupatio-
nal Health and Safety) on the 
basis of all data. A classification 
in category 1 will directly result 
in the application of more strin-
gent regulatory measures, and 
in particular an obligation to put 
in place enhanced preventive 
measures for professional use 
of BPA, or prohibiting the mar-
keting to consumers of mixtu-
res containing BPA. The deci-
sion to include the harmonized 

classification in CLP (Classifi-
cation, Labelling, Packaging) 
settlement will be made by the 
European Comission on the ba-
sis of this review.

Növekvő antimikrobiális 
ellenállás 

Az élelmiszer-eredetű fertőzé-
sek olyan gyakori okozóinál, 
mint a Salmonella vagy a Cam-
pilobacter jelentős ellenállást 
fedeztek fel a gyakran alkal-
mazott antimikrobiális szerek-
kel szemben – az EFSA ECDC 
(Európai Betegségmegelőzési 
és Járványvédelmi Központ) 
2012-es beszámolója szerint. 
Az adatok alapján a kombinált 
rezisztencia a legkritikusabb fon-
tosságú antimikrobiális szerek 
ellen ugyan alacsony maradt, 
tehát a zoonótikus (emberről 
állatra terjedő betegséget ter-
jesztő) baktériumok által oko-
zott komoly fertőzések esetén 
a megfelelő kezelési eljárások 
továbbra is rendelkezésre áll-
nak, ám az a tény, hogy az an-
timikrobiális ellenállás gyakran 
előfordul, aggodalomra adhat 
okot. Amennyiben a bakté-
riumok több antimikrobiális 
szerrel szemben is klinikailag 
ellenállóvá (multi-rezisztenssé) 
válnak, az általuk okozott fertő-
zések kezelése nagyon nehéz-
zé, vagy csaknem lehetetlenné 
válik. Az állatokban és élelmi-
szerekben élő baktériumok-
nál tapasztalt antimikrobiális 
rezisztencia (AMR) kifejlődése 
ráadásul az emberi betegségek 
kezelését is nehezítheti, hiszen 
az ellenálló baktériumgének 
áttevődhetnek az állatról vagy 
élelmiszerről az emberre. 

Increasing antimicrobial 
resistance 

The bacteria most frequently 
causing food-borne infecti-
ons, such as Salmonella and 
Campylobacter, show “signifi-
cant resistance” to common 
antimicrobials, according to 
the EFSA ECDC (European 
Centre for Disease Control) 
Summary Report in 2012. Data 
show that combined resistan-
ce (co-resistance) to critically 
important antimicrobials rema-
ins low. While this means that 
treatment options for serious 
infections with these zoonotic 

bacteria are available in most 
cases, the fact that antimicro-
bial resistance was commonly 
detected is cause for concern. 
If bacteria become clinically re-
sistant to several antimicrobials 
(multidrug-resistance), treating 
the infections they cause can 
become more difficult or even 
impossible. In addition, the 
development of antimicrobial 
resistance (AMR) in bacteria 
in animals and food can also 
compromise the effective treat-
ment of human infections, as 
resistant bacteria genes may 
be transferred to humans from 
animals and food. 

Peszticidek és védett termé-
nyek – az EFSA környezet-
védelmi kockázatértékelési 
útmutatója

Az Európai Élelmiszerbizton-
sági Hatóság (EFSA) legújabb 
útmutatója ahhoz kíván meg-
felelő keretet biztosítani, hogy 
az üvegházakból származó 
termények által a környezet-
be kerülő növényvédő szerek 
környezeti kockázatelemzését 
a megfelelő módon el lehessen 
végezni. A dokumentum ren-
delkezik arról, hogyan és mikor 
kell értékelni a földbe, talajvíz-
be, felszíni vizekbe vagy éppen 
a levegőbe jutott növényvédő 
szereket. Azzal is foglalkozik, 
milyen elemeket kell tartal-
mazniuk a környezetvédelmi 
kockázatértékelés expozíciós 
forgatókönyveinek – legyen 
szó talajhoz kötött, vagy talaj 
nélküli művelési rendszerről. 
Ez az útmutató hozzájárul az 
EFSA jelenleg is zajló munkájá-
hoz, amelynek középpontjában 
a növényvédő szereknek a kör-
nyezet-egészségügy területén 
betöltött szerepe áll.

Pesticides and protected 
crops – EFSA presents 
environmental risk assess-
ment guidance

New guidance from the 
European Food Safety Aut-
hority (EFSA) provides a 
framework for carrying out en-
vironmental risk assessment of 
pesticides emitted from pro-
tected crops those grown in 
greenhouses and under cover. 
The document provides assi-

stance on how and when to 
assess pesticide emissions into 
soil, surface water, groundwa-
ter and the air. It also addres-
ses what elements should be 
used in exposure scenarios for 
risk assessment – both for soil-
bound and soil-less cultivation 
systems. The guide contributes 
to EFSA’s ongoing work in the 
field of pesticides for the pro-
tection of environmental health.

Éttermi viselkedésformák

Az Élelmiszer-ellenőrző Ható-
sága (FSA) nemrég tett közzé 
egy rendkívül időszerű tanul-
mányt az allergiás és különbö-
ző ételintoleranciában szenve-
dő fogyasztók lehetőségeiről 
és éttermi étkezési szokásairól. 
Mindennek hátterét az Európai 
Unió Élelmiszer-Információs 
Szabályozása (FIC) hamaro-
san életbe lépő rendelete adja: 
2014. december 13-tól az élel-
miszeripari vállalkozások (be-
leértve az élelmiszerboltokat 
és az éttermeket is) kötele-
sek tájékoztatni a vásárlókat, 
amennyiben a meghatározott 
14 allergén közül valamelyik 
a nem csomagolt és címkével 
nem ellátott élelmiszerek ösz-
szetevőjét alkotja. Annak tekin-
tetében, hogy a tájékoztatást 
milyen módon kötelesek meg-
adni a fent említett kereskedel-
mi egységek, még meglehe-
tősen rugalmas a rendelet. Az 
EU FIC által belistázott, szóban 
forgó 14 allergén a következő: 
a glutént tartalmazó gabonafé-
lék, a rákfélék, a puhatestűek, 
a tojás, a földimogyoró, a dió, 
a szója, a tej, a mustár, a sze-
zámmag, a zeller, a csillagfürt, 
továbbá a 10 mg/L, illetve 10 
mg/kg szintet meghaladó kén-
dioxid.

Eating out behaviours

The Food Standards Agency 
(FSA) has commissioned a 
topical new study on unders-
tanding the choices and eating 
behaviours of food allergic and 
intolerant consumers when ea-
ting out. From 13. December 
2014, food businesses, inclu-
ding delicatessens and restau-
rants, will be required to provi-
de information on the presence 
of fourteen allergens if used as 
deliberate ingredients in foods 
that are not packed. This is be-
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cause the European Union (EU) 
Food Information Regulation 
(FIC) come into force. However, 
there is flexibility as to how this 
information is provided that this 
study will explore. The fourteen 
allergens as listed in the EU FIC 
are cereals containing gluten, 
crustaceans, mollusc, eggs, 
fish, peanuts, nuts, soya, milk, 
celery, mustard, sesame, lupin 
and sulhure dioxide at levels 
above 10mg/kg or 10 mg/litre.

Kanadában nem tartanak az 
akrilamidtól

A Kanadai Élelmiszer-vizsgálati 
Ügynökség (CFIA) különbö-
ző élelmiszeripari termékeken 
végzett márciusi rutinellenőr-
zése során egyetlen egy ma-
gas szénhidrogén-tartalmú 
élelmiszer-mintában sem talál-
tak a biztonságos határértéket 
meghaladó szintű akrilamidot. 
A mesterségesen előállított 
akrilamidot számos területen 
használják, például a víztisztí-
tásban, a ragasztógyártásban, 
a papír- vagy a kozmetikai 
iparban. Természetes módon 
főleg azokban a nagy szén-
hidrogén-tartalmú ételekben 
fordulhat elő, amelyeket magas 
hőfokon kezeltek.

Canada: no concerns for 
acrylamide

As part of the Canadian Food 
Inspection Agency’s (CFIA) 
routine testing of various food 
products, a study released 
March 21 did not find acrylami-
de in any samples of high car-
bohydrate foods at levels that 
would be considered unsafe 
consumption. Acrylamide is an 
industrian chemical produced 
for a variety of uses such as 
water treatment, and the pro-
duction of glue, paper and cos-
metics. It may also be formed 
naturally, but unintentionally, in 
high carbohydrate foods whi-
ch are cooked or processed at 
high temperatures (e.g., fried, 
baked, toasted, grilled and ro-
asted).

Hepatitis A vírust találtak Új 
Zélandon

Az Új Zéland-i Kiemelt Iparágak 
Minisztériuma (MPI) nemrég ar-

ról tájékoztatta a fogyasztókat, 
hogy egy kisebb mennyiségű 
nyers gyümölcsszállítmány 
Hepatitis A vírussal fertőződ-
hetett. A gyümölcsök nem im-
portból származtak, az orszá-
gon belül termesztették azokat, 
és egy darab sem hagyta el Új 
Zélandot. Mivel a minisztérium 
szerint a fertőzés veszélye vi-
szonylag alacsony, az MPI leg-
inkább megelőzési céllal jelezte 
a hírt a lakosság felé, hogy aki 
esetleg érintett lehet, időben 
orvoshoz fordulhasson. 

New Zealand: Potentional for 
Hepatitis A in some Fruit

The New Zealand ministry for 
Primary Industries (MPI) has 
cautioned New Zealand con-
sumers that a small quantity 
of fresh fruit sold late Februa-
ry and early marc carries a re-
latively low risk that it has been 
contaminated with Hepatits A 
virus. MPI is issuing this infor-
mation as a precaution so that 
people with any related con-
cerns about their health can 
contact their doctor. All fruit 
involved in this case was for 
domestic New Zealand supply 
and has not been exported. 
The possibility of infection is 
relatively low.

USA: Mindenki számára elér-
hatő Salmonella-adatbázis

Az amerikai Járványügyi és 
Megelőzési Központ (CDC) 
jelentése szerint mostantól a 
nagyközönség számára is elér-
hetővé válik az elmúlt negyven 
év mérgező ételekkel kapcso-
latos adatbázisa. Az adatok, 
amelyeket az állami és szövet-
ségi egészségügyi hivatal gyűj-
tött össze, bőséges információt 
szolgáltat a Salmonelláról is, 
az egyik legfontosabb élel-
miszer-eredetű baktériumról. 
Az Amerikai Egyesült Államok 
Szalmonella Atlasza névre hall-
gató adatbázis az 1968 és 2011 
közötti időszakban felbukkant 
32, emberekből, állatokból 
vagy egyéb helyről izolált szal-
monellatípust tartalmazza, első 
alkalommal az interneten bárki 
számára elérhető módon. Az 
adatokat népességi, földraj-
zi és számos más kategória 
szerint rendszerezték. A CDC 
becslései alapján a szalmonel-

lózis évente több mint 1,2 millió 
megbetegedést, 23 000 kórhá-
zi kezelést és 450 halálesetet 
okoz.

USA: Salmonella data avai-
lable for all

Forty years of data on a major 
cause of food poisoning is now 
available in the United States to 
the public, the food industry, 
and researchers in a new re-
port from Centers for Disease 
Control and Prevention (CDC). 
Tha data, collected by state 
and federal health official, pro-
vides a wealth of information on 
Salmonella, the top foodborne 
cause of hospitalisations and 
deaths in the United States. 
Available for hands-on web ac-
cess for the first time, the At-
las of Salmonella in the United 
States, 1968-2011 summarizes 
surveillance data on 32 types 
of Salmonella isolates from hu-
mans, animals, and other sour-
ces. The information is organi-
zed by demographic, geogra-
phic and other categories. CDC 
estimates the salmonellosis 
causes more than 1.2 million ill-
nesses each year in the United 
States, resulting in more than 
23,000 hospitalizations and 450 
deaths. 

Németország: kevesebb a 
Szalmonella a pulykában

Az Európa-szerte végzett mé-
rések és a pulykák körében 
végrehajtott Szalmonella-elle-
nőrzések azt mutatják, hogy 
a levágás előtt megvizsgált 
szárnyasokban kevesebb Szal-
monellát találtak, mint az előző 
években – jelentette a Német 
Szövetségi Fogyasztóvédelmi 
és Élelmiszer-biztonsági Hiva-

tal (BVL). Mindazonáltal a zoo-
nótikus kórokozók előfordulása 
az élelmiszer-láncban azt jelzi, 
hogy további intézkedésekre 
van szükség a vágóhidak higi-
éniájának tekintetében. A re-
zisztencia- vizsgálatok ugyanis 
rámutatnak, hogy a haszonálla-
tok körében magasabb az anti-
biotikum-rezisztencia.

Germany: Less Salmonella in 
turkey and turkey meat

The EU-wide measurement 
and Salmonella control mea-
sures in poultry show success, 
according to the German Fe-
deral Office of Consumer Pro-
tection and Food Safety (BVL): 
when turkey at slaughter were 
compared to previous years, 
fewer Salmonella were detec-
ted. However, the results for 
occurrence of zoonotic agents 
along the food chain also indi-
cate that further improvements 
in slaughter hygiene are requi-
red. Resistance studies show 
that there are higher rates of 
antibiotic resistance in farm 
animals.

Alacsony radioaktivitást 
mértek egy Hong Kong-i 
teaszállítmányban

Április 9-én a Hong Kong-i 
Élelmiszer-biztonsági Központ 
(CFS) és Környezethigiéniai 
Minisztérium jelezte, hogy egy 
zöldtea-szállítmány egyik ta-
sakjából vett mintájában egy 
radioanalitikai vizsgálat során 
alacsony szintű radioaktivitást 
érzékeltek. A szóban forgó ter-
mék nem került kereskedelmi 
forgalomba Hong Kong-ban, a 
CFS pedig felvette a kapcsola-
tot az importcéggel, hogy utá-
najárjanak az esetnek.

Hong Kong: Low level radio-
activity in Japanese tea bag

On 9 April, the Centre for Food 
Safety (CFS) of the Hong Kong 
Food and Environmental Hygie-
ne Department detected a gre-
en tea bag sample, imported 
from japan and collected at im-
port level for radiation testing, 
with low levels of radioactivity. 
The product concerned had not 
entered the local market. The 
CFS has consulted with the im-
porter concerned to follow up 
on the case. 
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A 2014. évi 4. szám tervezett tartalma
The planned content of the issue No 4 of 2014

Szerkesztőségünkbe folyamatosan érkeznek kéziratok, amelyek közül Szerkesztőbizottságunk véle-
ménye alapján választjuk ki a soron következő lapszámok tartalmát. Az Élelmiszervizsgálati Közlemé-
nyek 2014. évi 3. számába tervezett kéziratok közül az alábbiakat a 4. számban fogjuk megjelentetni:

Our Editorial Room is continuously receiving manuscripts. From these papers we are selecting the 
content of the next issue based on the opinion of the members of Editorial Board. From the planned 
articles chosen to issuing in the third number of 2014, will appear in the fourth issue:

•	 Alakfelismerési kutatások néhány eredménye érzékszervi élelmiszerminősítő módszerek tovább-
fejlesztéséhez sütőipari termékekre (Molnár Pál) 
Some results of pattern recognition research for the improvement of sensory food testing meth-
ods of bakery products (Pál Molnár)

•	 A fűszerpaprika mikrobiológiai paramétereinek jogszabályvizsgálata, valamint szerbiai gyakorlati 
alkalmazása (Kovács Sárkány Hajnalka és Kovács Vilmos) 
Legal regulation of paprika laws for the microbiological parameters of paprika, and their practical 
application in Serbia (Hajnalka Kovács Sárkány and Vilmos Kovács)

•	 Búza szemkeménységének meghatározása magmérő eljárásokkal (Szabó P. Balázs, Véha Antal, 
Gyimes Ernő) 
Measurement of wheat grain hardness using kernel investigating methods  
(Balázs Szabó P., Antal Véha, Ernő Gyimes)

•	 Nemzetközi és hazai zöldség- és gyümölcsfogyasztás, módszertani kérdések (Székely Géza, 
Losó Viktor, Tóth Arnold) 
International and domestic fruit and vegetable consumption, methodological issues  
(Géza Székely, Viktor Losó, Arnold Tóth)

•	 Hat Szigma az élelmiszertermelésben – a biológiai folyamatok optimalizálásának kihívásai  
(Detert Brinkmann, Rolf Ibald, Thorsten Klauke és Brigitte Petersen) 
Six sigma in the food production – Challenges of optimization of biological processes  
(Detert Brinkmann, Rolf Ibald, Thorsten Klauke és Brigitte Petersen)

A fentieken kívül az év végi számba terveink szerint az alábbi témák közül fogunk választani: 
In addition for the year-end issue we plan to choose the next topics: 

•	 Előrejelző mikrobiológiai modellezés, a kvantitatív mikrobiológiai kockázatbecslés eszköze  
(Farkas József és Mohácsiné Farkas Csilla) 
Predictive microbiological modelling, the quantitative microbiological risk assessment tool 
(József Farkas and Csilla Mohácsiné Farkas)

•	 A mérési hibával összefüggő alapvető meggondolások különös tekintettel a húskészítmények 
vizsgálatára (Körmendy László és Zukál Endre) 
Basic considerations related to the measurement error especially associated with the investiga-
tion of meat products (László Körmendy és Endre Zukál)

•	 Magyarországról származó, különböző vízminták arzéntartalmának vizsgálati tapasztalatai  
(Szigeti Tamás János, Lakos István) 
Analytical experiences of measurement of arsenic content from different, Hungarian origin  
water samples (Tamás János Szigeti, István Lakos)

Az Élelmiszervizsgálati Közlemények Szerkesztősége fenntartja magának a jogot, hogy a soron következő 
lapszámok tartalmát  az előző lapszámban nyilvánosságra hozott tervektől eltérően állítsa össze, amiért 
Olvasóink szíves megértését kérjük.

The Editorial Room of Journal Of Food Investigation keeps the right to modify the content of the next issues 
differently from the previous plan published in former numbers. For this reason we are asking our readers’ 
understanding.

 Dr. Szigeti Tamás János 
 Dr. Tamás János Szigeti
 Főszerkesztő / Editor in chief
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