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- Mg. Vegykísérleti Állomások 
 Békéscsaba (Horváth István), Debrecen (dr.Varga István), Gyõr 

(Szonntag Jenõ), Miskolc (Klimm Nándor), Pécs (dr.Szabó Endre), 
Székesfehérvár (dr. Bernard Ernõ), 

- Mg. Vegykísérleti és Paprikakísérleti Állomások 
 Kalocsa (dr. Bujk Gábor), Szeged (dr. Benedek László) 
- Budapest Fõváros Vegyészeti és Élelmiszervizsgáló Intézet (dr. 

Hungár Béla), 
- Th. Vegyvizsgáló Állomások 
 Kaposvár (Tompos Albert), Kecskemét (Szarka Béla), Sopron (dr. 

Érdi Henrik), Szombathely (Dedinszky Géza). 

Dr. Benedek Lászlót, a szegedi állomás vezetõjét megbízzák az 
Országos Kémiai Intézet és Központi Vegykísérleti Állomás vezetésével, ill. 
átszervezésével. 

A minisztérium 1949. január 1-tõl megszünteti a békéscsabai, debreceni, 
gyõri (mosonmagyaróvári), kalocsai, kaposvári, miskolci állomás 
talajvizsgáló osztályát. A feladatokat, berendezéseket, felszereléseket és 
részben a szakembereket átadják a Talajjavító Nemzeti Vállalatnak. 

Megszûnik az Országos Kémiai Intézet és Központi Vegykísérleti 
Állomás, létrehozzák az Országos Mezõgazdasági Minõségvizsgáló Intézetet, 
valamint ennek vidéki részlegeit pl. kalocsai és szegedi paprikaminõsítõ 
osztályt. A kalocsai és szegedi állomást átszervezik.  

Megyei (városi) minõségvizsgáló intézetek  
(1950-1969) 

A 12/1950. (I. 10) MT. rendelet Budapest Fõváros Vegyészeti és 
Élelmiszervizsgáló Intézet (dr. Lindner Elek) kivételével 
megszünteti a mg. vegykísérleti és a th. vegyvizsgáló állomásokat, 
helyettük létrehozza az alábbi intézeteket (zárójelben az idõszak 
intézetvezetõi): 

Megyei Minõségvizsgáló Intézet 
- Békéscsaba (Horváth István, dr. Hidvégi Imréné), 
- Debrecen (dr. Lutter Béla, dr. Kaskötõ Zoltán), 
- Gyõr (dr. Révay Zoltán), 
- Kalocsa (dr. Bujk Gábor), 
- Kaposvár (Tompos Albert, Juhász Árpád), 
- Kecskemét (Szarka Béla, dr. Bujk Gábor, dr. Horváth György), 
- Miskolc (Mauchs Elemérné dr. Károly Erzsébet, Kismarton Károly), 
- Pécs (dr. Szabó Endre, dr. Kacskovics Miklós), 
- Székesfehérvár (dr. Vass Péter, Árvai Sándor), 
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- Szombathely (Dedinszky Géza, Raskovits János, Ács Pál). 
Városi Minõségvizsgáló Intézet 
- Szeged (dr. Sarudi Imre, dr. Selmeci György). 

A minisztérium az intézetek általános feladatává teszi a minõségi hibák 
és okainak feltárását részben a visszaélések megakadályozására, részben ezek 
megszüntetésére, valamint szaktanácsadás révén az üzemek gazdaságos 
termelésének segítését. 

Megkezdi mûködését a MERT Minõségellenõrzõ Rt., amelynek a 
feladata a külföldre menõ, egyes kötelezõ vizsgálatra kijelölt termékek, így az 
élelmiszerek minõségellenõrzése. Ezen belül annak megállapítása, hogy a 
termék a külkereskedelmi szerzõdésben elõírt minõségnek megfelel-e, ill. 
exportra, kiállítási vásári célra alkalmas-e. 

A 254.500/1951. (Bgy. és Élip. É. 33.) Élm. rendelet szabályozza az 
élelmiszeripari üzemek közegészségügyi és tisztasági rendjét. Melléklete 
tartalmazza az alapvetõ élelmezés-egészségügyi rendszabályokat. 

Az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet több tízezer 
analitikai vizsgálat alapján összeállítja és kiadja a Tápanyagtáblázat c. 
gyûjteményt. A minõségvizsgáló intézetek ezeket az adatokat használják a 
különféle anyagnorma számításoknál. 
A 120.770/1952. (Élip. É. 7.) Élip. M. utasítás kijelöli az intézetek 
mûködési területét és meghatározza feladataikat: 

- élelmiszeripari üzemek ellenõrzése (termelés, laboratóriumok), 
mintavétel, zárolás (a zárolt készletek sorsáról a minisztérium az intézet 
javaslata, esetleg a fõvárosi intézet véleménye, a fõvárosi intézet 
vizsgálata esetén pedig a debreceni intézet ellenminta vizsgálati 
eredménye alapján dönt), 

- export élelmiszerek ellenõrzése, export-bizonylat kiadása, 

- élelmiszer-hamisítási vizsgálatok, 

- iparon belüli minõségi vitáknál döntõ vizsgálatok végzése; fellebbezés 
esetén a fent említett intézetek végzik a döntõ vizsgálatot, 

- élelmiszeripari vállalatok felkérésére vizsgálatok végzése (csak olyan 
mértékben, hogy az intézet munkáját ne hátráltassa), 

- magánminták vizsgálata (rendszeres, ismétlõdõ vizsgálatok végzéséhez 
minisztériumi engedély kell), 

- élelmiszeripari vállalatok higiéniai ellenõrzése (az intézetek és a 
közegészségügyi-járványügyi hatóságok kapcsolatát külön jogszabály 
szabályozza). 
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Az intézetek felett a fõfelügyeletet a székhely szerint illetékes megye, 
ill. város tanácsa vb. elnöke, a szakfelügyeletet pedig az élelmiszer-ellátásért 
felelõs minisztérium, ill. miniszter (a továbbiakban: miniszter) gyakorolja.  

A vegykísérleti és vegyvizsgáló állomások szakembereit a 
belügyminiszter a földmûvelésügyi és a pénzügyminiszter egyetértésével 
alkalmazza. 

1952: Megszervezik a megyei (fõvárosi) kereskedelmi felügyelõségeket 
(ÉKF), a Kereskedelmi Minõségellenõrzõ Intézetet (KERMI), az Országos 
Borminõsítõ Állomást (OBI). 

A kereskedelmi felügyelõségek az üzletekben stb. ellenõrzik azok 
állapotát, felszereltségét, az áruk, így az élelmiszerek beszerzésére, 
kezelésére, tárolására, szállítására, kiszolgálására, minõségére, a fogyasztók 
anyagi érdekeinek védelmére stb. vonatkozó rendelkezések betartását. 
Szükség esetén mintát vesznek (a laboratóriumi vizsgálatokra többnyire a 
minõségvizsgáló intézeteket kérik fel), intézkednek, szankcionálnak, ill. 
szankciót kezdeményeznek. 

A KERMI az 1883-ban létesített Technológiai Iparmúzeum, ill. az 1949-
ben szervezett Ipari Minõségellenõrzõ Intézet (IMEI) jogutódja. Feladata 
országosan többek között az üzletekben stb. az áruk (1949-tõl az élelmiszerek 
is) kezelésére, tárolására, szállítására, minõségére vonatkozó elõírások 
betartásának ellenõrzése, mintavétel, helyszíni és/vagy laboratóriumi 
vizsgálatok végzése, intézkedések, szankciók kezdeményezése. Tájékoztatják 
a felügyeleti hatóságokat és a lakosságot az áruk minõségének alakulásáról. 
Elvégzik továbbá az új termékek forgalomba hozatal elõtti és az importáruk 
vizsgálatát. 

A borok elõállítására és forgalmára vonatkozó rendelkezések 
megtartásának ellenõrzése elsõsorban az OBI feladata, de meghatározott 
feltételek mellett ellenõrzést, ill. vizsgálatokat végezhetnek a 
minõségvizsgáló intézetek, FÔVEGY, ÉKF, KERMI és a pénzügyõrség is. 

1953: Húsipari Állatorvosi Ellenõrzõ Szolgálatot (HÁESZ), 
közegészségügyi-járványügyi állomásokat (KÖJÁL és ÁKJF) szerveznek, 
törvényerejû rendelet jelenik meg az ipari termékek minõségének védelmérõl, 
miniszteri rendelet szabályozza egyes élelmiszerek pl. tejtermékek, kakaó, 
csokoládé, fagylalt elõállítását, forgalmazását. 

A húsipari vállalatoknál, vágóhidakon mûködõ HÁESZ kirendeltségek a 
minisztérium fõ- és szakfelügyelete alá tartoznak. Feladatuk többek között a 
húsvizsgálat (élõállat, hús, húskészítmény), a húsipari technológia, az 
állategészségügyi, valamint az élelmezés-egészségügyi rendszabályok 
betartásának az ellenõrzése. 
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A KÖJÁL keretében mûködõ közegészségügyi-járványügyi 
felügyelõségek ellenõrzik többek között az elõállító és értékesítõ helyeken a 
rájuk és környezetükre, az ott dolgozókra, az áruk, így az élelmiszerek 
elõállítására, értékesítésére, tárolására, szállítására, kezelésére, a vásárlók 
egészségvédelmére stb. vonatkozó elõírások betartását. Szükség esetén mintát 
vesznek, intézkednek, szankcionálnak, ill. szankciót kezdeményeznek. 

Az intézetek az ÁKF-fel, KERMI-vel, HÁESZ-szel, KÖJÁL-lal közös 
ellenõrzéseket tartanak.  

Az élelmiszer-elõállító üzemekhez a nyersanyagok dömpingszerûen 
érkeznek és azonnal felhasználásra kerülnek. Ezért gyors vizsgálati 
módszerek, eszközök, mûszerek hiányában minõségüket nem ellenõrzik, a 
minõségi hibák a készterméknél is jelentkeznek. A MEO és a MECS nem, 
vagy csak hiányosan felszerelt laboratóriummal rendelkezik, nemegyszer 
szakképzetlen vagy gyakorlatlan dolgozókat alkalmaznak. Az intézetek 
szakemberei ezeknek a rendellenességeknek megszüntetéséhez nyújtanak 
segítséget. 

Az egyes élelmiszerek elõállítását és forgalmazását szabályozó 
rendeleteket fokozatosan felváltják a szabványok, ezek lesznek az intézeti 
feladatvégzés alapjai.  

Az élelmiszer-hamisítók egyre ravaszabb módszereket használnak, a 
hamisítás leleplezése, bizonyítása sokszor csak bonyolult fizikai, kémiai, 
biológiai stb. analitikai eljárásokkal lehetséges. 

Terjed a papír-, réteg-, oszlop-kromatográfiás, polarográfiás, 
derivatográfiás stb. eljárások alkalmazása. 

A vizsgálati eredmények, a minõségalakulás értékeléséhez matematikai-
statisztikai módszereket alkalmaznak. 

A KERMI-ben és a fõvárosi intézetben ún. minõségmutató-rendszert 
dolgoznak ki. Ez utóbbi alkalmazását a minisztérium minden 
minõségvizsgáló intézetnél elrendeli. 

Az egységes hatósági eljárás biztosítására rendszeresen intézetvezetõi 
értekezletet tartanak.  

Kormányrendelet jelenik meg a szabványosításról, a fûszerpaprika 
termelésérõl, feldolgozásáról, minõsítésérõl és forgalmáról (1957). 

A kalocsai és kecskeméti intézetet Kecskemét székhellyel összevonják. 

Az intézet szakemberei rendszeresen résztvesznek a különbözõ szintû 
(megyei, járási, városi) népi ellenõrzési bizottságok által szervezett 
vizsgálatokban. 
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Hatályba lép az élelmiszerek és italok elõállításáról és forgalmáról szóló 
1958. évi 27. törvényerejû rendelet (második Élelmiszer-törvény). A tvr. 
szabályozza az élelmiszer-elõállítás, -forgalmazás általános, élelmezés-
egészségügyi, minõségi feltételeit, az ellenõrzés rendjét. Az elõírások be nem 
tartása esetén a Büntetõjogi Szabályok Hivatalos Összeállítása (BHÖ) szerint 
kell szankcionálni. 
A tvr. végrehajtására kiadják az 50/1958. (IX.6.) 
Kormányrendeletet. A rendelkezések közül a teljesség igénye 
nélkül: 

- gyártási engedélyt az illetékes tanács vb. szakigazgatási szerve, 
különleges esetben, pl. új élelmiszer esetén, az illetékes miniszter adja 
ki, 

- a forgalomtól eltiltott élelmiszer, ital stb. forgalomba hozatal feltételeit 
(megsemmisítés, átdolgozás, árcsökkentés) 500 Ft-ig az intézet vezetõje, 
ill. az illetékes tanács vb. ezen felül a miniszter rendelheti el, 

- az élelmiszerek minõségcsökkenésének mértékét, az ilyen élelmiszer 
forgalomba hozatalának határidejét az intézetek állapítják meg. 

A 3/1959. (IV. 10) Élm. M. rendelet foglalkozik az élelmiszer-forgalom 
tartalmi meghatározásával, szabályozza, hogy ki és milyen élelmiszert állíthat 
elõ. 

A minisztérium Egészségügyi Ellenõrzõ Szolgálatot szervez pl. 
konzerv- és a tejiparban. 

Megjelenik a szõlõ-, gyümölcs- és borgazdálkodásról szóló törvényerejû 
és a kozmetikai készítmények elõállítását és forgalmát szabályozó 
kormányrendelet. 

Az intézetek háztartásvegyipari és kozmetikai cikkeket bizonyos, a helyi 
szakigazgatási szervektõl függõ feltételek mellett ellenõrizhetik, 
vizsgálhatják, minõsíthetik. Ugyanis egyes üzemek a minisztérium 
felügyelete alatt állnak, ill. Budapest kivételével csak az intézetekben vannak 
meg a laboratóriumi feltételek. 

A fõvárosi intézetben megkezdik a fõzeléknövények (1959), majd a tej, 
import halak, liszt stb. (1960) rendszeres radiológiai vizsgálatát. 

Megszervezik a megyei (fõvárosi) állategészségügyi állomásokat, a 
megyei (fõvárosi) növényvédõ állomásokat (1967). 

Az eredményesség érdekében az intézetek közös cél-, komplex és 
utóellenõrzéseket tartanak a tanácsi szakigazgatási szervekkel az 
állategészségügyi, a közegészségügyi-járványügyi, a növényvédõ 
állomásokkal, a kereskedelmi felügyelõségekkel stb. 
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A létszám lehetõvé, a vizsgálatok szakszerûsége pedig szükségessé 
tenné, hogy a helyszíni ellenõrzés, mintavétel személyileg elkülönüljön a 
laboratóriumi vizsgálatoktól. 

A mûszaki dolgozók 1968-tól 20 % veszélyességi pótlékban 
részesülnek. 

A mûszaki tudományos együttmûködés keretében az intézetek 
szakembereinek lehetõsége van más — elsõsorban az ún. szocialista — 
országokban a hatósági, üzemi élelmiszer-ellenõrzés tanulmányozására. 

Az intézetek 1969-ben 40285 statisztikus mintát vizsgálnak meg, 
minõsítenek. 

A Gazdasági Bizottság határozata, a hazai tradíciók és a külföldi 
tapasztalatok alapján elkészül a minisztérium minõségvédelmi és -fejlesztési 
koncepciója. 

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 
fokozatosan válnak önállóvá. Jogszabály teszi lehetõvé, hogy az állami 
gazdaságok, a mezõgazdasági termelõszövetkezetek, az általános fogyasztási 
és értékesítõ szövetkezetek is folytassanak élelmiszer-elõállítói 
tevékenységet. Termékeik minõsége azonban – a nem kielégítõ termelési 
feltételek miatt – elmarad az állami vállalatokétól.  

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 igények tartós kielégítésére. 

Az állam a termékek, így az élelmiszerek minõségét is közgazdasági 
eszközökkel, közvetlen (élelmiszer-törvény, kötelezõ állami szabvány, 
hatósági ellenõrzés stb.) és közvetett (ösztönzés, szankciók stb.) 
beavatkozással kívánja befolyásolni. 
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