
Beszámoló
az Élelmiszervizsgálati Közlemények 

1978. évi XXIV. kötetéről

1978- ban jelent meg az Élelmiszervizsgálati Közlemények XXIV. kötete 212 
oldal terjedelemben.

A kötet 33 élelmiszer-vonatkozású dolgozatot közöl, 72 szerző tollából.
Hazai vonatkozásban olvasótáborunk bővült a MÉM Élelmiszerellenőrző és 

Vegyvizsgáló Központ hálózatán belül az előfizetők számának jelentős növelésé
vel; ez a folyóirat eredeti célkitűzései megvalósításának megfelel, hogy a hazai élel
miszerellenőrző hálózat a folyóirat olvasóin keresztül behatóbban tájékozódjon 
a hazai ellenőrzésekről és élelmiszerhigiéniai vizsgálatokról, valamint átfogó be
számolókból ismerje meg a nemzetközi élelmiszerkémiai kutatások céljait, fejlődé
sét és hazai dinamikus eredményeit.

A folyóirat cikkei az élelmiszerellenőrző intézetek mellett azonban nagy mér
tékben támaszkodnak hazánk élelmiszerekkel és mezőgazdasági termékeivel foglal
kozó egyéb intézmények (trösztök, vállalatok, gazdaságok) tudományos eredménye
ire, vagyis a folyóirat profilját úgy alakítottuk ki, hogy az 1978. évi IV. te, az 
Élelmiszertörvénynek megfelelő valamennyi hazai és import termék minőségével 
(összetételével), forgalmazásával, higiéniájával stb. foglalkozó közleményeknek 
helyt adtunk.

Egyre fokozottabb mértékben támaszkodott a szerkesztőség azokra a hazai 
intézményekre, melyek — saját körükben — tudományos ülésszakokat rendeztek, 
s az előadások anyagából írt cikkeket a folyóirat rendelkezésére bocsátották. 
(MÉM ÉVK, Magyar Tudományos Akadémia Központi Kémiai Kutatóintézet, 
Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet, Központi Élelmiszeripari 
Kutató Intézet, Budapesti Műszaki Egyetem Élelmiszertechnológiai és Biokémiai 
Tanszéke, Budapesti Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola, Kertészeti Egye
tem tanszékei stb.)

Olvasótáborunk megismerte szerkesztőségi irányvonalainkat, és szakmailag 
megfelelő színvonalú dolgozatokat küld a szerkesztőségnek közzététel céljából. 
Egyre kevesebb a szerkesztőbizottsághoz érkező kéziratok közül az a dolgozat, 
amelyik a lektori vélemények alapján ítélve nem a folyóirat profiljába tartozik, 
vagy nem üti meg a megkívánt színvonalat és ezért nem kerülhet közlésre.

A folyóirat szerkesztőbizottságában hazánk élelmiszerekkel foglalkozó szek
torainak számos képviselője foglal helyet, kiket köszönet illet meg mélyreható 
építő jellegű lektori szakvéleményeikért.

Külföldi olvasóink változatlanul megkapják folyóiratunk számait, folyóirat
csere, vagy a Kultúra vállalatnál történő előfizetés alapján.

1979- ben éri meg folyóiratunk megalakulásának 25. éves évfordulóját. Az 
1979-ben megjelenő füzetek alkalmat adnak, hogy további színvonalas cikkeket
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bocsássunk olvasóink elé az első hazai élelmiszeranalitikai folyóirat: az Élelmiszer- 
vizsgálati Közlemények.

Végezetül köszönetét mondunk a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztéri
umnak, hogy folyóiratunk megjelenését támogatta, és a jubileumi évfolyam eléré
sét lehetővé tette, valamint a Fővárosi Élelmiszerellenőrző és Vegyvizsgáló Intézet
nek, hogy a szerkesztőség működési lehetőségeit biztosította.

К ott ász József
szerkesztő

SZAKMAI, SZEMÉLYI HÍREK

1979 február hó. — Az élelmiszerellen
őrző hálózat Igazgatói Tanácsának 
határozata értelmében a MÉM ÉVK 
kiadta az első országos Élelmiszer- 
ipari Üzemkatasztert. A kataszter 
üzemcentrikus: az ország valamennyi 
élelmiszeripari termelő telephelyének 
felsorolását tartalmazza, megjelöli 
a szervezeti (szektor szerinti: MÉM, 
tanácsi, mezőgazdasági, szövetke
zeti, magán) hovatartozást, valamint 
a közigazgatásilag illetékes megyét 
is. A gyártási ágat és résztevékeny
séget a 25/1976. (VII. 11.) MÉM sz. 
rendelet 1. sz. melléklete szerint 
tünteti fel а XXVII főtevékenységre 
vonatkoztatva, a területileg illetékes 
ellenőrző intézetek pedig kódszám
mal jelöli. A kataszter az 1978. évi 
állapotot mutatja be 366 lapon. A 
bekövetkező változásokat az ÉVK 
figyelemmel kíséri és a katasztert 
ezeknek megfelelően módosítja.

( Szerk.)

1979. március 20. A megyei és fővárosi 
élelmiszerellenőrző és vegyvizsgáló 
intézetek Igazgató Tanácsa Tatán 
ülést tartott. Az ülésen Dr. Vajda 
Ödön a MÉM ÉVK igazgatója elnö

költ. A tanácskozás napirendi pontjai 
a következők voltak:
Az Ifjúsági Parlament értékelése, 
a rendszeres vegyi szennyezettség 
ellenőrzés 1978. évi tapasztalatai 
és eredményeinek értékelése, javaslat 
a 10/1978. MÉM. rendelet gyakorlati 
végrehajtására, javaslat az élelmi- 
szeripari export-tevékenység háló
zati ellenőrzésére, a hálózati gyakor
latban alkalmazott fogalmak egy
séges meghatározásának előkészítése, 
a Hálózatban alkalmazott nyomtat
ványok egységesítése, tájékoztató az 
Igazgató Tanács 1978. II. félévi 
határozatainak végrehajtásáról, tájé
koztató a nemzetközi kapcsolatok 
1978. évi alakulásáról és az 1979. évi 
kiutazási tervről, tájékoztató a háló
zati ellenőrzés 1978. évi tapasztalatai
ról. Az ülés egyéb aktuális kérdések 
megtárgyalása mellett előkészítette 
а VI. ötéves terv ellenőrzési koncep
ciójának kidolgozását, értékelte az 
új irányelvek szerint elkészített havi 
jelentéseket.
Takó Éva főosztályvezető helyettes 
aktuális irányítási kérdésekről tájé
koztatta az ülés résztvevőit.

(G. Gy.)
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