
 

 

A BME ALKALMAZOTT BIOTECHNOLÓGIAI ÉS 

ÉLELMISZERTUDOMÁNYI    TANSZÉKE 
 

A PER-FORM HUNGÁRIA KFT ÉS A SERVITEC KFT 

KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL    MEGHÍRDETI 

 
GABONA-MIN SÉG ÉS –MIN SÍTÉS 

C. TANFOLYAMÁT 

 
Id pont: 2018. május 15-17. 
Jelentkezési határid : 2018. május 2. 
Részvételi díj: 89 000Ft + ÁFA (Az összeg magában foglalja a tanfolyam írásos anya- 
gának 1 példányát, valamint a lebonyolítás költségét.) 
Maximális létszám: 20 fő 

 

A tanfolyam rövid leírása: 
Tanfolyamunk bemutatja a gabona- és búzaminősítés hazai és nemzetközi trendjeit, a 

nemzeti szabványok követelményeit és a kereskedelemben megjelenő minőségi köve- 
telmények alakulását. A képzés súlypontját a minőségi követelmények kiszolgálására 

és ellenőrzésére alkalmas hagyományos és új típusú, illetve gyorsvizsgálati módszerek 

elveinek és az eredmények értékelési módszertanának bemutatására helyezzük. Rész- 
letesen kitérünk a 2012-ben bevezetett és 2017-ben aktualizált új magyar búzaszab- 
vány (MSz 6383) követelményeire és a mögötte meghúzódó szakmai kérdésekre. Emellett a 

tanfolyam anyaga néhány aktuális, élelmiszerbiztonsági, szabályozási illetve fogyasz- 
tói érzékenységből eredő okok miatt kiemelt jelentőségű témakört, mint például az 

allergének, a GMO, stb. mérésének áttekintését is tartalmazza. A tanfolyamon az elő- 
adások és konzultációk mellett laboratóriumi bemutatókat is tartunk, azaz a tananyag 

elsajátítását előadások és gyakorlatok kombinálásával igyekszünk segíteni. A képzés 

az elsajátított ismeretek ellenőrzésével zárul. 
 

Tematika: 
 Hazai és nemzetközi gabonaminősítő rendszerek áttekintése, piaci követelmé- 

nyek alakulása 
 Mintavétel, mintakezelés, magvizsgálati módszerek (tisztasági, fizikai és beltar- 

talmi vizsgálatok) 
 Lisztvizsgálati módszerek (beltartalmi, reológiai vizsgálatok) 
 Spektroszkópiai vizsgálati módszerek 
 Élelmiszerbiztonság a gabonaiparban 
 Élelmiszerbiztonsági problémák (mikotoxinok, szermaradványok, allergének 

vizsgálata) 
 Termékfejlesztés, funkcionális élelmiszerek 
 Csoportfoglalkozások, laboratóriumi bemutatók 



 

 

 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 

 
Programfelel s, szakmai egyeztetés: 
Tömösközi Sándor, e-mail: tomoskozi@mail.bme.hu 

 

Érdekl dés, részletes tájékoztatás és levelezési cím: 
Török Kitti, e-mail: ktorok@mail.bme.hu 
BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék 

1111 Budapest, Szent Gellért tér 4. 1/160. 
Tel: 1/463-1153 Fax: 1/463-3855, Mobil: 30/865-6576 
Honlap: http://kutatok.org/abettt/ 
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