
Az élelmiszerek minősége a fővárosban 1971-ben
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1971-ben a Fővárosi Élelmiszerellenőrző Intézet munkáját, ellenőrzési 
területeit, módszereit a MÉM koncepciója határozta meg, amely az élelmiszerek 
minőségének fejlesztését tűzte ki célul és ezen a célkitűzésen bellii a hatósági 
élelmiszerellenőrző hálózatot — ágazati felelősségén belül, mint szakmai irá
nyító — a fogyasztó érdekeinek védelmére kívánta összpontosítani (1). Az ilyen 
módon kialakult fogyasztócentrikus szemlélet természetesen a hatósági élelmi
szerellenőrzés alapgondolata volt minden időkben, hiszen nem véletlen, hogy 
a hatósági élelmiszerellenőrzés a lakosság választott testületének, a tanácsnak 
közvetlen irányítása alá tartozó szerve és mint ilyen, fogyasztó érdekeinek 
minden egyéb befolyástól mentes képviselője, ellenőre. Több tanulmányban 
mutattunk rá (2), (3), (4,), (5) annak a jelentőségére, hogy a hatósági ellenőrzés
nek ki kell terjednie az élelmiszertermelés,-forgalmazás minden területére és 
preventív jelleget kell öltenie, mert nemcsak a hiba feltárása és megtorlása, 
hanem megelőzése is feladata az ellenőrzésnek. Különösen a szocialista társa
dalomban kerül előtérbe az ellenőrzés segítő jellege, amely rokon a preventivi- 
tással: a leszűrt tapasztalatok és javaslatok átadásával a termelőknek és forgal
mazóknak, beleértve természetesen a szállítókat és raktározókat is, a hatósági 
ellenőrzés a minőségi hibák bekövetkezésének megelőzését szolgálhatják és kell, 
hogy szolgálják.

Vitathatatlan, hogy az élelmiszerek minőségét elsősorban a nyersanyag és 
a termelés, a technológiai előírások és anyagnormák, ezek színvonala, illetve 
ezek betartása határozza meg. A gyártás folyamán elrontott élelmiszer addig, 
amíg eljut a fogyasztóhoz, már jobb minőségű nem lesz, következésképpen 
a hatósági élelmiszerellenőrzésnek is elsődleges feladata a teljes spektrumban 
történő vizsgálat, tehát a nyersanyagtól elindulva, a gyártástechnológia szúró
próbaszerű ellenőrzése, a félkésztermékek vizsgálata és a gyári raktárban elhe
lyezett késztermékek vizsgálata. De nem kevésbé lényeges nyomonkövetni a 
készterméket a fogyasztóig, mert a termék minősége a szállítás, tárolás, forgal
mazás során előnytelenül megváltozhat és sok esetben meg is változik. Itt nem 
kizárólagosan a romlandó élelmiszerekre gondolunk, hanem arra a nagyszámú 
élelmiszerre, amely romlás nélkül is veszít a minőségéből, pl. a kenyér a hely
telen szállításnál. Ilyen meggondolások alapján alakul ki a teljes spektrumú 
ellenőrzés koncepciója és teszi indokolttá az élelmiszertermelés és -forgalmazás 
minden szektorának tervszerű, szervezett hatósági ellenőrzését.

A különféle társadalmi berendezkedésű államokban sajátos jelleget ölt 
a társadalmi rendszer arculatának megfelelően a hatósági élelmiszerellenőrzés 
és természetesen, a szocialista államban szocialista tartalmat kap. Az élelmiszer- 
ellenőrzés tartalma önmagában társadalmi vonatkozású, a társadalom jelle
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gével és szerkezetével dialektikus kölcsönhatásban áll. Az érdekazonosságok 
és érdekellentétek az élelmiszertermelés-forgalmazás és a fogyasztó között nap 
mint nap jelentkeznek, így többek között az optimális minőség és optimális 
gazdasági eredmény ellentéte. A hatósági élelmiszerellenőrzés, mint említettttik, 
alapvetően a fogyasztó érdekvédelmét szolgálja, de nem kevésbé jelentős, éppen 
szocialista tartalmából folyóan a megelőző jelleg és a minőség fejlesztését szolgáló 
tevékenység; a hibák feltárásán túlmenően tanácsokkal, javaslatokkal előmoz
dítani a termelés és forgalmazás színvonalának emelését. Ez utóbbi funkció 
azonban semmiképpen sem csökkentheti az első funkciót, tehát a hiba felderítése, 
okának megállapítása és közlése nem helyettesítheti, de nem is csökkentheti 
a törvény alkalmazásának szigorát.

Fenti gondolatmenetből következik, hogy az ellenőrzött szektorok, illetve 
gyártmánycsoportok aránya a gazdaság struktúrájának függvénye. A gazdasági 
szerkezetnek megfelelően változik a szükséges, tehát előírt ellenőrzések száma 
a termelőnél, a szállításban, a kereskedelemben, de ezek az arányok nemcsak 
a gazdasági struktúrának a változása, hanem egyéb okok miatt is változhatnak. 
A gazdasági reform kibontakozása szükségszerűvé tette, hogy az ellen
őrzések súlypontja a termelőhelyekre tevődjék át, részben azért, mert az önálló 
vállalati gazdálkodás magával hozhat olyan nyereségre való törekvést is, amely 
a minőség romlását okozza, részben azért, mert a lakosság ellátásának javítására 
belépő nem kisszámú szövetkezeti, mezőgazdasági és magán élelmiszerüzem 
termelési tradíciók nélkül, korszerű minőségellenőrző szervezet nélkül gyakran 
állít elő olyan körülmények között és olyan termékeket, amelyek a fogyasztónak 
nem felelnek meg. Nyilvánvaló, hogy a jelenlegi ellenőrzési arányokat kialakító 
indokok változhatnak és változnak, ami az arányok megváltoztatását teheti 
szükségessé. Többek között a vállalat belső minőségellenőrzésének fejlődése és 
szigorodása, a piaci verseny, beleértve a kereskedelem nyújtotta lehetőségeket is, 
növelheti a „self certification” súlyát, tehát az önellenőrzés nyújtotta minőségi 
bizonylatolást és garanciát, amikor a hatósági ellenőrzés súlypontja ismét más 
irányba fog tolódni. Kisebb változásokat magával hozhat az arányokban egy- 
egy szektor gyors fejlődése, vagy hanyatlása, egy-egy gyártmánycsoport minő
ségének váratlan és indokolatlan romlása és így tovább.

A jelenlegi gazdasági szerkezet indokolja az ágazati irányítás által meg
határozott 5/6 : 1/6 arányt a termelőhelyek és az egyéb szektorok között. 
Indokolt ez különösen akkor, ha tekintetbe vesszük, hogy főként a kereskede
lemre és vendéglátóiparra eső 1/6 ellenőrzési arány voltaképpen az előírt minta
szám mellett megmaradó szabad kapacitás terhére még növelhető. És ezt növelni 
is kell éppen a lakosság választott testületének, az Intézet közvetlen felügyeleti 
szervének, a Tanács Végrehajtó Bizottságának és egyes szakigazgatási szerveinek 
kívánságára, minthogy egyre nagyobb érdeklődéssel és ebből származó igénnyel 
kísérik az Intézet munkáját és kívánják felhasználni a fogyasztó érdekvédel
mében, a fogyasztó megkárosításának elkerülésére, megakadályozására. Az is 
igaz, hogy az említett szabad kapacitás az információs egységek bevezetése után 
az adott mintaszám esetében jelentősen csökkent, jelenlegi tapasztalataink sze
rint munkaerő-kapacitásunkat a mintaszám előírt mennyiségének betartása 
és egyéb — nem kisszámú feladat — kitölti.

Említettük, hogy a tanácsok igénye — igen helyesen és örvendetes módon — 
az ellenőrzések fokozására növekszik. Ez nem pusztán és nem kizárólagosan 
mennyiségi igény, nemcsak és nem elsősorban az ellenőrzések számának a növe
lését követelik meg az intézetektől és konkréten Intézetünktől, hanem a más, 
ugyancsak az élelmiszerellenőrzés valamilyen területén működő intézményekkel 
történő koordinált ellenőrzésnek kívánnak a tanácsok vezetői egyre nagyobb 
jelentőséget és méreteket adni. Ezzel az intencióval csak egyetérteni lehet, 
hiszen az ellenőrzés értéke megsokszorozódik és a felesleges, egymást átfedő

4



tevékenység minimálisra csökkenthető a tervekkel és eljárási szabályzattal 
koordinált ellenőrzésekkel. Csupán egy, — de nem elhanyagolható része a koor
dinált ellenőrzési rendszernek — a komplex ellenőrzés. Intézetünk az elmúlt 
esztendőben, és különösen annak második felében, kitűnő együttműködést 
fejlesztett ki a Fővárosi Tanács Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Főosztályával, 
annak Állategészségügyi Felügyelőségével, a Kereskedelmi Főosztállyal és annak 
Kereskedelmi Felügyeletével, nemkülönben a KÖJ ÁL-lal. Erre a Fővárosi 
Tanács VB-nak 93/1971. sz. határozata fel is szólította ezeket az intézményeket 
és 1972. május 10-i közös VB-előterjesztésiink, az ilyen jellegű ellenőrzés nagy 
fejlődéséről számolhatott be. Itt szeretnők megjegyezni, bár beszámolónk csak 
a fővárosi ellenőrzésekkel foglalkozik, hogy a Pest-megyei Tanács hasonló 
növekvő igényeket támaszt Intézetünkkel és a differenciáltabb, árnyaltabb ellen
őrzési szisztéma alkalmazásával kapcsolatban.

Úgy gondoljuk, a korszerű, a MÉM koncepciójával adekvát szemlélet kiala
kításához, amely az eredményes munka előfeltétele, még egy gondolatot szük
séges felvetni, ami egyébként az elmondottakból következik. Nevezetesen arról 
van szó, és ezt valamennyi intézeti, a hatósági élelmiszerellenőrzés hálózatában 
dolgozó munkatársban tudatosítani kell, hogy a feladat az e l l e n ő r z é s ,  
tehát nem mintavevő és élelmiszert vizsgáló intézményekről beszélünk, hanem 
ellenőrző intézetekről. Ez teljesen kézenfekvő, mégsem felesleges említést tenni 
róla, mert az elmúlt évtizedek (Intézetünkesetében 100 esztendő) gyakorlatában 
jobbára a mintavétel és a laboratóriumi vizsgálat,töltött be központi szerepet. 
Jelenleg pedig Intézetünk, és valamennyi hatósági intézet nemcsak nevében 
vált Élelmiszerellenőrző és Vegyvizsgáló Intézetté, hanem a feladat kijelölésében 
és megoldásában is.

Ellenőrzéseinket 1971-ben az elmondottak szemléletében végeztük és ta
pasztalatainkat az élelmiszerek minőségéről a fővárosban a következőkben 
foglaljuk össze. Meg kívánjuk jegyezni, hogy ellenőrzéseink mintavétellel és 
vizsgálattal jártak együtt, így alább következő beszámolónkban sok esetben 
a minták számát fogjuk az ellenőrzések száma h e l y e t t  használni,azonban 
szemléletünket és tevékenységünket az ellenőrzésről fent elmondottak hatá
rozták meg.

Az élelmiszerek minősége 1971-ben a fővárosban

Intézetünk a beszámolási időszakban 33 222 mintát vett és vizsgált meg, 
amelyből 30 117 minta volt értékelhető, a különbözeiként mutatkozó 3105 
mintát gyanú, vagy megbízás alapján, illetve egyéb ok miatt vettük.

A statisztikusan vett minták kifogásolási %-át alapul véve, az egyes szek
torokra (minisztériumi, tanácsi, mezőgazdasági, szövetkezeti, magánipar) 
a következő képet kapjuk:

állami ipar kifogásolási % -a .................  4,5
tanácsi ipar ..........................................  6,5
mezőgazd. ipar ........................................  13,8
szöv. ip a r ................................................  11,6
magánipar ..............................................  16,4

és ezeknek a súlyozott átlaga 5,4%, ami egyételműen utal arra, hogy a minták 
zöme (63%) a minisztériumi iparból került ki (1. és 2. táblázat).
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7. táblázat
Minisztériumi ipar termékei 1971. év Budapest

Vizsgált
m intaszám

(db)

Kifogásolt
mintaszám

(db)
Kif. %

1. B aro m fi......................................................... 1382 88 6,4
2. B o r .................................................................. _ — —

3. Cukor ............................................................ 313 17 5,4
4. Dohány ......................................................... 510 135 26,5
5. Édes ............................................................ 1898 • 44 2,3
6. O a b o n a ip a r................................................... 615 15 2,4
7. Hús ................................................................ 2290 128 5,6
8. Hűtő .............................................................. 1485 104 7,0
9. Konzerv ....................................................... 1351 83 6,1

10. Növényolaj ................................................... 322 18 5,6
11. Sör .................................................................. 1035 26 2,5
12. Szesz ............................................................. 207S 64 3,1
13. Tej .................................................................. 5628 68 1,2
14. Tészta ............................................................ 134 2 2,9
15. Fűszer, kávé, t e a ........................................ 447 19 5,0
16. H ázta rtásv eg y ip ar..................................... 438 104 23,7
17. Kozmetika ................................................... 494 19 3,8
18. Egyéb ............................................................ 489 0 0,0

2. táblázat
Tanácsi,  mezőgazdaság i,  szövetkezet i és magánipar termékei  1971. év Budapest

Tanácsi Mező-
gazdasági

Szövet
kezeti

Magán

*a

JD■a

£ ХЭТЭ

ХЭ•o

2 X)•o

X)

2 K
% X )*o

ХЭT3

2

1. B aro m fi..................................... 3 2 66,7 10 0 0,0 _
2. Cukrász ..................................... 362 33 9,2 — — — 17 5 29,4 74 17 23,0
3. É d e s ............................................ 14 1 7,1 _ _ — 46 0 0,0 51 11 21,5
4. Hús ............................................ _ _ _ 106 19 17,9 19 2 10,5 53 14 26,4
5. Malom ........................................ 46 2 4,7
6. Étkezési magvak .................... _ _ _ 156 34 21, S — — — 126 14 1 1,1
7. Növényi konzerv ...................... _ _ _ 104 7 6,7 136 25 18,4 194 32 16,5
8. Sütő ............................................ 31 13 184 5,9 12 0 0,0 66 6 9,1 5 0 0,0
9. Tészta ........................................ 70 3 4,3 169 13 7,7 — — — 87 27 31,0

10. Szesz .......................................... 1 1 100,0 6 2 33,3 48 0 0,0 — — —

1 1. Szikvíz, üdítő .......................... 206 23 1 1,2
12. Tej ............................................ _ _ _ — — — 58 0 0,0 119 3 2,5
13. Kozmetika ............................... — “ — 17 8 47,0

A minisztériumi ipar termékei tehát viszonylag kismértékben estek 
kifogás alá, zömmel 1-7%  között mozogtak. Tapasztalataink alapján célszerű 
fokozni az ellenőrzést az előrecsomagolt, darabolt baromfi, befőtt, pácolt- 
füstölt húsáruk, töltelékáruk, ecet, tehéntúró és tejes italok területén. Ezeknek 
a termékeknek a fejlesztése, minőségük javítása esetén az állami ipar kif. %-a 
tovább csökkenthető. Általánosságban nagyobb gondot kell fordítani ebben a 
szektorban az előírt árujelzések betartására.
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A tanácsi ipar, mely zömmel a sütőiparból és üdítőital gyártásból tevődik 
össze, ugyancsak kedvező képet mutat: 6,5% a kifogásolás. Ebben bizonyos 
fokig látszólagos javulást mutat a kenyér minősége, ugyanis az 1970-ben beve
zetett kenyérszabvány súlykövetelményei hirtelen növelték meg a hibák számát 
és ez most csökkenőben van.

A mezőgazdasági üzemek felszereltsége, szakmai színvonala, lehetőségei 
nagyban különböznek egymástól. Ez, továbbá az a körülmény, hogy gyártott 
termékek fajtái és összetétele igen különböző, akadályozza általános érvényű 
összefoglaló vélemény kialakítását tevékenységükről. Annyit megjegyezhetünk, 
hogy a növényi tartósított készítmények minősége általában kedvező, míg a 
húsipari termékeké nagyobb mértékben esett kifogás alá, főként technológiai 
hibák miatt. Az étkezési magvak (mák, dió) mintáinak 20%-a esett kifogás alá. 
Mindez arra enged következtetni, hogy a komplex ellenőrzéseket elsősorban 
ebbe az irányba lenne célszerű vinni, alapvetően alkalmazva a bevezetőben 
hangsúlyozott megelőző és segítőkészségét a hatósági ellenőrzésnek.

A szövetkezeti ipar középső mezőnyben elhelyezkedő kifogásolási %-át 
súlyhiányos kenyérminták, nem megfelelő összetételű húsipari töltelékáruk és 
hiányos árujelzéssel ellátott növényi tartósított termékminták okozták. Ugyan
azok az okok akadályozzák ennek a szektornak az átfogó jellegű értékelését, 
amelyeket az előző bekezdésben elmondottunk.

A magánipar kif. %-a a legnagyobb. Ennek alapját zömmel komplex ellen
őrzések, illetve a Csarnok-és Piacfelügyelőségek által beküldött minták adják. 
Főként a szabványellenesen ömlesztve árusított száraztészta, egyes búsipari 
termékek összetétele, meg nem felelő érzékszervi tulajdonságú tartósított 
növényi készítmények okozzák a nagy kif. %-ot. Érdekes, hogy az étkezési 
magvak közül csak fele annyit kellett kifogásolni, mint a mezőgazdasági üzemek 
hasonló termékeiből. A magániparból származó tejtermékek zömének összetétele 
megfelelt, és ez kétségtelenül pozitívum a mintegy tíz évvel ezelőtti helyzethez 
képest, amikor is az őstermelői tejfelek és más terjermékek igen nagy hányada 
esett kifogás alá.

A teljes spektrum áttekintéséhez alapvetően fontos a kereskedelmi tevé
kenység hatásának vizsgálata az élelmiszerek minőségére. Ennél az értékelésnél 
figyelembe kell venni, hogy a szavatossági időn belüli, előírás szerint tárolt és 
kezelt áru minőségéért az előállító felelős, központi rendelkezés alapján. Tehát 
a kereskedelemben folytatott ellenőrzéseink során vett minták 48,6%-os kifo
gásolási %-a zömmel a lejárt szavatossági idejű termékekre vonatkozik, illetve 
néhány esetben olyan élelmiszerekre, amelyeket meg nem felelő módon kezeltek. 
Mindez felhívja a figyelmet a lejárt szavatossági idejű termékek vizsgálatának 
a szükségességére, amit -  idevonatkozó rendelet szerint — a kereskedelemnek 
a hatósági ellenőrző intézménnyel el is kell végeztetnie, s csak abban az esetben 
tartható forgalomban a lejárt szavatossági idejű élelmiszer, ha ezt a vizsgálat 
eredménye lehetővé teszi. Sem a törvény, sem az etika nem engedi meg, hogy 
a kereskedelem kockázatát az értékcsökkent, illetve minőséghibás termékek áru
sításával a fogyasztóra terhelje át.

A vendéglátóiparban végzett ellenőrzések mintáinak 15,2%-a esett kifogás 
alá. Legnagyobb volt a kifogásolás a kimért sörök (38,0%) és a kimért üdítő
italok (35,6%) mintáinál, legkisebb a cukrászkészítményeknél (12,2%). A presszó
kávé 15,2%-os kifogásolása az elmúlt esztendőhöz képest ugyan javulást mutat, 
de el nem fogadható, hogy minden hatodik kávéital nem megfelelő. Mindez 
teljes mértékben indokolja a vendéglátóipar hatósági ellenőrzését, bizonyítja 
annak fontosságát.

Az importtermékek 7,4%-a nem felelt meg, a vizsgált mintaszám azonban 
eléggé kicsiny (610 minta). Változatlanul nehézséget okoz az importtermékek 
vizsgálatában, hogy ezekre a magyar szabványok nem kötelezőek, úgyszólván

3  É lelm iszervizsgálati Közlem ények 7



szállítmányonként változnak a minőségi kikötések és ezeket sok esetben nem is 
ismerik a hatósági intézetek, így a termékek minőségét a szerződésben előírtak
kal összehasonlítani nem tudják. Érdekes, hogy a legnagyobb mintaszámú 
importtermékek: a konzervek 2,3%-os kifogásolása úgy oszkik meg, hogy 
a növényi konzervek 6,9%-a nem felelt meg, míg a hús- és halkonzervek közül 
egy sem esett kifogás alá. Talán annyit kell ehhez hozzáfűzni, hogy a növényi 
konzervek kifogásolása a nemzetközi szokványnak (AQL = 6,5%) megfelel. 
A viszonylag ugyancsak nagy mintaszámmal szereplő importált szeszesitalok 
kifogásolási %-a igen nagy volt: 25,2%, ami onnan származik, hogy egy kül
földi cég hazánkban nem engedélyezett színezéket használt, de több esetben 
kifogást kellett emelni az összetétel és az érzékszervi tulajdonságok ellen is.

Az egyes termékcsoportok ellenőrzése más nézőpontból világít rá a termékek 
minőségére.

A baromfiipari termékek közül 1411 mintának 6,5%-a nem felelt meg, a min
ták 96%-a az állami ipar termékeiből származott. Érdekes, hogy a kifogásolási % 
a termék bonyolultsági fokával nő, mert a baromfikonzerv 1,0%, az előhűtött 
belezett csirke 4,5%, addig a darabolt baromfi 15,1% kifogásolást mutat. 
A hibák főként a tisztítás hiányosságaiból, meg nem felelő osztályba sorolásból 
és jelölési hibákból származnak. Nem kis mértékben befolyásolja károsan a mi
nőséget, hogy az értékesítés körülményei sok esetben rosszak, a hűtőlánc és a 
hűtőkapacitás hiányzik. Véleményünk szerint mielőbb megoldandó az előhűtött 
csirkék gépi szárítása is.

A cukorminták 5,3%-a esett kifogás alá, ennek 80%-át a nagyobb hamu- 
tartalom okozta, gyakori a porcukor csomósodása és a kockacukor megenge
dettnél nagyobb málási ideje. Érdemes megjegyezni, hogy előfordult olyan — 
nem gyári csomagolású — minta, amelyben búzadarával keveredett a cukor, 
ami nyilvánvaló gondatlanságra mutat.

Az édesipar termékeiből 2117 mintát vizsgáltunk, amelynek 97%-a a ter
melésből származott, az állami ipar mintáinak 2,3%-a, a tanácsi iparéinak 
7,1 %-a, a magánkisiparosok mintáinak 21,3%-a esett kifogás alá. Legtöbb ki
fogás a csokoládés darabáruk ellen merült fel, ezek mintáinak 5,3%-a nem felelt 
meg, míg a cukorkának csupán 0,9%~a. A minőségjavulás a bázisidőszakhoz 
képest csak látszólagos, ugyanis az ipar szabványainak jelentős része diszpozi- 
tívvá vált, tehát a termék jellemzőit az ipar és a kereskedelem közötti megálla
podás határozza meg. Vitatható ebben az esetben, hogy a fogyasztó érdekei 
mennyire vannak biztosítva. Kétségtelenül javult a lisztesáruk minősége, 
összetételük ellen kifogás nem merült fel. A cukorka, kakaópor, keksz és lisztes
áruk érzékszervi tulajdonságai okozták a kifogásokat, összetételük nem. A sza
loncukor összetétele a kifogások 1/3-át tette ki, a csokoládéfélék kifogásainak 
80%-ánál értékszervi hibák szerepeltek, minőségük romlott. A csokoládéáruk 
között főként a hőérzékenyek voltak hibásak. Nem árt megemlíteni, hogy a lisz
tesárukkal való ellátás a kereskedelemben nem kielégítő, különösen a sóssüte
mény választékhiányos. Elég sokszor található törmelékes áru az üzletekben, 
szakboltokban és élelmiszerüzletekben egyaránt, gyakori a szavatossági időn 
túl tárolt díszdoboz. El kell ismerni, hogy a csomagolás határozottan szebb lett.

A gabonafeldolgozó ipar termékei alig estek kifogás alá: 1,0-2,0% a kifogá
solási arányszám, ellenőrzéseink során az év első hónapjaitól eltekintve idegen ízű, 
dohos lisztet nem találtunk.

Húsipari termékeink 2775 mintájának 6,6%-a esett kifogás alá, ami az előző 
év 7,0%-ától szignifikáns eltérést nem mutat. A kifogások egy része érzékszervi 
tulajdonságok miatt következett be (szalonnafélék, vörösáruk), de a nagyobbik 
részt az összetételi hibák tették ki (nagyobb sótartalom a füstölt pácolt áruknál), 
a kifogásolt töltelékáru minták 84%-ának nem felelt meg az összetétele (hús
szalonna arány hibája az angol szalonnánál stb.). A termelői minták 93%-a
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származott az állami iparból, a nem állami szektor kifogásolt termékei között 
elsősorban a rossz hús-szalonna arányú angol szalonna,nem megfelelő összetételű 
sajt, hurka, kenősáru és töltelékáru, végül nagyobb sótartalmú pácolt füstölt 
termék szerepelt. A húsáruellátás nem rossz, de a választék terítése nem ki
elégítő és új termék alig-alig fordul elő. Különösen hiánycikk a szalámi és a gyulai 
kolbász, főként nyáron. Sok nehézséget okoz a minőség megóvásában, hogy az 
üzletekben a tárolási körülmények nem kielégítőek és az áruátvételt az üzleti 
dolgozók nem végzik kellő körültekintéssel, inkább a mennyiség mérése, mint 
a minőség vizsgálata van figyelmük középpontjában. Még annyit érdemes meg
jegyezni, hogy a vidéki üzemekből a fővárosba szállított húsáru — tapasztala
taink szerint — valamivel gyengébb minőségű, mint az itt gyártottaké. Ezt 
nemcsak az előállítás hibája (pl. túlsózás) okozza, hanem a szállításé is.

A megvizsgált 1485 hűtőipari termékminta 7,0%-a esett kifogás alá. 
Legtöbbször jelölés (40%), érzékszervi tulajdonságok (30%) és az összetétel 
hibái miatt (20%) kellett kifogást emelni. Sokat fejlődött a csomagolás tech
nikája és minősége. Hiba, hogy egyes hűtőipari termékek tartósan hiánycikknek 
tekinthetők, pl. a málna, szamóca, sóskakrém, szilvásgombóc, állati belsőségek
ből készült ételek. Nagy baj, hogy a fővárosi üzletek jelentős részében hiányzik 
a hűtőpult, ami az áruterítésben okoz nehézségeket. A jelzések gyakorta hiányo
sak, vagy olvashatatlanok a hűtőipari termékeken.

A lakosság ellátásában egyre nagyobb jelentőségű konzervipar termékeiből 
2438 mintát vizsgáltunk és ezeknek 6,1%-a nem felelt meg. A növényi konzervek 
kifogásolási arányszáma nagyobb: 7,3%, amíg a hús-, hal-ételkonzerveké 4,6%. 
Változatos a kifogásolások oka is: a gyümölcs és főzelékkonzervek érzékszervi 
tulajdonságai, a gyümölcsízek és gyümölcslevek összetétele, a befőttek súly
hiánya okozza a kifogásokat. Igaz, hogy a kifogásolások alakulásához nem kis 
mértékben járult hozzá az uborka — termesztési és időjárási okok miatt — ke
serű íze, meg a zöldborsó szemkeménysége is. Nőtt a kereskedelemben előforduló 
lejárt szavatossági idejű konzervek mennyisége, erre mind a termelőknek, mind 
a forgalmazóknak fel kell figyelniök.

A növényolajipar 334 mintájának 5,5%-a nem felelt meg.
A söripari termékek 1145 mintáját vizsgáltuk, az állami ipar mintái 90,4%- 

ot tettek ki és ezeknek 2,5%-a esett kifogás alá. A kifogásolt sörminták zöme 
a vendéglátóiparból került ki, erre az előbbiekben már utaltunk. Érdemes meg
említeni, hogy a kifogásolások az állami ipar termékeiből kizárólag a Kinizsi 
sör ellen merültek fel (6,5%) zavarosodás, üledékképződés miatt. Javult a töltés, 
de romlott a címkézés. Nem egyszer fordult elő a nyár folyamán sörhiány, még 
az import sem tudta ezt a nehézséget megoldani, de hozzájárult a választék 
bővítéséhez.

A 3234 megvizsgált sütőipari mintának 6%-a esett kifogás alá. Ezeknek 
a mintáknak a zöme (97,4%) a népgazdaság konstrukciójának megfelelően a 
tanácsi iparból került ki. A legtöbb kifogás a kenyérnél fordult elő: 6,9%, míg 
a legkevesebb a vizes fehértermékek ellen: 4,7%. A kenyér kifogásolásának növe
kedése (1970: 4,5%) és a péksütemények kifogásolásának csökkenése (1970: 
11,6%, 1971: 4,7, ill. zsíros fehérárunál 6,1 %) részben a szabványmódosítások 
következménye. A kenyérszabvány hatására már utaltunk a tanácsi ipar érté
kelésénél, a péksüteményeknél pedig az új szabványban meghatározott zsírtar
talom tűrésértékére kellett a sütőiparnak beállnia. Mindennek is következménye, 
hogy a vizes fehértermékek kifogásolásának 50%-át a kis térfogat, 40%-át súly
hiány, 10%-át érzékszervi hiba okozta. A zsíros fehértermékek kifogásolásánok 
60%-át az összetétel, 28%-át érzékszervi hiba, és csak 12%-át okozta súlyhiány. 
A sütőipari termékek súlyhiánya tapasztalataink szerint csökkenő tendenciát 
mutat. Sajnálatos azonban, hogy a fogyasztók által követelt és végre megvaló
sított 1 kg-os kenyér gyártott mennyisége állandóan csökken, hiba, hogy rozs-
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cipó igen kevés van forgalomba és az egészséges táplálkozáshoz szükséges teljes 
őrlésű lisztből készült kenyér egyáltalában nem kapható.

A 483 tésztaipari mintának a különböző szektorok szerint igen változó a ki
fogásolási %-a. Az állami ipar mintáinak 2,9%-a, a tanácsi iparból származók 
4,3%-a, a mezőgazdasági iparban előállított 7,7%-a és a magánipar mintáinak 
31,0%-a esett kifogás alá. Ez utóbbi döntő mértékben a kimért, nem csomagolt 
árusítás miatt következett be, kis arányban a tojás hiánya miatt. Az állami 
ipar termékei főként főzési tulajdonságaik miatt estek kifogás alá, míg a mező- 
gazdasági és a tanácsi ipar kifogásolt termékei jórészt tojáshiányosak voltak.

A szeszipar 3035 mintáját vizsgáltuk meg, ezek 97%-ban az állami ipar 
termékei voltak, és az 1970. évi 2,1%-ról 3,2%-ra emelkedett a kifogásolás aránya. 
Romlott egyes brandy-к és ginek minősége, megfelelő minőségű borpárlat, illetve 
boróka hiánya miatt. Rendkívül gyenge volt a kisüsti gyümölcspálinkák minő
sége, valamennyi szektorban, amihez hozzájárult a nyersanyag rossz minősége, 
a berendezések elavultsága. Gyakori volt a térfogathiány, főként az üvegméretek 
egyenetlensége miatt és a régi címkék okozta jelzéshiányosság. Ritka volt az 
alkoholtartalom-hiány. Kedvező a fogyasztói igények kielégítésére, hogy a minia- 
tűr-palcakok mennyisége — új gépsorok beállításával — nőtt, a csomagolás 
pedig fejlődött a csavaros zárás kiterjesztésével (Rollverschluss) valamennyi 
palackméretre. Ugyancsak a fogyasztói igények jobb kielégítésére megjelentek 
az 1SOLABELLA cég szabadalma alapján hazánkban gyártott vermouth-félék. 
A szesziparhoz tartozó ecet minősége ellen, különösen a csomagolás miatt, sok 
kifogás merült fel: használhatatlan volt a tépőzár, a légtér hiányzott és ennek 
folytán túltöltöttek voltak a palackok.

Az 5883 tejipari mintának mindössze 1,2%-a esett kifogás alá, ez igen nagy 
javulást jelent az 1970. évi 3,3%-kal szemben. A csekély számú kifogás 88%-ban 
összetétel miatt, 2,2%-a érzékszervi hibák, 4,8%-a pedig jelölési hiányosságok 
miatt következett be. Tejesitaloknál a zsírmentes szárazanyag hiánya, tehén
túrónál a nagyobb víztartalom, ízesített krémtúrónál a zsírtartalom hiánya 
miatt emeltünk kifogást. Javaslatainkkal felhívtuk a tejipar figyelmét is pl. 
a polipack-tej külső szennyezettségének megszüntetésére, ennek nyomán intéz
kedések születtek. Összességében tekintve, a tejipar minőségjavító tevékenysége 
feltétlenül pozitív és az átlag fölé emelkedik.

Szólnunk kell még a fűszerekről, kávéról, teáról. A fűszerpaprika minősége 
általában megfelelt, bár mintáinak egyötöde kifogás alá esett, ezek azonban 
a kereskedelemben vett lejárt szavatossági idejű termékek voltak.

Fel kell azonban hívni a figyelmet arra, hogy néhány, a húsiparból származó 
paprika minta hamutartalma a megengedettnél nagyobb volt, ami a nyersanyag 
hiányos mosására vall. A minták 35%-ának mikrobiológiai tisztasága sem volt 
kielégítő.

Egyéb fűszerek 4,4%-a esett csupán kifogás alá és ez főként a tasakok ragasz
tási hibájából, vagy súlyhiányból adódott. Felhívtuk a figyelmet arra, hogy 
a húsipar nem őrli kellő finomságúra a fűszereket, ami a hatásfokot rontja. Nem 
haladhatunk el szó nélkül amellett, hogy a vizsgált fűszerminták 56%-a esett 
mikrobiológiai (nempatogén) kifogás alá. A pörkölt kávé minták kifogásolása 
1,0% alatt volt, a tavalyi színvonalhoz képest változás nincs. Változatlan hiba, 
hogy egy-egy fajtán belül a lényeges érzékszervi tulajdonságok (íz, illat) jelentős 
mértékben ingadoznak. Ez nemcsak a keverék összetételének változásából, 
hanem a pörkölés eltéréseire és a tárolásra is visszavezethető, így a minőség 
és az ár között nincs meg az összhang. Kétségtelen, hogy a csomagolás egyre 
kuffljúráltabbá válik. A versengés a Magyar Édesipar és a Compack Vállalat 
között a pörkölt kávé minőségére és választékának bővítésére a fogyasztó hasz
nára előnyösen hatott. A tea minősége megfelelt, de idegen anyaggal való 
szennyezettség miatt a minták 8%-a esett kifogás alá.
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A dohányipar tételmintáinak (510 minta, 105 tétel) 26,5%-a nem felelt 
meg. A leggyakoribb hiba a kihullás és a kitöltési hiba. Legnagyobb a kifogá
solási arány a Terv cigarettáknál, amelyeknek minden mintázott tétele kifogás 
alá esett, a Munkás, Lottó, Mátra, Harmónia, Fecske, Gitár, Pálma, Daru 
cigaretták 25 —50%-a esett kifogás alá.

Intézetünk a 6/1969. Korín. sz. rendelet 2. § (4) szerint a Fővárosi Tanács 
VB. Ipari Főosztályának felkérésére az 1/1969. NIM sz. rendelet előírásai alapján 
végzi a kozmetikumok vizsgálatát a háztartásvegyipari készítmények vizsgála
tával együtt. Az előbbi termékekből 511 mintát vizsgáltunk és ezeknek csupán 
3,8%-a esett kifogás alá, az 1970. évi 7,5%-kal szemben, míg a háztartásvegyipari 
készítmények 438 mintájának 23,7%-a nem felelt meg, szemben az 1970. évi 
7,4%-os kifogásolással. A mosóporok szemnagysága, összetétele miatt volt 
a legtöbb kifogás, míg a kozmetikai készítmények néhány összetételi, illetve 
színhibája mellett főként a jelzési hiányosságok adtak kifogásra okot.

Mikrobiológiai osztályunk elsősorban a szakmai osztályok számára végzett 
vizsgálatokat, azonban ezenkívül 499 statisztikusan vett minta mikrobiológiai 
sajátosságait is megvizsgálta. Ezek közül 24,3% esett kifogás alá az OÉTI 
normatívák szerint. Ez az eredmény felhívja a figyelmet az élelmiszerek mikro
biológiai (nempatogén) vizsgálatának fontosságára. Például a Szegedi Paprika
feldolgozó Vállalat REKORD zöldségleves szárítmány mintáinak 20%-a, 
a szénsavas üdítőitalok 14,7%-a, sörminták 23,5%-a, a kereskedelemben mintázott 
fűszerek 34,6%-a, a húsiparban mintázott fűszerek 54,8%-a esett kifogás alá. 
Nagy volt a zsemlemorzsa-minták penész-száma, a vendéglátóipar cukrász- 
süteményeinek a mintáiból 50% esett kifogás alá.

Műszeres analitikai osztályunk alapvetően szolgáltatásokat végzett szakmai 
osztályainknek rutinjellegű vizsgálatokkal. Dobozos húskonzervek óntartalmát 
polarográfiás, cukor hamutartalmát konduktometriás, oldószer összetételt 
gázkromatográfiás, wofatox típusú vegytiletek kimutatását csomagolóanyagok
ban, növényvédőszer maradékok kimutatását, halakban felhalmozódott higany- 
vegyületek kimutatását, koffeintartalom meghatározását spektrofotometriás 
módszerekkel végezték el sok egyéb mellett. Ezenkívül nem kisszámú, a vizsgálati 
módszerek fejlesztését szolgáló tanulmányt készítettek el, pl. zsírfrakció 
összetételének meghatározására gázkromatográfia!, ugyanezzel a módszerrel 
a lecsókolbász zsiradékösszetételének vizsgálati módszerére, a tej száraz 
anyagának zsiradékösszetételére, pálinkák minőségének sorozatvizsgálatára. 
Nem érdektelen a szorbinsavtartalom meghatározására szolgáló spektrofoto
metriás eljárás sem.

Radiológiai osztályunk ebben az esztendőben is folytatta vizsgálatait, az 
eredmények nem mutattak a radioaktív szennyezettségben lényeges változást. 
A rutinvizsgálatok mellett nagyszámú metodikai munkát végeztek el: gamma 
spcktrometriás mérőrendszer vizsgálatát, új ólomtorony konstrukció alkalmas
ságát, kémiai és radiokémiái elválasztási módszereket dolgoztak ki.

Az ellenőrzések eredménye

Az ellenőrzések, mint azt a bevezetőben kifejtettük, nem öncélúak, a fo
gyasztó védelmét szolgálják, tehát le kell mérnünk, hogy ellenőrzéseink milyen 
következményekkel jártak, milyen megtorló intézkedések születtek és milyen 
eredményt nyújtottak a minőség megjavítására. Az Intézet részéről folyamatba 
tett intézkedéseket a 3. táblázat tartalmazza

A tárgyidőszakban 1035 üzemellenőrzést, a kereskedelemben 2372 ellen
őrzést, a vendéglátóiparban 551 ellenőrzést végeztünk. Összesen 2344 mintát 
kifogásoltunk, a termelői szavatosságon belül 1428, a kereskedelem hibájából
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3. táblázat
A kifogásolt  minták megoszlása  szektorok és szankciók  szerint 1971 évben

(Összes szankcionált m inta = 100%)

Figyelmeztetés Fegyelmi Szab. sért. Összesen

B a ro m fi............................... 3,2 0,1 3,3
B o r ........................................ _ — — —

Cukor ................................... 0,7 — 0,1 0,8
Dohány ............................... 6,5 — — 6,5
É d e s ...................................... 1,2 — 1,0 2,2
Gabona ............................... 0,4 — 0,4 0,8
Hús ...................................... 5,3 1,1 0,6 7,0
Hűtő ................................... 4,6 — 0,4 5,0
Konzerv ............................. 2,7 1,7 1,3 5,7
Növényolaj ........................ 1,0 — 0,1 1,1
Sör ........................................ _ 0,3 0,9 1,2
Szesz ................................... 0,9 — 2,2 3,1
T e j ........................................ 0,4 — 2,9 3,3
Állami ipar ........................ 26,9 3,1 10,0 41,0

Sütő ...................................... 2,2 _ 7,4 9,6
Szesz, ü d í tő ........................ _ — 1,2 1,2
Tanácsi ipar ...................... 2,2 - 8,6 !0,S

(Mg TSZ ............................... 2,4 - 4,4 6,8

S zö v e tk eze t........................ 0,9 - 1,3 2,2

(Magán i p a r ........................... 1,3 - 3,3 4,6

Egyéb te rm .......................... 6,8 - 0,1 6,9

Kér. és vendéglátóip. . . . 7,2 - 21,5 28,7

Mind összesen: ........... 47,7 3,1 49,2 100,00

190, a vendéglátóiparéból 407 és gyanú alapján 319 mintát. Hatósági intézkedés 
2085 minta esetében történt. A szankcionált minták 41%-a nem állami iparból 
származott, ezek 3/4 részénél figyelmeztettük a vállalatot, illetve javaslatot 
tettünk a fegyelmi eljárásra, 1/4 részüknél indítottunk szabálysértési eljárást. 
Ez az egyes iparágak sajátosságainak függvénye, a törvényes előírások, az alkal
mazott minőségi konvenciók, a vizsgált termékek, a szabványok hatálya és a 
tapasztalt hibák fajtája, nagysága befolyásolja.

A tanácsi iparból a szankcionált minták 10,8%-a származik. Ebben a szek
torban az esetek 3/4 részében indítottunk szabálysértési eljárást. Ehhez hozzá
járult ennek a területnek a viszonylag szűk termékválasztéka, továbbá a szűk- 
körű termékek fontossága az ellátásban és a represszív (hamisítási törekvéseket 
elfojtó) tradicionális szándék.

A mezőgazdasági üzemek termékeinél 1:2, a szövetkezeteknél 1:1, a 
magánipar termékeinél 1 : 3 volt a figyelmeztetés és szabálysértési feljelentés 
aránya. A represszív szándék itt is elkerülhetetlen.

Sok esetben csak figyelmeztetésre van lehetőségünk a hibák sokrétűsége, 
viszonylag kis mértéke, vagy az állami előírások hiánya miatt. így pl. a ház
tartásvegyipar, a kozmetikai ipar, a belkereskedelmi fűszer-, kávé-, teakiszerelő 
tevékenység esetében a jelenlegi rendeletek szerint csupán figyelmeztetést alkal
mazhatunk.
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A kifogásolt minták mintegy 30%-a lejárt szavatossági idejű, csökkent 
értékű, nem megfelelően kezelt kereskedelmi mintákból és térfogatcsonkított, 
súlyhiányos, hamisított vendéglátóipari termékekből származik. Ez egyértel
műen bizonyítja a bevezetőben már említett koordinált és komplex ellenőrzések 
folytatásának, kiszélesítésének szükségességét.

Tapasztalataink azonban arra is utalnak, hogy fokozott mértékben kell 
alkalmazni, elsősorban a termelőhelyekkel szemben a szokásos konvencionális 
szabálysértési eljárásokon túlmenően az egyéb törvényadta szankcionálási eljá
rásokat: a nyereségelvonást, prémiumelvonást, gazdasági bírságot. Ugyanis 
a megelőző, preventív szándék mellett — nem mellőzhető a megtorlás sem, a 
szabálysértési eljárás lefolytatása és határozata pedig egy-egy termelőüzem 
esetében korántsem szolgáltat olyan eredményt és hatást, amely a vállalatot, 
annak kollektíváját visszatartaná a jogtalan nyereség szerzésétől, vagy attól a 
hanyagságtól, amellyel a fogyasztókat károsítja meg. A hagyományosan rep- 
ressziv intézkedések a kisüzemekben, kereskedelemben, vendéglátóiparban 
viszont változatlanul alkalmazhatók és alkalmazandók, ezeknek preventív 
jellege az elfojtás mellett úgy jelentkezik, hogy a büntetés valószínűsége és súlya 
visszatartja szándékuktól a tudatosan nyerészkedni vágyókat és hamisítókat

Intézetünk kapcsolatai, tevékenysége és feladatai

A szakmai irányítást a fennálló rendelkezések értelmében a MÉM végzi, 
ezt a Termelés és Műszaki Fejlesztési Főosztályának Minőségfelügyeleti és Szab
ványügyi Osztálya gyakorolja, részben az Élelmiszerellenőrző Intézetek Központi 
Irodáján keresztül. A kiadott központi rendelkezések lehetővé tették a hagyo
mányosan jó kapcsolatok továbbfejlesztését a megyei Élehniszerellcnőrző és 
Vegyvizsgáló Intézetekkel. A kapcsolatok szorosabbá és közvetlenebbé váltak, 
a hírközlés minden eszközét igénybevéve élő és ennek következtében eredményes 
együttműködés alakult ki az intézetek között. Ez az egyes helyeken feltárt 
hibák és a fogyasztóra háruló veszélyek megszüntetésére terjed ki főként, de 
nincs kisebb jelentősége a vizsgálati módszerek tapasztalatcseréjében és ilyen 
módon a szellemi színvonal fejlesztésében sem. Intézetünkben is, nyilván másutt 
is, gyakori a hospitálás, a vendégkutató, vendégtanulmányozó.

Elvi szilárdságunk és szigorú, de a törvényt feltétlenül betartó tevékeny
ségünk következményének tekintjük jó kapcsolatainkat a budapesti vállalatok 
vezetőivel, akik szigorunk mellett nyilvánvalóan érzik és tapasztalják segítő- 
szándékunkat a hibák megelőzésében való együttműködésben. Hasonlóan kon
struktív kapcsolatunk az iparági központi laboratóriumokkal is, a kölcsönös 
segítség és fejlesztés jegyében.

Már utaltunk arra a bevezetőben, hogy a közvetlen felügyeletet gyakorló 
Fővárosi Tanács VВ nagy érdeklődéssel és növekvő igényekkel kiséri figyelemmel 
munkánkat, illetve annak eredményeit. A VB. szakigazgatási szerveivel való 
kitűnő kapcsolatunkra ugyancsak utaltunk már, de meg kell ismételni, hogy 
együttműködésünk a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Főosztállyal, a Kereske
delmi Főosztállyal és az Ipari Főosztállyal, továbbá a fővárosi Képi Ellenőrző 
Bizottsággal gyakori, élő és a koordinatív ellenőrzés célkitűzéseink megvalósítását 
szolgálja. Ugyancsak egyre jobban fejlődik ki közös munkánk az Állategészség
ügyi Állomással, a KÖJÁL-lal, a Budapesti Kereskedelmi Felügyelőséggel, 
a Piacfelügyelőség kirendeltségeivel.

Számos egyéb országos intézménnyel való együttműködést építettünk ki, 
elsősorban a Magyar Szabványügyi Hivatallal. Talán nem érdektelen, ha meg
jegyezzük, hogy Intézetünk dolgozói 4 szabvány szakértőbizottságban töltenek
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7. organogram
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be elnöki tisztet és 22 szakbizottságban tagok. Ezenkívül tagjai 4 ISO és 1 FAO 
bizottságának, illetve 2 fő a FAO Nemzeti Bizottsága Szabványügyi Szakbizott
ságának tagja.

Igen szorosak kapcsolataink a Központi Élelmiszeripari Kutató Intézettel, 
a Joliot-Curie Sugárbiológiai Intézettel, az Orvostudományi Egyetem Gyógy
szerkémiai Intézetével és Kémiai Intézetével, a Műszaki Egyetem Élelmiszer
kémiai Tanszékével és Mezőgazdasági Kémiai Technológiai Tanszékével. Jól 
alakultak nemzetközi kapcsolataink is, különösen a prágai intézettel, de sok más 
társintézettel is, amelyeknek munkatársai Intézetünkbe látogattak, illetve ahol 
a mi dolgozóink jártak.

Beszámolónk a fővárosi élelmiszerek minőségéről szól, így Intézetünk belső 
életére, úgy véljük, nem kell kitérnünk.

Utalnunk kell azonban arra, hogyan kívánjuk fejleszteni ellenőrző tevékenysé
günket a Párt és a Kormány határozatainak betűszerinti, de még inkább szelle
mének megfelelő végrehajtására, a fogyasztó fokozott érdekvédelmére.

Szükségesnek láttuk az Intézet szervezetének némi módosítását annak 
érdekében, hogy az országosan kialakított ipari ellenőrzési profilokhoz az 
Intézeti osztálytagozódás is jobban illeszkedjék. Az 1972. január 1-ével életbe
lépő új szervezeti felépítését az 1. organogram tartalmazza.

Növelni fogjuk a tanácsi, mezőgazdasági és szövetkezeti üzemek ellenőrzésé
nek gyakoriságát, ennek során a komplex ellenőrzések számát a VB. illetékes 
szerveivel együtt.

Továbbfejlesztjük az érzékszervi bírálatok rendszerét és módszereit a BME 
Élelmiszerkémia Tanszékének előadássorozata és a széles körű szakirodalom 
tapasztalatai alapján.

Tapasztalatainkat fokozottan fogjuk felhasználni az érdekeltek tájékozta
tását szolgáló gyorsjelentések tartalmának és színvonalának emelésére.

Dolgozóinkat meghatározott rendszer szerint tanulmányútra küldjük 1 — 3 
havi időtartamra a munkájuknak megfelelő iparág egy-egy vagy több válla
latához.

Havi munkaterveinket a beszámolóban és 1971. évi működésünk során 
felmerült valamennyi szempont figyelembevételével állítjuk össze és hajtjuk 
végre.

Megkíséreltünk átfogó képet adni az élelmiszerek minőségének alakulásáról 
fővárosunkban 1971. év során. Természetesen a főváros élelmiszerellátását, 
pontosabban ezeknek az élelmiszereknek a minőségét nem lehet a népgazdaság 
egészéből, az országos képből kiszakítva nézni, ezt a dialektikus szemlélet nem is 
engedi. Tekintetbe véve azonban, hogy az országos hatósági élelmiszerellenőrző 
hálózat összes mintaszámának mintegy felét Intézetünk vizsgálatai teszik ki, 
továbbá azt, hogy 2 millió lakos ellátásának minőségéről számoltunk be, végül 
figyelemmel arra, hogy a főváros élelmiszerellátásában nem kis szerepet töltenek 
be fővároson kívüli élelmiszertermelők, úgy gondoljuk, e beszámolóból leszűr
hető tapasztalatok nem korlátozódnak kizárólagosan a fővárosi élelmiszerminő
ségre. És, ha ez így van, akkor ez is szerény hozzájárulást jelent a hatósági élel
miszerellenőrző hálózat célkitűzésének magvalósításához: a fogyasztó védelméhez.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Élelmezésipari Tudományos Egyesület Mikrobiológiai Szak
osztálya pályázatot hirdet.

A pályamű ismertethet az élelmiszeripari mikrobiológiával kapcsolatos 
olyan munkát, amely technológiai, módszertani, higiénés vagy valamilyen elmé
leti kérdést tárgyal. A dolgozatban ismertetésre kerülhet a szakirodalmi adatok 
alapján feldolgozott anyag is vagy saját kísérleti eredmény.

A dolgozat színvonala a tudományos értekezések általánosan ismert követel
ményeinek feleljen meg. Terjedelme legalább 20 oldal legyen.

Pályázhatnak az 1973-ban végző hallgatók és az 1968-nál nem korábbi 
eredetű diplomával rendelkezők.

Pályaműként benyújthatók a fenti időszakban írt szakdolgozatok, diploma- 
munkák vagy külön erre a célra készített dolgozatok, amelyek még pályadíjat 
nem nyertek.

A pályázat jeligével vagy jelmondattal adandó be 2 példányban. Szakdolgo
zat vagy diplomamunka esetén a szerző neve és az intézmény, ahol készült, tör
lendő.

A pályázat beadási határideje 1973. október 15. A pályázatot a MÉTE 
Titkárságára (Budapest V., Akadémia u. 1-2., III. em.) kell eljuttatni szemé
lyesen vagy postán. Eredményhirdetés: 1973. december 14.

A bírálatot a MÉTE Mikrobiológiai Szakosztályának kijelölt bizottsága 
fogja elvégezni.

A MÉTE Mikrobiológiai Szakosztálya fenntartja jogát, hogy a beérkezett 
pályázatok számától függetlenül a bizottság értékelése alapján ossza ki a pálya
díjakat.

A pályadíjak összege: I. 3000 Ft
11. 2000 Ft

III. 1000 Ft
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