
H O R V Á T H  G Y Ö R G Y

1963. december 3-4-én  Kecskeméten tartott igazgatói értekezlet alkalmá
val emlékeztünk meg a kecskeméti intézet 50 éves fennállásának évfordulójáról.

Ötven éve kezdte meg működését Kecskeméten a Törvényhatósági Vegy
vizsgáló Állomás, a jelenlegi Megyei Minőségvizsgáló Intézet jogelődje.

Az Intézet akkori vezetője Szakács Ödön, 1922-ben megjelent ismertetőjé
ben leírja az intézet létrehozását, melyet az tett szükségessé, hogy Kecskeméten 
nem volt különleges tudományos, vagy kísérleti intézmény, amely megfelelő fel
világosítást vagy választ tudott volna adni az ipar, a kereskedelem, az egészségügy 
vagy a gazdálkodás felmerülő kérdéseire. így, akinek problémái megoldásához 
szakvéleményre volt szüksége orvosokhoz, gimnáziumi tanárokhoz, mérnökök
höz fordult, akik azonban kellő gyakorlati ismeretek hiánya miatt a kérdésekre 
nem minden esetben adtak megfelelő választ. Az akkori városi tanács Kada Elek
nek, Kecskemét városért oly sokat fáradozó polgármesternek javaslatára elha
tározta egy vegyvizsgáló állomás létesítését. A szervezési munkák 1908- 1912- 
ig tartottak s az állomás 1912. március 1-én igen kis helyen megkezdte munkáját. 
Végleges formában való működését, mely már hatósági jogkörrel a város határain 
is túlterjedt, 1913. augusztus 25-én kezdte el. Ez a dátum jelentette az állomás 
létezésének és működésének állami elimerését.

Azóta folyik aktív munka az intézetünkben. Kegyelettel és tisztelettel kell 
megemlékeznünk a volt intézetvezetőkről Szakács Ödönről, Szarka Béláról és 
dr. Bujk Gáborról, kiknek sokéves munkája a mai Intézet létének alapjait rakta 
le. A felszabaduláskor csak rövid időre szakadt meg az állomás működése, s mi
vel sem az épület, sem a berendezés nem szenvedett háborús károkat, a fegy
veres harcok megszüntetésével a munka azonnal folytatódott.

Az állomás működési területe 1921-ben jelentősen kibővült Bács-Kiskun 
megye északi részével, de a jelenlegi Megyei Minőségvizsgáló Intézet csak 1957- 
ben alakult ki, amikor a Megyei Tanács VB. határozatára a kalocsai Megyei Mi
nőségvizsgáló Intézetet és a Kecskeméti Városi Minőségvizsgáló Intézetet össze
vonták, s az új intézet székhelye Kecskemét lett. Mivel ez az átszervezés egybe
esett a területünkön levő élelmiszeripari üzemek igen nagyarányú növekedésével, 
az exportszállítások jelentős emelkedésével, az egyéb állami szektorok és szövet
kezetek vizsgálati igényeinek számszerű emelkedésével, nehéz feladat hárult és 
hárul az Intézet dolgozóira.
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Néhány számadat ennek bizonyítására:
A felszabadulásig általában 1500 -  2000 vizsgált minta volt az évi maximum 

Ez csak 1938-ban szökött fel 3021 darabra, majd így alakult:
1948 3 000 vizsgálat
1958 7 401
1962 12 000
1963 11 445 „ januártól november végéig.

A minták számának várható növekedését tekintve 1968-tól az évi 20 000 
vizsgálat egyáltalán nem utópia.

Természetesen egyedül nem sikerült volna és a jövőben sem sikerülne meg
birkózni e komoly feladatokkal. Jelentős támogatást kap az Intézet a Bács-Kis- 
kun megyei Tanács VB. Ipari Osztályától és az Élelmezésügyi Minisztérium Mű
szaki Főosztályától. 1957 óta tart az intézet fellendülési időszaka s ezalatt tel
jesen megfiatalodott az intézet műszer és személyi állománya.

Az Intézet műszaki könyvtárában a régi sok értékes szakkönyv mellett, az 
utóbbi tíz évben megjelent, és szakmailag fontos valamennyi szakkönyv megtalál
ható.

Ez tehát a jelen, s minden bíztató jel megvan arra nézve, hogy a szükséges 
fejlődésben nem áll be megtorpanás, s eleget tud tenni az intézet a mostani és a 
jövőbeni feladatainknak.

A rövid kis megemlékezés Szende László az Élelmezésügyi Minisztérium fő
osztályvezető-helyettese szavaival ért véget, aki méltatta az intézet régi és jelenlegi 
munkáját, majd átadta az Élelmezésügyi Miniszter által adományozott kitünte
téseket és jutalmakat.

A SZERKESZTŐBIZOTTSÁGHOZ  
A KÖVETKEZŐ DOLGOZATOK ÉR K E ZT EK

Lásztity Radomir, Nedelkovits János, és Höfflerné, 
Berg D.: Hazai termesztésű búzák sikérfehérjéinek 

szulfhidril-csoport tartalma.
Kévéi Jánosné és Blazovich Márta: Amperometriás 

titrálás végpontjának kiértékelése számítás út
ján, SH-csoportot tartalmazó vegyületek meg
határozásánál.

Géczy György: Eljárás vízben elmulgált, valamint 
zselatinos minerálstabil А-vitamin quantitativ 
kimutatására, egyéb vitaminokat és ásványi 
anyagokat tartalmazó koncentrátumokból.

Monori Sándor és Szakály Kis József: Keverékzsira
dékok minősítési problémái.
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