
Beszámoló az „Élelmiszervizsgálati Közlemények”
1961. évi kötetéről

A technika és tudományok fejlődése magával vonja a kultúrember életszín
vonalának emelkedését is. Az életszínvonal emelkedésében pedig jelentős szere
pet játszik az emberi szervezet táplálására szolgáló élelmiszerek minőségjavulása. 
A minőség változását (javulását) főként az élelmiszerek gyártására felhasznált 
nyersanyagok minősége és a gyártástechnológia fejlődése határozzák meg. 
A minőség változásának mérésére szolgálnak az értékelési rendszerek s e rendsze
rek minőségi állandói, vagyis a minőségvizsgálatok.

Az élelmiszer minőségvizsgálati módszerek is rohamlépésben fejlődnek, s e 
fejlődés ismertetését és saját kutatási eredményeink nyilvánosságra hozását 
szolgálja folyóiratunk az „Élelmiszervizsgálati Közlemények”.

Ez az évi beszámoló folyóiratunk történetében immár a hetedik, s e hét 
év igazolta, hogy az élelmiszeranalitika fejlesztésével helyes úton járunk. Az 
elmúlt időszak alatt ugyanis számos külföldi baráti ország is megindította hasonló 
célból folyóiratát, s így főként a szocialista országokkal (Szovjetunió, Lengyel 
Népköztársaság, Román Szocialista Népköztársaság, Csehszlovák Szocialista 
Köztársaság és Német Demokratikus Köztársaság) létesült szoros kapcsolataink 
is egyre jobban megszilárdítják a szocialista béketábor országainak tudományos 
és technikai együttműködését. Számos külföldi ország társintézetével kerültünk 
szakvonalon kapcsolatba, folyóiratunkat ez évben a következő országokba kül
döttük meg: Szovjetunió, Kínai Népköztársaság, Német Demokratikus Köz
társaság, Lengyelország, Csehszlovákia, Románia, Bulgária, Ausztria, Svájc, 
Franciaország, Anglia, Jugoszlávia, Svédország, Izrael, Német Szövetségi Köz
társaság, Hollandia, Finnország és Egyesült Arab Köztársaság. Még a tavalyi 
évben a Szovjet Tudományos Akadémia Tudományos Tájékoztató Intézete 
felvette „Dbkumentációs Szemléjébe” az „Élelmiszervizsgálati Közlemények”-et, 
a legutóbbi időben pedig a New-York-i „Public Library” kérte folyóiratunk 
megküldését. Ezek az eredmények azt mutatják, hogy folyóiratunk külföldön 
osztatlan elismerést ért el, amit külföldön járt honfitársaink személyes tapasz
talatai is igazolnak.

Továbbra is rendszeresen referálják folyóiratunk cikkeit a „Chemisches 
Zentralblatt”, „Zeitschrift für Lebensmittel-Untersuchung und Forschung”, 
„Fette, Seifen und Anschrichtmittel”, „Annales des Falsifikation et des Fraudes” , 
„Industrie des Agricoles et Alimentaires”.

A külföldi vonatkozások mellett azonban jelentősebbek hazai eredményeink. 
A folyóirat szorosan összekapcsolja az élelmiszerkémiai tudomány kutatóit, 
az ellenőrző intézeteket, az ipar dolgozóit és a tanuló fiatalságot egyaránt. 
Ezért van szükség azoknak az intézeteknek a támogatására és szoros együtt
működésére, amelyek élelmiszervizsgálatokkal foglalkoznak. Ezúton emeljük 
ki, különösen a Központi Élelmiszeripari Kutatóintézet, a Budapesti Műszaki
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Egyetem Élelmiszerkémiai Tanszék, az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudo
mányi Intézet, és a Kertészeti és Szőlészeti Főiskola Technológiai és Mikrobioló
giai Tanszékének munkánkban nyújtott segítségét.

Igyekezetünk ez évben arra irányult, hogy a lapban azoknak a tudományos 
dolgozatoknak a számát növeljük, melyek a gyakorlati élettel a legszorosabb 
kapcsolatban vannak. Fáradozásunk sikerrel is járt, amit az alábbi statisztika 
igazol: az eredeti közlemények szerzői 43,1%-ban a minőségvizsgáló intézetek 
dolgozói voltak (a tavalyi 29,7%-kal szemben). A minőségvizsgáló intézetek mun
katársainak a szerzők közötti részvételét a jövőben mégjobban szeretnénk elő
segíteni.

A szerkesztőbizottság tagjaiból ez évben egy szűkebbkörű szerkesztői 
tanács alakult, melynek tagjai Dr. Telegdy Kováts László, Dr. Török Gábor, 
Vajda Ödön, Dr. Vas Károly és Zoltán Tamás voltak. A szerkesztői tanács a 
tanácsüléseken főként a lap szakmai színvonalát érintő kérdéseket tárgyalt.

Az elmúlt 1961-es évben az „Élelmiszervizsgálati Közlemények” szerke
zeti felépítése változatlan maradt. Az 1961. évi VII. kötet 12 füzetében 384 
oldalon 102 élelmiszervizsgálati vonatkozású dolgozat jelent meg, melyek közül 
58 eredeti közlemény. E dolgozatokat Bachler István, dr. Cieleszky Vilmos 
Csanád Imréné, dr. Gasztonyi Kálmán, dr. Gál Ilona, dr. Hajós György, Heltai 
László, Hermann Tiborné, dr. Jáky Miklós, dr. Kalmár Zoltán, dr. Kardos Ernő, 
dr. Lindner Károly, Dr. Lőrincz Ferenc, Perédi József, Ravasz László, dr. Sándi 
Emil, dr. Sipos Endre, Dr. Spanyár Pál, Szabó Kálmán, Szende László, Dr. 
Telegdy-Kováts László, Dr.Török Gábor, Vajda Ödön, Dr. Vas Károly és Zoltán 
Tamás lektorálták, kiknek értékes munkájáért ezúton is köszönetét mondunk.

Köszönetét mondunk a referátumokért Barta Lajosné, Borszéki Béla, dr. 
Hazslinszky Bertalan, K. Horák Lujza, dr. Kieselbach Gyula, dr. Sarudi Imre, 
Szentjobi Ottó, Telegdy-Kováts Magda és Varga Károly munkatársainknak és a 
Figyelő munkatársainak, Bátyai Jenőnek, Borszéli Bélának, Csanád Imréné- 
nek, Garami Győzőnek, Karnis Jánosnak, Kiss Péternek, Lóránt Bélának, dr. 
Nagy Ferencnek, Ojtózy Kristófnénak, Ravasz Lászlónak, dr. Révai Zoltánnak, 
dr. Sarudi Imrének, Sebők Lajosnak és Szűcs Mártonnak, akik számos időszerű 
tudósítást közöltek a magyar élelmiszeripar fejlesztése érdekében.

A cikkek megoszlása az egyes élelmiszer-iparágak szerint a következő:
T ejipar.................................................................................. 6,8%
Hús- és hű tő ipar................................................................  8,8%
Malom- és sütő- tésztaipar ............................................. 7,8%
Élvezeti cikkek (fűszer stb.) ..............................................  4,0%
Cukor és édesipar ..............................................................  7,8%
Boripar ................................................................................ 5,8%
Sör és élesztőipar ..............................................................  12,7%
Szeszipar .............................................................................. 2,0%
Növényi konzervipar ...........................................    3,9%
Növényolaj és háztartásvegyipar........................................  9,8%
Konzerválás és mikrobiológia..................................    4,8%
Beszámolók.............................................................................  9,8%
Egyéb ..................................... f ........................................  16,8%



Folyóiratunk gyakorlati részében a Figyelőben a cikkek (112 db) a követ
kező iparágakra terjedtek ki:

T ejipar.................................................................................. 7,2%
Húsipar ................................................................................  10,9%
Malom- és sü tő ipar............................................................  4,4%
Cukor és édesipar ............................... ” ............................  18,9%
Boripar ................................................................................  0,8%
Sör, üdítőital és szikvízipar ......................................... .. 6,2%
Szeszipar ..............................................................................  6,2%
Növényolajipar és kozmetika .........................................  12,6%
Növényi konzervipar ........................................   9,0%
Élvezeti cikkek ..................................................................  13,4%
Vendéglátóipar ..................................................................  4,4%
Csomagolástechnika............................................................  1,6%
Élelmiszerrendészet ........................................................... 4,4%

Az eredeti közlemények szerzői a következő intézetekben készítették dolgo
zataikat:

Minőségvizsgáló intézetek ................................................. 43,1%
Kutatóintézetek ................................................................  15,5%
Oktatási intézetek..............................................................  18,9%
Egészségügyi intézetek....................................................... 10,3%
Vállalatok ....................................   1,8%
Egyéb ................................................................................ 8,6%
Külföldi intézetek ............................................................  1,8%

Lapunk megjelenését Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtóbizottsága és az 
Élelmezésügyi Minisztérium Műszaki Főosztálya tette lehetővé, kiknek meg
értő jóindulatáért és támogatásáért ezúttal mondunk hálás köszönetét. 

Budapest, 1961. december hó
A szerkesztőbizottság nevében 

dr. Kottász József 
szerkesztő
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