
Beszámoló
az Élelmiszervizsgálati Közlemények 1966. évi kötetéről.

1955-ben jelent meg az Élelmiszervizsgálati Közlemények első füzete, ez 
évben, 1966-ban pedig a 12. kötet.

A kéthavonként megjelenő füzetek lapjain főként élelmiszeranalitikai cik
kek jelentek meg magyar nyelven, de a folyóirat külföldi olvasói tájékoztatására 
az egyes cikkek rövid összefoglalását orosz, német, angol és francia nyelven is 
közöltük. A cikkek tartalmilag elénk tárták a Fővárosi Vegyészeti és Élelmiszer- 
vizsgáló Intézetben és egyéb minőségvizsgáló-, kutató- vagy oktatás- és egész
ségügyi intézetekben végzett vizsgálatok, kutatások eredményeit.

A szerkesztőbizottság és külső munkatársai a „Könyv és lapszemle” rovat
ban tájékoztatták olvasótáborunkat különböző idegen folyóiratokban megjelent 
szakcikkekről.

A „Figyelő” rovatban pedig ismertettük olvasóinkkal a minőségvizsgáló 
intézetek észrevételeit, melyeket a rendszeres vizsgálatok alapján állapítottak 
meg, illetve közöltük a hazai gyárak és vállalatok új termékeinek leírását, minő
ségi előírásait, csomagolását stb. Ugyancsak e rovatban foglalkoztunk szabvá
nyosítási, élelmiszer-rendészeti kérdésekkel is.

Az Élelmiszervizsgálati Közlemények 12. kötetében (384 oldalon) 132 élel
miszervizsgálati vonatkozású cikk jelent meg, melyek közül 43 eredeti közle
mény.

A „Könyv és lapszemle” rovatban a folyóirat 89, a „Figyelőben” pedig 
164 élelmiszer vonatkozású cikket közölt.

A cikkek megoszlása élelmiszeriparágak szerint a következő:
tejipar .......................................................................... 16,6%
hús- és hűtőipar ................■.......................................  7,5%
malom-, sütő-és tésztaipar .............................  4,6%
élvezeti cikkek (fűszer stb.) .......................................  9,0%
cukor-és édesipar ............... , ....................................  3,1%
szeszipar ...................................................................... 3,8%
növényi konzervipar ........................................   14,3%
boripar.......................................................................... 1,6 %
növényolaj- és háztartásvegyipar .............................  1,6 %
konzerválás és mikrobiológia ...................................  8,3%
beszámolók ..................................................................  1,6 %
egyéb ............................................................................ 28,0%

A „Figyelődben közölt cikkek a következő iparágakra terjedtek ki:
tejipar .......................................................................... 9,1%
húsipar (hal) ..............................................................  20,9%
baromfiipar (to jás)......................................................  3,0%
malom- és sütőipar ....................................................  6,0 %
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cukor- és édesipar ......................................................  20,9%
boripar.............................................................................  3,6%
sör-, üdítőital és szikvízipar ........................................  3,5%
szeszipar .........................................................................  4,2%
növényolajipar (kozmetika) ..........................................  4,2%
növényi konzervipar ................................................... 12,0 %
élvezeti cikkek (dohány)................................................  6,3%
élelmiszerrendészet ......................................................  6,3%

Az eredeti közlemények szerzői a következő intézetekben készítették dolgo
zataikat:

Minőségvizsgáló intézetek........................................... 48,9%
Kutató intézetek ............................................................ 4,8%
Oktatási intézetek ......................................................  13,9%
Egészségügyi intézetek ............................................... 25,5%
Vállalatok .......................................................................  6,9%

Az elmúlt év statisztikai adataival összevetve a fenti számadatokat megálla
pítható, hogy a közölt cikkek száma jelentősen növekedett (123,3%). Különösen 
növekedett az önálló közlemények között a minőségvizsgáló intézetek 
munkatársai által írt eredeti dolgozatok száma: az összes dolgozatok számának 
közel 50%-a. Ezek a megállapítások arra utalnak, hogv a minőségvizsgáló inté
zetek munkatársainak szakmai felkészültsége növekszik, s rutinmunkájuk mel
lett egyre jobban elmélyülnek tudományos kérdések vizsgálatában. Különösen 
fontos ez az elkövetkező időkben a gazdasági reform, az új gazdasági mechaniz
mus hajnalán, mikoris a minőségvizsgáló intézetekre valószínűleg igen nagy fel
adatok fognak hárulni. Szakvéleményeiknek és ellenőrző tevékenységüknek kell 
biztosítani a szerteágazó új gazdasági lehetőségekben a törvényesség betartását, 
a minőség ellenőrzését: rámutatni a minőség romlására, vagy rontására, sőt le
hetőleg preventív intézkedésekkel megelőzni azt, de rámutatni a minőség javu
lásra és a minőségjavító helyes törekvésekre is, s ezeket előmozdítani munkájuk
kal.

Az Élelmiszervizsgálati Közlemények Budapest Főváros Vegyészeti és 
Élelmiszervizsgáló Intézete, és a vidéki minőségvizsgáló intézetek közlönye. 
A lap olvasótáborába tartozik — az egyéni előfizetők mellett — szinte valamennyi 
magvarországi élelmiszerelőállító és forgalombahozó vállalat, vagv élelmiszerek 
vizsgálatával foglalkozó intézmény. A lap célkitűzése tehát, hogy nyilvánosságra 
hozza a hazai élelmiszerkutatások és az élelmiszerek minőségére vonatkozó vizs
gálatok eredményeit, közleménveivel, megállapításaival hozzájáruljon az élel
miszerek vizsgálatának további fejlesztéséhez, a hibák feltárásával pedig az élel
miszerek minőségének javításához.

Céljaink eléréséhez továbbra is munkatársaink és olvasóink segítségét kér
jük és köszönetét mondunk Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtóbizottságá
nak és az Élelmezésügyi Minisztérium Műszaki Főosztályának, kiknek támoga
tása lapunk megjelenését lehetővé teszi.

Budapest, 1967. január 1.
Kottász József 

szerkesztő
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