
Beszámoló

az „Élelmiszervizsgálati közlemények” 1970. évi XVI. kötetéről.

1955-ben jelent meg a Budapest Főváros Vegyészeti és Élelmiszervizsgáló 
Intézete (FŐVEGY) és a Megyei Minőségvizsgálóintézetek közlönyének, az Élel
miszervizsgálati Közleményeknek I. kötete. A lap kiadásának célja, hogy sajtó
nyilvánosságot biztosítson a hazánkban folyó élelmiszervizsgálatoknak, ismertesse 
a külföldi szakirodalmi cikkekei és közölje a minőségvizsgáló intézetek ellenőrző 
tevékenységének tapasztalatait az élelmiszerek minőségére vonatkozólag.

Folyóiratunk az 1970. évben 126 cikket közölt, melyek közül 39 eredeti köz
lemény. Az eredeti dolgozatok általában négy nyelvű (orosz, német, angol, fran
cia) összefoglalóval jelentek meg, külföldi olvasóink tájékoztatása céljából. Folyó
iratunk példányszámának ugyanis mintegy 10%-a külföldi olvasókhoz (intézetek, 
intézmények, vagy egyéni előfizetők) kerül. Nemzetközi kapcsolatainkat válto
zatlanul tovább ápoltuk, s üj folyóiratokkal léptünk csereviszonyba. Ugyancsak 
rendszeresen referálják folyóiratunk cikkeit a már a múltban referáló folyóiratok, 
a Zeitschrift für Lebensmittel-untersuchung und-Forschung, az Industrie Agri
culture et Alimentaire stb.

1/1970. Korm. rendelet újra szabályozta a megyei (MÉVI) és fővárosi (FÉVI) 
Élelmiszer ellenőrző és Vegyvizsgáló Intézetek működését (1). A Mezőgazdasági és 
Élelmezésügyi Minisztérium tervet dolgozott ki a hatósági élelmiszerellenőrző 
hálózat fejlesztésére és bővítésére (2). Az élelmiszerellenőrző intézetek és így a 
Fővárosi Élelmiszerellenőrző és Vegyvizsgáló Intézetre — volt ,,FŐVEGY” -  új 
feladatok hárulnak. Új ellenőrzési, vizsgálati és minősítési rendszereket kell alkal
mazni az élelmiszerek minőségvédelmének fejlesztésére. Az intézetek tevékeny
ségének koordinálására megalakult az Élelmiszerellenőrző és Vegyvizsgáló Inté
zetek Központi Irodája, a MÉM Minőségfelügyeleti és Szabványügyi Osztálya 
közvetlen irányításával.

Az ellenőrző intézeteknél bekövetkezett alapvető szervezeti változások szük
ségessé teszik az „Élelmiszervizsgálati Közlemények” feladatkörének bővítését is. 
Fokozott mértékben kell érvényesülni a folyóirat eredeti célkitűzésének: minőség- 
vizsgáló jellegének.

A minőségvizsgálati (analitikai, fiziko-kémiai, mikrobiológiai stb.) cikkek 
mellett foglalkozni kell hasábjainkon az Élelmiszerellenőrző és Vegyvizsgáló 
Intézetek egyéb feladatainak kérdéseivel, a minőségvédelemmel és minőségfej
lesztéssel is. (3).

18



Igyekezni kell preventív ellenőrzési lehetőségek kialakítására s ezen ellenőr
zési módszerek ismertetésére.

Közölni kell olyan dolgozatokat, melyek az élelmiszerek ellenőrzésének alaku
lásával a vett minták vizsgálati adataiból kialakított pragmatikus szakvélemények 
értékelésével foglalkozik.

Fejlődő nemzetközi kapcsolataink elősegítése érdekében behatóbban foglal
kozni kell a nemzetközi élelmezési problémákkal (4).

A folyóiratban megjelent cikkekből leszűrt tapasztalatok, következtetések 
alapján javaslatokat kell tenni a hibák kiküszöbölésére, a minőség javítására.

Nyilvánvaló, hogy a fentiekben vázolt cikkek főként az élelmiszerellenőrző 
és vegyvizsgáló intézetek munkatársainak tollából kerülhetnek ki. Ezért nagyobb 
teret szeretnénk biztosítani szerzőink, külső munkatársaink táborában az inté
zetek dolgozóinak: a preventív ellenőrző tevékenység illetve a pragmatikus vizs
gálat alapján szerkesztett cikkek nagy segítséget nyújtanának az egyre nagyobb 
mértékben bővülő ellenőrző hálózat szakmai fejlesztésében, az egységes ellen
őrzési, vizsgálati és minősítési eljárások kialakításában.

Mindezen célok elérése érdekében kérjük felettes szerveink, szerzőink és olva
sóink segítségét.

Budapest, 1971. január hó. Kottász József
szerkesztő
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