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Az élelmiszeripar fejlődésének iránya és üteme alapvetően és döntően megha
tározza a minőségellenőrzés aktuális feladatát és fejlesztésének irányát is. A kör 
azonban még így sem teljes, mert az élelmiszeripar a társadalom gazdasági életének 
szerves része, a társadalom gazdasági fejlődése viszont elválaszthatatlan a társa
dalmat alkotó emberek szükségleteinek kielégítésétől. Marx szerint ,,a szükségletek 
természete, hogy pl. a gyomorból vagy a képzeletből fakadnak-e, mit sem változtat 
a dolgokon”, ugyancsak ő mondja, hogy ,,minden hasznos dolog kettős szempontból 
jön figyelembe, minőség és mennyiség szerint”.

A minőség megfelelő, illetőleg kívánt színvonalának biztosítása és fejlesztése 
az élelmiszerek esetében fokozottabban fontos gazdaságpolitikai feladat, mint a 
többi közfogyasztási cikk esetében. Az élelmiszerek minősége kihat a társadalmi 
tevékenység szintjére, mert közvetlenül befolyásolja a társadalmat alkotó emberek 
életszínvonalának alakulását.

A MÉM ágazaton belül az 1960-as évek végén az akkori gazdasági mechaniz
mus viszonyai között a nyereségérdekeltségi rendszer előtérbe kerülése, az élel
miszertermelés és forgalmazás szektorális bővülése, a termelés volumenének növe
lése, a hazai és külföldi minőséggel szemben támasztott követelmények kielégitése 
felgyorsította a minőség közvetlen és közvetett rendszerű befolyásolásának meg
teremtését.

Ebben az időszakban az államhatósági jogkörében — kényszerítő jelleggel 
alkotja és fogalmazza meg az élelmiszerek minőségét befolyásoló közvetlen intéz
kedéseket. Törvényerejű rendelet jelenik meg az élelmiszerek és italok előállításáról 
és forgalmazásáról, a Gazdasági Bizottság határozatot hozott a minőségvédelem 
jogi szabályozásának korszerűsítésére. Az állami jogi szabályozást természetesen 
követte az ágazaton belül az intézkedések egész sora.

Az adminisztratív intézkedések alkalmazkodtak az ipar fejlődésének irányához 
és üteméhez és ennek hatására váltak szükségszerűvé.
Néhány indok ennek bizonyítására:

— Amilyen mértékben bővülnek a termelő vállalatok, olyan mértékben mind 
több szervezeti egység között oszlanak meg a minőséggel kapcsolatos feladatok. A 
változások jelentősek, új szervezési formákat, specifikációkat, új ellenőrzési mód
szereket kívánnak.

— Az ipar és a kereskedelem fejlesztésével a fogyasztók társadalmilag kiala
kult igénynövekedésével nagymértékben változik a termék nyersanyaga, illetőleg 
nyersanyagának összetétele, a gyártási eljárás, a gyártmány összetétele, bonyolult
sága stb.

Az élelmiszerek minőségellenőrzési rendszerei fejlesztésének irányaiban az 
élelmiszertermelés szektorális bővülése is jelentős változásokat hozott.
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— A specializálódás fokozatos megvalósulásával a gyártó és a fogyasztó között 
lazább a kapcsolat és ennek következtében különböző szervezeti formák bonyolult 
rendszere alakult ki szükségszerűen a minőségbiztosítás érdekében.

Az élelmiszertermeléssel szemben támasztott minőségi követelményekkel össz
hangban határozhatók meg.

A termelés centikus szemléletének megfelelően először az ipari, belső minőség- 
ellenőrzési fejlesztéséről kívánok néhány szót szólni.

A vállalati belső minőségellenőrzés a minisztériumi iparban — néhány ipar 
kivételével — megfelelő szervezetben, megfelelő tevékenységet folytatva működik. 
1977-ben miniszteri utasítás jelent meg, amelyben mind a szervezet, mind a fel
adatok pontosításra kerültek. Az ellenőrzésnek a termelés teljes folyamatában kell 
működnie az üzembe érkező nyers-, segéd- és adalékanyagok, valamint a csoma
golóanyagok átvételi minősítéséről, a gyártástechnológia ellenőrzésén keresztül, a 
késztermékek minőségének regisztrálásáig. Ez a teljes körű ellenőrzés csak a minő
ségszabályozás rendszerének kiépítésével — az iparági sajátosságok figyelembe
vételével — szolgálhatja az ideális és szükséges preventív ellenőrzési célokat. 1973- 
ban a minisztériumban számításokat végeztünk az ipari ellenőrzés költségeiről. Az 
akkori adatok alapján a 13 minisztériumi iparban 100 Ft termelésértékre átlagosan 
0,13 Ft ellenőrzési költség jutott, a legalacsonyabb 0,06 Ft, a legmagasabb 0,23 Ft 
volt. Úgy gondolom, hogy a viszonylagos költségek jelentősen nem térnének el, ha a 
számításokat ismételten elvégeznénk, ha változás volna várható, akkor annak irá
nya is egyértelműen megállapítható. A termelési volumenek és a minőségi követel
mények az igény oldaláról növekedtek.

Az ellenőrzés helyzete és funkciója alapvetően nem változott. Olyan jelentős 
iparágban, mint a konzervipar, nincs központi minőségellenőrző laboratórium, a 
szesziparban és a bőriparban nincs a miniszteri utasításban előírt önálló — országos 
vállalati, illetőleg tröszti — minőségellenőrző szervezet. Ma még uralkodó az az 
álláspont, hogy a minőségellenőrzés felel a minőségért — ami végső soron igaz, de 
csak abban az esetben, ha a minőségellenőrzés megkapja a vállalatvezetéstől azt a 
támogatást, hogy ellenőrzési megállapításainak érvényt szerezzen, hiányosságok 
esetén intézkedhessen.
Mindehhez szükséges

— az iparág termelési sajátságainak megfelelő minőségszabályozási rendszer 
kialakítása és működtetése;

— a termelés minőségi követelményeinek a szabványos minőségi követelmé
nyek fölé emelése. Ma már tudjuk a minőségellenőrzési időtartamok meghatáro
zására végzett kutatások eredményeiből, hogy hogyan változik az idő függvényében 
a minőségi szint, ebből meghatározható minden esetben az ipari minimumszint is;

— a termelés aktív részévé kell tenni a minőségi szemléletet, a késztermék 
minőségét a gyártási folyamatban lehet csak előállítani, ehhez célszerű meghatá
rozni a minőségérzékeny pontokat a technológia és a termék sajátosságaitól 
függően.

Az ipari belső minőségellenőrzés és a hatósági jellegű állami ellenőrzés szakmai 
területeken összehangoltan végzi munkáját. A hatósági élelmiszerellenőrzés indi
kálni képes a minőségi követelmények fontossági sorrendjét.

Az élelmiszerek hagyományos értelemben vett minőségének — parciális érde
kektől mentes állami hatósági — ellenőrzése több mint százéves múltra tekint 
vissza. Az országos hálózati rendszer telieskörűen csak az elmúlt évtizedben ala
kult ki.

1969-ben hozott kormányunk határozatot az élelmiszerellenőrzési rendszer 
továbbfejlesztéséről. Ekkor 10 megyei és a fővárosi élelmiszerellenőrző és vegyvizs
gáló intézet működött 247 fővel. A Kormányhatározat értelmében és alapján a
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MÉM ágazati felelőssége folytán intézkedési tervet dolgozott ki a hálózat fejleszté
sére, illetőleg országos kialakítására.

A minisztérium 1971 —75. évekre fejlesztési koncepciót hagyott jóvá. E szerint 
1975 végéig minden megyében működve 515 főből álló hálózat végezte volna az 
állami élelmiszerellenőrzést. A tervektől eltérően — a szűkös anyagi erőforrások 
miatt nem épült meg a Heves, Tolna és Pest megyei intézet.

A tervezett 515 fő így a tervezés szerinti létszámokkal számolva 450 főre csök
kent. Jelenleg az intézeti dolgozók összlétszáma 452 fő. Fontos megjegyeznem, hogy 
a koncepció kidolgozása idején még nem számoltunk a növényi eredetű élelmiszerek 
mikrobiológiai ellenőrzésével, a zöldség-gyümölcs és az import élelmiszerek ellen
őrzéséből adódó feladatnövekedéssel sem.

A fejlesztési terv az intézetek azonos és egységes szervezetére és műszaki szín
vonalára irányult első lépésben, és nem számolt az ellenőrzési terület nagyságával, 
a terület lakosságával és fogyasztásával, valamint az élelmiszertermelés mennyiségi 
arányaival sem. Az akkori elképzelések szerint a szelektív fejlesztés a következő 
második tervezési időszakban válik megvalósíthatóvá.

1970-től mostanáig 6 olyan megyében épült új intézet, amelyben korábban 
nem volt. Zalaegerszegen 1970-ben, Salgótarjánban 1972-ben, Szolnokon, Veszp
rémben 1977-ben, Nyíregyházán 1978-ban és Tatán 1979-ben kezdte működését 
a megyei élelmiszerellenőrző és vegyvizsgáló intézet. A költségeket nem ismertetem, 
de szeretném hangsúlyozni, hogy a tárca komoly anyagi ráfordításokkal biztosí
totta a jelenlegi korszerű hálózat létrejöttét és működését.

A minőségi színvonal emelkedésének igénye a társadalmi fejlődéssel arányban 
meggyorsult, s nem kétséges, hogy a termékek minősége iránt támasztott igény 
tovább nő. A nemzetközi színvonal elérése és megtartása is egyre szigorúbb köve
telményeket támaszt. Ebben a gazdasági környezetben elképzelhetetlen jól funk
cionáló élelmiszerellenőrzés fejlesztés nélkül.

A hálózat fejlesztésének irányát komplexen kell meghatározni, hogy az inté
zetek a jogszabályokból adódó széles körű és új feladatainak magas színvonalon és 
hiánytalanul eleget tudjanak tenni.

Mindehhez feltétlenül szükség van:
1. A meglevő hálózat intézeteinek — létszám és műszaki felszereltség tekin

tetében — differenciált fejlesztésére.
2. A szakmai szakosodás miatt tovább kell fejleszteni a profilintézetek szak

területre orientált feladatait, ennek személyi és tárgyi feltételeinek egyidejű bizto- 
sitásával.

3. Meg kell teremteni az úgynevezett nagyértékű, nagy kapacitású műszerek 
regionális kihasználását.

4. Fel kell oldani a minősítés és a mintavétel között meglevő, sőt növekvő 
ellentmondásokat.

5. Ki kell dolgozni a technológiai ellenőrzés egységes módszereit és a techno
lógiai ellenőrzést mérhetővé kell tenni.

A felsorolt feladatok közül a jelenlegi gazdasági helyzet miatt kiemelem a háló
zat intézeteinek differenciált fejlesztésének létszámkérdéseit.

Az elmúlt 10 év alatt az élelmiszeripar termelési volumene két-két és 
félszeresére emelkedett, ugyanezen idő alatt a hálózati létszám másfélszeresére úgy, 
hogy egyidejűleg feladatköre is jelentősen bővült. A 16 élelmiszerellenőrző intézet 
átlaglétszáma jelenleg 23 fő, elosztása 17 és 28 fő között. Említettem már, hogy a
IV. ötéves tervkoncepció szerint a minimális intézeti létszám 20 fő volt. Mai isme
reteink szerint a feladatok mennyisége és kívánt színvonalú ellátásához a tervezett 
szám alábecsült. Ismeretesek azonban azok a határozatok, amelyek a költségvetési 
intézmények létszámintézkedéseit határozzák meg. Ennek ellenére nem mondha-
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tunk le arról az elvről, hogy a hálózat intézeteit a területi jellemzők (területnagy
ság, területen termelt és forgalmazott élelmiszermennyiség, üzemegységek száma 
és a lakosság száma) alapján differenciáljuk.

Szeretném feladataink közül kiemelni a radioaktív szennyezettség vizsgálatá
nak fontosságát. A Paksi Atomerőmű indulásával egyidejűleg a körzetben kijelölt 
intézetek hatósági jogkörben kormányhatározat alapján látnak el fontos feladato
kat. Ennek műszaki feltételeit szintén biztosítani kell a MÉM-nek.

A fejlesztési alapelvek után szeretnék néhány szót szólni az ágazati irányítás 
és a fejlesztés kapcsolatáról. A mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter felel — 
sok egyéb feladat mellett — a belföldön előállított élelmiszerek mennyiségéért és 
minőségéért. A minőségért való felelősség kielégítésének egyik oldala az élelmiszer
ellenőrző szervezetek működtetése, a másik oldala, hogy olyan információs rend
szerbe kerüljenek a minőségellenőrzési adatok, amelyek mindenkor a tényleges 
minőségi színvonalat képesek reprezentálni. A minőség mérésére kialakított kétcsa
tornás (ipari és hatósági vizsgálati adatok értékelő) minőségmutató rendszer alkal
mas a termékek minőségalakulásának figyelemmel kísérésére, sőt alkalmas minő
ségi hiányosságok esetén a beavatkozás szűkebb tartományának a meghatározá
sára. Erre az információs rendszerre a jövőben is szükség lesz az eddigi tapasztala
tok alapján korszerűsített rendszerben.

Az ágazati felelősség elve alapján, mind az ellenőrzést, mind az információs 
rendszert ki kell egészíteni az exportra gyártott élelmiszerek minőségének ellenőr
zésével. A belföldi fogyasztásnak a termelésnél lassúbb ütemű növekedése indokolja, 
hogy a termelés egyre nagyobb hányada kerülhetett és kerül a jövőben is határain
kon túlra. 1977-ben már a megtermelt végtermék 30%-a exportra került. Megnyug
tatóan ma még csak az állati eredetű termékek élelmezésegészségügyi export minő
sítése megoldott, azonban a hagyományos minősítés — érzékszervi, összetételi 
követelmények — iparáganként eltérően gyakorlati tapasztalatok alapján alakult 
ki. Ezen a területen mind az ipari, mind a hatósági ellenőrzés korszerűsítésre szo
rul. A minőségellenőrzés felügyeletével megbízott minisztériumi Főosztály már dol
gozik az export termékek minőségellenőrzési rendszerének kialakításán.

Mindezek alapján megállapítható, hogy az élelmiszerek minőségének szinten- 
tartása, illetőleg fejlesztése komplex feladat, megvalósításához a termelés teljes 
folyamatában kell a szükséges minőségellenőrzési funkciókat meghatározni és olyan 
szervezeteket kell működtetni, amelyek műszaki felszereltségben, személyi felké
szültségben alkalmasak a feladatok kívánt színvonalú ellátására.
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