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Az élelmiszer minőségvédelem fővárosi tapasztalatainak értékelése és a 
tapasztalatokról, intézkedésekről a Tanács VB tájékoztatása a Mezőgazdasági 
és Élelmezésügyi Főosztály évről-évre kiemelkedően fontos feladata.

E tanácsi feladat fontosságán túlmenően azonban már a korábbi években 
olyan új megoldásokat keresett a tanácsi vezetés, melyek elősegítették a minőség- 
védelemmel megbízott szakigazgatási szervek és intézmények, valamint a fő
városi élelmiszer termelésben és ellátásban kiemelkedő feladatokat ellátó válla
latok jobb együttműködését a minőség védelmében.

Az 1973. évben megrendezésre került Ankét kedvező tapasztalatai ennek az 
útkeresésnek a jogosultságát és azt az igényt fejezték ki, hogy további lépések 
szükségesek az együttműködés érdekében (1).

A fővárosban különösen nagy súllyal jelentkező minőségvédelmi feladatok 
a főosztály koordinációs és irányító tevékenységének fokozását igényelték. Az 
élelmiszergazdasági ágazati szakigazgatási intézmények irányításának rendjéről 
szóló 18/1973. ( X I1. 29.) MÉM sz. rendelet a helyi irányítás keretében a végre
hajtóbizottsági feladatok ellátása kapcsán a VB élelmiszer- és fagazdasági fel
adatokat ellátó szakigazgatási szervének vezetője feladatául jelölte meg a köz
vetlen felügyeleti irányítást (2).

A Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Főosztály tehát a szakigazgatási intéz
ményeivel, valamint a Fővárosi Közegészségügyi és Járványügyi Felügyelő
séggel egyeztette a Főosztálynak azt az irányvonalát, mely az 1974. évre tervezett 
Ankét alapkoncepciójaként rögzítette, hogy értékelni kell a korábbi minőség- 
védelmi hatósági intézkedések eredményeként te tt vállalati rendelkezéseket is. 
Ezért a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Főosztály köriratban megkereste húsz 
a Főváros területén üzemelő illetékes nagyvállalat vezetőségét, hogy a vállalat- 
vezetés vonatkozó intézkedéseiről tájékoztassák a Főosztályt. A beérkezett 
vállalati információkat a Főosztály a szakigazgatási intézményei rendelkezésére 
bocsátotta elemzésre, értékelésre.

Ilyen előzmények után került megrendezésre 1974. november 28-án a Fő
városi Tanács Klubtermében a Fővárosi Minőségvédelmi Ankét.

Az Ankétot Fehér Imre főosztályvezető nyitotta meg; megnyitó beszédében 
ismertette az ankét szükségességét és szervezési előzményeit.

Vajda Ödön, a Fővárosi Élelmiszerellenőrző és Vegyvizsgáló Intézet igaz
gatója előadásában ismertette a vállalati intézkedések hatékonyságát, továbbá 
elemezte az intézet élelmiszer minőségvédelmi munkáját. Konkrét példákkal 
mutatott rá arra, hogy milyen nagy jelentősége van a gyártásfejlesztésnek és 
gyártmányfejlesztésnek az élelmiszerek minőségének fenntartásában és javí
tásában.
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Berezvai Ferenc, a Fővárosi Állategészségügyi Állomás Hús- és Tejvizsgáló 
Felügyelőségének vezetője az intézmény higiéniai az állategészségügyi tapasz
talatairól adott tájékoztatást.

Kahn László, a Fővárosi Közegészségügyi és Járványügyi Felügyelőség 
Élelmiszerhigiéniai Osztályának vezetője az aktuális közegészségügyi kérdések 
mellett a Főosztály és a minőségvédelemmel megbízott szakigazgatási intézmé
nyeivel kialakult jó munkakapcsolatokat méltatta.

Kismarton Károly, a MÉM Minőségfelügyeleti és Szabványügyi Osztályának 
képviseletében az ankét jó célkitűzéseit emelte ki, és hangot adott annak a meg
győződésének, hogy az ankét évenkénti megrendezése a fővárosban indokolt és 
helyes lenne néhány nagyobb élelmiszeriparral rendelkező és a főváros élelmiszer- 
ellátásában jelentős megye tanácsi és ipari vezetőinek meghívásával is fokozni 
az ankét átfogó jellegét.

Bíró Géza, a MÉM Élelmiszerhygiéniai Osztályának vezetője hangsúlyozta 
a minőségvédelem komplett jellegét és követendő példaként jelölte meg a fővá
rosi ankét sikerét.

Fehér Imre főosztályvezető zárszavában kiemelte, hogy az élelmiszer minő
ségvédelem területén nem elsősorban a szankcionálás, hanem a minőség javítása 
érdekében szorosabb együttműködés a továbbfejlesztés útja. Reményét fejezte 
ki, hogy a fővárosban az elkövetkezendő időkben megrendezendő ankétokon az 
élelmiszeripar és nagyforgalmazás főként a minőségvédelemmel foglalkozó kép
viselői észrevételeikkel és javaslataikkal szélesítik az ankét szervezőinek tapasz
talatait. Indítványozta, hogy a vállalatok élelmiszer-minőséggel, -fejlesztéssel 
foglalkozó munkaértekezleteikre a jövőben hívják meg a főosztályt is, hogy a 
hatóságok által kezdeményezett minőségvédelmi tapasztalatcserék az élelmiszer- 
ipari üzemek konkrét problémái ismeretében jobban elérhessék kitűzött céljukat: 
a Főosztály pedig hatósági ellenőrzési tapasztalataival jobban elősegíthesse a 
vállalatok belső minőségellenőrzését fejlesztő törekvéseit.
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