
Beszámoló

az Élelmiszervizsgálati Közlemények 1975. évi X X I. kötetéről.

1975. évben jelent meg az Élelmiszervizsgálati Közlemények X X I .  kötete 
6 füzetben 338. oldal terjedelemben.

Az évfolyam 53 élelmiszer vonatkozású cikket közöl, melyek közül 44 önálló 
közlemény. A folyóirat személyi- szakmai hírek rovataiban pedig 53 a minőség- 
vizsgáló intézetekkel kapcsolatos szakmai hírt is közöltünk.

Hasábjainkon megemlékeztünk a Fővárosi Élelmiszerellenőrző és Vegyvizs
gáló Intézet jubiláris évkönyvének megjelenésével kapcsolatosan hazánk fel- 
szabadulásának 3 évtizedes, majd a Tanácsok megalakulásának 25 éves évforduló
járól.

Folyóiratunk 5 —6 füzetében — a harmadik nemzetközi számban -  emlékez
tünk meg a Magyar Tudományos Akadémia 150 éves évfordulójáról is. E füzet a 
dolgozatokat orosz, angol, német vagy magyar nyelven közölte; orosz, német, 
angol, francia illetve magyar nyelvű összefoglalással. A „nemzetközi szám”  
közleményei főként a fejlődő országok (Vietnam, Egyiptom) hazánkban tanul
mányokat folytató állampolgárainak szakdolgozatai voltak, melyekhez számos 
szocialista ország társintézete munkatársainak tollából eredő cikk csatlako
zott (Lengyelország, Csehszlovákia, NDK, Románia).

Az évfolyamban megjelent dolgozatok szerzőinek megoszlása a következő
képpen alakult:

Ellenőrző intézetek (haza i)............ .......................   39,0%
Oktatási és kutatóintézetek (hazai) ..........................................................20,7%
Egészségügyi intézetek (hazai) ................................................................ 2,5%
Egyéb hazai szerzők ..................................................................................  6,1%
Külföldi szerzők .......................................................................................... 31,7%

Folyóiratunk szerkesztőségének sok eredeti, már közlésre elfogadott dolgo
zat áll rendelkezésére; kérjük kedves szerzőink szíves türelmét a közlésig.

A folyóirat harmadik „nemzetközi számából”  is oly sok külföldi szerző 
tollából származó kézirat maradt ki — hogy a terjedelem korlátozott volta követ
keztében ezeket az 1976. évben fogjuk a lehetőségekhez képest közölni.

Szerzőink 1975. évtől kezdve 50 — 50 db egyoldalas nyomással készült külön- 
lenyomatot kaptak díjmentesen.

A cikkek szerzőinek megoszlásából kitűnik, hogy folyóiratunknak jelentősebb 
mértékben kell foglalkozni az élelmiszerek mikrobiológiájára, higiéniájára vonat
kozó cikkekkel, melyek lényegében az élelmiszerek minőségének megítélésénél 
nélkülözhetetlen szerepet játszanak. Folyóiratunk szerkesztésében már meg
alakulása óta foglalkoztunk az élelmiszerek higiéniájával kapcsolatos cikkekkel, 
erre utal valamennyi füzetünkben közölt „Tájékoztató” is. A hazai és külföldi 
élelmiszeripari termékeknek a legutóbbi időkben történt összehasonlítása alkal-



mával arra a meggyőződésre ju to ttunk, hogy hazánk mezőgazdasági és élelmiszer- 
ipari termékeinek minőségét főként a higiénia és a kiszerelés (csomagolás) tekin
tetében kell fejleszteni. Ezért ilyen irányú cikkek közlését a jövőben az élelmi
szeranalitika mellett súlypontinak tekintjük.

Az első magyar élelmiszereket szabályozó törvény az 1876 X IV . te., a „köz
egészségügyi törvény”  életbe lépése óta száz év te lt el. Egy évszázad alatt a ma
gyar mezőgazdaság és élelmiszeripar és az ezeket szabályozó rendeletek, az 
élelmiszertörvénykezés óriás léptekkel haladt előre. E fejlődés érzékelésére és érté
kelésére folyóiratunk 1976-tól kezdődően az első magyar „élelmiszerkódex” keret
tervezete, Balló Mátyás „szabályrendelettervezete” figyelembevételével áttekin
tést kíván adni a táplálkozási célt szolgáló termékek ill. terményekkel kapcsola
tos vizsgálatok és rendelkezések fejlődéséről. Ezért folyóiratunk füzetei 1976-tól 
kezdődően — előre meghatározott sorrendben — hazai szerzők, tudományos 
kutató, ellenőrző és ipari intézményeink speciális szakterületeken elismert szerzői
nek tollából fejezeteket közölnek, melyek összesítve hazánk élelmiszer-törvény
kezésének száz évét tárják olvasóink elé.

Végezetül köszönetét mondok a X XI .  évfolyam lezárása alkalmával a Mező- 
gazdasági és Élelmezésügyi Minisztériumnak, hogy a folyóirat megjelenését 
lehetővé tette, és a Fővárosi Élehniszerellenőrző és Vegyvizsgáló Intézetnek, hogy 
a szerkesztőség működéséhez a szükséges körülményeket biztosította.

Kottász József 
szerkesztő
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