Az élelmiszer-biztonság
népszerűsítése

tudományos séget: a nagyszerű állandó kiállításaik, interaktív

HAZAI KÖRKÉP

A szeptember 30-án szervezett Kutatók Éjszakáján a WESSLING Hungary Kft. független vizsgálólaboratórium több programmal is részt vett, ezek
középpontjában pedig az élelmiszerek vizsgálata,
az élelmiszer-biztonság állt.

Az ELTE lágymányosi épülettömbjében az egyetem és a WESSLING fenntartásában működő Elválasztástechnikai Oktató és Kutató Laboratóriumunk
(EKOL) paprikaversenyt rendezett: az érdeklődők
megismerkedhettek az analitikai kémia legalapvetőbb eszközeivel, megnézhették, hogyan is történt
egy igazi, laboratóriumi mérés, nevezetesen a paprikák erősségének a mérése. Rengeteg méregerős
paprika érkezett a laboratóriumba, és a szervezők
nagy örömére számos általános és középiskolás is
ellátogatott a rendezvényre.
Ugyancsak a középiskolás korosztálynak hirdették
meg a Kutatók Éjszakája egyetlen kémiaversenyét a
Klebelsberg Kultúrkúriában, amelynek társszervezője
ezúttal a WESSLING Hungary Kft. volt. A feladatok
és a kísérletek során a szervezők a kémia mindennapi életben betöltött szerepére igyekeztek felhívni
a figyelmet szellemes, demonstratív eszközökkel.
Lássunk néhányat a témák közül: borhamisítás (glicerin kimutatása rézszulfáttal), ételfestékek kromatográfiája, alkoholszonda készítése és működése, a
szójaliszt ureáz-enzim tartalmának kimutatása, hamis tejföl és fogyasztószer felismerése, citromelem
készítése. A verseny sikerére jellemző, hogy nagyon
sokan jelentkeztek és jöttek el rá az ország minden
tájáról (Hódmezővásárhely, Kecskemét, Budapest,
Debrecen, Nyíregyháza, Vác, Győr), a nyertesek pedig értékes ajándékokat kaptak a WESSLING Hungary Kft. felajánlásából.

A pálinkáról a Csodák Palotájában
A Csodák Palotája Óbudán nemrég megnyílt új tudományos bemutatóközpontja, a CSOPA Playbar
igen intenzív programokkal várja a nagyközön-
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játékaik, a szabadulószobák és a lenyűgöző, sok
dimenziós mozitermek kínálata mellé hétről hétre
jelentős tudományos eseményeket is szerveznek.
Nemrég zajlott le a Tudomány Mozaik elnevezésű
program, amelyen Magyarország leginnovatívabb,
tudományt népszerűsítő központjai, intézményei és
programjai mutatkoztak be (így a középiskolásoknak
szánt Laborkaland-Laborintus online kémiaverseny
is több kísérlettel vett részt az eseményen), a Kutatók Éjszakáján ugyancsak százak jártak a Csopában,
ahol mindemellett olyan tudományos előadásokat
is szerveznek, mint a Science Pub: a tudományokat
népszerűsítő eseményen kísérletekkel, látványkoktéllal és előadással várják az érdeklődőket.
A WESSLING Hungary Kft-vel együttműködésben
októbertől a környezetvédelem, az élelmiszer-biztonság és az egészségvédelem területén hangzanak el
előadások a Csodák Palotájában. Nagygyörgy László októberben elhangzott „A pálinkáról tudományos
szemmel” című előadása a pálinka alapanyagai, a
gyümölcs szedése, feldolgozása, cefrézése, a lepárlás és a párlat kezelése témaköreire épült.

Az izgalmas előadássorozat november 17-én Dr.
Szigeti Tamás János előadásával folytatódott. A
WESSLING szakembere az élelmiszerek érzékszervi
vizsgálatának fiziológiai alapjairól beszélt: érzékelés,
ízlelés, szaglás, ízvakság, feketeállomány…stb. Megtudhattuk, mi is az ötödik alapíz, hogyan működik a
nyelvünk, milyen szerepet játszanak az agyban található érzékelési központok, mi az az akciós potenciál, illetve mit kell tudni tudományos szemmel az ízek
világáról.

Nincs „nulla határérték”
Hormonok és növényvédő szerek az ivóvízben?
Bakterológiai veszélyek? Számos, mindannyiunkat érintő kérdést vettek sorra a Magyar Víziközmű Szövetség lapja, a Vízmű Panoráma legfrissebb számában. Dr. Szigeti Tamás János, egy
vízvizsgálatokkal is foglalkozó független laboratórium szakembere szerencsére megnyugtató választ adott...
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A Laborintus online kémiaverseny föld alatti útvesztőjéből a versenyzőknek a térben és az időben ugrálva kell kijutniuk, a világtörténelem nagy tudósainak
segítségével. Az immár második alkalommal meghirdetett internetes verseny célja a kémia és az élelmiszer-biztonság népszerűsítése.
Hogyan főzzük a legjobb tésztát? Mi mindenre jó a
szódabikarbóna? Miért lyukas a sajt? Mi történik a
dinnyével, ha tengervízben hűtjük? Mennyi alkohol
van a kefirben? Mindezekre a kérdésekre választ
kaptak már a Laborkaland immár harmadik éve meghirdetett programjaiba bekapcsolódott diákok ezrei.
A Laborintusba a www.laborkaland.hu oldalon kapcsolódhat be az összes érdeklődő diák és tanár.

Ezzel a kérdésével mindjárt a vizsgálólaboratóriumokkal kapcsolatos egyik legfontosabb témát érintette, nevezetesen a nulla határértéket. Szigeti Tamás János, a WESSLING Hungary Kft. munkatársa
elmondta, hogy az alsó méréshatár a technika fejlődésével folyamatosan egyre lejjebb szorítható. Hozzátette azonban, hogy a nullát sohasem éri el, mert
nulla értéket nem lehet mérni, még akkor sem, hogyha egyre kisebb lépésekben – elméletileg – a végtelenségig közelíthetünk hozzá.
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„Az élelmiszervizsgálatok – köztük a vízé is – valamilyen módon az egészség megtartását, az ezt megalapozó biztonság növelését szolgálják. De egyáltalán meddig, milyen mélységig van értelme megmérni
a dolgokat?” – tette fel a kérdést a magyarországi
vízszolgáltatókat egybegyűjtő Víziközmű Szövetség
lapjának riportere.

Európai egyezmény Budapesten a biztonságos halal-élelmiszerekért
Az iszlám vallás által előírt élelmiszerek és fogyasztási cikkek felügyeleti hatósága és egy
magyarországi független vizsgálólaboratórium
közös rendszere biztosítja a jövőben az iszlám országok piacaira irányuló európai élelmiszerek és
fogyasztási cikkek előállításának ellenőrzését...

Ahhoz, hogy mindezt a helyén tudjuk ezt kezelni,
mérlegelésre van szükség, el kell dönteni, valójában
mit is jelent a finomabb kimutathatóság – tette hozzá a szakember, aki az ivóvízben lévő hormonokról
keringő rémhírek kapcsán kifejtette, hogy azok táptalaja általában az ismeretek hiánya, esetenként az emberi butaság, ösztönzője pedig sokszor olyan üzleti
érdek, amelynek célja, hogy csapvíz helyett valami
mást igyanak az emberek.

Laborintus: kiút a kémia útvesztőjéből

Az október 26-án, Budapesten aláírt nemzetközi
egyezmény értelmében a halal előírásainak és a 21.
századi minőségbiztosítás követelményeinek megfelelő termékeket az európai muszlim fogyasztói közösségek számára és iszlám piacokon egyaránt értékesíteni lehet.

A Laborkaland online kémiaverseny legújabb fordulója október 5-én indult el az interneten. A Laborintus elnevezésű, a játékosokat térben és időben végigvezető kémiaverseny tíz középiskolás
nyertese tavasszal igazi laboratóriumi gépekkel
dolgozhat, majd a Csodák Palotájában kísérletezhet, ahol egyéb életre szóló élményekben is része
lehet.

Az iszlám szent könyve, a Korán rendelkezik az
élelmiszerek és fogyasztási cikkek előállítási, forgalmazási és fogyasztási elveiről. A halal fogalma a
megengedett kategóriába sorolt cikkeket és szolgáltatásokat jelenti, ennek értelmében a hívő muszlimok
a halalnak minősített árut vásárolják és fogyasztják.
Tizenöt évvel ezelőtt a halal áruk forgalma még nem
volt mérhető, ehhez képest a mai adatok dinamikus
növekedést mutatnak, a bruttó forgalom kb. 30%-át
teszik ki (az iszlám világ áru- és szolgáltatásforgalma
2014-es adatok alapján közel 1 trillió USD volt).
Az egyezmény egyik aláírója, Abdalla Sharief, az EU
HALAL FATWA pénzügyi vezetője és az ENSZ bécsi
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tagozata Tudósítók Szövetségének elnöke elmondta,
hogy az elmúlt tíz évben az iszlám világ egyes régiói a
halal árukra vonatkozó irányelveket adtak ki, amelyek
az áru előállításának szakaszait, tárolását, csomagolását, szállítását szabályozzák. Ezek alapján ma már
létezik indonéz, maláj, Egyesült Arab Emírségbeli,
illetve az Iszlám Konferencia Szervezete (OIC) által
meghatározott HALAL-szabvány.
Az EU HALAL FATWA (European Fatwa Council for
Halal Transaction) azért alakult meg Bécsben 2014ben elismert halal hatóságként, hogy a halal elveinek
egy olyan átfogó, európai szintű szabályozását hozza
létre, amelyben az iszlám előírásai mellett helyet kapnak az európai élelmiszer-biztonsági elvek és vizsgálati módszerek is – hangsúlyozta Dr. Mihálffy Balázs (Dr. Abdel Rahmann Mihálffy sejk), az EU HALAL
FATWA elnöke.
Ez a szabályozás a termék-előállítás és -értékesítés
teljes vertikumát magában foglalja, a tudományos,
laboratóriumi és jogi hátteret pedig az egyezmény
másik aláírója, a hazai élelmiszer-biztonságot akkreditált vizsgálataival immár negyed évszázada támogató WESSLING Hungary Kft. szolgáltatja.
Az EU HALAL FATWA és WESSLING közös munkájával két halal szabvány látott napvilágot. Az egyik
alapját az OIC halalra vonatkozó irányelveinek szakmai továbbfejlesztése és az európai élelmiszerbiztonsági normákat magában foglaló rendszer kombinációja adja. A másik önmagában és más regionális halal
szabvánnyal összeillesztve is alkalmazható – mondta a rendszer szakmai kidolgozásában fontos szerepet játszó Dr. Martin Andrea, a WESSLING Hungary
munkatársa. A két szabvány segítségével egyrészt
az OIC irányelveit követő iszlám országok piacai számára lehet megbízható élelmiszerbiztonsági kontrollt
biztosítani, másrészt olyan iszlám országok piacai is
élvezhetik az élelmiszer és fogyasztási cikkek garantált minőségét, ahol eddig más regionális szabályozás van érvényben, vagy semmilyen szabvány erre
vonatkozólag még nem létezik.
A megállapodást az EU HALAL FATWA elnöke és
pénzügyi vezetője mellett Dr. Zanathy László, a WESSLING Hungary Kft. ügyvezető igazgatója írta alá. Az
eseményt megtisztelte részvételével Dr. Erwin Weβling
alapító tulajdonos, valamint Dilara Abdullayeva, a Magyar-Ázsia Társaság elnöke, Kisvárdai Tibor, a 2017ben Magyarországon rendezendő vizes világbajnokságot szervező Bp2017 Nonprofit Kft. szponzorációs
igazgatója és Dr. Micsinai Adrienn, a WESSLING élelmiszer-biztonsági üzletágának vezetője is.
A megjelentek szerint példaértékű és előremutató
egyezmény azért is nagy jelentőségű, mert az ellenőrzés és auditálás mellett az EU HALAL FATWA vallási
felügyelete és a WESSLING laborhálózatának munkája révén elősegíti az európai exportőrök termékeinek
iszlám országok piacain történő értékesítését is.
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A NÉBIH hírei

Valóban cukornádból vannak a Magyarországon kapható nádcukrok
Az egyre népszerűbb barnacukrokat és barna
nádcukrokat vizsgálta legújabb terméktesztjében a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
(NÉBIH). A Szupermenta projekt részeként a hatóság többek között ellenőrizte a cukorkészítmények eredetét, nehézfém és növényvédőszer-maradék tartalmát, valamint megvizsgálta azt is,
hogy valóban több tápanyagot tartalmaznak-e,
mint a közismert, cukorrépából készített fehér
kristálycukrok. A 25 ellenőrzött termékből 15 esetében kellett hatósági eljárást indítani jelölési hiányosságok miatt.
A termékteszten 22 barna nádcukrot és 3 barnacukrot vizsgáltak meg a NÉBIH munkatársai. Ezek közül
20 termék főként külföldről behozott kristályos cukor,
5 pedig kockacukor volt.
A hatóság kockázatbecslés alapján ellenőrizte a termékek ólom, kadmium, higany, arzén és réz, azaz nehézfém szennyezőanyag tartalmát. A kilenc vizsgált
nádcukorból négynél a kimutathatósági határ alatti,
míg öt terméknél elenyésző mértékű értéket mértek
a NÉBIH laboratóriumában. A növényvédőszer-maradékok vizsgálatát 307 különböző hatóanyagra végezték el a szakemberek, de egyetlen készítménynél
sem találtak kifogásolható értéket. Az izotópos mérésekből kiderült, hogy valamennyi nádcukorként megjelölt termék valóban cukornádból készült.
Az is egyértelműen megállapítható, hogy a barnacukrok és barna nádcukrok nem tartalmaznak számottevően több ásványi anyagot, mint a közismert fehér
kristálycukrok. A szacharóz, azaz cukortartalmuk pedig gyakorlatilag megegyezik.
A hatóság szakemberei kifogásolták azokat a termékeket, amelyek bár nem bio élelmiszerek, de a termék
jelölésén a cégnévben mégis a „bio” felirat szerepel,
és az olyan módon volt megjelenítve, hogy a cégnév
a vásárló számára a termék ökológiai eredetét hangsúlyozza, holott az valójában nem biogazdálkodásból
származik. A jelölési problémák miatt a NÉBIH a 25
vizsgált termékből 15-nél hatósági eljárást indított.
Ennek során figyelmezteti a cukrok gyártóit, forgalmazóit a hibák kijavítására.
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További információk és a részletes vizsgálati eredmények elérhetők a NÉBIH Szupermenta termékteszt
oldalán.

20 tonna mézet vont ki a forgalomból a
NÉBIH

Több hónapos előzetes adatgyűjtés után tartott vizsgálatot egy nagykereskedésben, majd annak nyomán
egy mézkiszerelő üzemben a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH). Az ellenőrzés-sorozat eredményeként csaknem 20 tonna idegen cukrot
tartalmazó mézet foglaltak le az ellenőrök.
A szakemberek a nagykereskedő cég által forgalmazott 4 kg-os vegyes virágmézek különböző kiszerelésű tételeiből vettek hatósági mintát. Az akkreditált
laboratóriumi vizsgálatok kimutatták, hogy a megmintázott termékek több mint 30%-ban olyan cukrot tartalmaznak, ami a méhek által gyűjtött mézben
csak kismértékben található meg. Ez az úgynevezett
4 szénatomos cukor csak bizonyos növények nektárjában fordul elő, maximum 7% mennyiségben.
Az ellenőrzést a hatóság a forgalmazó cégnek beszállító mézkiszerelő üzemben folytatta. Itt a megvizsgált
és megmintázott tételek között szintén találtak a
szakemberek – a laboratóriumi vizsgálatok eredménye alapján – hasonló okból kifogásolt készterméket.
Az érintett tételeket – összesen csaknem 20 tonna
mézet – a forgalmazó a hatóság felszólítására vis�szagyűjtötte. Az idegen cukrot tartalmazó termékek
közvetlenül kiskereskedelmi forgalomba nem kerültek, mivel azokat elsősorban élelmiszer-előállító üzemeknek értékesítették.
Az ügyben a NÉBIH további nyomon követési vizsgálatokat végez.

Eddig hét országot érint a Szalmonella járvány
2016. május 1. és október 12. között hét ország
jelentett humán Salmonella Enteritidis fertőzést,
melyből 112 eset igazolt, 148 eset pedig valószínűsíthető volt. Az eseteket Belgiumból, Dániából,
Luxemburgból, Hollandiából, Norvégiából, Svédországból és az Egyesült Királyságból jelentették.
Horvátország egy csoportos esetről számolt be,
ahol egy haláleset történt, amely lehetségesen a
fertőzéssel hozható összefüggésbe. A vizsgálatok
azt igazolták, hogy egy lengyel tojáscsomagoló
központra vezethetők vissza a megbetegedések.
A fertőzés legvalószínűbb forrása tojás lehetett. A
lengyel hatóságok és az érintett tagállamok már
leállították a gyanús tételek forgalmazását.

HAZAI KÖRKÉP

Szakértő és laikus kóstolók kedveltségi vizsgálaton
tesztelték a cukrok küllemét, színét, ízét és illatát. A
kockacukroknál szempont volt az oldódás és az is,
hogy a cukor nem porlik, miközben kiveszik a dobozból. A teszteket nem csak száraz, hanem „limonádé
halmazállapotban” is elvégezték.

Az ECDC és az EFSA fokozott monitoringot (felmérést) javasol a tagállamoknak, így Magyarországnak
is, és felhívták a figyelmet az epidemiológiai, mikrobiológiai és környezeti vizsgálatokra vonatkozó folyamatos információcserére, beleértve a RASFF (Rapid
Alert System for Food and Feed; Élelmiszerekre és
takarmányokra vonatkozó gyors riasztási rendszer)
és az EWRS (Early Warning and Response System;
Korai Figyelmeztető és Gyorsreagáló Rendszer)
rendszereken keresztül érkező bejelentéseket. Az
újabb eseteket jelenteni kell az élelmiszer és ivóvíz
eredetű megbetegedésekkel foglalkozó EPIS-FWD
(Epidemic Intelligence Information System for foodand waterborne diseases) felé is.

Az eset kiterjedtsége, valamint a magas élelmiszer-biztonsági kockázat miatt Zsigó Róbert élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkár már korábban elrendelte a lengyel étkezési tojásszállítmányok
fokozott vizsgálatát. A november 4-ig tartó ellenőrzéssorozat minden hazai tojáscsomagoló és- feldolgozó létesítményt érint. A szakemberek, a nyomon
követhetőség ellenőrzése mellett, valamennyi lengyel
étkezési tojástételből mintát vesznek szalmonella
vizsgálat céljából.

Részletes jelentés a NÉBIH 2015-ös évéről
Elkészült az országos főállatorvos élelmiszerlánc-biztonságról és a felügyeleti díj felhasználásáról szóló éves beszámolója. A 2015-ös év adatait összefoglaló dokumentum átfogó képet nyújt
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az élelmiszerlánc-felügyeletről és a Földművelésügyi Minisztérium (FM) háttérintézményeként
működő Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) tevékenységéről. A tavalyi év mérlege
többek között csaknem hárommillió laborvizsgálat, 1,2 milliárd forint bírság és 2 milliárd forint
ÁFA - adóelkerülés megelőzése.
A Földművelésügyi Minisztérium elkötelezett amellett, hogy a magyar emberek asztalára kiváló minőségű, biztonságos élelmiszerek kerüljenek. A terület
szakpolitikai irányításáért felelős Élelmiszerlánc-felügyeletért Felelős Államtitkárság munkája során törekszik arra, hogy az ágazgat szereplői számára stabil és támogató jogi környezetet teremtsen. Éppen
ezért a rendeletalkotások vagy módosítások során
az államtitkárság a szakmai észrevételek, javaslatok
figyelembe vételével dönt. Az FM mellett az élelmiszerlánc-biztonság felett annak háttérintézménye, a
NÉBIH őrködik.
Az élelmiszerlánc-felügyeleti díj 2012-es bevezetés
óta az országos főállatorvos minden évben elkészíti
jelentését a díj felhasználásról, valamint – a NÉBIH
munkáján keresztül – az élelmiszerlánc-biztonság
helyzetéről. A hivatal a talajvédelemtől a növényvédelmen és az állategészségügyön át a vendéglátásig
2015-ben is folyamatosan ellenőrizte és felügyelte
a vállalkozások tevékenységét és létesítményeit. Az
összefoglaló ágazati bontásban mutatja be a szakterületek tevékenységét és eredményeit.
A hivatal laboratóriumaiban több mint egymillió mintából csaknem hárommillió vizsgálatot végeztek
tavaly. A laboratóriumi háttér hatékony működése
kulcsfontosságú az eredményes ellenőrzési rendszer
működtetéséhez. Ezt a hatékonyságot biztosítja,
hogy hazánkban az élelmiszerlánchoz kapcsolódó
laboratóriumok nem széttagoltan, hanem egy szervezeten, a NÉBIH-en belül működnek. A 2015-ben
végzett újraakkreditálási eljárások minden esetben
sikeresen zárultak és a hivatal laboratóriumai kiváló
eredménnyel vettek részt nemzetközi körvizsgálatokon is.
A tavalyi év kiemelt szakmai eredményei között említhető a kéknyelv-járvány megfékezése. Szintén jelentős siker a minőségvezérelt közétkeztetés projekt
elindítása, amelynek során 400 000 ember ellátásáért
felelős 723 közétkeztető főzőkonyhát minősítettek
élelmiszerbiztonsági és minőségi szempontok alapján a hatóság szakemberei. Rövid idő alatt bizonyította hatékonyságát a 2015. május 1-je óta működő
Állami Halőri Szolgálat is. A NÉBIH halőrei tavaly több
mint 130 jogsértő horgásszal és halásszal szemben
indítottak eljárást és mintegy 2 millió forint halvédelmi
bírságot szabtak ki.
A NÉBIH élelmiszerhamisítás és feketegazdaság
felderítéséért felelős, központi ellenőrzési csoport-
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ja 90%-os hatékonysággal, 703 vizsgálatot végzett
és több mint 2 000 tonna terméket vont ki a forgalomból. Az operatív csoport szakemberei több alkalommal ellenőriztek illegális vágóhidakat és húsfeldolgozó üzemeket, valamint reformterméket gyártó
vállalkozásokat. Az élelmiszerhamisítás terén a tavalyi év legjelentősebb esete egy libamáj hamisítási ügy
volt, amelynek végén mintegy 5 tonna (harmincmillió
forint értékű) hamis terméket foglaltak le és tízmilliós
nagyságrendű bírságot szabtak ki.
A tisztességtelen forgalmazói magatartás vizsgálatára a hivatal szakemberei 91 ellenőrzést indítottak,
köztük több célellenőrzést is. Utóbbi területei között
megjelent például a sertéshús beszerzési ár alatti értékesítése, a progresszív bónusz alkalmazása és a
diszkriminatív árképzés tilalmának megsértése. A 39
lezárt vizsgálatból 11 zárult figyelmeztetéssel vagy
bírsággal. A 2015-ben kiszabott termékpálya-felügyeleti bírság összege meghaladta a 150 millió forintot.
Az Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégiában megfogalmazott céloknak megfelelően a NÉBIH partnerségre törekszik az élelmiszerlánc szereplőivel, azaz
nem csak ellenőriz, hanem oktatással, tanácsadással
is segíti a termelőket, vállalkozásokat. Ennek egyik
jó példája az ún. harmadik országba irányuló élelmiszerexport területe, melynek során 66 ellenőrzést
tartottak és a hivatal által felkészített vállalkozások
mindegyike sikeresen teljesítette az előírásokat. Ennek köszönhetően a vállalkozások elnyerték például
annak lehetőségét, hogy Kínába marhahúst, illetve
Oroszországba szarvasmarha-belsőséget exportáljanak.
Az élelmiszer-biztonság kockázatainak csökkentésében kulcsszerepe van a vásárlói tudatosságnak is. A
NÉBIH szemléletformáló kampányaival és aktív sajtójelenlétével is arra törekszik, hogy felhívja a lakosság
figyelmét az élelmiszerláncban betöltött szerepére,
valamint az információk, ismeretek megosztásával
felkészítse az embereket a veszélyek elkerülésére.
Ennek szellemében működött tavaly is a minőségi
termékek választását segítő Szupermenta kampány,
a konyhatechnológiai ismereteket bemutató Ételt
csak okosan és a felelős állattartást népszerűsítő
Szabad a gazdi kampány is. 2015-ben indult a látótárs Projekt, ami a vakvezető és más segítő kutyák
kiképzésének fontosságára hívja fel a figyelmet.
A hivatal ügyfélszolgálatára mintegy 2400 telefonhívás és 4500 elektronikus megkeresés érkezett tavaly.
A NÉBIH zöldszámát több mint 12 ezren keresték
fel, amiből 1300 hívás volt közérdekű bejelentés. A
zöldszámhoz kapcsolódó NÉBIH Navigátor 2015-ös
fejlesztésének köszönhetően már nemcsak bejelentést tehetnek a felhasználók az applikáción keresztül,
hanem több adatbázishoz is hozzáférnek.

The independent testing laboratory WESSLING
Hungary Kft. participated at Researchers’
Night, organized on September 30, with several programs focusing on food testing and
food safety.
A pepper competition was organized by our Joint
Research and Training Laboratory on Separation
(EKOL), operated jointly in the Lágymányos building of ELTE by the university and WESSLING:
interested parties could learn about the most
basic tools of analytical chemistry, they could observe how a real-world laboratory measurement,
namely the measurement of pepper hotness, was
performed. Many extremely hot peppers were
submitted to the laboratory and, to the delight
of the organizers, the even was also attended by
numerous elementary and high school students.
Also for the high school age group was announced
the only chemistry competition of Researchers’
Night at the Klebelsberg Cultural Center, and
the co-organizer this time was WESSLING Hungary Kft. volt. During the exercises and experiments, organizers tried to draw attention to the
role played by chemistry in everyday life, using
witty and demonstrative tools. Here are some
of the topics: wine counterfeiting (detection of
glycerol with copper sulfate), the chromatography of food dyes, preparation and operation of
a breathalyzer, detection of the urease enzyme
content of soy flour, recognizing counterfeit sour
cream and weight loss products, preparation of
a lemon battery. The success of the competition is indicated by the fact that many students
submitted applications and came for all over the
country (Hódmezővásárhely, Kecskemét, Budapest, Debrecen, Nyíregyháza, Vác, Győr), and the
winners were awarded valuable gifts, offered by
WESSLING Hungary Kft..

About palinka at the Center of Scientific Wonders
Very intense programs await the general public at the CSOPA Playbar, the recently opened
new scientific exhibition hall of the Center of
Scientific Wonders in Óbuda: in addition to
their great permanent exhibitions, interactive
games, escape rooms and fascinating, multidimensional cinema halls, major scientific
events are also organized every week.
The program called Science Mosaic took place
recently, introducing the most innovative science-promoting centers, institutions and pro-

grams of Hungary (including the online chemistry
competition Lab Adventure/Laborynth intended
for high shool students, which participated at
the event with several experiments), hundreds
of people also visited CSOPA on Researchers’
Night where, in addition to the above, scientific
presentations are organized as well, such as the
Science Pub: an event promoting science, where
experiments, spectacular cocktails and presentations await interested parties.
In collaboration with WESSLING Hungary Kft.
starting from October, lectures will be given at
the Center of Scientific Wonders on the topics of environmental protection, food safety and
health protection. The October presentation of
László Nagygyörgy titled “About palinka from a
scientific point of view” was built on the topics
of palinka raw materials, fruit picking, processing
and mashing, distillation and the handling of the
distillate.
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Scientific promotion of food safety

This exciting lecture series continued on November 17 with the presentation of Dr. Tamás János
Szigeti. The expert of WESSLING spoke about
the physiological basis of organoleptic food testing: sensation, taste, smell, taste blindness, substantia nigra etc. We could find out what the fifth
basic taste was, how our tongues worked, what
role the sensory centers in the brain played, what
action potential was, and what we needed to
know about the world of tastes from a scientific
point of view.

Public information about additives
Why do we need additives? Are there too
many of them? What regulates their use? Actually, what do E-numbers mean?
There is a lot of public information about additives. Some of these are based on reality to some
extent, however, some of them are completely
false. Answers to questions, of interest to everyone, are provided in the new series of the TOP
Hygiene website.
It is clarified in these public interest articles,
why additives are used during the food production process, whether too much of them is used,
whether the use of additives is regulated, and
how they are identified and grouped.
Interested parties can find numerous articles on
food safety and hygiene on the www.top-higienia.hu website, for example, in an earlier series
microorganisms occurring in restaurants and
public catering were discussed by the editors.
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No zero limit value’
Hormones and pesticides in drinking water?
Bacteriological hazards? Numerous questions, affecting all of us, are discussed in the
latest issue of Vízmű Panoráma (Waterworks
Panorama), the journal of the Hungarian Water Utility Association. Fortunately, reassuring answers are provided by Dr. Tamás János
Szigeti, expert of an independent laboratory
performing water analyses as well...
„Food testing – including that of water – is somehow aimed at maintaining health, at increasing
the safety on which this is based. But to what
extent, to what depth does it make sense to
measure things?” – asked the the question the
reporter of the journal of the Hungarian Water
Utility Association, the association of Hungarian
water providers.
This question immediately touched on one of the
most important topics regarding testing laboratories, namely the question of the zero limit value.
Tamás János Szigeti, an associate of WESSLING
Hungary Kft. said that, with the evolution of technology, the limit of quantification can be continuously lowered. However, he added that it can never reach zero, because the value of zero cannot be
measured, even if it can be approached infinitesimally, in theory, in smaller and smaller steps.
Puting it in the proper context is a judgement
call, one has to decide, what the lower detection limit actually means – added the expert, who
explained, in connection with rumors circulating about hormones in drinking water, that they
breed on lack of knowledge and, in certain cases, human stupidity, and they are often driven by
business interests whose purpose is that people
drink something else other than tap water.

Laborynth: a way out from the maze of
chemistry
The latest round of the Lab Adventure online
chemistry competition started on the internet
on October 5. The ten high school winners of
the chemistry competition named Laborynth,
leading players through time and space, will
have the chance to work with real laboratory
instruments, then they can perform experiments at the Center of Scientific Wonders,
where they can also experience other adventures of a lifetime.
Competitors have to escape the underground
maze of the Laborynth online chemistry compe-
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tition by jumping through time and space, with
the help of the great scientists of history. The
goal of the online competition, announced for the
second time, is to promote chemistry and food
safety.
How to cook the best pasta? What are all the uses
of baking soda? Why does cheese have holes?
What happens to melons, if they are cooled in
sea water? How much alcohol is in kefir? All
these questions have already been answered for
the thousands of students participating in the
programs of Lab Adventure, that have been announced for three years already.
All interested students and teachers can join
Laborynth at the www.laborkaland.hu site.

Safe halal foods
Exemplary European quality management system developed for products to be sold in Islamic
countries
In the future, control of the production of European foods and consumer goods intended
for the markets of Islamic countries will be
ensured by a joint system of the supervisory
authority of foods and consumer goods prescribed by the Islamic faith and a Hungarian
independent testing laboratory. Under the international treaty signed in Budapest on October 26, products meeting halal standards
and the requirements of 21st century quality
management can be sold to European Muslim
consumers, as well as in Islamic markets.
Production, marketing and consumption principles of foods and consumer goods are described
in the Islamic holy book, the Quran. The concept
of halal means permissible goods and services,
and according to this, faithful Muslims buy and
consume foods that have been certified as halal.
Fifteen years ago, the sales of halal goods was
unmeasurable and, compared to that, today’s
figures show a dynamic growth, they comprise
roughly 30% of the gross turnover (according to
2014 data, the Islamic world’s turnover of goods
and services was nearly 1 trillion USD).
One of the signatories of the treaty, Abdalla
Sharief, chief financial officer of EU HALAL FATWA and chairman of the UN Vienna branch Correspondents Association said that guidelines for
halal goods have been issued in the last ten years
by different regions of the Islamic world, regulating the production phases, storage, packaging
and transport of the goods. Based on these, there

EU HALAL FATWA (European Fatwa Council for
Halal Transaction) was founded in Vienna in 2014
as a recognized halal authority, to develop a comprehensive, EU-wide regulation of halal principles
that includes, in addition to Islamic requirements,
European food safety principles and test methods as well – emphasized Dr. Balázs Mihálffy
(Sheikh Dr. Abdel Rahmann Mihálffy), president
of EU HALAL FATWA.
This regulation includes the entire range of product manufacture and sales, while scientific, laboratory and legal background is provided by the
other signatory of the treaty, WESSLING Hungary Kft., an independent laboratory that has been
supporting domestic food safety with its accredited analyses for a quarter of a century.
The result of the joint work of EU HALAL FATWA
and WESSLING has been two halal standards.
One of them is based on a combination of the
professional improvement of OIC halal guidelines
and a system incorporating European food safety
standards. The other one can be applied in itself or in combination with another regional halal
standard – said Dr. Andrea Martin of WESSLING
Hungary, who played an important role in the
professional development of the system. With
the help of the two standards, on the one hand,
reliable food safety control can be provided to
markets of Islamic countries following OIC guidelines, and on the other hand, guaranteed quality
foods and consumer goods can be enjoyed by
markets of Islamic countries where there have
been other regional regulations in effect, or no
relevant standard existed before.
In addition to the president and the chief financial officer of EU HALAL FATWA, the treaty was
signed by Dr. László Zanathy, managing director of WESSLING Hungary Kft. The event was
honored by the participation of founder Dr. Erwin
Weβling, and also Dilara Abdullayeva, president
of the Asian Hungarian Society, Tibor Kisvárdai,
sponsorship director of Bp2017 Nonprofit Kft.,
organizer of the 2017 World Aquatics Championships to be held in Hungary, and Dr. Adrienn Micsinai, business unit manager of the Food Safety
Business Unit of WESSLING.
The treaty, which is exemplary and forward-looking according to those present, is also of great
importance, because, in addition to monitoring and auditing, through the religious supervision of EU HALAL FATWA and the work of the

WESSLING laboratory network, is promotes the
sales of the products of European exporters in
the markets of Islamic countries.

NÉBIH news
Cane sugars available in Hungary are
really made of sugar cane
In its latest product test, ever more popular
brown sugars and brown cane sugars were
examined by the National Food Chain Safety
Office. As part of the Szupermenta (Supermint) project, the origins and heavy metal and
pesticide reside contents of the sugar products were tested by the authority, among other things, and it was also examined whether
their nutritional value was indeed higher than
that of well-known crystal sugars made of
sugar beet. Of the 25 products inspected, authority proceedings were initiated in 15 cases,
due to labeling deficiencies.
In the product test, 22 brown cane sugars and 3
brown sugars were inspected by the associates
of NÉBIH. Of these, 20 products were mainly
imported crystal sugars, while 5 of them were
sugar cubes.
Based on a risk assessment, the lead, cadmium,
mercury, arsenic and copper contents, i.e., the
heavy metal contamination level of the products
were checked by the authority. Of the nine cane
sugars inspected in the laboratory of NÉBIH, the
values were below the limit of detection in the
case of four, while for the other five products, the
values were negligible. Pesticide residue analyses were performed by the expert for 307 different active ingredients, and no objectionable values were found for any of the products. Isotopic
measurements showed that all of the products
labeled as cane sugar were indeed made from
sugar cane.
It was also determined clearly that brown sugars
and brown cane sugars did not contain significantly more minerals than well-known white crystal sugars. And their sucrose or sugar contents
were practically the same.
Experts of the authority found those products
objectionable, which were not organic products, but the “organic” designation was in the
company name on the label, in such a way that
the ecological origin of the product was emphasized by the company name for the customer,
although it did not actually come from organic
farming. Because of labeling problems, author-
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are halal standards now in Indonesia, Malaysia,
the United Arab Emirates, as well as a standard
issued by the Organisation of Islamic Cooperation (OIC).
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ity proceedings were initiated by NÉBIH for 15
of the 25 products inspected. During these,
manufacturers and distributors of the sugars are
ordered to correct the errors.
The appearance, color, taste and smell of the
sugars were tested by experts and laypeople
in preference tests. Important factors for sugar
cubes were dissolution, and that they shouldn’t
crumble when taken out of the box. Tests were
performed not only in the dry state, but also in
„lemonade state”.
Further information and detailed test results
are available on the NÉBIH Supermint product
test site.

20 tons of honey recalled by NÉBIH
After months of preliminary data collection, inspection of a wholesale retailer and then of a
honey packaging plant was performed by the
National Food Chain Safety Office (NÉBIH). As
a result of the series of inspections, nearly 20
tons a honey, containing foreign sugar, was
seized by the inspectors.
Authority samples were taken by the experts
from the different packaging lots of 4 kg multiflower honey marketed by the wholesale retailer. Accredited laboratory tests showed that
more than 30% of the lots samples contained
a sugar that can only be found in the honey
collected by the bees in very low amounts.
This so-called four-carbon sugar only occurs in
the nectar of certain plants, with amounts not
exceeding 7%.
The inspection was continued by the authority
at the honey packaging plant, the supplier of the
wholesale retailer. Here, products were found
again among the lots inspected and sampled by
the experts that were objectionable because of
the same reasons, based on the results of laboratory tests.
The lots in question – nearly 20 tons of honey in
total – were recalled by the retailer at the order of
the authority. Products containing foreign sugar
were not sold in retail, because they were primarily marketed to food production plants.
Further follow-up investigation on the matter are
carried out by NÉBIH.
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Seven countries affected so far by the
Salmonella outbreak
Between May 1 and October 12, 2016, human
Salmonella Enteritidis infections were reported
by seven countries, 112 of which were confirmed and 148 were likely. Cases were reported
from Belgium, Denmark, Luxembourg, the Netherlands, Norway, Sweden and the United Kingdom. A collective case was reported by Croatia,
where there was one death, possibly connected
to the infection. Tests showed that the infections can be traced back to an egg packaging
plant in Poland. The most likely source of the
infection were eggs. Distribution of the suspicious lots have been stopped by Polish authorities and the member states involved.
Enhanced monitoring (survey) is recommended
by ECDC and EFSA to member states, including
Hungary, and attention is drawn to continuous
information exchange regarding epidemiological,
microbiological and environmental tests, including reports through the RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) and EWRS (Early Warning and Response System) systems. New cases
have to be reported to the EPIS-FWD (Epidemic
Intelligence Information System for Food- and
Waterborne Diseases) as well, a system dealing
with food- and drinking water-borne diseases.
Because of the extent of the incident and its high
food safety risk, enhanced testing of egg shipments for food purposes from Poland was already ordered by Róbert Zsigó, state secretary
responsible for food chain supervision. The series of inspections lasting till November 4 affects
all domestic egg packaging and processing facilities. In addition to checking traceability, expert
take samples from all Polish egg lots for food
purposes in order to test them for Salmonella.

Detailed report on the year 2015 of
NÉBIH
The annual report of the chief veterinarian on
food chain safety and the use of the supervision fee has been completed. The document
summarizing the data of 2015 provides a comprehensive picture about food chain supervision and the activities of the National Food
Chain Safety Office (NÉBIH), operating as the
background institution of the Ministry of Agriculture (FM). The results of last year are nearly
three million laboratory tests, 1.2 billion HUF
in fines and the prevention of 2 billion HUF in
tax evasion, among other things.

Since the introduction of the food chain supervision fee in 2012, a report is prepared each year
by the chief veterinarian on the use of the fee, as
well as on the state of food chain safety, through
the work of NÉBIH. The activities and facilities of
businesses were continuously inspected and supervised by the office in 2015 as well, from soil
protection through plant protection and animal
health care to the hospitality industry. Activities
and results of the individual areas are presented
in the summary in a sector by sector breakdown.
Nearly three million tests on more than one million
samples were carried out last year in the laboratories of the office. For operating a successful supervisory system, maintaining an efficient laboratory
background is of key importance. This effectiveness is ensured by the fact that Hungarian laboratories related to the food chain operate within a single organization, NÉBIH, and not in a fragmented
way. All the reaccreditation procedures performed
in 2015 concluded successfully in all cases, and the
laboratories of the office also successfully participated in international collaborative studies.
Among the key professional achievements of last
year can be mentioned the curbing of the bluetongue epidemic. Another major success was the
launching of the quality-guided public catering
project, during which 723 public catering kitchens, responsible for the catering of 400,000 people, were qualified by the experts of the authority,
based on food safety and quality aspects.
The State Fisheries Protection Service, operating
since May 1, 2015, has proved its effectiveness in
a short time. Proceedings were initiated against
more than 130 illegal anglers and fishermen by
the officials of NÉBIH, and fish protection fines of
roughly 2 million HUF were imposed.
703 inspections, with a 90% efficiency, were
performed by the central supervision group of
NÉBIH responsible for detecting food counterfeiting and black market activities, and more
than 2,000 tons of products were recalled. Illegal

slaughterhouses and meat processing plants, as
well as businesses manufacturing reform products were inspected by the experts of the task
force several times. In the area of food counterfeiting, the highest profile case was one of foie
gras counterfeiting, at the end of which roughly
5 tons of counterfeit product (worth thirty million
HUF) was seized and a fine on the order of tens
of millions was imposed.
91 inspections were launched by the experts of
the office to investigate unfair marketing practices, many of which were targeted inspections.
Areas of the latter included, for example, the
selling of pork below purchase price, the use of
progressive bonus and violating the prohibition
of discriminatory pricing. Of the 39 inspections
concluded, 11 ended with warnings or fines. The
total sum of product chain supervision fees imposed in 2015 exceeded 150 million HUF.
In accordance with the objectives formulated in
the Food Chain Safety Strategy, NÉBIH strives to
establish a partnership with the stakeholders of
the food chain, so it does not only inspect, but
also helps producers and businesses with training and advice. A good example of this is the
field of food export to so-called third countries,
in which 66 inspections were carried out and all
of the businesses trained by the office complied
with regulations successfully. As a result, businesses were awarded the possibility to export
beef to China, or bovine offals to Russia.
Customer awareness also plays a key role in
reducing food safety risks. With its awarenessraising campaigns and active media presence,
NÉBIH strives to draw the attention of the public
to its role in the food chain, and to prepare people to avoid hazards, by sharing information and
knowledge. The Supermint campaign assisting
in the selection of quality products, the Choose
food wisely campaign, demonstrating kitchen
technological knowledge, and the Free to own
campaign promoting responsible pet keeping,
all operated in this spirit last year. In 2015 was
launched the seeing-mate project, drawing attention to the importance of training guide dogs and
other assistance dogs.
Roughly 2,400 phone calls and 4,500 electronic
requests were fielded by the customer service of
the office last year. More than 12 thousand people called the toll free number of NÉBIH, of these
1,300 were public service reports. Thanks to the
2015 development of the NÉBIH Navigator associated with the toll free number, not only reports
can be registered by the users through the application, but several databases can be accessed
as well.
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The Ministry of Agriculture is committed to making sure that high quality, safe foods reach the
tables of Hungarian people. Therefore, during its
work, the State Secretariat Responsible for Food
Chain Supervision, in charge of the policy management of the field, strives to establish a stable
and supporting legal environment for the stakeholders of the sector. With this in mind, when
making or modifying regulations, decisions are
made by the state secretariat taking into account
professional proposals and recommendations. In
addition to FM, food chain safety is guarded by
its background institution, NÉBIH.

