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Hatósági minőségellenőrzés

A gazdasági élet reformjára készült irányelvek alkalmazása a gyakorlatban 
egyre szélesebben gyűrűzik, egyre több gondolatot vet fel és egyre sürgetőbben 
írja elő új módszerek alkalmazását a termelés, értékesítés, tehát a gazdasági élet 
valamennyi területén. Szinte sablonosán hangzik, ha azt írjuk, hogy a hatósági 
élelmiszer minőségellenőrzés különösen az érdeklődés középpontjába került és 
jelentősége progresszív módon fokozódott az új gazdasági mechanizmus be
vezetésének már első időszakában is. Számos eredmény született az új gazdaság- 
irányítás első hónapjaiban is és tisztán látható az a perspektíva, amelyet a dol
gozók, a társadalom összességének és egyedeinek fejlődésében, életszínvonal 
emelésében mindez jelenteni fog (1).

Az élelmiszerek minőségének jelentőségét bizonyítja az a tény is —, és ezt 
nem lehet véletlennek tekinteni hogy — egyéb fogyasztási cikkektől eltérően 
— a világ minden országában, ahol egyáltalán minőségellenőrzéssel foglalkoznak, 
az élelmiszereket hatósági minőségellenőrzésnek vetik alá (2), (3). A lakos, a 
fogyasztó érdekvédelme követeli meg, hogy olyan pártatlan és független szer
vezet, intézmény vizsgálja rendszeresen, szúrópróbaszerűen és reprezentatíven 
az élelmiszerek minőségét, amely kizárólag a fogyasztó érdekvédelmét szolgálja. 
Tehát a hatósági élelmiszer minőségellenőrzésnek függetlennek kell lennie mind 
a termelő, mind a forgalmazó vállalatoktól, illetve az ezeket irányító szervektől. 
Nem vétetlen, hogy hazánkban a hatósági élelmiszer minőségellenőrzés a taná
csokhoz tartozik, amelyek — köztudomásúan — a lakosság választott testületéi. 
Nem véletlen az a törekvés, hogy valamennyi fővárosi és megyei Minőségvizsgáló 
Intézet az illetékes tanács (fővárosi, megyei) végrehajtó bizottságának elnökéhez 
vagy elnökhelyetteséhez tartozzék közvetlenül, a mindennemű befolyástól való 
mentesség fenntartásnélküli biztosítása érdekében. Teljesen érthető, ha a fo
gyasztók védelmét olyan intézetek látják el ebben a tekintetben, amelyek — 
mint már említettük — nem csak gazdaságilag, hanem erkölcsileg és etikailag is 
függetlenek.

A hatósági minőségellenőrzést jelenleg Magyarországon a Fővárosi Vegyé
szeti és Élelmiszervizsgáló Intézet és a Megyei Minőségvizsgáló Intézetek látják 
el, amelyek a fenti gondolatmenetnek megfelelően az illetékes tanács végrehajtó 
bizottságának vannak alárendelve és hatósági funkciójukat, mint a Tanács 
Végrehajtó Bizottságának szerve, látják el. A hatósági funkciók ellátása köz
ponti kérdés és bár ennek a cikknek nem tartozik témájába a hatósági feladatok 
részletes kifejtése, annyit azonban szükségesnek látunk megemlíteni, hogy az 
erre történő felhatalmazást elsősorban a tanácstörvény (1954. X. 1.), az élelmi
szertörvény (1958. 27. tvr.), illetve annak végrehajtási utasítása (50/1958. Korm.
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sz. rendelet) és az ezeken felépült miniszteri, együttes miniszteri rendeletek, 
utasítások szabályozzák. Mindezeknek a lényege az, hogy a hatósági élelmiszer 
minőségellenőrző szervnek joga és kötelessége a működési területén fekvő vala
mennyi, a lakosság ellátását szolgáló üzem, üzlet stb. rendszeres ellenőrzése, az 
előállított, illetve forgalombahozott termékek minőségének ellenőrzése, meg nem 
felelő minőség esetén törvényes eljárás megindítása, amely akár szabálysértési, 
akár bűnvádi eljárás lehet, illetve szükség esetén együttjárhat a meg nem felelő 
élelmiszer tételének elkobzásával, illetve megsemmisítésével. Tisztában vagyunk 
azzal, hogy az előbbiekben néhány szóban ismertetett hatósági feladat és jogkör 
korántsem teljes és pusztán azért kívántunk említést tenni ezekről a bevezető
ben, mert az 1967. év során végzett ellenőrzések eredményeiből levont következ
tetésekhez, illetve az új feladatok kijelöléséhez, úgy véltük, egy ilyen vázlatos 
körvonalazása a feladatoknak, szükségesnek mutatkozik. Szükséges ez annál is 
inkább, mert ha ezeket a főbb elveket, jogokai; és kötelességeket körülírjuk, akkor 
megállapítható, hogy ezek nagyjában és egészében egybeesnek más országok 
gyakorlatával.

Az élelmiszerek minőség ellenőrzése nem tekinthető teljesen önálló és elszi
getelt feladatnak, összefüggéseiben és dinamikájában kell szemlélnünk. Az élelmi
szer minőségellenőrzés nem határolható el teljesen az élelmezésegész-ségügyi, 
illetve állategészségügyi kérdésektől, nem választható el ezektől, de különválaszt
ható és egyértelműen megállapíthatjuk, hogy a jelenleg fennálló gyakorlat és az 
érvényben levő jogszabályok kialakították és helyesen alakították ki éles profi
lokkal a különböző hatósági intézmények számára előírt feladatokat. így a 
FŐVEGY és a Megyei Minőségvizsgáló Intézetek számára az élelmiszerek minő
ségellenőrzését, a KÖJÁL-oknak az élelmezésegészségügyi és higiénés vizsgálatok 
és ellenőrzések elvégzését, a szakállatorvosi szolgálat (Állategészségügyi Felügye
letek) számára pedig az állati termékek bakteriológiai állategészségügyi vizsgá
latát. A feladatok különválasztása és egybehangolása ahhoz a kitűnő eredmény
hez vezetett, hogy — legalább is Intézetünk területén — a három intézmény 
közösen készített, egyeztetett munkatervek alapján dolgozik, s ilyen módon a 
vizsgálati eredmények hatékonysága és az alkalmazott intézkedések hatásossága 
jelentős mértékben növekedett.

A hatósági minőségellenőrzés fontosságát mutatja és jellemzi, hogy Intéze
tünk gyakorlatilag több, mint 100 éve végez ilyen jellegű vizsgálatokat. Intéze
tünk múltját a BUDAPEST egyik cikkében vázoltuk (4), azonban a FŐVEGY 
szerepe, jelentősége azóta messze túlnőtt ezeken a kereteken. Kétségtelen, hogy a 
jelenleg fennálló rendelkezések értelmében a főváros és a hozzánk tartozó terü
letek ellenőrzése az Intézet szervezetszerű fő feladata. Azonban meg kell emlí
teni, hogy az Intézet ezen túl számos olyan munkát végez el, amelyek kihatásai 
országos jelentőségűek. A teljesség igénye nélkül különösen utalunk a szabvá
nyosításban, a matematikai statisztikai módszerek kidolgozásában és alkalma
zásában, az egységes országos jelentésrendszer kialakításában, az élelmiszer
vizsgálati módszertan kutatásainak összefogásában az Egységes Élelmiszer
vizsgálati Módszerkönyv kidolgozásában végzett és végzendő munkánkra.

Talán először kellett volna az országos jelentőségű és jellemző feladatok 
között megemlíteni, a sugárfigyelőszolgálat megszervezésében, szakmai irányítá
sában való részvételünket, tekintettel arra, hogy Intézetünk 1959 óta foglalkozik 
rendszeresen és folyamatosan az élelmiszerek mesterséges radioaktivitásának 
vizsgálatával, a vizsgálati metodikák kidolgozásával és az itt szerzett tapasztala
tokat szervezett úton bocsátja az Országos Sugárfigyelő Hálózat rendelkezésére 
az egyes állomások kiépítésére, illetve fejlesztésére.

Az élelmiszerellenőrzésnek a szocialista társadalomban kettős jellege 
van, egyrészről a hibák feltárása nyomán a hatósági jellegből folyó megtorló 
intézkedések folyamatba tétele, másrészről a hibákat előidéző okok feltárásával
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és közlésével, segítségnyújtás ezeknek a hibáknak a kiküszöbölésére, illetve 
megelőzésére. Kétségtelen azonban az is -  és erre a gazdasági irányítás reform
jának már első időszakának tapasztalatai is rávilágították -  előtérbe kell 
hogy kerüljön a hatósági funkció, megtorló intézkedések folyamatba tétele, 
ezek szigorúságának növelése. Sajnálatos módon azt kellett tapasztalni, hogy 
nem egy esetben ún. lazító tendenciákkal találkozunk és a választék bővítését, 
a nagyobb lehetőségeket sok esetben a minőség kárára használják fel. Ez annál 
nagyobb veszélyt jelent, mert ezeknek a minőségi hibáknak egy jórésze rejtett 
(pl. hasznosanyagtartalom-hiány) és a fogyasztó nem veszi észre, pusztán a 
vegyvizsgálat tudja megállapítani, hogy a fogyasztót becsapták-e vagy sem. 
Nem beszélve arról, hogy számos új termelő jelentkezik új termékeivel a piacon 
olyan termelők, akiknek műszaki felkészültsége hiányos, műszaki tradíciói 
nincsenek, minőségellenőrző szervezetük gyakorlatilag nincs. Még azt a veszélyt 
is magukban rejtik az ilyen termékek, hogy egészségkárosodást okoznak, amire 
nem csak az Intézet tapasztalataiból következtethetünk, hanem a napi sajtó 
ilyen tárgyú, elég gyakori híradásaiból is.

Kétségtelen azonban, hogy sok esetben jószándékkal találkozunk mind az 
iparvállalatok, mind a kereskedelem vezető szervei részéről. Úgy tapasztaltuk, 
hogy a legtöbb iparágban a trösztök vezetői és az egyes vállalatok vezetői javas
latainkat szívesen fogadják és valósítják meg a termelés, helyesebben a termékek 
minőségének megjavítására. Anélkül, hogy más iparágakat mellőzni akarnánk, 
különösen pozitívan fogadják figyelmeztetéseinket és javaslatainkat az állami 
húsiparban (Húsipari Tröszt), az állami konzerviparban (Konzervipari Tröszt), 
a sütőiparban (Fővárosi Sütőipari Vállalat) és így tovább. Hasonló a helyzet 
a Fővárosi Tanács a termelésben, illetve forgalmazásban érdekelt osztályaival 
fennálló kapcsolatunkban is. Különösen ki kell emelni a Kereskedelmi Osztály 
olyan törekvéseit, hogy jónak ítélt javaslatainkat, figyelmeztetéseinket a bolt
hálózatban hasznosítsák, a dolog természetéből adódóan szoros és közös mun
kát végzünk a Fővárosi Tanács Mezőgazdasági és Élelmezési Osztályával. És ez 
utóbbival való kapcsolatnak kell majd elsősorban realizálódnia a felügyeletük 
alá tartozó termelőszövetkezeti melléküzemek termékei minőségének javításá
ban, illetve a megfelelő minőség biztosításában. Talán elsőként kellett volna 
megemlíteni kitűnő kapcsolatunkat a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisz
térium különböző szerveivel, elsősorban az Élelmezési Hivatal Műszaki Főosz
tályával, amely úgy véljük, hasznosan tudja alkalmazni Intézetünk ellenőrzései
nek, vizsgálatainak eredményeit, tapasztalatait.

Az élelmiszer ellenőrző intézetek, felügyeleti hatóságok, iparági, vállalati 
laboratóriumok vagy egyéb intézmények közti kapcsolatok kiépítésében fontos 
szerepet játszik az „Élelmiszervizsgálati Közlemények”. A folyóirat a tudomá
nyos kutatások eredményeinek közlése mellett rendszeresen ismerteti a minőség- 
vizsgáló intézetek munkájában felmerült tapasztalatokat, az új élelmiszeripari 
cikkeket vagy import termékeket.

Az új feladatok és új irányok új formákat és módszereket követelnek meg 
az ellenőrzésben is, az ellenőrzés hatékonyságának és hatásosságának növelésére. 
A hatósági funkciók kiszélesednek egy területileg működő, de mégis az Intézet 
munkájával centralizált inspektor rendszerrel. A kerületi tanácsok kereskedelmi 
osztályainak társadalmi ellenőrei, akiket a kereskedelmi osztályok Állandó 
Bizottságaival egyetértésben 1967. évtől képeztünk ki, illetve képezünk ki folya
matosan arra, hogy szakszerűen tudjanak üzlethálózati ellenőrzést lefolytatni 
és a szabványoknak megfelelő módon mintát venni. Ezzel az ellenőrző hálózat 
megnőtt, egy-egy kerület állandó, begyakorlott, megfelelő szakértelemmel ren
delkező társadalmi ellenőrök felügyelete alatt áll, az Intézet pedig ilyen módon 
sokkal szorosabb és élő kontaktusban van a fogyasztóval, a lakossal. 1967-ben 
(és 1968 első hónapjaiban) csaknem valamennyi kerület kereskedelmi osztályá-
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nak vezetőjével írásbeli megállapodást létesítettünk. Elképzelésünk szerint min
den kerületben 8 —12 társadalmi ellenőr működne a fent elmondott módszerek
kel. Az inspektor-rendszer kialakítása nemcsak az élelmiszerminőségellenőrzés 
kiterjesztését jelentené, hanem új vonást adna annak; az ellenőrzés társadalma
sítását, amely a szocialista társadalom karakterének tökéletesen megfelel.

Kisebb volument jelent az ellenőrzésben, de nem kevésbé jelentős, hogy 
1967-ben a Fővárosi Tanács KISZ-szervezetének 55 tagja összesen 534 óra 
társadalmi munkát végzett —természetesen megfelelő kiképzés után -  élelmiszer 
minőségellenőrzésben. Az általuk vett 931 db minta csupán 1,3%-át jelenti az 
Intézet összmintaszámának, de társadalmi jelentősége ennek a munkának túlnő 
a számadatokon.

Az élelmiszerek, italok, háztartásvegyipari és kozmetikai 
készítmények minősége a FOVEGY vizsgálatai alapján 1967. évben

1967-ben az Intézet 71 524 db mintát vizsgált. Ebből levonva a gyanú ts 
egyéb ok miatt nem értékelhető mintákat, az élelmiszerek minőségének jellem
zésére alkalmas mintaszám 66 892 db, ennek 8%-a esett kifogás alá. 1966-ban 
az értékelhető mintaszám 62 028 db volt, ebből 8,8% nem felelt meg. Á kifogá
solási százalék kismértékű csökkenést mutat, de ez nem szignifikáns változás. 
Az Intézet a fennálló rendelkezések szerint nemcsak Budapesten, hanem más 
megyék területén is végez ellenőrzést. A vidéki körzetből származó minták az 
összes értékelhető mintából csupán 5%-ot tesznek ki, a kifogásolás ezek figye
lembevételével is 8,0%. Minthogy a fővárosi előállítású élelmiszerek egy része 
vidéken kerül forgalomba, továbbá, minthogy a főváros lakosságának száma á 
kétszerese az általunk ellenőrzött vidéki területek lakossága számának, nem 
tartjuk szükségesnek a mintáknak ilyenértelmű további különválasztását. 
Érdemes azonban figyelembe venni, hogy az összmintaszámon belül igen nagy 
(33%) az exportminták aránya és kifogásolásuk csupán 2,3%, ez jellemző az 
exporttermékek átlagosnál jobb minőségére.

A gyártmányok sokfélesége miatt az alábbiakban gyártmánycsoportonként 
jellemezzük az élelmiszerek minőségét. Ezeknek megoszlását az 1. ábra mutatja.

Húsipari termékek, hús- és halkonzervek. A húsipari termékek kifogásolásá
nak mértéke az elmúlt évhez viszonyítva csökkent. A füstölthús és szalonna minták 
kifogásolásának a csökkenése 10,9%-ról 2,8%-ra — szignifikáns, kevesebb volt a 
túlsózott termék. A füstölthúsok minősége általában kielégíti ugyan a szabvány 
követelményeit, azonban ízük nem mindig kifogástalan. A gyulai kolbász minták 
elég gyakran estek kifogás alá, részben a megengedettnél nagyobb zsírtartalom, 
részben érzékszervi hibák miatt, különösen nyári időszakban a termék rövid idő 
alatt a kívántnál jobban kiszáradt. A felvágottfélék minősége a korábbi évekhez 
képest nem változott: kifogásoknak nagyobb részéta nem megfelelő összetétel, 
kisebb részét az érzékszervi hiba okozta. Az üzlethálózatból vett felvágott 
minták érzékszervi tulajdonságai kedvezőtlenebbek voltak, mint az üzemből 
vett mintáké, mert a gyorsan romló élelmiszerek tárolása nem kielégítő — külö
nösen nyáron — kevés hűtőszekrény, azok is gyakran meghibásodnak, javításuk 
elhúzódik. Többször tapasztaltuk azt is, hogy az üzeletekben olyan nagy meny- 
nyiségű árut helyeztek a polcokra és kirakatokba, amennyit egész nap sem tud
tak eladni. Az ételkonzervek minősége változó, gyártásuk nincs összhangban a 
keresettel, ezt bizonyítja, hogy a vizsgált minták több, mint felének lejárt a 
szavatossági ideje.

Tej és tejtermékek. Az elmúlt évhez képest a tejféleségek minősége -  a palack
tej kivételével — javult. A kereskedelmi hálózatban is felére csökkent a kifogá
solás aránya, vízzel való hamisítás elvétve fordult elő. A tejföl összetétele meg-
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db

felelt, de savanykás ize miatt többször kifogásolható. A vaj kifogásolása a bázis- 
időszakhoz képest 12,7%-ról 18,8%-ra növekedett, ami szignifikáns, oka a víz
tartalom pontatlan beállítása, illetve íz- és szaghiba. A túrófélék kifogásolásának 
mértéke— 16,0%-ról 27,8%-ra - szignifikánsan nagyobb, mint az elmúlt évben. 
A kifogás okát a nem megfelelő összetétel, savtartalom és érzékszervi hiányossá
gók okozták. A sajtféléknek igen nagy hányadát, 27%-át kifogásoltuk, mert sem 
összetételük, sem jelzésük nem ekégitette ki a szabvány követelményeit. A tojások 
kifogásolásának mértéke 8,7%. Romlott tojás az előző évhez képest ritkán
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fordult elő. A kifogások oka főleg súlyhiány, a megengedettnél nagyobb lég
kamra, a héj szennyezettsége és feltehetően takarmányozásból eredő íz és szag
hiba volt.

Gabona, sütő- és tésztaipari termékek. 1967. évben is együttműködtünk a 
Fővárosi Tanács VB Ipari Osztályával a sütőipari termékek fokozottabb ellen
őrzésében. Az átlagosnál jóval nagyobb számú minta vizsgálata alapján a kenyér 
kifogásolásának 5,5%-ról 3,2%-ra való csökkenése szignifikáns. A kenyérminták 
kifogásolásának legfőbb oka változatlanul a gyenge sütésből eredő nem megfelelő 
érzékszervi tulajdonság. A péksütemény minták közül a vizestésztából készült 
mintáknak 4,8%-át, a zsiradékot tartalmazó mintáknak 14,9%-át kifogásoltuk. 
A vizes termékek kifogásolásának 2/5-ét súlyhiány, 3/5-ét érzékszervi tulajdon
ságok okozták. A zsírral készült péksüteményekből a nem megfelelő minták 
85%-át zsírhiány, 6%-át súlyhiány, 6%-át érzékszervi tulajdonságok és 3%-át 
egyéb ok miatt kifogásoltuk. A zsírhiányban szerepe van annak is, hogy a fehér
sütőüzemek igen tekintélyes részében nincs lisztmérésre alkalmas mérleg, a járu
lékos anyagok súlyát pedig elfogadják névleges súlyban (csomagolóanyagokat 
is beleszámítva). A száraztészta minták 7,8%-os kifogásolása a gyárak és az ős
termelők által előállított tészták tojáshiányából, valamint egyes tésztaminták 
meg nem felelő főzési tulajdonságaiból származott.

Édesipari termékek. Kifogásolási arányszámuk igen nagy, 18,7%. A cuk
rászati puhaáru kifogásolása nagyobbrészt nem megfelelő érzékszervi tulajdon
ságok, kisebbrészt az előírt anyagnormák be nem tartása miatt történt. A nápolyi 
ostya, keksz és mézesmintáknál legtöbb kifogásolás a kereskedelemből vett min
táknál fordul elő, avas, állott íz, szívós állag miatt. A cukorkafélék közül a krém 
és konzum szaloncukor minták a megengedettnél jóval több hibás szemet 
tartalmaztak. A csokoládéval márott konzum és desszert szaloncukor minták 
mártási hányada az elmúlt évhez képest javult. A csokoládé és nugátfélék közül 
főként a kereskedelemben vett mintákat kifogásoltuk lejárt szavatossági idejük, 
illetve érzékszervi tulajdonságaik miatt. A magánkisiparosok által előállított 
keleti csemege mintáknak a zöme kevés olajosmagot tartalmazott. Számos eset
ben javasoltuk, hogy ezektől a kisiparosoktól vonják be gyártási engedélyüket, 
mert évek óta silány minőségű termékeket gyártanak. Mokkacukor mintákat 
nagyobb mállási idő miatt kifogásoltunk, ugyanakkor meg kell említenünk a 
kereskedelemben kapható, exportra gyártott, mokkacukor szép színét, formáját 
és gyors oldódását, a különbség feltűnő. A fagy la Itminták 24%-a nem felelt meg. 
A forró nyár miatt könnyebb értékesítési lehetőség következtében az elmúlt 
évhez viszonyítva több volt a hamisított fagylaltminta és a hamisítás mértéke 
is nagyobb volt.

Szeszes- és üdítőitalok. A borminták nagyrészt a vendéglátóiparból származ
tak. Főként a borhígítványoknál állapítottunk meg szándékos visszaélést (vize
zést). A borok minőségrontásához jelentős mértékben hozzájárul az is, hogy a 
Tsz borkimérésekben minőségileg nem ellenőrzött, rosszul kezelt italokat árusí
tanak.

A sörminták kifogásolása szintén a vendéglátóiparban jelentős a térfogat- 
csonkítás miatt. Javulás állapítható meg a palackozott üdítőitaloknál, ahol a 
kifogásolás 36,8%-ról 11,3%-ra csökkent. A kimért árunál azonban még most is 
a minták 35,1%-át kifogásoltuk. Megállapítottuk, hogy a vendéglátóiparban 
főként a színházak, mozik, strandok és fürdők büféiben gyakori a visszaélés. 
A kifogások jelentékeny része térfogatcsonkításból, illetve vizezésből származik, 
de gyakori egyszerre mindkét hiba. A palackozott szeszesitalok minősége a gyártó 
vállalatoktól vett minták alapján kielégítő volt.

Növényi konzervek. 1967. évben nőtt ugyan a belföldi forgalomból származó 
minták száma, azonban még ez évben is a 15 000 mintának mintegy 92%-a 
exportminta volt. Az állami ipar termékeinél változatlanul sok kifogás merült
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fel a csomagolóanyagokkal szemben, elsősorban a konzervdoboz és lapka gyár
tásához felhasznált ónozott acéllemez korróziója miatt. Különösen a paradicsom
készítményeknél tapasztalható a dobozok ónlemaródása, a zöldborsó konzerveknél 
pedig a lapka fekete elszíneződése. Az üzemek a termékek címkéjén gyakran nem 
tüntetik fel a szabványban előírt megjelöléseket. Többször tapasztaltuk azt is, 
hogy export célra gyártott, idegen nyelvű címkével ellátott termékeket bel
földön hoztak forgalomba, ennek következtében sem a fogyasztó, de még a 
kereskedő sem tudja mit vásárol, illetve ad el. Igen jelentős mértékben nőtt az 
elmúlt év folyamán a szövetkezeti, elsősorban MGTSZ üzemek által előállított 
tartósított növényi készítmények mennyisége. Főként különféle savanyúságo
kat, szörpöket és gyümölcsaszalványokat hoztak forgalomba a fővárosi üzletek
ben és piacokon. E termékek minősége az állami ipar hasonló gyártmányainál 
általában gyengébbnek bizonyultak. Ellenőrzéseink alkalmával tapasztaltuk, 
hogy ezen üzemek gyártási körülményei igen kezdetlegesek.

Növényolaj, háztartásvegyipari és kozmetikai készítmények. Az étolajok, mar
garinok minősége megfelelt, de a kiszerelt termékek súlya — a szabványos 
tűrésen belül — a névleges súlynál rendszeresen kisebb volt.

A mosószerek összetétele általában megfelelt, de a dobozok szóródása nem 
javult. A pasztaállagú és a folyékony mosószereket tartalmazó műanyag edények 
egy része rosszul zárt, megrepedt, tartalma kiszivárgott és színe sem volt meg
felelő. A pipereszappanok illata, szappantartalma a gyártás után általában meg
felelő volt, sőt a vállalat rendszeresen az előírtnál nagyobb szappantartalmat 
ad ki. A szappanok felülete azonban — főleg a márka és a márkajellegű szappa
noké összevert, préselési hibás, továbbá illata gyenge, mert túl hosszú idő telik 
el a gyártás és az eladás között.

Kozmetikai krémek minősége megfelelt, javult a helyzet a hosszú idő óta 
javasolt műanyag zárólapok bevezetése miatt. Hibák, inkább külső vagy meg 
nem felelő jelölések miatt adódnak. A rúzsok, púderek választékát több új és 
jó cikk növeli. Az újak minősége, csomagolása eléri a világszínvonalat. Hiba, 
hogy az ipar az elavult készítmények megjavítására nem fordít akkora gondot, 
mint az új cikkek előállítására. Az egyéb kozmetikai cikkek közül csupán a 
körömlakkok már többször kifogásolt színeltérése áll fenn változatlanul, a többi 
megfelelt. A fogkrémek közül az Amodent végre egy kellően habzó készítmény, 
kár, hogy rossz kalkuláció miatt nem kellően illatosítva és ízesítve hozták 
forgalomba. Az aerosolos készítményeknél előfordult hatóanyagtartalom és töltő- 
súlyhiány, de általában megfeleltek, épp úgy a kölnivizek is.

Fűszer, kávé, tea, étkezési magvak. A fűszerminták minősége az év folyamán 
általában változatlanul megfelelt. A pörkölt szemeskávé keverékekre a fogyasztók 
részéről sok és jogos panasz merült fel. Az év első felében főként az I. osztályú 
kávék fanyar vagy savanyú mellékizűek és aromátlanok voltak, és ez többnyire 
együttjárt a szokványosnál világosabb pörköléssel. Októberben I. és II. osztályú 
rendkívül kellemetlen ízű kávéfajtát tartalmazó kávékeverékek kerültek forga
lomba. A vendéglátóipari teaitalok mintáinak 68%-a az előírtnál lényegesen 
kevesebb — 25%-ban csak negyedrésznyi — tea felhasználását mutatta. Az 
étkezési magvak 15,5%-a ízhibás, csökkentértékű vagy romlott volt. Az év vége 
felé aránylag sok volt a nagymennyiségű alapkészletekből származó, emberi 
fogyasztásra alkalmatlan mákminta. A presszókávé minták kifogásolási aránya 
22,5% volt (gyakorlatilag a tavalyival egyező). A III. és IV. oszt. egységekben 
főzött kávéitalok fokozottabb ellenőrzése a kifogásolási arány nagymérvű emel
kedését (36,2% a III. negyedévben) eredményezte. A IV. negyedévben a kifogá
solási arány újra csökkent (21,9%-ra), amiből arra lehet következtetni, hogy 
ellenőrzésünk fokozása ezekben az egységekben eredményes volt és jobb kávékat 
főztek az alacsonyabb osztályba sorolt vendéglátó egységekben is.

ízesítők, cigaretták, színezékek és egyéb vizsgálatok. Az ízesítő minták minősége
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általában megfelelt. Az év folyamán 94 cigaretta tételt mintáztunk meg, a ki
fogásolás 47,9% volt. Leggyakrabban előforduló hibák: nagyon egyenlőtlen, 
illetve nagyon kemény kitöltés, kihullás, nem megfelelő víztartalom, külső 
hibák.

Különösen nagy jelentőséget tulajdonítottunk az üzlethálózat ellenőrzésé
nek nem csak az ott található élelmiszerek minőségének megállapítására, hanem 
az árusitás (tárolás) körülményeinek felderítésére is, éppen az előbb már elmon
dott segítési elv alkalmazása érdekében. A mintaszám változásában egyelőre 
még 1967. évben nem tükröződik a kereskedelem fokozottabb ellenőrzése, mert 
ennek az idő- és munkabeli fedezetét voltaképpen az exportvizsgálatok megszű
nése, illetve csökkenése fogja adni, s ez csak 1968. január 1-ével következett be. 
Azonban már 1967. évben is látható módon növeltük ezeket az ellenőrzéseket. 
A teljességre való törekvés nélkül meg kell emliteni, hogy a raktározási körül
mények beleértve a hűtőkapacitás hiányos voltát, illetve a nem működő hűtő
pultok nagy számát is, sokszor nem kielégítő. Bár kétségtelen, hogy alapvetően 
a termelés során dől el a termék minősége, a szállítás és a forgalmazás, tehát a 
raktározás és árusítás körülményei még sokat ronthatnak az élelmiszerek minő
ségén. Egy példát említünk meg csupán, kétségtelen, hogy helyes törekvés, 
ha — a lakosság, közvetlen fogyasztása céljából — meleg kolbászt árusítanak, 
de bizonyos, hogy teljesen elhibázott olyan módon késziteni a főtt kolbászt, 
hogy gőzelszívó berendezés az üzletben nincsen és a fagyasztott hűsok a közvet
len közelben lógnak a kampókon. Ez a hús minőségét bizonyosan károsan fogja 
befolyásolni. Nyilvánvalóan a hűtőkapacitás hiánya szintén károsan befolyásolja 
számos termék minőségét, szóljunk akár az üdítő italokról, vagy a tejről. Sajná
latos módon igen sok a kereskedelemben a lejárt szavatossági idejű áru, kész
ételek gyakran a szavatossági idő kétszeresét vagy háromszorosát is túllépik. 
De találunk még olyan eredeti csomagolású szappant is, melynek a gyártási ideje 
1965. július 1. volt.

Ehhez a témakörhöz tartozik és feltétlenül beszélni kell arról, hogy a vissza
élések száma -  sajnálatos módon -  nem csökken. A vendéglátóiparban vett 
minták 22%-a nem felelt meg. És hogy gyakran milyen okok idézhetik elő, arra 
jellemző 1967-ben a fagylalt kifogásolásának mértéke aránytalanul megnőtt, 
amit elsősorban az igen meleg nyár okozott, gyakorlatilag „mindent” el lehetett 
adni.

Általánosságban el lehet mondani, hogy a nem kellően ellenőrzött területe
ken a rossz minőségű élelmiszerek aránya kétségtelenül növekedik. Ezt tapasz
taltuk presszókávéknál, teaitaloknál olyan területeken, amelyeknek az ellen
őrzése az ezt megelőző időszakban nem volt eléggé rendszeres. A mintavételi 
helyek szerint csoportosítva a vizsgált és kifogásolt mintákat jellemző képet 
kapunk, amelyet a 2. sz. ábrán mutatunk be.

Nem térünk ki az előzőekben a módszertani kutatásokban végzett mun
kák ismertetésére, tekintettel arra, hogy ezekről külön egyes kutatási munkák 
lezárásakor szándékozunk beszámolni.

Ugyancsak nem tértünk ki a mesterséges radioaktív kontamináció mértéké
nek ellenőrzésében végzett vizsgálati eredményekre. Pusztán annyit kívánunk 
e helyütt megemlíteni, hogy az 1967-ben mért szennyezettségi értékek az előző 
év hasonló adataihoz viszonyítva szignifikáns eltérést nem mutatnak.

Levonható tapasztalatok, következtetések

Az élelmiszerek, italok, háztartásvegyipari és kozmetikai készítmények 
minősége általánosságban jellegzetes változást nem mutat. Egyes gyártmány
csoportok, gyártmányok azonban határozottan javuló tendenciájúak. Kétség-
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télén, hogy egyes iparágak jelentős erőfeszítéseket tesznek a minőség javítására 
a választék bővítésére. Az ellenőrzés nyomán alkalmazott eljárások hatásossága 
azonban sokszor nem megfelelő. Különösen fel kell figyelni erre az egyre növekvő 
számú — az állami iparon kívül álló — termelők gyártmányai miatt is.

A következőkben néhány olyan általános hibát említünk, amely hátrányo
san befolyásolja az élelmiszerek minőségét:

1. A vállalatok a termékek egy részénél a kötelezően előírt minimális 
összetételt nem tartják be, illetve a kiszerelt termékek tényleges súlyát átlag
ban — bár részben a szabvány tűrésén belül — rendszeresen a névleges súly 
alatt tartják, ezáltal meg nem engedett haszonhoz jutnak. Gyakori a hivatko-
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zás az előírt anyagnorma korlátozó hatására. A szabványos értékek és az anyag
normák összehangolását meg kell vizsgálni.

2. Nem egyértelmű, vagy teljesen hiányzik a különféle termékeken a gyár
tási idő, lejárati idő jelölése. Ennek folytán szinte lehetetlen a fogyasztó tájéko
zódása. Sokszor elhagyják a címkén a jelölést, a gyártó megnevezését stb., 
ellentétben az élelmiszertörvénnyel, a szabványokkal. Emiatt nem állapítható 
meg, hogy mikor, ki, hol állította elő a terméket, sőt olyan konzerv is előfordult, 
amelyről azt sem lehetett megállapítani, hogy voltaképpen mit tartalmaz.

3. Nem elegendő a gyáraknál az üj cikkek tárolási próbájára fordított idő, 
ezért a hiba a sorozatgyártás után és a kereskedelemben a tárolás során tűnik 
ki, pl.folyékony és pasztaállagú mosószerek flakonjai repedtek és ezért tartalmuk 
kifolyik a tárolás során.

4. Előfordul, hogy üj cikkeket, melyre az érvényben levő szabvány alkal
mazható lenne, nem a szabvány szerint gyártanak (nincs rajta a csomagoláson 
a szabványszám, illetve szabványjel), pl. füstszűrös cigaretta, Amodent fog
krém stb.

5. A gyártók nem tartják be a 3/1959. Él. Min. sz. rendelet előírásait az új 
gyártmányok engedélyezésére. Gyártási engedély nélkül hoznak forgalomba új 
termékeket.

6. A vállalatok a gyártógépek, berendezések alkatrészeinek időbeni pótlá
sáról sok esetben nem gondoskodnak és amikor a gép már nem megfelelően mű
ködik, szabványfelmentést kérnek.

7. Sok a kereskedelemben a lejárt szavatossági idejű áru, részben túltárolás 
miatt, de elég gyakori, hogy már a nagykereskedelem lejárt szavatosságú termé
ket szállít a boltba.

8. Az Intézet minőségi hiba esetén tett kifogásait, illetve javaslatait az 
érdekeltek részéről sok esetben nem követi olyan intézkedés, ami a hiba meg
szüntetését hozza magával.

9. A minőségellenőrzés hatékonyságát csökkenti az a körülmény, hogy az 
áruszabványok sok terméknél csak a kereskedelem és az ipar közötti átadás, 
átvétel tárgyát képező tételek minősítését szabályozzák a mintavétel módjának 
a leírásával. A kereskedelemben történő ellenőrzés során, azonban az árukészlet 
sokszor kisebb, mint a szabványban a mintázás alapját képező legkisebb tétel, 
tehát a szabványban előírt mintamennyiséget nem lehet elhozni. Sok esetben a 
törvényes eljárás során kifogást emeltek az ilyen ,,nem szabványos” mintavétel 
miatt. Ez a körülmény megköveteli a hatósági mintavétel szabályozását.

10. A gazdasági élet reformja számos olyan termék előállítását teszi lehe
tővé, amelyre szabvány nincs. A szabványosításnak a jövőben alkalmazandó 
új rendszere ezt lehetővé teszi egyes szabványok részbeni, vagy teljes felfüggesz
tésével, azonban ugyanez az élelmiszerek egyes fajtáinak az ellenőrzésénél nehéz
ségeket fog okozni, ezért szükséges keretszabványok alkotása, illetve a Magyar 
Élelmiszerkódex elkészítése a FAO előírásaival összhangban.

11. Az élelmiszerek minőségének biztosítását, ellenőrzését, illetve intézke
dések megtételét akadályozza az a körülmény, hogy sok rendelet és utasítás 
teljesen vagy részben elavult. Intézetünk részletes javaslatot dolgozott ki az 
élelmiszerek minőségével és ellenőrzésével kapcsolatos rendeletek átdolgozására, 
amelyben tételesen felsoroltuk, hogy mely rendeletek és milyen módosítását 
javasoljuk.

A teljesség igénye nélkül megkíséreltük felvetni azokat a problémákat, 
amelyek az élelmiszer minőségellenőrzés hatékonyságának és hatásosságának 
gátját jelenthetik, illetve igyekeztünk utalni azokra a megoldásokra, amelyek
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alkalmasak arra, hogy ezeket a nehézségeket csökkentsék, illetve elhárítsák. 
Úgy véltük, hogy a hatósági minőségellenőrző szervek, tehát a FŐVEGY és a 
Megyei Minőségvizsgáló Intézetek vezetőinek rendszeres időközökben megismét
lődő testületszerű tanácskozása, ezen keresztül a közös álláspont kialakítása és 
annak érvényesítése a kormányzati szerveknél feltétlenül eredményesen mozdí
taná elő a hatósági ellenőrzést és annak alapvető célkitűzéseit a fogyasztó 
érdekében.
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WHITE, J. W. jr.:
Citruszmézek metilantranilát-tartalma
(Methyl anthranilate content of citrus 
honey)
J. Food Sei. 31, 102, 1966.

A citruszméz metilantranilát-tartal
ma által különböztethető meg más 
mézfajtáktól. Meghatározására egy 
fotometrikus módszer szolgál, amely 
diazotálás és kapcsolás után egy azo- 
festék színeződésén alapszik. A metil- 
antranilát elkülönítése a mézből lepár
lással történik. Szerző és munkatársai 
21 különböző eredetű és különböző 
szüretelési periódusból származó cit- 
ruszmézet és 12 másfajta mézet vizs
gáltak meg. Az 1956/57-es szüretből 
származó minták vizsgálata 6 évi 
-20° C hőmérsékleten tárolás után 
történt; szobahőmérsékleten megfelelő 
tárolás mellett metilantranilát vesz
teség lépett fel, amely évente kb 15%- 
ot tett ki. Az elvégzett vizsgálatok sze
rint a citruszmézek átlagos metilantra
nilát-tartalma 2,81 pg/g, (szórási értékek 
0,84 — 4,4/zg/g); a többi 12 mézminta 
átlagos metilantranilát-tartalma 0,07 
pg/g volt. A módszer pontos leírása és 
a vizsgálati eredmények terjedelmes ta
bellái az eredeti közleményben meg
találhatók.

Kieselbach Gy. ( Budapest)

MONTGOMERY, H. A. C. és COCK- 
BURN, A.

A mintavétel hibái a vízben oldott 
oxigén meghatározása céljából

(Errors in sampling for dissolved 
oxygen)

Analyst 89, 679, 1966.

A vizsgálatok a vízben oldott oxigén 
meghatározására szolgáló Winkier-féle 
módszer különböző hibalehetőségeivel 
foglalkoznak. Nyomás, hőmérséklet és 
egyéb adottságok a mintavétel helyén 
nem kerültek figyelembe. A vizsgála
tok kizárólag a mintavétel módjára, a 
felhasznált eszközökre és a gyűjtő
edényekre vonatkoztak. Kitűnt, hogy 
a munkamódszerek szerint több száza
lékig terjedő meghatározási hibák lép
hetnek fel és hogy a hibaforrások re
produkálhatósága gyakran nehéz. A 
táblázatban összeállított eredmények és 
azok fejtegetése azonban azt is bizo
nyítják, hogy bizonyos feltételek mel
lett ezek a hibák igen erősen csökkent
hetők. A gyűjtőedények nagysága és a 
mintavétel módja ebben fontos szere
pet játszanak.

Kieselbach Gy. ( Budapest)
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