
Beszámoló az „Élelmiszervizsgálati Közlemények” 
1971. évi XVII. kötetéről

Az Élelmiszerellenőrző és Vegyvizsgáló Intézetek (FÉVI és MÉVI-k) orszá
gos hálózata a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium Termelési és 
Műszaki Fejlesztési Főosztálya tervei szerint ez évben tovább bővült: új intézet 
lépett működésbe Zala megyében, a zalaegerszegi intézet és a további intézetek 
megalapítására irányuló intézkedések folyamatban vannak.

Hasábjainkon szeretettel köszöntjük új testvérintézetünket, munkájuk 
elvégzéséhez folyóiratunk nevében élelmiszergazdaságunk fejlesztésére, a lakos
ság, a fogyasztók érdekképviseletének ellátására sok sikert kívánunk.

Az Élelmiszervizsgálati Közlemények 1971. évi XVII. kötetének 316 oldalán 
100 cikket közölt, melyek közül 37 eredeti közlemény. A közlemények szerzőinek 
mintegy harmadrésze a hatósági intézetek munkatársai közül került ki.

A közölt cikkek főtömegükben élelmiszeranalitikai vonatkozásúak, de a 
klasszikus analitikai közlemények mellett az élelmiszerkémia legkülönbözőbb 
területein folyó munkáról is beszámoltak: besugárzott élelmiszerek vizsgálata, 
élelmiszerek mikrobiológiai vizsgálata, élelmiszerhigiéniai vizsgálatok, aroma
anyagok vizsgálata, élelmiszerek atomabszorpciós spektrofotometriás vizsgálata, 
különösképpen pedig cikkeink között megjelentek az élelmiszerek minőségével, 
minősítésével foglalkozó közlemények is, melyek a hatósági intézetek munka
társainak munkaköri tapasztalataival, illetve ezeknek fejlesztésével foglal
koztak.

Az 1971. évben számos dolgozat került ki a Magyar Tudományos Akadémia 
Kémiai Tudományok Osztálya, a Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Tudományos 
Egyesület és a Központi Élelmiszeripari Kutató-Intézet rendezésében tartott 
tudományos kollokviumok előadásainak anyagából.

Változatlanul közöltük a külföldi szakfolyóiratokból kiválasztott cikkek 
referátumait, valamint — tájékoztatásképpen — a hazai szakfolyóiratokban 
megjelent élelmiszer-vonatkozású cikkek címjegyzékét.

Sajnos, lemaradás mutatkozik a folyóirat gyakorlati rovatában, a „Figyelő”- 
ben -  pedig vállalati előfizetőink számára e rovat híranyaga igen figyelemre
méltó és hasznos.

A hatósági intézethálózaton belül egyre szorosabb kapcsolat alakul ki. A 
kapcsolat elmélyítésében nagy szerepet játszik a Mezőgazdasági és Élelmezés- 
ügyi Minisztérium Termelési és Műszaki Fejlesztési Főosztálya Minőségfelügyeleti 
és Szabványügyi Osztálya által kialakított „Szakosított intézeti hálózat”.

1972 január hónaptól kezdve az intézetek új minőségi mutatórendszer szerint 
végzik minősítő vizsgálataikat, mellyel a múltban ismertetett célkitűzéseket 
kívánják megvalósítani.

Fontosnak tartjuk fenti célkitűzéseink és eredményeink megvalósítása 
mellett egyéb feladataink ellátását is, főként az élelmiszerek ellenőrzésével fog
lalkozó egyéb társszervekkel való komplex vizsgálatok, ellenőrzések elmélyítését, 
illetve ezen ellenőrzések eredményeinek ismertetését, területi vonatkozásban 
főként a helyi tanácsok (fővárosi, megyei) illetékes szerveivel (mezőgazdasági,
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kereskedelmi, ipari, egészségügyi, igazgatási főosztályok, osztályok), illetve egyéb 
országos szervekkel (Magyar Szabványügyi Hivatal, Országos Pénzügyőri Pa
rancsnokság stb.) való kapcsolat továbbfejlesztését.

Az 1972. évi szerkesztőségi tervünkbe szeretnénk beiktatni a MÉM által 
kijelölt profilintézeteknek beszámolóiból leszűrt tapasztalatok ismertetését, 
melyek valamennyi intézet által végzett célvizsgálatok eredményeit tartalmaz
zák.

Szeretnénk egyéb élelmiszerellenőrzési területről szóló ismertetéseket is 
közölni, különösen az Állami Kereskedelmi Felügyeletekből, Közegészségügyi 
és Járványügyi Állomásokból, illetve Hús- és Tejvizsgáló Felügyelőségekből 
származó cikkeket közölni.

Változatlanul nagy jelentőséget tulajdonítunk a hazai oktatásügyi, egész
ségügyi és egyéb kutatóintézetekben, intézményekben írt dolgozatoknak, s közöl
jük az egyéb vállalatokban, üzemekben kidolgozott cikkeket is.

Célkitűzéseink további megvalósításáért kérjük felettes szerveink és vala
mennyi olvasónk további segítségét.

Budapest, 1971. december hó.
Kottász József 
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