
Beszámoló az „Élelm iszervizsgálati K özlem ények” 
1960. évi kötetéről

A magyar élelmiszeripar fejlődése, nagyüzemesítése, illetve auto
matizálása az élelmiszeranalitlkára is nagy feladatokat ró. Az élelmiszer- 
ipari üzemek technológiai folyamatainak fázisvizsgálatai, a késztermékek 
minőségellenőrzése és minősítése, élelmiszer-szabványok kidolgozása, élel
miszerrendészeti kérdések stb., mind főként élelmiszeranalitikai jellegűek. 
Ezek a feladatok részben kutató, tevékenységet jelentenek, részben pedig 
gyakorlatiasak.

Az „Élelmiszervizsgálati Közlemények” szerkesztésében az elmúlt 
évben igyekeztünk megtartani azokat az irányelveket, melyek szerint 
már a múltban is szerkesztettük a folyóiratot : az elméleti kutatási ered
ményeket igyekeztünk a gyakorlati élet szempontjából hasznosítani. Ezzel 
a célkitűzéssel helyes úton járunk ; ennek bizonyítéka, hogy egyre nagyobb 
figyelemmel kísérik folyóiratunkat — a kutató- és szakintézetek dol
gozói mellett — az élelmiszeripar- és élelmiszerkereskedelem dolgozói is, 
luk a lap tanulmányozásával szakismereteiket bővítik, sőt az egyes élel
miszeriparágak szakértőivé válnak.

Külföldi kapcsolataink is tovább fejlődtek. Egyre több külföldi társ
intézettel kerülünk kollegiális levelező kapcsolatba ; ezek az intézetek 
kiadványaik megküldésével, tapasztalataik átadásával nagyban segít-, 
ségünkre vannak hazai élelmiszeripari és élelmiszervizsgálati kérdéseink 
megoldásában. Ezeknek _ a kapcsolatoknak kibővítése érdekében adtuk 
ki ez évben először az Élelmiszervizsgálati Közlemények nemzetközi szá
mát, melyben külföldi szerzők dolgozatai jelentek meg. A jövőben tervbe 
vettük egy olyan füzet kiadását, mely az európai országok élelmiszer 
minőségellenőrzését tárgyalja.

A kutatók részére a lap hasábjainak nyilvánossága lehetőséget nyújt 
kutatásaik ismertetésére, az élelmiszereket tanulmányozó tanuló ifjúság 
pedig tanulmányaiban nagy segítséget kap szakmai ismereteinek fejlesz
tésében.

Szoros kapcsolatot jelent az Élelmiszervizsgálati Közlemények a 
minőségvizsgáló intézetek közötti kapcsolat elmélyítésében is ; reméljük, 
hogy a jövőben az összes vidéki minőségvizsgáló intézet fokozottabb mér
tékben támogat minket : tudományos dolgozatokkal és gyakorlati tapasz
talatokkal egyaránt.

Ezúttal is ismételten hangsúlyoznunk kell azt a segítő támogatást, 
amit egyes intézetek így pl. az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudo
mányi Intézet, a Budapesti Műszaki Egyetem Élelmiszerkémiai és Mező- 
gazdasági Kémiai Technológiai Tanszéke, a Kertészeti és Szőlészeti Főis
kola Kémiai Technológiai Tanszéke, a Központi Élelmiszeripari Kutató 
Intézet és mások számunkra ez évben is nyújtott. Kérjük ezeket az inté
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zeteket, hogy munkaterületükön gyűjtött értékes tapasztalataikkal, dol
gozataikkal stb. legyenek segítségünkre továbbra is lapunk színvonalának 
emelésében és célkitűzéseink megvalósításában.

Egyes külföldi szakfolyóiratok : így a „Chemisches Zentralblatt”, 
„Zeitschrift für Lebensmittel-Untersuchung und Forschung”, „Fette, 
Seifen und Anschrichtmittel”, „Annales des Falsifikation et des Fraudes”, 
„Industrie des Agricoles et Alimentaires” stb. rendszeresen referálják 
folyóiratunk cikkeit. A legutóbbi időben pedig a Szovjet Tudományos 
Akadémia Tudományos Tájékoztató Intézete felvette „Dokumentációs 
Szemléjébe” az „Élelmiszervizsgálati Közlemények”-et.

Jobban szeretnénk kibővíteni kapcsolatainkat a Magyar Szabvány- 
ügyi Hivatallal, a Bel- és Külkereskedelmi, az Egészségügyi és Földművelés- 
ügyi*Minisztériumokkal és a SZÖVOSZ-szal is.

Az elmúlt 1960-as évben az Élelmiszervizsgálati Közlemények szer
kezeti felépítése változatlan maradt. Az 1960. évi VI. kötet 12 füzetében 
376 oldalon 92 élelmiszervizggálati vonatkozású dolgozat jelent meg, melyek 
közül 51 eredeti közlemény. E dolgozatokat dr. Báthory Pál, Csanád 
Imréné, dr. Gál Ilona, dr. Gasztonyi Kálmán, dr. Hajdú Imre, dr. Hazs- 
linszky Bertalan, Heltai László, Kajdacsi Ferenc, dr. Kardos Ernő, dr. 
Konecsni István, dr. Kovács József, dr. Lindner Károly, dr. Lőrincz Ferenc, 
dr. Lutter Béla, dr. Moldvai Rezső, dr. Sándi Emil, dr. Sarudi Imre, dr. 
Szép Iván, dr. Telegdy—Kováts László, Vajda Ödön, dr. Vas Károly és 
Verhás Jenő lektorálták, kiknek értékes munkájáért ezúton is köszönetét 
mondunk.

Köszönetét mondunk a referátumokért Borszéki Béla, dr. Kieselbach 
Gyula, dr. Kalmár István, K. Horák Lujza, Rajky Antalné, dr. Sarudi 
Imre és dr. Tóth Miklósné munkatársainknak és a Figyelő munkatársainak, 
Bátyai Jenőnek, Berky Ferencnek, Csanád Imrénének, dr. Gál Ilonának, 
dr. Hajós Györgynek, Keller Miklósnak, dr. Kieselbach Gyulának, Kiss 
Péternek, Lóránt Bélának, Nagy Ferencnek, Ojtózy Kristófnénak, Ravasz 
Lászlónak, dr. Révai Zoltánnak, Sebők Lajosnak, Szűcs Mártonnak és dr. 
Torbágyi Novák Lászlónak Idle számos időszerű tudósítást közöltek a 
magyar élelmiszeripar fejlesztése érdekében.

A cikkek megoszlása az egyes élelmiszer-iparágak megoszlása szerint
a következő :

T e jip a r ..........................................................  5,5%
Hús- és h ű tő ip a r ........................................  14,2%
Malom-, sütő- és tész ta ip ar......................  3,3%
Élvezeti cikkek (fűszer, dohány) ............  7,6%
Cukor- és édesipar .....................................  6,5%
B o rip a r.................    6,5%
Sör- és üdítőitalipar ..................................  8,6%
Szeszipar........................................................  2,2%
Növényi konzervipar ............................   9,8%
Növényolaj és háztartás v eg y ip a r............  3,2%
Konzerválás- mikrobiológia ......................  5,5%
Beszámolók ..................................................  6,5%
E g y é b ............................................................  20,6%
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Folyóiratunk gyakorlati részében a Figyelőben a cikkek (110 db)
a következő iparágakra terjedtek ki :

T e jip a r ..........................................................  3,6%
Húsipar ........................................................  10,1%
M alom ipar...................................   9,2%
Cukor és édesipar .........   30,9%
B oripar.....................     5,4%
Sör- és üdítőitalipar . . ............................  7,2%
Szeszipar . . . . . . ..............................................  7,2%
Növényolajipar ..........................................  1,3%
Növényi konzervipar..................................  3,6%
Élvezeti c ikkek ............................................  9,2%
Vendéglátóipar ............................................  6,3%
Csomagolástechnika ..................................  3,6%
Egyéb ..........................................................  1,8%

Az eredeti közlemények szerzői a következő intézetekben készítették 
dolgozataikat :

Minőségvizsgáló in tézetek ............................  29,7%
Kutató Intézetek ......................................  3,9%
Oktatási intézetek ......................................  25,4%
Egészségügyi intézetek ................................  17,6%
Vállalatok ....................................................  3,9%
Egyéb ..........................................................  3,9%
Külföldi intézetek ........................................  15,6%

Végezetül köszönetét mondunk Budapest Főváros Tanácsa Végre
hajtó Bizottságának és az Élelmezésügyi Minisztérium Műszaki Főosztá
lyának, kik hathatós támogatásukkal mindenkor a legnagyobb készséggel 
voltak segítségünkre.

Budapest, 1960. december hó.
A szerkesztőbizottság nevében

dr. Kottász József 
szerkesztő
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