
Beszámoló
az Élelmiszervizsgálati Közlemények 1974. évi X X . kötetéről

Két évtizedes múltra tekinthet vissza immár az Élelmiszervizsgálati Köz
lemények. A folyóirat megalapítását ismerteti és mutatja be a szerkesztő, 
visszapillantva hazánk élelmiszerkémiai szakirodaimának kifejlődésén az év
folyam 1—2. füzetében.

A folyóirat bölcsője a Fővárosi Élelmiszerellenőrző és Vegyvizsgáló Intézet
ben (akkori Fővárosi Vegyészeti és Élelmiszervizsgáló Intézet) ringott, és a Mező- 
gazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium szakmai felügyeletével a Fővárosi 
Tanács támogatása tette lehetővé, hogy hazánk első élelmiszeranalitikai szak- 
folyóirata napvilágot lásson.

A decenium összesesik a fővárosi intézet centenáriumával, s ez alkalommal 
hálával és elismeréssel adózik a folyóirat az Intézetnek, munkatársainak és 
nagynevű elődeiknek, kiknek évszázados álma valósult meg 1955-ben, a folyóirat 
megindulásakor.

A folyóirat a magyar élelmiszeranalitika lapja. Nemcsak a Fővárosi Élelmi
szerellenőrző és Vegyvizsgáló Intézet és a többi megyei stb. intézet munkatársai
nak dolgozatait közli, hanem az ország élelmiszeranalitikusainak cikkei 
nyernek sajtónyilvánosságot a folyóirat hasábjain.

Az eltelt két évtized alatt többször beszámoltunk már a folyóirat egyre 
szélesedő külföldi — nemzetközi — kapcsolatairól. Ez évben az országok közötti 
békés, tudományos és kultűrális kapcsolatok további kimélyítése érdekében a 
folyóirat ismét egy „nemzetközi”  számot adott ki, mely a dolgozatokat magyar, 
orosz, német, angol vagy francia nyelven közölte (5 — 6. zárófüzet).

A szerkesztőséghez olyan nagy számú — főként külföldi — cikk érkezett a 
„nemzetközi számba” , hogy terjedelemben jelentősen túlhaladták az 5 - 6 .  füzet 
lapterjedelmét. Ezért a szerkesztő a nemzetközi számba már beérkezett cikkeket 
a folyóirat későbbi számaiban fogja közölni, ügyelve arra, hogy a külföldi szerzők 
kutatási eredményeinek közlése miatt a hazai szerzők publikációs tevékenysége 
ne korlátozódjék. A magyar nyelvű dolgozatok közlésénél a szerkesztőség igyek
szik a beérkezési sorrendet betartani. A nemzetközi szám előszavát Váncsa Jenő 
mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszterhelyettes írta, hangsúlyozva a folyó
iratnak a nemzetközi kapcsolatok kiépítése érdekében k ife jte tt erőfeszítéseit.

Az 1974. évben a folyóirat 104 élelmiszer vonatkozású cikket közölt,melyek 
közül 61 eredeti közlemény. A dolgozatok szerzőinek munkaköri megoszlá
sa (intézmények szerint) a következő:

Minőségellenőrző intézetek
Egyéb MÉM ...................
Egyetemek, főiskolák
Kutató in tézetek..............
Tanácsok .........................
V á lla la tok.........................
Külföld .............................
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A minőségellenőrző intézetek munkatársai tehát jelentős szerepet játszanak 
a folyóirat szerzőinek táborában, különösen a központi, a győri, kecskeméti, 
pécsi és szegedi intézetek munkatársai tűntek k i lelkes igyekezetükkel.

Hazánk egyetemein és főiskoláin főként a szocialista országok és a fejlődésben 
levő országok számos fiatal állampolgára fo lytat tanulmányokat szakmai ismere
teinek fejlesztése érdekében. Tanulmányaik befejeztével visszatérnek hazájukba 
és általában szívesen emlékeznek vissza a Magyarországon tö ltö tt évekre, vagy 
hónapokra. Sokan a magyar nyelvet is elsajátították, néha különösen jó nyelv
érzékkel. Folyóiratunk már az elmúlt években is gyakran közölte hazánkban 
továbbtanuló külföldi állampolgárok tudományos dolgozatait; a fejlődő orszá
gokkal, ill. az ott dolgozó szakemberekkel továbbra is szoros kapcsolatot kívá
nunk fenntartani, ezért ez évben az Élelmiszervizsgálati Közlemények egyik fü 
zetét főként a fejlődő országok élelmiszertudományának, élelmiszerellenőrzésé
nek, vizsgálatainak ismertetése jegyében jelenik meg.

Ezek a nemzetközi kapcsolatok főként Vietnammal, Koreával, Egyiptommal 
Kubával és Ciprussal állanak fenn, ezért az újabb „nemzetközi szám”  ezen 
országok munkatársainak dolgozatát kivánja közölni orosz, angol, francia, 
német, spanyol vagy magyar nyelven.

Úgy érezzük, hogy a fenti tervünkkel folyóiratunk újabb lépését tesz a 
nemzetközi békét szolgáló élelmezésügyi világszervezetek célkitűzéseinek, ered
ményes munkájának további előmozdításában. De nagyobb mértékben kíván
juk elősegíteni hazánk élelmiszergazdaságát fejlesztő törekvéseket is, ezért a jö
vőben ismét közlünk beszámolókat, tájékoztatókat vagy rövid híreket szakmai 
hazai és külföldi kongresszusokról, konferenciákról vagy értekezletekről; ezzel 
igyekszünk folyóiratunk információs jellegét is továbbfejleszteni.

KOTTÁSZ JÓZSEF
szerkesztő
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