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Élelmiszerek vizsgálata - ENSZ-tagálla-
mok konferenciája 

A több mint ötven ENSZ-tagország képviselői, 
valamint az FM és a NÉBIH vezető szakemberei 
részvételével Budapesten lezajlott CCMAS el-
nevezésű tanácskozáson a világ élelmiszer-ke-
reskedelme, illetve az élelmiszerek laboratóriu-
mi vizsgálata szempontjából perdöntő vizsgálati 
módszerekről határoztak. A Magyar Munkacso-
port elnöke a Laboratorium.hu-nak összegezte a 
konferencia eredményeit...

A május 8-12. között lezajlott eseményen a magyar 
szakpolitikát Dr. Oravecz Márton, a Nemzeti élelmi-
szerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) elnöke, illetve Dr. 
Bognár Lajos országos főállatorvos, a Földművelő-
désügyi Minisztérium (FM) élelmiszerlánc-felügyele-
tért felelős helyettes államtitkára képviselte, aki emlé-
keztette a résztvevőket a Codex közegészségügyben, 
az élelmiszerlánc-biztonságban és a tisztességes 
kereskedelemben betöltött szerepére, a szervezet 
független munkájának fontosságára. 

„Azok a módszerek, ajánlások, amelyeket ezen a kon-
ferencián elfogadnak, meghatározó szerepet játsza-
nak az ENSZ tagállamok élelmiszer-kereskedelmé-
ben” - mondta el a Laboratorium.hu-nak Dr. Szigeti 
Tamás János, a Magyarországon immár huszonöt éve 
élelmiszer-vizsgálatokkal is foglalkozó WESSLING 
Hungary Kft. független laboratórium munkatársa, a 
CCMAS Magyar Munkacsoportjának elnöke.

A CCMAS konferencia jelentősége

Az ENSZ tagállamai között zajló, élelmiszer-keres-
kedelemhez kötődő élelmiszer-vizsgálati munka 
olyan módszereken kell, hogy alapuljon, amelyeket 
az ügyletekben érdekelt valamennyi fél alkalmazni 
tud. A közösen elfogadott módszerekkel szemben 
ugyanakkor követelmény a megfelelő analitikai tel-
jesítményjellemzők megléte. Rendkívül fontos pél-
dául, hogy egy bizonyos élelmiszer-összetevőre, 
vagy nem kívánt szennyező, fertőző ágens vizsgá-
lati eredményeire a különböző országok akkreditált 
laboratóriumainak vizsgálati eredményei a kölcsö-

nösen elfogadott mérési bizonytalansági határok 
között hasonlóak legyenek – magyarázta Dr. Szigeti 
Tamás János, hozzátéve, hogy ehhez a munkához 
a Codex Alimentarius Bizottság egy folyamatosan 
felülvizsgált módszergyűjteményt – Codex szabvá-
nyokat (standardokat) – tart fenn, amelyeket a fen-
tebb említett ügyletek laboratóriumi vizsgálatainak 
lebonyolításához ajánlanak. A CCMAS konferenci-
ákon ezeknek a mindenki számára díjtalanul hozzá-
férhető módszereknek a felülvizsgálata, osztályozá-
sa zajlik.  

Ezek a dokumentumok ugyan nem kötelező érvé-
nyűek, ám a regionális és nemzeti élelmiszer-sza-
bályozás alapjául szolgálnak, és a kereskedelmi 
szerződések megkötésekor is perdöntőek a Codex 
Alimentarius ajánlásai – magyarázta Szigeti Tamás, 
aki immár nyolcadik éve fogja össze a rendezvény 
magyar résztvevőinek munkáját az adott években 
megtárgyalásra váró módszerekkel, vizsgálati elvek-
kel kapcsolatban.

A Codex Alimentarius és annak magyar vonat-
kozásai

A Codex Alimentarius Főbizottságot és annak 
Mintavételi és Analitikai Szakbizottságát (Codex 
Committee on Methods of Analysis and Sampling 
- CCMAS) azért hozta létre az ENSZ Élelmezési 
és Mezőgazdasági Világszervezete (FAO) és az 
Egészségügyi Világszervezet (WHO), hogy kidol-
gozza az élelmiszerek legfontosabb összetevőit, 
illetve idegenanyag-tartalmának maximálisan el-
fogadható szintjét szabályzó nemzetközi szabvá-
nyokat, irányelveket és útmutatókat. 

Magyarország 1963 óta aktív résztvevője a mun-
kának, és immár több évtizede rendezik meg 
Budapesten a rangos nemzetközi tanácskozást, 
amely a sorban a XXXVIII. volt. Magyarország szá-
mára külön megtiszteltetés, hogy a konferencia el-
nöki és elnök-helyettesi szerepkörét folyamatosan 
magyar szakemberek töltik be. Az elnökök között 
Prof. Dr. Biacs Péter, Prof. Dr. Molnár Pál, Prof. 
Dr. Ambrus Árpád öregbítette a hazai élelmiszer-
vizsgáló szakma hírnevét. Az idei évtől Dr. Hibbey 
Marót vette át a konferencia vezetését. 

A magyar élelmiszerjogba fokozatosan beépítették 
a Codex dokumentumok előírásait. A Codex 1972-
ben Magyarországra bízta az egyik szakbizottság, 
az Analitikai és Mintavételi Módszerek Szakbizott-
ság titkárságát és a bizottság üléseinek a megren-
dezését. Ennek előkészítésében vesz részt immár 
nyolcadik éve – egyetlen független laboratórium-
ként  - a WESSLING Hungary Kft. – mondta el Szi-
geti Tamás, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy 
a CCMAS konferencián nem szavazással, hanem 
konszenzusos alapon hozzák a döntéseket, ezért 
bír kifejezetten nagy jelentőséggel a konferencia 
eredményessége.

Hogyan zajlik a munka, és mi történt Budapesten? 

Az, hogy a budapesti tanácskozáson milyen labora-
tóriumi vizsgálati módszerekről döntenek, meghatá-
rozza az élelmiszerek összetételbeli és mikrobiológiai 
biztonságát, legyen szó a zsírokról, olajokról, gyors-
fagyasztott zöldségekről és gyümölcsökről, fűsze-
rekről, diétás ételekről vagy éppen az evésre alkal-
mas tengeri algákról – hogy csak néhányat említsünk 
a konferencián taglalt tételek közül.

A konferencia-sorozatot előkészítő munkában ön-
kéntesen kialakított nemzetközi elektronikus mun-
kacsoportok tesznek javaslatot a soron követke-
ző konferencián tárgyalásra jelölt módszerekről 
(szabványokról). Mivel a konferenciának minden 
ENSZ-tagállam a tagja, több mint 160 ország 
szakembereinek együttműködését kell megvalósítani 
a Codex Alimentarius Bizottság munkájában – tud-
tuk meg Dr. Szigeti Tamás Jánostól. „Ez az egyik oka 
annak, hogy esetenként egy-egy vizsgálati módszer 
beemelése a Codex szabványok közé, vagy egy eljá-
rás módosításáról szóló döntés több évet is igénybe 
vehet – folytatta Szigeti. 

Az élelmiszerek lipid-tartalmának zsírsav-szekven-
ciája vizsgálata során élelmiszer-biztonsági okokból 
megfelelő módszert kell alkalmazni például a cisz és 
transz módosulatú terítetlen zsírsavak elválasztására 
és mennyiségi meghatározására (ez különösen ne-
héz feladat az transz-elaidinsav és transz-vakcénsav 
esetében). Az EU tagállamaiban a transz-elaidinsavra 
van érvényes határérték, a transz-vakcénsav ugyan-
akkor az állati eredetű zsiradékokból származik, 
ezért mennyisége az élelmiszerekben jogszabály ré-
vén nem korlátozható. A két említett zsírsav analitikai 
módszereinek harmonizálása a CCMAS konferenciá-
kon várhatóan a jövőben is folytatódni fog.

A laboratóriumi szakember egy másik példát is hozott: 
a tengeri biotoxinok műszeres analitikai vizsgálata 
során a rendkívül költséges LC/MS/MS-rendszereket 
használják. Ilyen berendezések azonban nem 
minden ország laboratóriumaiban tudnak beszerezni, 
működtetni. Az idei konferencián többen felvetették, 
hogy a tengeri biotoxinok vizsgálati módszerei között 
a jelenleg IV. kategóriás biológiai módszert a CCMAS 
konferencia emelje át a III. kategóriájú eljárások közé 
abból a célból, hogy a biológiai módszerrel végzett 
vizsgálat is döntő módszer lehessen valamely vitatott 
tengeri eredetű élelmiszer vizsgálata esetén. 

A záródokumentum 

Az idei konferencia záró dokumentumát a tanácsko-
záson folyamatosan jelen lévő jegyzőkönyvvezetők 
feljegyzései alapján a FAO Rómában működő köz-
pontjában állították össze. A záródokumentumot a 
rendezvény utolsó napján, május 12-én vitatták meg: 
a résztvevők a teljes szöveg minden sorát átolvasták, 
és bekezdésenként szintén szavazás nélkül, kon-
szenzussal fogadták el. A végleges záródokumen-
tumot a Codex Alimentarius honlapján fogják közzé-
tenni.

A NÉBIH hírei

Öt éve a közjó szolgálatában

Március 15-én lesz öt éve, hogy megkezdte mun-
káját a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hiva-
tal (NÉBIH). A magyar lakosság és a hazai élelmi-
szerlánc biztonsága iránt elkötelezett szervezet 
eredményei magukért beszélnek: többek között 
9,5 milliárd forint ÁFA- és adóelkerülés megaka-
dályozása, több mint 12 millió laborvizsgálat és 
fél tucat sikeres szemléletformáló kampány a 
mérleg.

A kormány öt éve döntött a magyar élelmiszer-ellá-
tást komplexen, a termőföldtől az asztalig felügyelő 
hatóság létrehozásáról. Az új szervezet megalakulá-
sa egyúttal –, az Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia 
elveinek megfelelően – teljesen újfajta élelmiszer-el-
lenőrzési koncepciót is jelentett: a NÉBIH az élelmi-
szerláncot érintő valamennyi kockázatot felügyeli, és 
képes a gyors, egységes, hatékony fellépésre.

A NÉBIH életében nem csak a szakterületek, de a sze-
repek is változatosak: egyszerre segítő, tanácsadó, 
tudásmegosztó központ és szigorú döntéshozó. A 
hivatal ugyanis partnerének tekint minden olyan ügy-
felet, vásárlót, előállítót, aki betartja az előírásokat. 
Képzések, előadások, szemléletformáló programok 
sokaságával igyekszik átadni mindazt a széleskörű 
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tudást, ami az esetenként több mint 100 éves múltra 
visszatekintő szakterületek révén rendelkezésére áll. 
E törekvés célja, hogy segítséget nyújtson a minden-
napokban, legyen szó akár jogszabályi értelmezésről, 
auditra történő felkészülésről vagy a vásárlói dönté-
sek támogatásról.

A vállalkozások mellett kiemelt fontossággal bír a 
lakosság felkészítése, ismereteinek bővítése, hogy 
mindennapi döntéseikkel mind saját, mind környeze-
tük biztonságát segíteni tudják. A NÉBIH partnerként 
tekint a vásárlókra is, ennek szellemében haladékta-
lanul tájékoztatja a közvéleményt a jelentős élelmi-
szerlánc-biztonsági eseményekről, míg a lakosság 
a NÉBIH zöldszámán ingyenesen léphet kapcsolat-
ba a hivatallal. A tudásmegosztást szolgálja a ható-
ság fél tucat szemléletformáló kampánya, például 
az élelmiszer-biztonsági praktikákat bemutató Ételt 
csak okosan, a felelős állattartást középpontba állító 
Szabad a gazdi, az élelmiszerpazarlásra elleni küz-
delemre fókuszáló Maradék nélkül kampány, vagy a 
veszettségmentesítési program. A Szupermenta pro-
jekt komplex terméktesztekkel segíti a lakosságot a 
minőség kérdésének útvesztőjében. A program 2014 
novemberi indulása óta 32 termékkör több mint 800 
termékén mintegy 15 ezer laboratóriumi mérést vé-
geztek a NÉBIH szakemberei.

Az élelmiszerlánc vizsgálata során különbséget kell 
tenni a jogkövető vállalkozás eseti hibázása és a 
szándékos károkozás, csalás között. A hatóság az 
elmúlt öt évben a hibázókat büntetés helyett tanács-
adással segített a problémák gyors javítása érdeké-
ben, a tudatos szabályszegőkkel, a tilosban járókkal 
szemben azonban következetesen képviselte a szi-
gorú döntéshozó szerepét. Utóbbi csoportnál a NÉB-
IH minden rendelkezésére álló eszközzel fellép, célja 
ugyanis a szürke- és feketegazdaság felszámolása. E 
terület kiemelt figyelme kiváltképp fontossá vált nap-
jainkban, hisz mostanra a hamisítások, az illegális te-
vékenységek terén a kábítószer után az élelmiszerha-
misítás a második legjelentősebb terület nemzetközi 
szinten.

A tilosban járókkal szembeni küzdelemben számos 
hatékony „eszközt” hívott életre a NÉBIH az elmúlt 
években. Ezek közé tartozik a hivatal kifejezetten 
csalásokra, hamisításokra specializálódott egysége, 
a Kiemelt Ügyek Igazgatósága, amelynek munkatár-
sai több mint 90%-os felderítés aránnyal dolgoznak, 
és munkájuk révén eddig mintegy 9,5 milliárd forint 
adóelkerülést sikerült megakadályozni. A halászat, 
horgászat területén az Állami Halőri Szolgálat, míg a 
faanyag kereskedelem szegmensében az EUTR ré-
vén folytat hatékony vizsgálatokat a NÉBIH. A hiva-
tal évek óta végzi a tisztességtelen piaci magatartás 
felderítését is. Az ellenőrzések hatékonyságát segíti 
majd a jövőben az Intelligens Élelmiszerlánc-bizton-
sági Elemző Rendszer (INTEL) is, amely lehetővé te-
szi majd, hogy a meglévő adatokból adatbányászat 
révén még hatékonyabban kiszűrhessék az illegális 
tevékenységet végzőket.

A szakmai munka pontosságát és hatékonyságát biz-
tosítja a NÉBIH laborhálózata, amelynek munkatársai 
öt év alatt több mint 12 millió vizsgálatot végeztek. 
A csalások, hamisítások terén jelentkező újabb és 
újabb módszerek a hatóságtól is állandó megújulást 
kívánnak. Az élelmiszerlánc-felügyeleti díj lehetővé 
teszi, hogy a NÉBIH folyamatosan fejlessze laborhá-
lózatát, hogy mindenkor a legkorszerűbb vizsgálati 
metodika álljon a szakemberek rendelkezésére.

A NÉBIH – bár korát tekintve még mindig fiatal szer-
vezetnek számít – izgalmas és tevékeny öt évet tud-
hat maga mögött. A hivatal célja, hogy a magyar la-
kosság és a tisztességes élelmiszerlánc-szereplők 
érdekében az eddigihez hasonló, de lehetőleg még 
annál is magasabb színvonalon tudja ellátni kiemelt 
hatósági és tudásmegosztó szerepét a jövőben is.

A NÉBIH honlapján több érdekes infografika is elér-
hető: http://bit.ly/5_ev_szamok 

Fontos változás az élelmiszer-automatákon elhe-
lyezett kötelező jelölésekben

2017. április 1-jétől a nem előrecsomagolt ter-
mékeket árusító élelmiszer-automatákon  is kö-
telező jelölni az allergén anyagokat. A módosítás 
az előrecsomagolt termékeket (pl. csokoládék, 
szendvicsek) kínáló gépeket nem érinti, ez eset-
ben továbbra is az élelmiszerek csomagolásán 
találják meg a vásárlók az információkat.

Az élelmiszer-automatákban árult kávé, tea és egyéb 
italok esetében a nyomógombok mellett eddig a ter-
mék nevét olvashattuk. Emellett, amennyiben édesí-
tőszert is tartalmaz, akkor az erre való utalást (példá-
ul „Csokoládés cappuccino édesítőszerekkel” vagy 
„Citromos tea cukorral és édesítőszerrel”), valamint 
az azoszínezékek jelenlétét is fel kellett tüntetni.

A kötelezően feltüntetendő elemek 2017. április 1-jé-
től kiegészültek a késztermékben jelen lévő, aller-
giát vagy intoleranciát okozó anyagok és termékek 
felsorolásával. Az előírás teljesítése megoldható a 
termék neve mellett az allergének felsorolásával (pl. 
„tejet tartalmaz”) vagy egy kódrendszerrel, amelynek 
magyarázata jól olvashatóan szerepel az automatán 
elhelyezett külön táblázatban.

A kötelezően jelölendő információk nem előrecsoma-
golt termékeket árusító élelmiszer-automaták eseté-
ben:

•	 az élelmiszer neve,

•	 édesítőszerrel készített termékek esetén: „Édesí-
tőszerrel (édesítőszerekkel)” illetve a „Cukorral (cuk-
rokkal) és édesítőszerrel (édesítőszerekkel)” kifeje-
zés, valamint az azoszínezékek csoportjába tartozó 
színezékek [Narancssárga S (E 110), Kinolinsárga (E 
104), Azorubin (E 122), Alluravörös AC (E 129), Tart-
razin (E 102), Ponceau 4R vagy Kosnilvörös A (E 124)] 
jelenlétéről az alábbi felirat megjelenítésével „…szí-
nezék(ek) megnevezése vagy E száma…: a gyerme-
kek tevékenységére és figyelmére káros hatást gya-
korolhat.” felirat

•	 allergiát vagy intoleranciát okozó anyagok és ter-
mékek felsorolása (pl. „tejet tartalmaz”)

Az automatákban árult előrecsomagolt termékek (pl. 
csokoládék, szendvicsek) jelölésének nem kell kívül 
az automatákon szerepelnie. A vásárló minden in-
formációt közvetlenül a termék jelölésén olvashat el, 
amelyen minden kötelezően feltüntetendő adatnak 
szerepelnie kell.

Európa legnevesebb kutatóintézeteivel működik 
együtt a NÉBIH

Egy nemzetközi konzorcium meghatározó tagja-
ként vett részt az Európai Unió Horizont 2020 ku-
tatás-fejlesztési és innovációs keretprogramjának 
pályázatán a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal (NÉBIH). A májusban indított, 100%-ban 
EU-s finanszírozású 5 éves projekt célja többek 
között a lakosság élelmiszerlánc-biztonsággal 
kapcsolatos tudásának mélyítése, kockázatész-
lelésének javítása, valamint az élelmiszer-eredetű 
megbetegedések csökkentése. Az együttműkö-
désben – eddigi kockázatkommunikációs munká-
jának és szakmai tapasztalatának elismeréseként 
– meghatározó szerep jut a magyar élelmiszer-
lánc-biztonsági hatóságnak.

A hivatal szakemberei a projekt kezdetétől, vagyis 
2015 vége óta aktív szerepet vállaltak a kétfordulós 
pályázat előkészítésében és megírásában. A konzor-
ciumban összesen 14 ország egyetemei, intézetei, 
kormányszervezetei és vállalatai működnek együtt. 
Olyan multidiszciplináris kutatócsoport jött létre, 
amelyben a fogyasztótudomány és a mikrobiológia, 
az élelmiszertechnológia, valamint az ipari formater-
vezés tudományágai fonódnak össze. Az együttmű-
ködés komplexitása lehetővé teszi, hogy – a magyar 
szakemberek közreműködésével is – új megoldá-
sokat, lehetőségeket dolgozzanak ki az élelmiszer-
lánc-biztonság területén, melynek végső nyertesei 
maguk a vásárlók lesznek.

A 100%-ban EU-s finanszírozású, májusban indított 
5 éves kutatási projekt célja a lakosság élelmiszer-
lánc-biztonsággal kapcsolatos tudásának mélyítése, 
kockázatészlelésének javítása, az élelmiszerek vá-
sárlásával, tárolásával és fogyasztásával összefüggő 
háztartási gyakorlatok javítása, ezáltal az élelmiszer 
eredetű megbetegedések csökkentése.

A konzorcium tagjai oktatási, szakpolitikai, kommu-
nikációs programokat (például játékokat, alkalma-
zásokat) dolgoznak majd ki, de konyhai eszközök 
fejlesztését is tervezik. A munkát a projekt első sza-
kaszában végzett közvélemény kutatások tapaszta-
lataira támaszkodva végzik majd.

A NÉBIH-et az elmúlt években végzett kockázatkom-
munikációs teljesítményének elismeréseként a szak-
politikai modellek és a hatósági kockázatkommuni-
káció fejlesztését végző munkacsoport vezetőjévé 
választották. A projekttagok – a hatósági szerepkör 
mellett – kutatóintézetként is számítanak a hivatal 
munkájára, amelyet a többi munkacsoportban való 
részvétel is bizonyít. Jelentős elismerés, hogy a NÉB-
IH a konzorcium irányító testületében is szerepet ka-
pott. Mindezeket figyelembe véve a magyar hatóság 
a 32 tagú együttműködés egyik legmeghatározóbb 
tagjává vált.

A konzorcium koordinációját a nagy pályázati tapasz-
talattal rendelkező és számos sikeres pályázati prog-
ramot megvalósító norvég NOFIMA intézet látja el.

Elkészült a szilvapálinkák Szupermenta rangsora

30 szilvapálinkát ellenőrzött legújabb Szuper-
menta terméktesztjén a Nemzeti Élelmiszer-
lánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH). Az érzékszervi és 
kedveltségi vizsgálat mellett a hatóság laboratóri-
umaiban ezúttal is megmérték a biztonsági szem-
pontból fontos paramétereket. Végül egy esetben 
kellett intézkednie a hatóságnak.

30, a vásárlók számára könnyen elérhető szilvapálin-
kát vizsgáltak meg a NÉBIH munkatársai. A tesztelt 
italok között érlelt és prémium termékek egyaránt 
szerepeltek.

Élelmiszervizsgálati közlemények – 2017. LXIII. évf. 2. szám
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A NÉBIH szakemberei megmérték az élelmiszer-biz-
tonsági szempontból fontos paramétereket, mint a 
metanol-, a hidrogén-cianid-, az etil-karbamát- és a 
réz tartalom. Az ellenőrzött tételek – egy kivételével 
– megfelelőek voltak. Egy pálinka etil-karbamát tar-
talma azonban túllépte az ajánlott határértéket, ezért 
a hatóság megtiltotta a termék forgalmazását. Kilenc 
pálinkánál szúrópróbaszerűen elvégezték a termék 
gyümölcseredetére vonatkozó izotópvizsgálatokat is.

A nyomon követhetőséget is ellenőrizték a NÉBIH 
munkatársai. Kiemelt figyelmet fordítottak arra, hogy 
a szilvapálinkák gyümölcseredete visszavezethető 
legyen magyarországi termőhelyekre. Megnyugtató, 
hogy a vizsgált pálinkák az előállítók részéről minden 
esetben nyomon követhetőek voltak, és a gyümöl-
cseredetre vonatkozó izotópvizsgálatok is megfelelő-
nek bizonyultak. Szomorú tény viszont, hogy a keres-
kedelemben a forgalmazók 14 esetben nem tudták a 
jogszabályban előírt módon, a nyomon követésnek 
megfelelő egyedi jelöléssel ellátott termékkísérő ok-
mányokat bemutatni. Emiatt a kereskedelmi üzletlán-
cok élelmiszerlánc felügyeleti bírságra számíthatnak, 
amelynek összege várhatóan 700 ezer forint lesz.

Összességében elmondható, hogy a tesztelt, hazai 
forgalomban kapható szilvapálinkák többsége élel-
miszer-biztonsági szempontból megfelelő. A korábbi 
hatósági tapasztalatokhoz képest kedvezőbb ered-
ményt mutatott a jelölések ellenőrzése is. 30 tételből 
csupán két terméknél kellett apróbb jelölési hiba mi-
att figyelmeztetni az előállítókat.

Ha Szupermenta termékteszt, akkor nem maradha-
tott el a kedveltségi vizsgálat sem, amelynek során 
javarészt szakértő, kisebb számban laikus kóstolók 
bírálták a szilvapálinkákat. Az értékelők pontozták a 
termékek illat- és íz tisztaságát, illat- és íz karakterét, 
valamint harmóniáját.

A kóstolók kedvence az Agárdi Miraculum Szilva Pá-
linka lett. A Szupermenta rangsorban másodikként 
végzett a Rézangyal Barrique Szilva pálinka. A do-
bogósok sorát harmadik helyen a Nobilis Forte 55° 
Szilva Pálinka zárta.

További információk és a részletes vizsgálati ered-
mények elérhetők a NÉBIH Szupermenta termék-
teszt oldalán: http://szupermenta.hu/kifoztuk-me-
lyik-a-legjobb-szilvapalinka/

 
Food testing – Conference of UN mem-
ber states

At the CCMAS conference that took place in 
Budapest with the participation of represent-
atives of more than fifty UN member states 
and leading experts of the FM and NÉBIH, 
decisions were made about crucial analyti-
cal methods, regarding the world’s food trade 
and the laboratory testing of foods. Results of 
the conference were summarized to Labora-
torium.hu by the chairman of the Hungarian 
Working Group...

At the event that took place between May 8 and 
12, Hungarian policy was represented by Dr. 
Márton Oravecz, president of the National Food 
Chain Safety Office (NÉBIH), and Dr. Lajos Bog-
nár, Hungary’s chief veterinary officer and deputy 
state secretary of the Ministry of Agriculture (FM) 
responsible for food chain supervision, who re-
minded participants of the Codex’s role in public 
health, food chain safety and fair trade, and of 
the importance of the independent work of the 
organization.

“The methods and recommendations adopted at 
this conference will play a decisive role in the food 
trade of UN member states” - said to Laborato-
rium.hu Dr. Tamás János Szigeti of the independ-
ent laboratory WESSLING Hungary Kft., which 
has been performing food analyses in Hungary 
for twenty-five years, chairman of the Hungarian 
Working Group of the CCMAS.

The significance of CCMAS conference

The food testing work related to the food trade 
among UN member states has to be based on 
methods that can be applied by all parties in-
volved in the transactions. At the same time, the 
existence of appropriate performance charac-
teristics is also required of commonly accepted 
methods. For example, it is extremely important 
for the analytical results of the accredited labo-
ratories of the different countries to be similar, 
within mutually accepted measurement uncer-
tainty limits, for a certain food ingredient, or for 
unwanted, contaminating infectious agents – ex-
plained Dr. Tamás János Szigeti, adding that a 
continuously revised method collection – Codex 
standards – is maintained by the Codex Alimen-
tarius Committee for this work, and this collec-
tion is recommended for the laboratory analyses 
of the above-mentioned transactions.

At the CCMAS conferences, the revision and 
classification of these methods, available free of 
charge to everyone, are performed.

Although these documents are not binding, they 
serve as the basis for regional and national food 
regulations, and recommendations of the Codex 
Alimentarius are also of frucial importance when 
concluding commercial contracts – explained 
Tamás Szigeti, who has been coordinating the 
work of Hungarian participants of the event for 
eight years, regarding the methods and analytical 
principles to be discussed in the given year.

The Codex Alimentarius and it Hungarian  
aspects

The Codex Alimentarius Commission and its 
Codex Committee on Methods of Analysis and 
Sampling (CCMAS) was established by the Food 
and Agriculture Organization of the United Na-
tions and the World Health Organization (WHO), 
to develop international standards, directives and 
guidelines regulating the most important food in-
gredients and the maximum acceptable levels of 
foreign material in food.

Hungary has been an active participant of the 
work since 1963, and the prestigious interna-
tional conference has been held in Budapest for 
several decades, this year’s edition being the 
38th. It has been a special honor for us that the 
chairman and deputy chairman of the conference 
has been continuously given by Hungary. Among 
the chairmen, Prof. Dr. Péter Biacs, Prof. Dr. Pál 
Molnár and Prof. Dr. Árpád Ambrus have been 
adding to the reputation of the Hungarian food 
testing profession. Starting from this year, chair-
ing the conference has been taken over by Dr. 
Marót Hibbey.

Regulations of the Codex documents have been 
gradually incorporated into Hungarian food law. 
In 1972, Hungary was entrusted with the secre-
tariat of one of the committees, the Committee on 
Methods of Analysis and Sampling, as well as the 
organization of the meetings of the committee. It 
is the organization of this, in which WESSLING 
Hungary Kft., as the only independent labora-
tory, has been participating for eight years – said 
Tamás Szigeti, who also pointed out that deci-
sions at the CCMAS conference are not made 
by voting, but on a consensus basis, therefore, a 
successful conference has a special significance. 

 
How is work performed and what happened in 
Budapest?

The list of laboratory methods decided on at the 
Budapest conference determines the composi-
tional and microbiological safety of foods, wheth-
er it is about fats, oils, quick-frozen fruits and 
vegetables, spices, dietetic foods or seaweeds 

suitable for eating – to mention just a few of the 
foods discussed at the conference.

During the preparatory work for the conference 
series, recommendations are made by voluntar-
ily formed international electronic working groups 
about the methods (standards) to be discussed at 
the upcoming conference. Since all UN member 
states are members of the conference, the co-
operation of the experts of more than 160 coun-
tries has to be realized in the work of the Codex 
Alimentarius Committee – revealed Dr. Tamás 
János Szigeti. “This is one of the reasons why 
the adoption of a certain analytical method into 
the list of Codex standards or a decision about 
the modification of a procedure can take several 
years – added Tamás Szigeti.

For food safety reasons, during the analysis of 
the fatty acid sequence of the lipid content of 
foods, the appropriate method has to be used, 
for example, for the separation and quantifica-
tion of cis and trans unsaturated fatty acids (this 
is particularly difficult in the case of trans-elaidic 
acid and trans-vaccenic acid). There is a limit 
value in force for trans-elaidic acid in EU mem-
ber states, however, trans-vaccenic acid comes 
from fats of animal origin, therefore, its amount 
in foods cannot be restricted by law. Harmoniza-
tion of the analytical methods of the two above-
mentioned fatty acids is expected to continue in 
the future at the upcoming CCMAS conferences.

Another example was also mentioned by the 
laboratory expert: extremely costly LC/MS/MS 
systems are used during the instrumental analy-
sis of marine biotoxins. However, there are labo-
ratories in certain countries that cannot afford to 
purchase and operate such instruments. It was 
suggested by several people at this year’s con-
ference that the category IV biological method 
of the analytical methods of marine biotoxins 
should be moved by the CCMAS conference to 
the group of category III procedures, so that the 
testing performed using the biological method 
could be a decisive method when analyzing ma-
rine foods of disputed origin.

The closing document

The closing document of this year’s conference 
was drawn up at the Rome headquarters of the 
FAO, based on the memos of the recordkeepers 
continuously present at the meeting. The closing 
document was discussed on the last day of the 
event, May 12: each line of the text was read by 
the participants, and it was accepted by them 
paragraph by paragraph without voting, by con-
sensus. The final closing document will be pub-
lished on the Codex Alimentarius website.
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NÉBIH news

Five years in the service of public good

On March 15, it will be five years since the 
start of the work of the National Food Chain 
Safety Office (NÉBIH). Results of the organiza-
tion, committed to the safety of the Hungarian 
people and the Hungarian food chain speak 
for themselves: prevention of VAT and tax 
evasion in the amount of 9.5 billion HUF, more 
than 12 million laboratory tests and half a doz-
en successful awareness-raising campaigns 
are on the balance sheet, among other things.

It was five years ago that the government de-
cided to establish an authority supervising the 
Hungarian food supply system in a complex way, 
from the land to the table. At the same time, the 
establishment of the new organization, in accord-
ance with the principles of the Food Chain Safety 
Strategy, also meant a completely new concept 
in food control: all of the risks related to the food 
chain are supervised by NÉBIH, and it is capable 
of swift, uniform and effective action.

In the life of NÉBIH, not only the areas of exper-
tise, but also the roles are diverse: it is a help-
ing, advisory, knowledge-sharing center, as well 
as a strict decision-maker. Each customer, buyer 
or producer who complies with the regulations 
is considered a partner by the authority. With a 
host of trainings, lectures and awareness-raising 
programs, it tries to share the extensive knowl-
edge which is at its disposal, in certain cases in 
areas of expertise that go back to more than one 
hundred years. The goal of this endeavor is to 
provide assistance in everyday life, whether it is 
about the interpretation of the law, preparation 
for an audit or the support of customer decisions.

In addition of businesses, of the utmost impor-
tance are the preparation of the people, broaden 
their knowledge, in order for them to be able to 
promote both their own and the environment’s 
safety with their everyday decisions. NÉBIH sees 
customers as partners as well, and in this spirit, 
the general public is informed about major food 
chain safety events without delay, and the people 
can contact the authority free of charge through 
the green number of NÉBIH. Knowledge sharing 
is also served by the half dozen awareness rais-
ing campaigns of the authority, for example, the 
one named Food wisely, presenting food safety 
practices, another one named Find an owner, 
focusing on responsible pet-keeping, the cam-
paign titled Without leftover, with the focus on 
food waste, or the program for the prevention of 
rabies. The Supermint program helps the people 
with complex product tests in the maze of the is-

sue of quality. Since the launch of the program 
in November 2014, roughly 15 thousand labora-
tory tests have been performed by the experts of 
NÉBIH on more than 800 products of 32 product 
categories.

When investigating the food chain, a distinction 
should be made between the occasional mistake 
of a law-abiding company and intentionally harm-
ful and fraudulent behavior. In the past five years, 
those committing mistakes have been helped 
by the authority with advice instead of imposing 
fines, in order to correct problems quickly, how-
ever, in the case of those knowingly violating the 
laws and perpetrating unlawful activities, the role 
of the strict decision-maker was performed con-
sistently. In the case of the latter group, NÉBIH 
acts with all the means at its disposal, because 
its objective is the elimination of the gray and 
black economies. Today, focus on this area has 
become particularly important, because in terms 
of illegal activities, food counterfeiting has be-
come the second most significant area on an 
international level, behind drug-related activities.

In the fight against those in the wrong, a num-
ber of effective “tools” have been developed by 
NÉBIH in recent years. One of these is its unit 
called the Directorate of Priority Affairs, special-
izing expressly in fraud and counterfeiting, whose 
staff works with a success rate over 90%, and 
through their work tax evasion in the amount of 
9.5 billion HUF has been prevented. Effective in-
vestigations are performed by NÉBIH through the 
State Fish Department in the area of fishing and 
angling, and through the EUTR in the timber trade 
segment. The office has also been conducting in-
vestigations of unfair trade practices for years. In 
the future, the effectiveness of the investigations 
will be assisted by the Intelligent Food Chain 
Safety Analysis System (INTEL) as well, making 
it possible to find those performing illegal activi-
ties more efficiently through data mining, using 
existing data.

The accuracy and efficiency of the professional 
work are ensured by the laboratory network of 
NÉBIH, whose staff performed more than 12 mil-
lion tests over the past five years. Newer and 
newer methods in the fields of fraud and coun-
terfeiting require constant renewal on behalf of 
the authority as well. The food chain supervision 
fee makes it possible for NÉBIH to develop its 
laboratory network continuously, in order for the 
experts to have state-of-the-art methodology at 
their disposal all the time.

Although, in terms of its age, NÉBIH is still con-
sidered a young organization, it leaves an excit-
ing and active five-year period behind. The goal 

of the office is, in the interest of the Hungarian 
people and fair stakeholders of the food chain, 
to continue to perform its important authority and 
knowledge sharing roles at the same, or possibly 
at even higher levels in the future.

Several interesting infographics are available on 
the NÉBIH website: http://bit.ly/5_ev_szamok 

 
 
Important change in the compulsory 
markings on food vending machines

Starting from April 1, 2017, on food vending 
machines selling non-prepackaged products, 
it is also mandatory to indicate allergenic sub-
stances. This modification does not affect 
machines that offer prepackaged foods (e.g., 
chocolate, sandwiches), in this case the infor-
mation is still provided to customers on the 
packaging of the food.

In the case of coffee, tea and other beverages 
sold from food vending machines, the names of 
the products could be read next to the buttons. 
In addition, if they contained sweeteners, this had 
to be indicated (for example, “Chocolate cappuc-
cino with sweeteners” or “Lemon tea with sugar 
and sweeteners”), as well as the presence of azo 
dyes.

Starting from April1, 2017, the list of substances 
and products present in the finished product, or 
causing allergies or intolerance, is added to the 
mandatory elements. The requirement can be 
met by listing the allergens next to the name of 
the product (e.g., “contains milk”), or by a code 
system, the explanation of which is clearly legible 
in a separate table placed on the machine.

In the case of food vending machines selling non-
prepackaged products, the mandatory informa-
tion is as follows:

•	 the name of the food,

•	 in the case of products manufactured with 
sweeteners: the expressions „with sweeten-
er (sweeteners)” or „with sugar (sugars) and 
sweetener (sweeteners)”, and the marking “… 
name or E number of the dye(s): may have ad-
verse effects on the activities and attention of 
children”, in the case of azo dyes [Sunset Yel-
low FCF (E 110), Quinoline Yellow WS (E 104), 
Azorubine (E 122), Allura Red AC (E 129), Tar-
trazine (E 102), Ponceau 4R or Cochineal Red A 
(E 124)],

•	 the list of substances that cause allergies or in-
tolerance (e.g., „contains milk”).

 

Markings of prepackaged products sold from 
vending machines (e.g., chocolate, sandwiches) 
do not have to appear on the outside of the ma-
chines. Customers can read all the information 
directly on the product label, which should con-
tain all required data.

NÉBIH cooperation with the most 
prestigious research institutes of Eu-
rope

The National Food Chain Safety Office (NÉBIH) 
participated, as a major member of an interna-
tional consortium, in a European Union Hori-
zon 2020 R&D and Innovation Framework Pro-
gram tender. The goal of the 100% EU funded, 
five-year-long project, which was launched in 
May, is to deepen the knowledge of the popu-
lation about food chain safety, improve their 
risk awareness and to reduce the number of 
food-borne diseases, among other things. In 
the cooperation, as a recognition of its risk 
communication work and professional experi-
ence, a major role is played by the Hungarian 
food chain safety authority.

Experts of the authority had been playing an ac-
tive role in the preparation and writing of the two-
round tender since the beginning, that is, since 
the end of 2015. There are universities, institutes, 
government organizations and companies from 
14 countries, cooperating in the consortium. A 
multidisciplinary research group has emerged in 
which consumer science and microbiology, food 
technology and industrial design are combined. 
The complexity of the cooperation makes it pos-
sible to develop new solutions and possibilities in 
the field of food chain safety, with the participa-
tion of Hungarian experts, with the ultimate win-
ners being the customers themselves.

The goal of the 100% EU-funded research pro-
ject, which was launched in May, is to deepen 
the knowledge of the population about food 
chain safety, to improve their risk awareness, to 
improve household practices related to the pur-
chase, storage and consumption of foods, and 
thus to reduce the number of food-borne dis-
eases.

Consortium members will develop educational, 
policy and communication programs (for exam-
ple, games and applications), but they are plan-
ning on developing kitchen utensils as well. The 
work will be carried out on the basis of the results 
of opinion polls taken in the first phase of the pro-
ject.
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In recognition of its risk communication perfor-
mance in recent years, NÉBIH was selected as 
the leader of the working group on the develop-
ment of policy models and authority risk commu-
nication. In addition to the authority role, project 
members also count on the work of the office as 
a research institute, as evidenced by its partici-
pation in other working groups as well. It is a ma-
jor recognition that NÉBIH was also included in 
the governing body of the consortium. Taking all 
these into account, the Hungarian authority be-
came one of the most important members of the 
32-member cooperation.

Coordination of the consortium is performed by 
the Norwegian NOFIMA institute, who has a great 
deal of tender experience and who already suc-
cessfully completed several tender programs.

Supermint plum palinka ranking com-
pleted

30 plum palinkas were checked in its latest 
Supermint product test by the National Food 
Chain Safety Office (NÉBIH). In addition to 
sensory and preference tests, important safe-
ty parameters were also tested in the author-
ity laboratories. In the end, the authority only 
had to act in the case of a single product.

30 plum palinkas, easily available to consumers, 
were tested by the staff of NÉBIH. Aged and pre-
mium products were both included among the 
drinks tested.

Important food safety parameters were tested 
by the experts of NÉBIH, such as the methanol, 
hydrogen cyanide, ethyl carbamate and copper 
contents. All the lots checked were adequate, 
with only one exception. Unfortunately, the ethyl 
carbamate content of one palinka exceeded the 
recommended limit value, therefore, its distri-
bution was prohibited by the authority. Isotope 
tests, related to the fruit origin of the product, 
were carried out on nine, randomly selected pal-
inkas.

Traceability was also checked by the staff of 
NÉBIH. Special attention was paid to being able 
to trace the fruit origin of plum palinkas to Hun-
garian growing sites. It was reassuring that the 
palinkas tested were always traceable from the 
producers’ end in all cases, and isotope test 
regarding the fruit origin proved to be satisfac-
tory as well. However, it is a sad fact that in 14 
cases, distributors could not produce the legally 
required product accompanying documents, ad-
equate for tracing and bearing a unique marking, 

in 14 cases. For this reason, retail chains can ex-
pect a food chain supervision fine, with an ex-
pected amount of 700,000 HUF.

Overall, it can be said that, from a food safety 
point of view, most of the plum palinkas tested, 
which are commercially available in Hungary, 
proved to be adequate. Compared to previous 
authority experience, checking of the labels also 
resulted in a better overall picture. Of the 30 lots, 
producers only had to be warned for minor labe-
ling errors in the case of two products.

If there was a Supermint product test, the pref-
erence test could not be left out either, during 
which mainly experts, and a smaller number of 
lay judges evaluated the plum palinkas. The pu-
rity of smell and flavor, as well as the character 
of smell and flavor of the products, and also their 
harmony was scored by the judges.

The favorite of the tasters was the Agárdi Miracu-
lum Plum Palinka. The Rézangyal Barrique Plum 
Palinka finished second in the Supermint ranking. 
The podium was completed by the  Nobilis Forte 
55° Plum Plainka.

Further information ad detailed test results are 
available at the NÉBIH Supermint product test 
site:

http://szupermenta.hu/kifoztuk-melyik-a-leg-
jobb-szilvapalinka/

Journal of Food Investigation – Vol. 63, 2017 No. 2

ELVÁLASZTÁSTECHNIKAI 
KUTATÓ ÉS OKTATÓ 
LABORATÓRIUM 

PHD KUTATÁSI LEHETŐSÉG

CSOMAGOLÓANYAGOKBÓL KIOLDÓDÓ  
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SZÉNHIDROGÉN-SZENNYEZÉSEK  
KOR- ÉS EREDETMEGHATÁROZÁSA 

GÁZ- ÉS FOLYADÉKKROMATOGRÁFIÁS 
TECHNIKÁK ALKALMAZÁSÁVAL 
MEGVALÓSÍTHATÓ, ÚJ MÉRÉSI  
MÓDSZEREK KIDOLGOZÁSA

AZ ELVÁLASZTÁSTECHNIKA 
TERÜLETÉN SZERZETT SZAKMAI 
TAPASZTALATOK ÁTADÁSA 

AZ ÚJ ÉS EGYBEN 
LEGKORSZERŰBB TECHNIKÁK 
MEGISMERTETÉSE A JÖVŐ 
ANALITIKUSAIVAL

ELVÁLASZTÁSTECHNIKAI 
VIZSGÁLATI ELJÁRÁSOK 
FEJLESZTÉSE ÉS 
PUBLIKÁLÁSA

KAPCSOLT 
MÉRÉSTECHNIKÁK:  
UHPLC-MS/MS, GCXGC-MS 


