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Beszámoló az Élelmiszervizsgálati
Közlemények XXXIX. kötetérôl

1993-ban az Élelmiszervizsgálati Közlemények XXXIX. kötete a
továbbfejlesztett formátumban és a korábbiakhoz képest jóval nagyobb
terjedelemben jelent meg. A külsô megjelenés és forma megfelelt az
1992. évben kialakítottnak, ami kisebb eltérésektôl eltekintve mind a
négy megjelent füzet esetében egységesen megvalósult. Mindennek
alapját a gyakorlattá vált számítógépes nyomdai elôkészítés biztosította,
ami elfogadható szinten tartotta az elôfordult hibák számát. Míg az elsô
két füzet a megfelelô negyedéves ütemezés szerint jelent meg, a
harmadik és negyedik füzet kiadása jelentôs késéssel valósult meg.
Ennek oka az 1993. októberében megtartott nemzetközi és nemzeti
konferencia kiadványok elôkészítésének idôbeni egybeesése (harmadik
füzet), illetve a hiányzó pénzügyi fedezet (negyedik füzet), ami miatt ez
utóbbi kiadása átcsúszott 1994. elsô hónapjaira. Az MTI-bôl részben
kivált és azután önállósodott nyomda nem váltotta be a reményeket; a
nyomdai kivitelezés színvonala elmaradt az elmúlt évitôl.

A publikálásra beküldött dolgozatok és tájékoztató beszámolók
száma az elmúlt évben kissé csökkent, de a sokoldalú – elsôsorban az
élelmiszerminôség különbözô eseményeit, híreit ismertetô – szakmai
információk 1993. évben is lehetôvé tették a bôvített terjedelmû füzetek
kiadását.

Az elmúlt évben összesen 25 eredeti közlemény, illetve beszámoló
jelent meg, ami meghaladja az utóbbi évek átlagát és megfelel az 1992.
évi szintnek. A bôvített terjedelem azonban fôként az információs
anyagok, szabványjegyzékek, hirdetések stb. oldalszámának növelésével
valósult meg, ami bizonyára nem vált a szakfolyóirat hátrányára. A
szerzôk munkahely szerinti megoszlása a következô számokkal
jellemezhetô:

Fôhatóság (FM, MSZH) 10 %

Élelmiszerellenôrzô intézmények 14 %

Kutatóintézetek 33 %

Egyetemek, fôiskolák 36 %

Élelmiszerelôállítók 2 %

Külföldi szerzôk publikációi 5 %

A fenti táblázatból kitûnik, hogy a kutatóintézetek évek óta a
publikációk 1/3-át adják. A fôhatóságok által megjelentetett évenkénti
átlagosan 2-2 cikk (az elmúlt évben részben társszerzôként) szintén
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stabil alkotórésze a lapnak. Elismerésre méltó és rendkívül örvendetes,
hogy az egyetemek és fôiskolák által megjelentetett dolgozatok
számának évek óta tartó csökkenô trendje megállt, sôt a legjobb évek
szintjére állt vissza. Több szempontból is figyelemre méltó, hogy az
elmúlt évben két Orvostudományi Egyetem jelentetett meg publikációt
az élelmiszeranalitikához közeli szakterületen. Nagy mértékben
visszaesett az élelmiszerellenôrzô intézmények publikációs részaránya.
Ez a tény annál inkább negatívan értékelendô, mivel a világbank által
támogatott hatósági laboratóriumi mûszercentrumok néhány évvel
ezelôtt már megkezdték hivatalos mûködésüket. Tartósnak tûnik az a
tendencia, hogy az élelmiszerelôállítók önálló dolgozattal nem (vagy
elvétve, csak társszerzôként) szerepelnek. Az elmúlt évben csak egy
külföldi szerzô publikációját közöltük, de egy külföldi
módszerismertetôt is megjelentettünk.

Az elmúlt évi publikációk tartalmi szempontból a következôk
szerint csoportosíthatók:

– A legtöbb cikk ismételten az élelmiszerek minôségellenôrzésével,
minôségvizsgálatával és a hatósági élelmiszerellenôrzés történetével
foglalkozik [1, 2, 3, 4].

– Az elektroforézis élelmiszeranalitikai alkalmazásának eredményeit
és trendjeit mutatja be egy hosszabb "review" szerû dolgozat [5].

– LDL gélelektroforézises, jodometriás és tiobarbitursavas
meghatározási módszereinek összehasonlító vizsgálatát elemzi egy
közlemény [6].

– Több publikáció tér ki az élelmiszerek élvezeti értékét meghatározó
érzékszervi tulajdonságok vizsgálatára és a fogyasztói preferencia
változásaira [7, 8, 9].

– Italaink alumínium-tartalmáról egy cikk jelent meg [10].

– Benzoesav és szorbinsav nagynyomású folyadékkromatográffal
végzett egymás melletti meghatározásáról számol be egy közlemény
[11].

– A fotoakusztikus spektroszkópia egyik lehetséges alkalmazását
mutatja be egy cikk paprikaôrlemények szártartalom mérésén
keresztül [12].

– A mûtrágyázás hatását elemzi egy anyag ôszi búzafajták
terméshozamára, sütôipari és egyes beltartalmi tulajdonságaira
vonatkozóan [13].
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– Külföldi folyóiratból vettünk át egy széles áttekintést nyújtó
publikációt egyrészt a nyomelemek meghatározásához alkalmazott
módszerekrôl, másrészt egy módszerismertetôt a HPLC
biotechnológiai alkalmazásáról [14, 15].

– Összehasonlító vizsgálatok eredményeirôl számol be egy dolgozat,
melyet gyors fehérjemeghatározóval és a Kjeldahl módszerrel
végeztek [16].

– Két publikáció jelent meg a radioaktivitás területén a környezeti
radioaktív szennyezettség alakulásáról és a gamma-aktivációs
analízisrôl [17, 18].

– Cikksorozat kezdôdött élelmiszerek és takarmányok D-aminosav
tartalmának meghatározásáról, melynek elsô részét a 4. füzetben
közöltük le [19].

– Összesen 5 beszámoló adott ismertetést nemzetközi és hazai
konferenciákon elhangzott elôadásokról [20, 21, 22, 23, 24, 25].

A szakmai publikációkat mind a négy füzetben kiegészítettük
különbözô információs anyagokkal. A legnagyobb terjedelemben az
"Élelmiszer Minôségügyi Információs Centrum" híranyagai jelentek
meg, amelyekben a világ élelmiszertermelésének és -forgalmazásának
szabályozásáról szóló híreket közöltük le. Magyar nyelven elôször
publikáltuk a Nemzetközi Gyümölcslé-Szövetség Módszerkönyvének
tartalomjegyzékét és az ISO-szabványok jegyzékét a mezôgazdaság és
élelmiszeripar területén.

Az elmúlt évben az Élelmiszervizsgálati Közlemények két
különszámát is sikerült megjelentetni. Az élelmiszerelôállítók és
-forgalmazók számára hasznos tájékoztatót nyújt az "Élelmiszerek
fogyaszthatósági határidejének és minôségmegôrzési idôtartamának
jegyzéke", amely 1992. szeptember 30-ig összegyûjtve tartalmazza a
hivatalosan megállapított és közzétett fogyaszthatósági határidôket,
illetve minôségmegôrzési idôtartamokat. Az Élelmiszer Minôség-
ellenôrzés X. Tudományos  Konferenciája alkalmából jelent meg "A
magyarországi hatósági élelmiszerellenôrzés kialakulása és rövid
története és Arcképek a magyar hatósági élelmiszer-ellenôrzés
történetébôl (1970-1993)" címû kiadvány.

Az együttmûködés az Élelmiszerminôsítô Kamarával a korábban
megkötött megállapodásnak megfelelôen folytatódott. Ennek
eredményeképpen – az elmúlt évben is – a Kamara minden tagja kézhez
kapta az "Élelmiszervizsgálati Közlemények" megjelent füzeteit.
Együttmûködésünk az Élelmiszerminôsítô Kamarával az 1994. évben
remélhetôen hasonló formában folytatódik.
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A hazai lapszemlék és a rendezvénynaptár megjelentetése az elmúlt
évhez képest nem változott. Változatlanul nehézségeket okozott a
külföldi társ-szakfolyóiratokban publikált élelmiszeranalitikai és a
minôségüggyel kapcsolatos dolgozatok referálása. A felkért új
rovatvezetô várhatóan képes lesz ismételten létrehozni egy mûködôképes
referáló hálózatot.

Molnár Pál
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