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Hírek a külföldi élelmiszer-minőségszabályozás 
eseményeiről 

21/10 Németország: Mi a különbség „kockázat” és „veszély” 
között? 

A kockázatkommunikáció javítása és a félreértések elkerülése érdekében a 
Német Szövetségi Kockázatbecslési Intézet (BfR) két projekt keretében is 
megvizsgálta – mégpedig többféle szempontból – a „kockázat” és a „veszély” 
kifejezések értelmezését. Míg a kockázatbecslést végző tudósok számára 
rendkívül fontos a különbségtétel, addig a laikusok egyáltalán nem 
tulajdonítanak ennek jelentőséget. Az eltérő értelmezés viszont könnyen 
félreértésekhez vezethet a kommunikáció során. A tudósok szerint a 
„veszély” szó valamely anyag egészségre ártalmas, veszedelmes jellegére utal 
(pl. toxikus, sugárzó vagy korrodáló hatású). A veszély különféle káros 
rákkeltő, mutagén vagy egyéb hatásokat idézhet elő. A „kockázat” ezzel 
szemben csak akkor merül fel, ha az emberek veszélyes anyagokkal kerülnek 
kapcsolatba (elfogyasztják vagy belélegzik azt, illetve a bőrükre kerül), de 
nem lehet közömbös a szennyeződés mértéke sem. Ezt nevezzük 
kitettségnek, ami a veszéllyel együtt okozza a kockázatot. (World Food 
Regulation Review, 2010. március, 9. oldal) 

22/10 Írország: Élelmiszerekkel kapcsolatos panaszok 
Az Ír Élelmiszerbiztonsági Hatóság (FSAI) online vonalán 2009-ben 
összesen 9444 kérdés, információkérés vagy bejelentés érkezett, ezek több 
mint negyede élelmiszerekre és élelmiszer-létesítményekre vonatkozott (pl. 
alacsony higiéniai színvonal, nem megfelelő élelmiszer, helytelen jelölés vagy 
reklám, élelmiszer mérgezés gyanúja). A reklamációk túlnyomó többsége 
olyan idegen tárgyakkal történt szennyeződésre vonatkozott, mint rovarok, 
hajszál, bőrdarabkák, üvegszilánk vagy rágcsálók ürüléke által okozott kár. 
Nagyon sok panaszra adtak okot a félrevezető jelölések és a lejárt 
szavatossági idejű élelmiszerek értékesítése is. A szupermarketek gyakran 
helytelenül tüntetik fel a zöldség- és gyümölcsfélék származási országát. A 
leggyakoribb higiéniai hiányosságok közé tartozik, hogy a személyzet nem 
mos kezet, saját arcukhoz, majd közvetlenül az élelmiszerekhez nyúlnak, 
illetve a konyhán együtt kezelik a nyers és a már főtt élelmiszereket. A FSAI 
környezet egészségügyi tisztviselői minden egyes panaszt alaposan 
kivizsgálnak. (World Food Regulation Review, 2010. március, 9-10. oldal) 

23/10 EU: Élelmiszer színezékek és hiperaktivitás 
A gyerekek tanulási készségét, memóriáját, beszédét, alvását és érzelmi 
reakcióit befolyásoló hiperaktivitást nem csak a táplálkozás, hanem örökletes 
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tényezők és a neveltetés körülményei is befolyásolják. Az Egyesült 
Királyságban a gyerekek 3-5%-át érinti ez a rendellenesség. A Southampton 
Egyetem kutatói szerint egyes élelmiszer színezékek és a nátriumbenzoát 
nevű tartósítószer is befolyásolhatja a hiperaktivitás kibontakozását. Az 
Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) – amely már javában végezte 
az élelmiszerszínezékek biztonságának újraértékelését – 2007 szeptem-
berében hivatalos tájékoztatást is kapott erről a megállapításról. Ennek 
alapján az EFSA adalékokkal foglalkozó tudományos panelje a vitatott hat 
mesterséges élelmiszer színezék közül háromnak csökkentette az elfogadható 
napi beviteli (ADI) értékét, aminél azonban a gyerekek és a felnőttek 
kitettsége jelenleg jóval magasabb. A színezékek és a nátrium-benzoát 
hiperaktivitást befolyásoló hatása mögötti biológiai mechanizmus egyelőre 
nem ismert. (World Food Regulation Review, 2010. március, 4-5. oldal) 

24/10 EU: Az élelmiszerek egészségre gyakorolt hatásának 
számszerűsítése 

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) Tudományos Bizottsága 
társadalmi vitára bocsátotta az élelmiszerek kockázat-előny becslésére 
vonatkozó útmutató tervezetet. Egyes élelmiszerek fogyasztása ugyanis 
egészségügyi szempontból előnyös lehet, ugyanakkor kockázatot is jelenthet 
az emberi egészségre nézve. A zöldségek és a gyümölcsök például alapvető 
fontosságú tápanyagokat tartalmaznak, de néha a nitráttartalmuk veszélyes is 
lehet. A döntéshozóknak ezért elemzést kell végezniük, hogy az egészségügyi 
előnyök és kockázatok figyelembevételével megállapíthassák az egészségi 
állapotra gyakorolt nettó hatást. A Tudományos Bizottság egy három lépcsős 
megközelítést javasol ehhez: az előzetes felmérés során kiderül, szükség van-
e egyáltalán a kockázat-előny becslés elvégzésére vagy annak egyértelmű 
megállapítása, hogy akár a kockázat, akár az előny „kiüti” a másikat. Ezt 
követheti a finomított elemzés, ami adott kitettségi szintek mellett 
számszerűsíti a kockázatot és az előnyt; végezetül a teljes körű 
összehasonlítás alkalmas a nettó egészségügyi mérleg pontos 
meghatározására. (World Food Regulation Review, 2010. március, 7. oldal) 

25/10 Egyesült Királyság: Az új technológiák elfogadása 
Az Élelmiszer-szabványosítási Hivatal (FSA) megvizsgálta a fogyasztók 
hozzáállását az olyan új élelmiszer technológiákhoz, mint például a 
genetikailag módosított élelmiszerek, a nagynyomású kezelés, a gázzal 
feltöltött csomagolás és a vélelmezhetően különféle egészségügyi előnyökkel 
rendelkező termékek. A kutatók úgy találták, hogy az emberek igen eltérő 
ismeretekkel rendelkeznek az ilyen újszerű technológiákról és a hozzáállásuk 
is nagyon különböző. Különösen az idősebbek és a nők, valamint az alacsony 
keresetűek aggódnak az élelmiszerbiztonság miatt. Nem mindegy az sem, 
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mennyire ismerősen cseng az új technológia neve: így például a válaszadók 
31%-a idegenkedik a mikrohullámú sütőben főtt ételektől, de 57%-uk 
aggódott a „magnetron” miatt, ami pedig nem más, mint a mikrohullámú 
sütő másik, kevésbé ismert neve. A tíz évvel korábbi hasonló felméréssel 
egybevetve bizonyos elfogadó tendencia látszik kibontakozni: a közvélemény 
minden jel szerint egyre inkább hajlandó elfogadni a GM élelmiszereket (az 
1999. évi 10%-os támogatás 2008-ig 19%-ra nőtt. (World Food Regulation 
Review, 2010. március, 12. oldal) 

26/10 Egyesült Királyság: Felülvizsgálták a nemzeti tervet 
Az Élelmiszer-szabványosítási Hivatal (FSA) és az illetékes mezőgazdasági 
minisztériumok áttekintették az Egyesült Királyságnak a 2007. januártól 
2011. márciusig terjedő időszakra szóló Nemzeti Ellenőrzési Tervét és 
nyilvánosságra hozták az átdolgozott változatot. A terv elkészítését az 
Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-én kelt, a hatósági 
ellenőrzésekről szóló 882/2004. számú EU rendelete teszi kötelezővé annak 
biztosítására, hogy a tagállamok valóban hatékony kontroll rendszereket 
építsenek ki a takarmány- és az élelmiszerjog, valamint az állategészségügyi 
és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok, illetve a növényegészségügyi 
törvény nyomon követésére és kikényszerítésére. Ugyancsak a fenti EU 
rendelet írja elő a tervek állandó figyelését és rendszeres felülvizsgálatát. Az 
Egyesült Királyságban most az adott időszak negyedik nagy felülvizsgálatát 
fejezték be, de lényegesebb módosításokra nem volt szükség, csak a 
szervezeti és a jogszabályi változások miatt került sor korszerűsítésre. (World 
Food Regulation Review, 2010. március, 13. oldal) 

27/10 USA: Az élelmiszerbiztonsági eredmények mérése 
Az Élelmiszer és Gyógyszer Hivatal (FDA) szponzorálja azt a 2010. március 
30-i rendezvényt, amely az élelmiszerek által okozott betegségek leküzdése 
során eddig elért haladást hivatott lemérni. Az Elnöki Hivatal Élelmiszer-
biztonsági Munkacsoportja is érdekelt az ilyen betegségek megelőzése terén 
tett erőfeszítések hatékonyságának értékelésében. Az egynapos konferencia 
célja a jelenleg alkalmazott mérési és értékelési módszerek felülvizsgálata és 
új lehetőségek keresése, amellett a módszertani és az adatgyűjtéssel 
kapcsolatos kihívások megvitatása. Sokféle szempontot kell itt figyelembe 
venni, például az élelmiszerek okozta megbetegedések általános 
mutatószámain kívül szükség van az egyes speciális kórokozók hatásának 
kimutatására is. (World Food Regulation Review, 2010. március, 14. oldal) 

28/10 USA: Növekszik a fogyasztói tudatosság 
Az Élelmiszer és Gyógyszer Hivatal (FDA) által publikált legújabb telefonos 
felmérés szerint a fogyasztók körében nő a tudatosság a helyes táplálkozás és 
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a betegségek kockázata közötti összefüggést illetően, ezért az emberek egyre 
inkább elolvassák az élelmiszerek címkéjén feltüntetett információt. 2008-
ban országszerte több mint 2500 felnőttet kérdeztek meg étkezési szokásaik 
alakulásáról és a kapott eredmények most először utalnak arra, hogy a 
megkérdezettek több mint fele „gyakran” elolvassa a címkét, ha első ízben 
vásárol egy számára új terméket. A fogyasztók azonban szkeptikusan 
viszonyulnak az ipar által a csomagoláson feltüntetett olyan állításokhoz, 
mint például „alacsony zsírtartalom”, „magas rosttartalom” vagy „koleszterin-
mentes”. (World Food Regulation Review, 2010. március, 15-16. oldal) 

29/10 A baktérium genetikai kódjának feltárása 
A Nottingham-i Trent Egyetem (Egyesült Királyság) kutatóinak sikerült 
részletesen feltérképezniük a porított bébiételekben előforduló Cronobacter 
sakazakii baktérium veszélyes formájának genetikai szerkezetét. A DNS lánc 
több mint 385 ezer régiójának tanulmányozásával tisztázták a baktérium 
eddig ismeretlen tulajdonságait, többek között a bakteriális vírusok jelenlétét 
a genetikai láncban – ez pedig a kutatók kezébe adja a virulencia és a 
változékonyság jobb megértésének kulcsát. A felületi struktúrák jellemzőinek 
alaposabb megismerése pedig lehetővé teszi olyan észlelési módszerek 
kifejlesztését, amelyek biztosítják a baktérium kimutatását még az előtt, hogy 
fertőzést okozna. A kutatók szerint a genetikai kód kiiktatásával vagy 
megváltoztatásával a baktérim egész jellege módosítható, megelőzendő az 
újszülöttek fertőződését, ami agyhártyagyulladást (meningitis), idegrendszeri 
ártalmakat, sőt halált is okozhat. (World Food Regulation Review, 2010. 
március, 30. oldal) 

30/10 EU: Európai étrendi referencia értékek 
Igen széleskörű kommunikáció és egyeztetések után az Európai 
Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) dietetikus termékekkel, továbbá 
táplálkozással és allergiával foglalkozó panelje étrendi referencia értékeket 
(DRV = Dietary Reference Values) állapított meg a szénhidrátok, az élelmi 
rost, a zsírok és a víz bevitelére (előkészületben: vitaminok és ásványi 
anyagok). Ezek a tudományos bizonyítékokkal alátámasztott értékek egy-egy 
tápanyag azon mennyiségét vagy arányát jelzik, amelyre az embereknek – 
koruktól és nemüktől függően – szükségük van az egészséges életvitelhez. Az 
EFSA ajánlásai szerint a teljes energia bevitel 45-60%-ának kell származnia 
a szénhidrátokból gyerekek és felnőttek számára egyaránt. A nagy 
cukortartalmú élelmiszerek túlzott fogyasztása viszont fogszuvasodást és 
elhízást idézhet elő. A normális bélfunkciók lebonyolításához felnőtteknek 
elég napi 25 gramm étrendi rostot fogyasztaniuk, de az ennél magasabb 
bevitel csökkenti a szívbetegségek kockázatát. A zsíroknak a teljes energia 
szükséglet 20-35%-át kell fedezniük, de itt figyelembe veendő a gyerekek 
speciális növekedési igénye. A telített és a transzzsírsavak magasabb aránya 
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növeli a vér koleszterin szintjét, ezáltal gyakoribbá válnak a szívbetegségek; 
ezért indokolt lehet egyszeresen és többszörösen telítetlen zsírsavakkal 
helyettesíteni azokat. Nők számára napi 2 liter, míg férfiak számára napi 2,5 
liter víz fogyasztása ajánlott. (World Food Regulation Review, 2010. április, 
6. oldal)

31/10 EU: Konzultáció a broiler baromfi jólétéről 
Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) állategészségügyi és 
állatjóléti Tudományos Panelje (AHAW) internetes társadalmi konzultációra 
bocsátja a húscélú broilercsibék genetikai szelekciójának állatjóléti 
vonatkozásairól készített tudományos jelentéstervezetét. Az Európai 
Bizottság ugyanis felkérte az EFSA-t, hogy az összes rendelkezésre álló adat 
értékelésével és két ad hoc szakértői munkacsoport felállításával készítsen 
két tudományos szakvéleményt a témában: egyrészt a genetikai szelekciónak 
a kommersz broiler baromfi jólétére és stresszel szembeni ellenálló 
képességére gyakorolt hatásáról, másrészt a broiler szülőpárok tartásának 
állatjóléti helyzetéről. A szakvélemény alapján a Bizottság – várhatóan 2010. 
júniusában – jelentést készül az Európai Parlament és a Tanács elé 
terjeszteni. (World Food Regulation Review, 2010. április, 4. oldal) 

32/10 Egyesült Királyság: Só és nátrium 
Az Élelmiszer-szabványosítási Hivatal (FSA) kvalitatív kutatást végzett 
annak jobb megértésére, hogyan jelenik meg az élelmiszerek címkéin a sóról 
és a nátriumról szóló információ. Eszerint az emberek nagyon igénylik az 
ilyen jellegű tájékoztatást, de jobban kedvelik a „só” szót, mivel legtöbben 
nincsenek tisztában a konyhasó és a nátrium kapcsolatával. A fogyasztók 
általában jól ismerik a túlzott sófogyasztás egészségügyi következményeit, 
például a magas vérnyomást, ami a szívbetegségek és a stroke melegágya 
lehet. Nagy-Britanniában még mindig magas az átlagos sófogyasztás, ezért az 
élelmiszerek sótartalmának csökkentése mellett különös jelentősége van 
annak is, hogy az emberek kontrollálhassák saját nátrium bevitelüket. Ezt 
sajnos nem mindig segíti elő a sokszor zavaros jelölés. (World Food 
Regulation Review, 2010. április, 10. oldal) 

33/10 Egyesült Királyság: E .coli jelentés 
Az Élelmiszer-szabványosítási Hivatal (FSA) melegen üdvözölte „A 
fogyasztók védelme az E. coli 0157-től” című riport megjelenését. Ismeretes, 
hogy 2005-ben ez a baktériumtörzs számos megbetegedést okozott Dél-
Wales-ben; azóta az FSA az egész országban sokkal szigorúbban veszi 
minden, élelmiszerek által okozott megbetegedés előfordulását. Az 
Élelmiszer Higiéniai Program keretében igyekeznek javítani a tudatosságot a 
lakosság körében, továbbá az élelmiszerbiztonsági veszélyek kontrollját és a 
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jogszabályi előírásoknak való megfelelőséget. 2014-re tervezik az egész 
élelmiszer higiéniai szabályozás felülvizsgálatát Wales-ben. Az FSA 
legfontosabbnak tartja a keresztszennyezés lehetőségének kiküszöbölését: 
ebből a célból külön útmutató kiadását készítik elő az egészségügyi 
tisztségviselők számára a nyers hús és a készételek feldolgozását végző gépek 
és eszközök teljes elkülönítésére. (World Food Regulation Review, 2010. 
április, 11. oldal) 

34/10 USA: Elnöki figyelem az élelmiszerbiztonságnak 
A Mezőgazdasági Minisztérium (USDA) mindent megtesz az 
élelmiszerbiztonság erősítéséért; e törekvés jegyében – a 2008. évi 
Mezőgazdasági Törvény vonatkozó rendelkezése alapján – az 
Élelmiszerbiztonsági és Ellenőrző Szolgálat (FSIS) 2010. márciusában 
társadalmi vitára bocsátotta azt az új jogszabály tervezetet, amely a 
következő követelményeket támasztja az USDA alá tartozó vállalatokkal 
szemben: 1) Azonnal értesíteni kell a FSIS-t, ha nem biztonságos, 
egészségtelen vagy megtévesztő márkajelzéssel ellátott hús- vagy baromfi 
készítmény kerül forgalomba; 2) Eljárás kidolgozása a cég által készített és 
szállított hús- és baromfi készítmények visszahívására; 3) A folyamatsza-
bályozási, illetve a HACCP tervek minden egyes felülvizsgálatának 
dokumentálása. Obama elnök még 2009 tavaszán létrehozta az 
Élelmiszerbiztonsági Munkacsoportot azzal a céllal, hogy a XXI. század 
követelményeinek megfelelően dolgozzák át és korszerűsítsék az Egyesült 
Államok élelmiszerbiztonságra vonatkozó jogszabályait. (World Food 
Regulation Review, 2010. április, 13. oldal) 

35/10 USA: Veszélyes lehet a nyerstej fogyasztása 
Az Élelmiszer és Gyógyszer Hivatal (FDA) felhívta a fogyasztók figyelmét, 
hogy a nyerstej campylobakteriózist okozhat: Michigan államban legalább 12 
esetben mutatták ki egyértelműen a betegség tüneteit (hasmenés, hasi 
fájdalmak és láz). A hatóságok szerint ezek a szimptómák olyan 
fogyasztóknál jelentkeztek, akik egy bizonyos, Indiana államban levő 
tejgazdaságból származó nyerstejet ittak. Az olyan patás állatoktól, mint a 
tehén, a juh és a kecske származó pasztőrözetlen tej ugyanis számos 
kórokozót (Salmonella, E.coli O157:H7, Listeria, Campylobacter és 
Brucella) tartalmazhat, amelyek akár halált is okozhatnak. A 
közegészségügyi hatóságok éppen ezért már évtizedek óta figyelmeztetnek a 
nyerstej fogyasztás veszélyeire. 1987 óta az FDA megköveteli minden, emberi 
fogyasztás céljára szolgáló, az államok közötti kereskedelmi láncba bekerülő 
tej és tejtermék pasztőrözését (ez alól csak néhány érlelt sajtféleség jelent 
kivételt). Tudományosan nem igazolható az ellenzők azon állítása, hogy a 
nyerstej jóval táplálóbb lenne, mint a pasztőrözött tej. (World Food 
Regulation Review, 2010. április, 13. oldal) 
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36/10 Új kihívás: a nanotechnológia 

Szem előtt tartva, hogy a nanométer a méter billiomod része, a 
nanotechnológia fogalmát így definiálhatjuk: struktúrák, eszközök és 
rendszerek tervezése, jellemzése, előállítása és alkalmazása az alaknak és a 
méretnek a nanometrikus skálán való kontrolljával. A nanotechnológia és a 
nanoanyagok az élelmiszerfeldolgozás és a hagyományos élelmiszerek 
természetes részét képezik, tekintve, hogy nagyon sok termék jellemző 
sajátosságait olyan nano méretű komponensek határozzák meg, mint például 
a nanoemulziók és habok. A legújabb műszaki-tudományos fejlődés azonban 
lehetővé teszi mesterségesen előállított nanorészecskék hozzáadását is az 
élelmiszerekhez, amelyek kapcsolódhatnak már meglevő összetevőkhöz, de 
képezhetnek teljesen újszerű kémiai struktúrákat is. Ezek az igen kis 
adalékanyagok hozzájárulhatnak az élelmiszerek só- és zsírtartalmának 
csökkentéséhez, az ízletesség és a tápérték növeléséhez, valamint az 
eltarthatósági idő meghosszabbításához. Felhasználhatók az ún. intelligens 
csomagolás kifejlesztéséhez is, amelyek pontosan észlelik, mikor válik egy 
élelmiszer emberi fogyasztásra alkalmatlanná. Az Európai 
Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) 2009 februárjában szakvéleményt 
adott ki a nanotechnológia élelmiszerekben és takarmányokban történő 
alkalmazásának potenciális kockázatáról. (World Food Regulation Review, 
2010. április, 14-15. oldal) 

37/10 Kanada: Salmonella a fűszerkeverékben 

Az illetékes kanadai hatóságok szorosan együttműködnek az Élelmiszer és 
Gyógyszer Hivatallal (FDA) az amerikai feketebors és pirospaprika 
Salmonella szennyezettségének kutatásában. Mivel az Egyesült Államokban 
két fűszer vállalkozás visszahívta ezeket a termékeket, a Kanadai Élelmiszer-
ellenőrző Hatóság (CFIA) olyan potenciálisan szennyezett áruk (pl. 
ételízesítők) után kutat, amelyek felhasználhatták az említett fűszereket és 
emiatt egészségügyi kockázatot jelenthetnek a fogyasztók számára. Emiatt 
számos élelmiszer visszahívására került már sor mindkét országban, bár 
megbetegedést eddig még nem észleltek. Az élelmiszerek összetevőinek 
jegyzékéből a fogyasztók általában nem képesek megállapítani, hogy az adott 
termék tartalmaz-e feketeborsot vagy pirospaprikát, mivel az legtöbbször az 
alkalmazott fűszerkeverék részét képezi. Ezért különösen nagy jelentőségű a 
visszahívott áruk jegyzékének közzététele. (World Food Regulation Review, 
2010. április, 22-23. oldal)  




