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Szakmai hírek
A Komárom megyei Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Állomás, a 

MÉTE Komárom megyei Szervezet és a MAE Komárom megyei Szervezete Állat
orvos Szakosztályának rendezésében 1984. december 13-án került sor az „Élelmi
szer-ellenőrzés időszerű kérdései” című szakmai tanácskozásra.

A tanácskozás célja volt, hogy az élelmiszer-ellenőrzés területén mind higié
niai, mind minőségfelügyeleti kérdésekben egységes szemlélet alakuljon ki, és célja 
volt különösen, hogy a két szakterület szakemberei megismerve egymás munkáját, 
integráltan végezhessék feladataikat.

A tanácskozást a Komárom megyei Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző 
Állomás igazgató főállatorvosa nyitotta meg.

A tanácskozás elnöke dr. Bíró Géza tanszékvezető egyetemi tanár volt, aki 
bevezetőjében üdvözölte a gondolatot és követendőnek tartotta az ilyen jellegű 
tanácskozást.

A tanácskozás első részében higiéniai, a második részében minőségfelügyeleti 
szakelőadások hangzottak el. Mindkét rész előtt megyei referátumok voltak az 
ellenőrzési feladatokról, a végzett munka tapasztalatairól, az élelmiszerhigiéniai 
kirendeltségek és a minőségfelügyelet közös ellenőrzéseiről és az intézkedésekről.

A szakelőadások közül elsőként dr. Kovács József MÉM osztályvezető-helyettes 
az ,, Élelmiszerhigiéniai igazgatás időszerű kérdése i”-we\ foglalkozott. Kiemelte a 
területi igazgatási munka elsődlegességét, a kirendeltségek feladatait, az igazgatási 
és a laboratóriumi munka egymásra utaltságát.

Ezután dr. Pigler József, az Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Központ 
főigazgatója beszélt az exporttermelés higiéniai helyzetéről, az exportellenőrzési 
szemlék tapasztalatairól.

Minőségfelügyeleti és minőségellenőrzési témában az „Ágazati irányítás az 
élelmiszerek minőségellenőrzésében” címmel dr. Takó Éva MÉM főosztályvezető
helyettes tartott előadást. Előadásában kiemelte a MÉM ágazati felelősségét a 
fogyasztói érdekvédelem és a minőség megőrzésére irányulóan.

Külön témakörben az „Élelmiszer minőségének ellenőrzési kérdései”-ről dr. 
Molnár Pál főigazgató-helyettes beszélt. Előadásában az üj mintavételi szabályok
ról, a minták feldolgozásának szakszerűségéről, az egyes célvizsgálatok kiemelt 
jelentőségéről szólt.

A tanácskozás után az élelmiszerhigiénikusok, a minőségellenőrző és a labo
ratóriumi szakemberek tapasztalatcseréjére került sor.

Végit Attiláné

116



Szakmai hírek

Beszámoló az 1984. évi országos minó'ségügyi konferenciákról

Az Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Központ kezdemenyezésére, a 
MÉM Állategészségügyi és Élelmiszerhigiéniai Főosztályának jóváhagyásával 
1984-ben az édes-, hűtő-, gabona-, sör-, sütő- és tejiparban az iparágak, a MÉTE 
szakosztályai és megyei területi szervezetei, valamint a megyei állategészségügyi 
és élelmiszer ellenőrző állomások együttműködésével iparági minőségügyi kon
ferenciák megtartására került sor.

A konferenciákon a MÉM, a Belkereskedelmi Minisztérium, az Állategészség
ügyi és Élelmiszer Ellenőrző Központ, a megyei állomások, valamint az ipar és a 
MÉTE vezetői, szakemberei tartottak előadásokat, korreferátumokat a minőség- 
alakulás, a hatósági és iparági minőségellenőrzés, a minőségszabályozás, a minőség 
és a műszaki-technikai lehetőségek, valamint a minőség szerepe az export és a bel
kereskedelmi forgalomban témakörökben.

A minőségügyi konferenciák többségén a legidőszerűbb kérdések plenáris 
ülésen történő megvitatása után, lehetőséget biztosítottak a minőségellenőrzést 
végző szakemberek közvetlen szakmai megbeszélésére, termékbemutatókra és 
egy-egy üzem, gyár szakmai vezetéssel történő megtekintésére.

Az igen eredményes tanácskozásokon az iparágak és a minőségellenőrzés veze
tői, szakemberei tekintélyes létszámban vettek részt.

A minőségügyi konferenciák elnökei megnyitó beszédükben felhívták a figyel
met a minőségi szemlélet fontosságára és kiemelték a szakmai értelmiség tudásának, 
példamutatásának fontosságát e területen.

A MÉM képviseletében dr. Takó Éva az Állategészségügyi és Élelmiszer
higiéniai Főosztály helyettes vezetője az élelmiszerelőállítók minőségszabályozási 
feladatairól, költségeiről, szervezeti felépítéséről tartott átfogó előadást. Ismertette 
a 23/1983. sz. MÉM rendelet alapján az iparra háruló feladatokat, hangsúlyozta 
a minőségellenőrzésben dolgozók felelősségének szerepét és felhívta a figyelmet a 
személyi és a tárgyi feltételek megteremtésének fontosságára. A minőség egységes 
megítélésére szolgáló -  valamennyi termékre kiterjesztett — minőségmutató-rend- 
szert, mint a vezetés nélkülözhetetlen eszközét határozta meg.

A hatósági és ipari éves adatok alapján értékelte az egyes iparágak minőség
alakulását és felhívta az előállítók figyelmét egyes termékeik ismétlődő minőségi 
hibájára. Hangsúlyozta, hogy a hatósági minőségellenőrzésnek szigorodnia kell 
annak érdekében, hogy a hazai fogyasztók jobb minőségű élelmiszeripari termékek 
közül választhassanak és lehetőség nyíljon a jó minőségben előállított termékek 
nagyobb arányú külföldi értékesítésére is.

Dr. Pigler József az Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Központ fő
igazgatója beszámolt az új szervezeti keretek között működő hatósági minőség- 
ellenőrzés munkájáról, megváltozott feladatairól. Kiemelt figyelmet fordított a 
hatósági ellenőrzés színvonalának szintentartására és az exporttételek fokozott 
ellenőrzésére.

Dr. Molnár Pál az Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Központ fő
igazgatóhelyettes főmérnöke és munkatársai elemezték az egyes iparágak ter
mékeinek 1983. évi ill. 1984. I. félvéi minőségalakulását a hatósági ellenőrzések 
tapasztalatai alapján.

A vállalatok vezetői, főmérnökei beszámoltak a vállalati minőségszabályozás 
időszerű kérdéseiről, a végrehajtott intézkedések minőségre gyakorolt hatásáról,
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a nyersanyag-helyzet alakulásáról, a beruházások és műszaki fejlesztések már elért 
és várható — minőséget befolyásoló — hatásáról, a kereslet és kínálat piaci ala
kulásának függvényében a termékskála módosításáról.

A hatósági és ipari minőségellenőrzés szakemberei megvitatták az űj minőség
mutató képzési rendszerrel, szabványosítással kapcsolatban felmerült kérdéseket, 
feladatokat. Értékelték a módszertani körvizsgálatok tapasztalatait és megálla
podtak a további teendőkben. Képet kaptak a fogyasztói igények alapján tervezett 
gyártmányfejlesztési tevékenységről.

Összességében megállapítható, hogy a minőségügyi konferenciák jó lehetőséget 
biztosítottak a minőség védelmét és fejlesztését szolgáló szakemberek tapasztalat- 
cseréjére, a minőségi problémák feltárására és megszüntetési lehetőségére, ami nép- 
gazdasági szinten is fontos feladat. A tanácskozások tapasztalatai alapján célszerű
nek látszik a többi iparág szakemberei részére is a jövőben hasonló tartalmú fóru
mok megszervezése.

A minőségügyi konferenciák szervezéséért és sikeres lebonyolításáért a szer
vezőbizottságoknak, az ipar, a minőségellenőrző szervezetek vezetőinek és a MÉTE 
Titkárságának ezúton is köszönetünket fejezzük ki.

Molnár Pál

KÜLFÖLDI LAPSZEMLE
Szerkeszti: Draskovics Imelda

GLASL H . - IHRIG M.

A piperin meghatározása kvantitatív vékonyrétegkromatogr áj iával 
(Bestimmung von Piperin mittels DC-Direktauswertung)
Deutsche Lebensmittel-Rundschau 80, 111-113, 1984.

A fekete és a fehérbors csípősséget adó anyagai közül kiemelkedő szerepe van 
a transz-transz piperinnek. A további lehetséges piperin izomereknek (cisz-transz, 
transz-cisz, cisz-cisz) a csípősség kialakításában nem, vagy csak igen csekély szere
pük van. Mivel a transz-transz konfigurációjú piperin mennyiségéből lehet a fű
szerezőképességre következtetni, az egzakt minőségmegítéléshez ennek meghatáro
zására van szükség. A szerzők erre korábban kidolgoztak egy gázki omatográfiás 
eljárást, jelen munkájukban gyors és egyszerű, sorozatvizsgálatra alkalmas mód
szer kidolgozását tűzték ki célul. Erre a lemezen történő közvetlen kiértékeléssel 
kombinált vékonyrétegkromatográfiás módszer tűnt legalkalmasabbnak.

A kidolgozott eljárás lényege: a borsőrleményt diklórmetánnal extrahálják, 
szűrik, majd Kieselgel F254 lemezre viszik. A futtatószer diklórmetán-etilacetát 
60-40 v/v %-os elegye. A transz-transz piperin Rf-értéke kb. 0,45; a cisz izomerek 
keverékéé pedig kb. 0,58. A futtatást fény kizárásával kell végezni, mert oldatban 
a transz-transz alak könnyen valamelyik cisz konfigurációba alakulhat át. A kro-
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