
Az élelmiszerek minőségének 1975. évi alakulása

K I S M A R T O N  K Á R O L Y  

Mezőgazdasági és É lelm ezésügyi M in isz té rium , Budapest

Az elmúlt évekhez hasonlóan elemeztük az élelmiszerek minőségére jellemző 
adatokat és tényezőket, a minőség biztosításának és javításának feltételeit.

A hatósági és ipari minőségellenőrző szervek vizsgálatai szerint az élelmi
szerek minősége az előző évhez viszonyítva lényegében nem változott. Az állan
dósuló tendencia jelzi, hogy a minőséget szabályozó anyagi-műszaki feltételek
ben, a mezőgazdasági termelés és az élelmiszeripar kapcsolatában, az állami és 
fogyasztói érdekek érvényesítésében sikerült időlegesen elfogadható stabilitást 
elérni.

A termelő szektorokban a minőségi szintet a megyei (fővárosi) élelmiszer
ellenőrző és vegyvizsgáló intézetek vizsgálatait összefoglaló táblázat tükrözi:

Szektor
1974 1975

Változás
m in ta k if.  % m in ta k if. %

M in iszté rium i i p a r .................. 43 797 8,4 44819 8,2 - 0 ,2
Tanácsi ipar ........................... 9 145 16,5 9 508 15,7 - 0 ,8
Mezőgazdasági ipa r ............. 4 498 19,1 5 435 19,5 +  0,4
Szövetkezeti ipa r ................ 2 835 22,0 3 124 22,3 +  0,3
M agánipar ............................. 1 361 25,7 1 291 20,6 - 5 ,1

összesen ................................. 61 636 11,2 64 177 11,2 ± 0 ,0

A szabványos minőséget el nem érő, kifogásolt mintaszám arány és a 
komplex minőségmutató alapján a minisztériumi iparban az alábbi számszerű 
jellemzőkkel lehet a minőség alakulását szemléltetni:

ÁLLATFORGALM I ÉS HÚSIPARI TRÖSZT

Az ipar termékeinek minősége csaknem változatlan; a komplex minőség
mutató kismértékű (3,20, 1974-ben 3,29) romlást jelez, a kifogásolt termékek 
aránya csökkent (11,4%, 1974-ben 12,1%), de még mindig az országos átlag 
(8,2%) felett van.

A pácolt-füstölt termékek minősége megfelelő volt, bár előfordult tú lzott só 
és n itrit-tarta lom . A vörösáruk minősége nem kielégítő (kevesebb fehérje és 
több víztartalom). Változatlan a kolbászfélék és a felvágottak minősége, a Fibrán 
műbél dohos jellegű idegen ize m iatt azonban zamatuk rom lott. Továbbra is
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Minőségi szint 1975-ben a minisztériumi iparban

1974. 1975.
V ál
tozás

%

1974. 1 1975.

V ál
tozásM in ta 

szám
K if.

%
M in ta 
szám

K if-
%

minőség-
m u ta tó

Növényola j 1 198 3,8 1 406 1,3 - 2 ,5 3,62 3,74 +  0,12

H űtő 3 193 9,1 3 059 4,7 - 4 ,4 3,24 3,09 - 0 ,1 5

Tej 9 152 5,4 8 725 5,0 - 0 ,4 3,56 3,58 +  0,02

Gabona 3 028 8,1 2 985 5,3 - 2 ,8 3,83 3,79 - 0 ,0 4

- 0 ,0 3Cukor 1 470 7,0 1 451 5,4 -  1,6 3,26 3,23

Édes 4 145 11,3 3 993 8,2 -3 ,1 3,07 3,16 +  0,09

Sör 2 652 6,7 2 480 9,2 +  2,5 3,27 3,25 -0 ,0 2

B arom fi 2 168 7,7 2 198 10,3 +  2,6 3,79 3,79 +  0,0

Konzerv 3 243 10,7 5 547 10,4 - 0 ,3 2,96 2,97 +  0,01

Szesz 4 515 3,9 3 923 10,6 +  6,7 3,71 3,78 +  0,07

D ohány 1 798 18,9 1 649 11,0 -  7,9 3,00 3,20 +  0,20

Hús 6 203 12,1 6 575 11,4 - 0 ,7 3 29 3,20 -0 ,0 9

Bor 632 14,6 828 18,4 +  3,8 3,18 3,34 +  0,16

Ip a r összesen 43 797 8,4 44 819 8,2 - 0 ,2 - - -

ingadozó a hurka és kenősáruk minősége, a gyulai módra készült kolbászé azon
ban javult (az intartalmat kivéve). Jó a szalámi- és javu lt az étkezési sertészsír 
minősége. A szalonnaféléknél a takarmánykeverék tartósításhoz használt , ,X AX ” 
típusú antioxidáns okozott minőségi hibát (kékes elszíneződés).

Nőtt a felvásárolt sertés és szarvasmarha mennyiség; a minőségi szint a bázis
évhez viszonyítva változatlan, bár az exportnehézségek m iatt túlhizlalt szarvas- 
marha faggyús szövete és a Közös Piacról a l l .  félévben ellentételként behozott 
fagyasztott alapanyag minőségrontó tényező vol. Kísérleti jelleggel bevezették a 
hasított sertések objektív minőségi átvételét, rendszeres alkalmazását 1976. 
január 1-től kezdték meg.

A műszaki fejlesztés során a nagy-beruházások eredményeként (Miskolc, 
Szeged) kialakultak a húsfeldolgozásban egyenletesebb minőséget biztosító 
kombinátok. A minőség fejlesztését is szolgálták a kisebb-nagyobb rekonstrukciók 
(vágócsarnokok, hűtők, vágóhidak, nedves zsírolvasztók), s a termelésbe á llíto tt 
kb. 70 db különféle technológiai gép.

Az export növelésére fo lytatják az új szalámigyár építését, dobozolt bacon 
üzemet létesítettek és USA export szállításra tettek alkalmassá egy sonkaüzemet. 
Az export ezek következtében tovább fejlődött élőállat és termék vonatkozásban 
s mindkét területen a minőség meghatározó tényező.

Számottevő volt a gyártmányfejlesztés: több új választékot (Májas fejkrém, 
Pannónia szelet, Vikend felvágott, Bakony szelet) hoztak forgalomba, a patronos
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termékek aránya is tovább nőtt. Az ipar hűtőkapacitása elégtelen a feldolgozási 
igényekhez, a hűtőtárolást csak bértárolással tudják megoldani. A szállítás szín
vonala változatlan, sikeres kísérlet nyomán bővítik a konténeres szállítást (400 
db). A fogyasztói igények és a feldolgozó kapacitás kiegyenlítésére eredményesen 
kísérleteztek a termékek fagyasztva-tárolásával és felengedett állapotú forgalma
zásával.

A vállalatok minőségszabályozó rendszere még nem alakult ki, de minden 
vállalatnál van rendszeres minőségellenőrzés. A szabványosítási tevékenység 
jónak mondható.

A húsipari termékek minőségének biztosítása érdekében kiemelten fontos a 
hűtőtároló kapacitás gyarapítása, illetve az ütem gyorsítása. Emelni kell a gyár
táselőkészítés, a gyártásközi ellenőrzés és a készáru minősítés színvonalát és 
tovább kell javítani a szállítás és tárolás műszaki adottságait. Gondoskodni kell 
a melléktermékek azonnali, jó minőséget nyújtó teljeskörű feldolgozásáról.

BAROMFIFELDOLGOZÓ VÁLLALATO K TRÖSZTJE

Az ipar termékeinek minősége a komplex minőségmutató alapján változat
lan, de jelentősen emelkedett a bázis évhez viszonyítva a nem megfelelő termékek 
aránya (10,3%, 1974-ben 7,7%).

A romló tendencia az egyre több vállalatnál felszerelt Stork automata vágó 
és zsigerlő gépsor ideiglenes üzemeltetési nehézségeiből adódik. Ez a technológia, 
az eddigiektől eltérő módon, szigorúbb követelményeket támaszt az alapanyag 
minőségével szemben is (egységes súlyú baromfi tételek igénye), ugyanakkor 
bizonyos gyártási tapasztalat megszerzése is szükséges. Várható, hogy a korszerű 
technológia az átmeneti nehézségek után a minőség javulását fogja eredmé
nyezni.

A felvásárolt nyersanyag mennyisége növekedett 1974-hez viszonyítva, minő
sége — az átlagsúlytól való eltérés kivételével — megfelelő volt. Az év folyamán 
állategészségügyi szempontból kedvezőbb állomány került vágásra. Tovább nőtt 
az objektív minősítéssel átvett baromfi mennyisége.

A gyártásfejlesztés jelentős eredményének tekinthető az újabb két Stork vágó 
és zsigerelő vonal beállítása. Ez a technológia növeli a munka termelékenységét, 
megfelelő nyersanyag felhasználásával pedig kiváló minőségű készterméket 
eredményez. Az ipar műszaki fejlesztés során bővítette a hűtőkapacitást (hűtő- 
ház, folyamatos előhűtő-szárító, fagyasztó alagút), jobb teljesítményű kopasztó 
gépeket á llíto tt üzembe, ezekkel az intézkedésekkel a késztermék előírt minőségi 
követelményeit is jobban tudja teljesíteni.

Jelentősen a csomagolás fejlesztése terén elért eredmények; a Pac-o-Matic 
belsőségcsomagoló és a tálcás zsugorító alagutak üzembeállításával javították a 
termék védelmét és esztétikai megjelenését.

Évek óta megbízható az ipar export tevékenysége, az export szállítmányok, 
mind kidolgozás, mind tisztítottság és csomagolás tekintetében a tőkéspiacon is 
versenyképesek. A takarmány tartósításra használt X A X  antioxidáns egyes 
esetekben elszíneződést okozott a késztermékekben, s minőségi reklamációt 
okozott.

Az ipari minőségellenőrzés színvonala változatlan, de szükségesnek látszik a 
többi élelmiszeripari tröszthöz hasonlóan kialakítani a központi minőségellenőr
zési szervezetet, mert a vállalatoknál működő MEO-k, közvetlen termelési fel
ügyelettel is, kívánt hatékonyságot nem képesek biztositani. A minőségi terme
lés anyagi érdekeltségi rendszere vállalati szinten nincs megfelelően kiépítve, a 
középvezetők minőségcentrikus célprémiuma önmagában nem elég a széles
körű minőségszabályozáshoz, minőségbiztosításhoz.
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A minőségi színvonal emelése érdekében tovább kell növelni a fogyasztó- 
és hűtőkapacitást, fejleszteni kell a hűtőláncot. Az export biztosítása érdekében 
javítani kell a hazai csomagolóanyag gyártás minőségét és növelni kell a mennyi
ségét. A gazdaságosság növelése céljából meg kell oldani a melléktermékek, 
hulladékok hasznosítását. K i kell dolgozni — széles körben — a minőségi terme
lés anyag érdekeltségi rendszerét.

BORGAZDASÁGI VÁLLALATO K TRÖSZTJE

Az ipar termékeinek minősége (a komplex minőségmutató 3,34; 1974-ben 
3,18) elsősorban a frissen átszervezett üdítőital gyártásban előforduló hiányossá
gok m iatt összeségben (kifogásolás: 18,4%; 1974-ben 14,6%) változatlan. A k ifo 
gásolt borokban kevesebb alkohol és cukormentes extrakttartalom volt, s a nem 
megfelelő borkezelés (palack-érettség) és raktárak m iatt borkő- és fehérjekiválás, 
az édeskés boroknál utóerjedés volt tapasztalható.

A nyersanyag sem mennyiségi sem minőségi vonatkozásban nem volt kielé
gítő. A rossz időjárás (esőzés, rothadás, korai szüret) hatására a termés cukorfoka 
annyira gyenge volt, hogy a MÉM — megfelelő korlátozásokkal — engedélyezte 
a cukorral történő javítást.

A műszaki fejlesztés a borpalackozók gépi rekonstruckciójára (Pécs, Bada
csony) és a tároló kapacitás bővítésére irányult. Ez némileg segít az alacsony 
műszaki szinten dolgozó ipar egyenletesebb minőségű termelésének megvalósí
tásában. A gyártmányfejlesztés célja főképpen az üdítőital választék (,,Márka” 
meggy és málna szénsavas üdítőital) stabil minőségben történő gyártása volt. 
Megbízható az ipar export tevékenysége, a vállalatok mind mennyiségi, mind 
minőségi vonatkozásban teljesítették export tervüket.

A minőségellenőrzés a közvetlen termelés-irányítás szintjén hatékonyan 
működik, azonban nem alakult még ki szorosabb tröszti szervezet és szemlélet 
a minőségellenőrzésben. A szabványosítási tevékenység kielégítő, a borászatban 
lényeges melléktermékek szabványosítására is sor került. A termelés minőségi 
érdekeltségi rendszere még nincs a kívánt szinten, az egyes vállalatok átmeneti 
megoldásokkal kísérleteznek, ez azonban nem kielégítő.

A minőségi színvonal emelésére növelni kell a tároló kapacitást, tovább kell 
emelni a borászat műszaki színvonalát. Az üdítőital gyártást feltétlenül korszerű
síteni kell, mert csak így képzelhető el egyenletesen jó minőségű termék előállí
tása. K i kell dolgozni a minőségi termelés anyagi érdekeltségi rendszerét, a nyers- 
és alapanyag felvásárlásban pedig szigorúan érvényesíteni kell a MÉM minő
ségi irányelveket.

CUKORIPARI VÁLLALATO K TRÖSZTJE

Az ipar termékeinek minősége a komplex minőségmutató alapján változat
lan (3,23; 1974-ben 3,25) és csökkent a nem megfelelő tételek aránya (5,4%, 
1974-ben 7,0%). Ez kifejezi az ipar rendkívüli erőfeszítéseit, hogy az igen mérsé
kelt cukortartalom és nagy szennyeződés ellenére a minőségi szintet tartani 
tudta.

Több cukorrépa termett, mint 1974-ben, de a 11,5% cukor, a viszonylag 
nagyobb fehérje- és egyéb nemcukor anyag-tartalom, a földes és növényi szeny- 
nyezettség a technológia minőségi hatásfokát is csökkentette, s a termelési kö lt
ségeket emelte.

Gyártásfejlesztés során növelték a répatárolók kapacitását (Hatvan), a répa- 
átvevő helyek egy részét szilárd burkolattal látták el, nagyteljesítményű DC 
diffuzőrt helyeztek üzembe, továbbá néhány üzemben automata centrifugákkal,
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s keverős vákuumberendezésekkel korszerűsítették a gyártást. A híglé minőségét 
automatikus formalin adagolókkal javították.

A fogyasztói csomagolás mintegy 10%-át űj NAGEMA csomagoló gépek
kel végzik. Az egyenlőtlen vastagságú polietilén csomagoló anyag azonban sok
szor hibás hegesztést és a tasakok szóródását okozta. A gyártásközi ellenőrzés 
magas-színvonalű, s kiemelkedő hatékonyságú.

A cukoripar minőségi színvonalának javításához a megfelelő mennyiségű és 
minőségű cukorrépa megtermelésével arányosan tovább kell fo lytatni a kapaci
tások növelését, s répafogadó állomások korszerűsítését, a műszerezést és automa
tizálást és automatizált, vagy fél-automata répa-minősítő laboratóriumokat kell 
fokozatosan létesíteni a cukortartalom szerinti érdekeltség megteremtésével 
párhuzamosan.

D O H ÁN YIPAR I V ÁLLALATO K TRÖSZTJE

Az ipar termékeinek minősége mind a komplex minőségi mutató (3,20, 
1974-ben 3,00), mind a kifogásolt termékek arányát (11,0%, 1974-ben 18,9%) 
tekintve javult.

A javulást részben az is befolyásolta, hogy a vállalatok műszaki lehetőségeik 
hiányosságai m iatt indokoltan eltérési engedélyt kaptak a szabványban előírt 
nagyméretű kocsánytartalom követelmény megtartása alól. Javult a szivarok és a 
dohányfólia burkolatú szivarkák minősége, a cigaretta és pipadohány minősége 
viszont nagy nedvességtartalom m iatt romlott.

A felvásárolt nyersanyag mennyisége növekedett, a minőséget befolyásoló 
világos osztályrész aránya a nagylevelű dohányféléknél (kerti, szabolcsi, burley, 
stb.) kismértékben csökkent, a hevesi dohányok világos kihozatala azonban 
tovább nőtt. A cigarettapapír minősége -  amelynek igen jelentős szerepe van az 
égőképességben -  romlott.

A vállalatok műszaki fejlesztésében a korszerű kocsányvonalak kialakítása, a 
szárító telepek korszerűsítése és a Nyíregyházi Dohányfermentáló Vállalat űj 
angol technológiai vonalának beindítása a legjelentősebb. Több gyárban fe lú jí
to tták a pácolás, kondicionálás, vágatadagolás, porelszívás egyes berendezéseit, 
9 db új cigarettagyártó gépet, csomagológépet, kombinált filterelőállító gépet 
á llítottak üzembe. A vállalati intézkedésekkel egyenletesebbebb minőségű termék 
gyártásához biztosítják a műszaki feltételeket.

Az importtal való takarékosság érdekében néhány nagytömegű cigaretta 
csomagját a l l .  félévben nem celofánozták. Ez azonban kényszertakarékosság, 
mivel a szabványok az élvezhetőséget nagymértékben meghatározó nedvesség 
tartalmat szigorúan előírják és a többi csomagolóanyag a nedvesség változás 
ellen nem nyújt kellő védelmet.

Az ipar exportját a megbízhatóság jellemzi.
A gyártásközi ellenőrzést fejlesztették, a nyersanyag objektívabb átvételéhez 

nedvességmérő műszereket szereztek be. A minőségi előírások betartására terjed 
a DH-munkarendszer és a minőségi bérezés különböző formáit alkalmazzák. A 
szabványosítás munkaüteme ugyan kielégítő, de a szabványelőírások és a mű
szaki lehetőségek nincsenek mindig összhangban.

A késztermék minőség javítása érdekében tovább kell korszerűsíteni az elő
készítési vonalakat, különösen a kocsányfeldolgozást. Az elavult gyártógépek 
helyett fokozatosan fejlettebb típusokat kell beállítani. A gyártásközi ellenőrzést 
objektívabbá, operatívabbá kell tenni. A fermentált dohányok ditiokarbamát 
tartalmát rendszeresen vizsgálni kell és csökkenteni az ésszerű növényvédőszer 
felhasználás segítségével, valamint a várakozási idő betartásával. Javítani kell az 
ipar raktározási körülményeit.
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GABONATRÖSZT

A gabonaipar termékeinek minősége a komplex minőségmutató alapján 
(3,79) változatlanul jó, a kifogásolt minták aránya 1974-hez viszonyítva 2,8%- kai 
csökkent. Esetenként a fehér- és kenyérliszteknek nagyobb a víztartalma, 

kisebb a sütőipari értéke. A csomagolás minőségét nagymértékben rontja a 
lisztes zsákok szabálytalan lezárása (Szolnok és Bács-Kiskun megye). A rizs 
minősége javult.

A nyersanyag fajtaösszetétele tovább módosult a Bezosztája rovására; Auró
ra, Kavkáz, Jubilejnaja vetésterülete 80%-kal nőtt. Az átlaghektoliter súly 
(77 kg-nál kisebb <50%-ban) országosan csökkent, a lisztek vízfelvevő képessége 
kisebb volt, a sütőipari értéke zömmel ,,B” kategóriájú. Javult viszont a szárítási 
technológia, de 1 -2 %  csírás tétel előfordult (Borsod, Békés, Szolnok). Az egyen
letesebb minőségű őrlemény végett jelentős vállalaton belüli alapanyagcserét 
ha jto tt végre Somogy.

Műszaki fejlesztés keretében 15 új gabonaszárítót létesítettek; 29 malom 
felújítása során 24 malomban a technológiáit is korszerűsítették, növelték a 
búzapihentető és kondicionáló kapacitást az egyenletesebb és jobb lisztminőség 
érdekében. Új csomagológépek üzembehelyezésével fokozták a fogyasztói csoma
golás arányát. A tároló kapacitás több ezer vagon korszerű vasbeton és fémsiló
val bővült, ez azonban — a rekord kukorica termés m iatt — a szűkös tárolási 
körülményeken nem változtatott.

A minőségi szint tartását a jól szervezett minőségellenőrzés, a tervszerűen 
műszerezett laboratóriumok is segítették. A Tröszt export kötelezettségének 
eleget te tt, s a k ikötö tt minőség betartására a dolgozókat anyagilag is ösztönöz
ték.

A minőség védelme és fejlesztése érdekében folytatni kell a malmok korszerű
sítését, s a tárolókapacitás bővítését. Az éves búza minőségi kataszteri alapján — 
a szűkös tárolóterekkel gazdálkodva — törekedni kell a szelektált búzafajták 
keverésével az egyenletesebb lisztminőségre. A sütőipari vállalatokkal együtt 
fokozatosan meg kell teremteni az ömlesztett szállítás lehetőségét.

KONZERVIPARI VÁLLALATO K TRÖSZTJE

A konzervipari termékek minősége a komplex minőségmutató (2,97, 1974- 
ben 2,96) és a kifogásolt termékek aránya (10,4%, 1974-ben 10,7%) alapján 
lényegében változatlan. A kifogásolási százalék az országos átlagot (8,2%) meg
haladja.

A zöldség-termékek minősége — a zöldbab kivételével — megfelelő volt. 
Romlott a gyümölcskészítmények, ételkonzervek és a száraztészták minősége. 
A húskonzervek, halkonzervek és a savanyúságok érzékszervi tulajdonságai 
javultak, de változatlanul előfordult csomagolási és összetételi hiba. A fűszer- 
paprika minősége megfelelő, a fajtaváltás okozta íz-eltérés azonban nem ked
vező.

A felvásárolt nyersanyag sem mennyiségi, sem minőségi vonatkozásbanmem 
volt kielégítő. A „rossz időjárás”  kifejezésben összevonható kedvezőtlen körü l
mények hatására a felvásárolható nyersanyag mennyisége zöldségfélékből a 
tervezettnek 66%-a, gyümölcsből 75%-a volt. Az alapanyag minősége kártevők 
(bagolylepke, fitoftóra, paszulyvész, stb.) m iatt is romlott: sokszor mikro- 
ökológiai tényezők következményeként. Á szállított hús mennyisége és ezen 
belül a fagyasztott hús minősége sem volt megfelelő. Hasonló problémák merültek 
fel az étolajnál is. A nyersanyag helyzeten enyhített a zöldpaprika, uborka (a
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háztájit is jól szervezték) felvásárlás, s az átlagon felüli körte, egres és málna 
termés, valamint a kalocsai fűszerpaprika minősége.

A konzervipar 1975. évi gyártásfejlesztésében kiemelkedő a svájci licenc 
alapján beindított levespor gyártó üzem és a Budapesti Konzervgyár húsüzemé
nek rekonstrukciója. A nyersanyag tápérték megőrző feldolgozására újabb nagy
teljesítményű vonalakat szereltek fel (zöldborsó, zöldbab). Fejlesztették a hő
kezelő kapacitást (6 db automatikus hidrosztatikus sterilező, 4 alagútpasztőr), 
ezzel egyenletesebb minőséget és nagyobb termelékenységet érnek el.

A gyártmányfejlesztés területén elsősorban a belföldön forgalomba kerülő 
termékek választékát bővítették (hús és ételkonzervek, hal-, gombakonzervek, 
ívólevek, bébiételek, befőttek, savanyúságok). Az export a tárgyidőszakban is 
jelentős volt, bár kisebb tételeknél, gyakran előfordultak minőségi reklamá
ciók; tőkés viszonylatban állaghiba és szennyezettség, KGST országoknál tech
nológiai hiba és romlás miatt.

A minőségellenőrzés és szabványosítás színvonala nem kielégítő. A konzerv
ipar a minőségi előírások betartásának elősegítésére tovább kísérletezett az 
1974-ben indított DH-munkarendszer kiterjesztésével, a minőség javítására 
pedig a vállalatok 1976-ra intézkedési tervet dolgoztak ki, azonban évek óta 
hiányzik a megfelelő minőségi érdekeltségi rendszer.

A minőség javítása érdekében fokozni kell az ipar részvételét a fajtakiválasz
tásban, javítani kell a nyersanyag begyűjtés és szállítás módján, gazdálkodási 
tényezővé kell tenni az objektív minőségi átvételi rendszert. Mind a hazai, mind 
az export minőség biztosítása érdekében fejleszteni kell a belső minőségellenőr
zést; a fő feladat a gyártás előkészítés segítése, a folyamat irányítás biztonságá
nak fokozása.

MAGYAR ÉDESIPAR

Az édesipari termékek minősége a komplex minőségmutató alapján — 
az ipar kedvezőtlen műszaki állapota ellenére -  javu lt, amiben jelentős része 
van az iparági minőségellenőrzés következetes munkájának. A bázisévhez viszo
nyítva a kifogások száma csökkent (a kif.% : 8,2%, 1974-ben 11,3%). A csoma
golás minősége, s a termékek érzékszervi tulajdonsága lényegesen nem változott, 
a jelölési, összetételi hibák, valamint a súlyhiányok csökkentek. Javult a lisztes
áruk és cukorkák, rom lott a pörkölt kávék (kőtartalom) és nugátszerű termékek 
(gyenge érzékszervi tulajdonságok) minősége. Számos panasz merült fel a bér
csomagoló szövetkezetek minőségi munkája ellen (törmelékesség).

Javult az import nyersanyagok minősége és szállításuk üteme. A belföldiek 
közül a keményítőszörp, a tejpor, a növényi zsiradékok esetenkénti gyenge minő
sége és késedelmes szállítása minőségrontó hatású, s évek óta visszatérő hiányos
ság a rosszminőségű aroma. A korábban sem megfelelő minőségű és mennyiségű 
csomagolóanyag ellátás tovább romlott (silány papírnyomás, rosszul hegeszthető 
celofán és polietilén, ingadozó szilárdságú alufólia). Deviza-nehézségek m iatt a 
reklamáció hatástalan. Jobb termelői kapcsolatok révén nőtt a szerződéses 
cikória vetésterülete. Almavelőnél, kondenztejnél az objektív minőségi átvétel 
kedvező hatású volt.

A gyártásfejlesztés során nőtt a termelés a Szerencsi Csokoládégyárban, a 
minőség azonban egyelőre csak a csokoládénál javult. Más gyáregységekben 
számos technológiai és csomagológépet (ostyasütő, mártó, finomító, szeletcsoma
goló) cseréltek, amelyekkel egyenletesebb szerkezetű, jobb állományú és zamatú 
termék gyártható. Az új gépsorokkal és gépekkel bővült a műszerezettség, s az 
automatikák alkalmazása. Egy csomagoló ÁFÉSZ pörkölt kávé részlegét kőte- 
lenítővel látták el. A késztermék megóvására hűtőraktárakat béreltek, s tovább 
gépesítették az árumozgatást.
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A gyártmányfejlesztés a gazdaságos, tömeggyártásra alkalmas termékek 
kialakítására irányult. 43 korszerűtlen termék gyártását megszüntették, s egy
idejűleg sűlyegységben, ízhatásban, csomagolásban választékbővítő jellegű, jobb 
minőségű, könnyebben forgalmazható termékeket á llítottak elő.

A minöségszabélyozás eredményességét az intézkedési terv végrehajtásával 
mérik, fejlesztették a termelés minőségi, anyagi érdekeltségi rendszerét is. Ha
tásosnak látszik a művezetői önellenőrzés kiterjesztése és „minőségszabályozó” 
vállalati brigádok működése. (Technológiai utasítás része a gyártásközi minőség- 
ellenőrzés.)

Az iparági szabványosításban gondoskodni kell a termékszabványok és 
a mintavételi és vizsgálati szabványok egyidejű megjelentetéséről. A cukortaka
rékosság kapcsán tejcsokoládéban és ostyatöltelékekben a cukor egy részét — a 
késztermék minőségének tartásával — sovány tejporral helyettesítették. Az ipar 
exportja csökkent, bár a termék minőség változatlan volt.

A minőség javítása érdekében meg kell gyorsítani az elavult géppark cseréjét. 
A cukor helyettesítése kapcsán bővíteni kell a táplálkozás-élettani szempontból 
egészségesebb termékek választékát. Szigorítani kell a nyers-, alap- és adalék
anyag átvételét, s erősíteni kell a DH munkarendszer előkészítéséhez a műszaki 
(műszerezettség és automatizálás), szervezeti (minőségellenőrzés) feltételeket.

MAGYAR HŰTŐI PAR

A hűtőipari termékek minősége — a kedvezőtlen nyersanyagellátás ellenére 
-  tovább javult. A kifogásolt tételek aránya 4,7%, a bázisévhez viszonyítva 
jelentősen csökkent (1974-ben 9,2%). A komplex minőségmutató-képzésbe vont 
négy termék csoport közül a volumenében jelentős Ascochytás fertőzésű zöld
borsó érzékszervi tulajdonságai kedvezőtlenek (apró, foltos megjelenésű).

A nyersanyag helyzet a gyenge bázisévhez viszonyítva is romlott. A málna 
rekord-mennyisége az időjárás (híg szöveti állag, penészedés) és a szedés módja 
miatt hibás minőségű. Meggyből 34%-kal, szilvából 25%-kaI, burgonyából 
19%-kal, a zöldségből 17%-kal volt kevesebb a felvásárolható minőség. Érzékeny 
veszteséget okozott (vetőmag-, agrotechnika,- s időjárási tényezők m iatt) a 
csökkent sárgarépa termés, amelyet a keresleti piac tovább súlyosbított.

A zöldborsó gombás fertőzöttsége is nagyértékű export kimaradást okozott, 
kedvezően alakult viszont a paradicsompaprika és uborka minősége, mennyisége. 
A zöldbabnál a belvíz okozta kiesést másodvetéssel sikerült pótolni. Az ipart 
hosszűtávú termelői partneri kapcsolata segítette a szélsőséges helyzetekhez 
való alkalmazkodásban és új, sikeresebb fajták kísérleti termesztésében.

A műszaki fejlesztést a teljesen gépesített, nagyteljesitményű és stabil minő
séget gyártó vonalak további gyarapítása jellemzi. A borsó és paraj vonal mellett 
a hasábburgonya, galuska és nudli gyártását sikerült tökéletesíteni. A gépi be
takarítási! zöldbab szabványos késztermékké fe.dolgozását — a konzerviparral 
együttműködve — a gépsor komplettálásával oldották meg (adagoló a hegyezés- 
hez, mosó és előhűtő); a sárgarépa tisztítását pedig gőzhámozóval. K lik-k lok 
rendszerű, kattanófedeles és tasakoló csomagológépek, továbbá a tejiparból 
átvett túrócsomagológép beszerzésével növelték a fogyasztói csomagolás arányát; 
amelyen az előírt időpont jelölés változatlanul élő műszaki probléma.

A gyártmányfejlesztéssel az ételkonzervek választékát szélesítették; bárány-, 
sertés- és csirkehúst tartalmazó ételekkel, továbbá gyermekélelmezésre tervezett 
főzelékkel. Burgonyakocka, választékosabb köretek és betétek mellett biztató a 
palacsinta gyártás kísérlete. Export-kötelezettségét az ipar a tőkés piaci fejle
mények ellenére megfelelő szinten teljesítette. Megbízhatóságának elismerése, 
hogy a tőkés partnerek a saját minőségtanúsítást is elfogadják.



A szállítás és tárolás gondja változatlan. A szűk szállítókapacitás fejlesztését 
a Volán Vállalatnál központosított hűtőkocsi-park bérbevételével tervezik meg
oldani. A belső anyagmozgatást a targonca-állomány részleges cseréjével ja v í
tották.

A minőségellenőrzés hatékonyságát fokozták, a termelési és minőségi szint 
tartásának előmozdítására több termékszabványt korszerűsítettek. A termelés 
minőségi érdekeltségi rendszerének eredményességét a minőségalakulás igazolja; 
a termelési szakaszok szerint rotáló premizálás hasznosítható volt a DH-munka- 
rendszer lépcsőzetes kezdeményezéséhez is.

A minőség védelme és fejlesztése érdekében tovább kell erősíteni a mezőgazda- 
sági kapcsolatokat (szaporító anyag, termelési technológia, eszközök, anyagok). 
Meg kell vizsgálni a munkaigényes bogyósgyümölcsök termesztésének ösztönzé
sét, parciális eszközökkel biztosítani a megkülönböztetett támogatást e konverti
bilis gyorsfagyasztott termékcsoport nyersanyagának bővülő termesztéséhez. 
Tovább kell korszerűsíteni és bővíteni a szállítókapacitást, s fokozni a fogyasztói 
csomagolású termékek arányát, s a nagyfogyasztói félkésztermékek mennyiségét 
és választékát.

NÖVÉNYOLAJIPARI ÉS MOSÓSZERGYÁRTÓ VÁLLALAT

Az élelmezési termékek (étolaj, margarin) minősége (minőségmutató: 3,74, 
1974-ben 3,62) javu lt, a kifogásolási arány (1,3%, 1974-ben 3,8%) az országos 
átlagnál sokkal jobb. A javulást elsősorban technológiai módosításokkal (ké t
lépcsős hidrogénezés, folyamatos olajszárítás), összehangolt műszaki [intézkedé
sekkel és a vállalati minőségellenőrzés hatékony munkájával érték el. Az étolaj 
érzékszervileg egyenletessé vált, csökkent a műanyagpalack záráshibája, és a 
margarin víztartalom ingadozása. A hatósági intézetek lejárt szavatosságú 
margarint kifogásoltak a szállítás egyenetlensége következtében. Napraforgó 
étolajból az'ellátás az igényeket nem elégítette ki.

A nyersanyagellátás olajmagvakból kielégítő volt; az import kizárólag tengeri 
csírára korlátozódott. A napraforgómag olajtartalma nőtt, a nyersolaj azonban 
szokatlanul nagy savszámú volt. A repce minősége hasonló volt, a szójáé viszont 
javult. A sokoldalú mezőgazdasági kapcsolat alapvető a nyersanyag megterme
lésében. Az étolaj csomagolásához szükséges PVC fólia időnként hiányzott.

A gyártás-fejlesztésében kiemelkedik a nyersolaj nyálkátlanító üzem rekon
strukciójának befejezése, a kétlépcsős szójaolaj hidrogénezési technológia kialakí
tása, a folyamatos olajszárító, valamint egyes üzemekben korszerű gőzölő, csöves 
hűtő és szeparátor üzembehelyezése. A műszerezést (automatizálás, hőfok,- 
robbanásveszély jelzők) tervszerűen folytatták.

Az exportált termékek minősége általában megfelelő volt. Az iparági minő
ségellenőrzés korszerű ügyrenddel szabályozott működése igen eredményes 
volt.

A szabványosítási feladatokat színvonalasan végezték. Tervszerűen felül
vizsgálják és korszerűsítik a szabványállományt; különösen a vizsgálati-, nyers
anyag- és félkésztermék szabványok terén volt eredményes a munka.

A minőség javítása érdekében a mezőgazdasági nagyüzemekkel és a termel
tető vállalatokkal kia lakított kapcsolat erősítése és kiszélesítése szükséges. A 
fogyasztói csomagolás továbbfejlesztésekor a fogyasztók tájékoztatását célzó 
jelölések olvasható feltüntetését is meg kell oldani, továbbá a kereslet befolyáso
lására a repceolaj jobb finomítását.
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SÖRIPARI VÁLLALATO K TRÖSZTJE

A sör minőség a bázisévhez viszonyítva kismértékben romlott (a minőség
mutató 3,25, az 1974. évi 3,27; a kifogás 6,7%-ról 9,2%-ra nőtt). A hatósági in té
zetek gyakran állapítottak meg szénsav és extrakthiányt. A minőség szabályo
zására te tt műszaki és szervezési intézkedések következtében javu lt a töltési 
teljesség, a címkézés. Javult a sörök érzékszervi tulajdonsága is, a pasztőrözési 
adottságok bővülése következtében elsősorban a Kinizsi és Barna sörnél, kevésbé 
a világos söröknél. A sörhiányt az import sör csak részlegesen pótolta.

A nyersanyag-ellátás sörárpából elfogadható volt, a Nagykanizsa és Bocs 
körzetében szűkös választék ellenére, a szükséges komlót azonban csak importból 
lehetett fedezni, bár jobb minőségű fajták termesztésével javu lt a hazai komló 
béltartalma. Hátrányos volt az árpa tú lzott fehérjetartalma, egyenetlen csírázó
képessége, esetenkénti satnya fejlődése (besülés), valamint némely kukorica 
tételnél a nagy töröttszem-tartalom.

A gyártás fejlesztésben kiemelkedő a Kőbányai Malátaüzem-i rekonstrukció, 
valamint a palackozási feltételek (kovaföldes szűrő, nagyteljesítményű hűtő, 
palack-fejtők és alagút-pasztőrözök) korszerűsítése, amelyek további minőség- 
javulást eredményeznek, a jobb minőségű címkézéssel párhuzamosan.

A gyártmányfejlesztés során a Diétás (10 B°) és az idényjellegű Paracelsus 
(22 B°) sör forgalmazására került sor. A minőségi választék — elsősorban az 
importált sörfajták révén -  nagyobb volt az előző évinél. Az exportált maláta 
minősége a szerződések előírásainak megfelelt.

A szűkös raktár- és hűtőkapacitás következtében a sörfejtő állomásokon 
kedvezőtlen volt a sörök tárolása, ezért a szállítás és tárolás körülményeit első
sorban a kereskedelmi kirendeltségeken javíto tták (nyomótartályok, telepi 
rekonstrukciók), 50 000 db műanyag rekesszel pedig a termékforgalmazási szerve
zettséget emelték (rakodólap, konténer). A minőségellenőrzés hatékonyságát 
biológiai laboratóriummal (élesztő, víz, üzemhigiéniai vizsgálatok) fokozták, több 
új vizsgálati módszert vezettek be, s befejezéshez közeledik a sörszabvány kor
szerűsítése is.

A minőség biztosítása és javítása érdekében elsődleges a malátaüzemi rekon
strukció, és a vidéki kirendeltségek műszaki állapotának javítása. A tároló és 
hűtőkapacitás növelése, az objektív minősítő módszereken alapuló sörárpa és 
komlószabvány bevezetése, valamint a mezőgazdasági kapcsolatok további 
kiszélesítése szükséges a minőségi követelmények teljesítéséhez is.

SZESZIPARI VÁLLALATO K TRÖSZTJE

Az élelmezési termékek (etilalkohol, sütőélesztő, keményítő, ecet, szeszes
és üdítőitalok) minősége az 1974. évhez viszonyítva a változatlanul jó (a minő
ségmutató 3,71-ről 3,78-ra javult), a kifogások emelkedése (3,9%-ról 10,6%-ra) 
azonban romló tendenciát jelez. Gyakrabban előforduló hibák: nem kellő érleltség, 
üledékesség, nagyobb réztartalom és jelölési hiányosságok.

Az alap- és segédanyag ellátásában időszakosan volt mennyiségi és minőségi 
fennakadás. A bőséges mennyiségű melasz erjeszthetősége romlik, a szeszesital 
segédanyagok közül a barackeszencia, a karamell, színezőaanyagok, tokajibor, 
import borpárlat hiánya és gyenge minősége okozott nehézségeket. Á minőségre 
hátrányos volt a burgonya, az üdítőitalok ízesítő koncentrátumainak (alap
paszta) ingadozó minősége, s egyenetlen szállítása, viszont javu lt a kukorica 
minősége (törö tt szem, pörköltség).

Kiemelkedő a gyártásfejlesztésben az új, korszerű sütőélesztő üzem működése, 
az automata irányítású ecetgyártás (tartalékalkatrész nélkül). Jelentős a vidéki
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üzemekben a stabil minőségű, folyamatos üdítőitalgyártás, több üzemben a 
műszeres és automatizált folyamat-irányítás és a pálinkák ioncserés réztelenítése.

A gyártmányfejlesztés eredménye 4 űj szeszesital-választék, a „Sztár” üditő- 
ital-család gyarapítása; és a cukortakarékosság következtében módosított össze
tételű szeszesitalok forgalmazása. Az exportált termékek minősége lényegtelen 
kivétellel megfelelt a szerződések előírásainak. A minőségellenőrzés megfelelő 
színvonalú, több laboratórium korszerűsítésével fejlesztették a gyártásközi 
ellenőrzés vizsgálati lehetőségeit.

A minőség szerinti nyers- és alapanyag átvétel hatékonyságát erősen csök
kenti, hogy számos nyersanyagra (pl. drogok, eszenciák, olajok, színezőanyagok) 
nincs érvényben levő, vagy jól megalapozott szabvány.

A minőség védelme és fejlesztése érdekében szükséges a készletgazdálkodás és a 
minőséget biztosító érlelési idő közötti összhang megteremtése. A szabványosítás 
hatékonyságát növelni kell, elsősorban a nyersanyagok vonatkozásában. El kell 
érni a keményítő-szörp gyártás kapacitásának fokozását és egyenletesen jó minő
ségét.

TEJIPAR I VÁLLALATO K TRÖSZTJE

Az ipar termékeinek minősége változatlanul jó. A komplex minőségmutató 
(3,58; 1974-ben 3,56), s a kifogásolt termékek aránya (5,0%; 1974-ben 5,4%) is ezt 
valószínűsíti. Az ipar minőségszabályozó tevékenysége az alapvető élelmiszert 
előállító iparok közül évek óta a legstabilabb.

A fogyasztói tej és különösen a tejföl minősége javu lt, bár esetenként elő
fordult érzékszervi (savfok) és összetételi (zsírhiány, zsírmentes szárazanyag
hiány) hiba, súlyhiány és jelölési hiányosság. Az import bedolgozása öreg ízt 
okozott a vajban, szag és ízhiba, kisebb relatív zsírtartalom és súly, valamint 
csomagolási, jelölési hibák m iatt rom lott a félzsíros túró minősége.

A felvásárolt tej mennyisége a bázishoz viszonyítva 3,3%-kai csökkent, amit 
a hústermelésre való rohamos átállás, állattartási, takarmányozási és állategész
ségügyi okok idéztek elő. A termelői tej fizikai tisztasága javu lt, viszont rom lott 
mikrobiológiai állapota. A tejgyűjtő hálózatban az ipari ráfordítás ellenére, 
teljesen hűtés nélküli a gyűjtők több mint 10%-a.

A műszaki fejlesztést 4 üzem rekonstrukciója a profilozás és a korábbi te j
felesleg levezetésére szánt tejporgyártó üzemek építése jellemezte. 14 üzemben 
növelték az előtároló és készterméktároló hűtőkapacitást, további kb. 20 üzem
ben a gyártás műszaki felkészültségét (automatikával szabályozott pásztorok, 
vajgyártók, komplett sajtgyártó vonalak). A savanyított termékek minőségének 
javulását eredményezte az alapanyag homogénezése.

A fogyasztói csomagolás további korszerűsítésére 18 üzemben csehszlovák és 
N DK tasakoló gépet, 8 üzemben ÉLGÉP gyártmányú pohártöltőt, 20 üzemben 
NDK, lengyel és szovjet vaj, túró, és krémsajt csomagolót, valamint svájci sajt 
adagolót és címkézőt, olasz tejpor csomagolót szereltek fel. M ultip rin t jelölő 
berendezéssel megoldották a tejtasak fogyaszthatósági jelölését.

X gyártmány fejlesztés és választékbővítés célja volt a piacon korábban meg
jelent készítmények (pl. ízesített sajtok, cukrozott sűrített tej, ízesített joghurt, 
stb.) gyártásának elterjesztése.

Jelentősen nőtt a tejipar szállítókapacitása, mind a szállító vállalatnál 
(üzemközi szállítás), mind az egyes vállalatoknál (késztermék szállítás) fo ly
ta tták a konténeres szállítási kísérleteket. A hűtött tároló-tér szerény mértékben 
bővült a késztermék oldalon, helyenként szükség-megoldást (pl. selejtezett hő
szigetelt gépkocsiszekrényből) is alkalmaztak.

Az ipari minőségellenőrzés és szabványosítás munkája jó l szervezett, haté
kony. A vállalatok közötti munkaverseny alapja a minőségmutató, a mikrobio-
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lógiai tisztaság és a hasznosanyag alakulása, amelyet az ipari minőségellenőrzés 
értékel. Az exportra szállított termékek minősége -  jelentéktelen kivételtől 
eltekintve -  igen jó volt, a DDT maradvány is csökkenő tendenciájú.

A minőségi színvonal növelésében a tejgyűjtő hálózat műszaki állapotán kell 
javítani. Folytatni kell a gyártás-szakosítást, ami előnyös a minőségre, s ezáltal 
az export tevékenységre is. A minőségi bérezés fejlesztésével a DH-munkarend- 
szer lépcsőzetes bevezetését kell előkészíteni a korszerű üzemekben.

TANÁCSI IPAR

Összességében a kifogás 15,7%.
Az ellátás szempontjából két alágazata jelentős: a sütőipar és az üdítőital -

ipar.
A sütőipari termékek minősége változatlan, a kifogásolási arány minimális 

mértékben (14,8%-ról 14,1 %-ra) csökkent. Egyes megyékben (Hajdú-Bihar, 
Győr —Sopron, Komárom, Nógrád, Szabolcs-Szatmár) javu lt a minőség, de 
vannak területek (pl. Bács-Kiskun, Baranya, Borsod megye), ahol továbbra is 
igen nagy a kifogásolási arány. A beruházás és műszaki fejlesztés nyomán 17 új 
üzem (3 üzem folyamatos technológiájú) kezdte meg működését, s egyre általáno
sabbá válik az intenzív dagasztógépek alkalmazása és alagútkemencék felszere
lése. A fejlesztés hatása elsősorban az érintett területek ellátásának javulásában 
mutatkozik. A fejlődés ellenére nincs megoldva az üzemi kisgépek és ellenőrző 
segédeszközök pótlása.

A kenyér minősége változatlan. A minőségi hibák között továbbra is a súly
hiány a jellemző (az összkifogás 63,3%-a), s ez elsősorban a technológiai fegyelem 
lazaságának tulajdonítható. A vizes fehértermékek, valamint a morzsa minősége 
javu lt, s zsiros fehértermékeké gyakorlatilag változatlan (igen nagy az összetételi 
hiba aránya).

A lisztellátás mennyiségileg megfelelő volt, de több megyében még problé
mát okozott a hősérült sikérminőség. A segéd- és járulékos anyagok közül a 
margarin és élesztő ellátásban vo lt — időnként — fennakadás.

A késztermék tárolása a nagyobb ütemű fejlesztés ellenére sem kielégítő. A 
szállítás színvonala javult, elvileg jelentős előrelépést jelentett a konténerek 
alkalmazása, általában a rekeszes, polcos szállítás a jellemző, de szórványosan 
ömlesztett szállítás is előfordul a megtermelt minőség rendkívüli kárára.

Az üdítőitalipari termékek minősége romlott, a kifogásolási arány 13,6%-róI 
19,7%-ra emelkedett. A minőségromlás okait vizsgálva megállapítható, hogy a 
gyártók az új szabvány jelölési előírásait nem tarto tták be, az új telephelyeken, 
új berendezésekkel a gyártás kezdeti nehézségein nem tudtak idejében úrrá lenni 
(Békés megye), némely termék (Rubin, V itis, Uni-cola, Grape-fruit) igen gyenge 
érzékszervi és mikrobiolgógiai minőségű (Zala, Somogy, Győr-Sopron megye).

Az üdítőital ellátás az év folyamán összességében sem mennyiségben (üveg
hiány), sem választékban nem volt kielégítő, bár az év második felében -  a befe
jezett beruházások következtében — számottevően javult. A választék a Márka 
család új „tag ja iva l” (málna, meggy) és az Erdei Termék Vállalat új termékeivel 
(málna, narancs) bővült, egyúttal a hazai alapanyagú termékek arányát is örven- 
dezetesen javítja.

Az év során minőség javítására az alábbi intézkedéseket tették:
— megszüntettek korszerűtlen üzemeket (Hajdú-Bihar, Veszprém megye),
— új, korszerű telephelyet létesítettek (Nógrád megye),
— műszaki fejlesztéssel (töltő illetve mosógépek, keverő szaturáló — So

mogy, Fejér megye, biztonságosabbá tették a minőségi termelés feltéte
leit.
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MEZŐGAZDASÁGI IPAR

A mezőgazdasági feldolgozó üzemek termékeinek minősége változatlan 
(19,1 %-ról 19,5%-ra nőtt a kifogásolási arány). Némi javulás tapasztalható a 
baromfi-, tej-, sütő- és elszórtan a hústermékek vonatkozásában.

A minőségi, illetve a technológiai színvonal továbbra is ingadozó és igen 
széles határok között mozog. Ennek elsődleges oka az, hogy számos helyen a 
termelés növekedését nem követi arányos műszaki-technológiai fejlesztés; nem 
valósul meg a gyártásközi, illetve a végellenőrzés, laza a technológiai fegyelem, s 
változatlanul nem kielégítő a szakember ellátottság. Az ellenőrzés kezdetleges
sége miatt általában nem érik el a műszakilag elvárható minőséget, pl. állami 
gazdaságok és a termelőszövetkezetek forgalmi borai; hiányzik a húsfeldolgozó 
üzemekben a technológiai utasítás és a valós anyagnorma.

A minőség javításának feltétele a fenti hiányosságok mielőbbi felszámolása 
— lehetőleg a minisztériumi ipar segítségével, esetleg közös ellátási érdekeltség 
keretében — továbbá megfelelő nagyságú társulás keretében, új beruházások, 
illetve a fejlesztés koncentrálásával középüzem létrehozása (pl. tésztagyártás 
Gyermelyen, Jásztej, Budatej) a X I. Kongresszus vonatkozó határozatával össz
hangban.

SZÖVETKEZETI IPAR

Az általános fogyasztási- és kisipari szüvetkezetek termékeinek minősége 
összességében szintén változatlan, de a termelő szektorok közül i t t  a legnagyobb 
(22,0%-ról 22,3%-ra nőtt) a kifogás aránya, ami az általában gyenge műszaki 
színvonalnak, az elhanyagolt üzemeknek, a szakmai felkészültség hiányának 
(nem megfelelő technológia pl. fagylalt, illetve üdítőital gyártásban) tudható be. 
A teljes tájékozatlanság az oka annak, hogy pl. a csomagolás fejlesztése egészség- 
ügyi tiltó  rendelkezésbe ütközött.

Az év során tíz — a fenti problémákkal terhelt — üdítőital üzem szüntette
be a gyártást.

MAGÁNIPAR

A magántermelők és a kisiparosok által előállított és értékesített élelmiszerek 
minősége -  többek között a hatósági ellenőrzés következtében — javu lt (a k ifo 
gás aránya 25,7%-ról, 20,6%-ra csökkent).

A fogyasztók megkárosítása azonban így is gyakori: a termékek értékes 
anyag hányadának „megtakarítása” (hurka, kolbász, fagylalt, kávéital) és a 
termelői tej vizezése rendszeres hiba. Több kisiparos ellen engedély-nélküli gyár
tásáért kellett eljárást indítani.
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