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A Kamara elnöksége június 2-án tartott ülésén szakmai érdekvédelmi munkánk 
továbbfejlesztésének rövid távú feladatait jelölte ki. Az elmúlt időszakban a szakmai 
problémákat elsősorban intézményi oldalról megközelítve vizsgáltuk. Tapasztalataink 
alapján a jövőben elsősorban a fogyasztói érdekvédelem szempontjai szerint elemezzük 
az élelmiszer minőségvédelem kérdéseit. Szükségesnek látszik, hogy a laikus 
társadalmi fogyasztói érdekvédelmi szervezetek tevékenységét kiegészítsék és segítsék 
a minőségügyi szakma legfelkészültebb szakembereit összefogó társadalmi szakmai 
érdekvédelmi szervezetek is, mint amilyen az élelmiszer minőségvédelem területén az 
Élelmiszerminősítő Kamara.

A Kamara elnöksége elhatározta, hogy felvállalja az élelmiszerek minősítésével 
kapcsolatos szakmai szabályozási és fogyasztói érdekvédelmi problémák 
összegyűjtését, elemzését és azokat a döntésre jogosult kormányzati szervek felé 
folyamatosan továbbítja. A gyakorlati problémák összegyűjtésével szeretnénk a döntést 
előkészítők munkáját segíteni a minél körültekintőbb jogszabályok megalkotásában. 
Ezért felkérjük tagságunkat, hogy a mindennapi munkájuk során felmerülő és a 
jogszabályok alkalmazásával összefüggő gyakorlati problémáikról folyamatosan 
tájékoztassák elnökségünket. A Kamara elnöksége - amennyiben a kormányzati szervek 
igényt tartanak rá - tolmácsolja a tagság véleményét, javaslatait a készülő 
élelmiszertörvény végrehajtási rendeletéhez. Elnökségünk úgy látja, hogy az új 
végrehajtási rendelettel egyidejűleg szükségesnek látszik az Állategészségügyi és 
Élelmiszer Ellenőrző Állomások által végzett hatósági élelmiszer minőségellenőrző 
tevékenység jogi szabályozása is, mivel a 10/1988 (VI.30) MÉM-SZEM sz. rendelet 
hatályon kívül helyezését követően a területre érvényes állami szabályozás nem lesz.

Az elnökség megbízást adott a titkárnak, hogy a Minőségügyi Klub vezetőségével 
közösen készítse el a tervezett együttműködési megállapodás írásos előterjesztését.

AZ Élelmiszerminősítő Kamara
ETIKAI KÓDEXE
(Közgyűlés elfogadta: 1992.03.18.)

Az élelmiszerminősítő kamara tagja a műszaki alkotás, létesítmény, termék 
létrehozásával és a termék befolyásolásmentes, körültekintő és pontos vizsgálatával, 
minősítésével jelentősen hozzájárul a társadalom anyagi jólétének gyarapításához, a 
biológiailag legkedvezőbb, egészséges életmód megteremtéséhez. Munkája nemcsak a 
most élő, hanem a jövő nemzedék életének minőségére is közvetlenül kihat.

Ezért hivatását felelősséggel csak akkor gyakorolhatja, ha munkájában a magas 
szintű szaktudás elvszerű erkölcsi magatartással párosul.



Etikus minden olyan tevékenység, amely — a tételes (jogi) törvényeken 
túlmenően — az anyagi és szellemi javak gyarapításával a közösségi és egyéni élet 
minőségének emeléséhez, illetve megőrzéséhez hozzájárul. Nem etikus (azaz etikai 
vétségnek minősül) minden olyan rosszhiszemű, hanyag tevékenység, amely a 
felmerült szakmai probléma megoldását hátráltatja, gátolja, amely az értékteremtést 
felróhatóan károsítja, gátolja vagy elmulasztja.

I. A L A P V E T Ő  E L V E K

Az Élelmiszerminősítő Kamara tagja:

1. hivatásának gyakorlása során az emberek biztonságát, egészségét és jólétét, a 
természeti környezet, ésszerű védelmét tekintse alapvetőnek,

2. ne titkolja el a tudomására jutott információt, ha az az emberek biztonságát, 
egészségét, a természeti környezetet károsan befolyásolhatja,

3. tevékenységében ne lépje túl saját illetékességének határát,

4. nyilvános állásfoglalásaiban legyen tárgyilagos és ragaszkodjék az igazsághoz,

5. szakmai ügyekben a munkaadója, illetve megbízója érdekeinek etikus 
képviselőjeként vagy meghatalmazottjaként járjon el,

6. ne vállaljon olyan munkát, beosztást, állást, amelynek magasszintű ellátásához 
megfelelő szakmai ismeretekkel nem rendelkezik,

7. minden ténykedésénél kerüljön minden félrevezető vagy nem egyértelmű 
megfogalmazást és magatartást.

I I .  G Y A K O R L A T I  SZ A B Á L Y O K

Az alapelveket részletezve:

1. A tag hivatásának gyakorlása során az emberek biztonságát, egészségét és jólétét, a 
természeti környezet ésszerű védelmét tekintse mindenek felett állónak.

A TAG - legyen mindig tudatában annak, hogy elsőrendű kötelezettsége az 
emberek biztonságának, egészségének és jólétének megvédése. Ha 
szakmai döntését olymódon másítják meg, hogy az az emberek 
biztonságát, egészségét vagy jólétét veszélyezteti, akkor erről 
tájékoztassa munkadóját és szükség esetén az Élelmiszerminősítő 
Kamarát, illetve az illetékes szerveket is,

- csak olyan műszaki dokumentációt adjon ki, amely az érvényben lévő 
jogszabályokkal összhangban van és az emberek egészsége, jóléte 
szempontjából kellően biztonságos,
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- a természeti környezetbe a lehető legkisebb mértékben avatkozik be, csak 
etikus célok érdekében,

- tiszteli az elődök alkotásait, eredményeit,

- a hivatalos minőségben tudomására jutott tényeket, adatokat vagy 
információkat ne hozza nyilvánosságra, a munkaadó vagy a megbízó 
előzetes beleegyezése nélkül, kivéve ha a törvény vagy jelen Kódex erre 
felhatalmazza vagy kötelezi,

- akinek tudomására jut jelen Kódexnek bármely vélhető megszegése, az 
erre vonatkozó információ vagy az elvárt közreműködés biztosításával 
működjék együtt az Élelmiszerminősítő Kamarával annak 
megszüntetésében,

- alapvető kötelessége odahatni és ezt másoktól is megkövetelni, hogy a 
gyakorlati munka során esetleg előforduló és ismertté vált hibák - a hiba 
jelentőségének megfelelően - ki legyenek javítva; azok takargatása, 
észrevétlenné tétele súlyos etikai vétség!

2. A tag legyen tárgyilagos és ragaszkodjék az igazsághoz szakmai közleményeiben, 
állásfoglalásaiban:

A TAG - műszaki kérdésekben szakmai véleményét csak akkor nyilvánítsa ki, 
szakvéleményt csak akkor alkosson, ha véleménye a tények megfelelő 
ismeretén és tárgyi illetékességén alapul,

- szakmai ügyekben bármely érdekelt fél által kezdeményezett vagy 
megfizetett állásfoglalást, szakvéleményt, érvelést csak úgy nyilvánítson, 
hogy elórebocsátott magyarázattal egyértelműen megnevezi azt az 
érdekelt felet, akinek a képviseletében beszél,

- ezzel nyilvánosságra hozva az üggyel kapcsolatos minden esetleges 
érdekeltségét.

3. A tag tevékenységében ne lépje túl saját illetékességének határát.

A TAG - csak akkor vállaljon el valamilyen megbízatást, ha az adott szakterületre 
vonatkozó szakképzettsége, gyakorlata révén megfelelő magas szintű 
ismeretekkel, gyakorlati tudással rendelkezik,

- ne írjon alá olyan dokumentációt, amelyben nem illetékes, illetve 
szakismerete nem biztosítja annak hiteles, megfelelő elbírálását.

4. A tag szakmai ügyekben munkadója, illetve megbízója etikus képviselőjeként vagy 
meghatalmazottjaként járjon el.

A TAG - munkadójának, illetve megbízójának tárjon fel minden ismert vagy 
lehetséges érdekellentétet,
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- pénzbeli vagy az ehhez kapcsolódóan végzett munkáiért egyidejűleg több 
féltól csak valamennyi érdekelt fél teljes körű tudomásával és 
egyetértésével fogadhat el,

- személyes előnyért (például anyagi, előmeneteli vagy beosztási) ne 
tegyen szakmailag kifogásolható és etikátlan engedményt a munkaadója 
vagy megbízója részére,

- vállalásainak — függetlenül attól, hogy ezek írásban vagy szóban 
történtek — maradéktalanul tegyen eleget.

5. A tag munkavállalási ügyekben kerüljön minden félrevezető cselekedetet.

A TAG - ne hamisítsa meg és ne tegye lehetővé, hogy félreértelmezzék a maga 
vagy munkatársai tudományos vagy szakmai képesítését. A 
munkavállalási kérelméhez csatolt önéletrajza ne hamisítsa meg a 
munkaadókkal az alkalmazottakkal, a munkatársakkal, a közös 
vállalkozásokkal vagy a korábbi teljesítményeivel kapcsolatos tényeket 
azzal a szándékkal és céllal, hogy kedvezőbb színben állítsák be 
képzettségét, munkáját,

- a munka megszerzése érdekében ne ajánljon fel senkinek ajándékot vagy 
más értékes adományt (pl. pénz) kivéve, ha a díjazottat a juttatás 
(jutalék, százalék) hivatalosan megilleti,

- ne vegyen részt olyan pályázat kiírásában, elbírálásában, amelynél joggal 
feltételezhető, hogy a pályázók esélyegyenlősége nem biztosított.

I I I .  S Z A K M A I K Ö T E L E Z E T T S É G E K

1. A tag valamennyi szakmai kapcsolatában őrizze meg a legteljesebb függetlenségét.

A TAG - ismerje el saját tévedését és tartózkodjon attól, hogy megkísérelve 
döntésének igazolását, eltorzítsa vagy megmásítsa a tényeket,

- hívja fel megbízói, munkaadója figyelmét, ha úgy ítéli meg, hogy egy 
munka értelmetlen,

- ne fogadjon el külső megbízást, fő munkaidejében végzett munkájának, 
fő munkahelye érdekeinek rovására,

- ne próbáljon hamis vagy félrevezető érveléssel munkaerőt elcsábítani 
másik munkadótól,

- saját érdekét ne érvényesítse a szakmai becsület rovására.

2. A tag mindig törekedjen a közérdeket szolgálni.

A TAG - keresse az alkalmat, hogy építő módon szolgálja a lakosságot és hogy a 
közösségének biztonsága, egészsége és jóléte érdekében dolgozzon,
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- ne készítsen olyan előírásokat, amelyek az emberek egészsége és jóléte 
szempontjából nem kellően biztonságosak és nem felelnek meg az 
általánosan elfogadott műszaki színvonalnak,

- törekedjék munkája és hivatása népszerűsítésére és eredményeinek 
elismertetésére, valamint arra, hogy választott hivatását megvédje a 
félreértésektől és félremagyarázásoktól.

3. A tag kerüljön minden olyan megtartást vagy tevékenységet, amely a szakma hitelét 
ronthatja vagy félrevezeti a közvéleményt.

A TAG - kerülje a tények alapvető félremagyarázását tartalmazó, az 
egyértelműséghez szükséghez alapvető tényeket elhallgató vagy 
indokolatlan várakozások ébresztésére szánt, illetve arra alkalmas 
megállapításokat,

- publikációiban és szakcikkeiben mások érdemi munkáját ne tüntesse fel a 
saját eredményének.

4. A tag jelenlegi vagy korábbi munkadójának, megbízójának műszaki eljárásairól, 
adatairól ne hozzon nyilvánosságra bizalmas információt azok egyetértése nélkül.

A TAG - tartsa tiszteletben a hivatali titoktartást,

- csak a munkadója egyetértésével vegyen részt olyan munkában, 
amelyben kizárólag a munkahelyén megszerezhető különleges és speciális 
ismereteit hasznosítja.

5. A tag tartsa magát a teljesítménnyel arányos díjazás elvéhez. Tekintse útmutatónak 
az Élelmiszerminősítő Kamara által közreadott mérnöki és technikusi díjakat, 
amelyektől csak indokolt esetben térjen el.

A TAG - ne fogadjon el ellenszolgáltatást se alkalmazottól, se munkaközvetítőtől 
azért, mert munkát adott,

- alkalmazottait szakképességüknek és teljesítményüknek megfelelően 
díjazza.

6. A tag ne akarjon magának állást, előmenetelt, megbízást szerezni mások 
igazságtalan bírálatával, sem más etikátlan módszerekkel.

A TAG - ne kérjen, ne javasoljon és ne fogadjon el olyan megbízást, amely 
szakmai ítélőképességére nézve esetleg kompromittáló feltételhez van 
kötve,

- ne használja munkadója berendezéseit, anyagait, laboratóriumát, 
irodahelyiségeit magángyakorlat folytatására, annak engedélye nélkül.

7. A tag ne kíséreljen meg rosszhiszeműen vagy fondorlatosán, nyíltan vagy burkoltan 
kárt okozni más tagoknak azzal, hogy sérti annak szakmai hírnevét, kilátásait, 
munkaviszonyát, üzletmenetét és ne bírálja valótlanul más tag munkáját. Viszont az 
a tag, aki úgy látja, hogy mások nem etikus vagy illegális gyakorlatot folytatnak,
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törekedjen ennek megszüntettetésére, s ha ez eredménytelen, tájékoztassa az 
Élelmiszerminősítő Kamarát.

A TAG - az ugyanannak a megbízónak dolgozó másik tag munkáját ne bírálja, 
kivéve ha ez a másik tag tudtával történik, vagy a másik tag ezzel a 
munkával kapcsolatos tevékenységét már befejezte,

- aki hatósági, ipari vagy oktatási intézmény alkalmazottaként munkaköri 
kötelességből bírál, erre jogosult,

- kereskedelmi vagy ipari alkalmazásban, megbízásban jogosan végez 
műszaki összehasonlítást az általa vagy más szállító által kínált 
gyártmányok között.

8. A tagnak felelősséget kell vállalnia szakmai tevékenységéért.

A TAG - ne alkalmazzon más személyt vagy társaságot vagy vállalatot 
fedőszervként etikátlan cselekedethez.

9. A tag bízzon meg más szakember által végzett szakszerű munkában.

A TAG - saját munkájával kapcsolatban nevezze meg azt a személyt vagy 
személyeket, akik a találmányt, tanulmányt vagy más teljesítményt 
érdemben létrehozták,

- legyen tudatában annak, hogy ha nem szakkönyvben, szakfolyóiratban 
megjelent szakirodalmat használ fel, az a szerző tulajdona marad,

- mielőtt olyan, másokkal közös feladatot vállal, amelyhez szerzői vagy 
szabadalmi jogok kapcsolódnak, ezek tulajdonjogára vonatkozóan kössön 
egyezséget,

- az alkalmazottja által önállóan létrehozott szellemi terméket kezelje 
erkölcsi szempontból az alkalmazott szellemi tulajdonaként.

10. A tag más tagokkal információt és tapasztalatot cserélve működjék közre a szakmai 
hatékonyság növelésében és törekedjék arra, hogy a felügyelete alatt dolgozók és 
saját maga szakmai fejlődésének és előrehaladásának lehetőségét biztosítsa.

A TAG - vállaljon szakmai társadalmi munkát a szakma fejlődése elősegítésére,

- ne feledkezzen meg saját folyamatos továbbképzéséről, - ne akadályozza 
beosztottait (szakmai, nyelvi) továbbtanulásukban,

- ösztönözze beosztottait arra, hogy a szakmai és műszaki rendezvényeken 
részt vegyenek, előadásokat hallgassanak és tartsanak, valamint 
szakcikkeket publikáljanak, - leendő alkalmazottját lássa el minden 
információval a munkafeltételekre, a munkahelyi beosztására 
vonatkozóan, majd mind munkatársát, folyamatosan tájékoztassa minden 
ezzel kapcsolatos változásról.
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Mikrohullámú mintaelőkészítés

A mikrohullámú roncsoló a nedves laborokban elvégzendő 
roncsolási feladatok új, dinamikusan terjedő eszköze. 
Segítségével jól definiált körülmények között történik a 
roncsolás.

F e lh a sz n á lá s i  terü le te i:  AAS, ICP, GC, HPLC, TLC, aminosav 
analizátor mintáinak előkészítése, bepárlása, szárítása, 
nedvességtar ta lom meghatározása.

Előnyei: Zárt rendszerű edényzet max. 140 bar-ig gyors; igen 
nehezen feltárható minták pl. olaj, szén, csokoládé, tej 
(25g), máj (5g), margarin (0,5g), gumi, műanyagok, bauxit, 
bazalt feltárása max. 24'  alatt akár egyidejűleg is! 
Egyszerűbb minták feltárása néhány percig tart.  Energia és 
vegyszertakarékos módszer. Lehetőség van adott  
hőmérsékleten való feltárásra.

A MILESTONE új generációjú edényzettel jelent meg a 
piacon 1991-ben,  a ROTOR-ral.

A ROTOR-ban a feladattól függően 3, 6 vagy 10 minta 
helyezhető el. Az edényzetből -  db/ürtartalom/nyomás szerint 
-  az alábbi változatok léteznek: 3 db/400 ml/15 bar,
10/100/30,  6 /160 /60 ,  6 /10 0 /1 1 0  és 6 /7 5 /1 25 ,  ez az utolsó 
magas hőmérsékletekhez. Az edények mind TFM-ből 
készülnek, ez az anyag nem "emlékszik" (nincs memória
effektus mint a teflonnál), és 330  °C körüli hőmérsékleten is 
használható. Az edényzet  ellátható kvarc, hidrolízis betétekkel 
vagy vákuumos/ iner tgázas fejjel (szárítás gyorsítása, 
oxidálódás megelőzésére).

Felhívjuk szíves figyelmét az általunk fogalmazot t,  a 
RETSCH által gyártott  készülékre és a kedvező árú, de 
kiváló minőségű ü r e g k a t ó d o s  lám pákra is.

Gyártó: MILESTONE Forgalmazó: MWD Labsystem Kft.
ITALY 2095  Pilisszántó, Vörösmarty u. 22.

Tel/Fax: (26)27-549

3 3 5




