
Beszámoló az Élelmiszervizsgálati Közlemények 1965. évi kötetéről

1965-ben jelent meg az Élelmiszervizsgálati Közlemények 11. kötete.
A ,10 év határmesgyéjén Sarlós István Budapest Főváros Tanácsa Vég

rehajtóbizottságának Elnöke elismerését fejezte ki a folyóirat munkájért
Az 1965. januárjában megtartott jubileumi szerkesztőbizottsági ülésen a 

szerkesztő beszámolt a folyóirat alapításáról, értékelte a folyóirat eiső 1 0  évé
nek munkáját, ismertette az eltelt időszakban felmerült problémákat, eredmé
nyeket és jövendő célkitűzéseket. Az Élelmezésügyi Minisztérium Műszaki Fő
osztálya részéről Lackó B. László főosztályvezető helyettes mondott köszönetét 
a szerkesztőbizottsági tagoknak a folyóirat szerkesztésében kifejtett munkáju
kért, s felkérte őket az elkövetkezendő időkben is értékes szakmai támogatá
sukra.

Az Élelmiszervizsgálati Közlemények Budapest Főváros Vegyészeti és Élel
miszervizsgáló Intézetének és hazánk területén működő megyei és városi mi
nőségvizsgáló intézeteknek a közlönye. Elsőrendű feladata tehát, hogy az inté
zetek munkatársainak munkáját, eredményeit, vizsgálatait, kutatásait nyil
vánosságra hozza, s az élelmiszervizsgálatokkal foglalkozó más intézetekben 
folyó vizsgálatok, kutatások eredményeinek közlésével az intézetek munka
társainak segítséget nyújtson szakmai felkészültségük, képzettségük tovább
fejlesztésében. Ezért az elméleti vonatkozású cikkek mellett különösen fontosak 
azok a dolgozatok, melyek az intézetek főfeladatának, ellenőrző tevékenysé
gének fejlesztésére, tökéletesebbé tételére irányulnak. Elsősorban a legnagyobb 
minőségvizsgáló intézet, a Fővárosi Vegyészeti Intézet munkatársaira hárul az 
a feladat, hogy munkájuk folyamán felmerült feladatok megoldásait, az új és be
vált módszereket ismertessék, s így tapasztalataik átadásával segítséget nyújt
sanak a többi minőségvizsgáló intézetnek is feladataik ellátásában, az élelmisze
rek ellenőrzésén keresztül, azok minőségjavításában, a fogyasztóközönség élet- 
színvonalának emelésében.

Az 1965. évben a folyóirat 11. kötetében 107 élelmiszervizsgálati vonatkozású 
cikk jelent meg, melyek közül 52 eredeti közlemény. Eredeti dolgozatainkat 
továbbra is referálták az elmúlt években már ismertetett folyóiratok: a „Che
misches Zentralblatt”, a „Fette Seifen und Anschrichtmittel”, a „Zeitschrift 
für Lebensmittel-Untersuchung und -Forschung”, az „Annales des Falsifika
tion et des Fraudes”, az „Industrie des Agricoles et Alimentaires” stb.

„Könyv és lapszemle” rovatban a folyóirat 55, a „Figyelődben pedig 78 
élelmiszer vonatkozású cikket közölt.

A cikkek megoszlása élelmiszeriparágak szerint a következő:
tejipar ..........................................................................................  18,6%
hús- és hűtöipar .......................................................................  2 ,8 %
malom, sütő- és tésztaipar .....................................................  1 1 ,3 %
élvezeti cikkek (fűszer, s tb .) ......................................................  4 ,7 %
cukor és édesipar .......................................................................... 4 ,7 %
szeszipar .........................................................................................  2 ,8 %
növényi konzervipar ................................................................  16,8%
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növényolaj és háztartásvegyipar ............................................. 2,8%
konzerválás és mikrobiológia ................................................... 2,8%
beszámolók .................................................................................   2,8%
egyéb ............................................................................................ 29,9%

A ,,Figyelődben közölt cikkek a következő iparágakra terjedtek ki:
tejipar .......................................................................................... 11,5%
húsipar (hai) ..............................................................................  15,3%
baromfiipar (tojás) ....................................................................  2,6%
malom- és sü tő ipar............................... .................. .................  5,0%
cukor- és édesipar......................................................................  17,9%
boripar.......................................................................................... 2,6%
sör- üdítőital és szikvízipar......................................................  5,0%
szeszipar ...................................  3,9%
növényolajipar, háztartásvegyipar és kozmetika .............   14,2%
növényi konzervipar ..................................................................  3,9%
élvezeti cikkek (dohány) ............................................................  14,2%
élelmiszerrendészet ....................................................................  3,9%

Az eredeti közlemények szerzői a következő intézetekben készítették dol
gozataikat:

Minőségvizsgáló intézetek........................................................... 24,8%
Kutató intézetek........................................................................  6,7%
Oktatási intézetek......................................................................  21,4%
Egészségügyi intézetek..............................................................  37,1%
Vállalatok ....................................................................................  2,1%
Egyéb............................................................................................ 1,1%
Külföldi intézetek ......................................................................  0,7%

Végezetül köszönetét mondunk Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó 
Bizottságának és az Élelmezésügyi Minisztérium Műszaki Főosztályának, kik 
hathatós támogatásukkal mindenkor a legnagyobb készséggel voltak segít
ségünkre.

Budapest, 1965. december hó.
К ott ász József 

szerkesztő.
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