
A Magyar Agrártudományi Egyesület Élelmiszerhigiéniai Szakosztálya 
1976. szeptember 27 —28-án rendezte meg a Magyar Tudományos Akadémia 
kongresszusi termében a I I .  Breuer -  Semsey Napokat, amelyeknek mottója ez
útta l „A z  állati eredetű élelmiszerek előállításának követelményei”  volt.
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Szakmai, személyi hirek

A MÉTE Söripari Szakosztályában a sörminőség alakulásá
ról ta rto tt előadást Molnár Lászlóné az SVT osztályvezetője 
és Koííász József a FÉVI osztályvezetője.

A Magyar Agrártudományi Egyesület a Magyar Tudomá
nyos Akadémia kongresszusi termében rendezte meg a I I .  
Breuer — Semsey Napokat. (1. 350 o.)

Salgótarjánban megalakult a MÉTE Nógrád megyei szer
vezete. Az alakuló és vezetőségválasztó közgyűlést a salgó
tarjáni MÉVI-ben rendezték; a szervezet elnökévé Lécz 
Lászlót, a Sütőipari Vállalat igazgatóját, társelnökévé pedig 
Aranyi Endrét a salgótarjáni MÉVI igazgatóját választották 
meg.

A FÉVI-ben ta rto tt vermut bírálat alkalmával összehason
lították a hazánkban forgalomba hozott hazai és külföldi 
termékeket. Megállapították, hogy a különböző vállalatok 
(boripar, likőripar) által gyártott választék bő; az egyes 
termékek érzékszervileg határozott különbséget mutatnak 
(,,verm ut” , „a p e ritif” kategóriák). Ugyancsak jelentős kü
lönbség nyilvánul meg az egyes gyártmányok édességének 
és keserűségének mértékében is (száraz, félédes, édes). A 
vermutok vermutcsaládokat képeznek: Márka, Cinzano, 
Isolabella stb. A hazai eredetű vermutoknál pedig az 
ízesítés mellett igen jelentős szerepet játszanak a készí
tésnél felhasznált magyar alapborok.

Mosonmagyaróváron tudományos kollokviumot rendeztek 
dr. Pulay Gábor emlékére (1. 352 o.).

A I I I .  Fővárosi Élelmiszerminőségvédelmi Ankét (1.351 o.).

Török Gábor emlékkollokviumot rendezett a Magyar Tudo
mányos Akadémia Élelmiszertudományi Bizottsága, a 
MÉTE és a Központi Élelmiszeripari Kutató Intézet. 
(1. 353 o.).

A II.  Breuer-Semsey Napokról
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A nagy érdeklődéssel kísért kétnapos ülésszakon összesen 32, a főtémába 
vágó előadás hangzott el, közülük több külföldi előadók részéről. Különös 
figyelem nyilvánult meg a négy fontos nagyipari állami termelő [szektor -  a 
húsipar, baromfiipar, tejipar és konzervipar -  iparági felső irányítóinak (a meg
felelő trösztök vezérigazgatóinak vagy helyetteseinek) tájékoztatói iránt a jóm i
nőségű és higiénikus termékek előállításának követelményeiről az egyes iparágak
ban az 5. ötéves terv időszakában.

Közérdeklődésre számot tartó előadások hangzottak el még az alábbi téma
körökben: az élelmiszerhigiénia időszerű igazgatási és szervezési kérdéseiről, 
ideértve a MÉM Élelmiszeripari Higiéniai Ellenőrző Szolgálatának szerepét az 
élelmiszerek ellenőrzésében ( Bíró Géza, Pigler József és Berezvai Ferenc), a hu
mán élelmezésegészségügyi szolgálat működéséről (Marton Tibor), a tej-, illetve 
tojásportermelés időszerű higiéniai kérdéseiről (Katona Ferenc, Prokopovitsch 
Leó és Jakab Rezső), a szakosított állattartó telepek élelmiszer-előállításával kap
csolatos higiéniai tapasztalatokról (Kovács József)-, az antibiotikumok jelenlété
ről és kimutatásáról húsban és húskészítményekben, különös tekintettel a takar
mánnyal felvett mennyiségekre (Kovács Sándor, Takács János és Simonffy 
Zoltán). A külföldi előadók referátumai közül külön említést érdemelnek a hús
iparban alkalmazható starter baktériumtenyészetekről (Rosemarie Rhode, NDK), 
valamint a kezelés során a zsírban és a tejzsírban bekövetkező zsírtartalom
változásokról (M. Dobes, M. Mrázová és A. M iku lik, CSSZK) elhangzott elő
adások.

Beszámoló a Fővárosi Élelmiszerminőségvédelmi Ankétről

A Fővárosi Tanács V. B. Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Főosztálya 1976. 
november 25-én rendezte meg a I I I .  Élelmiszerminőségvédelmi Ankétját, a fő
város lakossága élelmiszerellátása minőségi helyzetével kapcsolatos ellenőrzési 
tevékenységek megtárgyalására.

Fehér Imre főosztályvezető megnyitója után Pollák Lászlóné igazgató ta rto tt 
előadást az élelmiszerek minőségalakulásáról a fővárosban; részletesen ismertette 
a Fővárosi Élelmiszerellenőrző és Vegyvizsgáló Intézet vizsgálatait, a vizsgálatok 
értékelését és az ezekből leszűrhető tapasztalatokat élelmiszer iparáganként. Az 
előadás kiterjedt szektoriális és termékcentrikus szempontokra egyaránt. Berezvai 
Ferenc főállatorvos ismertette az állati eredetű élelmiszerek minőségalakulását a 
fővárosban — a fogyaszthatóság szempontjából. Gomola György (Főv. Tanács 
Mezőg. és Élelmezésügyi Főosztály) pedig a főváros területén üzemelő élelmiszer
feldolgozó üzemek higiéniai fejlesztésével kapcsolatos hatósági ellenőrzésekről 
számolt be. Bíró Géza osztályvezető (MÉM), Énekes Béláné osztályvezető (Buda
pesti KÖJÁL) és Farkas Zoltán (Budapesti Kereskedelmi Felügyelőség) pedig az 
egyes szakterületek összefoglaló vizsgálati tapasztalatairól, majd az 1977-ben a 
főváros élelmezésügyében felmerülő feladatokról beszélt. Az ankétot -  melyen a 
főváros szakigazgatási intézményeinek képviselői mellett a fővárosban üzemelő 
szinte valamennyi élelmiszeriparág képviselői is résztvettek, Fehér Imre főosz
tályvezető zárszava fejezte be, melyben biztosította a főváros területén üzemelő 
élelmiszeripari egységeket, hogy a Fővárosi Tanács V. B. minden esegítséget megad 
a fővárosban az új 5 éves terv élelmiszeripari célkitűzéseinek elérése, ill. a főváros 
lakossága megfelelő élelmiszerellátásának biztosítása érdekében.
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