
Beszámoló

az Élelmiszerviz' :ti Közlemények 1968. évi kötetéről

1968-ban jelent meg az Élelmiszervizsgálati Közlemények XIV. kötete. 
A kötet 344 oldalán 104 élelmiszer vonatkozású cikk jelent meg, melyek közül 
36 eredeti közlemény. A folyóirat „Figyelő” rovata 232 cikket közölt; e cikkek 
főként az új gazdasági irányítás első évében a fogyasztói piacon megjelent új 
termékek és a külföldről importált cikkek összetételét (minőségét) ismertették.

Az új gazdasági irányítás elveinek megfelelően a folyóiratra fontos szerep 
hárul: tájékoztatni a minőségvizsgáló intézeteket az egyes intézetek ellenőrzési 
területén üzemelő gyárak, vállalatok, szövetkezetek stb. új termékeiről, azok 
összetételéről, minősítéséről, esetleg hibáiról. A minőségvizsgáló intézetek azon
ban — a kivételektől eltekintve — sajnos nem használják kellően ki a folyóirat 
nyújtotta tájékoztatási lehetőségeket, s ezért a „Figyelő” informatív jellege 
még fokozottabb mértékben tökéletesíthető lenne.

Folyóiratunk szakmai elismerését és megbecsülését jelenti az, hogy a folyó
iratban megjelenő szakcikkeket számos külföldi szaklap referálja, valamint a 
szerkesztőségünkhöz külföldről érkező különlenyomat igénylések. Itt említjük 
meg, hogy a folyóirat összes példányszámának több mint 10%-a kerül külföldi 
előfizetőkhöz, belföldi vonatkozásban pedig jogi (vállalati) előfizetőink közé 
tartozik szinte valamennyi hazai élelmiszer termeléssel vagy forgalombahoza- 
tallal foglalkozó vállalat.

A folyóiratban 1968-ban megjelent cikkek élelmiszeriparágak szerinti meg
oszlása a következő volt:

Boripar ....................................................................................................2,9%
Húsipar, z s í r ...........................................................................................13,2%
Növényi konzervipar............................................................................... 16,9%
Sütő- és tésztaipar.................................................................................... 6,7%
Szeszipar.................................................................................................. 10,3%
Tejipar ...........................  8,5%
Vizek...........................................................................................................3,8%
E g y é b ......................................................................................................25,4%
Beszámolók stb........................................................................................... 8,5%
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A ,,Figyelő”-ben közölt cikkek a következő iparágakra terjedtek ki:

Baromfi és to já s ........................................................................................1,3%
Boripar ................................................................................................... 1,7%
Dohányipar...............................................................................................6,4%
Édesipar és c u k o r ip a r ............................................................................5,1%
Élvezeti s z e r e k ...................................................................................... 16,8%
Háztartásvegyipar és kozmetika.............................................................3,8%
Hús-, hal- és h ű tő ip a r ..........................................................................20,6%
Likőripar ............................................................................................... 1,0%
Növényi konzervipar.............................................  20,6%
Növényolajipar........................................................................................1,0%
Söripar ...................................................................................................1,0%
S ü tő ip a r ................................................................................................. 10,3%
Szikvíz- és üdítőitalipar ........................................................................ 1,0%
Tejipar.......................................................................................................9,4%

Az eredeti közlemények szerzői a következő intézetekben készítették dolgoza
taikat:

Minőségvizsgáló Intézetek .................................................................. 41,6%
Kutatóintézetek ..................................................................................19,5%
Oktatási intézetek.................................................................................. 19,5%
Egészségügyi intézetek.........................................  13,8%
E g y é b ...................................................................................................... 5,6%

Az elkövetkező időben kérjük a minőségvizsgáló Intézetek munkatársait, 
hogy munkájuk során megállapított, a vizsgált élelmiszerek minőségével kapcso
latos észrevételeikről fokozottabb mértékben tájékoztassanak, hogy tapasztala
taik figyelembe vételével nagyobb segítséget nyújthassunk az élelmiszeripari ter
melő vállalatoknak és az élelmiszerkereskedelemnek, az élelmiszerek minőségé
nek megjavítása érdekében tett erőfeszítéséhez.

Végezetül köszönetét mondunk Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizott
ságának és a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztériumnak, akiknek támo
gatása lapunk megjelenését lehetővé teszi.

Budapest, 1969. január 1.

К ott ász József 
szerkesztő
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