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Hírek a külföldi élelmiszer-minőségszabályozás 
eseményeiről 

42/05 Kínában reflektorfénybe kerül a genetikai módosítások ügye 

A Greenpeace környezetvédő szervezet 2005. április 13-án közleményt 
jelentett meg, amely azt állítja, hogy Hubei tartományban genetikailag 
módosított rizs került a helyi élelmiszerláncba, veszélyeztetve Kína évente 
sok milliárd dollárra rúgó mezőgazdasági exportját. Ez annál is inkább 
meglepő, mivel a génmódosított rizsnek a kísérleti területeken kívül történő 
kiültetéséhez a kormány engedélye szükséges. A Greenpeace China attól 
tart, hogy a GM rizs eljuthat az ország legnagyobb export piacaira, így 
Japánba és az Európai Unióba is (Kína jelenleg évente mintegy 18 ezer 
tonna rizst szállít Európába). A Mezőgazdasági Minisztérium magát 
megnevezni nem kívánó munkatársa vizsgálatot ígért az ügy tisztázására, de 
óvakodott a további kötelezettségek vállalásától. Egyes tudósok azt állítják, 
hogy a kormánytól engedélyt kaptak egy bizonyos GM rizsfajta 
kereskedelmi termesztésére, amely ellenálló a hatalmas károkat okozó 
baktériumos üszkösödéssel szemben. A Mezőgazdasági Minisztérium 
tagadja, hogy a GM növények termesztésére és forgalmazására vonatkozó 
megkötések enyhítését tervezné, bár egyes tisztviselők nyilatkozatai és a 
kísérleti területek szüntelen növelése erre engednek következtetni. (World 
Food Regulation Review, 2005. május, 12. oldal) 

43/05 EU: Direktíva javaslat a madárinfluenza kontrolljára 

Az Európai Bizottság 2005. április 28-án elfogadott egy direktíva javaslatot, 
amely EU-szintű korszerűsített intézkedéseket tartalmaz a madárinfluenza 
kontrolljával kapcsolatban. Az eddigi intézkedések ugyanis rendkívül 
költségesek voltak, amellett az állatok tömeges elpusztítását 
eredményezték. Fennáll a veszélye továbbá, hogy a vírus mutáció útján 
emberre is átvihetővé válik. A most javasolt újszerű intézkedések szigorúan 
tudományos megállapításokon alapulnak: ellenőrző és preventív 
intézkedések segítségével meg kell akadályozni, hogy a kevésbé patogén 
vírusok erősen fertőző, az emberi egészséget is veszélyeztető mutánsokká 
alakuljanak át. Ha pedig mégis kitörne a járvány, a társadalmi-gazdasági 
hatások minimálására kell törekedni. A tervezet rugalmasan kezeli az 
oltások kérdését. (World Food Regulation Review, 2005. május, 4-5. oldal) 

44/05 EU: Oktatással a jobb élelmiszer-biztonságért 

A Bizottság új kezdeményezése egy közösségi szintű oktatási stratégia 
létrehozására irányul az élelmiszerek és a takarmányok, az 
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állategészségügy és az állatjólét, továbbá a növényegészségügy jogi 
szabályozásának jobb tudatosítása érdekében. A kezdeményezés 
jogszabályi hátterét a hatósági ellenőrzés megszigorításáról nemrégen 
elfogadott 882/2004 (EC). számú rendelet 51. cikkelye képezi. A tervek 
szerint az oktatás kiterjed az egyes tagállamokban hatósági ellenőrzéssel 
foglalkozó illetékes szervezetek valamennyi munkatársára, hogy azok 
állandóan naprakészek lehessenek a vonatkozó közösségi jogszabályok 
tekintetében, ezáltal biztosítva az ellenőrzések egységes, objektív és 
megfelelő módon történő kivitelezését az Európai Unió egész területén. Az 
oktatás lehetősége nyitva áll a harmadik, de különösképpen a fejlődő 
országok számára is, hogy tisztában legyenek az európai import 
követelményekkel, valamint a támogatás lehetőségeivel. Várhatóan 2005. 
decemberében napvilágot lát a Bizottság Fehér Könyve a kapcsolódó 
oktatási stratégiákról. (World Food Regulation Review, 2005. május, 7. 
oldal) 

45/05 Egyesült Királyság: Életbe lépett a takarmányokról szóló rendelet 
módosítása 

A takarmányozási ágazatban alkalmazott díjak közösségi rendszeréről 
szóló 98/728/EC számú Tanácsi Határozat célja a díjak egységesítése az 
állati takarmányok területén. 2005. tavaszán az Egyesült Királyságban 
életbe lépett a fenti közösségi határozatot honosító SI 2005 No. 557 számú 
rendelet, amely elsősorban a létesítményekre és a közvetítőkre vonatkozik. 
(World Food Regulation Review, 2005. május, 9. oldal) 

46/05 Egyesült Királyság: Az illegális Para Red színezékkel szennyezett 
fűszerek 

Korábban - 2005. május elején - 35 termékről állapították meg, hogy az 
illegális Para Red színezékkel szennyezett fűszereket tartalmaz. Most 
további 12 termék került a tiltó listára, amelyek visszahívását az érintett 
vállalatok megkezdték. A Para Red olyan ipari festék, melynek használatát 
élelmiszerekben nem engedélyezték. A szennyezett fűszert - amely 
feltehetően Üzbegisztánból származik - a Lion Foods hozta be az Egyesült 
Királyságba a Ramon Sabater spanyol vállalat közvetítésével. Az 
Élelmiszer Szabványosítási Hivatal (FSA) ugyanakkor felhívja a fogyasztók 
figyelmét arra, hogy a fűszerekben található Para Red mennyisége igen 
csekély, így azok elfogyasztása csak nagyon kis kockázattal jár. Mivel a 
fűszerek illegális festékekkel való szennyeződése egész Európában 
problémát jelent, az FSA koordinált megközelítés kialakítását várja a 
Bizottságtól: ezt a célt fogja szolgálni a 2005. május 10-i ülés. (World Food 
Regulation Review, 2005. május, 9. oldal) 
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47/05 USA: Modell értékű élelmiszer-biztonsági tervek 

Mike Johanns mezőgazdasági miniszter 2005. április 14-én bejelentette, 
hogy olyan modell értékű élelmiszer-biztonsági terveket és oktatási 
rendszereket alakítottak ki, amelyeket elsősorban a hús, a baromfihús és 
a tojás feldolgozó üzemek tudnak hasznosítani a biztonsági intézkedések 
erősítéséhez, illetve a szándékos élelmiszer szennyezések megelőzéséhez. 
Az említett rendszerek középpontjában a testre szabott kockázat 
menedzsment technikák állnak hozzásegítve az operátorokat ahhoz, hogy 
meghatározhassák a leghatékonyabb preventív lépéseket az 
élelmiszerekkel való manipulálás és más bűncselekmények 
megelőzéséhez. Ezek a modellek önkéntesek és útmutatások formájában 
kerülnek kiadásra, melyek alapján az érintett élelmiszer üzemek 
kidolgozhatják saját biztonsági terveiket a sebezhetőség csökkentésére. A 
kis- és közepes méretű vállalkozások saját élelmiszer-biztonsági terveinek 
kialakítását megkönnyítendő a FSIS Ellenőrző és Felügyelő Szolgálat 
2005. május és július között az Egyesült Államok egész területén 
tanfolyamokat és műhelyeket szervez, amelyek a nagyobb publicitás 
érdekében az Interneten keresztül is elérhetők lesznek. (World Food 
Regulation Review, 2005. május, 10-11. oldal) 

48/05 A Bizottság nyilvános jegyzéke az Európában legálisan 
forgalmazható GM termékekről 

Az Európai Bizottság kiadta azon 26 genetikailag módosított (GM) 
termék listáját, amelyek jelenleg legálisan forgalmazhatók az Európai 
Unió piacán. Ezek engedélyezése még a korábbi szabályozás alapján 
(2004. áprilisa előtt) megtörtént, illetve - forgalomba hozataluk idején - 
még nem volt szükségük külön engedélyre. Mióta azonban hatályba lépett 
a genetikailag módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló 
1829/2003. számú rendelet, valamennyi GM terméknek a forgalomba 
hozatalt megelőzően szigorú engedélyezési folyamaton kell keresztül 
mennie, beleértve az EFSA által végzett tudományos kockázatbecslést. A 
fenti időpont előtt piacra került GM termékeket csak azzal feltétellel volt 
szabad továbbra is forgalmazni, ha az illetékes operátorok tájékoztatják 
arról a Bizottságot és legkésőbb 2004. október 18-ig részletes információt 
szolgáltatnak róluk. A mostani jegyzékre felvett 26 „régi” termék további 
3-9 évig szabadon forgalmazható, majd újabb kérelmet kell benyújtani az 
engedélyezés meghosszabbításához. (World Food Regulation Review, 
2005. május, 13. oldal) 
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49/05 USA: Egyre csökken az élelmiszer okozta megbetegedések száma 

A Betegség Megelőzési Központok (CDC), az Élelmiszer és Gyógyszer 
Adminisztráció (FDA), valamint a Mezőgazdasági Minisztérium (USDA) 
által 2005. április 14-én kiadott közös jelentés értelmében az Egyesült 
Államokban 2004. év folyamán jelentősen csökkent a baktérium kórokozók 
által élelmiszereken keresztül előidézett fertőzések előfordulása. 1996-
2000. között az E. coli O157 által okozott fertőzések száma 42%-al 
csökkent. További fontos mutatók: Campylobacter 31%, Cryptosporidium 
40%, illetve Yersinia 45% csökkenés a jelzett időszak alatt. Hasonló, bár 
kisebb mértékű visszaszorulás mutatható ki a Salmonella fertőzések esetén 
is. Ez a csökkenés elsősorban annak köszönhető, hogy az USDA 2002. évi 
új ajánlásai alapján az élelmiszerüzemek jelentős mértékben 
megerősítették élelmiszer-biztonsági rendszereiket. Szerepet játszott 
azonban az oktatás és a tájékoztatás nyomán megnövekedett fogyasztói 
tudatosság is. Nem sikerült viszont csökkenteni a Shigella előfordulásokat 
számát. (World Food Regulation Review, 2005. május, 11. oldal) 

50/05 Fogyasztóvédők szerint a Codex Bizottság a kereskedelem érdekeit 
helyezi előtérbe 

A Consumers International (CI) megdöbbenésének adott hangot az 
Általános Alapelvek Kódex Bizottsága (CCGP) 2005. április 11-15. között 
megtartott párizsi ülése kapcsán. Az élelmiszer-kereskedelem 
globalizálódásának korában ugyanis a fogyasztók azt várják a Kódex 
Alimentarius-tól, hogy a szervezet - a saját alapokmányában lefektetett 
elveknek megfelelően - „védje a fogyasztók egészségét és biztosítsa az 
élelmiszerek tisztességes kereskedelmét”. A CI szerint azonban a legutóbbi 
ülésen a résztvevők egyre kevesebbet törődtek a fogyasztói érdekekkel, 
ehelyett a kereskedelmi jellegű problémákra helyezték a hangsúlyt. 
Megvitatták többek között a nemzetközi kereskedelem Etikai Kódexét, 
amely olyan kérdésekkel foglalkozik, mint a nem biztonságos élelmiszerek 
re-exportja a fejlődő országokba, speciális élelmiszer előállító módszerek, 
illetve a marketing gyakorlata. Nem kevés ország azonban úgy vélekedett, 
hogy nincs szükség külön Etikai Kódexre, mivel a WTO megállapodások 
kielégítően kezelik ezt a problémát. Hasonló volt a helyzet a 
kormányoknak szóló, a kockázatelemzés alkalmazási lehetőségeit taglaló 
dokumentum kiadása körül is, amit szintén sokan szükségtelennek 
tartottak. Julian Edwards, a CI főigazgatója szerint a WTO 1995. évi 
megalakulását követően a fogyasztók körében felértékelődött a Kódex 
szabványok, mint referencia dokumentumok szerepe. Nagyon szomorú 
dolog tehát azt látni, hogy egyesek ezt a testületet is saját kereskedelmi 
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céljaik elérésének rendelik alá, háttérbe szorítva a fogyasztók számára két 
legfontosabb mozzanatot: az egészséget és az élelmiszer-biztonságot. 
(World Food Regulation Review, 2005. május, 20. oldal) 

51/05 Ausztrália-Új-Zéland: Tervezik a származási ország feltüntetését 

Az Ausztrál-Új-zélandi Élelmiszer Szabványosítási Hivatal (FSANZ) 
társadalmi vitára bocsátotta a Szabvány Kódex továbbfejlesztésének 
lehetséges irányait. Fontosabb kérdések: a vizes alapú italok dúsítása 
vitaminokkal és ásványi anyagokkal, felső határérték megállapítása az 
antibiotikumok maradványaira, a genetikailag módosított gyapot 
felhasználása táplálkozási célokra, továbbá kötelező élelmiszer-biztonsági 
programok bevezetése a különösen érzékeny fogyasztói rétegeket (betegek, 
időskorúak, gyerekek) kiszolgáló szektorokban. 2005. május 12-én a 
FSANZ Igazgatósága progresszív megbeszélést tartott a származási ország 
(COO) jelölésének javasolt szabályozásáról, ami nem csak a fogyasztók és a 
termelők, hanem a kormány érdeke is. A megfelelően előkészített vásárlási 
döntések meghozatalához a fogyasztónak joga van teljes körű 
információhoz jutni. Egyelőre még nem született végső állásfoglalás a 
kérdésben, de az már látszik, hogy itt elsősorban a csomagolatlan 
élelmiszerekről (hal, zöldség- és gyümölcsfélék, csonthéjasok) lesz szó. 
(World Food Regulation Review, 2005. június, 3-4. oldal) 

52/05 Svájc: Az élelmiszerszabályozás korszerűsítése 

A svájci kormány még 1999-ben kinyilvánította azt a szándékát, hogy 
igyekszik megkönnyíteni az Európai Unióval folytatott élelmiszer 
kereskedelmet. Tekintettel arra, hogy az élelmiszer higiénia európai 
szabályozásában 2004-ben jelentős változások következtek be, a svájci 
élelmiszerjog területén is hasonló intézkedések váltak szükségessé. A cél 
az EU-ba irányuló svájci élelmiszer export megkönnyítése, illetve a 
jogharmonizáció - különös tekintettel az állati eredetű élelmiszerekre. 
Bár az élelmiszer- és a takarmány-biztonság vonatkozásában a svájci 
elvárások megfelelnek az európai követelményeknek, mégis bizonyos 
korszerűsítésekre van szükség elsősorban az alábbi területeken: 1.) 
Nyomon követhetőség; 2.) Az önszabályozás kötelezettségének írásba 
foglalása; 3.) Olyan vállalkozások engedélyezésének feltételei, amelyek 
állati eredetű termékek előállításával, feldolgozásával vagy tárolásával 
foglalkoznak; 4.) Az élelmiszerellenőrzés törvényi szabályozása és 
nemzeti szinten való kiterjesztése. (World Food Regulation Review, 2005. 
június, 8. oldal) 
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
Az FVM pályázatot hirdet a 2006. évi 

Magyar Agrárgazdasági Minőség Díj  
elnyerésére 

A pályázat célja 

A 103/2005. (XI. 4.) FVM rendelet alapján meghirdetésre kerülő 
pályázat célja azon hazai agrárgazdasági szervezetek országos szintű 
elismerése és díjazása, amelyek tevékenységük során bizonyíthatóan 
elkötelezettek a minőség ügye iránt és kiemelt fontosságot tulajdonítanak 
a minőségi munkavégzésnek, valamint az egyenletesen jó minőségű 
termékek előállításának. 

A pályázat célja továbbá olyan modell kialakítása, bevezetése és 
hatékony működtetése a díjazott szervezetek által, amely példa értékű és 
segíti az agrárgazdaság többi szereplőinek folyamatos fejlődését.  

A preferált kritériumok között szerepel többek között: 

• az agrárkörnyezetvédelem, 

• a bio-diverzitás védelme, 

• az állatvédelem érvényesülése, 

• a fenntarthatóság követelményeinek teljesülése, 

• a nyomonkövethetőség magas szintű teljesítése. 

Pályázati feltételek 

Pályázatot nyújthatnak be azok a szervezetek, amelyek termelő 
tevékenységet végeznek és megfelelnek a következő részletes pályázati 
feltételeknek:  

• A szervezetnek lejárt és meg nem fizetett köztartozása nincs. 

• A szervezet nem áll sem csőd, sem felszámolás, sem 
végelszámolás hatálya alatt. 

• Amennyiben a pályázó tevékenységére – jogszabály által – kötelező 
valamilyen minőségügyi rendszer (pl. HACCP) alkalmazása, abban 
az esetben ez is pályázati feltétel. 

Megjegyzés: 
Nem általános pályázati feltétel, de előnyt jelent az, ha a szervezet 
tanúsított minőségirányítási vagy igazolt minőségbiztosítási rendszerrel 
rendelkezik. 

Élelmiszervizsgálati Közlemények, 51, 2005/4



257 

A pályázaton való részvételnek ugyancsak nem feltétele a pályázat 
követelmény-rendszerét ismertető felkészítő tájékoztatón történt 
részvétel.  

A pályázat benyújtása 

A pályázatot legkésőbb 2005. december 15-én 14.00 óráig 
beérkezőleg (személyesen vagy futárpostával) 5 példányban a 
következő címre kell benyújtani: 

Magyar Agrárgazdasági Minőség Díj Bizottság Titkársága 
FVM Élelmiszeripari Főosztály 
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. (III. em.,  369. szoba) 

A pályázatok elbírálásának rendje 

A beérkezett pályázatokat a Magyar Agrárgazdasági Minőség Díj 
Bizottság szakértők bevonásával bírálja el.  

Főbb értékelési szempontok: 

1. A pályázó kiemelkedő minőségű termékeket vagy termékcsaládokat 
előállító, eredményesen gazdálkodó, sikeres vállalkozás. 

2. A pályázat a termékek vagy termékcsaládok kiváló minőségét a 
következőkkel bizonyítja: 

a) előállítási adatokkal, 

b) értékesítési információkkal, 

c) termékre vonatkozó kiemelkedő minőségi jellemzőkkel (érzékszervi 
tulajdonságok, összetételi, táplálkozási, különlegesen előnyös 
felhasználási jellemzők stb.), 

d) előnyt jelentenek a már elnyert díjak vagy minősítő védjegyek (pl. 
Termék Nagydíj, Szívbarát tanúsító védjegy, fogyasztóvédelmi 
elismerés, hazai és/vagy külföldi rendezvényeken, kiállításokon vagy 
vásárokon elnyert minőség díjak, Kiállítói Díj, eredet-megjelölés, 
földrajzi jelzés, elismerten hagyományos termékek). 

3. A pályázat meggyőzően bemutatja mindazokat a jogszabályokban 
vagy kereskedelmi kapcsolatokban előírt rendszereket vagy azok 
elemeit, amelyeket a pályázó a jó minőségű és biztonságos 
agrárgazdasági termékek előállításához, valamint a folyamatos 
fejlesztéshez alkalmaz. 

A Bizottság javaslatát a Magyar Agrárgazdasági Minőség Díj Bizottság 
elnöke terjeszti döntésre a földművelési és vidékfejlesztési miniszter elé. 
Összesen öt díj ítélhető oda.  
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A pályázatok értékelése és a döntési folyamat során nyert üzleti 
információkat a közreműködők bizalmasan kezelik. 

A pályázat tartalmi követelményei 

1. Előlap 
 A szervezet neve és a „Magyar Agrárgazdasági Minőség Díj 2006” 

felirat. 

2. Kitöltött Pályázati jelentkezési lap a 2006. évi a „Magyar 
Agrárgazdasági Minőség Díjra” (a pályázatba befűzve) 

 A szervezet általános adatai és a cégjegyzésre jogosult által 
cégszerűen aláírt, illetve egyéni vállalkozó esetén az általa aláírt 
nyilatkozat. 

3. Tartalomjegyzék 
 Maximum 1 oldal 

4. Általános ismertető 
 Maximum 4 oldal, amely tömören bemutatja a szervezet  

• történetét, 

• szervezeti felépítését és üzleti (esetleg jogszabályi) környezetét, 

• legfontosabb termékeit és kapcsolódó szolgáltatásait, 

• beszállítóinak és vevőinek körét, 

• fontosabb egyéb partnerkapcsolatait, 

• technológiai- és alapanyagbázisát, 

• természeti adottságait, környezetét, alapvető környezetvédelmi 
tevékenységét, 

• főbb versenytársait, valamint 

• minden olyan fontos tényt, amely a pályázatban leírtak 
értékelését elősegítheti. 

5. Önértékelés 
Maximum: 25 oldal 

Az önértékelés a szervezet működésének saját felmérése és 
értékelése, az alábbi területeken (a részletes EFQM modell elérhető az 
FVM honlapján: www.fvm.hu): 

• vezetés (a szervezet célkitűzései) 

• stratégia és működési politika (alkalmazott módszerek, 
eszközök) 
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• humán erőforrások (a szervezet hogyan hasznosítja emberi 
erőforrásait az eredmények  elérésére) 

• egyéb erőforrások (pénzügyi, anyagi, technikai, technológiai, 
információs források felhasználása) 

• folyamatok (a szervezet folyamatai miként vannak összhangban 
célkitűzéseivel) 

• külső vevői elégedettség (az eredmények alátámasztják, hogy a 
szervezet működése a vevői igények lehető legjobb kielégítését 
szolgálja) 

• dolgozói elégedettség (a dolgozók a szervezet stratégiájának, 
célkitűzéseinek teljesítésében motiváltak, elégedettek) 

• a környezet elvárásai, szükségletei (a szervezet figyelemmel 
kíséri a helyi és a tágabb környezeti eseményeket és 
együttműködik a társadalmi szervezetekkel) 

• üzleti eredmények (a szervezet működésének, teljesítményének 
kulcsfontosságú mutatói, jellemzői). 

A fenti területekre vonatkozóan törekedni kell az elmúlt időszaki 
(legalább 3 év) trendek, valamint a kitűzött célok elérésének bemutatására 
is. 

Amennyiben a pályázó a pályázatban nem tér ki az összes 
megadott kritériumra, akkor pályázata nem értékelhető. 

6. Mellékletek 
Maximum: 10 oldal 
A mellékletek tartalmazhatják például: 

• a szervezeti felépítés részleteit, 
• a pályázathoz kapcsolódó dokumentumokat (pl. az ISO 

9001:2000, ISO 14001 szerinti tanúsítvány, egyéb igazolás, 
oklevelek, termék- és más díjak másolatát), valamint 

• a meghatározó termékek vagy termékcsaládok minőségének 
ismertetését. 

A pályázat formai követelményei 

• Nyomtatott formátum 
• A4-es méretű, matt papír 
• Legkisebb betűméret 10 pt;  
• Grafikonok, ábrák olvasható feliratozása 
• Magyar nyelv 
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• A bemutatott kritériumok követelményrendszernek megfelelő 
számozása 

• Folyamatos oldalszámozás 

Az alkalmazott elválasztó lapok nem számítanak bele az oldalszám-
korlátozásba, kivéve, ha bármilyen, a pályázat elbírálása szempontjából 
fontos információt – szöveget, idézetet, ábrát – tartalmaznak. 

Végső értékelés és döntés a Díj odaítéléséről 

A helyszíni szemlék megállapításainak figyelembevételével a 
szakértők elkészítik az összefoglaló értékelést a Magyar Agrárgazdasági 
Minőség Díj Bizottság részére. A Bizottság az adott pontszámok és 
értékelések alapján javaslatot tesz a Díj odaítélésére. A földművelésügyi 
és vidékfejlesztési miniszter a javaslat alapján hozza meg döntését az 5 
Magyar Agrárgazdasági Minőség Díj odaítéléséről. - A díjazottak új 
pályázatot csak 5 év elteltével nyújthatnak be. 

Díjátadás 

A Magyar Agrárgazdasági Minőség Díjat ünnepélyes keretek között, a 
minisztérium 2006. március 15-i ünnepsége keretén belül a 
földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, illetve személyes 
megbízottja adja át. 

A díjazottak névsora megjelenik a Magyar Közlönyben, valamint az 
FVM hivatalos lapjában. A nyertesek jogosultak ezt a tényt üzleti 
dokumentumaikon, reklámanyagaikon feltüntetni. 

Visszajelzés 

Valamennyi pályázó visszajelzést kap arról, hogy az értékelők 
milyennek ítélik meg felkészültségüket. Ezért valamennyi tartalmilag és 
formailag elfogadott pályázat vonatkozásában az értékelők a pályázat 
erősségeiről és fejlesztendő területeiről 2006. június 30-ig visszajelzést 
készítenek a pályázó számára. 

A felhívás melléklete 

„Pályázati jelentkezési lap” (amelyet a pályázat elejére be kell fűzni). 

A pályázat részletes anyagai a: http://eoq.hu/mamd.htm veblapról 
letölthetők.  

További tájékoztatás: Tel: (06-1) 212-8803, Fax: (06-1) 212-7638,  
E-mail: info@eoq.hu 
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FELHÍVÁS 
előadás vagy poszter bejelentésére 

XV. Élelmiszer Minőségellenőrzési 
Tudományos Konferencia 

Időpont: 2006. március 29-30. 

Helyszín: Debrecen, Arany Bika Szálló 

Témakörök: 
• Élelmiszeripari nyers-, adalék- és segédanyagok minősége és 

biztonsága 

• Élelmiszeripari késztermékek minősége és biztonsága 

• Az élelmiszerlánc minősége és biztonsága, különös tekintettel a 
hatósági ellenőrzésre, a forgalmazásra és a fogyasztóvédelemre 

• Minőségirányítási és élelmiszerbiztonsági rendszerek és 
eszközök (ISO 22000; ISO 9001: 2000; EUREPGAP; IFS; BRC; 
HACCP; nyomon követhetőség stb.) 

• Élelmiszeripari és agrár-környezetvédelem (ISO 14001:2004; 
EMAS stb.) 

• Élelmiszeranalitika és labor-minőségbiztosítás 

• Mikrobiológiai élelmiszervizsgálatok 

Ütemterv: 

1. Előadás vagy poszter bejelentése rövid (1 oldalas) összefoglalók 
leadásával: 2005. 12. 15. 

2. Visszajelzés az előadások, illetve poszterek elfogadásáról:  
2006. 01. 31. 

3. Az elfogadott előadások és poszterek 1 oldalas összefoglalóinak 
beküldése a kiadvány számára: 2006. 02. 15. 

Egyéb tájékoztatás: 

Az elfogadott előadások vagy poszterek szerzői (legfeljebb 2 fő) 50% 
részvételi díjkedvezményben részesülnek. 

A részletes anyagok és a bejelentőlap a: 
http://eoq.hu/debrecen.htm  veblapról letölthetők. 
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