
Tíz éves az OMMI
FÖ RSTER  REZSŐ

Országos Mezőgazdasági Minőségvizsgáló Intézete Budapest

Az Országos Mezőgazdasági Minőségvizsgáló Intézet november 4,- és 
5-én ünnepelte fennállásának 10. évfordulóját. Ez alkalommal ünnepi, 
tanácsülést tartott. Az elnöki tisztet Tornóczi Ernő, az Intézet nyugalmazott 
osztályvezetője töltötte be. Az Intézet 10 éves munkájáról Gerei László 
igazgató, a mezőgazdasági tudományok kandidátusa számolt be.

A Földművelésügyi Minisztérium 1949 őszén megjelent kormány ren
delet alapján 1950 tavaszán megszervezte Központi minőségvizsgáló inté
zetét: az Országos Mezőgazdasági Minőségvizsgáló Intézetet, az azóta már 
közismertté vált rövid megnevezéssel: az OMMI-1.

Az Intézet 1952-től a mai napig többször esett á t átszervezésen, vagy 
munkaterületek lecsatolásával és azok önállósításával (Országos Állat
egészségügyi Intézet, Országos Vetőmag vizsgáló Intézet, Országos Bor
minősítő Intézet) vagy újabb munkaterületeknek az OMMI-hoz csatolásával 
(a Budapesti Öntözési és Talajjavító Vállalattól 6 talajlaboratórium, az 
AGROTFRV talajvédelmi csoportja, a Talajtani és Agrokémiai Kutató 
Intézettől a növénytermesztésben használatos szerek, mint a műtrágyák, 
szervestrágyák, talajjavító anyagok, növényi oltóanyagok, stimuláló- 
szerek, stb. forgalombahozatalának engedélyezésével kapcsolatos vizsgálati 
és szakvéleményezési ügykör, Szőlő- és Faiskolai Osztály létesítése, a Hal
tenyésztési Kutató Intézet megszűntetésével, a vízélettani vizsgálatokkal 
és kutatással foglalkozó részlege, tovább a nád- és dohányvizsgálat).

Az OMMI feladatait kezdetben, 11 szakmai feladatokat végző osztálya 
keretében, 255 fő létszámmal látta el, ma 18 szakmai feladatokat ellátó 
osztálya keretében végzi sokrétű munkáját 343 fő állandó dolgozó létszámmal 
Az egyetemet vagy főiskolát végzett dolgozók száma 141 fő, tehát az összes 
dolgozóknak kb. 40%-a. A kutatók száma 45 fő, ezek közül 1 fő a tudomá
nyok doktora, 4 fő kandidátus és I fő aspiráns. Áz osztályok közül 10 Buda
pesten, 8 pedig hét különböző helyen vidéken működik.

Gerei igazgató ismertette az Intézet jelenlegi szervezetét:
I. Igazgatás:

1. Titkárság. 2. Gazdasági Osztály.
II. Minőségi Tagozat:

1. Központi Laboratórium
2. Növénytani Osztály
3. Vízélettani Osztály
4. Paprikaminősítő Osztály, Kalocsa
5. Paprikaminősítő Osztály, Szeged

6. Gyógynövényminősítő Osztály
7. Szőlő- és Faiskolai Osztály
8. Takarmányminősítő Osztály
9. Gyapjúminősítő Osztály

10. Növényvédőszerminősítő Osztály
III. Talajtani Tagozat:

1. Meliorációs Osztály
2—8. Talajtani Osztály, Budapest, Debrecen, Kaposvár, Mezőtúr, 

Miskolc, Mosonmagyaróvár, Szeged.
A továbbiakban az Intézet 10 év alatt végzett munkájáról számolt be. 

Ismertette, hogy az Intézet minősítő tagozatának osztályai 10 év alatt 
1 760 000 mintát vizsgáltak meg, de azokon négyszer-ötször annyi vizs
gálatot végaztek. Az Intézet közel 4000 vagon részben exportra, részben 
belföldi forgalomba kerülő fűszerpaprikaőrleményt, 1700 vagon, nagyrészt
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kivitelre kerülő gyógynövényárut, 1700 vagon kizárólag exportált mézet 
és 225 vagon gombát minősített. A minősített exportáruk összértéke kb. 
25 millió dollár volt. Tíz év alatt a Gyapjúminősítő Osztály 700 000, a 
Takarmány minősí tő Osztály 40 000 mintát, a Szőlő- és Faiskolai Osztály 
7 év alatt 128 000 mintát vizsgált meg.

Behatóan foglalkozott az OMMI-nak a talajtan és a melioráció terén 
«végzett nagyhorderejű munkájával, amely még jobban igazolja, hogy az 
Intézet az elmúlt 10 év alatt igen fontos és igen eredményes tevékenységével 
nemcsak a mezőgazdasági több és jobb termelés, hanem más munkaterületen 
is jelentős szolgálatot te tt a népgazdaságnak.

Az OMMI-nak 1956-óta kutatóstátusa is van, jelenleg 45 fő. A kutató- 
témák száma 1959-ben 65. Mint 1956-ig, most is elsősorban módszertani 
és olyan más témákkal foglalkoznak a kutatók, amelyek a napi munka 
végzése során merülnek fel és amely témák eredményes kidolgozásával az 
intézeti rutinmunka eredményesebb ellátását biztosítják. A feldolgozott 
hivatalos témák eredményei részben publikálásra kerültek.

Gerei igazgató közölte, hogy az OMM1 dolgozói 1951 — 1957-ig, 7 
éven á t folytatott kutatómunkájukról négy- Évkönyvben kb 1500 oldal 
terjedelemben számoltak be. Az Évkönyvet 36 külföldi országba is megküld
tük. Az elmúlt 10 év alatt az Intézet dolgozói 21 szakkönyvet, 44 brossurát 
és 433 szakdolgozatot jelentettek meg. Az Intézet 4300 kötetből álló könyv
tárral és 1400 db-ból álló szabványtárral rendelkezik ; legalább 500 MSZ 
szabvány megalkotásához nyújtott segítséget. Tizenhat dolgozó vett részt 
külföldi tanulmányúton.

Hangsúlyozta, hogy az OMMI széleskörű kapcsolatot ta rt fenn 8 minisz
tériummal és számos in tézettel; szeretne szélesebb területen való együtt
működést létrehozni az Élelmezésügyi Minisztérium kutató- és szakintéze
teivel is. Végül ismertette az Intézet munkájának jövő perspektíváját.

Gerei László igazgató bevezető előadása után Palotás József dr. igaz
gatóhelyettes az OMMI minősítő módszereinek fejlődéséről számolt be. 
Részletesen szólt a fűszerpaprika, a méz, a szárított- és konzerv-gomba, a 
zsírok és olajok, a gyógynövényáruk, drogok, illóolajok, növényvédőszerek 
és takarmányok, műtrágyák és szervestrágyák, és a növénytermesztésben 
felhasználásra kerülő egyéb szerek, tovább a vízélettan-, faiskola-, gyapjú 
vizsgálati és minősítési rendjéről, a 10 év alatt bevezetett új vizsgálati mód
szerekről. Ezután Sik Károly dr. tud. osztályvezető, a Talajtani Tagozat 
vezetője a talaj térképezési feladatok megoldásának az OMMI-ban történt 
fejlődéséről ta rto tt előadást.

A jubileumi tanácsülés keretében még 10 szakelőadás hangzott el. 
Előadást tartottak talajtani vonalon Arany Sándor dr. a mezőgazdasági 
tudományok doktora, Kossuth-díjas tud. osztályvezető, JRomlehner László 
dr. és Vér Ferenc tud. osztályvezetők, Horváth Vilmos osztályvezető, minő
sítő vonalon Kuthy Sándor dr. kandidátus, Kerpely Antal dr. és Zámory Éva, 
Walger János dr. tud. munkatársak, Fodor Pálné osztályvezető.

Sipos Endre dr. tud. munkatárs és Erőss Klára tud. s. munkatárs a 
magyar mézek minőségének értékeléséhez újabb kutatási eredményeikről 
számoltak be.

A jubileumi tanácsüléssel kapcsolatban az Intézet 10 éves munkájáról 
vitrinekben elhelyezett makettokkal, grafikonokkal, fényképekkel nyújtott 
tájékoztatást, egyben szakmai fotókiállítást is rendezett.

A jubileum alkalmából 9 dolgozó a „mezőgazdaság kiváló dolgozója” 
kitüntetésben, 70 dolgozó hűségjutatlomban részesült, a 25 évnél régebben 
dolgozók emléklapot, a nyugdíjasok pedig emlékplakettet kaptak.
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