
AZ ORSZÁGOS ÉLELMEZÉS- ÉS TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNYI 
INTÉZET ÜNNEPI TUDOMÁNYOS ÜLÉSE AZ INTÉZET 
FENNÁLLÁSÁNAK 40. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL

Az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet 1989. december 4-én ünnepi 
tudományos ülés keretében emlékezett meg fennállásának 40. évfordulójáról. A progra
mot dr. Bíró György, egyetemi tanár az intézet főigazgatója nyitotta meg, majd dr. Vass 
Ádám, a Szociális és Egészségügyi Minisztérium főosztályvezetője és az ОЕП szakembe
reinek tolmácsolásában előadások hangzottak el az intézet megalakulásával, tevékenységé
vel kapcsolatban, az intézet szerepéről az élelmezésegészségügyben és a korszerű táplálko
zásban.

Az intézetet 1949-ben az akkori Gazdasági Főtanács hozta létre több intézet élelmisze
rekkel, élelmezéssel foglalkozó részlegeinek egy intézetben történő összevonásával. Az in
tézet megszervezésével, vezetésével dr. Taiján Róbertét, az Országos Közegészségügyi In
tézet Népélelmezési Osztályának vezetőjét bízták meg, aki haláláig volt az intézet vezetője. 
Az űj intézet az Országos Közegészségügyi Intézet Táplálkozástudományi Csoportjának 
Népélelmezés-kutató és Élelmezésegészségügyi Osztálya, a Fővárosi Közegészségügyi és 
Bakteriológiai Intézet, az Országos Kémiai Intézet Méregtani, Mikroanalitikai és Bioké
miai Osztálya, valamint a Fővárosi Élelmiszer- és Vegyvizsgáló Intézet szakembereinek 
részvételével jött létre. 1949-ben az intézet teljes létszáma 65 fő volt. Megalakulása idején 
az Élelmezéstudományi Intézet a Népjóléti Minisztérium, majd a későbbiekben létreho
zott Egészségügyi Minisztérium felügyelete alá tartozott. Jelenleg az OÉTI a Szociális és 
Egészségügyi Minisztérium felügyelete alatt működik. Az intézet feladatköre folyamato
san bővült, a megnövekedett feladatok ellátásához az intézet dolgozóinak létszáma is 
emelkedett.

1982-től dr. Bíró György az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet fői
gazgatója. 1989-ben az intézet létszáma 139 fő volt. Orvosok, állatorvosok, gyógyszerészek, 
vegyészek, mérnökök, biológusok irányításával, vegyésztechnikusok, élelmiszeranalitiku
sok, egészségügyi szakdolgozók, közegészségügyi ellenőrök, statisztikusok közreműködésé
vel folyik a munka. Az intézet szervezetileg négy főosztályra és két önálló osztályra tago
zódik. Az intézethez kísérleti állatház tartozik.

Az OÉTI tevékenysége kezdettől fogva több irányú volt: az élelmezés- és táplálkozástu
dományi kutató munka, oktató tevékenység, szaktanácsadás az EÜM, majd SZEM, továb
bá egyéb hatóságok és intézmények számára, gyakorlati közegészségügyi munka, aktuális 
élelmezésegészségügyi, toxikológiai, higiéniás problémák megoldása, részvétel szabványo
sítási munkákban, nemzetközi szakbizottságok munkájában.

Dr. Bíró György megnyitójában méltatta elődei tevékenységét, megemlékezett dr. Tar
ján Róbert professzor munkásságáról, kiemelkedő szerepéről az intézet megszervezésé
ben, hazai és külföldi elismertetésében, nemzetközi hírnevének megalapozásában.

Dr. Vass Ádám, a SZEM főosztályvezetője elismerő szavakkal szólt az OÉTI-ben folyó, 
komoly szakmai felkészültséget tükröző, rendkívül sokrétű és alapos munkáról. Kiemelte, 
hogy a különböző szakanyagok, rendeletek, határértékek, előírások, szabványok, utasítá
sok, körlevelek, állásfoglalások kialakításához, kidolgozásához nagyban hozzájárultak az 
OÉTI által készített értékes anyagok, amelyekkel az évek során segítették a minisztérium 
munkáját. Értékelésében hangsúlyozta az intézet sokrétű tevékenységét. Fontosnak ítélte
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a hazai élelmiszerek kémiai összetételének, tápanyagtartalmának meghatározására történő 
vizsgálatok rendszeres végzését, a „Tápanyagtáblázat” bővített változatainak megjelenteté
sét. Hasznosnak tartotta a lakosság táplálkozási körülményeinek és tápláltsági állapotának 
megismerése érdekében végzett vizsgálatokat. Szólt arról, hogy a különböző tápanyagok 
normál és kóros körülmények között mért kölcsönhatásainak, táplálkozásélettani vizsgála
tainak eredményei mind a lakossági, mind a betegélelmezésben gyakorlati eredményekhez 
is vezettek. Kiemelte, hogy az intézet mindenkor foglalkozott az élelmiszerek mikrobioló
giai tisztaságának vizsgálatával s ezen tevékenységét az utóbbi időkben a baktérium toxi- 
nok vizsgálata irányában fejlesztette tovább. Hasznosnak tartotta az intézetben folyó vizs
gálatokat az élelmiszerekben előforduló idegen vegyi anyagokkal kapcsolatban. A vizsgála
tok kezdetben a természetes eredetű toxikus anyagokra, technológiai eredetű szennyezők
re, adalékanyagokra terjedtek ki, a későbbiekben pedig már az egyes idegen anyagok me- 
tabolitjainak meghatározását is bevezették. Kiemelte az intézet szerepét új, korszerű, a 
kor igényeit mindinkább kielégítő vizsgáló módszerek kidolgozásában. Az intézetnek to
vábbi sikeres munkát kívánt és jelezte, hogy a SZEM a korábbi évekhez hasonlóan a jövő
ben is igényt tart az OETI jól felkészült szakmai gárdájának munkájára.

Dr. Novotny Tibor főigazgató főorvos-helyettes elemezte az intézet helyét, szerepét, vi
szonyát a különböző hazai intézményekhez, szervekhez. Az érvényes szervezeti- és műkö
dési szabályzat első pontjának megfelelően ,,Az intézet feladata az élelmezésegészségügy 
művelése és oktatása, valamint a gyakorlati élelmezésegészségügyi tevékenység előmozdí
tása”. A szabályzat értelmében „A szakterületéhez tartozó kérdésekben a Szociális- és 
Egészségügyi Minisztérium tevékenységéhez, valamint a rendeletek, normák, szabványok 
kidolgozásához adatokat, szakvélemény ad, illetőleg azok kidolgozásában közreműködik.” 
Mindezek megvalósítása érdekében kapcsolatban van egyes főhatóságokkal, mint SZEM, 
MÉM, Kereskedelmi Minisztérium, Magyar Szabványügyi Hivatal. Az intézetnek lényeges 
szerepe volt például az élelmiszerekről szóló 1976. évi IV. törvény, valamint ennek végre
hajtására kiadott MÉM-BkM rendelet előkészítésében és kidolgozásában. Szinte új kor
szak kezdetét jelentette az 1978-ban kiadott Eü. Min. rendelet az élelmiszerek mikrobioló
giai vizsgálatáról és minősítéséről. Számos egyéb törvény, rendelet, szabályzat, szabvány 
(pl. műanyagok, adalékanyagok) kidolgozásában, az élelmezésegészségügyi szempontok fi
gyelembevételének elfogadtatásában jelentős munka hárult az intézetre. Kiemelte a társin
tézetekkel (Országos Közegészségügyi Intézet, Országos Munka- és Üzemegészségügyi In
tézet, Országos Dietetikai Intézet, Országos Gyógyszerészeti Intézet, Országos „Frederic 
Joliot-Curie” Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Intézet, Országos Egészségnevelési In
tézet), egyetemekkel, főiskolákkal, az iparral, ipari kutató intézetekkel, ellenőrző szervek
kel (KERMI, MÉM ellenőrző központjai) való rendszeres együttműködést, melyek egy ré
sze rendeletekkel is szabályozott. Elmondta, hogy az OÉTI mindenkor segítette a KÖJÁL 
hálózat élelmezéssel foglalkozó részlegeinek munkáját módszerek átadásával, továbbkép
zések, értekezletek, konferenciák, tanfolyamok szervezésével; tájékoztatók, módszertani 
levelek kiadásával. Kritikus esetekben az intézet mindenkor kész volt a helyszíni vizsgála
tokban való részvételre, a problémák megoldásának, az intézkedések kidolgozásának 
közös megvalósítására. Fontosnak tartotta kiemelni a gyorsjelentések és a kazuisztikai ér
tékelések hasznosságát. Szólt azokról a tevékenységekről, amelyek a Szervezési-Módszer
tani Osztályról és az intézet több munkacsoportjától igényelnek nagy körültekintéssel kia
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lakított szakvéleményeket. Egyéni vállalkozók, intézetek, vállalatok, szövetkezetek fordul
nak mind gyakrabban intézetünkhöz új élelmiszerek, új adalékok engedélyeztetésével, im
port élelmiszerek behozatalával, élelmiszerek minőség megőrzési illetve fogyaszthatósági 
idejének véleményezésével, élelmiszeripari gépek, kisgépek élelmezésegészségügyi megíté
lésével kapcsolatban. A felmerülő kérdések megalapozott elbírálásához igényes, jól szerve
zett közös munka szükséges. Előadásában hangsúlyozta, hogy az élelmezésegészségügy te
rületén sok eredmény született, de tennivaló még mindig bőven van.

Dr. Ródler Miklós főorvos, az Élelmiszermikrobiológiai Főosztály főosztályvezetője 
előadásában felhívta a figyelmet arra, hogy az élelmiszerek bakteriológiai tisztaságával 
kapcsolatban mind a lakosság, a fogyasztók, mind az élelmiszer-előállítók, gyártók, forgal
mazók körében igen hiányosak az ismeretek, nincsenek tisztában a fertőzés veszélyével. 
Beszélt arról, hogy az élelmi nyersanyagokkal kapcsolatban évtizedekig az volt a törekvés, 
hogy bennük a mikroorganizmusok lehetőleg mind pusztuljanak el, illetve szaporodásuk 
mértéke a legkisebb legyen. A mikrobák hasznos tevékenységével az élelmiszer-mikrobio
lógia a korábbiakban csak érintőlegesen foglalkozott. A mikrobák illetve enzimjeik fel- 
használása különböző célra napjainkban a biotechnológiában egyre inkább terjed. A mo
dem élelmiszertechnológia mind gyakrabban használ fermentált élelmiszerek előállításá
nál starter kultúrákat, hogy a hagyományos eljárásokat, amelyek spontán flórával dolgoz
nak, jól ellenőrizhető gyors eljárásokká alakítsa. A kiválasztott törzseket azonban patoge- 
nitás, toxigenitás szempontjából gondosan ellenőrizni kell. Előadásában szólt az OETI 
szerepéről az élelmiszerek élelmezésegészségügyi mikrobiológiai szennyeződésének elhárí
tásáról szóló rendelet kidolgozásában, a szükséges módosítások elvégzésében. Fontosnak 
tartotta megemlíteni, hogy az érvényben lévő rendeletben feltüntetett hazai normák a leg
több esetben megegyeznek a nyugati ajánlásokkal, ami azért is fontos, mivel export szán
dékaink megvalósításánál termékeinknek ezen normáknak kell eleget tenniük. A termék- 
specifikus kórokozók vagy toxinjaik, amelyek az egészségügyi biztonságot veszélyeztetik, 
nem lehetnek jelen az élelmiszerekben, a rendelet ugyancsak meghatározza a fogyasztók 
egészségvédelme érdekében a feltételes kórokozók, indikátor mikroorganizmusok és 
egyéb mikrobák számának határértékét.

Dr. Sohár Pálné, a Kémiai-Toxikológiai Főosztály főosztályvezetője előadásában szólt 
arról, hogy az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint jelenleg mintegy 70 ezerre tehető 
azoknak az anyagoknak a száma, amelyekkel a ma embere ; növényvédő szerek, műtrá
gyák, humán- és állatgyógyszerek, a fertőtlenítőszerek, ipari és háztartási vegyszerek, mű
anyagok, a kozmetikumok és az élelmiszer adalékanyagok alkalmazása, továbbá a környe
zetbe kijutó ipari, háztartási és közlekedési szennyezőanyagok és hulladékok révén közvet
ve vagy közvetlenül nap mint nap érintkezésbe kerül. A kemizáció veszélyeit a legkoráb
ban az élelmiszereinkben előforduló vegyi anyagok kapcsán ismerték fel és már az ötvenes 
években megfogalmazták a veszélyek csökkentésére illetve megelőzésére szolgáló felada
tokat és a nemzetközi együttműködés szükségességét a feladatok megoldásában. Hangsú
lyozta, hogy az OETI higiénés intézeti státusából adódóan a megelőzés elsődlegességét 
vallja és törekszik ennek érvényesítésére. Elmondta, hogy mivel a potenciálisan a szerveze
tünkbe kerülő anyagok száma óriási és valamennyi vegyület (metabolitjaik, bomlás- és re
akciótermékeik) együttes hatásának toxikológiai vizsgálata elvileg is megoldhatatlan, ezért 
az alapelv az, hogy az élelmiszerekben lévő vegyi anyagok mennyiségét minden technikai-
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lag és gazdaságilag megvalósítható eszközzel, intézkedéssel, a lehető legalacsonyabb szin
ten kell tartani. Beszámolt a főosztályon végzett sokrétű munka közül részletesebben né
hányról, így például a klórozott szénhidrogénekkel kapcsolatos vizsgálatokról anyatejben 
és humán zsírszövetben. Az állattartásban használatos testidegen anyagok élelmezésegész- 
ségügyi megítélésének kérdése tette szükségessé számos antibiotikum, szulfonamid, 
hozamnövelő, kemoterápiás szer és ektoparazitikum meghatározására alkalmas vizsgáló 
módszer kidolgozását. Kiemelte a Salinomycinre kidolgozott, majd később több más anti
biotikumra adaptált újszerű, ún. bioautográfiás eljárást, amely a vékonyréteg-kromatográ
fiás elválasztást ötvözi a mikrobiológiai detektálással. Ismertette a kemény PVC csomago
lóanyagok oldószer maradékainak kimutatására végzett vizsgálataikat, melyek eredménye
ként sikerült elérni, hogy az ipar technológiai módosításokat tett az élelmezésegészségügyi 
szempontból kedvezőbb termék előállítása érdekében.

Dr. Gaál Ödön, az Élelmiszerkémiai Főosztály főosztályvezetője szólt a nagy múltra és 
hagyományokra visszatekintő élelmiszerkémiai vizsgálatokról. Kiemelte az élelmiszerkémi
ával foglalkozó szakemberek szerepét a táplálkozási érték szempontjából kívánatos kor
szerű tápanyagok értékelésében, illetve konyhatechnikai eljárások elteijesztésében. Hang
súlyozta, hogy fontos vizsgálni a modem agrotechnika, az élelmiszeripari feldolgozás és a 
konyhatechnika hatását az élelmiszerekre, hiszen a táplálkozási értéket a különböző ténye
zők jelentősen befolyásolják. Beszámolt az egyre több komponensre, tápanyagra, nutritiv 
és antinutritív anyagra kiterjedő élelmiszerkémiai vizsgálatokról, melyek eredményei je
lentős segítséget nyújtanak mind a mindennapi táplálkozásban, mind a kórházi élelmezés
ben. Az adatok túlnyomó része a rendszeresen megjelenő „Tápanyagtáblázaton” keresztül 
jut el a nagyközönséghez. Egyre többféle élelmiszer illetve élelmiszer nyersanyag egyre 
több komponensét kell figyelembe venni ahhoz, hogy a táplálkozásban betöltött szerepü
ket értékelni tudjuk. Hangsúlyozta, hogy a növényi eredetű fehéijeforrások felhasználása 
az utóbbi két évtizedben világszerte előtérbe került, azonban sok szempontból előnyös 
összetételük mellett nemkívánatos anyagokat is tartalmaznak. Ezen anyagok közül a ki- 
motripszin és tripszin aktivitás meghatározásának fontosságát emelte ki. A nyers szója 
meglehetősen nagy tripszin inhibitor aktivitással rendelkezik, amely azonban az extrudálás 
hatására jelentősen csökken, a fehérje izolálása során csaknem teljes mértékben elvész. A 
fehérjék izolálása során azonban gyakran alkalmaznak lúgos kezelést, melynek során egyes 
aminosavak bomlanak és a fehérje táplálkozási értéke csökken. Felhívta a figyelmet a lizi- 
noalanin keletkezés lehetőségére és azzal kapcsolatban végzett vizsgálatokra. Összefoglal
ta a 70-es, 80-as években végzett mikroelem vizsgálatokat, melyek során a KÖJÁL hálózat 
közreműködésével felmérték a főbb hazai élelmiszerek fontosabb esszenciális mikroelem 
tartalmát, valamint a zárt közösségből származó étrend minták vizsgálata alapján a napi 
beviteli szinteket. Az utóbbi időben a mikroelem vizsgálatok az újabban az érdeklődés 
középpontjába került két elemmel, a szelénnel és az alumíniummal bővültek. Kiemelte, 
hogy a mikroelemek össz-mennyiségének meghatározásán túlmenően az elemek élelmisze
rekből való kioldhatóságára is folytatnak vizsgálatokat. Szólt a főosztályon végzett zsírvizs
gálatokról. Hosszú időn keresztül tanulmányozták a sütés közben az olajban bekövetkező 
változásokat. Később érdeklődésük a kardiovaszkuláris megbetegedések prevenciójában 
szerepet játszó zsírsavak felé fordult. Értékes eredményekről számolt be halak, halkészít
mények eikozapentaénsav és dokozahcxaénsav tartalmára vonatkozóan. Összefoglalta a
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populációs szintű táplálkozásegészségügyi vizsgálat sorozatban elvégzett méréseket. Hang 
súlyozta, hogy a főosztály rendszeresen végez társintézetek, klinikák, kórházak részére vi
tamin, oxalát, mikroelem stb. meghatározásokat a megfelelő diagnózis és terápia megálla
pítása érdekében. Szólt az élelmiszerek, kozmetikumok engedélyezése kapcsán növekvő 
feladatokról. A hazánkban bekövetkező változások következtében nőtt az intézet, ill. a fő
osztály hatáskörébe tartozó hazai és import kozmetikumok, valamint élelmiszerek száma, 
melyek élelmezésegészségügyi véleményezése igen nagy körültekintést, munkát és időt 
igénylő feladat.

Dr. Antal Magdolna, a Táplálkozásélettani és Kórtani Főosztály főosztályvezetője előa
dásában ismertette az intézetben folyó állatkísérletes vizsgálatok célját és rendszerét. Az 
1960-as évektől kezdve a kémiai-toxikológiai kutatásokat állatkísérletekkel bővítették. A 
short term és long term (több generációs) állatkísérleti tanulmányok felvilágosítást adnak 
a vizsgált anyagok hatásáról az élő szervezetre, azon belül az emésztésre, a felszívódásra, 
az anyagcserére, a tápanyagfelvételre, különös tekintettel a különféle toxikus anyagok in
terakcióinak veszélyére. Kiemelte, hogy a jövőben a táplálkozástudomány Figyelmének 
egyre inkább az élelmiszereknek egyes krónikus betegségek kialakulásában játszott szere
pére kell irányulnia. Feltétlenül fontos ügyelni az élelmiszertermelésen belül a nagyobb 
terméshozamok szorgalmazása mellett a mindenkor kielégítő összetételű, biológiai érték 
szempontjából is előnyös termékek kifejlesztésére, elteijesztésére. Az újtípusú élelmisze
rek, illetve fehéije komplettálást szolgáló anyagok élelmezésegészségügyi megítélésében is 
sok szempontot együttesen kell mérlegelni. Az új fehéijeforrások előnyös és káros hatása
inak feltárására állatkísérletes munkákat végeznek és humán megfigyeléseket folytatnak. 
Patkányokon végzett vizsgálataik során a plazmafehéije nefrokalcinózist okozó hatását ta
lálták. A humán táplálkozásban sok gondot okozó, túlzott koleszterin bevitel kedvezően 
csökkenthető lenne a szójakészítmények fogyasztásának fokozásával, azonban humán 
megfigyeléseik arra hívják fel a Figyelmet, hogy huzamosabb ideig tartó fogyasztásuk a 
cink háztartás zavarát okozhatják. Szisztematikus vizsgálataik keretében tanulmányozták 
egyes extrudált gabonaipari termékek dietoterápiában való felhasználhatóságát.

Dr. Zajkás Gábor, a Néptáplálkozási és Gyógyélelmezési Osztály osztályvezetőjének 
előadását a táplálkozási politikáról -  külföldi távolléte miatt -  dr. Greiner Erika főorvos 
olvasta fel. Elemzése szerint a táplálkozási politika nem könnyen definiálható, értelmezé
sére napjainkban a következő megfogalmazás ajánlható: A táplálkozási politika a kormány 
által kezdeményezett különféle akciók összehangolt együttese, amely a jakosság egészsé
ges táplálkozásának megvalósításával az egészségmegőrzésre irányul. A táplálkozási politi
ka bevezetése az oktatási stratégia, szubsztitúciós stratégia, árpolitikai stratégia, élelmezé
si (csoportos étkeztetési) stratégia, valamint az élelmiszer-ellenőrzési (engedélyezési) stra
tégia révén valósítható meg. Ezeknek a stratégiai szempontoknak az élelmiszergazdaság, 
az élelmezés valamennyi pontján lehet szerepe és érvényesülésük közgazdasági, politikai, 
szociális és egészségügyi következményekkel jár. Hangsúlyozta, hogy számos országban, 
köztük hazánkban is jól felismerhető tervszerű koncepció alapján működik a mezőgazda
ság, élelmiszeripar, csoportos étkeztetés, egészségnevelés stb., de ezek a tevékenységek 
nincsenek kellően összehangolva, nem irányulnak koordináltan a lakosság egészségi álla
potának javítására, nincs egységes koncepció a lakosság élelmiszerellátásában, élelmezésé
ben. Véleménye szerint táplálkozási politika bevezetéséhez, az eddigi tapasztalatok szerint
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nélkülözhetetlenül szükséges egy olyan irányító testület, szervezet, amely rendszeresen ja
vaslatokat tesz a kormánynak a szükséges tennivalók, akciók érdekében, figyeli ill. ellenőr
zi ezek hatásosságát, módosításokat ajánl, más szóval szakmai gazdája a táplálkozási poli
tika programjának.

Az előadók érintették az intézet folyamatosan bővülő külföldi szakmai kapcsolatait, a 
nemzetközi szervezetekben való tevékenységeket. Az intézet több szakembere tagja külön
féle KGST szakbizottságoknak, rendszeresen résztvesznek a FAO/WHO Codex Alimen- 
tarius Szakbizottságok (Élelmiszer Adalékanyagok és Szennyező Anyagok, Peszticid mara
dékok; Táplálkozás és Diétás Élelmiszerek; Élelmiszeranalitika és Mintavétel; Élelmisze
rek Jelölése; Állatgyógyszerek Maradékai) munkájában. Az intézet magyarországi kollabo- 
ratív központ a FAO/WHO GEMS/Food monitoring programban, kapcsolódási pont a 
WHO élelmiszerbiztonsági programjában, és rendszeres adatszolgáltatással segíti a nem
zetközi adatgyűjtés eredményességét. Az intézet részt vett a női tejek összetételének és 
mennyiségének tanulmányozásával kapcsolatos WHO programban is, valamint a különféle 
területeken alkalmazott vizsgáló módszerek megbízhatóságával kapcsolatos nemzetközi 
körvizsgálatokban. Beszámoltak a komoly szaktudást, naprakész felkészültséget igénylő 
oktató munkáról, amely az OÉTI-ben folyik. A KÖJÁL szakemberek folyamatos tovább
képzése, segítése, szaktanácsokkal való ellátása mellett az intézet folyamatosan végzi az 
élelmezés- és táplálkozástudományi szekemberek (higiénikusok, mikrobiológusok, vegyé
szek, gyógyszerészek) posztgraduális képzését és az új analitikai módszerek folyamatos be
vezetését. Korábban az Orvostovábbképző Intézet Élelmezésegészségtani Tanszékének 
(tanszékvezető: dr. Tarján Róbert), majd az Orvostovábbképző Egyetem Közegészségtan 
Tanszékének (tanszékvezető: dr. Bíró György) keretében folyt, illetve folyik az oktatási 
munka.

A megemlékezésen résztvevő valamennyi jelenlegi és volt OETI dolgozónak szólt a KÖ
JÁL igazgatók köszöneté az eddigi közös munkához nyújtott segítségért.

Az előadások és az azokról szóló beszámoló csak néhány mozaikot mutatott meg az 
OÉTI 40 éves sokrétű működéséből, amelynek vezérlő elve mindig az volt, hogy az aktuá
lis táplálkozási problémákra keressen választ és lehetőség szerint elébe menjen az élelmi- 
szeripari fejlesztések során felmerülő tudományos és gyakorlati közegészségügyi problé
máknak.

Dr. Novotny Tibor főorvos szavait idézve: Nem volt könnyű az elmúlt 40 év, de jelenlegi 
helyzetünk talán még nehezebb, a feladatok egyre nőnek, a feltételek viszont sem szemé
lyi, sem anyagi vonatkozásban nem javulnak. így elsősorban abban bízhatunk, hogy az in
tézet kollektívája, mely eddig is tőle telhetőén elvégezte feladatait, a jövőben is erejéhez, 
képességéhez mérten fog közreműködni a hazai élelmezésegészségügy fejlesztésében.

Bíró György -  Gergely Anna
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