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A Magyar Élelmiszeripari Tudományos Egyesület édesipari szakosztályának 
32 tagja 1966 decemberében tapasztalatcserén vett részt Jugoszláviában. A cso
port tagjai a szabadkai „Pionír” édesipari gyár vendégei voltak. A vendéglátók 
lehetó'vé tették, hogy a magyar édesipar képviselői tanulmányozzák a jugoszláv 
élelmiszeripari vállalatok szervezeti felépítését, gazdálkodását s a számunkra még 
új önálló vállalati kereskedelmi tevékenységet. A rendelkezésre álló idő nagyon 
rövid volt. Jugoszláv barátaink fáradhatatlan segítségnyújtása azonban lehetővé 
tette, hogy a minket érdeklő kérdésekben mindent átfogó felvilágosítást kapjunk 
s képet alkothassunk munkájukról, tevékenységükről. A következőkben az élel
miszerek minőségellenőrzésének jugoszláv szervezeti felépítéséről kívánok vázla
tos áttekintést nyújtani.

A minőségellenőrző szervezet felépítése szükségszerűen igazodik a Jugoszláv 
Szocialista Szövetségi Köztársaság politikai és közigazgatási szerkezetéhez. így 
legfelsőbb szövetségi — savezni, köztársasági— republicki, tartományi — aut. pok- 
rajinski, járási —sreski, majd még kisebb egységek —opstinski s üzemi minőség- 
ellenőrző szervek működnek.

Jugoszláviában a vállalatok nagy gondot fordítanak a belső minőségellen
őrzésre. A gyártott termékeknek elsősorban az általános élelmiszeregészségügyi 
követelményeknek kell megfelelniük. Összetétel, csomagolás stb. tekintetében 
egy-egy termékcsoport választékának minősége igen széles határok közt mozog
hat. Ez részben annak tulajdonítható, hogy nincs központi ármegállapítás, a 
gyártott termékek árát is az egyes vállalatok állapítják meg.

Egy-egy termék árát egy hónapon belül is többször emelhetik vagy csökkent- 
hetik. A meglátogatott „Pionír” édesipari gyár egyik legkedveltebb készítménye 
a Negro cukorka. Múlt évben fogyasztói árát háromszor is emelték s az elért több
letnyereségből fedezték más cikkeiknél jelentkező ráfizetést.

A nagy fogyasztók részére a vállalatok árengedményt adnak. Ugyanannak a 
vállalatnak a készítményeit az egyes boltokban más más áron árusítják. A ter
melő üzemek és a kereskedelmi szervek főképp azért felelősek, hogy a termékek 
burkolatán levő deklaráció a valóságnak megfeleljen. Az élelmiszeripari üzemek
ben minőségellenőrző osztályok működnek. Viszonylag korszerű műszerekkel és 
berendezésekkel ellátott laboratóriumaink vannak. Hasonlóan a hazai Meo szer
vezethez a beérkező nyersanyagok minőségét vizsgálják, gyártásközi ellenőrzést 
végeznek s szúrópróbaszerűen ellenőrzik a kimenő késztermékek minőségét. A 
gyártásközi ellenőrzésre nagy súlyt fektetnek, ezért viszonylag kisebb a szüksé
gessége annak, hogy tételesen ellenőrizzék a késztermékek minőségét.

Az egyes vállalatok utazókat tartanak, akik a kereskedelemből a megrende
léseket felveszik. Az utazók többnyire a gyár teljes kollekcióját bemutatják s mel
lékelik az eladásra ajánlott cikkek minőségi jellemzőit. A minőségellenőrző válla
lati laboratóriumok minőségi bizonyítványban igazolják, hogy a szállított termé
kek minősége az ajánlott s megrendelt minőséggel azonos. A fogyasztói reklamá
ciókat a kereskedelmi vállalatok a gyártónak továbbítják. Amennyiben a vevő a
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reklamáció elintézésével nincs megelégedve, úgy a Kereskedelmi Piacfelügyelő
séghez fordulhat panasza kivizsgálását kérve. A reklamációkat általában az áru 
cseréjével, vagy a vételár visszafizetésével rendezik. A gyártó vállalatok általá
ban elfogadják a vevőreklamációkat. Erre ösztönzően hat az a verseny, amely az 
azonos termékeket előállító gyárak között fennáll.

A jugoszláv minőségellenőrzés állami csúcsszerve a Kereskedelmi Piacfel- 
iigyelőség, az összszövetségi Főinspektorátus. A Főinspektorátus a Kereskedelmi 
Államtitkárság keretében, költségvetési szervként működik. Külkereskedelmi 
kérdésekben a Külkereskedelmi Államtitkársággal, árkérdésekben az Általános 
Gazdasági Államtitkársággal, illetve az ennek keretén belül működő Árirodával, 
minőség és szabványkérdésekben az Ipari Államtitkársággal, élelmiszereknél az 
Élelmiszer-, egészségügyi vonatkozású kérdésekben az Egészségügyi Állam- 
titkársággal működik együtt. A már említett egészségügyi előírásokat utóbbi 
szerv adja közre.

Az Áriroda csak a kötött, illetve maximált árakat ellenőrzi.
Az összszövetségi Főinspektorátus élén miniszterhelyettesi rangban a Főins

pektor áll.
Az Inspektorátusnak hat osztálya van. Ezek:
1. Belföldi forgalomba kerülő élelmiszerek osztálya.
2. Exportra kerülő élelmiszerek osztálya.
3. Ipari áruk osztálya.
4. Kereskedelmi üzletszabályzat osztálya.
5. Külkereskedelmi üzletszabályzat osztálya.
6. Idegenforgalmi osztály.
A Főinspektorátus felügyelete alá tartoznak a köztársasági, a tartományi 

(autonom területi), járási és városi inspektorátusok. A különböző szintű inspek- 
torátusok egymással alá- és fölérendeltségű viszonyban állnak. A magasabb szerv 
bármikor átveheti az alacsonyabb szintű szerv feladatkörének egy részét.

A Főinspektorátus biztosítja az elvi irányítást, az összefogást, a helyi szervek 
pedig a közvetlen forgalom ellenőrzését látják el. Utóbbiak munkatársait piaci 
ellenőröknek (trizisni inspektori) nevezik. Piacon a termelő és elárusító területet, 
a rajta üzemelő ipari és kereskedelmi vállalatokkal, egységekkel értik.

Az inspektorátusok fő feladatköre: az áruk burkolatán levő deklarációk he
lyességének ellenőrzése. A fogyasztói érdekvédelmet elsősorban a fogyasztók he
lyes tájékoztatásán látják biztosítottnak. Szigorúan ügyelnek arra, hogy szab
ványon kívüli minőségű termék még abban az esetben sem kerüljön szabványos 
deklarációval forgalomba, ha a minőségi eltérésre felmentést kaptak.

A jugoszláv szabványügyi hivatal ezért rendszeresen tájékoztatja az inspek- 
torátusokat, hogy melyik gyár melyik termékének milyen mennyiségére kapott 
valamilyen szabványkövetelmény betartása alól felmentést.

Import áruk ellenőrzése. A hazai azonos termékeknél gyengébb minőségű 
importárukat csak értékcsökkent áron értékesítheti a kereskedelem. A járási és 
városi inspektorátusok a hazai Állami Kereskedelmi Felügyelőségek+iez hasonlóan 
ellenőrzik, hogy a kiskereskedelem és a vendéglátóipar betartja-e az üzletsza
bályzatot.

A szükséges kémiai és bakteriológiai vizsgálatokat a nagyobb városokban 
működő laboratóriumokban végeztetik el (Higijenski zavod). Joga van azonban 
az inspektorátusoknak az egyetemek, főiskolák, esetleg nagyobb vállalatok labo
ratóriumait is igénybe venni. Átfogó ellenőrzésekkel kapcsolatos vizsgálatokat 
kutató intézetekkel végeztetik. A megbízásos vizsgálatokért az inspektorátusok 
fizetnek. A vizsgáló intézmények bevételének jelentős részét teszik ki az ezekért a 
vizsgálatokért fizetett díjak. A vizsgáló és kutató intézetek a legkorszerűbb vizs
gáló műszerekkel vannak felszerelve. Műszerparkjukat a rendelkezésükre bocsá-
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lőtt devizakeretből fejlesztik. Arra törekszenek, hogy a legjobb, legkorszerűbb 
műszert (típust) vásárolják meg. Beszerzéseiknél a felügyeleti szervek nem szab
nak korlátokat szállítási országok szerint. A vizsgáló laboratóriumok munkatár
sainak keresete nagymértékben függ attól, hogy mennyire vannak megbízásos 
vizsgálattal ellátva. Ezért törekszenek arra, hogy az inspektorátusok megbízásos 
vizsgálatait megkapják.

A területi ellenőrzésben részt vesznek az Egészségügyi Államtitkárság fel
ügyelete alá tartozó egészségügyi ellenőrök is. Tevékenységük hasonlít a hazai 
KÖJÁL-ok működéséhez. Szövetségi, köztársasági, tartományi, járási és városi 
egészségügyi ellenőrök működnek. A tej- és hústermékeket állatorvosi, a borokat 
borászati felügyelők is ellenőrzik. Ez utóbbi két ellenőrzési forma az egyes köztár
saságok területén nem egységes. A munkavédelmi előírások betartását mind az 
iparban, mind a kereskedelemben un. munkavédelmi felügyelők ellenőrzik.

Összefoglalva: a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaságban behatóan 
foglalkoznak a lakosság ellátása érdekében az élelmiszerek minőségének ellenőr
zésével. Az ellenőrzés rendszere eléggé sokrétű, az érdekelt szervek azonban szo
rosan együttműködnek. A fogyasztói érdekvédelemmel figyelemreméltó formája 
a gondos s a fogyasztó részéről is megérthető és megítélhető deklaráció szigorú 
megkövetelése. A termékek jelentős részénél lehetővé tett szabad ár mellett a he
lyes deklaráció biztosítja, hogy a fogyasztó megítélhesse a vásárolni kívánt ter
mék minőségét. A fogyasztók érdekvédelmét szolgálja a reklamációk gyors elin
tézése is. 4 .
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A SZERKESZTŐBIZOTTSÁGHOZ 
A KÖVETKEZŐ DOLGOZATOK ÉRKEZTEK:

Dxvorschák Ernő: A szűrőanyag befolyása a rostmeghatározás pontosságára (1967. 
március 12).

Soos Katalin: Higanytartalmú csávázószermaradékok vizsgálata és élelmezésügyi 
megítélése (1967. május 24).

V er hás Jenő és Hoffmann Istyánné: Kis mennyiségű alkálifluorid meghatározása 
cukorkákban és fogkrémben (1967. június 8).

Jeney Endre és Kovács Eszter: C vitamin kétféle módszerrel való meghatározásá
nak összehasonlítása (1967. június 22).
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