
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.
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