
Beszámoló az Élelmiszervizsgálati Közlemények 1976. évi 
X X IÍ. kötetéről

1976-ban jelent meg az Élelmiszervizsgálati Közlemények X X II. kötete 
bat füzetben, 362 oldalon.

A kötetben 70 élelmiszeranalitikai vonatkozású dolgozat jelent meg, 
melyek közül 58 önálló közlemény.

Az élelmiszeripar valamennyi ágazatára vonatkozóan jelentős a fo lyóirat 
minden kötetében megjelenő szinte immár hagyományos beszámoló az élelmi
szerek minőségének alakulását elemző dolgozat ismertette az 1975. évben az ellen
őrző intézetek és az egyes élelmiszeripari ágazatok jelentései alapján készített 
összefoglalót; értékelte az egyes élelmiszeriparokban elért eredményeket és meg
állapította a fennálló hiányokat, megjelölve a központi szakmai irányítás által 
k ije lö lt célkitűzéseket is (1).

Közöltük a hazai radiológiai hálózat 1975. évi tevékenységéről szóló be
számolót, mely vizsgálatainak eredményeivel jelentős kapcsolatot ta rt fenn a 
nemzetközi atomenergia bizottsággal; magas szintű radiológiai vizsgálatainak 
eredményei szervesen illeszkednek a nemzetközi bizottság értékelési célkitűzé
seihez (2).

1971 -75 . évek képezték hazánk IV. ötéves tervét. A IV. ötéves tervidőszak 
alatt végzett vizsgálatok alapján elemeztük a húsipari termékek higiéniai minő
ségalakulását, mely a fogyasztói érdekvédelem szempontjából kormányzatunk 
megítélésre szerint is rendkívül jelentős (3). Élelmiszereink higiéniai paramé
tereire és egyéb mikrobiológiai cikkekre vonatkozó dolgozatokat is közöltünk.

Hazánk élelmiszer-ellenőrző hálózatának időszerű feladatait ismertettük az 
V. ötéves tervidőszakra (4).

1976. évben jelent meg az élelmiszertörvény, az 1976 IV. törvény. E törvény 
élelmiszer-ellenőrzési kérdéseit és feladatait ismertettük (5).

Beszámoltunk a mezőgazdasági eredetű élelmiszeripari nyersanyagok ob
jektív  minősítésére irányuló 1975 — 76. évi kutatások eredményeiről (6).

Szakmai híreink kapcsán több hazai tudományos tanácskozásról, ankétről 
stb. számoltunk be (7, 8, 9, 10, 11, 12).

Elhalálozásuk alkalmával nekrológokban emlékeztünk meg hazánk és 
folyóiratunk történetében kimagasló szerepet játszó nagy tudósainkról (13, 14).

1976-ban a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium folyóiratunk szer
kesztőbizottságát átszervezve a bizottságot az ország élelmiszervizsgálatokkal 
foglalkozó több szervezetére kiterjesztette (Magyar Szabványügyi Hivatal, 
Élelmiszeripari Higiéniai Ellenőrző Szolgálat, Élelmiszeripari trösztök stb.) s 
ezzel is elősegítette, hogy folyóiratunk szerkesztőbizottsága kiterjedjen hazánk 
valamennyi élelmiszervizsgálatokkal foglalkozó intézményére is.

A MÉM 28/1976. sz. utasításával a Központi Élelmiszerellenőrző és 
Vegyvizsgáló Intézetet és az Élelmiszervizsgáló Intézetek Központi Irodáját 
összevonta 1977. január 1-gyel megalakította a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi 
Minisztérium Élelmiszerellenőrző és Vegyvizsgáló Központját.
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Olvasóink tájékoztatására ez évi utolsó füzetünkben közöltük folyóiratunk 
szerkesztőségi irányelveit. Folyóiratunk a dolgozatokat ezen irányelveknek 
megfelelően oroszlánrészt magyar nyelven közölte csak szórványosan jelentek 
meg cikkek idegen (orosz, angol) nyelven. Valamennyi kutatójellegű dolgozat 
azonban idegen nyelvű (orosz, angol, német) összefoglalást is közölt.

A külföldi lapszemlében idegen nyelvű folyóiratok dolgozatait ismertettük. 
A hazai könyv- és lapszemlében pedig egyes hazai szakkönyveket ism erte ttünk 
illetve a hazai szakfolyóiratok élelmiszeranalitikai vonatkozású közleményeinek 
címjegyzékét közöltük.

Az évfolyamban megjelent dolgozatok szerzőinek megoszlása a következő
képpen alakult:

A külföldi társintézetekkel fenntartott kapcsolatainkat tovább ápoltuk 
folyóiratunk egyes füzeteinek megküldésével, kik köszönő válaszukkal egy
idejűleg viszonzásul számos kiadványt küldtek meg szerkesztőségünknek.

Belföldi — főként üzemi — kapcsolataink továbbfejlesztése céljából az 1977. 
évi kötetünk utolsó, záró füzetében az 1977. évben hazai fogyasztói forgalomba 
kerülő bel- és külföldi eredetű élelmiszerek minőségének alakulásával foglalkozó 
beszámolósorozatot indítunk meg a hazai élelmiszeripari ágazatok ill. a hazai 
„profilintézeti helyzet’ ’-пек megfelelően.

Végezetül köszönetét mondok a X X II.  évfolyam lezárása alkalmával a 
Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztériumnak, hogy folyóiratunk megjele
nését lehetővé tette és a Fővárosi Tanács Végrehajtó Bizottságának, hogy a 
Fővárosi Élelmiszerellenőrző és Vegyvizsgáló Intézet keretében a folyóirat szer
kesztőségének működési lehetőségeit biztosította.
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Ellenőrző intézetek ...............................46,8 %
Oktatási és kutató intézetek ................17,7 %
Egészségügyi intézetek ........................ 8,1 %
Egyéb hazai szerzők ...........................  6,4 %
Külföldi szerzők ...................................21,0 %

Kottász József
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