
SZAKMAI, SZEMÉLYI HÍREK

1979. június 1. A MÉM Állategészség
ügyi és Élelmiszerhigiéniai Főosztá
lyának vezetője dr. Molnár Pál főosz
tályvezetőt a MÉM Élelmiszerellen
őrző és Vegyvizsgáló Intézet igazgató 
helyettesévé nevezte ki.

(G. Gy.)

1979. június 14. Az Igazgató Tanács Bu
dapesten tartott ülésén a fontosabb 
napirendi pontok voltak: az intéze
tek 1978. évi munkájának értékelése, 
az intézeti tevékenység értékelési 
rendszerének alkalmazása 1979. évre, 
beszámoló az érzékszervi bírálat kor
szerűsítésére tett intézkedésekről, 
élelmiszeripari exporttermékek ellen
őrzése, tájékoztató a III. Tudomá
nyos Konferencia előkészületeiről, 
szankcionálási formanyomtatványok 
nyomdai előkészítése, egyebekben a 
szervezettel és a működéssel össze
függő tájékoztatást adott az Igazgató 
Tanács tagjainak Takó Éva főosztály
vezető-helyettes és dr. Vajda Ödön, 
az Igazgató Tanács elnöke.

(G. Gy.)

1979. június 28 — 30. A Nemzetközi 
Szabványosítási szervezet (ISO) Me
zőgazdasági Élelmezési Termékek 
Műszaki Bizottsága (TC 34) 1979. 
június 28 —30-án háromnapos ta
nácskozást rendezett Budapesten 15 
Szakmai Albizottsági titkára részére. 
A megbeszélés középpontjában az 
élelmiszerek és mezőgazdasági termé
kek nemzetközi szabványosításának 
fokozása állt, alkalmas mintavételi és

vizsgálati módszerek minél gyorsabb 
kidolgozása révén. A tanácskozáson 
Brazília, az Egyesült Királyság, Fran
ciaország, Hollandia, India, Lengyel- 
ország, Magyarország, a Német Szö
vetségi Köztársaság, Románia és Tö
rökország szabványügyi képviselői 
vettek részt.

(K. K.)

1979. június 29 — 30. A Nemzetközi 
Szabványosítási Szervezet és az ENSZ 
Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szer
vezete Élelmiszer Kódex Bizottsága 
közös kezdeményezésére élelmiszer 
vizsgálattal foglalkozó szakmai világ- 
szervezetek közötti találkozóra ke
rült sor Budapesten 1979. június 2 9 - 
30-án a MagyarSzabványiigyiHivatal- 
ban. A rendezőkön kívül megjelentek 
a Hivatalos Elemző Vegyészek Társ- 
sulata AOAC), az Elméleti és Alkal
mazott Kémiai Szövetség (IUPAC), a 
Nemzetközi Gabonakémiai Társaság 
(ICC), az Egységes Cukorvizsgálati 
Módszerek Nemzetközi Bizottsága 
(ICUMSA) és a Gyümölcslé Gyártók 
Nemzetközi Szövetsége (IFJÚ) illeté
kes vezetői. A Kódex igényeit és kö
vetelményeit figyelembe véve megál
lapodtak a módszerek szervezettebb 
megalkotását elősegítő nemzetközi 
munkamegosztásban.

(K.  K.)

1979. aug. 7. A Minisztertanács dr. Dé
nes Lajos miniszterhelyettest a Tu
dományos Minősítő Bizottság tag
jává nevezte ki.

(Szerk.)
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