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1950-ben alakult meg hazánkban a tanácsrendszer: népi államigazgatásunk 
ekkor vette birtokba a hatalom, az igazgatás pozícióit az egész országban.

A tanácsrendszer létrehozásával vált valóra a régi államforma teljes átalaku
lása, a szocialista társadalom felépítésének megfelelő államszervezet kialakítása.

Negyedszázados működésük során a tanácsok bebizonyították, hogy a 
szocializmus építésében a legfontosabb feladatok megoldásának aktív részesei. 
A tanácsok tevékenysége megjelenik az élet minden területén, közvetlenül kap
csolódik a lakossági igények kielégítéséhez.

A főváros, a megyék és az egész ország gazdasági, művelődésügyi, egész
ségügyi, szociálpolitikai, ellátási és szolgáltatási tevékenységének fejlődése a 
tanácsok útján és hatékony közreműködésükkel valósult meg.

Népgazdaságunk fejlődésében, dolgozó népünk élet- és munkakörülményei 
javulásában elért sikereink biztosítékai az eredményes tanácsi munkának. 
A tanács egészének eredményes munkája érvényes a tanács egyes szerveinek 
tevékenységére is, mert a tanács feladatait szervei útján valósítja meg.

A tanácsok egyik feladata az ország lakossága életszükségletét képező 
mezőgazdasági termékek, mint alapanyagok és ezekből készült élelmiszerek 
biztosítása, ezek mennyiségének és minőségének hatósági ellenőrzése. E fel
adatokat a tanácsok illetékes mezőgazdasági és élelmezésügyi szervei, szakigaz
gatási intézményei (minőségvizsgáló intézetek, hús-vizsgáló, növényvédő 
állomások stb.) útján látják el.

A fővárosban és hazánk valamennyi megyéjében működnek az élelmiszer
ellenőrző és vegyvizsgáló intézetek, melyeknek szakmai irányítását a Mezőgazda- 
sági és Élelmezésügyi Minisztérium végzi.

Ezen intézeteknek és a tanácsok egyéb szakigazgatási intézményeinek háló
zata biztosítja a lakosság szempontjából rendkívül fontos élelmiszerek ellenőr
zését és vizsgálatát; szakvéleményeikben felülvizsgálják a törvényesség keretei
nek betartását, hatósági tevékenységük ellátása során biztosítják a helyi adott
ságok, feladatok, követelmények messzemenő figyelembevételét és gondoskod
nak e tevékenységük hatékonyságának folyamatos továbbfejlesztéséről.

A tanácsok mezőgazdasági és élelmezésügyi osztályai pedig rendszeresen 
értékelik e feladatkörök ellátásának hatályosulását.

Különösen az elmúlt másfél évtized nyito tt új lehetőségeket és távlatokat 
a tanácsrendszer, a tanácsok egész szervezete és működése előtt.

Összhangban a pártnak a szocialista demokrácia fejlesztésére, a helyi szervek 
önállóságának növelésére irányuló politikájával, fokozatosan bővültek a tanácsok

1 Élelm iszervizsgá la ti Közlem ények 161



gazdasági eszközei, növekedett önállóságuk, hatósági jogkörük, javu lt ügyintéző 
tevékenységük.

A szakigazgatási szervek tevékenységük szervezettebbé tétele során tovább 
gondoskodnak a területükre vonatkozó törvények, rendeletek betartásáról. 
A rendelkezések megsértőivel szemben megfelelő szankciókat alkalmaznak, így 
biztosítják a törvényességet és az előírások még fokozottabb betartását.

E folyóiratot — hazánk első élelmiszerellenőrző, vizsgáló, élelmiszer- 
minősítő folyóiratát is— 1,955-ben a Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Minisz
térium egyetértésével a Fővárosi Élelmiszerellenőrző és Vegyvizsgáló Intézet 
(akkori Fővárosi Vegyészeti és Élelmiszervizsgáló Intézet) kezdeményezésére 
indította meg a Fővárosi Tanács, majd a lapot népgazdasági érdekek figyelembe
vételével az ország valamennyi élelmiszerellenőrző és vegyvizsgáló intézetére 
kiterjesztette.

A tanácsok önképviseleti jellege mind erőteljesebben bontakozik ki. A 
tanácsi dolgozók és a választott tisztségviselők helytállása mindennapos áldo
zatos munkája fűzi a tanácsokat a lakossághoz a fővárosban és az egész ország
ban.

A Párt X I. Kongresszusa joggal állapította meg, hogy a tanácsok jelentősen 
hozzájárultak a néphatalom kiépítéséhez, hazánk gazdasági, táisadalmi, ku ltu 
rális fellendítéséhez, szervezték és szervezik a lakosság szociális, kommunális, 
művelődési és szolgáltatási igényeinek kielégítését és államszervezetünk elismert 
és tekintélyes részévé váltak.
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