
MINŐSÉGVÉDELMI ANKÉT A FŐVÁROSI TANÁCSNÁL

A Fővárosi Tanács VB 1973. április 28-i ülésén megtárgyalta a ,,Jeientés 
a Főváros élelmiszerellátása minőségi helyzetének alakulásáról az 1972. évben 
végzett ellenőrzések tapasztalatai alapján” c. előterjesztést. A VB az előter
jesztést elfogadta és határozatokat hozott az élelmiszerek minőségének további 
javítása érdekében.

Csikesz Józsefné tanácselnökhelyettes 1973. június hó 28-án minőségvédelmi 
ankétot hívott össze, amelyen résztvetteka fővárosban működő élelmiszerüzemek 
és az élelmiszerellenőrző intézmények képviselői.

Az ankétot Fehér Imre, a Fővárosi Tanács Mezőgazdasági és Élelmezésügyi 
Főosztályának vezetője nyitotta meg. Megnyitójában hangsúlyozta az élelmiszer
minőség védelem jelentőségét a fogyasztók érdekvédelme szempontjából, majd 
Vajda Ödön, a Fővárosi Élelmiszerellenőrző és Vegyvizsgáló Intézet igazgatója 
tlőadásában rámutatott a fogyasztók részéről joggal felmerülő igényekre. Ismer- 
eette az egyes élelmiszeriparágakon, ill. termékcsoportokon belül milyen terü
leteken észlelt az Intézet kirívó rendellenességeket. Elemezte az egyes termelő- 
szektorok vonatkozásában a vizsgáló intézet tárgyidőszakra vonatkozó, össze
hasonlító megállapításait. Kitért arra, hogy a korszerű gyártástechnológia, va
lamint a fejlettebb technológiák következtében megnőttek az élelmiszerek minő
ségével szemben támasztott követelmények is (csomagolástechnika korszerű
sítése, megjelölések stb.).

Pusztai Oszkár, a Fővárosi Állategészségügyi Állomás igazgatója elő
adásában ismertette a Hús- és Tejvizsgáló Felügyelőség ellenőrzési adatait. 
Kifejtette a hús- húskészítmény, valamint a tej, tejtermék termékcsoportokra 
vonatkozóan a bakteriológiai kifogások jelentőségét. Hangsúlyozta a Budapesten 
gyártott, valamint a vicékről felszállított élelmiszerek minőségmutatói közötti 
erőteljes eltérést.

Gács Ferenc,’ a Fővárosi Közegészségügyi és Járványügyi Állomás igaz
gatója elmondotta, hogy a mélyhűtött élelmiszerekkel kapcsolatban nem bizto
sított a folyamatos hűtőlánc, a mélyhűtött termékek gyártási minőségét a keres
kedelem nem tudja szinten tartani, ezért a bakteriológiai kifogások számaránya 
10,4%-kal növekedett. Elmondotta, hogy az elmúlt évben a KÖJÁL 50 000 
hasmenéses megbetegedést észlelt, ez a körülmény egészségügyi kihatásain 
túlmenően gazdasági szempontból is jelentőséggel bír. Megállapításai szerint a 
diabetikus készítmények minősége javuló tendenciát mutat.

Németh Károly, a Budapesti Húsipari Vállalat termelési igazgatója felszóla
lásában előadta, hogy az ankéton felvetett minőségjavítási, valamint fogyasztói
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érdekvédelmi törekvésekkel egyetért. Hangsúlyozta, hogy bár a technológiai 
fegyelem nem enged meg lazaságokat, felhívta a figyelmet a gyártás során 
jelentkező objektív akadályokra (a húsok exudatív jellege, fizikokémiai össze
tétel gyártásközi ellenőrzésének nehézségei stb.). A húsipar ezen hibák kiküszö
bölésére törekszik, amelyben továbbra is a minőségvizsgáló intézetek folyamatos 
segítségnyújtását igényli.

Kottász József, a FÉV1 műszaki vezetője az intézet italvizsgálataival 
foglalkozott; kiemelte a VB komplex ellenőrzési programjának hasznos ered
ményeit; megállapította, hogy az Intézet mint a szesz- és söripari ,,profilintézet” 
vizsgálatai, valamint a MÉM országos értékelése szerint* a szesz- és söripar 
termékeinek minősége javult, ami azt jelenti, hogy a két ipar termékeinek több 
mint 50%-át előállító budapesti üzemek munkája megfelelő. Hibák főként az 
italok fogyasztót tájékoztató megjelölési kötelezettségekkel kapcsolatban me
rültek fel. Kiemelte a Fővárosi Ásványvíz- és Jégipari Vállalat termékeinek jó 
minőségét, amit a fővárosi KÖJÁL-lal együttesen állapítottak meg. Kifogásolta, 
hogy jogszabályi hiányosságok miatt az Intézet borellenőrzéseket nem folytat
hatott.

Lengyel Sándor, a VB Igazgatási Főosztályának vezetőhelyettese hang
súlyozta, hogy tekintettel a vállalatok nyereségcentrikus beállítottságára, a 
hiányosságok kiküszöbölésében a szubjektív tényezőket erőteljesebben figye

lembe kell venni (péksütemények zsírtartalom hiánya, üdítőitalok cukortartalom 
hiánya stb.). Hangsúlyozta, hogy figyelemmel a Végrehajtó Bizottság vonatkozó 
utasításaira, a Főosztály az elkövetőkkel szemben a jogszabályokban foglalt 
legszigorúbb szankciókat kívánja alkalmazni.

Berezvai Ferenc, a Hús- és Tejvizsgáló Felügyelőség vezetője kifogásolta 
az iparnak és a kereskedelemnek azt a szemléletét, hogy a termelés és forgalmazás 
minden áron való növelésére törekszik és ennek érdekében esetenként rossz 
alapanyagokat is bedolgoz egyes termékekbe (gyulai nyers füstölt kolbász stb.). 
Kifogás tárgyát képezi, hogy az állami tejiparnál a Iemezpasztőrözők automata 

felírói nem működnek, ezért a termék bakteriológiai tisztasága kellő mértékben 
nem ellenőrizhető.

Fehér Imre főosztályvezető zárszavában megállapította, hogy az előadások 
és kiegészítő hozzászólások figyelembevételével az ankét céljának megfelelően 
eredményes és hasznos volt. Az ágazati politika érvényesítésén belül az élelmi
szerek minőségellenőrzésében résztvevő intézmények és szervek, a Mezőgazda- 

sági és Élelmezésügyi Minisztérium illetékes osztályainak szakmai irányítása 
mellett, valamint a területi koordinálást végző Mezőgazdasági és Élelmezésügyi 
Főosztály a Végrehajtó Bizottság utasításainak megfelelően a jövőben is haté- 

konyan folytatják szervezett munkájukat és együttesen lépnek fel a fogyasztók 
érdekvédelmében.

Salló Balázs

* Szilágy i J .:  ÉVI K E , 29, 3, 1973 (Szerk.).
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