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A magyar hatósági élelmiszerellenõrzés
kialakulása és rövid története IV.

Gönczy Árpád

Hajdú-Bihar megyei Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenõrzõ Állomás,
Debrecen

Érkezett: 1992. március 27.

A belföldi igények jobb kielégítése, az idõszakonkénti cukor-, margarin-,
vaj-hiány elkerülése, az export növelése szükségessé teszi a mezõgazdasági és
élelmiszeripari termelés fokozását, a választék bõvítését, a minõség javítását.

A vállalatok többsége tröszti keretek között termel és csak 1980-tól fokoza-
tosan válnak önállóvá. Jogszabály teszi lehetõvé, hogy az állami gazdaságok, a
mezõgazdasági termelõszövetkezetek, az általános fogyasztási és értékesítõ szö-
vetkezetek is folytassanak élelmiszer-elõállítói tevékenységet. Termékeik minõ-
sége azonban - a nem kielégítõ termelési feltételek miatt - elmarad az állami vál-
lalatokétól.

A vásárlók jelentõs része az un. olcsó, egyszerû csomagolású, kisebb része a
drágább, de jó minõségû, fõként import élelmiszerek iránt érdeklõdik. A hazai
elõállítók a bizonytalan termelési feltételek miatt ritkán vállalkoznak ilyen igé-
nyek tartós kielégítésére.

Az állam a termékek, így az élelmiszerek minõségét is közgazdasági eszkö-
zökkel, közvetlen (élelmiszer-törvény, kötelezõ állami szabvány, hatósági ellen-
õrzés stb.) és közvetett (ösztönzés, szankciók stb.) beavatkozással kívánja befo-
lyásolni.

A tárgyalt idõszakban hatályba lép

− a szõlõ- és gyümölcstermesztésrõl, valamint a borgazdaságról szóló 1970. évi
36. tvr. (Bor-törvény),

− az Élelmiszerek Ipari Feldolgozásának Higiéniai Szabályzata (1972),

− a szesz elõállításáról, forgalomba hozataláról, felhasználásáról, jövedéki ellen-
õrzésérõl szóló 22/1973. (VIII.25.) MT (Szesz-) rendelet,

− az élelmiszerek elõállításáról szóló 1976. évi IV. (Élelmiszer-) tv. és a végre-
hajtására kiadott 25/1976. (VII.11.) MÉM, valamint a 12/1977. (V.22.) BkM
rendelet, - az élelmiszerek ártalmas vegyi szennyezõdésének elhárításáról szóló
4/1978. (VI. 25.) EüM rendelet, - az élelmiszerek élelmezés-egészségügyi mik-
robiológiai szennyezõdésének elhárításáról szóló 6/1978. (VII. 14.) EüM
rendelet,

− az élelmiszerek elõállításának élelmezés-egészségügyi feltételeirõl szóló Sza-
bályzat (1979),

− az Állategészségügyi Szabályzat (1982),
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− az állati eredetû élelmiszerek élelmiszerhigiéniai vizsgálatáról és ellenõrzésérõl
szóló Szabályzat (1982).

A MÉM, ahol 1975-ig dr. Szilágyi József, osztályvezetõ látja el az irányítást,
célul tûzi ki a hatósági élelmiszerellenõrzõ hálózat jelentõs fejlesztését, új intéze-
tek létesítését, a régiek korszerûsítését. Az intézetek feladata általában változatla-
nul a visszaélések leleplezése, a gazdaságos termelés segítése.

Az intézetek a MÉM, MÉTE, MAE, vállalatok stb. támogatásával, szakembereik
részvételével 1975-tõl, kétévenként tudományos konferenciát rendeznek. Az elõ-
adásokon, posztereken az élelmiszer-ellenõrzés és -analitika aktuális kérdéseivel
foglalkoznak:

− Kecskemét 1975. november 13-14.,
− Szeged 1977. október 12-14.,
− Gyõr 1979. október 10-11.,
− Szolnok 1981. október 6-7.

A konferenciák, az un. profil (szakosított) intézeti értekezletek, a negyed-
évenként más-más helyen tartott Igazgató Tanácsi ülések jó alkalmat teremtenek
egy-egy megye, ill. iparág élelmiszereinek megismerésére (pl.termékbemutató
szervezésével) is.

Megyei (fõvárosi) élelmiszerellenõrzõ és vegyvizsgáló
intézetek (1970-1982)

A minõségvizsgáló intézetek 1970. január 1-tõl megyei (fõvárosi) élelmi-
szerellenõrzõ és vegyvizsgáló intézet (közismert rövidítéssel: MÉVI, FÉVI, a to-
vábbiakban: intézet) elnevezéssel folytatják tevékenységüket.

Az intézetek mûködési körzete (a), un. szakosított területe (b), ill. a tárgyalt
idõszak igazgatója (c):

1. Budapest Fõvárosi Élelmiszerellenõrzõ és Vegyvizsgáló Intézet, Budapest
Városház u. 9-11.

a/ Budapest, Nógrád, Pest, 1972-tõl csak Budapest, Pest m.

b/ növényolaj-, sör-, szeszipar, halfeldolgozás, 1978-tól növényolaj-, sör-,
szeszipar, fûszerek (paprika kivételével), kávé, tea.

c/ dr. Vajda Ödön, Pollák Lászlóné

Megyei élelmiszerellenõrzõ és vegyvizsgáló intézetek

2. Békéscsaba, Sallai u. 40. 1974: bõvítés

a/ Békés, részben Szolnok, 1977-tõl csak Békés m.

b/ baromfiipar, tésztaipar (1972-1979)

c/ dr. Hídvégi Imréné

3. Debrecen, Tóthfalusi tér 2. 1981-tõl az épület részben életveszélyes.

a/ Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár, 1978-tól csak Hajdú-Bihar m.
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b/ dohányipar

c/ dr. Kaskötõ Zoltán, Gönczy Árpád

4. Gyõr, Lukács Sándor u. 14. 1974-tõl Kiss János u. 3. (új épület)

a/ Gyõr-Sopron, Komárom, 1978-tól csak Gyõr-Sopron m.

b/ hûtõipar

c/ dr. Révay Zoltán, dr. Szabolcs László

5. Kaposvár, Dimitrov u. 1. 1974: bõvítés

a/ Somogy, részben Zala, 1972-tõl csak Somogy m.

b/ cukoripar

c/ Juhász Árpád, ifj. dr. Sarudi Imre

6. Kecskemét, Munkácsy u. 15. 1976-tól Széchenyi krt. 29. (új épület)

a/ Bács-Kiskun, részben Szolnok, 1977-tõl csak Bács-Kiskun m.

b/ konzerv-, 1978-tól konzerv- és paprikaipar

c/ dr. Horváth György

7. Miskolc, Rudas László u. 1. 1973-tól Stadion u. 39/a (új épület)

a/ Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves m.

b/ édesipar

c/ Kismarton Károly, dr. Csont Miklós, Kékesi Antal, Sebestyén János

8. Pécs, Zólyom u. 2.

a/ Baranya, Tolna m.

b/ tejipar

c/ dr. Kacskovics Miklós

9. Szeged, Bartók tér 9. 1982-tõl Bécsi krt. 5. (új épület)

a/ Csongrád m.

b/ húsipar

c/ dr. Selmeci György

10. Székesfehérvár, Arany János u. 5. 1973-tól József Attila u. 57. (új épület)

a/ Fejér, Veszprém, 1972-tõl Fejér, részben Veszprém, 1977-tõl csak Fejér m.

b/ malom-, sütõ- 1972-tõl csak malomipar

c/ Árvai Sándor

11. Szombathely, Köztársaság tér 27. 1970-tõl: Hunyadi János út 11. (átalakított
épület)

a/ Vas, részben Zala, 1972-tõl Vas, részben Veszprém, 1977-tõl csak Vas m.

b/ élelmiszer készítéséhez használt víz, szikvíz, alkoholmentes, szénsavas üdí-
tõital, 1978-tól üdítõitalipar

c/ Ács Pál

Az irányítást, felügyeletet a MÉM Termelés- és Mûszaki Fejlesztési Fõosz-
tály, 1975-tõl az Állategészségügyi és Élelmiszerhigiéniai Fõosztály (a további-
akban: fõosztály), valamint a székhely szerint illetékes megyei, ill. a fõvárosi ta-
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nács vb., 1974-tõl a mezõgazdasági és élelmezésügyi osztály (a továbbiakban:
osztály) látja el.

Az igazgatót, mûszaki (általános) és gazdasági helyettesét a fõosztályvezetõ
elõzetes véleménye alapján a vb, ill. az osztály vezetõje nevezi ki, gyakorolja fe-
lettük a munkáltatói jogokat.

A hálózat fejlesztésére, gazdasági irányítására létrehozzák az Élelmiszerel-
lenõrzõ és Vegyvizsgáló Intézetek Központi Irodáját (ÉVIKI), Budapest, Guszev
u. 25. Igazgató: Miklovicz András.

Az 1/1970. (I.22.) Kormány- és a 14/1970. (V.15.) MÉM rendelet alapján a
feladatok a következõk szerint foglalhatók össze.

A vállalatoknál, üzemekben - szükség szerint a kereskedelemben - az elõállí-
tás, tárolás, szállítás, kezelés stb. elõírásai betartásának ellenõrzése, helyszíni
vizsgálat, jegyzõkönyv felvétele mellett mintavétel laboratóriumi vizsgálatra.

Az ellenõrzés kiterjed az élelmiszerekre, a fûszerpaprikára és ennek õrlemé-
nyére, a gombára és gombakészítményekre, a dohánygyártmányokra, a vízre, a
csomagolás (anyag, mód) alkalmasságának megítélésére.

A vb, ill. osztály más ellenõrzési feladatokkal is megbízhatja az intézeteket
pl. vendéglátó-ipari termékek, nyers élelmiszerek (pl. zöldség, gyümölcs), ill. im-
port élelmiszerek ellenôrzése. Ez utóbbi két feladatot 1977-tõl már MÉM rendelet
írja elõ.

Az intézetek:

− fõként szabványok alapján vizsgálják az élelmiszerek (gyártás elõtt az új élel-
miszerek) minõségét, vegyi és sugárszennyezettségét, a növényi eredetû élel-
miszerek mikrobiológiai állapotát, a minõség és az ár összefüggését, megálla-
pítják a minõségcsökkenés mértékét;

− felkérésre, megbízásra vizsgálják a beküldött minták, ellenminták minõségét,
szakvéleményt adnak;

− hibás termék esetén szakvéleményben tájékoztatják az érdekelt feleket, határo-
zatban megtiltják a forgalomba hozatalt, a hiba súlyosságától függõen figyel-
meztetéssel, fegyelmi, szabálysértési, büntetõ eljárás kezdeményezésével él-
nek, ill. a minisztériumnál vagy a megyei, fõvárosi tanácsnál gazdasági bírság
kezdeményezésére tesznek javaslatot.

Más jogszabály alapján:

− szúrópróba szerûen ellenõrzik az állati eredetû élelmiszerek növényvédõ-, ro-
var- és a rágcsáló írtószer okozta szennyezõdést;

− felkérésre, megbízásra vizsgálják a pálinka, a must, a bor, borpárlat minõségét
és alkoholtartalmát.

A mezõgazdasági termékértékesítési szerzõdésbõl származó minõségi vita esetén
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− az intézetek a tej, tejszín zsírtartalma, a nyers fûszerpaprika õrlemény, fûszer-
növény, gomba, méz minõsége, valamint 1978-tól

− az intézetek a búza sütõipari értéke és enzimállapota, a cukorrépa cukortar-
talma, a fûszernövény, méz, méhviasz, virágpor, gomba, étkezési tojás minõ-
sége, a tej zsírtartalma;

− a kecskeméti és szegedi intézet a nyers fûszerpaprika, fûszerpaprika féltermék,
fûszerpaprika õrlemény;

− a fõvárosi intézet a komló minõsége tekintetében állásfoglalásra jogosult.

1970-ben új intézet kezdi meg mûködését:

12. Zalaegerszeg, Kinizsi u. 79.

a/ Zala m.

b/ cukrászat, méz

c/ Juhász Árpád, dr. Hertelendi György, dr. Sárvári Péter

1971-ben a minisztérium irányelveket ad ki az intézetek szervezeti és mûkö-
dési szabályzatának elkészítéséhez, kijelöli a szakosított (profil) intézeteket és
szakterületeiket.

A szakosított intézetek feladata az 1974. évi általános szervezeti és mûködési
szabályzat szerint

− a minisztérium által meghatározott információk feldolgozása, országos termék-
kataszter összeállítása és gondozása, a minõségre közvetlenül és közvetve ható
tényezõk értékelése;

− szakmai tanácsadás, valamennyi intézet és az iparág tájékoztatása minõségi
kérdésekben, az illetékes szakemberek tapasztalatcseréjének szervezése, az in-
tézetek szabványosítási tevékenységének szakmai összefogása, az alkalmazott
minõsítési eljárások fejlesztése.

Jogszabály rendezi az egyes tanácsi és intézeti hatásköröket:

− az elõállítói tevékenységet az állategészségügyi, közegészségügyi-járványügyi
stb. intézmények, valamint az intézetek igazolása alapján állami vállalatok ese-
tén az alapító határozatban a miniszter, ill. hozzájárulása után a tanács vb.,
egyéb elõállítónál a megfelelõ szintû tanács vb. osztálya engedélyezi. A szesz-
fõzdék üzembentartási engedélyét 1980-tól az osztály adja ki,

− a forgalomtól eltiltott élelmiszer megsemmisítését, átdolgozását, a forgalomba
hozatal feltételeit - értékhatártól függõen - az illetékes megye, megfelelõ szintû
tanács vb. osztálya, 1979-tõl 50.000,- Ft-ig az intézet, e fölött az osztály, ke-
reskedelmi készletek esetén a fenti értékhatárok között a helyi, ill. megyei ta-
nács vb. kereskedelmi osztálya rendeli el, határozza meg, - hibás élelmiszer
esetén az elõállító vizsgálati díjra kötelezése az osztály, 1979-tõl az intézet fe-
ladata.
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MÉM utasítás módosítja az Országos Borminõsítõ Intézet jogállását és fela-
datait ugyanebben az idõszakban.

1972-ben a fõosztály felügyelete és irányítása alatt az intézetek egyes ható-
sági élelmiszer-ellenõrzési feladatainak központi irányítására új intézményt hoz-
nak létre:

Központi Élelmiszerellenõrzõ és Vegyvizsgáló Intézet (KÉVI), Budapest,
Herman Ottó út 15.

a/ országos

b/ fûszerpaprika, méz, gomba, konyhakész fõzelék- és zöldségfélék

c/ dr. Kovács József

Új intézet kezdi meg mûködését:

13. Salgótarján, Rákóczi u. 296.

a/ Nógrád m.

b/ sütõipar

c/ Aranyi Endre (haláláig, 1981-ig)

Az intézetek radiológiai laboratóriumai a polgári védelem részét képezik,
1975-tõl az rbv. adatszolgáltató és ellenõrzõ rendszer-parancsnoka általában az
intézet igazgatója.

Bevezetésre, ill. az éves jelentésekben már alkalmazásra kerül az új minõ-
ségmutató-rendszer.

Újra szabályozzák a közegészségügyi-járványügyi felügyelet jogállását és
feladatait.

1973-ban fennállásának 100 éves évfordulóját ünnepelte a Budapest Fõvá-
rosi Élelmiszerellenõrzõ és Vegyvizsgáló Intézet.

Az intézeteknél a kéthetenkénti szabad szombat kiadásával bevezetik a 44
órás munkahetet.

Újra szabályozzák a belkereskedelmi társadalmi ellenõrök tevékenységét.

1974-ben a minisztérium kiadja a megyei (fõvárosi) növényvédõ állomások,
a megyei állattenyésztési felügyelõségek, a megyei (fõvárosi) élelmiszerellenõrzõ
és vegyvizsgáló intézetek általános Szervezeti és Mûködési Szabályzatát, vala-
mint Iratkezelési Szabályzatát.

Az egyes állomások, intézetek stb. konkrét szervezetét, szabályzatát a fõosz-
tály határozza meg, hagyja jóvá.

Az intézetek szervezeti felépítése általában a következô:

− igazgató

− általános igazgatóhelyettes

− gazdasági vezetõ (gazdasági igazgató-helyettes)
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− gazdálkodási és igazgatási,

− gabona-, sütõ-, cukor-, édesipari,

− hús-, tej-, baromfi-, növényolajipari,

− tartósítóipari,

− ital- és élvezetiszeripari,

− különleges (szakosított, radiológiai, toxikológiai, kémiai, mikrobiológiai) fela-
datokat ellátó osztály.

1976-ban az ÉVIKI-t és a KÉVI-t összevonják:

MÉM Élelmiszerellenõrzõ és Vegyvizsgáló Központ (MÉM ÉVK),
Budapest, Guszev u. 25. Igazgató: dr. Vajda Ödön.

Megszervezik

− a MÉM Élelmiszeripari Higiéniai Ellenõrzõ Szolgálatot (MÉM ÉHESZ) és a

− a MÉM Növényvédelmi és Agrokémiai Központot (MÉM NAK).

A közegészségügyi-járványügyi felügyelet feladatait nem érintve, az élelme-
zés-egészségügyi ellenõrzést osztott hatáskörben a megyei (fõvárosi) állategé-
szségügyi állomás, valamint a MÉM ÉHESZ látja el.

A Kiváló Áruk Fóruma új szabályzata a KERMI mellett az intézeteket is be-
vonja az élelmiszerek alkalmasságának minõsítõ vizsgálatába.

1977-ben újabb intézetek kezdik meg mûködésüket:

14. Szolnok, Keskeny János u. 20.

a/ Szolnok m.

b/ friss zöldség

c/ Bancsik Lajos

15. Veszprém, Mártírok útja 11/a.

a/ Veszprém

b/ boripar

c/ Kriska János, dr. Siska Elemér

A 31/1977. (IX. 22.) MÉM rendeletet a szakigazgatási intézményeknél, így
az intézeteknél is meghatározott munkakörök betöltését képesítéshez köti.

A minisztérium képviselõi a Szegeden megtartott II. Tudományos
Konferencián ismertetik a MÉM felügyelete és irányítása alatt álló hatósági
élelmiszerellenõrzõ hálózat közeli és távlati fejlesztési elképzeléseit. Egyes
intézetek az − un. regionális mûszerközpontok kialakítására vonatkozó
elképzeléseket − elsorvasztásukra irányuló törekvésnek tartják.

1978-ban két újabb intézet kezdi meg mûködését:

16. Nyíregyháza, Kótaji út 27.

a/ Szabolcs-Szatmár m.
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b/ friss gyümölcs

c/ dr. Gebri Péter, Papp Andrásné

17. Tata, Ady Endre u. 24.

a/ Komárom m.

b/ tésztaipar

c/ dr. Fülöp Mihály

Budapesten (Mester u. 81.) felavatják a MÉM ÉHESZ Központi Laboratóri-
umát.

A fogyaszthatósági határidõ és a minõségmegõrzési idõtartam megállapítá-
sára vonatkozó tárolási kísérletek adatainak véleményezésére az intézetek is jogo-
sultak.

Ismét szabályozzák az Országos Borminõsítõ Intézet jogállását és feladatait.

Megalakul a debreceni és szegedi (1979-ben a gödöllõi) Agrárintézmények
Koordináló Bizottsága. Feladata a tájkörzet mezõgazdasági és élelmezésügyi ága-
zathoz tartozó kutatási, oktatási és más intézmények - így az intézetek - munkájá-
nak a segítése, fejlesztése, összehangolása.

A MÉM Miniszteri Értekezleten Árvai Sándor igazgató beszámol a székesfe-
hérvári intézet 1973-1977. évi munkájáról. A beszámolót elfogadják és az intézet
munkáját elismerik.

A kecskeméti intézet Miniszteri Elismerõ Oklevél kitüntetésben részesül.

1979-ben a minisztérium módosítja az intézetek Szervezeti és Mûködési
Szabályzatát.

A minisztérium az eddigi tevékenységet értékelve megállapítja, hogy a szak-
igazgatási intézmények szervezetére, irányítására, hatáskörére hozott intézkedé-
sek beváltak. Az intézetek fenntartását, fejlesztését továbbra is a minisztériumnak
kell biztosítani. Ugyanakkor tovább kell erõsíteni a mezõgazdasági és élelmezés-
ügyi osztályok területi felelõsségét.

1980-ban az intézetek közül a székesfehérvári Kiváló Intézet, a fõvárosi Mi-
niszteri Elismerõ Oklevél kitüntetésben részesül.

A szakosított feladatok alapján az intézeteket felveszik a Központi Szakta-
nácsadási Címjegyzékbe.

A MÉM hatósági élelmiszer-ellenõrzõ hálózatban 509-en dolgoznak, ebbõl
339 mûszaki. A felsõfokú végzettségûek száma 226, ebbõl szakmérnöki képzett-
séggel 44 fõ rendelkezik. Az intézetekben általában 18-28 (kivétel MÉM ÉVK 71,
FÉVI 65, Kecskemét 38) fõ dolgozik, évente több, mint 20.000 üzemellenõrzést
tartanak, 65-80.000 (ebbõl 50-60.000 statisztikus) mintát és mintegy kétmillió jel-
lemzõt vizsgálnak meg.
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A minisztérium kijelöli az un. nagymûszeres központokat

− AAS, GC: Budapest, Debrecen, Kecskemét,

− AAS: Kaposvár,

− GC: Gyõr, Miskolc, Szombathely, Zalaegerszeg.

A szakemberek rendszeresen részt vesznek a különbözõ szintû érzékszervi
tanfolyamokon és alkalmassági vizsgát tesznek. Az intézetek vezetõi a MÉM
Mérnök- és Vezetõtovábbképzõ Intézet szervezésében 1981-ben tanulmányúton
vesznek részt Bécsben, munkavédelmi, majd 1982-ben vezetési ismeretekbõl
vizsgáznak.

A MÉM ÉVK és az intézetek szakembereibõl

− Mûszerbizottságot és

− Iparági Hálózati Szakértõ Bizottságokat szerveznek.

A hálózat szakembereinek széles körû kapcsolatai vannak a hazai kutatási,
oktatási, a külföldi és nemzetközi minõségügyi szervekkel, szervezetekkel, intéz-
ményekkel, nem egynél fontos tisztséget töltenek be.

Az idõszak végére a hálózat (MÉM ÉVK és intézetek) szakemberei
túlnyomórészt dr. Molnár Pál, a MÉM ÉVK igazgatóhelyettese irányításával
számos módszertani útmutatót, irányelvet stb. dolgoznak ki. A teljesség igénye
nélkül néhány jelentõsebb:
− az élelmiszer-ellenõrzésben használt kifejezések, fogalmak tartalmi meghatáro-

zása, országos üzemkataszter;

− üzemi, kereskedelmi, vendéglátóhelyi ellenõrzés;

− cél-, minõségfelügyeleti-, komplex-ellenõrzés;

− együttmûködés az állategészségügyi, közegészségügyi és járványügyi állomá-
sokkal, kereskedelmi felügyelõségekkel;

− import élelmiszerek minõségi elõírásai;

− összehasonlító termék-, valamint szintfelmérõ- és körvizsgálatok;

− választékbõvítõ élelmiszerek elbírálása;

− csomagolóanyag- és címkegyûjtemény;

− számítási módszerek a minõségcsökkenés mértékének megállapítására,

− a minõségalakulás értékelése pl. kifogásolási arány, minõségmutató képzés,

− éves területi és szakosított jelentés, munkabeszámoló, havi jelentés;

− mûszerkataszter;

− nyomtatványok (pl. mintavételi, elemzési jegyzõkönyv, határozatok)
egységesítése;

− szabályzatok (pl. ügyviteli, munkaügyi, tûz- és munkavédelmi) egységesítése;

− az intézetek mûszaki és gazdálkodási tevékenységének értékelése.

Az Igazgató Tanács - melynek elnöki tisztét dr. Vajda Ödön, a MÉM ÉVK
igazgatója tölti be - által elfogadott anyagokat a MÉM jóváhagyása után az
intézetek kötelezõ alkalmazásra vagy irányelvként kapják meg. Elõkészületek
történnek a különbözõ hálózati adatok számítógépes feldolgozására is.

Élelmiszervizsgálati Közlemények, 39, 1993/1



54

A magyarországi hatósági élelmiszer-ellenõrzés
kialakulása és rövid története 4.

Gönczy Á.

A megyei (fõvárosi) élelmiszerellenõrzõ és vegyvizsgáló intézeti hálózat
1970-1982 között hat új intézettel gyarapodott. Az intézetek az új jogosítványok,
a viszonylag jelentõs létszámnövekedés, a korszerû berendezések, mûszerek stb.
segítségével különleges (szakosított, mikrobiológiai, toxikológiai, radiológiai)
feladatok ellátására képesek. A kidolgozott módszertani útmutatók, irányelvek
stb. alapján az ellenõrzést, mintavételt, vizsgálatokat, minõsítést stb. országosan
egységesen végzik. Az intézetek szakemberei ellenõrzési, vizsgálati
tapasztalataikról az 1975-tõl kétévenként megrendezésre kerülõ tudományos
konferenciákon számolnak be.

Development and Short Story of Official Food Control
in Hungary IV.

Gönczy, Á.

Between 1970-1982 the network of the county (metropolitan) food controll
and chemical investigation institutes enlarged with six new institutes. With the
assistance of the new authorisations, the relatively considerable staff increase, the
up-to-date instruments and equipment's etc. these institutes are able to solve
particular (specialised, microbiological, toxicological, radiological) tasks. Relying
upon the elaborated methodological instructions and guidelines the control, the
sampling, the testing and evaluation etc. are accomplished uniformly all over the
country. Experts of the institutes make presentations on their controlling and
investigation experiences at scientific conferences held beginning from 1975
biennially.

Entstehen und kurze Geschichte der ungarischen
amtlichen Lebensmittelüberwachung IV.

Gönczy, Á.

Im Zeitraum von 1970 bis 1982 wurden 6 neue Komitatsinstitute für
Lebensmittelkontrolle und Chemische Untersuchung errichtet. Die Institute waren
mit den neuen Befugnissen, mit dem verhältnismäßig bemerkenswerten
Personalzuwachs, mit moderneren Einrichtungen und Meßinstrumenten usw. in
der Lage, besondere (branchenspezifische, mikrobiologische, toxikologische,
radiologische) Aufgaben zu übernehmen. Die herausgegebenen methodischen
Materialien, Richtlinien usw. trugen dazu bei, daß die Kontrollen die
Probenahme, die Untersuchungen, die Bewertungen usw. landesweit einheitlich
durchgeführt werden. Die Fachleute der Institute haben über ihre Kontroll- und
Untersuchungsergebnisse auf den wissenschaftlichen Konferenzen berichtet, die
ab 1975 alle 2 Jahre durchgeführt wurden.
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