
Beszámoló
AZ Európai Minőségügyi Szervezet (EOQ) Élelmiszeripari Bizottságának IV.

Konferenciájáról*

Az Európai Minőségügyi Szervezet (EOQ) Élelmiszeripari Bizottsága 1990. 
október 24-27. között Berlinben tartotta meg IV. Konferenciáját, melyet közösen a 
Német Minőségügyi Társasággal (DGQ) és az Aruvizsgálati Alapítvánnyal szerveztek 
meg. A konferenciát jelentős anyagi támogatásban részesítette a nyugat-berlini 
szenátus.

A konferencia szervezői abból a felismerésből indultak ki, hogy az élelmiszerek 
és az élelmiszerekkel rokon fogyasztási cikkek minőségével és biztonságával szem
ben a fogyasztók egyre nagyobb követelményeket támasztanak. Ezért az egyes 
országok és gazdasági közösségek, különös tekintettel a Közös Piacra, egyre magasabb 
szinten és egyre szigorúbban szabályozzák az élelmiszerek és a rokon fogyasztási 
cikkek előállításának, forgalomba hozatalának és fogyasztásának feltételrendszerét. 
Az élelm iszer szabályozás magas szintű követelményeinek kielégítése az 
élelmiszerelőállítók és forgalmazók által csak akkor biztosítható, ha önálló 
minőségpolitikát dolgoznak ki, jó termelési gyakorlatot (GMP) folytatnak és kielégítő 
részletességű gyártmánylapokon rögzítik a termékre vonatkozó előállítási és minőségi 
követelményeket. Ezen célkitűzések megvalósítása során szerzett tudományos és. 
gyakorlati tapasztalatokról folytattak tanácskozást a IV. Konferencia résztvevői.

A valóban sikeres konferencián hozzávetőlegesen 100 minőségügyi szakértő 
hallgatta meg a 28 magas színvonalú előadást. A résztvevők 15 európai országot 
képviseltek, de megjelentek líbiai, malaysiai és thaiföldi szakértők is a résztvevők 
között.

A Konferenciát az EOQ Élelmiszeripari Bizottságának elnöke, Dr. Molnár Pál 
nyitotta meg, akit Chlodek úr, nyugat -berlini szenátusi főtanácsos követett. Chlodek 
úr részletesen bemutatta a nyugatberlini élelmiszeripart, melynek termelési értéke és 
volumene az összes többi iaprághoz képest a legnagyobb, valamint az élelmiszer 
fogyasztásban egyre inkább erősödő minőségi igényeket. Azután dr.Lösenbeck úr, a 
„TÉST” című szakfolyóirat főszerkesztője ismertette az „Aruvizsgálati Alapítvány” 
feladatait és tevékenységét.

Az első szekció elnökének, dr.Biacs Péternek az irányításával dr. Veres Gábor 
bevezető előadásában összehasonlította az élelm iszerek és gyógyszerek 
minőségbiztosítási szintjeit, valamint a biológiai jellegből következőhasonlóságokat. 
A két ágazat minőségbiztosítási követelményei közötti különbségek, elsősorfban az 
új készítmények engedélyezési folyamatában jelentkeznek, mert a gyógyszerek 
toxicitás vizsgálata rendkívül nagy körültekintést és hosszú időt igényel.

Dr. W. Mick (NSZK) az élelmiszeripari minőségbiztosítás növekvő jelentőségét 
főként a Közös Piac kiteljesedésével kapcsolta össze. Ugyanakkor nem szabad -  
véleménye szerint-figyelmen kívül hagyni az élelmiszer-előállítás gazdaságosságát, 
a költségtakarékosságot és a termékek minőségének stabilitása iránti növekvő igényt. 
A teljeskörű minőségirányítás nem nyerte még el az élelmiszer-előállítóknál a teljes

* A konferencián elhangzott előadások szövege angol nyelven Kiadvány formájában megjelent, 
melynek hivatalos ára 45,— CHF. A magyar szakemberek kedvezményes áron 600,-Ft-ért a 
következő címen megrendelhetik: EOQ Food Section P.O. Box 393 H-1536 Budapest
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elismerést, de igen sok részelemét egyre sikeresebben alkalmazzák a fejlett 
technológiájú és szervezettségű élelmiszeripari vállalatok. Ezek közül kiemelte a 
GMP-irányelveket, a GLP-szabályokat és a HACCP-koncepció megvalósítását.

Dr. M. Barcos (Svájc) A NESTEC GmbH részérói a minőségi adatok megbíz
hatóságával foglalkozott, melyek alapján a mintát, illetve a tételt elfogadják vagy 
elutasítják. Ezek a minősítési döntések mind a nyersanyag, mind a késztermék 
minősítésnél döntő jelentőségűek. A jelenlegi statisztikai módszerek nem minden 
esetben adnak egyértelmű választ és alkalmazásuk sem mindig hibamentes. Ezért a 
folyamatellenőrzés során kapott adatok felhasználásával növelhető a késztermék 
minősítésének biztonsága.

Dr. A. Kockán, a Drezdai Műszaki Egyetem részéről az élelmiszer-előállítási 
folyamatok matematikai modellezéséval és a minőséget meghatározó un. kritikus 
pontok matematikai-statisztikai meghatározásával foglalkozott. Példáit a csokoládé
gyártás egyes részfolyamataiból merítette, melyeknél a matematikai leíráshoz 
érzékszervi adatokat és a kapilláris gázkomatográfiával kapott vizsgálati eredményeket 
használta fel. Az összefüggések kimutatására a korelációs számítások is elegendőnek 
mutatkoztak.

Dr. Varsányi I. Az élelmiszer-csomagolás minőségre gyakorolt hatását elemezte. 
Előadásában rámutatott a nyersanyagok, valamint a félkész- és késztermékek minőségi 
változásainak jellegére, melyet a tárolási idő és hőmérséklet függvényében elemzett. 
Nagyszámú fizikai, kémiai, érzékszervi és mikrobiológiai vizsgálati adata alapján az 
a figyelemre méltó következtetés vonható le, hogy a minőségváltozást egy vagy két 
kiemelkedően fontos minőségi tulajdonság jellemzi. A minőségcsökkenést a tárolási 
körülmények, idő és hőmérséklet meghatározó szerepén kívül a csomagolóanyag 
típusa és minősége befolyásolja.

A második szekció nyitó előadását dr. E. Coduro (NSZK) a Német Élelmiszerkönyv 
részletes bemutatásával kezdte. Az elképzelések szerint a Német Élelmiszerkönyv 
meghatározó szerepet kap az Európai Közös Piac élelmiszer-szabályozásában. Az 
általános szabályok mellett, melyek a fogyasztó egészségvédelmét és biztonságát hivatot
tak szolgálni, csak olyan jellemzőket és paramétereket rögzítenek a német élelmi
szerkönyvben, melyek a termék azonosításához és minősítéséhez feltétlenül szüksége
sek. Az előírások elfogadását sokoldalú egyeztetés előzi meg, melyben az előállítók, a 
fogyasztók, az élelmiszer-ellenőrök és az államigazgatás képviselői vesznek részt.

Dr. O. Strecker (NSZK) az élelmiszer-minőség marketingben játszott szerepéről 
adott tájékoztatást. Kiinduló pontként az a megállapítása szolgált, hogy az élelmiszer
minőség iránti igények egyre erőteljesebben differenciálódnak, de ugyanazon személy 
is keresheti a speciálisan kiemelkedő minőségű terméket, aki általában az alacsonyabb 
árfekvésű élelmiszerek fogyasztója. Az ilyen differenciálódott igények felmérése a 
marketing feladata, de a minőségi jellemzők pontos meghatározása és kialakítása 
csak a széleskörű team munka eredménye lehet, amelyben a marketing szakembere
ken kívül a technológusok, az élelmiszer-minőségellenőrök, gyártmányfejlesztők és 
táplál-kozástudományi szakemberek vesznek részt.

Egyre több szabvány és előírás jelenik meg az élelmiszer elosztás (disztribúció) 
területén. C.J. Struman (Egyesült Királyság) előadása szerint az élelmiszer forgalmazás 
feladata abban áll, hogy a fogyasztók számára a megfelelő minőségű élelmiszert, a 
megfelelő időben, a megfelelő árért és megfelelő körülmények között rendelkezésre 
bocsájtja. Véleménye szerint az élelmiszer-nagykereskedelem ipari jellegűvé válik, 
melynek minőség-szabályozó- és biztosító tevékenysége a fogyasztói igények 
kielégítése szempontjából döntő.

33



D r. G. K arg  és M . S te inel (NSZK) azzal a kérdéssel foglalkozott, hogy a fogyasztó 
adott termékcsoporton belül milyen kritériumok alapján választja ki a számára 
legmegfelelőbb minőségű és áru terméket. Tudományosan támasztották alá azt a 
megfigyelést, hogy a fogyasztók az un. biotermékek magasabb előállítási költségeit 
általában kielégítően honorálják.

D r. B. R eh lender (NSZK) az élelmiszerek összehasonlító vizsgálatát, tesztelését 
ismertette, ami a fogyasztói érdekvédelem egyik hatásos eszköze. A fogyasztó az 
egyes termékcsoportokon belül megbízható tájékoztatást igényel a termékek 
tulajdonságairól, az elvárható minőségről és a kapcsolódó árról. A módszertan 
ismertetését kiegészítő termékpéldák az érzékszervi és a tisztasági jellemzők kiemelt 
fogyasztói szerepét hangsúlyozták.

Dr. H. G eidel (NSZK) az un. minőségmutatók számítási módozatait írta le. 
Véleménye szerint a minőségi osztályok megállapításához nem elegendő az egyes 
jellemzők figyelembevétele, hanem a tulajdonságok komplex összhatása a döntő. A 
sűlyzófaktoros addiciós eljárások jól komplettálhatók a multiplikativ és gyökvonásos 
értékelő módszerekkel.

Dr. R. N eum ann  (NSZK) és Dr. J. Pkorny (Csehszlovákia) az élelmiszerek élveze
ti értékét meghatározó érzékszervi tulajdonságok szabványosításáról és egyes módszer
tani kérdéseiről tartott előadást. Míg a német előadó az érzékszervi viszgálatok 
szabványosítása terén elért előrehaladást hangsúlyozta, acsehszlovák előadó a tulajdonság- 
leírásos érzékszervi vizsgálati módszerek alkalmazását javasolta a gyártmányfejlesztés 
terén. A fogyasztók által preferált érzékszervi tulajdonságok és a szakértői minősítések 
eredményei multidimenzionális mátrixok segítségével írhatók le, melyek értékelése 
számítógépes programokkal ma már nem okozhat nehézséget.

Dr. K. G ierschner (NSZK) tendencia jelleggel és nagyszámú példával illusztrálva 
mutatta be a gyártástechnológia és tartósítás befolyását az élelmiszerek minőségére. 
Annak ellenére, hogy a technológia a termékek minőségi színvonalának javulását 
kellene hogy eredményezze, negatív tapasztalatokkal is találkozunk, melyek 
megszüntetése és a minőségi szint stabilizálása az élelmiszertechnológia tudományos 
tökéletesítésével megoldhatók. Dr. I. P ais (Magyarország) az élelmiszerek nyomelem
tartalmának táplálkozásfiziológiai szerepéről adott tájékoztatást. A környezeti ártalmak 
növekedése következtében a korábban csak nyomelemnek tekinthető nehézfémek 
(kadmium, higany, ólom stb.) egyre nagobb veszélyeket jelentenek az emberi 
egészség számára.

A mikrobiológiai minőségellenőrzés korábbi vizsgálati módszerei nem tekinthetők 
hatékonynak és igen nagy költségráfordítással járnak. A mikrobák élettani 
körülményeinek és a technológia folyamatának pontosabb megismerése következtében 
lehetővé vált a gyártási folyamatok megelőző (preventív) mikrobiológiai szabályozása. 
Ennek az elvnek gyakorlati megvalósításáról, a HACCP-koncepció alkalmazásáról 
D r. M. A dam s (Egyesült Királyság) tartott előadást. Ugyanebben a témakörben D r. 
D eák T. (Magyarország) példákon keresztül illusztrálta ennek az ellenőrzési 
rendszernek az előnyeit és lehetőségeit. A tipikus ellenőrzési pontok figyelése 
mikrobiológiai szempontból kedvező hatásfokkal épithető be a JÓ GYÁRTÁSI 
GYAKORLATBA (GMP).

Dr. A. S trezelecki (Lengyelország) nagyszámú élelmiszer mintában vizsgálta az 
aflatoxinok és más mikotoxinok előfordulását. Megállapította, hogy az egyik nagy 
veszélyforrás az állatokkal megetetett toxint tartalmazó takarmány negatív kihatásaira 
vezethető vissza, mert ezek azután az állati termékeken keresztül, viszonylag 
koncentráltan, az emberi szervezetbe kerülhetnek.
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Dr. J. A ca r  (Törökország) alma és őszibarack nektár patulin tartalmát vizsgálta. 
A hozzáadott C-vitamint tartalmazó nektárokban a patulin jóval gyorsabban lebomlott, 
mint anem vitaminozott mintákban. Vizsgálatai során azonban nem talált természetes 
patulint tartalmazó gyümölcslevet.

A gyümölcslé-gyártás minőségbiztosításának magas színvonalát két német 
előadás demonstrálta. D r. K. W ucherpfennig  az un. RSK-értékeket ismertette az 
egyes gyümölcslevek eredetiségének és hamisítatlan voltának kimutatásánál. Dr. K. 
N euhäuser arról számolt be, hogy a felgyorsult gyümölcslé-gyártás jelenleg már 
komputerrel irányítható, amelyhez folyamatparamétereket és termékjellemzőket 
vizsgálnak folyamatosan. Ez által elkerülhető, hogy az előírásoknak és szabványoknak 
nem megfelelő termék hagyja el az üzemet.

D r. P eriné  M olnár I. (Magyarország) gyümölcsök és zöldségfélék fontos 
főkomponenseinek mennyiségi és minőségi jellemzőit vizsgálta az érés függvényében. 
A különleges és nagy szakértelmet igénylő gázkromatográfiás analízist almára, 
narancsra, citromra, sárgabarackra, sárgarépára, uborkára, hagymára és burgonyára, 
valamint más zöldségfélékre dolgozták ki és alkalmazták.

D r. M . Tusirin N or (Malay sia) pálmaolaj-előállítás minőség irányítási folyamatát 
ismertette. A Minőségügyi és Technológiai Központ a vizsgálati adatok birtokában 
dönt a nyersanyag felhasználásáról és a folyamat helyes szabályozásáról. Ennek 
következtében redukálhatóvá vált a késztermék vizsgálati és minősítési gyakorisága.

K .E lkn er  (Lengyelország) fehérkáposzta minőségi jellemzőit a nitrogén 
műtrágyázás függvényében vizsgálta. Megállapította, hogy a nitrogén-műtrágya 
túladagolása kedvezőtlen hatást gyakorol nemcsak a káposzta nitrogéntartalmára, 
hanem a savanyított káposzta minőségére is.

Dr. H uszka  T. (Magyarország) a fűszerpaprika számítógépes minőségirányítását 
mutatta be. A megfelelően vezetett őrléssel és a tételek minőségtől függő keverésével 
a fűszerpaprika-típusok minősége alacsonyabb költséggel egyenletessé tehető.

Dr. K ovács E. (Magyarország) felületaktív anyagok hatását vizsgálta a makaróni 
tészta struktúrájára, valamint főzési és érzékszervi tulajdonságaira. Megfelelő 
adagolással ezen termékek minősége javítható, illetve egyenletesebbé tehető.

A IV. EOQ Élelmiszeripari Konferencia résztvevőinek egy része lehetőséget 
kapott a Jacob-Suchard modem kávépörkölőjének megtekintésére, valamint látogatást 
tehettek Berlin egyik kiváló minőségű élelmiszereket forgalmazó nagy ámházában.

Molnár Pál
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