
Élelmiszer-ellenőrzésünk korszerűsített szervezete

G L Ó Z I K  A N D R Á S
M ezőgazdasági és Élelm ezésügyi M inisztérium , B udapest

Hazánkban az élelmiszer-termelés fontos gazdasági ágazat. Világszerte figyel
met keltett az a gyors ütemű fejlődés, amely nálunk ezen a területen az utóbbi évek
ben végbement. Az élelmiszer-nyersanyagok hazai termelésének mennyiségi növe
kedése, a feldolgozás korszerűsödése, bővülése eredményezte azt, hogy az itthon 
megtermelhető élelmiszerekből már hosszú idő óta önellátók vagyunk és amellett 
jelentős mennyiséget tudunk értékesíteni a külkereskedelemben is.

A hazai és a külső piac minőségi igényeinek teljes körű kielégítése, a termeléstől 
elválaszthatatlan állami élelmiszer-higiéniai, élelmiszer-minőségellenőrző szakmai 
munka színvonalának folyamatos korszerűsítését is igényli. Az élelmiszert fogyasz
tók érdekvédelme sem valósulhat meg korszerű, hatósági élelmiszer-ellenőrző 
szervezet nélkül.

A MÉM az ágazati irányító munka korszerűsítésére nagy gondot fordított. 
Ennek keretében felülvizsgálta a szakigazgatási intézményeink szervezetét is.

A felülvizsgálat érintette az állategészségügyi, az élelmiszerek higiéniai és 
minőségellenőrzési szakigazgatási intézmények hálózatát is. E területeken működő 
intézményeink 1967 után, az államigazgatás és a gazdaságirányítás reformjának 
következményeként, annak részeként alakultak ki. Eredményes munkájukkal jelen
tős mértékben hozzájárultak az élelmiszeralap-anyagtermelés és -feldolgozás széles 
körben elismert fejlődéséhez.

Az élelmiszer-feldolgozás nélkülözhetetlen magasfokú higiéniai színvonalának 
kialakításában, feltételeinek formálásában és megteremtésében értékes munkát 
végeztek intézményeink. Ezen belül külön elismerés illeti meg a MÉM Élelmiszer- 
ipari Higiéniai Ellenőrző Szolgálat nemzetközi viszonylatban is kiemelkedőnek 
minősített munkáját, amelynek eredményeként az exportra elfogadott élelmiszer
feldolgozó üzemeink folyamatosan megbízható módon meg tudnak felelni az im
portáló országok szigorú higiéniai előírásainak.

Az élelmiszerek minőségellenőrzésével foglalkozó intézményeink megállapí
tásai, folyamatos, minden területre kiterjedő objektív vizsgálatai a fogyasztók 
megbízható érdekvédelmén túl az egyes élelmiszer-ipari ágazatok valós helyzetének 
értékeléséhez adtak komoly segítséget mind az ágazati irányítás, mind a termelő 
egységek vezetői számára.

Összességében a felülvizsgálat megállapította, hogy intézményeink nemcsak 
hazai, hanem nemzetközi vonatkozásban is elismert eredményeket vallhatnak a 
magukénak.

Ezzel együtt az a vélemény is megfogalmazódott, hogy intézményeink túlzot
tan széttagoltan működnek. Emiatt esetenként párhuzamos hatáskörök alakultak 
ki egyrészt a minisztériumunkhoz tartozó szakigazgatási intézmények, másrészt 
a más minisztériumok intézményei és a mieink között. Megfogalmazódott annak
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az igénye is, hogy az ügyintézés egyszerűsítése, gyorsítása mellett váljék lehetőség 
az állami költségvetés mérséklésére az intézmények létszámának és működési költ
ségeinek csökkentésével.

A kialakult helyzetértékelés alapján láthatóvá vált, hogy az élelmiszer-ellen
őrzés korszerűsítése változtatást igényel a meglevő szervezeten. Tisztában voltunk 
azonban azzal is, hogy változtatni szervezeteken, hatáskörökön csakis nagy meg
fontoltsággal, körültekintéssel szabad, mert ellenkező esetben zavarokat idézhe
tünk elő az állami munkában, az ügyintézésben, melynek elsősorban a fogyasztó 
láthatja kedvezőtlen következményeit.

Széles körben megvitatott, több hivatalos fórumot és testületet megjárt ja
vaslat került végül a minisztertanács elé, amely határozott tárcánk egyes szak- 
igazgatási intézményeinek — közte az élelmiszer-ellenőrző intézmények — kor
szerűsítéséről.

A határozat értelmében a megyékben és a fővárosban állategészségügyi és 
élelmiszer-ellenőrző állomásokat hoztunk létre a megyei állategészségügyi állo
mások, a megyei Élelmiszerellenőrző és Vegyvizsgáló Intézetek, valamint a megyék
ben levő ÉHESZ kirendeltségek összevonásával. Mivel Heves, Pest és Tolna me
gyékben nem működött megyei Élelmiszerellenőrző és Vegyvizsgáló Intézet, így 
ezekben a megyékben az új intézmény az állategészségügyi állomás és az ÉHESZ 
kirendeltségek összevonásával alkault ki. Az élelmiszer-minőségellenőrző feladato
kat Heves és Tolna megye területén a Borsod és a Baranya megyei Állategészség
ügyi és Élelmiszer Ellenőrző Állomás, míg Pest megyében a Fővárosi Állategészség
ügyi és Élelmiszer Ellenőrző Állomás végzi.

Az állomások változatlanul kettős — minisztériumi és megyei tanácsi — 
felügyelet és irányítás alatt működnek. A minisztériumi szakmai irányítással a nép
gazdaság szempontjából legfontosabb feladatok egységes értelmezésének és meg
valósításának a teljesítését kívánjuk elérni. A megyei tanács felügyelete a helyi 
termelési igények, tervek érvényre jutásának feltételeit, a közigazgatási határokhoz 
kapcsolódó hatósági tevékenység teljes körű ellátásának lehetőségeit teremti meg.

Az új állomások egyúttal átvettek néhány állattenyésztési hatósági feladatot 
az 1982. december 31-én megszűnt megyei Állattenyésztési és Takarmányozási 
Felügyelőségektől.

A megyei állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomások szerteágazó mun
kájának összehangolására, közvetlen minisztériumi felügyelet alatt, országos hatás
körrel rendelkező Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Központot hoztunk 
létre. Egyidejűleg megszűnt az Állategészségügyi Állomások Gazdasági Központja, 
a MÉM Élelmiszerellenőrző és Vegyvizsgáló Központ és a MÉM Élelmiszeripari 
Higiéniai Ellenőrző Szolgálat Központja. Az új központ szakmai feladata az állo
mások élelmiszer-higiéniai és élelmiszer-minőségellenőrző munkájának összehango
lása, értékelése, ellenőrzési módszereinek fejlesztése. Kiemelt feladata az exportra 
bejelentett és elfogadott élelmiszer-előállító üzemek ellenőrzése,-higiéniai színvona
luk értékelése, az exportszemlék szervezése és lebonyolítása.

Az intézményeink korszerűsítését jelentős létszámcsökkentéssel valósítottuk 
meg 665 fővel csökkent a korábbi 4 610-es létszám. A csökkentés 303 állatorvosi, 
34 vegyészmérnöki és 328 egyéb munkahely megszűnését jelentette.

Az állategészségügy és az élelmiszer-ellenőrzés így kialakított szervezete kiváló 
lehetőséget nyújt a korszerű, integrált élelmiszer-termelést felügyelő szakmai munka 
számára. Lényegében adott a lehetősége annak, hogy az élelmiszer-előállítás teljes 
folyamatában, az alapanyag-termelés,-szállítás,-feldolgozás,-tárolás és a -forgalma
zás területein megvalósulhasson a társadalmi-gazdasági érdekek érvényre jutását 
célzó, egy szervezet keretében végzett résmentes ellenőrzés.

Az élelmiszer-termelés teljes folyamatában érvényre jutó résmentes, valamennyi 
kritikus pontra kiterjedő ellenőrzés szükségessége vitathatatlan. A hazai fogyasztó
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érdekének védelmén túlmenően ezt igényli az egyre nagyobb méretű nemzetközi 
élelmiszer-forgalmazás biztonsága is. Nem véletlen, hogy világszerte szigorodnak 
az élelmiszer-előállítással kapcsolatos előírások, létrejönnek azok az országos, és 
nemzetközi szervezetek, melyek teljesülésük következetes ellenőrzését hivatottak 
folyamatosan ellenőrizni.

Jogszabályaink, intézményeink korszerűsítését mi is ebben a szellemben végez
tük el. Azt azonban látni kell, hogy a változtatások önmagukban nem elegendőek 
ahhoz, hogy mindazok a hasznos elképzelések, amelyek érdekében a módosításokra 
sor került, megvalósuljanak. Feltétlenül szükség van olyan vezetői gyakorlat ki
alakítására az intézményeinkben, amely képes bizalommal, türelemmel, de célra
törő következetességgel megfelelő légkört és munkakörülményeket tartósan ki
alakítani, amelyben az eddig különálló szervezetek dolgozói, különböző képesítésű 
szakemberei egyenrangú partnerként tudnak eredményesen dolgozni.



Beszámoló

az Élelmiszervizsgálati Közlemények 1982. évi XXVIII. kötetéről

1982-benjelent meg a folyóirat XXVIII. kötete 300 oldalon. A kötet ha
sábjain 37 élelmiszer vonatkozású cikk látott napvilágot, melyek közül 27 eredeti 
közlemény.
A szerzők megoszlása munkahely szerint-

MÉM ellenőrző intézetek ............................................................. 52,5%
Rutató intézetek............................................................................... 10,0
oktatásügyi intézmények, egyetemek, főiskolák ......................... 12,5
egészségügyi intézmények ............................................................... 2,5
egyéb (vállalatok stb.) ...................................................................  15,0
külföld .............................................................................................  7,5
A fentiek szerint a legtöbb cikk szerzője ismét a Mezőgazdasági és Élelmezés- 

ügyi Minisztérium szakfelügyelete alá tartozó ellenőrző intézetből került ki (52,5%). 
Növekedett azonban a vállalatok (trösztök stb.) szerzői által írt cikkek száma 
(15,0%).

Az egyes dolgozatokat ismét idegennyelvű összefoglalókkal láttuk el (orosz, 
német, angol).

Az élelmiszerek minőségének alakulását és magyarországi ellenőrzések tapasz
talatait ismertette az immár hagyományos beszámoló (1). Több szerző foglalkozott 
kálium és kalcium meghatározással (2, 3). A szalicilsavas nitrátmeghatározási eljá
rást tette kritika tárgyává húsipari készítmények vizsgálata alkalmával (4), az 
aminosav-analízis hibaforrásait vizsgálta egy tanulmány (5), a Tonik-típusú üdítő 
italok kinintartalmát pedig egy gázkromatográfiás cikk (6).

Melaszok raffinoz tartalmát vizsgálták (7), sütőipari termékek savfok mérési el
járását tette kritika tárgyává (8), és a tárolási idő alatti C-vitamin tartalom alaku
lását is tárgyalták (9).

Folytattuk az élelmiszerek zsírtartalmának meghatározására szolgáló gyors 
eljárások vizsgálatát (10); egy új szintetikus piretroid maradékainak alakulását 
vizsgáltuk néhány gyümölcsfajtán (11).

Csomagolt bacon kémiai és mikrobiológiai vizsgálatait ismertettük (12).
A közeli infravörös reflexiós (NIR) elven működő új magyar műszer az 

INFRARAPID 31 felhasználását ismertetjük (13).
Cigarettákon végzett vizsgálatok összehasonlítását folytattuk egy dolgozat

ban (14).
Élelmiszerek és takarmányok cisztein tartalmának gyors vizsgálatát ismertettük 

ioncserés oszlopkromatografiás módszerrel (15).
A tej pasztőrözött voltának bizonyításával foglalkozó szerzők cikksorozatát 

folytattuk (16). Forraltbor vizsgálatával foglalkozott egy másik közlemény (17).
Folytattuk az aktivációs analízis az élelmiszer-analitikában c. (18, 25), és a 

mikotoxin vizsgálatok az élelmiszerekben c. (19) cikksorozatainkat. Kis mennyi
ségű fehérje tartalmak meghatározását ismertettük (20.)
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Dohányok klorofill és aminosav tartalmának változását vizsgáltuk szárítás 
során (21).

Sörök élesztő- és tejsavbaktérium számát határozták meg különböző táptala
jokkal (22) benzoesav specifikus kimutatására szolgáló vékonyréteg kromatográfiás 
eljárást ismertettünk (23).

Tervünk szerint ismertettük a MÉM élelmiszer-ipari kutatások eredményeiről 
szolgáló beszámoló ismertetések felsorolását (24).

Gyors mikrobiológiai vizsgálatra vonatkozó gyakorlati cikket ismertettünk (26).
A tervünk szerinti cikket, mely az utóbbi időkben forgalomba kerülő újabb 

élelmiszerek tápanyag tartalmáról (energiatartalom) szóló táblázatokat az 1983. év
ben fogjuk közölni.

Beszámolókat, élelmiszeriparunk elhunyt nagyjairól szóló nekrológokat is 
közöltünk.

Hazánkban egyre több laboratóriumban -  így az ellenőrző intézetek labora
tóriumaiban is — számítógépek felhasználásával végeznek élelmiszer-vizsgálatokat, 
kötetünk zárófüzete tehát különböző fejlettségi fokú felhasználási lehetőségeket 
mutat be. (27, 28, 29, 30.)

1983-ban szeretnénk több élelmiszer-mikrobiológiai, ill. élelmiszer-higiéniai 
cikket közölni.

Befejezésül köszönetét mondunk a folyóirat fenntartását biztosító Mezőgazda- 
sági és Élelmezésügyi Minisztériumnak, hogy a folyóirat megjelenését lehetővé tet
te, továbbá a Budapesti Hűtőipari Vállalatnak, a Budapesti Fővárosi Állategész
ségügyi Állomásnak és az Élelmiszeripari Higiéniai Ellenőrző Szolgálatnak, hogy a 
szerkesztő bizottsági ülések megtartását, a Fővárosi Élelmiszerellenőrző és Vegy
vizsgáló Intézetnek pedig hogy a szerkesztőség működési lehetőségeit biztosította.
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