
Hároméves az Élelmiszervizsgálati Közlemények . .  .

1955- ben jelent meg az Élelmiszervizsgálati Közlemények 
első füzete ; azóta három év telt el, s folyóiratunk ezalatt jelentős 
eredményeket ért el.

A folyóirat kiadásánál kettős cél lebegett szemeink e lő tt: 
fejleszteni kívántuk a kémia egyik speciális ágát, az élelmiszerek 
vizsgálatának kémiáját és ezúton szoros összefogó kapcsolatot 
akartunk teremteni mindazok között, akik az élelmiszerek vizs
gálatával, gyártásával, forgalombahozatalával, stb foglalkoznak.

Már a folyóirat megindításakor különösen fontos feladatnak 
tekintettük a Minőségvizsgáló Intézetek és a KÖJÁL-ok kutatásai, 
tapasztalatai és megfigyelései eredményét a nagy nyilvánosság 
előtt kicserélni. Ezen szempont szem előtt tartására a jövőben is 
nagy súlyt kívánunk fektetni.

1956- ban tovább fejlesztettük kapcsolatainkat a Tanácsok
nak azon szerveivel, melyek közélelmezéssel, élelmiszerellenőrzéssel, 
élelmiszerhigiéniával foglalkoznak : a kereskedelmi és egészség- 
ügyi, élelmiszeripari osztályokkal, illetve igazgatóságokkal. Ugyan
csak további fejlődést jelentett az Élelmiszeripari Minisztérium 
(Élelmezésügyi Minisztérium) iparigazgatóságaival létesített kap
csolat. Az iparigazgatóságok útján hathatós támogatást nyertünk 
az élelmiszeripari üzemek felé : elértük, hogy hazánk élemiszer- 
ipari üzemeinek legnagyobb része figyelemmel kíséri folyóiratunk 
számait.

Igen fontosnak tartottuk, hogy megszerezzük a rokon tudo
mányágakkal foglalkozó oktatásügyi intézmények : egyetemek — 
különösképpen a Budapesti Műszaki Egyetem —, főiskolák, 
technikumok támogatását, hogy ezen intézményekből kikerülő 
ifjú műszaki értelmiség lapunkon keresztül bővíthesse ismereteit, 
tovább fejleszthesse tudását és ezáltal hozzájárulhassunk ahhoz, 
hogy a kutató, ellenőrző intézetekbe és az üzemekbe képzett ifjú 
szakemberek kerüljenek.
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1957-ben folyóiratunkat egy új rovattal, a „Figyelőivel 
bővítettük. Ez a rovat ismerteti az egyes élelmiszeriparágak 
szerint azon szempontokat, melyek az egyes cikkek vizsgálata 
alkalmával felmerültek, az új gyártmányokat, felhívja az ipar 
és kereskedelem figyelmét a hibákra, melyeknek kiküszöbölése 
elősegíti a minőségjavítás kérdését stb. Előzetes észrevételeket 
tesz az idényszerű cikkek gyártásával, minőségével és rendésze
tével kapcsolatban is, hogy ezzel segítőtársává váljék olvasó
inknak, kik a kutatójeliegű tudományos cikkek mellett a minőség- 
vizsgáló intézetek műszaki, analitikai és élelmiszerrendészeti 
tapasztalatait a gyakorlat és a fogyasztóközönség szempontjából 
hasznosítani tudják.

A belföldi terjesztés mellett különös figyelmet fordítottunk 
külföldi kapcsolataink kiépítésére. 1958. január 1-ig közel hatvan 
külföldi társintézetnek (Szovjetunió, Kínai Népköztársaság, Len
gyelország, Csehszlovákia, Románia, Bulgária, Német Demokra
tikus Köztársaság, Ausztria, Svájc, Franciaország, Anglia) küldtük 
meg folyóiratunkat dokumentációs céllal, az országaink között 
fennálló tudományos és kulturális kapcsolatok további békés ki
építése céljából. Ezen intézetek kollegiális közeledésünket azzal 
viszonozták, hogy saját kiadványaikat küldték meg részünkre. 
Reméljük, hogy ezen kapcsolatokat a jövőben még jobban fejlesz
teni tudjuk az Intézeteink közötti személyes tapasztalatok ki
cserélésével.

Munkánk elismerését bizonyítja az is, hogy számos hazai és 
külföldi szakfolyóirat sok önálló közleményünket teljes terjedelem
ben, vagy kivonatosan (referátumként) közölte.

Az Élelmiszervizsgálati Közlemények első három kötetében 
több mint kétszáz élelmiszervizsgálati vonatkozású cikk jelent meg, 
melyeknek több mint 50 százaléka eredeti közlemény.

A cikkek élelmiszeriparágankénti megoszlása a következő :
Tejipar .....................................................  12,0%
Hús- és hűtőipar ...................................... 16,0%
Malom és sü tő ip a r........ .........................  12,0%
Növényi konzervipar.............................. 6,5%
Édes- és cukoripar.................................. 10,0%
Bőripar .....................................................  3,5%
Sör-, maláta- és kávészeripar................ 4,0%
Szeszipar...................................................  3,0%
Háztartási és vegyipar .......................... 3,5%
Konzerválás, mikrobiológia .................. 3,5%
Egyéb.........................................................  26,0%
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Az eredeti közlemények szerzői a következő intézetekben 
(intézményekben) készítették dolgozataikat :

Végezetül köszönetünket fejezzük ki a folyóirat lektorainak, 
szerző-munkatársainak, kiknek értékes munkássága és segítsége 
tette lehetővé eddigi sikeres eredményeink elérését. Különös
képpen pedig köszönetünket kell kifejezni Budapest Főváros 
Tanácsa Végrehajtóbizottságának, hogy folyóiratunk megjelené
sét lehetővé tette, s átérezve annak fontosságát részünkre mindig 
minden segítséget biztosított.

Budapest, 1959. január 1.
Kottász József Lindner Elek

felelős szerkesztő főszerkesztő

Minőségvizsgáló Intézetek......................  53%
Kutató intézetek .................................... 9%
Oktatási intézetek (intézmények) ........  9%
Egészségügyi intézetek ..........................  23%
Minisztériumok stb...................................  4%
Vállalatok.................................................. 2%




