
Beszámoló a szegedi élelmiszeripari ankétről
B Á T Y A I  J E N Ő  

Szeged Városi Minőségvizsgáló Intézet

1962. június 20-21-én a Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Tudományos 
Egyesület szegedi csoportja és a Szeged Városi Minő égvizcgáló Intézet közös 
rendezésében megtartott élelmiszeripari ankét méltó folytatása volt az előbbi 
győri, majd debreceni ankétnak.

Ä kétnapos program keretében értékes előadások hangzottak el, melyeket 
az alábbiakban ismertetünk.

Gulyás Béla, az Élelmezésügyi Minisztérium Műszaki Főosztály vezetője, 
a MITE alelnöke megnyitó előadásában beszélt az élelmiszeriparra háruló meg
növekedett feladatokról, s ezen belül méltatta az élelmiszeripar munkáját, az 
eddigi eredményeket.

Vajda Öuön, a Fővárosi Vegyészeti és Élelmiszervizsgáló Intézet igazgatója: 
„Mikrobiológiai vizsgálati mod zerek az élelmi zeriparoan. A mikrobiológiai 
vizsgálatok jelentősége” címen tartott e.őadást*

Rajky Antalné, osztályvezető az „Egységes élelmiszervizsgálati módszerek” 
c. előadásában be zélt az ipar területén es a minőségvizsgáló intézeteknél a kö
telező szabványos és a nem szabványos, de kötelező viz. gálátok azonos körül
mények között való elvégzéséről és az eredmények azonos elvek alapjan történő 
kiértékeléséről, stb**

Révay Zoltán, a győri Minőségvizsgáló Intézet igazgatója: „Javaslat a dobo
zolt sonka érzékszervi tulajdon againak pontozásos bírálatára” c. előadásában 
elmondta, hogy az MSZ 5885-52. 3.1 pontja szerinti minő ítés nem ad biztos 
eredményeket, s így szüksége nek lát-zik ennél a készítménynél is az érzékszervi 
elbírálás pontozásos mód zerének kidolgozása és alkalmazása.

Hertelendi György, igazgató helyettes: „Etilénoxid szerepe az élelmiszerek 
védelmében” c. előadásában ismertette a szalámigyárak érlelő raktáraiban nagy 
mennyiségben előforduló atkák (tirogiiphus castellani) kártételét és szaporodási 
körülményeit. Az atkák elleni védekezés legjobb módjának az etilénoxiddal 
való gázo ítást ajánlja. Az etilénoxid száraz élelmiszerekhez nem kötődik és 
azokkal reakcióba nem lép. Nedves élelmiszerekben megkötött etilénoxidot 
papírkromatográfiás úton, mint etiléngliikölt lehet kimutatni.

Bátyai Jenő, mű-zaki ügyintéző a „Háztartásvegyipari és kozmetikai 
cikkek ellenőrzése és vizsgálata során szerzett tapasztalataink” c. előadásában 
beszélt a szappanok hibáiról, a szappan és szintetikus alapanyagú mosószerek 
csomagolási és minőségi hiányosságairól, továbbá egyéb háztartásvegyipari 
készítmények ellen felmerült panaszokról, stb***

Pápa Miklós, statisztikai osztályvezető: „A minő-égvizcgálatok statisz
tikai feldolgozása” c. előadásában ismertette a st Misztikái feldolgozás célját, 
a feldolgozás jelenlegi módszereit és bírálta azokat.****

Az előadásokhoz többen hozzászóltak, s beszélték meg a felmerülő problé
mákat.

Benedek Lászlónak, a MITE szegedi csoportja elnökének összefoglaló és 
záróbeszédével ért véget a szegedi élelmiszeripari ankét.

Másnap városnézéssel és a szegedi élelmiszeripari üzemek meglátogatásával 
egészült ki a kétnapos program.
* L. ÉVI k e , 8 ,  1962. (Szerk.)
** L. ÉVI KE, 8 ,  239, 1962. (Szerk.)
*** L. É V IK E, 8 ,  241, 1962. (Szerk.)
**** L. É V IK E , 8 ,  1962. (Szerk.)
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