
2022. Október 20.Dr. Szilvássy Blanka Daniella 
NÉBiH Élelmiszer-és Takarmánybiztonsági igazgatóság

Az vagy amiből eszel?





Az vagy amiből eszel?

Anyagok



Ragasztó

Műanyag alapanyag, lágyítók

RagasztóFesték

Kartonpapír



Migrálás, kioldódás

A migráció mértékét meghatározó tényezők közé tartozik: 
• polimer vagy anyag típusa,
• a fizikai- kémiai tulajdonságok
• az élelmiszer típusára, 
• a tárolás időtartamára és hőmérsékletére, 
• valamint a csomag/élelmiszer arányra (mivel a kisebb kiszereléseknél nagyobb a 

felület/térfogat arány). 

Nyomdafesték



Photoinitiators in Chewing gum
2.) Unacceptable change in the composition of food

Limit 
Pesticides

Limit
PhotoinitiatorAmount in the

chewing gum

Dr. Uwe Lauber

Nyomtatható
ultraibolya (UV)
sugárzással
keményedő tinták és
lakkok általában
három összetevőből
állnak: monomerből,
iniciátorból és
pigmentből.



Photoinitiators in cheese…
2.) Unacceptable change in the composition of food

Analysis of Photoinitiators in printed labels and food
Coloured
Labels

complete
printed
foils



FCM compared to other fields

Az FCM alulbecsült oka az élelmiszerekben
előforduló szennyeződéseknek → Jelentősége?

Pesticides FCM
Number of Substances about 1.500 > 100.000
Content in Food µg/kg mg/kg
Toxicologically evaluated YES Mostly NO

Sok anyag-mátrix-kombináció
Szakértelem szükséges

Dr. Uwe Lauber

Az FCM alulbecsült oka az élelmiszerekben előforduló szennyeződéseknek Jelentősége?



Anyagcsoportok Komponensek

Keretrendelet - 1935/2004/EK RENDELET

GMP- 2023/2006/EK RENDELETE

SPECIÁLIS JOGSZABÁLYOK

• Kerámia - MÉ 1–2–84/500 (84/500/EGK irányelv)
• Regenerált cellulózfilmek - MÉ 1–2–2007/42 

(2007/42/EK irányelv)
• Műanyagok – 10/2011/EU RENDELET
• Újrahasznosított műanyagok – 282/2008/EK Rendelet
• Aktív és intelligens anyagok – 450/2009/EK Rendelet 
• Kínából származó poliamid és melamin műanyag 

konyhai eszközök - 284/2011/EU RENDELET 

• Nitrózaminok (cumik és cumisüvegek) - 9/2002. (X. 
17.) ESzCsM rendelet (Bizottság 93/11/EGK irányelve)

• Epoxiszármazékok - 1895/2005/EK RENDELET
• BPA - 2018/213/EU RENDELET (2018. szeptember 6-

tól alkalmazandó) 



Az 1935/2004/EK 1. sz. melléklete: FCM anyagok csoportjai
(melyek külön, speciális szabályozás hatálya alá tartozhatnak.)

1. Aktív és intelligens anyagok és tárgyak
2. Ragasztók
3. Kerámiák
4. Parafa
5. Gumik
6. Üveg
7. Ioncserélő gyanták
8. Fémek és ötvözetek
9. Papír és kartonpapír
10. Műanyagok
11. Nyomdafestékek
12. Regenerált cellulózfilmek
13. Szilikonok
14. Textíliák
15. Lakkok és bevonóanyagok
16. Viaszok
17. Fa

Külön EU-s szabályozás vonatkozik rájuk! 



Kioldódó anyagok

NIAS Kiindulási 
anyagok

Monomerek Katalizátorok Oldószerek Adalékanyagok

Mellék-
termékek

Szennyeződések Bomlástermékek

HőstabilizátorokLágyítókCsomósodás 
gátlók

Csúsztató 
adalékok

Antisztatikus 
szerek

Antioxidánsok

Festékek Pigmentek Biocidok UV stabilizátorokKitöltőanyagok

Műanyagok Legrészletesebben szabályozott anyagok



Nem szándékosan hozzáadott anyagok (NIAS): „nem szándékosan hozzáadott anyag”: a felhasznált anyagban lévő
szennyeződés vagy az előállítási folyamat során keletkező köztitermék, illetve a bomlás- vagy reakciótermék;

A 10/2011/EU rendelet szerint minden olyan potenciális kockázatot, melyek ezen anyagokhoz kötődhetnek, a gyártónak
kell értékelnie a nemzetközileg elismert tudományos elvek szerint kockázatértékelésre vonatkozó tudományos
alapelveknek megfelelően

Az adalékanyagok kioldódása azért fordulhat elő, mert ezek a vegyületek általában nem kötődnek kovalens módon a
polimerekhez. Így számos tanulmány kimutatta olyan adalékanyagok jelenlétét, amelyek az élelmiszerrel érintkezésbe
kerülő anyagokból való kioldódásuk révén kerültek az élelmiszerekbe.

Lágyítószerek (ftalátok, acetil-tributil-citrát (ATBC)), fotoiniciátorok (benzofenon) és antioxidánsok (butil-hidroxi-toluol
(BHT)) a leggyakrabban előforduló anyagok, melyeknek a fogyasztók ki vannak téve.



A ftalátok: széles körben használják számos ipari alkalmazásban, beleértve a csomagolóanyagokat. A ftalátok könnyen
felszabadulnak a polimer mátrixból az élelmiszerekbe, így az élelmiszer egyes ftalátok emberi expozíciójának fő forrása.

https://www.efsa.europa.eu/e
n/call/call-collection-data-
phthalates-structurally-similar-
substances-and-replacement-
substances

Submission of data

National food authorities, research institutions, academia, food business operators 
and other stakeholders are invited to submit data on migration or occurrence of 
plasticisers (phthalates, structurally similar substances and replacement substances) 
in FCMs.

Értékelje újra a lágyítószerek, például a ftalátok, a szerkezetileg hasonló anyagok és a helyettesítő 
anyagok jelenlétével kapcsolatos közegészségügyi kockázatokat, amelyek az élelmiszerekkel 
érintkezésbe kerülő anyagokból való kioldódás következtében keletkeznek. A két részből álló 
megbízás első részeként az EFSA-t azzal bízták meg, hogy azonosítsa és rangsorolja azokat az FCM-
ekben használt lágyítószereket, amelyek további adatgyűjtést és esetleges kockázatértékelést 
indokolhatnak

Öt anyagot minősítettek rákkeltőnek, mutagénnek,
reprodukciót károsítónak, másik kb 80-at
különböző szempontok alapján próbáltak
rangsorolni, de a végső rangsorolás az adatgyűjtést
követően történik meg.

https://www.efsa.europa.eu/en/call/call-collection-data-phthalates-structurally-similar-substances-and-replacement-substances


→→A vizsgálat több mint 40 vegyületet
talált a csomagolóanyagokban, beleértve
alkánokat, aldehideket, alkoholokat,
ftalátokat, citrátokat, adipátokat,
foszfátokat, fenolos vegyületeket, többek
között diizocianátok és zsírsavakat.

→→ 17 vegyületet lehetett 
megerősíteni a retenciós idő és a 
megfelelő spektrális adatok alapján.

→→ A többi észlelt csúcsot nem sikerült teljes bizonyossággal megerősíteni a megfelelő 
kereskedelmi standardok hiányában, ezért azokat „feltételesen” azonosítottnak tekintették.



I Egyszerű kémiai szerkezetű,
ismert anyagcsere-
útvonalakkal és ártalmatlan
végtermékekkel rendelkező
anyagok, amelyek alacsony
orális toxicitással
rendelkeznek.

II Közepes toxicitású anyagok.
Olyan szerkezetűek, amelyek
kevésbé ártalmatlanok, mint
az 1. osztályba tartozó
anyagok, de nem
tartalmaznak olyan szerkezeti
jellemzőket, amelyek
toxicitásra utalnak, mint a 3.
osztályba tartozó anyagok.

III Olyan kémiai szerkezetű
anyagok, amelyek esetében
nincs információ a
biztonságosságról, sőt, akár
jelentős toxicitással is
rendelkezhetnek.

Cramer rangsor



Az azonosított vegyületek többsége nem szerepel a műanyagokról 
szóló 10/2011/EU bizottsági rendeletben, a táblázatban részletezett 48 

vegyület közül csak 19-et szabályozott a normatíva által.

Ezek „szűz” anyagokból készültek…. 
→ újrahasznosított anyagok??

Target módszerrel sok minden homályban maradhat.

A teljes és felelős kockázatértékeléshez és -kezeléshez 
szüksége van a screening módszerre is (+ ehhez erőforrásra)



Az vagy amiből eszel?

Hatások



A biszfenol-A (BPA) a világszerte nagy mennyiségben előállított vegyi anyagok közé tartozik. Általában monomerként
használják a polikarbonát szintézisben, lágyítószer az epoxigyanták gyártásában, valamint adalékanyag a polivinil-
klorid (PVC) gyártása során. Bizonyítottan endokrin diszruptor, a lehetséges káros hatásokat, különösen a fejlődésre
gyakorolt hatások jellegét figyelembe véve további óvintézkedésekre van szükség a lakosság veszélyeztetettebb csoportjai,
különösen a csecsemők és kisgyermekek tekintetében, mivel a BPA visszafordíthatatlan, egész életre szóló hatást
gyakorolhat a fejlődésükre.

A ftalát vegyületetek számos káros hatással bírnak, beleértve a
fokozott elhízást és inzulinrezisztenciát, a nemi hormonok
szintjének csökkenését, valamint az emberi reproduktív
rendszerre gyakorolt egyéb következményeket.

Bár a ftalátok ösztrogén endokrin rendszert károsító
hatásának értékelésére már végeztek vizsgálatokat, és
egyes ftalátok, mint a DEP, DBP, BBP és DEHP in
vitro ösztrogén hatásúnak bizonyultak, egyes ftalátok
és ftalátkeverékek toxicitása és ösztrogén endokrin
rendszert károsító ereje in vivo rendszerekben még
mindig nem tisztázott.

A ftalátok az emberek által nagy mennyiségben vásárolt PET
palackokból is kioldódhatnak, különöseképpen akkor, ha nem
megfelelően vannak tárolva, tehát esetleg napsugárzásnak
vagy hőhatásnak vannak kitéve

Biszfenol-A (BPA) 

Ftalát vegyületetek



A benzofenont nyomdafestékek adalékanyagaként használják. A benzofenon és származékainak
hormonutánzó potenciáljára irányuló toxikológiai vizsgálatok nem egyértelműek, de bizonyos
vizsgálatokban megerősítették az ösztrogénhatást.

Az egyes élelmiszerekben található benzofenonból eredő potenciális egészségkockázatok értékelése
során e vegyület jelenlétét igazolták a többrétegű kartoncsomagolásban tartott élelmiszerekben.

Benzofenont találtak az olasz kiskereskedelemből származó összes vizsgált italmintában, ahol
valamennyi minta csomagolása többrétegű laminált kartonpapír volt.

A kartonpapíron használt nyomdafestékekben lévő benzofenon-származékok élelmiszerbe történő
átjutását különböző élelmiszerek esetében vizsgálták, a legmagasabb szinteket a süteményekben
mutatták ki, majd a kenyér, a reggeli gabonafélék és a rizs következett.

Benzofenon



A papírból és kartonból készült élelmiszer-
csomagolóanyagokban használt vegyi anyagok
közé tartoznak a polifluoralkil-anyagok (PFAS).
Ezeket a bevonatokhoz vagy az
enyvezőanyagokhoz használt technológiai
keverékekhez adják, hogy víz- és zsírállóságot
kölcsönözzenek az anyagnak. A PFAS-ok egyik
csoportját a polifluorozott alkilfoszfát-észterek
(PAP-ok) alkotják, amelyek technológiai
keverékekben, élelmiszercsomagolásokban és
élelmiszerekben is megtalálhatóak, de más PFAS-
okat tartalmazó technológiai keverékek is
kaphatóak a piacon

Egyes PFAS-okról azt jelentették, hogy endokrin károsító
hatással rendelkeznek, és mind a pajzsmirigy-, mind a
szteroidhormon-rendszerbe beavatkoznak.

Fontos megemlíteni, hogy a fent említett tanulmányok
jellemzően a hosszú láncú PFAS-okat vizsgálták, míg a rövid
láncú PFAS-ok továbbra is kevéssé jellemzettek a
hormonrendszerekbe való beavatkozási képességük
tekintetében. Ez azért különösen aggasztó, mert az ipar a
hosszúláncú vegyületekről áttért a rövidláncúakra, ami azt
jelenti, hogy az emberek egyre inkább ki lesznek téve a
rövidláncú PFAS-oknak.

Polifluoralkil-anyagok (PFAS) 



Az élelmiszer csomagoló anyagokból eredő humán endokrin diszruptor kockázat
Kemenczei Ágnes1,2, Szilvássy Blanka dr3., Páldy Anna dr.1,4

1Semmelweis Egyetem Patológiai Tudományok Doktori iskola, Budapest
2Agrárminisztérium Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály, Budapest

3Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Budapest
4Nemzeti Népegészségügyi Központ



Az vagy amiből eszel?

Környezettudatosság (?)









Kiderült, hogy annak ellenére, hogy ökológiai és biológiailag lebomlóként mutatják be a fogyasztóknak, a legtöbb 
bambuszszálas pohár melamingyantát tartalmaz. 

A német Stiftung Warentest fogyasztói szervezet vizsgálata 12 különböző népszerű bambuszszálas pohármárkát 
vizsgált , és minden mintában melamingyantát talált. A melamingyanta egyfajta műanyag ragasztó, amely melamin és 
formaldehid keverékéből készül. Míg a melaminról összefüggésbe hozták a máj és a vese károsodását, a formaldehid 
bizonyítottan irritáló, sőt belélegezve rákkal is összefüggésbe hozható 

A hongkongi kormány élelmiszerbiztonsági központja azt javasolja, hogy a melamin edényeket csak 30 és 120 Celsius 
fok közötti hőmérsékletű ételek tálalására használjuk, és soha ne használjuk főzéshez, sütőben vagy mikrohullámú 
sütőben. 
Ami még rosszabb, sok melamin-edényt használnak fel gyermekek étkezési termékeinek, például tálak, tányérok és 
csészék készítéséhez.

A melaminról és a formaldehidről azt találták, hogy beszivárog az élelmiszerekbe és a 70 Celsius-fokra melegített 
folyadékokba.

Egy 2006-os dán tanulmány kimutatta, hogy 2 óra 70 Celsius-fokos hőmérsékleten melamin és formaldehid migrált az 
élelmiszerekbe. 
2013- ban tajvani kutatóintézetek egy csoportja azt találta, hogy azok esetében akik meleg ételeket fogyasztottak 
melamin-edényből, például egy tál tésztalevest, a vizeletben melamin-gyantamaradékokat lehetett kimutatni. 

https://www.greenqueen.com.hk/12-popular-reusable-bamboo-coffee-cup-brands-found-to-contain-toxic-melamine/



Bambusz ≠ Fa !!!!



Az akcióval kapcsolatos nyilvános
információk megtalálhatók a COM
weboldalán
(https://ec.europa.eu/food/safety/
agri-food-fraud/eu-coordinated-
actions/bamboo-zling_en).

Az akció során DE tette a legtöbb
bejelentést (168), ES 114
bejelentéssel a második helyen áll,
a harmadik legaktívabb tagállam
Magyarország volt 99
bejelentéssel.

Közel fél évig folyamatos szigorított határellenőrzés!

https://ec.europa.eu/food/safety/agri-food-fraud/eu-coordinated-actions/bamboo-zling_en






Újdonságok, változások



10/2011/EK rendelet 16. módosítása várható

Már engedélyezett ftalátokra új szabályok

• DBP (157) , BBP (159), DEHP (283), DINP (728), stb.

• Törlésre kerül: 

„The Panel noted that due to the chemical differences in
composition of plant materials, the safety of migrants
from these materials must be evaluated on a case-by-
case basis, considering beyond species also origin,
processing, treatment for compatibilisation with the
host polymer and assessment of the low molecular
weight constituents migrating into food. Migration of
substances resulting from using wood or other plant
materials should be tested comparatively in samples
made with and without the additive.”



282/2008/EK rendelet
az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő, újra feldolgozott 

műanyagokról és műanyag tárgyakról

„Újrafeldolgozási eljárás”: olyan eljárás, amely során a műanyaghulladék újrafeldolgozásrakerül. Az
újrafeldolgozási eljárást az Európai Bizottságnál engedélyeztetni  kell.

KÖVETELMÉNYEK

Újrafeldolgozott műanyagokat és műanyag tárgyakat csak akkor lehet forgalomba hozni, ha olyan újrafeldolgozott
műanyagot tartalmaznak, amelyek kizárólag az e rendelettel összhangban engedélyezett újrafeldolgozási eljárással
keletkeztek.
+
A minőségbiztosítási rendszer megfelel a 2023/2006/EK rendelet (helyes gyártási gyakorlat) mellékletében
előírt részletes szabályoknak.



A Bizottság (EU) 2022/1616 rendelete (2022. szeptember 15) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen

érintkezésbe kerülő, újrafeldolgozott műanyagokról és műanyag tárgyakról, valamint a

282/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

2022. Október 10-től hatályban van!

A 6. cikk (3) bekezdésének c) pontját és a 13. cikk (2) bekezdését 2024. október 10-től kell alkalmazni.

6. Cikk (3) A műanyaghulladékot a gyűjtés és az előfeldolgozás során minőségbiztosítási rendszerek
segítségével ellenőrizni kell. A minőségbiztosítási rendszerek:
a) biztosítják az (1) és (2) bekezdésben meghatározott feltételek és követelmények teljesülését;
b) biztosítják az egyes tételek nyomonkövethetőségét az összegyűjtött műanyaghulladék első
szétválogatásáig; valamint
c) független harmadik fél általi tanúsítással rendelkeznek.

13. cikk (2) A szennyezettségi szint (1) bekezdés szerinti meghatározásához szükséges elemzések és
vizsgálatok során az e tevékenységeket végző laboratóriumoknak rendszeresen és kielégítő eredménnyel részt
kell venniük az e célnak megfelelő jártassági vizsgálatokon. A laboratórium jártassági vizsgálaton való első
részvételére az újrafeldolgozó üzem működésének megkezdése előtt kerül sor.



A rendelet regisztrációs kötelezettséget ír elő az újrahasznosító létesítményekre, az 
újrahasznosító vállalatokra, az újrahasznosítási rendszerekre és az újszerű 
újrahasznosítási technológiákra vonatkozóan is.

A rendelet szerinti fogalmak az alábbiak:
12.  „újrafeldolgozó létesítmény”: az újrafeldolgozási folyamat legalább egy részét működtető berendezés;
13.  „szennyeződésmentesítési létesítmény”: a szennyeződésmentesítési folyamatot végrehajtó berendezés;
14.  „újrafeldolgozó üzem”: olyan hely, ahol legalább egy szennyeződésmentesítési létesítmény található;
15.  „újrafeldolgozási rendszer”: jogi személyek közötti megállapodás a műanyagok és műanyag tárgyak felhasználásának, 
elkülönített gyűjtésének és újrafeldolgozásának irányításáról azzal a céllal, hogy az újrafeldolgozás megkönnyítése 
érdekében korlátozzák vagy megelőzzék a szennyeződésüket;
16.  „újrafeldolgozást végző vállalat”: bármely természetes vagy jogi személy, aki vagy amely szennyeződésmentesítési 
folyamatot alkalmaz;

Megfelelés-ellenőrzési összefoglaló lap Megfelelőségi nyilatkozat

Folyamatos analitikai ellenőrzés 



Regisztrációs és bejelentési kötelezettség az újrahasznosító 
folyamatok és vállalkozások számára!

2021 július 1-től!!!!!



Why evaluate FCMs now?

• FCM legislation is 40 years old 
legislation (Directive 76/893/EEC) 
and has never been evaluated

• Doubts concerning the correct 
and proper functioning:

➢ Non-harmonised (JRC study)

➢ Risk Assessment

➢ Information exchange in supply chain

➢ Difficulties with implementation and drafting of new legislation → e.g. how 
to risk assess 8000 substances

• Need to substantiate perceived problems and how legislation is functioning 
with concrete documented evidence – transparency and accountability. 

• Inform decision making, priority setting and justify any new initiatives

FCM-es uniós előírások felülvizsgálata



A kérdőív – az alapján, hogy milyen minőségben töltjük azt ki – kétféle kérdéscsoportot tartalmaz.

Az egyikben a fogyasztók véleményét várják, akik napi szinten előre csomagolt élelmiszert fogyasztanak, valamint
használnak olyan konyhai eszközöket (például evőeszközöket, serpenyőket, élelmiszer-tároló edényeket, stb.) melyek
élelmiszerekkel érintkezésbe kerülhetnek. A fogyasztóként történő kitöltéshez – mely nagyjából 10 percet vesz igénybe – a
kérdőív elején „A következő minőségemben töltöm ki” kérdésnél az „Uniós polgárként” opciót kell választani. Lényeges,
hogy a felhasználói körnek szóló kérdések gyakorlati szempontúak, megválaszolásukhoz nincs szükség az élelmiszerekkel
érintkezésbe kerülő anyagok vagy a vonatkozó jogszabályok ismeretére.

A kérdőív másik típusa vállalkozásoknak (például gyártók, importőrök, forgalmazók), fogyasztói szervezeteknek,
tudományos intézményeknek, valamint a témakörre vonatkozó szabályok betartatásában és érvényesítésében részt vevő
intézményeknek szól. Esetükben a kitöltéshez alapjaiban ismerni kell az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagokkal
kapcsolatos jelenlegi szabályozást.

A kérdőív 2023. január 11-ig az alábbi linkről indítva érhető el:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/FCMsurvey22?surveylanguage=hu#page1

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/FCMsurvey22?surveylanguage=hu#page1








Magyarország

Franciaország

Németország

Olaszország

Spanyolország

Belgium

37 (34%)

15 (14%)

14 (13%)

9 (8%)

6 (6%)

4 (4%)



Az EU-ban 150 000 és 500 000 
tonna közötti műanyag szemét 

kerül az ócéánba évente.



Egyes műanyagtermékek környezetre 
gyakorolt hatásának csökkentéséről szóló
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Köszönöm a figyelmet!


