
A minőségellenőrzés célkitűzései és eredményei 1962-ben
V A J  D A  Ö D Ö N

B udapest Főváros Vegyészeti és Élelmiszervizsgáló In tézete

Az élelmiszerek termelésének és fogyasztásának növekedésével a minőség- 
ellenőrzésnek is fokozódnia kell. A nagyobb mennyiségű élelmiszer minőségének 
reprezentálására szükségszerűen több vizsgálatot is kell végezni, és ugyanak
kor egyre fejlettebb módszereket kell alkalmazni mind a mintavételnél, mind a 
vizsgálatnál, mind a vizsgálati eredmények értékelésében.

A minőségellenőrzéssel szemben a szocialista termelés olyan követelménye
ket is támaszt, hogy a hiányosságok megállapításán kívül, ennél továbbmenve, a 
hibák okainak felderítését is tűzze ki célul és e vizsgálati eredmények alapján 
tegyen javaslatot ezek kiküszöbölésére, megszüntetésére. A minőségellenőrzés 
csak így tölti be hivatását és válik a szocialista termelés irányításának, vezetésé
nek egyik legfontosabb segítőjévé. A hatósági minőségellenőrző szervek: a 
Fővárosi Vegyészeti és Élelmiszervizsgáló Intézet és a megyei Minőségvizsgáló 
Intézetek az egész országra kiterjedő ellenőrzéseik során olyan vizsgálati 
adathalmaz birtokába jutnak és olyan kiterjedt tapasztalatgyűjtést végeznek,, 
amelynek alapján a korszerű követelményeknek megfelelő komplex minőségellen
őrzési rendszert kidolgozhatják és alkalmazhatják.

Az elmúlt esztendők folyamán e gondolatok alapján kezdtük meg Intéze
tünkben a komplex feladatok ellátásának megfelelő módszerek kialakítását. 
Célul tűztük ki, hogy a hibák felderítésén kívül, a bűnüldözésen túl megfelelő 
mintavétellel a hibák okainak megállapítására a lehetőséget megteremtsük 
és a kapott eredmények (vizsgálati adatok, technológiai fázisvizsgálatok 
stb.) értékelésével javaslatokat készítsünk a hibák kijavításának, megszün
tetésének elősegítésére. Ez a preventív jellegű minőségellenőrzés megkövetelte, 
hogy mintavételi területünket kiszélesítsük, mintavételi módszereinket tökéle
tesítsük, komplex módon vizsgáljuk a korszerű vizsgálati módszerekkel kapott 
eredményeket, azokat matematikai statisztika módszerekkel értékeljük.

Intézetünk 1962 folyamán tovább fejlesztette a komplex ellenőrzés mód
szereit és ennek érdekében az élelmiszerek, italok, kozmetikai és háztartásvegy
ipari készítmények mintáit hat különböző szektorból vettük: piacról, szak
üzletből, vegyesüzletből, vendéglátóipari üzemegységekből, gyártó vállalatok
tól és végül exporttételekből. Az átfogóbb mintavétel biztosítására szorosan 
együttműködtünk más szervekkel, elsősorban azáltal bővítve mintavevő kapa
citásunkat, hogy bevontuk a mintavételbe azokat a tanácsi szerveket, amelyek 
az 1954. X. tv. értelmében hatósági jogkörben járnak el és így mintavételük 
hatósági jellegű.

A munka eredményességét nagyban fokozta, hogy sikerült jó együttműkö
dést kiépíteni elsősorban a kerületi tanácsok kereskedelmi osztályaival. De 
igen hasznosnak mutatkozott az együttműködés más, hasonló feladatkörű szer
vekkel, mint pl. a KÖJÁL-lal, KERMI-vel és így tovább. Jó eredményeket 
hoztak azok az ellenőrzések, amelyeket az ellenőrzött egységek felettes szerveivel 
együttműködve folytattunk le. Ez nagymértékben segítette a feltárt hiányossá
gok kiküszöbölésére szolgáló gyors és hatásos intézkedések kiadását. Ily nagyobb- 
szabású ellenőrzést folytattunk az Élelmezésügyi Minisztérium és Belkereske
delmi Minisztérium által szervezett ,,tejrazzia” alkalmával, vagy az Élelmezés- 
ügyi Minisztérium által szervezett hústermékvizsgálat során. Gyakran ellenő
riztük közös munkaterv alapján a tanácsi felügyelet alá tartozó sütőipart a 
Fővárosi Tanács VB Élelmiszeripari Igazgatóságával együtt és ezeknek a közös 
el enőrzéseknek az alapján az Igazgatóság sok olyan intézkedést tett, ami a 
sütőüzemekből származó kenyerek minőségének javulásában jelentkezett.
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Általánosságban megállapítható, hogy az ún. célellenőrzések eredményesek 
és ezek során sok olyan hibát sikerül felfedni, sok olyan visszaélésró'l lehet lerán
tani a leplet, amelyek a szokásos, rutinellenőrzés során esetleg felfedetlenül ma
radnak. (Célellenőrzés alatt olyan, előre meghatározott időpontban viszonylag 
nagy ellenőrző létszámmal rajtaütésszerűen végrehajtott ellenőrzést értünk, 
amely egy bizonyos gyártmány, illetve terület alapos feltárását tűzi ki célul.) 
Különösen a sütőipar, illetve sütőipari termékek, fagylalt, italok, presszó-kávé, 
tea-ital, húsipari termékek minőségének, továbbá a vendéglátóipari üzemek 
működésének felderítésére végeztünk részben saját erőnkből, részben más 
szervekkel együttműködésben ilyen célellenőrzéseket az 1954. X. tv. (tanács- 
törvény) és az 1958. évi 27. tvr. (élelmiszertörvény) ránk eső feladatainak végre
hajtásában. Mondható, hogy ezek során igen sok visszaélést fedtünk fel, első
sorban egyes vendéglátóipari üzemegységek által kiszolgált italok, presszókávék 
stb. hígításánál, hamisításánál, amire egyébként még később visszatérünk.

Hosszasabban azért volt szükséges-a mintavétel területeivel foglalkozni, 
mert a minőség meghatározásában a mintavétel területének, körülményeinek, 
módjának alapvető szerepe van.

A minőség meghatározásánál hasonló meghatározó szerepe van a vizsgálati 
módszernek. Vizsgálatainkat érvényben levő szabványok, ezek hiányában mű
szaki feltételek, előírások, megállapodások, egyéb konvenciók alapján végeztük. 
A vizsgálati eredmények egyeztetésének szükségessége egyre inkább követeli az 
Egységes Élelmiszervizsgálati Módszerkönyv elkészítését. Á Módszerkönyv össze
állítását Intézetünk végzi [1] és 1962-ben nyomdakész állapotra hoztuk a Kon
zervipari, Boripari és Malom-, Sütő- és Tésztaipari Vizsgálatok Módszerkönyvét. 
A munka tovább folyik és rövidesen elkészül a Vízvizsgálati, Mikrobiológiai Mód
szerkönyv is, majd utána a Tejipari Vizsgálati Módszerkönyv készül és felte
hetően 1963. közepén már kiadásra is kerülnek az első kötetek. A munka rend
kívül szerteágazó és az Élelmezésügyi Minisztérium által szervezett szak- 
bizottságok kitűnő, nagyvolumenű és alapvető munkát végeztek az anyagok 
összeállításában.

Végül tovább kellett fejlesztenünk az eredmények értékelésének módszereit 
is. Az Intézet csupán hatósági feladatainak egy részét látja el azzal, ha a szabály- 
sértést elkövetőkkel szemben az eljárást megindítja és az adminisztratív meg
torlás eszközeivel él. De, mint előbb már említettük, a bűnüldözés mellett 
ugyanilyen értékű feladata az Intézetnek a hibák okainak felderítése és együtt
működve az irányító szervekkel, illetve magukkal a vállalatokkal, a hibák okai
nak csökkentésére, megszüntetésére javaslatot tenni. Ezt pedig csak a nagy
számú vizsgálat korszerű matematikai statisztikai úton való értékelésével lehet 
elérni. Több tízezer adat áll rendelkezésünkre egy év alatt, ezeknek különböző 
vetületben történő statisztikai feldolgozása igen sok érdekes, mélyen meghúzódó 
okra, rugóra enged következtetni. Áz adatok feldolgozásakor, a statisztikában 
elsősorban olyan általános adatok szerepelnek, mint az összes elvégzett vizsgálat 
száma, az összes kifogásolt minta, illetve utóbbi százalékos aránya az előbbire 
vetítve. Feldolgozzuk az adatokat a mintavételi helyek szerint csoportosítva is, 
ezzel további következtetések levonása válik lehetővé, amint egyes konkrét 
következtetésekre a későbbiekben rá fogunk térni. Egybevetettük statisztikai 
adatainkat a kifogásolás oka szerint csoportosítva is, azonban, különös tekintette I 
arra, hogy a kifogásolás okainak elhatárolása nem elég kategorikus, ezt a csoporto
sítást a jövőben nem fogjuk elvégezni, legalább is addig nem, míg a romlott, 
hamisított, csökkentértékű fogalmak egymástól élesebben, definitivebben elha
tárolva nem lesznek.

Nagy gondot fordítottunk az elmúlt évben minőségi mutató-rendszerünk 
továbbfejlesztésére. Kidolgoztuk a tartós töltelékáru, felvágott, fagylalt, ömlesz
tett sajt, üdítőital, tartósított zöldborsó, sűrített paradicsom, mosópor minősé
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gének jellemzésére használható mutatókat. A mutató-rendszer kidolgozásakor 
abból az elgondolásból indultunk ki, hogy a mutatónak az eló'írásos összeté
teltől való mindennemű eltérést érzékenyen kell követnie. Elvileg helytelen 
a szocialista termelési rendszeren belül olyan minőségi mutató, amely csak akkor 
,,pontozza le”, „bünteti” az élelmiszert, ha összetétele rosszabb az előírtnál. 
Véleményünk szerint a fogyasztó és a népgazdaság érdekeit egyaránt figyelembe 
kell venni az összetételtől való eltérés értékelésénél.

Éppen ezért mutatóink kidolgozásánál ezt az elgondolást vettük alapul 
és a több tényező változásának megfelelő mutató pontszáma a minőség javulása 
szerint egy -  kellő mérlegelés alapján meghatározott -  határig növekszik és 
utána csökken. így lehetünk egyidejűleg figyelemmel a fogyasztó táplálkozási, 
táplálkozásélettani igényeire és a népgazdaság érdekeire.

A Fővárosi Vegyészeti és Élelmiszervizsgáló Intézet 1962. évben elvégzett 
vizsgálatainak eredményeit, a fentiek figyelembevételével, az alábbiakban fog
lalhatjuk össze.

Az elmúlt esztendőben összesen 51 027 mintát vizsgáltunk meg és ezeknek 
kereken 9,9%-a nem felelt meg. 1961. évhez képest némi csökkenést állapítha
tunk meg: 0,5%-kal, tehát 5,0 rel. %-kal csökkent a kifogásolások mértéke, 
ugyanakkor a mintaszám kereken 20%-kal emelkedett.

Tájékoztatásul megemlítjük, hogy a Svájci Szövetségi Köztársaságban 
1961-ben összesen 225 990 hatósági jellegű élelmiszervizsgálatot végeztek el és 
ezeknek 7,3%-a esett kifogás alá [2]. Ebben az esetben a javulás lényegesen 
nagyobb 1960-hoz viszonyítva: 23,0 rel. %-ot tesz ki. Az adatok összehasonlí
tása természetesen megnyugtató módon nem történhetik meg, miután a svájci 
viszonyokat: a mintavétel módját, körülményeit, a vizsgálati módszereket, a 
határértékeket, a megtűrt eltéréseket részleteiben nem ismerjük. Arra azonban 
az összehasonlításnál érdemes felfigyelni, hogy mintegy kétszerannyi vizsgá
latot végeztek el, mint a nagyobb lakosságú Magyarországon.

Az egyes mintavételi helyekről vett minták vizsgálati eredményeit egybevetve 
gyártmánycsoportonkénti bontásban a kifogásolás mértéke az alábbi táblázat 
szerint alakult:

7. táblázat
Kifogásolás %

Ipa rág Piac Szak
üzlet

Vegyes
üzlet

V endég
lá tó  ipar

G yártó
v á lla la t E x p o rt

Hús és konzerv............... 18,5 5,1 6,9 4,4 8,2 1,3
Tej és tejtermék .............. 6,5 6,8 7,1 — 49,0 —

Gabona sütő és édesipari 
termék ......................... 14,8 19,8 18,7 26,5 11,7 0,7

Szeszes és üdítőital ........ 34,8 87,5 26,3 37,6 5,4 1,5
Növényi konzervek.......... 13,2 — 12,0 54,8 15,8 4,8
Háztartás vegyipar és 

kozmetika..................... 4,3 1,8 15,0 1,1
Fűszerek és espr. kávé .. 18,1 4,9 4,7 20,3 15,9
Radiológiai, gyógyszer és 

más különl..................... 4,2 3,0 7,1 2,3
Összesen ........................... 9,1 6,6 8,7 26,4 14,8 3,7
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Néhány következtetést le lehet vonni ebből az összeállításból. Elsősorban 
szembetűnő, hogy a vegyesüzletekből vett minták kifogásolásának mértéke 
jelentős mértékben nagyobb, mint a szaküzletekből vett mintáké. Ezt azzal 
magyarázzuk, hogy a tárolás, raktározás, áru-kezelése a nagyobb szakértelmű 
alkalmazottakkal rendelkező szaküzletekben lényegesen jobb, mint a vegyesüz
letekben. Más körülmények is hozzájárulnak ehhez, maguk az áru kezelésére 
szolgáló berendezések is általában korszerűbbek, fejlettebbek, mint a vegyes
üzletekben. Végül hozzájárul ezeknek a számoknak a kialakításához az is, hogv 
a vegyesüzletek címszó alá csoportosított minták egy része az Intézet ellenőr
zési területéhez tartozó vidéki vegyesüzletekből származik, ahol a dolog termé
szetéből folyóan a raktározás, árukezelés lényegesen rosszabb, mint a főváros
ban. Ez a tendencia egyébként tisztán észlelhető, 1961-ben a helyzet hasonló 
volt (szaküzletben vett minták 5,8%-a, vegyesüzletből származókénak 9,8%-a 
nem felelt meg.)

Az 1. táblázat feltűnően mutatja továbbá, hogy a kifogásolások legnagyobb 
mértéke a vendéglátóipari üzemegységekből vett minták vizsgálatánál mutat
kozik, sajnos az előző évhez képest még növekedett is: 24,3%-ról 26,4%-ra. 
Ezeknek zöme az italoknál elkövetett visszaélésekből ered: térfogatcsonkítás, 
vizezés stb. szerepelnek elsősorban a szabálysértési eljárás alapjául szolgáló 
szakvéleményekben. A vendéglátóiparból származó szeszes- és üdítőital minták
nak az előző évi 32,8%-kal szemben 1962-ben 37,6%-a nem felelt meg.

Ugyancsak az 1. táblázatból állapítható meg, hogy a gyártó vállalatoktól 
származó kifogásolt minták aránya 14,8%, ami az 1961. évivel szemben 13 rel. 
%-os csökkenés. Ez kétségtelenül arra enged következtetni, hogy az ellenőrzések 
alapján tett javaslatok megvalósítása, a technológiai fegyelem megszilárdítássá 
a termékek javulását vonja maga után. Ennek annál nagyobb a jelentősége, mert 
az élelmiszerek, italok stb. minőségét alapvetően a gyártás körülményei: nyers
anyagfelhasználás, technológia, szakértelem, technológiai fegyelem, alkalmazott 
korszerű technika határozza meg. Igaz viszont, hogy az ilyen módon előállított, 
megfelelő minőségű termék a szállítás, tárolás, raktározás, forgalmazás során, 
ha ezek körülményei nem kielégítőek, sokszor előnytelen változáson mennek át 
és meg nem felelővé, kifogásolttá válnak.

Ennek jellegzetes példáját mutatja az Intézet kenyér-vizsgálatainak sta
tisztikai értékelése. 1961-ben a gyártó vállalatoktól származó kenyérminták 
21,7%-a esett kifogás alá és ugyanakkor az összes kenyérminta kifogásolásának 
mértéke 23,2% volt. 1962-re az arány jelentős mértékben eltolódott: a gyártó 
vállalatoktól származó kenyérmintáknak mindössze 9,2%-a esett kifogás alá, 
míg az összes kenyérminta kifogásolásának mértéke 23,1% volt. A sütőipari 
vállalatok fokozott ellenőrzése és a Fővárosi Tanács VB Élelmiszeripari Igaz
gatóságának az ellenőrzések nyomán tett intézkedései a technológiai fegyelem 
megszilárdítására ezekben a számokban tükröződnek és egyben fényes bizonyí
tékát szolgáltatják az élelmiszerek minőségének javítására irányuló alkotó együtt
működés eredményességének.

Az egyes árucsoportok minőségét a kifogásolás százalékszámai a következő- 
képen jellemzik.

A húsipari termékek és húskonzervek mintaszáma az előző évihez képest 
20%-kal nőtt és ezzel egyidejűleg a kifogásolás mértéke 3,7%-ról 5,9%-ra emel
kedett. E növekedésbe kétségtelenül belejátszik az, hogy az Élelmezésügyi 
Minisztériummal együttműködve kiterjedtebb és nagyobbszámú ellenőrzést 
folytattunk le az év során a húsipari termékekben előforduló hibák felderítésére 
és számos újabb hibaforrás került napvilágra. Hozzájárult az átlagos kifogásolás 
emelkédéséhez az importhúsok feldolgozása is, továbbá a szokatlanul forró 
nyár miatt a kereskedelmi hálózat hűtőkapacitás-hiánya is feltűnőbb volt. 
Sok kifogás merült fel a nyári turistaszalámi nagyobb nedvességtartalma miatt
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is. Minőségi mutatóink elemzése során nyert megállapítást, hogy sok az előírá
sos összetételtől való eltérés és éves átlagban a töltelékáruk 12,4%-a összeté
telében szabványon aluli. Ezt csak részben okozza a nyersanyag egyenetlensége, 
mert míg az egyik vállalatnál a minták 8,7 %-a, másik ugyanolyan feltételek 
mellett termelő vállalat mintáinak 20,5%-a esett ugyanemiatt kifogás alá. 
Végül szót érdemelnek a gyártási lazaságból származó hibák: légzsákosság, 
deformálódott alak és így tovább. Vizsgálataink feltárták azt is, hogy gyakori 
a kereskedelemben a fogyasztó kárára történő többszámolás is, de a főbaj. még 
mindig az árukezelésben és a tárolás körülményeiben van.

A tej és tejtermékek mintaszáma 15%-kai növekedett és az éves kifogásolás 
mértéke alig változott: 11,0-ről 11,8%-ra. Vizsgálataink széleskörű minta
vételre támaszkodnak, csupán a különböző fajtájú tejekből több mint hét és 
félezret vizsgáltunk meg. A nagy mintaszámba az Élelmezésügyi és Belkereske
delmi Minisztérium által Intézetünk bevonásával szervezett nagyarányú rajta
ütésszerű tejellenőrzés is belejátszott. Ezekből a tejvizsgálatokból leszűrhető az a 
tapasztalat, hogy az érintetlen zárral ellátott kannákból vett minták között 
általában vízesés nem fordult elő, zsírhiány pedig 7,8%-ban, de ez sem haladta 
meg a 10%-ot. A kereskedelmi hálózatból vett mintáknak viszont 7,5%-a 
vizezett, zsírhiány pedig 11,8% -nál fordult elő.

A tejvizsgálatok értékelése arra is rámutat, hogy a minőségi tejnél a kifogá
solás alapjául szolgáló eltérés nagyobb, mint a kannatejnél. Ez, feltehetően, az 
előállító vállalatnál előforduló hanyagság következménye.

Határozottan javult a tejföl minősége az év folyamán, ami az előrecso
magolt áru előnyei mellett szóló bizonyíték, így kevesebb visszaélésre nyílik 
alkalom az árusításnál.

Érdekességként említjük meg, hogy a juhtúrónál gyakorta előforduló 
zsírhiányok okának federítésére fázisvizsgálatot végeztünk a Szövetkezetek 
Pestmegyei Értékesítő Központja felügyelete alá tartozó Tűzoltó-utcai juh
túró üzemben. A mintákat szállításra előkészített azonos gyártásból származó 
minden hordóból vettük, és megállapítottuk hogy az azonos gyártásból származó 
minták zsírtartalma elég nagy szórást mutat, tehát a keverésre a jövőben na
gyobb gondot kell fordítani. Emellett a zsírtartalom -  átlagában -  az előírásos 
érték felett van, azonban a víztartalmat a megengedett határ fölé állítják be.

A gabona, sütő- és édesipari termékek mintaszáma az előző évhez képest 
tekintélyesen megnőtt: 25,8%-kal. A kifogásolás mértéke nem sokat változott, 
az 1961. évi 15,1%-kal szemben 15,8%. A mintaszám növekedése elsősorban a 
kenyérminták számának emelkedéséből származik, amit a sok panasz és a 
kenyér népélelmezési jellege tett indokolttá. Előbbiekben már értékeltük a külön
böző mintavételi helyről származó kenyérminták kifogásolásának arányát, 
itt még annyival egészítjük ki, hogy az előbbiekből következően, a kereskedelem
ből származó kenyérminták 28,7%-a esett kifogás alá. Ez elsősorban a szállítás 
gyökeres javítására utal parancsolóan, továbbá arra, hogy a kereskedelmi 
hálózat boltvezetői éljenek minőségi átvételi jogukkal. Sajnálatos módon meg
nőtt a péksütemények kifogásolásának mértéke: 66,8%-kal nagyobb minta
számnál a kifogásolás mértéke 11,8%-ról 19,4%-ra nőtt. Á kifogások oka többsé
gében súlyhiány volt és éppen ezért a Fővárosi Tanács Élelmiszeripari Igazga
tósága az utóbbi időben nagy súlyt fektet a sütőüzemek ilyen irányú ellenőrzésé
re. A súlyhiány mellett zsírhiány fordult elő leggyakrabban, előbbi a kis péksü
teményeknél, utóbbi nagyobb finom pékáruknál. Nagy volumenben vizsgáltuk 
az előállított és forgalomba hozott fagylaltot, 19,9% ellen emeltünk kifogást, 
ez az 1961. évivel megegyezik. A kifogások oka legtöbb esetben a zsírhiány volt. 
Ennek két eredője van: egyrészt a termelésnél a fagylalt megfelelő keverésének 
hiánya, másrészt -  és sajnos ez a többség -  az árusításnál elkövetett tudatos 
visszaélés.
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Az állami édesipar termékeinél nagyobb hibák alig fordultak elő, annál 
több gondot okozott a magánszektor által gyártott különféle édesipari termék: 
keleti csemegék és keménycukorkák minősége.

A szeszes és üdítőitalok vizsgálatának mértéke 17,4%-kai emelkedett és nőtt 
a kifogásolt minták aránya is 12,3%-ról 15,8%-ra. Mint már az előbbiekben is 
utaltunk rá, a kifogásolás mértékének növekedése alapvetően a vendéglátó
ipari egységekben folytatott ellenőrzések eredményeiből ered. A szeszesitalok
nál a leggyakoribb hiba a vizezés, tehát tudatos visszaélés. Erre mutatnak a 
következő számok:

1961-ben 1962-ben
1-6%  közötti alkohol-hiány.................................  100 103
6% feletti alkoholhiány......................................... 92 99

(feltehetően vizezés)

fordult elő. Sajnos, ez is a visszaélések növekedésére utal. Egy-egy szórványos 
esetben találtunk olyan lezárt mintát a kereskedelmi hálózatban, amelynek 
50% helyett mindössze 1,5-4,0%  volt az alkohol tartalma, amiből arra követ
keztettünk, hogy tartalmát kicserélve visszazárták a palackot.

Nagyszámú borvizsgálatot végeztünk el a Fővárosi Tanács VB Kereskedel
mi Osztályának kérésére a kiszolgált bor és borhigítvány alkoholtartalmának 
ellenőrzésére és ez a széleskörű vizsgálat igen sok hiányosságot tárt fel, a kifogá
solás mértéke ezen a területen az előző évi 10,8%-ról 21,8%-ra nőtt meg. Ugyan
ilyen sok volt a kiszolgált söritalok térfogatcsonkítása miatt emelt kifogás, 
16,9%-ról 23,0%-ra emelkedett. A gyártó vállalatoktól származó bor és sör
minták ellen 1962 folyamán kifogás nem merült fel. Sajnálatos módon megnöve
kedett a szénsavas üdítőitalok ellen emelt kifogások mértéke, a vizsgált minták
nak 36,5%-a nem felelt meg a követelményeknek, míg előző évben ugyanez az 
érték csak 13,5% volt. Ez az emelkedés voltaképen egy rejtőző hibát fed fel. 
Ugyanis a vendéglátóiparnak a helyszínen hígított szörpök szárazanyagtartal
mánál a szabvány alól felmentése volt és ez a felmentés most megszűnt. így a 
helyszínen készített, hígított üdítőitalok is is a szabványos elbírálás alákerültek 
és ez sok hiányosságot tárt fel. Egyébként is sok volt a kifogás az üdítőitalok 
ellen; szénsavszegények, jellegtelen ízűek.

Igen nagy számban vizsgáltunk növényi konzerveket, az előző évhez képest a 
mintaszám 21,9%-kal nőtt, amit a konzervipar termelésének felfutása és az ebből 
származó megnőtt vizsgálati igény indokol. A kifogásolás mértéke az előző évi
hez képest lényegében nem változott és elég alacsony szinten van: 6,0%. Fel kel
lett hívnunk azonban a figyelmet arra, hogy a nagy tételt jelentő zöldborsó-ké
szítmények kifogásolásának mértéke, sajnos, nőtt, amit a feldolgozott nyers
anyag hibái okoztak elsősorban. Elég sok volt az elöregedett szemű, illetve már 
befülledt nyersanyag és így a tartósított zöldborsók között elég sok ízhibás, rom
lott, keményítő kiválásos árut találtunk*. A sűrített paradicsom mintaszáma 
közel másfélezerrel nőtt előző évhez képest, a kifogásolt minták aránya alig vál
tozott. Ebben az évben főként a szín és néha az állag ellen emeltünk kifogást. 
Nagymértékben javult vizsgálataink tanúsága szerint, megnövekedett minta
szám mellett a gyümölcsízek, jamok, továbbá a csemege uborka és egyéb savanyú
ságok minősége.

Végül a növényolajok, háztartásvegyipari és kozmetikai cikkek minőségéről 
néhány adatot és néhány szót. A minták száma 37,3%-kal nőtt, a kifogásolás mér
téke az előző évhez képest nem változott: 3,7%. Á növényolaj minősége ellen 
kifogás egész évben nem volt, az olajos üvegek külseje azonban már több kívánni
valót hagyott maga mögött. Valamennyi vizsgált margarin és keményített étel
zsír minta megfelelt, az előző évben tett sokszoros jelzésünk és a Növényolaj
ipari Igazgatóság erélyes intézkedései nyomán a Ni-tartalom egy esetben sem
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ment a megengedett határ fölé. Mosószappanok ellen a túltárolás során bekövet
kezett foltosodás miatt volt panasz. A pipereszappanok és borotvaszappanok 
kifogásolásának mértéke e csoport átlagos szintje alatt volt: 2,7%, de fel kellett 
vetnünk, hogy a pipereszappanok illata gyepge, jellegtelen, szükséges lenne a 
gyártásnál az illóolaj anyagnormáját emelni. Egyre több a burkolópapiros cso
magolásban levő' szappan, ami jelentős színvonal-emelkedés. A szintetikus mosó
szereknél még mindig sok a szóródó doboz, különösen azoknál, melyek a doboz
ban nincsenek még zacskóban is elhelyezve. Rúzsok, kendó'zó'szerek ellen kevés 
kifogás volt ebben az évben: 2,5%-a a mintáknak nem volt megfelelő. A krémek
nél és emulzióknál talált kifogások zöme az importált árukra vonatkozott.

A rendszeres és következetes ellenőrzés eredménye legjobban talán a presszó
kávénál mutatkozott. Az Intézet 1959-ben kezdett szélesebb körben foglalkozni 
a presszó-kávé ellenőrzésével. Azóta a presszókávé ellen emelt kifogások egy
ötödére csökkentek.

A vizsgált ízesítők, színezékek ellen úgyszólván alig volt kifogás. Csak enge
délyezett színezéket használnak fel és ez a múlttal szemben fejlődést jelent. Eb
ben az évben tovább folytattuk az egyes élelmiszerek: zöldségfélék, tej, csontok 
mesterséges rádióaktív kontaminációjának vizsgálatát. Érdekes összefüggéseket 
állapítottunk meg a többi között a mosott és mosatlan zöldségféle kontaminá
ciója között: a különbség mintegy nagyságrendnyi és a felszínen a szennyezettség 
eloszlása nem egyenletes. A szint egyébként a nemzetközi adatoknak megfelel 
és a veszélyküszöb alatt van.

Mint már a bevezetőben is említettük, nagyszámú ellenőrzést végeztünk a 
különböző termelőüzemekben és ezek nyomán számos javaslatot tettünk a mi
nőség javítására megóvására. Ennek a rövid beszámolónak a kerete nem engedi 
meg, hogy részletesen és elmélyülten ismertessük az Intézet rendkívül széleskörű, 
szerteágazó munkáját. Erről szól az Intézet 1962. évi jelentése, továbbá a radioló
giai vizsgálatokról szóló külön jelentés. Fentiekben csupán néhány számmal, 
adattal kívántuk plasztikusan érzékeltetni azokat a fontosabb megállapításokat, 
amelyeket az élelmiszerek nagyszámú vizsgálata során tettünk. Ügy véljük, 
ellenőrző tevékenységünk nem csupán szakmai feladat és nem csak szakmai fel- 
készültséget igényel, hanem éppen a feladatok differenciáltsága és komplex volta 
miatt közgazdasági, statisztikai, továbbá politikai ismereteket is. Az élelmiszerek 
minőségének ellenőrzése politikai feladat is, a jó élelmiszer, a kiváló minőség nem
csak táplálék, hanem hivatva van a szocialista rendszer fölényét is bizonyítani. 
A békés versengés az egymásmellettélés megvalósítása során ezt a területet is 
magában foglalja. Éppen ennek felismerésében az Intézeten belül továbbképző 
előadássorozatot szerveztünk ezeknek az ismereteknek az elsajátítására, kibő
vítésére, hogy a kitűzött célokat megfelelő szellemi felkészültséggel tudjuk ellátni 
és az egyre növekvő követelményeknek Intézetünk dolgozói a lakosság szolgá
latában, az ipar műszaki fejlesztésének előmozdításában meg tudjanak felelni.
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