
Beszámoló az Élelmiszervizsgálati Közlemények 1963. évi kötetéről

1963-ban jelent meg az Élelmiszervizsgálati Közlemények IX. kötete. A 
folyóirat a megindulás óta eltelt kilenc év alatt hazai és külföldi szakkörökben 
egyaránt ismertté vált. Erre mutatnak azok az érdeklődő levelek és előfizetések, 
melyek a szerkesztőséghez érkeznek.

A folyóirat elsősorban Budapest Főváros Vegyészeti és Élelmiszervizsgáló 
Intézete és a megyei és városi minőségvizsgáló intézetek közönye, s így munka
társai főként ezeknek az intézeteknek dolgozói közül kerülnek ki. Igen sok segít
séget nyújtanak azonban a hazai élelmiszervizsgálatokkal foglalkozó egyéb, fő
ként oktatási- egészségügyi- és kutatóintézetek is, melyeknek munkatársai ku
tatásaik és vizsgáltaik eredményeiről értékes cikkekben számolnak be a folyó
iratunkban; ezek a cikkek a folyóirat szakmai nívóját nagymértékben erősítik.

Az elmúlt évben számos beszámolót közöltünk külföldi tanulmányutakról, 
kongresszusokról, jubileumokról stb. E cikkekben a szerzők tájékoztatták olvasó
táborunkat a szakszepontból jelentős eseményekről.

Ugyancsak hasonló célt szolgál az Élelmiszervizsgálati Közlemények Könyv 
és Lapszemle rovata, hol a referálok kivonatosan ismertetik a hazai és külföldi 
szakirodalmat.

Különösen jelentős a folyóirat „Figyelő” rovata, mely szerves kapcsolatot 
létesit az élelmiszeripar, élelmiszerkereskedelem és a minőségellenőrzés között. 
A ,,Figyelő”-ben megjelenő rövid közlemények ismertetik az új gyártmányokat, 
felhívják az ellenőrzések és vizsgálatok alkalmával felmerült hibákra a gyártó és 
forgalombahozó vállalatok figyelmét, hasznos tanácsokat adnak az élelmiszerek 
és italok gyártására, tárolására, forgalomba hozatalára stb. vonatkozólag. A „Fi
gyelő” számos élelmiszerrendészeti cikket is közöl, melyek az élelmiszerekre vo
natkozó rendeleteket, szabványokat stb. ismertetik.

Az 1963. évben az Élelmiszervizsgálati Közleményeknek ismét megjelent egy 
különkiadványa 4000 példányban (Somfay M: Táblázatok szénsavas üdítőitalok 
szárazanyagtartalmának meghatározásához). A kiadványt a szénsavas üdítő
italokat gyártó, forgalomba hozó vállalatok és ellenőrző intézetek munkájukban 
előnyösen használhatják.

A szerkesztőbizottság a tavalyi évben elhatározta, hogy az egyéni előfizeté
sek elősegítésével igyekszik a folyóirat olvasótáborát szélesebb szakkörökre is 
kiterjeszteni. Ezt az igyekezetei siker is koronázta és folyóiratunknak jelentős 
számú egyéni előfizetője van.

A folyóirat szerkezeti felépítése az elmúlt évben is változatlan maradt. 
Az 1963. évi IX. kötet 12 füzetében 368 oldalon 155 élelmiszervizsgálati vonat
kozású cikk jelent meg, amelyek közül 48 eredeti közlemény és 183 időszerű tu 
dósítás a magyar élelmiszeripar fejlesztése érdekében.

A szerzőknek, lektoroknak és referálóknak értékes és lelkes munkájukért 
ezúton is köszönetét mondunk.

A cikkek megoszlása az egyes élelmiszeriparágak szerint a következő volt:



T ejipar.................................................................... . 4,6%
Hús- és hű tő ipar..................................................... 10,3%
Malom, sütő és tésztaipar.....................................  8,3%
Élvezeti cikkek (fűszer, stb.) ...............................  7,0%
Cukor és édesipar ................................................... 3,3%
Boripar .........................    5,1%
Sör és élesztőipar ................................................... 8,3%
Szeszipar ..................................................................  1,3%
Növényi konzervipar .............................................  3,3%
Növényolaj- és háztartásvegyipar .......................  3,3%
Konzerválás és mikrobiológia...............................  4,6%
Beszámolók............................................................... 31,6%

Folyóiratunk gyakorlati részében, a „Figyelődben a cikkek (183 db) a kö
vetkező iparágakra terjedtek ki:

T ejipar......................................................................  8,8%
Húsipar (hal, baromfi, tojás) .............................  14,2%
Malom és sütőipar .................................................  2,8%
Cukor és édesipar ...................................................  6,0%
Boripar ....................................................................  2,8%
Sör, üdítőital és szikvízipar .................................  9,3%
Szeszipar ..................................................................  7,7%
Növényolajipar, háztartásvegyipar és kozmetika 11,4%
Növényi konzervipar - .............................................  8,2%
Élvezeti cikkek ....................................................... 14,2%
Élelmiszerrendészet ...............................................  13,6%

Az eredeti közlemények szerzői a következő intézetekben készítettek dolgo
zataikat :

Minőségvizsgáló intézetek .....................................  41,6%
Kutatóintézetek ........................................................  8,4%
Oktatási intézetek ................................................... 10,4%
Egészségügyi intézetek ...........................................  31,2%
Vállalatok .................................................................... 4,2%
Egyéb ........................................................................ 4,2%

A folyóirat szerkesztésének irányvonala a jövőben is változatlan lesz: az élel
miszerek vizsgálatából leszűrhető eredmények nyilvánosságra hozatalával szer
ves kapcsolatot létesíteni az élelmiszerkutatások és a termelő üzemek, a gyakor
lati élet között. E munkánkhoz nyújt segítséget Budapest Főváros Tanácsa Végre
hajtó Bizottsága és az Élelmezésügyi Minisztérium Műszaki Főosztálya, mikor 
lapunk megjelenését lehetővé teszi, s ezért ezúton mondunk hálás köszönetét.

Budapest, 1963. december hó.
Kottász József 

szerkesztő.
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