
Az élelmiszerek előállításának élelmezésegészségügyi 
szabályzata

A 10/1979. (VI. 16.) MÉM számú rendelet a Magyar Közlöny 38., és a Mező- 
gazdasági és Élelmezésügyi Értesítő XXX. évf. 13. számában (1979. július 19.) 
jelent meg, egyidejűleg a 6/1972. (V. 27.) MÉM Eü.M. számú együttes rendelet 
hatályát vesztette.

A rendelet végrehajtása tárgyában kiadott, az „Élelmiszerek előállításának 
élelmezésegészségügyi szabályzata” (a továbbiakban: Szabályzat) 3 részből áll. 
Az első rész, mely VI fejezetből tevődik össze az általános rendelkezéseket tartal
mazza, tárgyalja: a környezetre, épületekre, berendezésekre, üzemek tisztántar
tására, személyi higiéniára, az élelmiszerek előállítására, ellenőrzésére vonatkozó 
előirásokat. A VI. fejezet vegyes rendelkezéseket tartalmaz.

A Különös rész az élelmiszertermelés ún. speciális higiéniai, élelmezésegészség
ügyi előírásait foglalja össze az alábbiak szerint:

VII. Baromfivágás-feldolgozás.
VIII. Cukorelőállítás.

IX. Édesipari termékek előállítása.
X. Élesztő (sütő- és takarmányélesztő) gyártása. 

XI. Étkezési ecet előállítása.
XII. Gabonafelvásárlás és feldolgozás.

XIII. Gyorsfagyasztott élelmiszerek előállítása.
XIV. Hústermelés (vágás) és húsfeldolgozás.
XV. Hűtő-fagyasztás tárolás.

XVI. Konzervgyártás.
XVII. Likőr, pálinka és rum hideg úton történő gyártása.

XVI11. Maláta és sör előállítása. Sorfejtés (palackozás)
XIX. Margarin, étkezési olaj és mesterséges ételzsírok készítése.
XX. Must és bor előállítása.

XXI. Mű jéggyártás.
XXII. Pálinkafőzés.

XXIII. Kenyér- és péksütemény előállítása.
XXIV. Száraztésztagyártás.
XXV. Tej- és tejtermékek előállítása.

XXVI. Tojáskezelés és feldolgozás.
XXVII. Üdítőital, széndioxiddal telített ásványvíz, szénsavas ivóvíz előállí

tása.
XXVI11. A vad elejtést követő kezelés, szállítás.

XXIX. Mézfeldolgozás.
XXX. Szárított és aszalt növényi termékek előállítása (gyümölcs, zöldség, 

fűszer-félék).
XXXI. Fűszerpaprika feldolgozása.
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A függelék a mezőgazdasági szövetkezetek tagjai és az egyéni termelők által 
történő élelmiszer előállítására, csomagolására, szállítására és forgalombahozatalára 
vonatkozó higiéniai előírásokat tartalmazza.

A 10/1979. (VI. 16.) MÉM számú rendelet értelmében annak az üzemnek, 
amelynek higiéniai helyzete nem felel meg a szabályzat előírásainak, higiéniai 
fejlesztési ütemtervet kell készíteni a rendelet hatálybalépésétől számított 3 hóna
pon belül. A higiéniai fejlesztési ütemtervet az üzem helye szerinti illetékes megyei 
(fővárosi) tanács VB-nak, mezőgazdasági és élelmezésügyi feladatokat ellátó szak- 
igazgatási szervéhez kell megküldeni, mely tanácsi szerv az illetékes KÖJÁL -  Aeü. 
Áll.-MÉM ÉHESZ bevonásával bírálja el, ill. hagyja jóvá a fejlesztési ütem
terveket.

A 10/1979. MÉM rendeletben előírt követelmények korszerű élelmiszerhigi
éniai és élelmezésegészségügyi előírásokat támasztanak az élelmiszertermeléssel 
kapcsolatban, mely követelmények végrehajtása elősegíti a termelő egységek meg
felelő higiéniai színvonalának elérését.

Ivanovits Magdolna

III. Országos igazságügyi szakértői értekezlet

Budapest 1979. október 11—13.

Az Igazságügyi Minisztérium a III. Országos Igazságügyi Szakértői Értekez
letet 1979. október 12 —13. napján rendezte meg a Magyar Igazságügyi Orvosok 
Társaságának VI. naggyűlésével karöltve.

A Magyar Tudományos Akadémia dísztermében tartott plenáris ülés dr. Már
kája Imre igazságügyi miniszter és dr. Lukács Tibor főosztályvezető, az értekezlet 
rendezőbizottságának elnöke előadásával nyílt meg.

A tudományos program 8 szekcióban folyt le: igazságügyi műszaki, — gépészeti 
és környezetvédelmi, — építészmérnöki, — közlekedésszakértői, — könyvszakértői, 
— mezőgazdasági szakértői, — földmérési szakértői és — kriminalisztikai szakértői 
szekciókban.

Az igazságügyi mezőgazdasági szakértői szekció a Mezőgazdasági és Élelmezés- 
ügyi Minisztérium kultúrtermében ülésezett. Az ülésen dr. Dénes Lajos mezőgazda- 
sági és élelmezésügyi miniszterhelyettes elnökölt. Előadásában vázolta a növény- 
termesztés helyzetét és fejlesztését, majd dr. Nagy Bálint főosztályvezető tartott 
előadást a növényvédelem és talaj-erőgazdálkodás helyzetéről, fejlesztésének irá
nyáról.

E szekcióban előadást tartott még dr. Szepessy István (Az oktatás, kutatás és a 
gyakorlat kapcsolata a növényvédelemben, Hargitai Ferenc (A környezetvédelem 
és a kemizálás kapcsolata), dr. Kárpáti József (A melioráció szerepe és fejlesztése) 
és dr. Schirilla György (A növényvédelemre, talajerőgazdálkodásra és a környezet- 
védelemre vonatkozó jogszabályok összefüggései).

Az értekezlet célja a szakértői munka színvonalának emelése, a kirendelő ha
tóságokkal való eredményesebb együttműködés elősegítése volt. A tudományos 
program keretében az igazságügyi szakértők felvetették a munkaterületükön jelent
kező problémákat, megvitatták azok megoldásának lehetőségét és általánosítható 
tapasztalataikat kicserélve javíthatták munkamódszereiket.

К ott ász József
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