
B e s z á m o l ó
az Élelmiszervizsgálati Közlemények 

1980. évi XXVI. kötetéről

1980-ban jelent meg a folyóirat XXVI. kötete, 280 oldalon. A kötet hasábjain 
44 élelmiszer vonatkozású cikk jelent meg, melyek közül 30 eredeti közlemény.

Az eredeti közlemények 65 szerző tollából kerültek ki.
A szerzők megoszlása munkahelyek szerint
MÉM, ellenőrző intézetek ............................................................. 41,7%
Egyetemek, főiskolák ....................................................................  27,6%
Egészségügyi intézmények .......................................................  10 9°/
Kutatóintézetek ............................................................................ 6,13/
Egyéb (vállalatok s tb .) ...........................................................  7 6°A
Külföld ............................................................................. ;;;;; 6;i%

A cikkek tárgyköre megfelelt a folyóirat célkitűzéseinek, illetve a szerkesztő
ségi irányvonalaknak. Fő tömegében hazai kutató jellegű élelmiszeranalitikai 
vonatkozású cikkek kerültek közlésre.

Beszámoló cikk jelent meg az élelmiszerek minőségének alakulásáról és az 
lelmiszerellenőrzési tapasztalatokról -  immár hagyományosan [1]. A hatósági 

ellenőrzés egységesítésének tapasztalatairól és feladatairól. [2]
Az évfolyam első füzetében jelent meg az j Élelmiszervizsgálati Közlemények 

■i gyedszázadát összefoglaló almanach (1955 — 1979) is [3], mely a következő 
f f  székből állt:

A szerkesztőbizottság névsora (1955 — 1979).
A névmutató; a XXV. kötet füzeteiben közreműködő magyar és külföldi 

szerzők neveit mutatta be, betűrendi sorrendben a szerzők vezetéknevei szerint 
csoportosítva.

A tárgymutató; ugyancsak betűrendi sorrendben közölte az egyes cikkeket 
címük, ill. tartalmuk szerint.

A beszámolók általános, vagy összefoglaló cikkeket a MÉVI — FÉVI beszá
molók, az ellenőrző intézetek hálózatából megjelent és az élelmiszerek minőségére, 
minőségalakulására, vagy egyéb, az intézetek évfordulóira stb. vonatkozó dolgo
zatok mellett rövid tájékoztatókat (hazai és külföldi kongresszusok, tudományos 
tanácskozások) és élelmiszeriparunk elhunyt nagyjairól, halottainkról szóló meg
emlékezéseket (nekrológokat) is felsoroltak.

Az Élelmiszervizsgálati Közlemények (ÉVIKE) első almanachja valóban 
irodalmi forrásá teszi a folyóiratot, melyben alapul szolgál szakirodalmi kutatá
soknál. Ezek az eredmények emelik a folyóiratot a méltán megérdemelt nemzet
közi szint élvonalába: hiszen legtöbb önálló közleményét a Zeitschrift für Lebens
mittel-Untersuchung und Forschung és a Chemical Abstract referálja.
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Dolgozatok foglalkoztak hazai zöldségféléinkkel [4, 5], gyorsfagyasztott [6, 7], 
húsipari [8], dohányipari [9], szeszipari [10], cukoripari [11], konzervipari [12], 
termékeinkkel, ill. ezek vizsgálatával, tej- és tejtermék-vizsgálatokkal [13, 14, 15], 
mikotoxin vizsgálatokkal [16, 17, 18], érzékszervi [19], mikrobiliológiai vizsgá
latokkal.

A jövőben ismét tervbevettük egy „nemzetközi szám” kiadását, melyben 
felkért szerzők dolgozatait fogjuk közölni. A cikkek nyelve magyar, orosz, német 
vagy angol lehet — de idegen nyelvek esetén terjedelmes magyar nyelvű összefog
lalóval.

Hasábjainkon helyt szeretnénk adni a hazánkban folyó mezőgazdasági és 
élelmezésügyi kutatási program eredményeiről szóló beszámolóknak — melyek 
közül az analitikai jellegűek kiválasztására a szerkesztőbizottság különös figyelmet 
fordít.

Befejezésül köszönetét mondok a folyóirat fenntartását biztosító Mezőgada- 
sági és Élelmezésügyi Minisztériumnak, hogy a folyóirat megjelenését lehetővé 
tette, valamint a Fővárosi Élelmiszerellenőrző és Vegyvizsgáló Intézetnek, hogy 
a szerkesztőség működési lehetőségeit biztosította.

Kottász J.

I R O D A L O M
[1] Tako É.: ÉVI KE 26, 1.
[2] Vajda ö.: ÉVI KE 26, 11.
[3] Kottász J.: ÉVI KE 26, 19.
[4] Kádas L.: és Lindner К.: ÉVIKE 26, 69.
[5] Kádas L.: ÉVIKE 26, 173.
[6] Rácz E. és Szabolcs L.: ÉVI KE 26, 75.
[7] Wimmer J., Nágel V. és Szabolcs L.: ÉVIKE 26, 177.
[8] Sarudi I. és Pőcz Gy.: ÉVI KE 26, 87.
[9] Wittmann J., Kántor В , Táthné Aranyos I. és Juhász Éné: ÉVIKE 26, 99.

[10] Веке É. és Mandel P ÉVI KE 26, 109.
[11] Kerekes L.: ÉVIKE 26, 183.
[12] Juhász Éné, Borusné B. Nóra és Kémery T.: ÉVIKE 26, 163.
[13] Lásztity R., Tran The Truyen, Békés F. és Rékasi T ÉVIKE 26, 123.
[14] örsi F. és Barna É.: ÉVI KE 26, 145.
[15] Wágner A.: ÉVIKE 26, 157.
[16] Bata A., Galóczy J. és Lásztity R.: ÉVI KE 26, 135.
[17] Bata A., Kiss E. és Lásztity R.: ÉVIKE 26, 139.
[18] Bata A., Lásztity R.: ÉVI KE 26, 223
[19] Zukál E., Szabolcs L. és Rácz E.: ÉVI KE 26, 195.

2


