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(It'll Sandor: Amerikiiban, lui egy sillatorvos ki akar
nyitiii egy rendelot, vngy pedig meg akar veiini ogy
praxist, akkor ott Jiyithat, aliol akar. Ket lehetosogo
van. Vagy egy mar meglevo praxist fog niegvasarolni
a paeioiisekkol egyiiU, megvasarolja (a/, o/.vogytol)
az epiiletet, a felszcrelest 6s a korlapokat, vagy podig
fanUiziat lat 6s a varosnak ogy bi/.oiiyos re.«z6n, ogy
teljesen tiros epiiletbe bekoltozik, kitos/.i a cegttiblajat,
6s ba niogvan a/. fingodelye, olkozdi a praxisiit. A s/.ak-
niai foltelolok kozott koll Kzeropelnio ogy logalabb 5
eves szakmai gyakorlalnak. A magaiiiUlatoi'voemak
15 — 40 orat kolleno evi kotolezo s/.akinai tovabbkepze-
sen roszt vonnio. Kv, nagyon foiitos! Ha barmilyon
fertozo betegseget eszlel, azt kotele/.o bojolontenio a
Jiatosiigiiak, a hatosagi allatorvos kijon, o.s az 6 uta-
sitasait kell vegrehajtania. Az riagyon helves, lia egy
jol inogi'ontolt es megalkotott szakmai konkurencia
johetne letre, ainit raadasul valamilyen formaban azort
korliitok kozott is lobotno tartani.

Tibtir : Ma na l t i nk ugy van, liogy inagaiigya-
korlatot a kory.eti allatorvosok es a kiilim engedellyol
rendolkezo allatorvosok folytathatnak. Akinok nincsen
inimkaltatoja, az a jclenlogi oloirasok szorint noni kap-
hat niagangyakorlati ongedelyt. Jol utana kellone
viszont iiiindont szuinoliii (jovodoloinado, tarsadaloin-
bi/.tositasi jarulek stb.), bogy a jovobeii inegeri-e
fuggetlon magaiiallatorvosnak Icniii, inert noin szoretne

Konki azt soul, bogy osetlog jobb sorsra ordenios cin-
borok iiiaganorvoskoat kiszolgaltatott lielyzotbo kc-
riiljonok. Nein azt moiidja a jolenlog ervenyes jogsiitt-
baly, bogy a megyei iga/gato kotoles engedelvt adui,
banem adliaL. Az iizouii allatorvos osotobon cliliuz u/,
iizom vozotojoiiok a java.slata is sziikseges. Az ogyetemi
kollegak osetcJben is olvilog jarbato az az lit, liogy
szabad idojiikben praktizaljanak ottboii, de jobbun
oruliltink, lui a/. ogyo t (Mi ion bo l i i l tudiuinak dolgo/ni,
kuta ln i stb., on noni voliuitiak rakunyszoritve arra, Jiogy
ilyou penzkoreseasol tiiltsok azt az idejiikct, ami alatt
inog kepezlictnek magukat, liogy az oktatasbau valo
resztvctoliikot magasabb szinvonalra liolyezliossek.

J/ollu Ferene: Az clbangzottak alapjan ertekelve Gal
Sandor kollegaiikcikkot, arraaz elbatarozasra jutottunk,
liogy neini roviditessel (inkabb tomoritessel) belyesnek
tartanank e vitaindito in'm kozloset meg akkor is, ba egy-
felol abbanolyanroszletek vannak, amelyek nem rgos/en
viignak ossze aroalis magyar viszonyokkal, masfelol ha
bosszii idi'i tolik is el a kezirat megirasa es megjelenese
kozott. Koszonorn, bogy megbivasoinat elfogadtatok,
es aktivan bozzaszoltatok a folvetett, kari szempontbol
igon foiitos kdrdesckhci!. Ami az ilyeii targyii publika-
eiokat illeti: Gal Sandor dr. irasanak sorsa is azt mutatju,
bogy erdomos kari problomainkrol gondolkodni es
azokat irtisba is oiiteni a nyilvanos megvitatas celjii-
bol. Koszonom meg ogyszer!
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1989 elso feleveben a kovetkezo, az elelmiszer-ellen-.
orzessel foglalkozo ullatorvosokat is erinto lij vagy
tittlolgozott szabvanyok jelentek meg es leptok bataly-
ba:

/. Orszdgos szabviinyositds
Vizsgdlati szabvunyok
MSZ 2713/2—1988 A vaj kemiai es fizikai vizsgalata.

Zsirmentes szarazanyagtartaloin
mcghatarozasa
(Az MSZ KGST 1734—79 lielyett)
A vaj kemiai es fizikai vizsgalata.
Natrium-klorid-tartalom meg-
bataro/.usa
(Az MSZ KGST 1735—79 lielyett)

MEM-dyazati szabvdnyositds

/=KGSTSZT
1734—79 es
ISO 3727—1977/
MSZ 2713/3—1988
/=KGSTSZT

1729—79 es
ISO 1738—1980)
MSZ 2713/4—1988

MSZ 3640/1—1988

MSZ 3640/24—1989

MSZ 3701/1—1988

MSZ 3724/4—1988

A vaj kemiai es fizikai vizsgalata.
A vajszorum bidrogoiiion-kon-
oentraoiojanak rnegbatarozasa
(Az MSZ 3729—80 lielyett)
Hiisok es liusalapii fjlelmiszcrek
mikrobiologiai vizsgalata. Foga-
lommeghatarozasok
(Az MSZ 3640/1—81 lielyett)
Hiisok es husalapii elelmiszerok
mikrobiologiai vizsgalata. A Cti'iit-
pylobacter jejuni kimutatasa
A tej kemiai es fizikai vizsgalata.
A tejcukortartalom megbattirozd-
sa
(Az MSZ—08 1254—82 lielyett)
Tojfol, tejszin es izesitett tojszin-
bab vizsgalata. Az ultra]msztoro-
zijtt kavetejszin bostabilitasanak
merese

Kotelezo hatdiyu tejipari orszdyos szabvdnyok
MSZ 12281—1988 Lajta sajt

(A/ MSZ 12281—83 lielyett)
MSZ 12286—1988 Mosonmegyei cseinegesajt

(Az MSZ 12286—83 lielyett)
MSZ 12287—1988 Oviirisajt

(Az MSZ 12287—83 lielyett)
Kotelezo hatdiyu baromfiipari orszdyos szabvdnyok:
MSZ 6013—1988

MSZ 6860—1988

MSZ 6861—1988

Tovabbfeldolgozott baromfitor-
mokok
Tojusle 6s tojiiskoszitmenyok
(Az MSZ 6860—83 bolyott)
Tojrisle es tojaskeszitmenyek niin-
tavetele, vizsgalata es miiiositese
(Az MSZ 6861—83 bolyett)

Kotelezo hatdiyu Itusipar
MSZ—08—0942—1989

MSZ—08—0980—1989

MSZ—08—1024—1989

MSZ—08—1025—1989

MSZ—08—1038—1989

MSZ—08—1039—1989

MSZ—08—1047—1989

i dgazttti szabvdnyok
A busiparban hasznalatos aein
hiiseredetu feberjelalapu anya-
gok minosegi kovetelmenyei
Felvagottak. Kedvenc felvagott
(Az MSZ—08 980—75 lielyett)
Fiistolt-nyers es fiistolt-fott da-
rabolt comb es lapocka csont es
csiilok nelkiil
(AzMSZ— 08 1024—80 helyett)
Kotozott boros vagy lebiizott
sonka es lapocka csont es csiilok
nelkiil (fiistolt-fott es fiistcilt-
nyers allapotban)
(Az MSZ—08 1025—17 helyett)
Fiistolt-nyers es fiistolt-fott tar-
ja csont nelkiil
(AzMSZ—08 1038—71 belyett)
Fiistolt-nyers es fiistolt-fott ser-
tesnyelv
(Az MSZ—08 1039—80 helyett)
Fiistolt-nyers es fiistolt-fott fe-
berpeeseiiye
(Az MSZ—08 1047—71 helyett)

Kotelezo hatdiyu baromfiipari a gazati szabvdnyok

-1988 Pulykasonka
-1988 Sajtos baromfi toltelekarii
-1989 Kimeloft'iszerokkel keszult spet'i-

alis baromfitermekek
-1989 Vorosarufelek. Baromfivirsli

(Az MSZ—08 1122—83 helyett)
-1988 Felvtigottfelek. Szarnyasfel-

vagott
(Az MSZ—08 1123—83 belyett)

-1988 Felvagottfelek. Pulykajava
(Az MSZ—08 1125—83 helyett)

-1988 Vorosarufelek. Baromfiparizsi
(Az MSZ—08 1127—84 helyett)

Kotelezo hatdiyu hutoipari dgazati szabvdny
MSZ—08—0567—1989 Gyorsfagyasztott, elohutott ba-

romfi hamburger
A jelen jegyzekbo szercj)16 szabvanyok beszerezhetok

vagy inegrendelhetok a Magyar Szabvanyugyi Hivatal
szabvanyboltjaban (Budapest VIII., Ulloi ut 24; level-
oim: Budapest, Pf. 132, 1461).
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