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Korábbi közleményünkben (1) részletesen ismertettük annak a hazai kuta- 
si programnak 1970. és 1972. között megvalósult eredményeit, amelyeket a 
ezőgazdasági eredetű nyersanyagok minősítése érdekében sikerült elérnünk, 
z 1970—1975. évekre tervezett kutatás — némileg csökkentett terjedelemben — 
)73-ban is tovább folyt. Eredményeit a következőkben ismertetjük.

A mustnak a mustfok, refrakció, illetőleg redukció alapján mért cukortar- 
ilmára vonatkozó összehasonlító vizsgálatok most már három évre kiterjedt 
edményei — az Országos Borminősítő Intézet jelentése szerint — azt mutat- 
k, hogy a mustfok és a refrakció-érték között mutatkozó átlagos eltérés minden 
ztendőben azonos irányú. Az előbbi átlagos számértékek mindig nagyobbak az 
tóbbiaknál, és az átlagos eltérések ( + 2,2%, +1,8%, +2,1%) évi különbségei a 
írom esztendőben nem is jelentékenyek. A redukció által mért átlagos cukor- 
irtalom e két érték közé esik, de azt a refrakcióval mért érték jobban megköze- 
ti. Mind a mustfokok, mind a refrakcióértékek egyformán elég jelentékeny 
órást mutatnak. Mindezek alapján már most úgy látszik, hogy a könnyebben 
szelhető refraktométer a gyakorlatban a mustfokolót előnyösen pótolhatja, 
oha a biztonság kedvéért az összehasonlító vizsgálatokat az Országos Borminő- 
tő Intézet még két évjáratnál elvégzi.

A Központi Élelmiszeripari Kutató Intézet tovább fejlesztette a korábban 
lár ismertetett körösszetétel mérő eljárását. Elkészült a kézi adatbevitelű bor- 
sszetételmérő műszer számító egységének egy fejlesztett változata, amelynek 
:gítségével -  a saját vizsgálatok szerint — a szárazborok alkoholtartalma 0,1 
'%, extrakttartalma pedig 0,4 g/1 szórással határozható meg. Egy minta vizs- 
ílatának ideje kb. 2 perc.

A borösszetételmérő műszer egy továbbfejlesztett, módosított példányával 
sszehasonlító méréssorozatot végeztek a Megyei Élelmiszerellenőrző és Vegy- 
izsgáló Intézetben (Pécs), és az Országos Borminősítő Intézetben. A hagyomá- 
yos desztillációs módszerrel és a borösszetételmérő műszerrel nyert értékek igen 
) egyezést mutattak. Az eltérések szórása, mely magába foglalja a klasszikus 
íódszer azonos nagyságrendű meghatározási bizonytalanságát is, a vizsgálatot 
égző intézetek adatai szerint, alkoholtartalomban 0,20, illetve 0,11 tf% , extrakt- 
rrtalomban pedig 1,23, illetve 0,73 g/1.

A Központi Élelmiszeripari Kutató Intézet a borösszetételmérő berendezések 
ijlesztése során szerzett tapasztalatok alapján sörösszetétel meghatározására 
Ikalmas berendezést készített. E célból méréseket végeztek az összetétel és a
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fizikai jellemzők kapcsolatát leíró egyenletrendszer állandóinak és a közelítésko 
elkövetett hibának megállapítására. Hőkompenzációt alkalmaztak és alkalma 
érzékelőt választottak ki. Elemezték a berendezéssel elérhető mérési pontosságo 
és megállapították, hogy a számító egység gyakorlatilag nem növeli az összetétí 
meghatározásának bizonytalanságát. A kísérletek és az abból nyert elméleti meg 
gondolások alapján összeállitották a sörösszetételmérő műszert. Az így kialakítót 
hordozható berendezés alkalmas a termelés túlnyomó részét kitevő világos é 
Kinizsi minőségű söröknek — szénsavmentesítés utáni — gyors, műszeres össze 
tétel-mérésére mind a laboratóriumban, mind bárhol, ahol hálózati tápfeszültsé 
biztosítható. A műszerkészlet segítségével a sörök alkoholtartalma 0,06, valóc 
extrakttartalma 0,07, eredeti extrakttartalma pedig 0,09 súly% szórással hatá 
rozható meg.

A Budapesti Műszaki Egyetem Mezőgazdasági Kémiai Technológia Tanszék 
megállapította, hogy a hazai gyártmányú membránnal nem fedett katódú oxigén 
elektród alkalmas a borokban oldott oxigén koncentrációjának meghatározására 
Laboratóriumi és üzemi kísérletei során meghatározták a különböző elektródol 
alkalmazási területét a bőriparban.

Ugyancsak az előbbi Intézet egyszerű és gyors gázkromatográfiás eljárás 
dolgozott ki, amelynek segítségével a frorpárák összetételét határozza meg. A 
eddigi tapasztalatok szerint az eljárás alkalmas egyes borfajták megkülönböz 
tetésére.

A Budapesti Műszaki Egyetem Biokémiai és Élelmiszertechnológiai Tan 
széke — az előző évek munkáját folytatva — elvégezte a hazai cukorgyárakbó 
származó 1972. évi melasz minták részletes kémiai elemzését. A négy éves műnk 
alapján nyert eredmények felhasználásával javaslatot dolgoztak ki a melas 
minősítésére és határértékeket adnak a szárazanyagtartalom, összes nitrogén 
tartalom, illósav-tartalom, redukáló cukor-tartalom, alfa-amino nitrogénrre szá 
m íto tt aminosav-tartalom és pH tekintetében. Kívánatosnak látszanék a biosz 
anyagokra vonatkozóan is határértékek megadása, e tekintetben azonban a 
eddig nyert tapasztalatok nem egyértelműek. A melasz minőségi értékelésénél 
része kell legyen a nyersanyag mikrobiológiai állapota és esetleges mikrobiológia 
szennyezettsége is.

A Budapesti Műszaki Egyetem Mezőgazdasági Kémiai Technológia Tan 
széke vizsgálatokat végzett arra vonatkozólag, hogy a különböző eredetű méla 
szókban — sütőélesztő hatására — az anaerob körülmények között képződő szén 
sav fejlődési sebessége, a sütőélesztő oxigén-fogyasztása és a rázott tenyészetbei 
szaporított sütőélesztő aktivitása miként változik. Megállapítást nyert, hogy . 
különböző hazai eredetű melaszok között a fentiek tekintetében lényeges eltérései 
nincsenek.

A Budapesti Műszaki Egyetem Biokémiai és Élelmiszertechnológiai Tan 
széke a gabona minősítésére vonatkozó kísérletei során a tárgyévben a búza é 
rizs összetételének és reológiai tulajdonságainak összehasonlítását végezte el 
A búza-vizsgálatok kiterjedtek a nedvesség-, nitrogén- és aminosav-összetételre 
valorigráfos vizsgálatokra és az őrlési sajátságokra. A kísérleteket sütési próbál 
zárták. A rizsnél értékelték a minősítésre alkalmas módszereket és vizsgálták , 
rizs duzzadását főzés közben. A vizsgálatokat — a terveknek megfelelően -  
1974-ben megismétlik és a kiértékelést csak ezek birtokában fogják elvégezni.

Az Országos Mérésügyi Hivatal egy új ü'szfnedvességmérő készülék kiala 
kítására szükséges alapadatokat állapította meg. A dielektrometriás és kondukto 
metriás mérésekre vonatkozó kísérletek alapján a következő megállapításoka 
tette. Legkedvezőbb mérési eredményeket szórtterű elektróddal 1 kHz frekven 
cián konduktometriás módszerrel lehet elérni. Ebben az esetben különbőz« 
minőségű lisztek esetében a pontosság ±0,5 nedvességtartalom%, reprodukál
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hatóság ±0,1 nedvességtartalom%. Hasonló pontosságot dielektrometriás mód
szerrel, párhuzamos elektróddal sikerült már 1971-ben elérni. Az eltérés a re
produkálhatóság tekintetében mutatkozott. Minthogy azonban a mérés annak
idején nem a jelenlegi precíziós mérőcellával nyert meghatározást, az összehason
líthatóság érdekében szükséges még ezeket a kísérleteket is elvégezni. A dielektro
metriás módszer frekvencia-függésére korábban kapott eredményeket a jelenlegi 
vizsgálat megerősíti.

A Budapesti Műszaki Egyetem Mezőgazdasági Kémiai Technológia Tanszéke 
a komlóval kapcsolatos vizsgálatok során ez évben a komló-extraktok keserű- 
anyag-tartalmának vizsgálatával foglalkozó módszereket vizsgálta felül. Meg
állapította az alkalmazható módszereket a pontosság, reprodukálhatóság, fe l
bontóképesség, idő- és munkaigényesség szempontjából.

A kísérlet során megállapítást nyert, hogy amennyiben csak az alfa-sav- 
tartalom meghatározása fontos, akkor a spektrofotometriás, illetőleg a félauto
mata konduktometriás módszerek a legalkalmasabbak normál extraktok sorozat- 
analizisére. Izomerizált extraktok vizsgálatára a Verzele-féle csik-kromatográfiás 
módszert próbálták ki az alfa-, beta- és főként az izo-alfasav-tartalmat vizsgálva. 
A tapasztalatok szerint azonban az eljárás éppen az izo-alfasav-komponensre 
vonatkozólag a legkevésbé pontos. Az extraktok humulon-, adhumulon, és kohu- 
mulon-tartalom meghatározására a gázkromatográfiás eljárás alkalmasnak bizo
nyult.

A Dohánykutató Intézet a beváltásra kerülő szárított dohányok nedvesség 
tartalmának műszeres meghatározására a gyakorlati követelményeknek megfelelő 
tűelektródás készüléket alakított ki, amelynél az előálló hiba — a műszer munka
pontjára megadott 3 7 + 5  kp-os terhelés esetén — kisebb mint +0,2%. A 
mérés 18 —22 levélből álló, közepes nagyságú dohánycsomókból történik. Eddig 
16 db műszer került használatba. Alkalmazását a korábban használt Szabolcsi 
dohányfajták után a Burley, Kerti, Hevesi és Kállói fajtákra is kiterjesztették. 
A mérési módszert kötegelt dohányokra is alkalmazták. A tapasztalatok szerint 
a nedvességtartalom és a levonási százalék közelítően lineáris és kielégítően szo
ros korrelációban vannak egymással.

A zöld és szárított dohányok homoktartalmának mérése során kiderült, 
hogy a szennyezettség megállapítására korábban kidolgozott és laboratóriumi 
kísérletekben bevált gyors módszer nem egyezik a referencia-módszerrel nyert 
eredményekkel. A referencia-módszer ugyanis nem a tényleges szennyezettséget, 
hanem a dohánynak — talajonként változó — szilícium-dioxid-tartalmát hatá
rozza meg. Emellett a homoktartalom eloszlása számottevően inhomogén a 
dohányban és az esetek nagy részében normális eloszlással még transzformáció 
során sem közelíthető meg.

Ugyancsak a Dohánykutató Intézetben vizsgálatok történtek a zölddohány 
érettségi állapotának objektív meghatározására. Kiderült azonban, hogy, noha 
valamennyi vizsgált tényező (szárazanyag-, pigment-, összes fenol-, aszkorbin- 
sav-, vízoldható barna pigment-tartalom és a katalázaktivitás) az érés előrehala
dásával változást mutat, ezek alapján az érettség megállapítása egyértelműen 
nem lehetséges. A technológiai érettség ugyanis lényegében az ipar és a gyakorlat 
által teremtett fogalom, amely élettani szempontból a növény öregedési fázisába 
esik. Tulajdonképpen a továbbfeldolgozás szempontjából kívánatos tulajdonsá
gok optimumának kijelölése lenne a lényeges, azoké a tulajdonságoké, amelyek a 
szárítás követelményeit elégítik ki.

Az Intézetben a dohány szöveti szerkezetének és az ezzel korrelációban levő 
fizikai tulajdonságok vizsgálata során hisztológiai módszert adaptáltak a levél
szövet szerkezeti felépítésének megállapítására, meghatározták, hogy a levél alak-, 
struktúra- és terjedelem-változása a szárítás fajtája szerint eltérő, de a levél 2
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különböző részein is változó. K im utatták továbbá azokat a módosulásokat is, 
amelyek a dohánylevél szerkezetében a fermentálás és a pörkölés során előáll
hatnak.

K ritika i vizsgálatokat végeztek a dohány termesztésében alkalmazott újabb 
szerek (kacsgátló, érésgyorsító) maradványainak, továbbá a klórtartalm ú pesz- 
ticideknek meghatározására.

Végül megállapitották, hogy a dohány égőképessége egyes kémiai és fizikai 
tulajdonságokkal kapcsolatos, amelyek a fajtajelleg és a termesztési tényezők 
(tenyészidő-tartalom, érettség, kiima és időjárási viszonyok, talajadottságok, 
trágyázás, a levélnek a növényen elfoglalt helyzete) hatására alakulnak ki. A 
kémiai összetevők közül az égőképesség szempontjából a kálium-, kalcium-, 
kloridtartalom, hamulúgosság, cellulóz, vizoldható keményítő, szerves savak a 
legfontosabbak.

A Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet a mintavétel egyszerűsitése érde
kében a jelenlegi — bizalmas átvételhez tartozó — nyerstej-minősítés egyszerű
sítésének lehetőségeit vizsgálta. Igen jelentős számú kísérlet alapján megállapi
tották azt a legkisebb mintaszámot, amely elegendő ahhoz, hogy egy termelő
szállító nyerstejének fajsúlyeloszlása egy év alatt 90%-os valószínűséggel megkö
zelíthető legyen. K 2 és a F-próbával, valamint a nagyminták szórásának elosz
lására vonatkozó összefüggés segítségével kapott eredmények kielégitőleg 
egyeznek.

A tejipari nyersanyagok objektiv minősítésével kapcsolatban elsősorban az 
össz-csíraszám meghatározására alkalmas módszereket hasonlították össze. 
Foglalkoztak a Thompson — Black szerinti csíraszám-meghatározással, valamint 
elvégezték a metilénkékes és a rezazurinos reduktáz-próbák vizsgálatát.

A pécsi Megyei Élelmiszerellenőrző és Vegyvizsgáló Intézet a tehéntej hami
sításának (vizezésének) vizsgálata során kiemelte azokat a tej-alkatrészeket, 
amelyek a vizezés esetén lényegesen megváltoznak és így a hamisítás megállapí
tására felhasználhatók. Az eredmények birtokában — laboratóriumi vizezési k í
sérletek és a vonatkozó szabvány-előírások figyelembevételével — arra a követ
keztetésre ju t, hogy a tej 5% körüli vizezettségét egyértelműen meghatározni 
nem lehet, azonban 10%-os és ennél nagyobb mértékű vizezés kétséget kizáróan 
meghatározható. A fajsúly, refrakciószám és a zsírmentes szárazanyagtartalom 
ismerete elegendő a vizezettség megállapításához, azonban, ha a vizezés nagyobb- 
mérvű (20% feletti), annak megállapításához gyakorlatilag elegendő ezek közül 
egy kiemelt paraméter ismerete.

Végül meg kell emlékeznünk azokról az elég nagy terjedelmű kísérletekről, 
amelyeket egyelőre csak alapozó kutatásoknak lehet tekinteni. Ezek közül első
sorban az érzékszervi tulajdonságok műszeres mérési lehetőségeiről kell meg
emlékeznünk.

A Budapesti Műszaki Egyetem Biokémiai és Élelmiszertechnológiai Tan
széke már több éve próbálja alkalmazni a különböző reológiai vizsgálati mód
szereket élelmi anyagok gyors, objektív meghatározására. Az 1973. évben az édes
ipari termékek, valamint az étkezési zsírok reológiai tulajdonságaival foglalkoz
nak. Az édesipari termékeket a Höppler-féle reoviszkoziméterrel, a „Labo r” féle 
penetrométerrel, ill. az utóbbiból — a jelen munka során — kifejlesztett rugós 
dinamométerrel végezte. Az étkezési zsírok minősítésére a Höppler-féle mikro- 
plasztométert használták fel. A kutatás eredményeiből kiderült, hogy az új dina
mikus eljárás gyors és megbízható tájékoztatást nyú jt az édesipari termékek tu 
lajdonságaira, illetőleg a tárolás alatt végbemenő esetleges vagy törvényszerű 
változásokra. A vizsgálatok során számos új és érdekes megállapítás történt a 
nyers, félkész élelmi anyagok ésjkésztermékek reológiai tulajdonságai tekintetében. 
A zsiradékok vizsgálatára a Höppler-féle mikroplasztométer ugyancsak alkal
masnak bizonyult.
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A Méréstechnikai Központi Kutató Laboratórium által készített első hazai 
élelmiszeripari állomány-vizsgáló módszert élelmiszeripari mintákkal a Központi 
Élelmiszeripari Kutató Intézet próbálta ki. A vizsgálatok szerint ez a készülék 
az élelmiszeripar területén a sajtok, teavaj, szárnyas húspaszta, különleges vag
dalthús, különböző kenyérfajta, továbbá az élelmiszertechnológiában használatos 
laticel és poliuretánhab állományának vizsgálatára alkalmas. Az eredmények 
±5%-on belül ingadoznak. A műszer további tökéletesítése az élelmiszervizsgá
latok számára szükséges, de lehetséges.

A Központi Élelmiszeripari Kutató Intézetben foglalkoztak az élelmiszeripar' 
termékek különböző fényforrásokkal meghatározott kolorimetriai jellemzőinek 
összehasonlító vizsgálatával. „Paradicsom piros” és „borsó zöld”  tartományban 
kiválasztott „zománc”  és „nyom tato tt” színminták vizsgálata alapján kiderült, 
hogy a különböző élelmiszerek és színminták színpontjai, valamint azok egymás
hoz viszonyított helyzete a megvilágítástól függ. Tehát a megvilágítás változása 
a vizsgált tartományokban a színminták alapján történő színminősítésnél téves 
döntéshez vezethet. Ezért a megvilágítás spektrális tulajdonságainak figyelembe
vételével az előforduló eseteket külön-külön kell megvizsgálni és a megkötéseket 
az eredménytől függően egyenként kell meghatározni. A színmérésre alkalmas 
spektrofotométerek, tristimulusos műszerek, színdifferencia műszerek össze
hasonlító értékelése alapján javaslat készült a hazai élelmiszeripar részére k i
dolgozandó célműszer elkészítésére, amely elsősorban paradicsom vagy alma 
osztályozásánál folyamatos üzemben lenne alkalmazható.

Ugyanebben az Intézetben a szabálytalan felületű, kisméretű darabos ter
mékek színmérése érdekében két új mérési módszer nyert kidolgozást. A mérési 
módszerek kidolgozása szamóca, cseresznye és fe jle tt zöldborsó felhasználásával 
történt. A szamóca és cseresznye érési folyamatát sikerült a színtérben rögzíteni. 
Megállapítást nyert, hogy a vizsgált gyümölcsök x, у színkoordinátái az érés vé
géig szignifikánsan nem változnak. Ilyen változás csak az Y színösszetételnél 
volt kimutatható. Ezért a minősítés alapjául az utóbbit lehet javasolni. A méré
sek megbízhatósági határai a színkoordinátákra 2,10-2, az Y színösszetevőre 
0,6 szamócánál és cseresznyénél. A zöldborsónál pedig e számok általában a 
fentieknél jobbak.

A Központi Élelmiszeripari Kutató Intézet foglalkozott a paradicsom és a 
hús űromaanyagainak rétegkromatográfiás meghatározásával is. A többlépcsős 
kromatográfiás eljárás szerint a nyers paradicsom illő karbonil-vegyületei között 
mono-, aromás- és dikarbonil-vegyületek egyformán találhatók. A hőkezelés 
hatása az aromás karbonil-vegyületek és részben a dikarbonilok számának nö
vekedésében mutatkozott meg. A nyers és 65 °C-on kezelt hús vizes kivonatában 
csak a monokarbonilok néhány kisláncú tagja mutatható ki. 100°C-os hőkezelés 
esetében már mono- és dikarbonilokat találunk. A sült húsnál pedig a nagyobb 
szénláncú monokarbonilok és néhány aromás karbonil-vegyület megjelenése 
tapasztalható.

A Központi Élelmiszeripari Kutató intézetben minősítés céljára az élelmi
szeripari termékek összetételének és egyes fizikai jellemzőjének összefüggését 
vizsgálták meg. A számbajöhető fizikai jellemzők közül a dielektromos állandó és 
a gamma-sugár-gyengítés látszott a leggyakrabban alkalmazhatóknak. Ezek mé-1 
résére használatos műszerek pontosság, illetőleg megbízhatóság szempontjából 
üzemi mérések számára nem voltak megfelelőek. Ezért a szerzett tapasztalatok 
alapján megszerkesztésre, megépítésre és kipróbálsra került egy ipari dielektro- 
méter és egy gamma-sugár gyengítésmérő. Az előző 4 — 8 dielektromos állomány- 
tartományban 1%-on belüli hibával szolgáltat információt analógjel formájában. 
A gamma-sugár gyengítésmérő a sugárintenzitásról 3%-nál kisebb átlagos szó
rással ad eredményt ugyancsak analógjel alakjában és ezzel lényegesen meg-

2* 11



haladja az eddig ismert analóg-sugárzásmérő mérési pontosságát. Az elkészült 
példányok egy folyamatos vajösszetételmérő műszerben jól beváltak.

A BME Biológiai és Élelmiszertechnológiai Tanszékén tovább fo ly ta tták a 
gyors fehérjemeghatározási módszerek kidolgozását, amelyek a korábbi kísér
letek szerint sajtok, lisztek, olajosmag-őrlemények, sörök és fehérborok vizsgá
latára megfelelőeknek mutatkoztak. Ez évi kísérleteik a párizsi, vadászkolbász, 
felvágott, kétfajta főzőkolbász, marhamájkrém-konzerv, tejpor, összes, vízben 
ill. alkoholban oldható fehérjéinek meghatározására vonatkoztak. Felhasználták 
a Lowry-féle eljárást, amely a Folin-C iocolteu fenol-reagens segítségével a fe
hérjék tirozin-tartalmát állapítja meg, a biuret-reakción alapuló eljárást, amely a 
peptidek lúgos réz-sóval képzett komplex vegyületének.fényabszorpcióját méri, 
továbbá a színezékmegkötésen alapuló eljárás, amelyben a fehérjetartalmú 
anyag vagy oldat savas színezőoldattá reagál, a színezék a fehérjékkel csapa
dékot képez és a csapadék kiválása után a szűredékben észlelt extinkció csökke
néséről következtethetünk a fehérje-tartalomra. A módszereket a Kjeldahl- 
eljárás segítségével ellenőrizték, amelyekből kitűnt, hogy a vizsgált esetekben 
mind a három analitikai módszer alkalmazható fehérje-meghatározásokra. Kü
lönösen alkalmas a két előbbi, de szűkebb intervallumokban a színezékmegkötési 
módszer is felhasználható.

A BME Mezőgazdasági Kémiai Technológia Tanszéke a tárolási körülmé
nyeket vizsgálta a termékminőség állandósága szempontjából. Vizsgálta a ter
mészetes szellőzésű padlás-raktárak, továbbá a légmentesen zárt és hőszigetelt 
silók modelljét. Visszatértek a tárolótér atmoszférájának relatív páratartalma és 
a magok nedvességtartalmának összefüggésére vonatkozó vizsgálatokra, de ez
úttal a két tényező egyensúlyának, a szorpciós izotermának vizsgálatát végezték 
el a romlás mértékével való összefüggésben. Keresték, hogy a tárolótér atm o
szférájában a relatív páratartalom mértékének meghatározására milyen lehetősé
gek vannak. Ennek mérésére új műszert és eljárást dolgoztak ki,' amely a gyakor
la ti kísérletek szerint megfelelőnek bizonyult. Javaslatot dolgoztak ki a tároló
térben uralkodó hőmérséklet mérésének gyakorlati módjára és a tároló atmo
szféra összetevőinek mennyiségi meghatározására.

Az objektív minősítés eredményeinek gyakorlati felhasználása végett az 
Élelmiszeripari Gazdaságkutató Intézet foglalkozott az objektív minősítés makro- 
ökonómiai összefüggéseivel, illetőleg a minősítés, minőség, használati érték és az 
ár egymáshoz való viszonyával. Vizsgálta a minősítés átfogó célkitűzéseit a 
mezőgazdaság, az élelmiszeripar, az élelmiszer-kereskedelem és a népgazdaság 
érdekeltségeinek figyelembevételével. Rámutatott a minősítés és a vertikális 
integráció viszonyára is. Vizsgálta az objektív átvételi rendszer fontosabb szer
vezési problémáit: a műszeresen mért tulajdonságok szubjektív átértékelését, 
az átvétel szervezésének és a versenynek viszonyát és az egyéb idevágó közgaz
dasági kérdéseket. Az objektív átvételi rendszer előnyeinek és hátrányainak 
rövid felsorolása után meghatározta az objektív árrendszer lényegét és foglal
kozott az árrendszer kialakításánál és a differenciás áraknál felmerülhető kér
désekkel.

A program szerinti kutatás az 1974. évben is változatlanul tovább fo ly t, 
ezeknek eredményét egy következő közleményben fogjuk ismertetni.

IR O D A L O M

(1) Szilágy i J .  és Spanyár P .: É V IK E , 20, 13, 1974.
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