Az élelmiszerek minőségének 1982. évi alakulása
és az ellenőrzések tapasztalatai
T А к ó ÉVA
M ezőgazdasági és Élelm ezésügyi M inisztérium , B u d ap est

Az elmúlt évekhez hasonlóan elemeztük az előállított élelmiszerek minőségét
az élelmiszeripari trösztök (országos vállalatok), illetőleg vállalatok és az ágazati
szakmai felügyelet alatt működő minőségellenőrző szervezetek ellenőrzései alapján.
Megállapítottuk, hogy az élelmiszerek minősége 1982-ben összességében az
előző évek színvonalán maradt. A lényegében változatlan minőségi szint az élelmi
szertermelés növekedése mellett következett be.
I.
A rendszeres hatósági ellenőrzések alapján a különböző szektorokban termelt
élelmiszerek kifogásolási aránya 1981-ben és 1982-ben a következőképpen alakult:
1982
6,2%
12,3%
13,1%
13,0%
18,3%

Minisztériumi iparban
Tanácsi iparban
Mezőgazdasági iparban
Szövetkezeti iparban
Magán iparban
ÖSSZESEN:

8,1%

1981
6,1%
11,9%
15,4%
12,0%
16,6%
8,2%

A nem minisztériumi iparban előállított termékek esetében a kifogásolás két
szerese a minisztériumi iparénak. A műszaki-technológiai színvonal különbsége nem
akkora a két szektor között, hogy ez az arány különbség indokolt lenne. Ellenőrzési
tapasztalataink szerint e szektorokban a kifogásolások magasabb aránya mindenek
előtt az Élelmiszertörvény által is előírt kötelező belső ellenőrzés lazasága vagy
teljes hiánya miatt állt elő.I.
II.
A minőségi követelmények kielégítéséhez szükséges alapvető feltételek — a
megfelelő nyersanyag, a fejlett gyártási technológia, a termék védelmét biztosító
csomagolás, raktározás és szállítás — átfogó ellenőrzése a következőket mutatja:
a) Az élelmezési iparok nyers- és alapanyag- ellátása m e n n y i s é g i szem
pontból nem minden terméknél volt kielégítő: pl. az édesiparban és a hűtő
konzerviparban egyes termékekből, továbbá import dohányból, hazai kom1
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b)

c)

d)

e)

f)

íoDoi. A nyersanyagok m i n ő s é g e szélsőségesen változó volt: pl. a
gabona- és cukoriparban kedvezőtlenül alakult a búza, illetőleg a cukorrépa
minősége.
Egyértelműen kedvezőtlenül befolyásolta a minőséget az import korlátozás
azokban az iparágakban, amelyekben import nyers- és segéd-, illetőleg
adalékanyagot használnak fel. A helyettesítő anyagok vagy nem álltak
időben rendelkezésre, vagy nem voltak egyenértékűek a leváltott anyagok
kal.
A gyártásfejlesztésben elért jelentős eredmények ellenére (főleg a szűkös
anyagi források miatt) a fejlesztés üteme lassúbb a kívánatosnál. Javult az
egyes húsipari, baromfiipari, növényolajipari, tejipari vállalatok műszaki
technológiai színvonala; jelentős rekonstrukciók fejeződtek be a gabona
iparban.
A gyártmányfejlesztésre az elmúlt időszakban két irányból került sor. Az
egyik irányban a kedvező érzékszervi tulajdonságokkal rendelkező termé
kek választékbővítése valósult meg. így pl. dán licenc alapján előállított
Tuborg Gold sör, a diétás élelmiszerek választékának bővülése, az energiaszegény és energiamentes üdítő italok, a kávétejszín, a Séd Brie nemes
penész sajt. A másik irányban az import korlátozás miatt szükségessé vált
termékcserére került sor, amely sok esetben magán viselte a kényszermegoldás jellemzőit.
A csomagolás színvonala még mindig nem volt kielégítő. Állandósultak a
csomagolással szorosan összefüggő jelölési hiányosságok. Sok esetben
szubjektív tényezők (a rendeletekben előírtak figyelmetlen átvezetése)
miatt is jelentkeztek hibák.
Az élelmiszerek minőségmegóvása szempontjából a technológia- és a
csomagolás fejlesztésével egyenrangúnak kell tekinteni a szállítás korszerű
sítését is. A fejlesztés üteme itt sem volt kielégítő. Kismértékű javulását
a konténeres szállítás további terjedésével a sütőiparban tapasztaltuk.
A tárolási körülmények — a gabonaipar jelentős előrelépését kivéve —
alapvetően nem változtak. Továbbra is elkerülhetetlen több iparban (kon
zerv-, üdítőital-ipar) a szabadban történő tárolás, illetőleg szükségtárolók
igénybevétele nagyobb termésnél (boripar). Külön ki kell emelni, hogy a
kis- és nagykereskedelem raktárhálózata a fejlesztés ellenére mind kor
szerűség, mind kapacitás szempontjából elmarad az elvárható igények
mögött. Ennek viszont az a következménye, hogy az élelmiszerek eseten
ként a termelésben elért minőségi szint alatt jutnak el a fogyasztókhoz és
a fogyasztók a termelőt marasztalják el.I.
III.

Az elmúlt évben a belső (ipari) minőségellenőrzést közvetlenül érintette az
élelmiszeripar egyes ágaiban végrehajtott szervezeti korszerűsítés. A megszűnt
tröszti szervezetekkel megszűntek az iparági szintű minőségellenőrzési szervezetek
(kivétel a dohányipar) is és ennek hiánya amiatt éreztette hatását, hogy az önállóvá
vált vállalatok nem szereztek teljes körűen érvényt ellenőrzési feladataiknak.
A termelés minősége szerinti anyagi érdekeltségi rendszerek — úgy tűnik — még
mindig nem elég eredményesek. Kedvező eredményekre vezetett viszont az
édes- és dohányipar vállalatainál a DH munkarendszer és a minőségi prémium
rendszere. Néhány vállalat a hatósági ellenőrzés kifogását a minőség szerinti bért
csökkentő vagy kizáró tényezőnek hirdette meg.
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A minőséget jellemző kifogásolási arány évek óta állandósult. Ez a változatlan
minőségi színvonal azt is jelenti, hogy a hibák is állandósultak. Ennek alapján a
változatlan minőségi szintet valójában figyelmeztető jelzésnek kell tekinteni.
Az értékeléshez hozzátartozik még annak megjegyzése is, hogy az állami ellen
őrzést követő hatósági intézkedések gyakorisága a hibákkal összhangban van.
5642 intézkedésre került sor a múlt évben, de ezek hatékonysága nem volt kielégítő.
Az összes intézkedés 48%-a figyelmeztetés volt, a 2911 fegyelmi és szabálysértési
javaslatból csak 1938 esetben született határozat (67%).
Mellékletként csatoljuk részletes megállapításainkat a tröszti (országos válla
lati), illetőleg vállalati szervezetben előállított élelmiszerekből. Ugyancsak itt
értékeljük a tanácsi, mezőgazdasági, szövetkezeti és magánipari előállítást is.
IV.
A minőség javítása és a minőségmérés érzékenységének növelése érdekében a
következők megvalósítására van szükség:
1. A vállalati minőségellenőrzést alkalmassá kell tenni a minőségszabályozási
feladatok ellátására. Ehhez első lépésben a jelenleg érvényben levő 17/1977.
MÉM sz. utasítást, amely a vállalati minőségellenőrzés szervezetét és fel
adatait szabályozza, ki kell egészíteni a minőségszabályozási feladatok elő
írásával.
2. A gyártmányfejlesztést, a választékbővítést a minőségellenőrzés szak
embereinek a bevonásával kell előkészíteni, hogy érvényesíteni lehessen az
általános és speciális minőségi követelményeket még a gyártás megkezdése
előtt.
3. Nagyobb gondot kell fordítani az élelmiszerek érzékszervi minőségére és
minősítésére, különös tekintettel arra, ha hagyományos terméket kívánnak
előállítani más alapanyagokból vagy más technológiával, ugyanis a fo
gyasztó érzékenyen reagál a megszokott élelmiszerek ízváltozására.
4. A jelölési követelmények betartásának fokozottabb érvényesítéséhez ki
kell dolgoztatni iparáganként minden termékre az élelmiszerekre előírt
jelölések konkrét megvalósítási módját.
5. Az élelmiszerek minősítésére bevezetett minőségmutató rendszert el kell
választani az érvényes eltérési engedélyektől és felmentésektől, hogy a
valós minőségi színvonal mérésére legyen alkalmas.
A feltárt minőségi hiányosságok alapján a konkrét minőségjavító intézkedé
sekre a mellékletben foglalt iparági értékeléseknél tettünk javaslatot.
I.
TRÖSZTI VAGY ORSZÁGOS VÁLLALATI SZERVEZETBEN
ELŐÁLLÍTOTT ÉLELMISZERIPARI TERMÉKEK MINŐSÉGÉNEK
ALAKULÁSA
Állatforgalmi és Húsipari Tröszt
A komplex minőségmutató változása alapján jelentősen javult a termékek
minősége: a Szegedi Szalámigyár és HK-nál, a Győr-Sopron, Fejér, HajdúBihar megyei ÁHV-nál; romlott: a Szabolcs-Szatmár, Vas, Komárom, Heves
megyei ÁHV-nál, a BHV-nál és a Kaposvári HK-nál.
A húsipari termékek közül javult a húskonzervek, változatlan a füstölt száraz
kolbászfélék és az étkezési sertészsír; különböző mértékben romlott a vörösáruk
1*
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(párizsi), felvágottak (olasz felvágott), hőkezelt szárított felvágottak (nyári turista
felvágott), kolbász készítmények (füstölt sertéskolbász), szalámi- és szalonnafélék
(angol szalonna) és a pácolt-füstölt termékek minősége. Főként a vörösáruféléket
és felvágottakat kifogásolták, nem jellegzetes fűszerezés és gyenge nyersanyag
előkészítés miatt.
A nyersanyag helyzetet tekintve összességében a felvásárolt vágóállatok mennyi
sége nőtt. Mind a vágósertés, mind a vágómarha átlagsülya 3 - 3 kg-mal emelkedett.
A sertés átlagsúly-növekedés —amelyet az exportalap növelése érdekében a nagy
üzemeknél is ösztönöztek — az eddig rendelkezésre álló adatok alapján mintegy
5%-kal csökkentette az I —II. osztályú sertések arányát, romlott az osztályos
sertések minőségi pontszáma, nőtt a fehéráru %-os aránya.
További intézkedésekkel (pl. a pH-mérés bevezetése az átvételi minősítésnél)
törekedtek a sonkasertés minőségének javítására.
Az adalék-, segéd- és csomagolóanyag-ellátás az 1981. évihez képest romlott.
Beszerzési nehézségek jelentkeztek a Na-kazinátnál és az ultraszűrt tejpornál.
Továbbra sem volt kiegyensúlyozott a só mennyiségi ellátása, amit többször minő
séghibák is súlyosbítottak. A fűszerek közül a bors és a szerecsendió beszerzése
okozott gondot. Csomagolóanyagok közül a legtöbb kifogás a vállalatok részéről
a csehszlovák import kutizin műbéllel kapcsolatban érkezett, füstölés, főzés utáni
megnyúlása miatt.
Műszaki fejlesztés eredményeként 1982-ben javult a húsipari vállalatok műszaki
technológiai és higiénés színvonala. Vágóvonalát korszerűsítette a Borsod, Fejér,
Vas, Szolnok, Zala megyei ÁHV és a Gyulai HK; a Kaposvári HK-nál új, 10000
t/év kapacitású húsfeldolgozó üzem kezdte el a termelést; jelentősebb korszerűsí
tést hajtott végre a Zala megyei ÁHV a zalaegerszegi és nagykanizsai feldolgozó
üzemben; új csomagoló gépsort helyeztek üzembe a Szegedi Szalámigyár és HK-nál.
Javultak az ipari raktározás feltételei a Kaposvári HK-nál, a Győr-Sopron,
Szolnok megyei ÁHV-nál, a PENOMAH váci és balassagyarmati gyárában és a
BHV-nál.
Gyártmányfejlesztés, választékbővítés eredményeképpen összesen 45 új termé
ket kezdtek el forgalmazni, amelyek közül 23 az olcsó termék kategóriába tartozik.
Jelentős pl. a „Pannónia termékcsalád”, amely növényi fehérjével dúsított és 7 féle
választékban készül. Baromfihúspép felhasználásával mintegy 8 —10 féle termék
(főként vörösáru, felvágott- és kolbászfélék) került forgalomba.
1982-től KÁF (Kiváló Áruk Fóruma) cím használatára jogosult a csabai
csípős kolbász, a szegedi paprikás téli szalámi és a makói csípős kolbász. BNV nagy
díjat kapott a Szegedi Szalámigyár és HK boszorkánykolbász terméke, BNV díjat
a fesztivál kolbász terméke, a BHV falatka, a Zala megyei ÁHV paprikás sertés
nyelv, a Baranya megyei ÁHV „Pannónia család” termékei.
A vállalati minőségellenőrzés tárgyi és személyi feltételei a követelményeknek
nem felelnek meg, ezért a gyártásközi és késztermék-ellenőrzés nem kellően haté
kony. Nem általános az alapanyag-minősítés, hiányzik az alapanyag és a technoló
gia összhangja, nem eléggé szigorú a gyártásközi- és végtermék-ellenőrzés; nem
rendszeres az ellenőrzési megállapítások termelésbe való visszacsatolása, így az
ellenőrzés minőségszabályozó hatása nem érvényesül kellően.
A minőség biztosítása és javítás érdekében szükséges:
— az objektív nyersanyag-minősítés széleskörűvé tétele (PSE és DFD jelleg
meghatározása a húsban pH-méréssel);
— a vállalati minőségellenőrzés hatékonyságának növelése, a gyártásközi
ellenőrzés műszerezettségének javítása;
— a hűtőkapacitás további növelése és a defrosztálás technológiájának fejlesz
tése;
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— a minőség szerinti termelés anyagi érdekeltségi rendszerének rejiesztese.

I

Gabona tröszt

A komplex minőségmutató alapján javult a minőség a Békés, Borsod-Abaúj
Zemplén, Csongrád, Hajdú-Bihar, Heves, Szabolcs-Szatmár, Tolna, Vas,
Zala, romlott a Szolnok megyei GMV-nál, a többinél változatlan. A lisztek minősége
a minőségmutató alapján értékelve változatlan. Jelentősen csökkent az összetételi
hibás, változatlan az érzékszervileg kifogásolt, nőtt a tömeghiányos és a csomagolás
jelölés miatt hibás tételek részaránya. A rizs minősége változatlan. Az egyéb termé
keké javult. Ezek közül azonban az asztali dara nagy nedvesség-, hamutartalom,
korpázottság és sötétebb szín, a szójaőrlemények magas tripszin inhibitor-tartalom,
a búza-korpa és a csíra nagy hamutartalom, az árpagyöngy nagy törmeléktartalom
és csomagolás-jelölési hiányosság miatt több esetben nem felelt meg az előírásoknak.
A nyersanyag-ellátást az időjárás kedvezőtlenül befolyásolta. A búza fajtaösszetétel változása a minőség szempontjából nem tekinthető kedvezőnek, csökkent
a minőségi búza termesztésére alkalmasnak minősített fajták vetésterülete. Az 1982.
évi búzatermés hektolitersúlya nagy, de széles határok között változik. Az átvett
búza 68%-a szabványos keverékességü, több mint 3/4 része l% vagy ennél keve
sebb értéktelen keveréket tartalmazott. Az esőzés következtében a Dunántúlon
és Borsodban megnőtt a csírás szemtartalom és az amiláz-aktivitás. A szárított
búza mennyisége elsősorban a Dunántúlon nőtt. Az átlagos nedvességtartalom
szabványos, a hamutartalom kisebb, a fehérjetartalom a bázisévivel azonos, az
optimális szint alatt maradt. A búzák átlagos sütőipari értéke romlott, a nedves
sikér mennyisége csökkent, romlott a sikér minősége is, különösen rossz a sikérteríilés Somogy-, Szabolcs, Szatmár, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Veszprém
megyében.
A rozs minősége az esős időjárás miatt kedvezőtlenül alakult, ezért jó minőségű
lisztet csak az országon belüli átszállításokkal és import rozs felhasználásával le
hetett biztosítani.
A n'zstermés az előző évit meghaladta, minősége jó, jók a kihozatali eredmé
nyek is.
Műszaki fejlesztés: A tárolókapacitás 23 000 t vasbeton silóval, 42 000 t fém
silóval és 35 000 t könnyűszerkezetes raktárral növekedett. Miskolcon új őrlőüzem,
Székesfehérváron tésztagyár került üzembe helyezésre.
Gyártásfejlesztés keretében a kaposvári, a balatonfüredi, valamint a zalaeger
szegi üzemekben befejeződött a teljes rekonstrukció, több malmi gép teljes fel
újítását végezték el. Több malomban technológiai módosításokat, gépcseréket
hajtottak végre. A csomagolásfejlesztés érdekében a csornai malomban kisegységű
és gyűjtő liszt csomagológépet helyeztek üzembe. Az ömlesztett liszt szállítása
20%-kal növekedett, 8 db 9 tonnás gépkocsi beszerzésére került sor.
Tovább folytatódott — bár csökkenő ütemben — az előző években megindult
gyártmányfejlesztés, amelynek során a Csongrád megyei vállalat dóci üzemében
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alapanyagú konyhakész keverékeket (panír-, darafánk-,
tejbegrízpor) és fontos importcsökkentő sütőipari adalékanyagot (Rheopan-D)
állítanak elő. A Heves megyei vállalat Vámosgyörkön előállított pirított, hántolt,
sózott napraforgója iránt nagy a kereslet.
Az export szállítmányok igen kis hányadát kifogásolták, főleg az uszályszállít
mányokat, rovarfertőzöttség és a kukoricát nagy törött szemtartalom miatt.
A minőségellenőrzés személyi és tárgyi feltételei biztosítottak.

- megfelelő fajta kiválasztással javítani a búzák beltartalmi értékét a termés
átlag egyidejű növelése mellett;
- fejleszteni a minőségi átvétel rendszerét és a külön tárolást, valamint
folyamatossá tenni a tárolt készletek minőségvizsgálatát, hogy biztosítani
lehessen a malmok megfelelő minőségű alapanyaggal való ellátását;
- minőségcentrikusan fejleszteni az iparág premizálási rendszerét.
Magyar Hűtőipari Vállalat
A termékcsoportok közül javult a gyorsfagyasztott gyümölcsök, valamint a
gyorsfagyasztott zöldborsó; romlott a gyorsfagyasztott félkészételek, valamint az
egyre csökkenő mennyiségben gyártott gyorsfagyasztott húsok készételek (gyf.
pacalpörkölt és szalontüdő); változatlan — zöldborsó kivételével — a gyorsfagyasz
tott zöldségfélék minősége.
Kifogásolásra leggyakrabban az érzékszervi hibák és összetételi hiányosságok
adtak okot. A gyorsfagyasztott félkész- és készételek minőségének csökkenése
elsősorban az érzékszervi tulajdonságok kedvezőtlen változására vezethető vissza.
A nyersanyagok minősége összességében változatlan. Az I. osztályú gyümölcsök
aránya az előző évekhez képest csökkent. A málna minőségének romlása a kedve
zőtlen időjárásnak, a piros ribiszke és a csonthéjasok esetében a gépi szedés növeke
désének tulajdonítható.
Gyártásfejlesztésre a bajai gyárban került sor, melynek eredményeként nagy
teljesítményű folyamatos fagyasztóberendezéseket helyeztek üzembe. A békés
csabai gyár rekonstrukciója új korszerű hűtőtermek kialakításával megkezdődött.
A többi gyárban csak szintentartó beruházásokat valósítottak meg és kisebb tech
nológiai berendezéseket állítottak be. Az export árualap növelésére a székesfehér
vári gyárban morzsolt kukorica feldolgozó vonalat helyeztek üzembe .
Gyártmányfejlesztés eredményeként jó minőségű választékbővítő termékek
kerültek forgalomba — többek között — gyorsfagyasztott mirelité szelet, gyorsfagyasztott székelygulyás mirelité módra, gyorsfagyasztott félkész frankfurti
leves.
Az export nem rubel elszámolású viszonylatban — a mennyiségi csökkenés
mellett —3,7%-os értéknövekedést mutatott. Rubel elszámolású exportra csak kis
mennyiségű gyümölcs és zöldség került. Kedvezően alakult a gyorsfagyasztott
morzsolt csemegekukorica exportja. A legkeresettebb exportcikk továbbra is a
málna. A gyorsfagyasztott meggy esetében változatlanul a fajtakérdés okoz prob
lémát.
Az iparági minőségellenőrzés jól szervezett, a termelőtevékenység egész körét
átfogja (nyersanyagátvétel, kihelyezett és üzemi gyártástechnológia, késztermék
minősítés). A személyi és tárgyi feltételek megfelelőek, a minőségellenőrző és a
termelésirányító szakemberek részére szezonelőkészítő tanfolyamot szerveztek.
A minőség biztosítása és javítása érdekében szükséges:
— a gépi szedésű zöldség és gyümölcs nyersanyagok szedési és szállítási
technológiájának, valamint műszeres átvételének további fejlesztése;
— a gyorsfagyasztott termékek beltartalmi jellemzőinek fokozott vizsgálata,
különös tekintettel a károsanyag-tartalom meghatározására;
— a hazai előállítású csomagolóanyagok egyenletes mennyiségének és minő
ségének biztosítása;
— a hütőlánc folyamatossága a gyorsfagyasztott termékek kereskedelmi
minőségének megóvása érdekében.
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A vállalat élelmezési termékeinek (étolaj, margarin) egyenletesen jó minősége
változatlan.
A napraforgó étolaj, a Rama és a Liga margarin minősége a hálózati és az
iparági minőségmutatók szerint külön-külön és összesítve is jó szinten változatlan.
Az étolajtételek között az ellenőrzés során néhány szivárgó palackot, a margarin
tételeknél elmosódott, nehezen olvasható dátumjelzésű csomagot találtak.
A nyersanyagellátás változatlanul kedvező volt.
A napraforgóban a hibrid magok részesedése 80%-os volt. A repce vetésterüle
tének 37%-át csökkentett erukasav-tartalmú repce tette ki, amelynek olajtartalma
a hagyományos káposztarepcénél 2%-kal kisebb volt. A szójabab vetésterülete,
átlagtermése és olajtartalma nőtt, de a szójaolaj mennyisége — az import leállítása
miatt —nem volt elegendő a margarin-gyártáshoz és ezért a margarinokban növelni
kellett az erukasav-tartalmú repceolaj felhasználási arányát. Az élelmezési termé
kekhez használatos adalék- és segédanyagok minősége az egész év során megfelelő
volt. Ellátási nehézséget csak a margaringyártáshoz szükséges tőkés relációjú
citromsav, valamint a margarinok fogyasztói csomagolására szolgáló alufólia
szállításának akadozása jelentett, az import engedélyezések elhúzódása miatt.
A margarinok gyűjtőcsomagolása — a karton beszerzési gondok miatt — az év
végén nehézségekbe ütközött.
A műszaki fejlesztés eredményeként Rákospalotán két derítősort, Kőbányán
finomító vonalat állítottak üzembe. Győrött megkétszerezték a finomítási kapaci
tást és három könnyűszerkezetű raktárt létesítettek. A darák minőségjavításának
programját elindították.
Gyártmányfejlesztésként kidolgozták a kukoricacsíra-olaj gyártástechnológiáját
Az exportra szállított termékek minősége döntően megfelelt a szerződésben
foglalt követelményeknek; a nyálkátlanított olaj mennyiségének 0,06%-át, a
napraforgómagét 0,02%-ban reklamálták.
A minőségellenőrzés tárgyi és személyi feltételei megfelelőek. A műszerezett
ségre mind a központi, mind a gyári minőségellenőrző laboratóriumokban kellő
gondot fordítanak. A jól kialakított gyártásközi ellenőrzés és az információk meg
felelő visszacsatolása kiküszöböli a jelentősebb minőségi hiányosságok előfordulá
sát. A csomagolási, jelölési hibák megszüntetése azonban még nem tekinthető
véglegesnek.
A minőség biztosítása és javítása érdekében szükséges:
— Rákospalotán a pörkölő, Csepelen és Martfűn a nyálkátlanító berendezések
felújítása;
— a margaringyártás vonatkozásában a hidrogénkompresszorok cseréje;
— új margaringyártó és visszaolvasztó, valamint Lurgi-típusú félfolytonos,
gőzölő berendezések létesítése.
Szeszipari Vállalatok Trösztje
A hatósági kifogások alapján javult a Budapesti Likőripari Vállalat, romlott
a Budapesti Szeszipari Vállalat és a Szabadegyházai Szeszipari Vállalat termékminősége.
A hatósági ellenőrzés megállapításai szerint javult a pálinkák, likőrök, ecet
készítmények, vermouth és sósborszesz, változatlan a sajtolt sütőélesztő és a brandyk
romlott az üdítő italok minősége.
A pálinkáknál és likőröknél csökkentek a csomagolási-jelölési hibák, a csavar
zárak nem megfelelő minősége és az elmosódott, hiányzó jelölések azonban továbbra
2*
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is jelentősek. Az összetételi hibák közül leggyakrabban előforduló alkoholtartalomeltérés a nem elég gondosan végzett ellenőrzés mellett — továbbra is — az új
típusú szeszfokoló nagyobb mérési hibájából származik.
A brandyk változatlan minősége a csomagolás-jelölés hibák csökkenése és az
összetételi hibák növekedése mellett alakult ki.
Az ecetkészítmények minősége az összetételi jellemző pontosabb betartása
révén javult.
A sajtolt sütőélesztő érzékszervi tulajdonságai időszakosan a szokványos
minőség alatt maradtak.
Az üdítő italoknál nőtt az érzékszervi hibák és a csomagolási-jelölési hiányos
ságok előfordulása.
Az exportált termékek reklamációinak száma a bázishoz hasonlóan alakult, a
hiányosságok kiküszöbölésére minden esetben operatív intézkedéseket tettek.
A szabadegyházai finomszesz exportja problémamentes volt, a kukoricacsíra zsírtartalmával kapcsolatosan többször került sor döntő vizsgálatra.
Az alap-, segéd- és csomagolóany ag-ellátás és azok minőségi problémái a bázis
évhez hasonlóan alakultak. A hagyományos, és Quentin melaszok minősége meg
felelő, az izocukor gyártásához felhasznált kukorica minősége a bázisnál jobb volt.
A hazai anyagok közül a karamell festőképessége, a címkék minősége (szálirány,
méret, színezés), a csavarzárak rosszabb tömítőanyaga és kemény lemeze okozott
gondot. Az üdítőital-gyártáshoz használt almasűrítmény minősége ingadozó volt.
Az izocukor a követelményeket — a pH kivételével — kielégítette.
Az import anyagok nem az ütemezés szerint érkeztek be. A borpárlat-felhasz
nálás csökkentésére brandy-koncentrátum importjára került sor. A kubai import
szesz minősége gyakorlatilag nem változott.
A műszaki fejlesztésben befejeződött az izocukor fogadó állomások kiépítése,
bővült a szeszesital palackozókapacitás a BULIV-nál, új üdítő ital üzemet adtak át
Szabadegyházán. Rekonstrukciós beruházás keretében fejlesztették a BUSZESZ
Óbudai üdítőital-üzemét. A BUSZESZ Óbudai és Bajai ecet üzemében kapacitásbővítő fejlesztést (új acetátorok) hajtottak végre, Baján a csomagolást is korszerű
sítették.
Gyártmányfejlesztés keretében a BUSZESZ csemege ételecetet, a BULIV
pedig Hungária-Ó-bitter likőrt és — csak a vendéglátóipar számára — Pannónia
Kamilla likőrt hozott forgalomba.
A vállalati minőségellenőrzés személyi és tárgyi feltételeiben lényeges változás
nem történt, a minőségellenőrzés központi szakmai koordinációját a Szeszipari
Kutató Intézet látja el. A dolgozók és vezetők prémiumfeltételei — a tröszt minden
vállalatánál — tartalmaznak minőségi kikötéseket.
A minőség javítása és biztosítása érdekében szükséges:
— megfelelő záróelemek felhasználása;
— a szárított élesztőgyártás megvalósítása;
— az izocukorral készült termékek minőségének fokozott figyelemmel kísé
rése a tárolás során;
— a jelölések egyenletességének biztosítása.
Tejipari Vállalatok Trösztje
Javult a Tolna és a Vas megyei, romlott a közép-magyarországi, a GyőrSopron, és a Hajdú megyei Tejipari Vállalat termékeinek minősége.
Javult az ömlesztett sajtok, változatlan a pasztőrözött tej, a tejföl és a vaj,
romlott az étkezési tehéntúró minősége. A hatósági kifogások száma összességében
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kissé nőtt, elsősorban a csomagolás, jelölés, az érzékszervi tulajdonságok, valamint
az összetételi jellemzők (pl. zsírmentes szárazanyag és szárazanyag-tartalom) hiá
nyosságai miatt.
A nyerstej fizikai tisztasági fokozata (93,3%-ban I. osztályú) és a mélyhűtött
tej aránya (91,4%-os) változatlan volt. A nyerstej mikrobiológiai tisztaságát három
minősítő laboratórium vizsgálta az egész ország területére kiterjedően. Higiéniai
tulajdonságok alapján a nyerstejek 23,5%-a I osztályú, 35,6%-a II. osztályú és
40,9%-a III. osztályú minősítést nyert.
Az import anyagok közül a polisztirol granulátum késedelmes szállítása miatt
az iskolatej és az iskolakakaó, a tartós tej csomagolóanyaga behozatalának elhúzódó
engedélyezése miatt ellátási hiány következett be. A hazai csomagolóanyagok felhasználása terén több bíztató előrelépés történt. Pl. TVK által gyártott polipropi
lénből készült 0,2 literes poharak import polisztirol helyett; BVK által gyártott
kemény PVC lemez.
A gyártásfejlesztés vonalán jelentős korszerűsítést eredményez az új debreceni
tejüzem átadása, folyamatban van a pásztói és a szekszárdi új üzemek szerelése,
a bácsbokodi, a makói és a zalaegerszegi üzemek rekonstrukciója. Tatabányán finn
UHT tejet gyártó és csomagoló üzemet, a kelet-pesti üzemben azonos célra sterilező
vonalat állítottak fel. Több jelentős intézkedés történt a nyerstej-tárolók befogadóképességének növelésére, a sajtgyártó-vonalak korszerűsítésére, valamint a tasak
és a poharas csomagolás fejlesztésére.
Gyártmányfejlesztés keretében a tatabányai üzem 7 napig hűtés nélkül eltart
ható turista tej, a Budapesti Tejipari Vállalat kávétejszín, zöldalma és meggyes
ízesítésű joghurthab, valamint „ínyenc” mártások (mustáros, borsos-majorannás,
tormás) termékei kerültek forgalomba. A Daniella túróhab-család barack ízesítésű
vel bővült Miskolcon. A sajtválasztékot bővíti a Séd-brie (Veszprém és a palóc
gomolya (Szécsény), valamint a darabolt csomagolt márvány és ormánsági (Pécs),
a göcseji és a zalai füstölt sajt (Zalaegerszeg) forgalmazása. Új, kenhető, zsíros
ömlesztett sajt a Brumi, és új termék a Dusi fehérjekoncentrátum (Csorna).
Az export sajtválasztékot bővítette a darált márványsajt (Boly), a növényi zsírral
dúsított Pizzarella (Marcali), a darabolt ementáli sajt (Zalaegerszeg) és a sósleves
fémdobozos Accani sajt (Mosonmagyaróvár).
9 ezer t sajt, 4 ezer t vaj, 5 ezer t tejpor és 15,5 ezer t tej került tőkés exportra
és 930 t sajt szocialista árucserére. A kiszállított termékek minőségével kapcsola
tosan reklamáció nem volt.
BNV nagydíjat nyert a kávétejszín (Budapesti Tejipari Vállalat), BNV díjat
nyert a krémfehérsajt (Csongrád megyei TV) és a palóc gomolya (Középmagyar
országi TV). A kiállításon a Belkereskedelmi Minisztérium különdíját a Margaréta
vaj kétféle változata megosztva nyerte el (a Baranya és a Oyőr-Sopron megyei
TV).
Az elmúlt évben is jól dolgozó iparági minőségellenőrző szervezet (TEA) vidéki
laboratóriumai 1983. január 1-től az egyes tejipari vállalatok laboratóriumaként
- a TVT Minőségügyi Főosztálya szakmai irányítása mellett —működnek. A nyerstejminősítő laboratóriumok (Debrecen, Szekszárd, Veszprém) teljes felszereltségük
kel és személyi állományukkal az illetékes vállalatnál folytatják tevékenységüket.
A minőség biztosítása és javítása érdekében szükséges:
— a technológiai vonalak további korszerűsítése (pl. új technológiai vonal
üzembehelyezése a sajtok minőségének stabilizálására Szekszárdon és
Zalaegerszegen);
— a fagylaltporok minőségének javítása;
— a hosszabb eltarthatóságú termékek arányának növelése.
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II. VÁLLALATI SZERVEZETBEN ELŐÁLLÍTOTT ÉLELMISZERIPARI
TERMÉKEK MINŐSÉGALAKULÁSA
Baromfiipar
A komplex minőségmutató alapján romlott a termékek minősége a Törökszent
miklósi Baromfifeldolgozó Vállalatnál, a többinél változatlan.
A termékcsoportok közül a konyhakész csirkeaprólék minősége romlott, az
előhűtött csirke, a fagyasztott csirke és az egyéb egész baromfi termékeké változat
lan. Csökkent az érzékszervi hiányosságok, növekedett az összetételi és a jelölési
hibák, valamint a tömeghiány miatti kifogások száma. A konyhakész csirkeaprólék
minőségcsökkenését technológiai eredetű hibák okozták (tisztítottsági, épségi,
aránybeli eltérések).
A nyersanyagellátásban a minőség nem volt egyenletes. Továbbra is nagy az
azonos rotáción belüli súlyszóródás, amely nehezíti a gépi feldolgozást.
A csomagolóanyag ellátásánál mennyiségi probléma elsősorban az import korlá
tozás miatt fordult elő (a konzervdoboz hiánya 9 vagon krémkonzerv-export le
maradást okozott). Nem volt biztosított a folyamatos ellátás a megfelelő méret
választékú TVK gyártmányú polietilén tasakokból sem. A probléma megoldá
sára a Sárvári BV tasakgyártó üzemet hozott létre, melynek eredményeként a
társvállalatok igényének egy részét is fedezni tudja. Az export termékek csoma
golásának minősége összességében megfelelő volt, a hiányosságok a belföldi áruk
csomagolásánál jelentkeztek.
A műszaki fejlesztés eredményeként többek között a feldolgozó vonalak kor
szerűsítésére új vágóberendezést (Orosházi, Törökszentmiklósi BV), vízibaromfi
vonalat (Sárvári BV), több kopasztó-tolltépő, testmosó és zúzafeldolgozó gépsort
állítottak üzembe. A Sárvári Baromfifeldolgozó Vállalatnál húspépgyártó-vonalat
helyeztek üzembe.
A fagyasztó és tároló kapacitás bővítésére Orosházán felépült az új hűtőház,
átadásra került a Sárvári BV 40 millió forint értékű Halima típusú folyamatos
fagyasztó alagútja. Az új hűtőházak üzembehelyezésével, hűtőházak felújításával
jelentősen javult a fagyasztás és tárolás minősége.
Az export termékek minősége általában megfelelt a követelményeknek. Ese
tenként előfordult, hogy a határállomásokon (Csap, Záhony) az árut csak több
napi várakozás után vették át és ezek után „nem megfelelő maghőmérséklet”
miatt kifogásolták.
A gyártmányfejlesztő tevékenység eredményeként panirozott csirkecomb- és
szárny, tálcás csomagolású 4. osztályú világos libamáj, csont és bőrnélküli pulyka
mell került forgalomba.
BNV nagydíjat nyert a zabbal hizlalt zsírszegény liba (Sárvári BV), vásárdíjat
kapott a pulykajava (Orosházi BV). KÁF jelű termék a libamáj natúréi (Orosházi
BV).
A minőségellenőrzés személyi feltételei adottak, a tárgyi feltételek esetenként
hiányosak. A tröszt megszűnésével a vállalati minőségellenőrzés szerepe nagy
mértékben megnőtt. Ennek a megnövekedett feladatnak szakmai továbbképzések
kel és a tárgyi feltételek javításával igyekeznek eleget tenni. A belső ellenőrzés
tapasztalatai szerint a minőségi hiányosságok a nem kellő műszaki-technológiai
színvonalra, a technológiai fegyelem be nem tartására és nyersanyag problémára
vezethetők vissza.
A minőség biztosítása és javítása érdekében szükséges:
— a minőségi feltételek pontos meghatározása az élőáru termelési szerződé
sekben;
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- a csomagolás és jelölés további korszerűsítése, új csomagológépek beállí
tása;
- a vállalati minőségellenőrzés hatékonyságának növelése, mindenek előtt a
tárgyi feltételeinek további fejlesztésével.
Boripar
Javult az asztali borok és a pezsgők, változatlan a pecsenye- és a minőségi borok,
az üdítő italok és a szeszes italok minősége.
Javult a boripari termékek minősége a Hungarovinnél és a Közép-Magyar
országi Pincegazdaságnál, romlott a Pest megyei és a Dél-alföldi Pincegazdaságnál,
a többi vállalatnál a minőség változatlan.
Az 1982. évi borminőséget meghatározó 1981-es évjáratú kedvezőbb árualap a
kiegyenlítettebb minőségben éreztette hatását. Gondként jelentkezett azonban a
kevés termés miatt az év második felében az alapanyag-válogatási lehetőségek
korlátozottsága, valamint a borok kisebb savtartalma.
Az asztali borok mennyisége — a hazai palackozású olasz import borok forgal
mazása ellenére — tovább csökkent.
A pecsenyeborok stabilitási problémái csökkentek, azonban az összetételi
hiányosságok száma nőtt.
A minőségi borok stabilitása az év második felében romlott. Összességében
előrelépés történt a minőségi borok állandó jellegének biztosítása és az állami ellen
őrzőjeggyel ellátott borok minőségének garantálása területén. Az esztétikus csoma
golású különleges minőségű borok élvezeti értéke a minőségi borokét — arányosan —
meghaladja.
A pezsgők jó állóképességűek és érzékszervi tulajdonságúak, a korábbi jelölési
problémák csökkentek.
A Márka üdítő-italokat jobb érzékszervi stabilitás, változatlanul gyakori össze
tételi hiányosságok és a csomagolás-jelölési hibák megduplázódása jellemezte.
Az ez évi borminőséget meghatározó 1982. évi szüret rekord mennyiségű, de
gyengébb minőségű alapanyagot adott. Jelentős mennyiségű mustot kellett minő
ségrontó hatású szükségtárolókban elhelyezni. Az átlagos mustfok az előző évi
alatt maradt. Az újborok lényegesen kisebb savtartalma stabilitási gondot jelent.
A palackellátás — a szocialista importot is szükségessé tevő literes füredi
palack kivételével - megfelelő volt. Az import anyagok közül átmeneti hiányok
voltak a citromsav, valamint a derítőanyag- és szűrőanyag-ellátásban. Az import
parafadugó minősége kifogástalan, a hazai morzsalékos. A derítőanyagok és szűrőlapok minősége sem kielégítő. Változatlanul gondok merültek fel a hazai címkékkel
(színezés és papirminőség) és kartondobozokkal (szilárdság) kapcsolatban.
A műszaki fejlesztés dinamikusabb volt. Bővült a kékszőlőfeldolgozó-kapacitás
az Eger-Mátravidéki és a Villány-Mecsekaljai Borgazdasági Kombinátnál, valamint
a Dél-alföldi Pincegazdaságnál.
A gyártmányfejlesztés a boroknál, pezsgőknél és az egyéb boripari termékeknél
(gyümölcslevek, gyümölcsborok, pálinkafélék) is számottevő volt. Ugyanakkor
választékszűkítésre (üditő italok, asztali és pecsenyeborok) is sor került. A Hungarovin öt tagú Hilton családja a BNV-n Nagydíjat nyert.
A minőség biztosítása és javítása érdekében szükséges:
— a tárolótér-kapacitás korszerűsítése és növelése;
— javítani az analitikai és mikrobiológiai vizsgálatok hatékonyságát az ered
mények visszacsatolásával;
— a hideg-meleg borkezelési kapacitás bővítése, a meleg steril palackozás
fokozatos bevezetése.
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Cukoripar
A finomított kristálycukor minősége javult, míg a darabos finomítványoké és a
porcukor, cukorliszt változatlan, a normál kristálycukoré romlott.
Javult a termékek minősége a Hajdúsági és a Szerencsi Cukorgyárban, romlott
az Ácsi, Kaposvári, Selypi és a Szolnoki Cukorgyárban, a többi gyár termékeinek
minősége változatlan.
Leggyakrabban a sötétebb színű, nagyobb hamutartalmú, csomós állományú
tételeket kellett kifogásolni.
A cukorrépa cukortartalma kisebb, tárolhatósága rosszabb volt a tavalyinál
(romlott, szívrothadásos). Kis szárazanyag- és rosttartalma miatt a répa feldolgoz
hatósága és a kapott nyerslé minősége is kedvezőtlenebb a bázisévinél, nőtt a nem
cukoranyagok és ezzel a melasz mennyisége is.
Adalék-, segéd- és csomagolóanyagokból megfelelő volt a kampány alatt az
ellátás. Kifogás volt a TVK fóliák változó vastagsága és a szovjet papírzsákok
gyenge minősége miatt.
A répaátvétel és az automata laboratóriumok munkája zavartalan volt.
A műszaki fejlesztés során a répaminőség megőrzésének és a gyári répabeadás
folyamatosságának biztosítása érdekében tovább épültek a gyártelepi répamechanizációk (Ercsi, Kaposvár, Hatvan, Selyp, Petőháza, Sarkad, Szerencs). Nyerslé
foszlánytalanító, homogenizáló, főderítő berendezés, valamint új, illetőleg felújított
mészkemence kezdte meg a termelést, mely kedvezően hatott a létisztításra
Ácson, Hatvanban és Sarkadon. A szűrőállomást zagysűrítő, dob- és vákuumdobszűrő beépítésével korszerűsítették (Ercsi, Petőháza, Sárvár). Kialakították a
közép- és utótermék kezelés automatizálását (Kaposvár, Hatvan Szolnok). Az utótermék-cukor szemcsézettségének javítására szemző vákuumot helyeztek üzembe
Szerencs, Szolnok). A tárolási cukorveszteség csökkentése érdekében beépítettek
(egy Buckau Wolf toronydiffúzőrt Petőházán.
A csomagolásfejlesztés keretében csomagoló és zsugorfóliázó gépeket helyeztek
üzembe (Ács, Petőháza, Sarkad, Szerencs).
A szűk raktárkapacitást csupán Kaposváron bővítették.
A cukorgyárak az exportált termékeket az előírásoknak megfelelő minőségben
szállították, reklamáció nem fordult elő.
A Hajdúsági Cukorgyár új csomagolású Róna nagymokka kockacukra 1982-től
„KÁF” jelzés viselésére jogosult.
A gyárak minőségellenőrzési rendszere változatlanul magas színvonalú, jól
szervezett. A korábban megszűnt iparági laboratórium feladatait részben a Cukor
ipari Szolgáltató Közös Vállalat (szabványbázis), részben a Cukor Termelési
Kutató Intézet (laboratóriumok felügyelete) végzi.
A minőség biztosítása és fejlesztése érdekében szükséges:
— a répa feldolgozó-szárító- és tároló-kapacitás növelése;
— a darabos finomítványok szóródó csomagolásának megszüntetése;
— a korszerű szállítás és raktározás feltételeinek általános megvalósítása;
— a gyári laboratóriumokban a toxikológiai és mikrobiológiai vizsgálatok
bevezetése, illetőleg gyakoriságuk növelése.
Dohányipar
A komplex minőségmutató szerint a Debreceni, a Pécsi és a Sátoraljaújhelyi
Dohánygyár kiemelt termékeinek minősége javult, az Egri Dohánygyáré változatlan.
A hálózati és az iparági minőségmutatók értékelése szerint javult a Fecske, a
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Románc és Munkás cigaretták minősége.
Az előző évhez viszonyítva a nyersanyag felvásárlásban 22,7%-os növekedés
következett be. A beszerzett import dohányanyag mennyisége 16,2%-kal csökkent.
A termesztett dohányfajták között nőtt a Nyírségi 76, a VP —9, valamint a
Kerti, a Burley és a Pálmonostori fajták részaránya. A mesterségesen szárított
dohányok jobb minőségű (világos A és B) dohányainak részaránya csökkent.
A gyártó vállalatok a hazai dohányanyagok 3,6%-át kifogásolták —2,12%-kal
többet, mint az előző évben — elsősorban nagyobb nedvességtartalom, vagy nem
megfelelő frakcióösszetétel, illetőleg osztályszerűség, nagyméretű kocsánytartalom
és tömeghiány miatt.
Az import segédanyagokat hazai gyártmányokkal igyekeztek pótolni. A filter
burkoló- és a mandzsettapapír minősége általában nem érte el a kívánt szintet.
Az import celofán pótlása polipropilénfóliával sikeres volt, és az mind tetszetősség,
mind a minőség megőrzése szempontjából kedvezőnek mutatkozott. A hazai cso
magolóanyagok közül a legtöbb gondot a címjelzékek mérethibája okozta.
A műszaki fejlesztés a termeltetés vonatkozásában az agrotechnika (műtrágyá
zás, palántanevelés) és a szárítás, a fermentálásnál a kocsányozási technológia
fejlesztésével, a gyártásnál a korszerű gyártó-csomagoló- és egységcsomagkészítő-,
valamint filterrúd-gyártó gépek beállításával valósult meg.
Gyártmányfejlesztés keretében az Agria, a Perilla, a PDt és a PD2, a 80 mm-es
Fecske és a 100 mm-es Milde Sorte cigarettákat hozták forgalomba.
A raktározás igényét mind a fermentáló, mind a gyártó vállalatok csak bér
raktárak igénybevételével tudták kielégíteni.
Az ipar 1,7 millió cigarettát és közel 600 t. dohányt exportált, amelynek egyharmadát a licenc alapján gyártott cigaretták ellenértéke képezte. Minőségi rekla
máció nem merült fel.
A Pécsi Dohánygyár Mentolos Sopianae terméke polipropilén burkolattal
elismerő oklevelet nyert a Hungaropack’82 csomagolási versenyen.
A minőségszabályozás személyi-tárgyi feltételei adottak és ezt szolgálja a
gyártásközi és a késztermék-ellenőrzéssel összekapcsolt minőség szerinti bérezés
alkalmazása is.
A minőség biztosítása és javítása érdekében szükséges:
— a minőség szerinti termelés személyre szóló érdekeltségi rendszerének kiter
jesztése, fejlesztése;
— a technológiai vonalak rekonstrukciója, az elavult berendezések cseréje;
— új gépek és korszerű folyamatszabályozó automatika beállítása az előkészí
téshez és a gyártásban (filter);
— a pác- és segéd- (aktívszén, mandzsettapapír) anyagok folyamatos bizto
sítása.
Édesipar
Összességében javult a Szerencsi Édesipari Vállalat, változatlan a Budapesti
Édesipari Vállalat és a Győri Édesipari Vállalat minőségmutatós termékeinek
minősége.
Termékcsoportonként elemezve javult a cukorkák, üreges csokoládé figurák
és a kakaóporok, változatlan a csokoládék, pörköltkávé, süteményporok és a lisztes
áruk, romlott a kávészer, a mártott szaloncukor és a nugátszerű édesipari termékek
minősége.
A feltárt hibák többsége összetételi és érzékszervi hibából adódott. Változatlan
a tömeghiányos tételek, jelentősen nőtt a csomagolás-jelölés hibás termékek aránya.
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^ a n ö v é n y i zsír, kemenyitőszörp, izoszörp éscsomagolóanyagok időszakos hiánya a termelés átszervezését tette szükségessé. Feldolgozási
problémát jelentett a keményítőszörp sötétebb színe, nagyobb savfoka, kisebb
szárazanyag-tartalma; a cukrok nedves, csomós állománya; az ételzsír kis csúszás
pontja, nagy DE száma; a búzaliszt egyenetlen szemcsézettsége, a mogyoró és
dióbél érzékszervi hibája, az aromák gyenge minősége. A csomagolóanyagok minő
ségi hibái a tárgyévben sem szűntek meg (festési, ragasztási, szilárdsági, tekercse
lési hibák, méret, valamint rétegvastagságbeli eltérések).
Az import nyersanyagok mennyiségileg korlátozottak, minőségileg gyengék
voltak (penészes, nagy héjtartalom, fejletlen szemtartalmú kakaóbab; ízhibás,
rovarkártevőt tartalmazó kakaómassza).
A műszaki fejlesztés keretében a kakaó és csokoládék minőségi paramétereinek
javítása érdekében kakaóprést, száraz konsot, folyamatos csokoládégyártó, fino
mító és begyúró berendezést helyeztek üzembe a Budapesti, a Duna Csokoládé
gyárban, a Csemege Édesipari Gyárban és a Szerencsi Csokoládégyárban. Jelentős
import kiváltást tesz lehetővé a Diósgyőrben üzembe helyezett diabetikus csokoládégyártó-vonal.
A csomagolás fejlesztésére a BUCSOK, a Duna és a Szerencsi Csokoládégyár
ban, valamint a Zamat Kávé- és Kekszgyárban került sor. A raktározási gondok
változatlanul fennállnak.
A gyártmányfejlesztés során elsősorban a hazai nyers- és csomagolóanyagok
felhasználásával, illetőleg importanyag-megtakarítással 119 új választékot hoztak
forgalomba. A gazdaságtalan termelés és értékesítési nehézségek miatt 26 termék
gyártását szüntették meg.
Az édesipar 3 db KÁF megkülönböztető jelzésű termékével kapcsolatban
minőségi kifogás nem volt. Londonban aranyérmet nyert a „Gourmand” (Szerencs)
és a „Nóra” desszert (BUCSOK), ezüst érmet a „Marcipán kenyér” (Duna Cs. gy.).
Vásári díjat 4 termék kapott.
A teljes körű minőségszabályozást még egyik gyárban sem oldották meg.
A budapesti gyárakban megszervezték az önellenőrzés rendszerét és a gyártásközi
ellenőrzésre koncentráltak, amelynek eredményeként csökkent a Csemege Édes
ipari Gyárban a készáru leállítások száma.
A minőség biztosítása és javítása érdekében szükséges:
— gyártásfejlesztéssel a termékszerkezet korszerűsítése és további import
megtakarítás a minőség szintentartása vagy javítása mellett;
— a jelölési előírások szigorúbb betartása és a termékek előredátumozásának
megszüntetése;
— a kihelyezett csomagoló üzemek minőségi munkájának javítása;
— a minőség szerinti bérezés és prémiumrendszer továbbfejlesztése és kiter
jesztése valamennyi üzemre;
— a cukorkagyártó sor felújítása a Szerencsi Édesipari Vállalatnál;
— ráhatás a hazai előállítású keményítőszörpök minőségének javítására;
— az érzékszervi eredetű minőségi hibák megelőzésére iparági szintű érzék
szervi bíráló bizottságot célszerű működtetni.
Konzervipar
A komplex minőségmutató változása alapján javult a termékek minősége a
Békéscsabai, Budapesti, Debreceni, Óvári, Szegedi Kgy-ban és a Kalocsai
PKV-nál; romlott a Hatvani, Nagyatádi, Nyíregyházi és a Paksi Kgy-ban.
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Javult a száraztészta és a fűszerpaprika minősége; változatlan a gyümölcs-,
főzelékkonzervek, savanyúságok, hús- és ételkonzerveké. Az utóbbinál azonban a
kifogásolási arány jelentősen emelkedett.
Az adalék- segéd- és csomagolóanyagok (citromsav, etilénoxid, Na-glutaminát,
egyrészes zárólapka stb.) beszerzése az importkorlátozás miatt nem volt folyamatos.
Megoldatlan az üveg csomagolóanyag igény szerinti biztosítása.
A műszaki fejlesztésre a meglevő feldolgozó vonalak részleges korszerűsítése
volt jellemző (sterilező, pasztőröző egységek, előfőző-aprító- és tisztító-, töltő- és
csomagológépek termelésbe állítása). A rossz raktározási körülményeket csak
a Budapesti Kgy-ban sikerült javítani.
Új és választékbővítő termékek közül jelentősebbek a Békéscsabai Kgy. külön
böző komponensű zöldségkeverékekből álló „Sári család” sorozata, és „aszalt
szilva vörösborban”, mely a tervezett „Delikát” család első terméke; a Budapesti
Kgy. 4 féle diétás készétele és 3 főként exportra szánt pörkölt jellegű terméke; a
Debreceni Kgy. 14 féle —4 belföldre, 10 exportra gyártott terméke, mint pl. birkaés pacalpörkölt, báránypacal, debreceni és brassói aprópecsenye; a Nagykőrösi
Kgy. dunsztmeggye, körte és ribizli nektárja. Több konzervipari termék kapott
vásári díjat, melyek közül kiemelkedő a Békéscsabai Kgy. 1 1-es zöldség- és gyü
mölcslé készítményei által elnyert BNV nagydíj és a fogyasztók díja. A KÁF jelét
viselik a Budapesti Kgy. sertésborda bakonyi módra, kolozsvári töltött káposzta,
sertésborda szekszárdi módra elnevezésű termékei.
A minőségellenőrzés személyi feltételei valamennyi vállalatnál adottak, de a
tárgyi feltételek több gyárban csak részben biztosítottak.
A minőség biztosítása és javítása érdekében szükséges:
— a kidolgozott műszeres nyersanyag-átvételi módszerek általános bevezetése;
— a technológiai színvonal és fegyelem javítása;
— az egyrészes zárású termékek arányának növelése;
— a gyártásközi és végtermék-minőségellenőrzés szigorítása;
— a vállalati MEO műszerezettségének javítása;
— a minőség szerinti bérezési rendszer továbbfejlesztése.
Söripar
A 10,5 B°-os világos, a Kinizsi, a barna és az egyéb hazai világos sörök minő
sége változatlan, romlott a hazai palackozású import sörök és az üdítő italok minőségi
szintje. A komplex minőségmutató alapján romlott a minőség a Pannónia és a Sop
roni Sörgyárban, a többi gyárban a minőségi színvonal változatlan.
A söröknél változatlanul igen gyakori kifogásolási ok a címkézetlenség és a
hiányos jelölés. A fejtőkirendeltségek munkájának szigorúbb belső előírásával
csökkent, de továbbra is típushibaként jelentkezik a 10,5 B°-os világos sörök tér
fogathiánya. Összetételi és érzékszervi hiba főleg a nyári termelési csúcs idején
adódott. A technológiai és higiéniai problémák, valamint a szabványosnál maga
sabb hőmérsékleten való kirendeltségi és kereskedelmi tárolás miatt a pasztőrözetlen világos sörök minőségmegőrzési időtartamának betarthatósága változatlanul
problémaként jelentkezik.
A hazai palackozású import söröknél térfogathiány és csomagolás-jelölési
hiányosságok fordultak elő gyakrabban. Az üdítő italokat növekvő gyakorisággal
összetételi hibák jellemezték.
A minőség szerinti — differenciált áron — felvásárolt sörárpa minősége köze
pes, összességében a bázishoz hasonló. A fehérjetartalom a kívántnál kissé nagyobb,
csírázóképessége, hektolitersúlya, osztályozottsága megfelelő, zsizsik-fertőzöttsége
3*
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lényegesen kisebb volt. A hazai termesztésű komló mennyisége nem volt elegendő,
minősége a keserű ízhatást adó alfa — sav tartalom csökkenése miatt a bázisnál
gyengébb. A hiányt — megfelelő minőségű — import komlóval, komlókivonattal
és bérkivonatolással pótolták.
A segédanyagok közül a Kőbányai Sörgyárban gondot okozott a tengeri gríz
akadozó ellátása és minősége (szemcseösszetétel, olajtartalom). Mosó- és fertőtle
nítőszerekből az ellátás —a Borsodi Sörgyár kivételével —az igényeket kielégítette.
A csomagolóanyagok közül ismétlődő probléma volt a koronazár méreteltérése
és a tömítőanyag helytelen felhordása, valamint az Állami- és Kner Nyomda cím
kéinél a festési, mérethelyességi, ragasztóanyag felvevőképességi hiányosságok.
Műszaki fejlesztés során a Kőbányai Sörgyárban a Tuborg-program realizálá
sán belül folyékony szénsavtároló és új forrósörlé hűtő és szűrő állomás kialakítására
a kondicionáló térben lemezes hőcserélő és szeparátor beszerelésére került sor.
A beruházás jelentős minőségfejlesztési eredménye a technológiai vonal automati
zált mosó- és fertőtlenítő rendszere. A Nagykanizsai és a Soproni Sörgyárban kapa
citásbővítő beruházást indítottak be. A Pannónia Sörgyárban kisebb fejlesztések
(alapanyag-tárolás korszerűsítése, hordófejtő átalakítása) valósultak meg.
A sörök választéka bővült. A Kőbányai Sörgyár az eredetivel azonos minőség
ben megkezdte a dán licenc alapján készített Tuborg sör forgalmazását. A világos
sörkülönlegességek köre a Platán (Nagykanizsa) és a Tuborg Gold (Kőbánya) sörök
kel, a barna söröké az Aranysassal (Nagykanizsa) egészült ki. A Borsodi Sörgyár
Borsodi extra diabetikus sört és energiaszegény Gyöngy keserű üdítő italt fejlesztett
ki.
A gyári minőségellenőrzés hatékony és teljes körű, a felszereltség javult a
Borsodi Sörgyárban. A Kőbányai Sörgyárban a laboratórium korszerűsítése és
bővítése egyre sürgetőbb követelmény.
A minőség biztosítása és javítása érdekében szükséges:
- a fejtőkirendeltségek műszaki állapotának javítása;
— jó minőségű címke és ragasztó beszerzése és felhasználása.
III. TANÁCSI IPARBAN ELŐÁLLÍTOTT ÉLELMISZERIPARI
TERMÉKEK MINŐSÉGALAKULÁSA
A tanácsi iparban a minőségi színvonalat alapvetően a szektor két kiemelkedő
alágazata (sütő- és.üdítőital-ipar) termékeinek minősége határozza meg.
A sütőipar termékeinek kifogásolási aránya jó színvonalon állandósult. Javult
a minőség Bács-Kiskun, Békés, Hajdú-Bihar, Somogy, Tolna, Vas és Veszprém
romlott Borsod-Abaúj-Zemplén és Szolnok megye tanácsi sütőüzemeiben, a többi
megyében változatlannak tekinthető.
A kenyér minősége változatlan. A kifogások között csökkent a jelölés, változat
lan az érzékszervi tulajdonságok, növekedett a nem megfelelő összetételi jellemzők
és a tömeg, térfogat miatti kifogások aránya. Az utóbbi részaránya változatlanul
nagy (57,9%).
A vizes fehértermékek kifogásolási aránya nem változott, a termékcsoport minő
sége alapján romlott, ami főként a gyengébb érzékszervi tulajdonságú termékek
részarányának növekedése miatt következett be.
A zsíros fehértermékek minősége romlott, elsősorban a tejes kifli érzékszervi
tulajdonságainak kedvezőtlen változása miatt.
Az egyéb termékcsoportba tartozó morzsa, a tartós sütőipari termékek és a
cukrászkészítmények minősége javult. A száraztészták minősége az előző évhez
viszonyítva változatlan.
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Nyersanyag-ellátás: A lisztellátás kiegyenlített volt, a tételek nagy része a B,
- sütőipari érték - csoportba tartozott. Egyes területeken - Borsod-AbaújZemplén, Bács-Kiskun, Szabolcs-Szatmár megyében - néhány C minőségű tétel is
előfordult. Az év első felében hiány volt finomlisztből, mivel nagyon megnövekedett
a finomlisztből készült kenyerek részaránya. Az új búzából őrölt liszteknél néhány
esetben problémát okozott azok nagy amilázaktivitása.
A rozsliszt ellátás nem volt egyenletes, a minőség főként az új termésből készült
liszt nagy enzimaktivitása miatt ingadozó volt. A só változatlan minőségű, ásvá
nyi anyagokkal szennyezett, darabos volt. Az élesztőellátásban főként a 3 napos
ünnepek előtt jelentkeztek problémák. A margarin ellátás az előző évinél kiegyenlí
tettebb volt, az import adalékanyagok és a lisztjavító szerek területén az ellátás
nem volt zökkenőmentes.
Műszaki fejlesztés: öt új üzemet adtak át Békés, Bács-Kiskun, Csongrád,
Somogy megyében. Több üzemben (Debrecen, Karcag, Tokaj, Szombathely) új
gyártóvonalakat, gépsorokat helyeztek üzembe, folyamatban van a soproni és az
esztergomi kenyérgyár, a körmendi sütőüzem és a salgótarjáni morzsa üzem, meg
kezdődött a várpalotai üzem építése. Néhány üzemben (Hajdúnánás, Balatonfüred, Balatonfűzfő, Veszprémvarsány, Mezőhegyes) rekonstrukciót hajtottak
végre, és több üzemben műszaki színvonalat javító gépcserékre került sor.
Gyártmányfejlesztés: A vállalatok egyre nagyobb súlyt helyeznek a választékbővítésre. Több üzem kezdte el a francia kenyér, Graham kenyér, vázsonyi kenyér,
víkend kenyér és csemege kenyér gyártását. Új választékként a kerepesi komlós
és köményes kenyér, búzakorpás kohász kifli, búzacsírás kohász zsemle, pizza és
hamburger alap tészta, búzarúd, búzacsírás csiga gyártását, a Nyíregyházi SV.
diabetikus termékek gyártását kezdte el.
A vállalati minőségellenőrzés feltételei a bázisévhez-viszonyítva jelentősen nem
változtak. Az üzemi laboratóriumokat Vas és Bács-Kiskun megyében új műszerek
beállításával fejlesztették. A vállalatok nagy része korszerűsítette a minőségi bére
zési rendszert.
Az üdítőitalok minősége romlott, a kifogásolási arány (15,4%), a minisztériumi
iparénál (10,5%) továbbra is nagyobb. A minőségromlás a csomagolási-jelölési
hibák (jelöléshiány, záráshiba) megháromszorozódásának következménye, az
egyéb hibaokok előfordulási gyakorisága változatlan. Az összetételi hiányosságok
(szárazanyag-tartalom, szénsavtartalom eltérések) és a csomagolási-jelölési hibák
közel azonos számban merültek fel, s a hibaokok 80%-át tették ki.
A termékcsoportok közül az egyéb hazai gyümölcs alapú üdítő italok minősége
az iparon belüli legnagyobb kifogásolási aránnyal változatlan, a többi termékcsoporté
(szőlő, citrus, cola, egyéb üdítő italok, szikvizek) romlott. A minőségi kifogások
jelentős része a technológiai fegyelem megsértéséből és az ellenőrzések hiányából,
illetőleg hiányosságaiból ered.
A hazai alapanyagok mennyisége és minősége — néhány mikrobiológiai prob
lémát leszámítva — megfelelő volt. Az import korlátozások miatt fennakadás volt
Pepsi-Cola koncentrátumból és citrus sűrítményekből. A Békésmegyei Üdítőital
ipari Válallatnál gondot okozott a görög szuperkoncentrátumok erős olajkiválása, az
izraeli citrussűrítmény felhasználását terpénesedése miatt megszüntették. Az im
port citromsav időszakos hiányában alkalmazott borkősav egyes termékekben (pl.
zöld alma) kiváláshoz vezetett. A záróelemeknél a gyengébb minőségű tömítő
anyag-felhasználás rosszabb szénsavtartást, a hazai fedőlakk gyakoribb litográfialepergést, a kemény lemez pedig nehéz nyithatóságot idézett elő.
Az ipar gyártókapacitása tovább nőtt: új üzemet adtak át Tatán (20 000
palack/óra—FÄ JIV) és Nyírbátorban (12000 palack/óra —Nyírkémia Vállalat).
A Békés megyei Üdítőitalipari Vállalatnál bővítették a szörpelőkészítőt és a víz
kezelő részleget. A Hajdú-Bihar megyei Vállalat és a FÁJIV Soroksári úti üzeme
izoszörp felhasználásra tért át.
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Üj szitanyomásos üvegtípus bevezetésével korszerűsítették a csomagolást a
Hajdú-Bihar megyei és a Győr-Sopron megyei Üdítőitalipari Vállalatoknál.
A fogyasztói igények jobb kielégítésére újabb diabetikus italokat (BOGYÜValma, citrom, orange; Békés m. V. —Arola meggy, zöld alma) és Banán koktélt
(Békés m. V.) hoztak forgalomba. Különböző fantázianéven növelték a gyógynö
vény-kivonatot tartalmazó Kristálykeserü (BOGYÜV, Hajdú-Bihar m. V.)
gyártását.
A minőség szerinti bérezés bevezetésében a Békés megyei Üdítőitalipari Vállalat
tett lépéseket, azonban a minőségi prémium csak a gyártásirányítókra és a gyártás
közi ellenőrökre terjed ki.
Az üzemi minőségellenőrzés feltételei tovább javultak: a Nyírkémia Vállalat
üzemeiben minőségellenőrző laboratóriumot hoztak létre; új korszerűbb laborató
riumot létesítettek a FÁJIV Soroksári Üzemében; a Békés megyei Vállalatnál
bevezették a vízminőség vizsgálatokat. A hatékonyság azonban — szemlélet
beli hiányosságok miatt — még nem kielégítő.
A termékminőség romlott a Békés és a Borsod megyei Vállalatoknál, valamint
a FÁJIV-nál, változatlan a Győr-Sopron és a Hajdú-Bihar megyei Vállalatoknál,
javult a Nyírkémia Vállalatnál.
A minőség biztosítása és fejlesztése érdekében javítani szükséges a belső ellen
őrzés tapasztalatainak hasznosítását, meg kell teremteni a mikrobiológiai vizsgála
tok feltételeit, valamint előrelépés szükséges a minőség szerinti termelés anyagi
érdekeltségi rendszere kidolgozásában és alkalmazásában.
IV. MEZŐGAZDASÁGI IPARBAN ELŐÁLLÍTOTT ÉLELMISZERIPARI
TERMÉK MINŐSÉGÉNEK ALAKULÁSA
A mezőgazdasági feldolgozó üzemek termékeinek minősége összességében
javult; a vizsgált terméktételek kifogásolási aránya 15,4%-ról 13,1 %-ra csökkent.
Javult a baromfi-, a bor-, a sütő- és a szeszipar termékeinek minősége. Változat
lan a gabona-, a hús-, a konzerv-, az üdítőital-, és a tejipar; romlott az édes-, a
cukor-, és a hűtőipar termékeinek minősége — elsősorban tömeghiány és jelölési
hiányosság következtében.
A mezőgazdasági nagyüzemek élelmiszer-feldolgozó telepeinek kedvezőtlen
műszaki állapotában változás gyakorlatilag nem következett be, többnyire elavult
berendezésekkel termelnek. Kivétel a baromfiipari termékek előállításában végre
hajtott rekonstrukciók és technológiai korszerűsítések, valamint a bőriparban
üzembe helyezett korszerű palackozósor (Badacsonyi ÁG). A konzerviparban rak
tárt és laboratóriumot (Törökbálinti ÁG), a szesziparban folyamatos technológiájú
új cefrekészítő üzemet (Debreceni ÁG) létesítettek.
Gyártmányfejlesztés keretében választékbővítő termékként került forgalomba
a VISCORA műbélbe töltött sonka és lapocka (Bácskai Húsipari KV), az energiaszegény Traubiszóda (Badacsonyi ÁG), a Duna Mgtsz rostos gyümölcslévé és
nektárja, a Szilasmenti Mgtsz csípős ételízesítő és mártáspor termékei. A Debreceni
ÁG dió és körte ízesítésű gyümölcspárlatot, Róna tüze ízesített gyümölcspárlatot
hozott forgalomba.
A minőség biztosítása és javítása érdekében szükséges:
— a feldolgozás technológiai színvonalának javítása;
— a minőségellenőrzés tárgyi és személyi feltételeinek fejlesztése.
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V. SZÖVETKEZETI IPARBAN ELŐÁLLÍTOTT ÉLELMISZERIPARI
TERMÉKEK MINŐSÉGÉNEK ALAKULÁSA
Az általános fogyasztási és kisipari szövetkezetek termékeinek kifogásolási
aránya 13,0%. Javult az édes- és a tejipari, változatlan a bor-, a hús-, a konzerv- és
a sütőipari termékek minősége. Romlott a baromfiipari termékek és az üdítő italok
minősége — elsősorban jelölési hiányosságok —, a szeszipari termékeké az össze
tételi hibák igen jelentős növekedése miatt.
A szövetkezeti ipar üzemei — néhány új, vagy korszerűsített üzem kivételével
- kedvezőtlen technológiai és ellenőrzési színvonalon dolgoznak. Ezt tükrözi a
termékek minősége is.
Gyártmányfejlesztés során a Békéscsabai ZÖLDÉRT Húsüzeme a békési
szárazkolbász és csabai köményes kolbász termékei, a Berettyóújfalu és Vidéke
ÁFÉSZ fűszeres vér terméke és a VOSZK meggypálinkája kerültek forgalomba.
A minőség biztosítása és javítása érdekében szükséges:
— a feldolgozó és a minőségellenőrző tevékenység javítása, ennek tárgyi és
személyi feltételeinek fejlesztése.
VI. MAGÁNIPARBAN ELŐÁLLÍTOTT ÉLELMISZERIPARI TERMÉKEK
MINŐSÉGÉNEK ALAKULÁSA
A magántermelők és kisiparosok által előállított és értékesített élelmiszerek
kifogásolási aránya 16,6%-ról 18,3%-ra nőtt, és ez az arány jelentősen meghaladja
a többi szektorban előállított termékek átlagát. Romlott az édes- és a sütőipari
termékek minősége összetételi és jelölési hiányosságok, valamint tömeghiány miatt.
Változatlan az előállított szikvizek minősége, javult a konzerv-, a hús- és a tejtermé
kek minősége.
Az ellenőrzés legfontosabb megállapítása, hogy a termékek előírt minőségi
követelményeit az előállítók nem ismerik. Több alkalommal kellett szankciót
kezdeményezni pl. a száraztésztát előállító kisiparosok ellen, akik termékeikhez
tilalmilistán szereplő élelmiszer-színezéket használtak fel.
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