
25 éves az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet
(Ó ÉT!)

1949-ben a Gazdasági Főtanács döntésére alakult meg az Országos Élel
mezés- és Táplálkozástudományi Intézet; megszervezője és vezetője dr. Tarján 
Róbert volt. Élső munkatársai az Országos Közegészségügyi Intézet, a Fővárosi 
Bakteriológiai Intézet, az Országos Chemiai Intézet és Budapest Főváros Ve
gyészeti és Élelmiszervizsgáló Intézete (mai FÉVI) tagjaiból kerültek ki.

Feladatát képezte az élelmiszerek összetételének, biológiai értékének stb. 
tudományos vizsgálata, a vizsgálati adatoknak összesítése és értékelése.

Hazánkban és világszerte rendkívül hasznos és elismert le tt a számos alka
lommal — 1974-ben immár 8. kiadásában megjelent „Tápanyagtáblázat” , mely 
hézagpótlóan rendkívüli sikereket ért el a hazai lakosság legkülönbözőbb rétegei 
és külföldi tudományos körök között egyaránt.

Foglalkozott az Intézet a csoportos étkeztetések (iskolák, kórházak stb.),. 
a különféle speciális megterheléseknek k ite tt dolgozók (aratómunkások, sporto
lók stb.) élelmezési kérdéseivel, az élelmiszerek higiéniai követelményeivel és 
vizsgálatával. Egyre több és mélyrehatóbb kutatásokat végzett az Intézet a 
mikrobiológia és toxikológia (peszticid anyagok), és a táplálkozás kérdéseinek 
felderítése terén.

A 160 oldal terjedelmű példamutatóan logikus felépítésű „évkönyv”  a 
következő fejezetekben ismerteti az Intézet és kutatóinak vizsgálatait és ezek 
eredményeit: Élelmiszerkémia, Táplálkozásélettan- és Kórtan, Dietetika, Nép
táplálkozás, Mikrobiológia és Toxikológia; a további fejezetekben az Intézeti 
Kísérleti Állatházat, könyvtárt, valamint az Intézetben fo ly ta to tt tapasztalat- 
cserét, oktató-továbbképző tevékenységet és a különböző hazai és nemzetközi 
bizottságokban való részvételt ismerteti.

Befejezésül közel 70 oldalon tárgyalja az elmúlt immár 25 év alatt az Intézet 
munkatársai tollából magyar vagy idegen nyelven nyomtatásban megjelent 
több mint 1000 közleményt (önálló tudományos cikkek, jegyzetek, könyv fejeze
tek stb.), melyek maradandó bizonyítékai az Intézet nemzetközi szintű elismerésé
nek, nagyrabecsülésének.

Folyóiratunk megalapítása óta a legszorosabb együttműködést tartja  fenn a 
szerkesztőbizottsági tagok, szerzők és külső munkatársak révén az Intézettel és 
munkatársaival, kiknek tollából megjelent dolgozatok talán legnagyobb része 
folyóiratunkban nyert sajtónyilvánosságot. Folyóiratunk nemzetközi elismerését 
pedig az Intézet tagjainak dolgozatai nagymértékben öregbítették.

E néhány elismerő szó alkalmával reményünknek adunk kifejezést, hogy 
szakmai jó kapcsolataink változatlan fenntartásával elősegítjük hazánk a Ma
gyar Népköztársaság élelmiszergazdaságának és élelmiszertudományának fej
lesztését és országunk lakosságának a fogyasztóközönség érdekvédelmének to
vábbi megerősítését.
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