
Olvasóinkhoz.. .

Az Élelmiszervizsgálati Közlemények kiterjedt tudományos-szakmai kap
csolatot ta rt fenn számos külföldi ország élelmiszerellenőrző-élelmiszervizsgála- 
tokkal foglalkozó intézetével.

A folyóirat ez alkalommal immár harmadszor jelentet meg „nemzetközi 
számot” , melyben a tudományos dolgozatokat orosz, német, angol, francia 
vagy magyar nyelven közli.

A harmadik nemzetközi szám közleményei főként a hazánkban élelmiszerekkel 
kapcsolatos tanulmányokat vagy kutatásokat folytató külföldi szerzők tollából 
származnak, különös tekintettel a fejlődő országok (Egyiptom, Vietnam) Magyar- 
országon tartózkodó vagy már Magyarországról hazájába visszatért, de folyó
iratunkkal további szakmai kapcsolatot tartó szerzőkre, és a Magyarországon 
já rt szocialista államok szakembereire (NDK, Lengyelország, Csehszlovákia, 
Románia).

A cikkek között, számos dolgozat van, mely külföldi és magyar szerzők 
közös munkája alapján készült.

Az idegen és magyar nyelvű összefoglalások röviden ismertetik az egyes 
közlemények tartalmát.

A magyar élelmiszertudomány fejlesztése érdekében megjelenő Élelmiszer
vizsgálati Közlemények ez alkalommal emlékezik meg a 150 éves fennállását 
ünneplő Magyar Tudományos Akadémiáról is.

Remélem, hogy a folyóirat újabb nemzetközi száma szakmai téren is tovább 
fogja fejleszteni az országok között egyre jobban megerősödő békés tudományos 
és kulturális kapcsolatokat.

Kottász József 
szerkesztő
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К  ЧИТАТЕЛЯМ

Журнал „Élelmiszervizsgálati Közlemények“  имеет щиро к у ю  научную 
и целевую связь с институтами многих стран занимающихся проверкой 
и химической контролью продуктов питания.

Редакция журнала настоящим уже третий раз издает „Международный 
номер? в котором опубликовываются научные стати на русском, немецком, 
английском, францускаом или на венгерском языках.

Третий Международный номер содержит статьи опубликовываемых 
заграничными авторами учащихся или проводящих исследование пищевых 
продуктов в Венгрии, особенно исследователями развивающихся стран 
проживающих в Венгрии (Египетские, Виетманские) или уже возвратив
шихся на свою родину но имеющих и на дальше сявзь с нашим журналом, а 
так же статьи специалистов братских социалистических стран прибывающих 
в Вешрии (ГЛР, ПНР, ЧССР, СРР).

В журнале имеются статьи опубликованные авторами зарубежных и 
венгерских специалистов и статьи являются результатом их  совместной 
работы. Резюме на иностранном и на венгерском языке коротко ознакомляют 
содержание статей.

Журнал „Élelmiszervizsgálati Közlemények“  с целью развития венгерской 
науки питания в настоящем номере отмечает празник 150 летия Венгерской 
Академии Наук. Надеюсь, что новый Международный номер журнала и в 
области специализации будет служить развитию и укреплению научных и 
культурных связей между нашими странами.

Й. Коттас 
редактор
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An unseren Lesern...

Die Zeitschrift Élelmiszervizsgálati Közlemények unterhält erweiterte 
wissenschaftliche fachliche Beziehungen m it den Instituten fü r Lebensmittel
kontrolle und Lebensmitteluntersuchung zahlreicher ausländischer Länder.

Diesmal veröffentlicht die Zeitschrift schon zum dritten Mal ein ,,Inter
nationales Heft” , in dem die wissenschaftliche Abhandlungen in russischer, 
deutscher, englischer, französischer oder ungarischer Sprache veröffentlicht 
werden.

Die Abhandlungen dieses dritten internationalen Haftes stammen haupt
sächlich von solchen ausländischen Autoren, die sich in Ungarn mit Studien 
oder mit Forschungen beschäftigen, mit besonderer Rücksicht auf solche Au
toren der Entwicklungsländer (Ägypten, Vietnam), die sich gegenwärtig in 
Ungarn aufhalten oder die von Ungarn nach ihrem Heimatland schon zurück
kehrten, jedoch mit unserer Zeitschrift noch weiter die fachlichen Beziehungen 
aufrechterhalten, sowie auf die Fachleuten von sozialistischen Ländern (DDR, 
Polen, Tschechoslowakei, Rumänien), die Ungarn besucht haben.

Unter den veröffentlichten Abhandlungen befinden sich zahlreiche Beiträge, 
die auf Grund einer Zusammenarbeit von ausländischen und ungarischen 
Autoren bereitet wurden.

Der Inhalt der einzelnen Beiträge wird in den Zusammenfassungen in 
Fremdsprachen und in ungarischer Sprache kurz vorgelegt.

Die im Interesse der Entwicklung der ungarischen Lebensmittelwissen
schaft erscheinende Zeitschrift Élelmiszervizsgálati Közlemények gedenkt 
diesmal auch der Ungarischer Akademie der Wissenschaften, die ihr 150jähriges 
Bestehen gerade jetzt feiert.

Ich hoffe, dass dieses neueres internationales Heft der Zeitschrift die 
zwischen den Ländern mehr und mehr stärker werdenden friedlichen wissen
schaftlichen und kulturellen Beziehungen auch in den Fachbereichen weiter 
entwickeln wird.

J. Kottász 
Schriftleiter

To our readers . . .

The periodical Élelmiszervizsgálati Közlemények has an extensive contact 
of scientific and professional nature with the food control and food research 
institutes of a number of foreign countries.

This already the third time that the periodical publishes an “ International 
Issue” in which the scientific treatises are published in Russian, German, Eng- 
lich, French or Hungarian.

The authors of this third international issue are mainly foreign scientists 
studying food sciences or carrying out food researches in Hungary, with parti
cular respect to authors of the developing countries (Egypt, Viet-Nam) who- 
for the time being are resident in Hungary or who, after going back to their 
country from Hungary, continue their professional contact with our periodical, 
and to the professional experts of Socialist countries (German Democratic 
Republic, Poland, Czechoslovakia, Rumania) who visited Hungary.

A number of the published treatises has been prepared on the basis of 
researches carried out by the collective cooperation of foreign and Hungarian 
authors.

1* 227



The summaries published in foreign languages and in Hungarian describe 
briefly the contents of the treatises.

The periodical Élelmiszervizsgálati Közlemények published with the aim 
to develop the Hungarian food science commemorates on this occasion the 
150-year anniversary of the foundation of the Hungarian Academy of Sciences.

I sincerely hope that this new international issue of our periodical will 
further develop the more and more strengthening peaceful scientific and cultural 
relations between the countries.

J. Kottász 
Editor

Ä notre lecteurs. . .

Le périodique „Élelmiszervizsgálati Közlemények” entretient de maintes 
relations scientifiques et professionnelles avec un nombre d’instituts qui s’occu- 
pent du contröle et de l ’examen des denréesalimentaires dans divers pays étran- 
gers.

C’est pour la troisiéme fois que le périodique fait paraitre un «numéro inter
national» dans lequel les mémoires sont publiés dans les langues russe, allemande, 
anglaise, frangaise ou hongroise.

Les contributeurs du troisiéme muméro international sont, avant tout, des 
auteurs étrangers qui poursuivent leurs études ou font des recherches, dans notre 
pays, sur les denrées alimentaires. I ls ’agit surtout des auteurs des pays en voie de 
développement ( l ’Egypte, le Vietnam) séjournant ä présent en Hongrie ou bien, 
déja rentrés dans leurs pays, entretenant toujours des relations professionnelles 
avec notre périodique ainsi que des experts des pays socialistes (RDA, Pologne, 
Tchécoslovaquie, Roumanie) qui ont visité la Hongrie.

Parmi les mémoires il у en a beaucoup qui représentent le travail commun 
d’auteurs étrangers et hongrois.

Les résumés en langues étrangéres et hongroise rendent briévement compte 
des mémoires.

Le périodique „Élelmiszervizsgálati Közlemények” dönt l ’objectif est de 
faciliter le développement de la science alimentaire en Hongrie, commemore 
dans ce numéro le 150iéme anniversaire de l ’Académie des Sciences Hongroise.

J ’espére que ce nouveau numérointérnational du périodique sera, sur Ieplan 
professionnel, une contribution ultérieure aux relations pacifiques scientifiques 
et culturelles qui vont se raffermissant de plus en plus entre les pays.

J. Kottász 
Rédacteur
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