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Ismeretterjesztõ Társulat), a Magyar Agrártudományi Egyesület (1951) 
munkájába. 

Megjelenik az Élelmezési Ipar (1947) és a megyei (fõvárosi) 
minõségvizsgáló intézetek szaklapja az Élelmiszervizsgálati Közlemények 
(1955). 

Vegykísérleti és vegyvizsgáló állomások  
(1945-1949) 

A harcok megszûnése után – szinte azonnal – megkezdõdik az 
állomások helyreállítása, ill. szükséglakásokba költöztetése. A hiányzó 
berendezéseket, felszereléseket a társ- és más intézmények adják. A 
munkákat azonban sokszor akadályozza az áram-, gáz-, víz-szolgáltatás 
hiánya vagy korlátozása. 

A Duna-hidak felrobbantása miatt a Budapest Fõváros Vegyészeti és 
Élelmiszervizsgáló Intézet Budán kirendeltséget létesít. 

Az állomások fõként vizet, kisebb mértékben élelmiszereket vizsgálnak 
részben a szovjet hadsereg, részben a hatóságok és a lakosság részére. Az 
élelmiszerhiány miatt a hamisítások elszaporodnak. 

A szakembereknek a múltjukról (háborús bûnök, párttagság, külföldre 
távozás stb.) számot kell adni és csak az ún. igazoló bizottság véleménye 
alapján tehetnek esküt, folytathatják munkájukat. 

Az állomások tevékenységüket változatlanul a közegészségügyrõl szóló 
1876. évi 14. és a hamisítások tilalmazásáról szóló 1895. évi 46. törvénycikk 
alapján végzik. Az egyes élelmiszerek elõállítását és forgalmát miniszteri 
rendelet szabályozza. 

Az Ideiglenes Nemzetgyûlés felhatalmazására a kormány intézkedik: a 
mezõgazdasági (a továbbiakban: mg.) vegykísérleti és a törvényhatósági (a 
továbbiakban: th.) vegyvizsgáló állomások szakemberei – a közigazgatási 
hatóságok távollétében, azok jogainak csorbítása nélkül – ellenõrzést 
(szemlét) tarthatnak, mintát vehetnek. Hasonló jogosítványt kap 1946-ban a 
Tejtermékek Ellenõrzõ Állomása (TEA), amely márkázási és általában 
exportminõsítéssel kapcsolatos feladatokat lát el. 

Ha a termékek a vizsgálatok alapján hamisítatlannak bizonyulnak, a 
minták árát meg kell téríteni. 

A földmûvelésügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) 1945. 
augusztus 29-i rendelete az alábbi állomások mûködési területét (körzetét) 
szabályozza (zárójelben az állomás vezetõje): 

- Országos Kémiai (Chemiai) Intézet és Központi Vegykísérleti 
Állomás (dr. Gerencséry Béla), 
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- Mg. Vegykísérleti Állomások 
 Békéscsaba (Horváth István), Debrecen (dr.Varga István), Gyõr 

(Szonntag Jenõ), Miskolc (Klimm Nándor), Pécs (dr.Szabó Endre), 
Székesfehérvár (dr. Bernard Ernõ), 

- Mg. Vegykísérleti és Paprikakísérleti Állomások 
 Kalocsa (dr. Bujk Gábor), Szeged (dr. Benedek László) 
- Budapest Fõváros Vegyészeti és Élelmiszervizsgáló Intézet (dr. 

Hungár Béla), 
- Th. Vegyvizsgáló Állomások 
 Kaposvár (Tompos Albert), Kecskemét (Szarka Béla), Sopron (dr. 

Érdi Henrik), Szombathely (Dedinszky Géza). 

Dr. Benedek Lászlót, a szegedi állomás vezetõjét megbízzák az 
Országos Kémiai Intézet és Központi Vegykísérleti Állomás vezetésével, ill. 
átszervezésével. 

A minisztérium 1949. január 1-tõl megszünteti a békéscsabai, debreceni, 
gyõri (mosonmagyaróvári), kalocsai, kaposvári, miskolci állomás 
talajvizsgáló osztályát. A feladatokat, berendezéseket, felszereléseket és 
részben a szakembereket átadják a Talajjavító Nemzeti Vállalatnak. 

Megszûnik az Országos Kémiai Intézet és Központi Vegykísérleti 
Állomás, létrehozzák az Országos Mezõgazdasági Minõségvizsgáló Intézetet, 
valamint ennek vidéki részlegeit pl. kalocsai és szegedi paprikaminõsítõ 
osztályt. A kalocsai és szegedi állomást átszervezik.  

Megyei (városi) minõségvizsgáló intézetek  
(1950-1969) 

A 12/1950. (I. 10) MT. rendelet Budapest Fõváros Vegyészeti és 
Élelmiszervizsgáló Intézet (dr. Lindner Elek) kivételével 
megszünteti a mg. vegykísérleti és a th. vegyvizsgáló állomásokat, 
helyettük létrehozza az alábbi intézeteket (zárójelben az idõszak 
intézetvezetõi): 

Megyei Minõségvizsgáló Intézet 
- Békéscsaba (Horváth István, dr. Hidvégi Imréné), 
- Debrecen (dr. Lutter Béla, dr. Kaskötõ Zoltán), 
- Gyõr (dr. Révay Zoltán), 
- Kalocsa (dr. Bujk Gábor), 
- Kaposvár (Tompos Albert, Juhász Árpád), 
- Kecskemét (Szarka Béla, dr. Bujk Gábor, dr. Horváth György), 
- Miskolc (Mauchs Elemérné dr. Károly Erzsébet, Kismarton Károly), 
- Pécs (dr. Szabó Endre, dr. Kacskovics Miklós), 
- Székesfehérvár (dr. Vass Péter, Árvai Sándor), 

Élelmiszervizsgálati Közlemények, 39, 1993/Különszám


