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Tájékoztatás

• közérdekű témák 
(környezetvédelem, 
élelmiszer-biztonság, 
egészségvédelem)

• az adott médiumnak 
megfelelő stílus (a 
célközönséghez szabott 
információk)

• tárgyszerű, szakmai 
magyarázatok 
(„lefordítotva” a hétköznapi 
emberek nyelvére)

• mainstream online média

• Szaksajtó

• Televízió, rádió

• A WESSLING 25 éve van 
jelen a magyar piacon. 

• Kitűnő szakemberek 
(kémikusok, 
vegyészmérnökök, kutatók) 
dolgoznak a cégnél, 

• független laboratóriumként 
rengeteg vizsgálatot 
végeztünk a 
környezetvédelem, az 
élelmiszer- és az 
egészségbiztonság területén

• Hatalmas tudásbázis jött 
létre 

• A tudásunk egy részét 
kötelességünknek 
érezzük megosztani!

Proaktivitás!

CSR-célok: hiteles, közérdekű tájékoztatás 



Tudományos 
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Társadalmi felelősségvállalás



Nonprofit vállalatunk

WIREC = WESSLING International Research and Educational Center = 

WESSLING Nemzetközi Oktató és Kutató Központ Nonprofit Kft.

CSR-tevékenységeink 

„gazdája”, egyik 

legfontosabb koordinátora: 

EKOL, ÉVIK, 

Laboratórium.hu, 

Laborkaland, stb.



Egyetemi kutatólaboratórium

• Elválasztástechnikai Kutató és Oktató
Laboratórium: az ELTE Természettudományi Kara és
Kémiai Intézete, valamint a WESSLING Hungary Kft.
hozta létre

• a gázkromatográfia (GC), a folyadéktomatográfia
(HPLC) és egyéb kapcsolt technikák alkalmazása

• új mérési módszerek kifejlesztése

• több mint tíz éves múlt

• egyedülálló szellemi kutatóműhely

• fontos szerep a hazai kémiaoktatásban (15 TDK-
dolgozat, 49 szakdolgozat és 8 PhD-dolgozat)

• A diákok: megismerik a legmodernebb technikákat, a
legjobb intézményekben és vállalatoknál tudnak
elhelyezkedni

• Az EKOL támogatása a WESSLING Hungary Kft. egyik
kiemelt célja az elkövetkező tíz évben is!

CSR-cél: felsőfokú oktatás, kutatás támogatása



Tudományos szaklap

• 60 éves az Élelmiszervizsgálati 
Közlemények: nagy múltú újság

• 2014-től a WESSLING Közhasznú 
Nonprofit Kft. adja ki és szerkeszti

• új külsővel és tartalommal jelenik 
meg

• színes, A4-es formátumú újság, 
magyar és angol nyelven, 
negyedévente, 1000 példányban

• Olvasóink: laboratóriumok, élelmiszer-
előállítók, forgalmazók, hatósági 
szervezetek, kutatóintézetek, egyetemek

• Korszerű, kétnyelvű honlap, digitális 
letöltés, előfizetési lehetőség

CSR-célok: egy fontos tudományos médium megmentése, szakmai fórum, 

élelmiszer-biztonság növelése, tudományos közélet



Konferenciák

• Hungalimentaria: konferencia és 

kiállítás

• Az élelmiszer-biztonság legnagyobb 

hazai seregszemléje

• A WESSLING Hungary Kft. És a 

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 

Hivatal szervezésében

• Hatóságok, döntéshozók, 

laboratóriumok, élelmiszeripar 

képviselői

• Két évente megrendezett, nagyszabású 

esemény

• Idén több, mint 300 résztvevő, 30 

kiállító

• Fővédnök: Zsigó Róbert államtitkár

CSR-célok: széles szakmai fórum létrehozása, élelmiszer-biztonság növelése



Laborkaland!!!

A Laborkaland célja:

• A középiskolás diákok körében népszerűsítse a 
természettudományokat, azon belül is a 
kémiát, az analitikát. 

• A diákoknak lehetőségük legyen bepillantást 
nyerni egy valódi laboratórium 
mindennapjaiba, 

• Kísérletezzenek

• Dolgozzanak a szupermodern gépekkel 

• Az oktatónap megerősítette őket abban, hogy 
érdemes ezt a pályát választani.



Laborkaland Online!



Peti és Petra elveszett!



Laboratorium.hu: a laboratóriumi „hírügynökség”

• Közérdekű, 

informatív 

honlap

• Oktatás, 

tájékoztatás

• A laboratórium 

világának a 

bemutatása

• A Laborkaland 

program otthona

• A kémia, 

analitika 

népszerűsítése

• Vizsgálataink 

bemutatása

CSR-célok: közérdekű tájékoztatás, fogyasztóvédelem



Magyarország Cukormentes Tortája a laborban



Mikroműanyagok kutatása

• Parányi Plasztiktalány – mikromuanyag.hu 

 Mikroműanyagszint

a Duna 

mellékfolyóin

 Tudásbázis 

létrehozása

Duna: 50 

részecske/m3!

Duna: 50 

részecske/m3!



CSR-rendszer



Eredményeink

Közel 300 megjelenés évente, 1600 

megjelenés az elmúlt 6 évben

- Online média, televízió, rádió, nyomtatott 

sajtó

- Fősodratú médiumok, szakmai sajtó

Élelmiszervizsgálati Közlemények:

- Elismert tudományos folyóirat

- Anyagait idézi a napisajtó

Laboratorium.hu

- Ismert és kedvelt tudományos honlap

Hungalimentaria

- Az élelmiszer-biztonság egyik legfontosabb 

hazai seregszemléje

A legfontosabb üzeneteinket 

eljuttattuk a közvéleményhez:

-glifozát

-akrilamid

-transzzsírsav

-mézhamisítás

-lúgos víz

-mikroműanyagok

Díjak:

Laboratorium.hu: CMA arany

Konyhakémia: CMA bronz

Laborkaland: CSR Hungary-díj 

2016

Peti és Petra: CSR Hungary-díj 

2017



Ésszel a kosárba!



• Laktózmentes? Cukormentes?
• Mi az a laktóz? És mit jelent pontosan a laktózmentesség? Egyenlő a cukormentességgel? 

• Honnan tudhatja a vásárló, hogy az adott termék tartalmaz-e laktózt? Hol kell feltüntetni? 

• Étrend-kiegészítők
• Doppingolunk és nem is tudunk róla? 

• Az étrend-kiegészítőkbe gyógyszer hatóanyagok, prohormonok, „designer” anyagok is kerülhetnek úgy, hogy ezt a gyártók nem 

tüntetik fel a termék címkéjén.

• Megesszük a csomagolást!
• Nyolcvan év alatt átlagosan 300-400 g csomagolóanyag-származékot fogyasztunk el! Mi oldódhat ki? 

• Mely termékcsoportoknál mire kell figyelnünk? Hogyan kell tárolnunk, melegítenünk az élelmiszert? 

• E-számok: valóban rémEsek? 
• Mi a helyzet az E-számokkal? Mindegyik étel, amelyben van ilyen: káros, rossz? 

• Vagy csak pánikhangulatot keltenek az álhírekkel, kihasználva, hogy az emberek általában nem jártasak a kémiában? 

• Miért van szükség E-számokra? Hogyan épük fel az E-számok rendszere? 

• Mindent az akrilamidról! 
• Bizonyos élelmiszereknél (sültkrumpli, egyes pékáruk, gabonapelyhek, kávé) 120 – 160 oC-on akrilamid képződhet. 

• A vegyület karcinogén, azaz rákkeltő, ezért nemrég komolyan szigorítottak az EU-s és a hazai szabályozáson. 

• Hogyan keletkezik? Miért veszélyes? Mely termékeknél fordulhat elő? 

Ésszel a kosárba!



Ésszel a kosárba

Cukormentes, alacsony cukortartalmú? – mi mit jelent pontosan?
Alacsony cukortartalmú, cukormentes, hozzáadott cukrot nem tartalmaz, csökkentett cukortartalmú, csökkentett energiatartalmú.

Melyik kifejezés mit jelent? Melyek a határértékek? Mire kell figyelni a címkén?

Édesített élet - Cukorhelyettesítők élelmiszereinkben
Károsak-e? Mit kell tudni a cukorpótló molekulákról? Milyen típusaik vannak?  Mennyi az annyi egy adott élelmiszerben? Hogyan méri a labor? 

Miért nem romlik meg a méz?
Mindent a mézről: mi is az valójában? Miért áll el szinte örökké? Mi mindene jó? 

Hogyan tudjuk kiszűrni a hamisítást? Mi mindent vizsgálunk benne? Antibiotikum a mézben? Hogyan tároljuk? Mire figyeljünk a címkén? 

Mitől tej a tej? 
Mi a különbség a boltok polcain kapható termékek összetétele és minősége között. 

Mekkora arányban tartalmaz a tej vizet és oldott anyagot? Mi a helyzet a zsírtartalommal? Hőkezelés, eltarthatóság? Mindent a tejről.

Ó, ha címke volnék! 
Milyen új trendek jellemzik az élelmiszereken lévő címkéket? Mi változott a jogszabályokban? 

Hogyan reagáltak a gyártók, forgalmazók, és – nem utolsósorban – mit szólnak mindehhez a fogyasztók? Címketrendek, jelölésváltozás

Déli gyümölcsök - téli intelmek – növényvédőszerek az élelmiszerekben
Miért veszélyesek a peszticidek a zöldségen, gyümölcsön? Mi az a koktélhatás? Mindent a növényvédőszerekről, azok vizsgálatáról.

Mikroműanyag az élelmiszerben?
Mit nevezünk mikroműanyagnak, miért lehet veszélyes, és van-e belőle az élelmiszerben? 

Hogyan tudja ezt vizsgálni a labor? Milyen szabályok vonatkoznak a területre? Mely élelmiszerekben fordulhat elő parányi plasztik?



Köszönöm a figyelmet!

Szunyogh Gábor
marketingvezető

WESSLING Hungary Kft.

+36 30 49 43 040 

szunyogh.gabor@wessling.hu

www.wessling.hu

www.laboratorium.hu
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