
Beszámoló az Élelmiszervizsgálati Közlemények 
XXXVII. kötetéről

1991-ben a szakfolyóirat XXXVII. kötete továbbra is nehéz anyagi 
körülmények között, de a lapkiadás regisztráltatása során vállalt kötelezettségeknek 
megfelelően 4 füzetben összesen 256 oldalon jelent meg. Az MTI Nyomdájának 
köszönhetően folyóiratunk külseje és nyomdatechnikai kivitele barátságosabbá, 
tetszetősebbé vált. A pontosság növelése és a költségek csökkentése érdekében a 3. 
és 4. füzet kéziratát már a Szerkesztőség külső munkatársai számitógép segítségével 
készítették elő nyomdai sokszorosításra. Ez az intézkedés tette lehetővé az időbeli 
csúszások visszaszorítását és remélhetően teljes mértékben biztosítja az ütemszerű 
negyedéves kiadást.

Az elmúlt évben megjelent eredeti dolgozatok és beszámolók szerzőinek 
megoszlása munkahely szerint a következő képet mutatja:

FM ellenőrző intézmények 33 %
Kutatóintézetek 33 %

Egyetemek, főiskolák 7 %
Élelmiszerelőállítók 1 %

Más tárcához tartozó intézmények 7%
Külföldi szerzők publikációi 13 %

Az összesen 16 dolgozat 2/3-át az FM élelmiszerellenőrző és vizsgáló 
intézmények, valamint a kutatóintézetek közül a Központi Élelmiszeripari Kutató 
Intézet jelentette meg. Az élelmiszerellenőrző intézmények publikációinak 
részaránya az elmúlt években elért egyharmados szinten maradt. Ugyanakkor évről- 
évre csökken az egyetemek és főiskolák által megjelentetett cikkek száma. Ebben az 
évben külön sorban szerepeltettük a külföldi szerzők publikációit, melyek ebben az 
évben csak érintőlegesen foglalkoztak élelmiszeranalitikai témákkal. Összességében 
is több cikk foglalkozott az élelmiszerminőség kérdéseivel. Az egyes témák a 
következő pontokban foglalhatók össze:

- Az eddigi gyakorlat szerint közzé tettük élelmiszereink 1990. évi minőség
alakulását országosan és iparáganként a hatósági élelmiszer-minőségellenőrzés 
adatai és megállapításai alapján egy átfogó jellegű közleményben [1].

- Két dolgozattal folytattuk az élelmiszerek érzékszervi vizsgálata és minősítése 
című sorozatot, melyek érzékszervi körvizsgálatok, valamint gyümölcslevek 
szakértői és fogyasztói minősítésének eredményeit mutatják be [2, 3].

- Ugyancsak két cikk közül az egyik módszerösszehasonlító körvizsgálatról, a 
másik a csernobili katasztrófa utáni stroncim szintfelméréséről szól [4, 5].

- Almalevek karbonsav- és szacharid-összetevőinek egy oldatból történő gázkro
matográfiás mérésével foglalkozik egy dolgozat [6].

- Benzoesav és szorbinsav egymás melletti meghatározása egy UV-fotometriás
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módszert ismertet egy publikáció [7].
- Természetes keserítőanyag meghatározására adaptáltak és közölték egy egy

szerű laboratóriumi feltételek mellett is jól alkalmazható rutinmódszert [8].
- Élelmiszeranalitikai vizsgálati szabványok minőségbiztosításának egyes kérdé

seit veti fel egy cikk felszólítva a szakértőket vitára, hozzászólásra [9].
- A csomagolással kapcsolatos kutatás főbb eredményeiről egy dolgozat ad átte

kintést a szakirodalom tükrében [10].
- A két külföldi szerző által leadott kézirat közül az egyik a Német Élelmi

szerkönyvről, a másik az élelmiszerminőségről és a marketing kapcsolatáról ad 
tájékoztatást [11, 12]

- A négy beszámoló közül kettő a Codex Alimentarius szabványosítási tevékeny
ségét ismerteti [13,14], két beszámoló pedig élelmiszeranalitikával kapcsolatos 
rendezvényről tájékoztat [15,16].

A szakmai jellegű publikációk mellett folytattuk az NSZK Módszerkönyvében 
leírt módszerek közzétételét. Ennek során egy élelmiszeranalitikai módszer magyar 
fordítását leközöltük [17]. Két részletben tettük közzé a több mint 400 módszert 
felsoroló módszerkönyvi tartalomjegyzék magyar fordítását többek között azzal a 
céllal, hogy az ilyen irányú hazai igényt felmérhessük. Készülünk az AOAC és a 
Codex Alimentarius élelmiszeranalitikai módszeijegyzékeinek leközlésére magyar 
fordításban, hogy a hazai élelmiszeranalitikai szakemberek tájékozódhassanak a 
módszertani fejlődésről a nemzetközi szabványosításban.

Az 1991. évi 1. füzetben tettük közzé az 1990. évben megjelent új és módosított 
élelmiszeripari szabványokról készített összeállítást. Ebben az évben hasonló módon

összefoglalóan egy alkalommal - adunk ismertetést a hatályos 
élelmiszerszabványokról. Folyóiratunk 1992. év folyamán tervezi kiegészítés 
megjelentetését vagy egy újabb külön szám kiadását az érvényes "Élelmiszerek 
fogyaszthatósági határidejének és minőségmegőrzési időtartamának jegyzéke" 
formájában. Tervbe vettük az élelmiszerekre vonatkozó nemzetközi (elsősorban 
Közös Piac), külföldi és hazai jogszabályok címeinek és esetenként rövid 
tartalmának ismertetését is, amellyel a korábbi "Jogszabály-figyelő" elnevezésű 
rovatot hoznánk ismét létre korszerűsített formában, új cím alatt.

A külföldi társ-szakfolyóiratokban megjelent az élelmiszerminőség témakörét 
érintő és módszertani dolgozatokról az elmúlt évihez képest kisebb számban 
közöltünk referátumokat. A hazai folyóiratokban megjelent módszertani és 
minőségügyi szakcikkek címéből rendszeresen összeállítottuk a hazai lapszemlét. 
Könyvismertetésen kívül megemlékeztünk Dr. Vajda Ödön, ny. igazgatóra, váratlan 
elhunyta alkalmából.

A "Szakmai hírek" rovatban a közetkező főbb aktuális szakmai eseményekről 
adtunk tájékoztatást:

- az MTA Élelmiszeranalitikai Munkabizottságának újjászervezéséről és 
tudományos üléseiről;

4



- a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem diszdoktor avató ünnepségéről 
ismertetve az Élelmiszeripari Kar újonnan felavatott tiszteletbeli doktorainak 
szakmai életrajzát.

Az ÉVIKE megjelentetése anyagi fedezetének biztosítása érdekében szert 
tettünk néhány hirdetésre is, melyek műszerek bemutatását, leírását tartalmazzák, 
tehát tematikailag is szorosan kapcsolódtak a folyóirat szakmai jellegéhez. Az 
élelmiszer-előállítók támogatására azonban továbbra is nagy szükség van, akiknek 
ismételten megköszönjük hozzájárulásukat szakfolyóiratunk anyagi gondjainak 
megoldásához. Az 1985 óta változatlan árhoz is hozzá kell nyúlni 1992-ben és 
természetesen nem negatív irányban. Az évi 400,-Ft-os előfizetési díj azonban a 
vállalati támogatásokkal együtt elegendőnek látszik a szakfolyóirat biztonságos 
fenntartásához. Az áremelést a szakmai információk értékének, aktualitásának 
további növelésével, oldalszámbővítéssel, a szakcikkek tartalmi színvonalának 
emelésével és a megjelenés rendszerességével, pontosságával szeretnénk feledtetni.

A tervbe vett együttműködés az Élelmiszerminősítő Kamarával az 1992. év 
folyamán konkrét formát vesz fel. Az 1992. évi 2. füzetben leközöljük az 
Élelmiszerminősítő Kamara Alapszabályát, majd rendszeresen fogjuk publikálni a 
Kamara híreit is. A Kamarával kötött megállapodás szerint a Kamara minden tagja 
ettől az évtől kézhez fogja kapni az "Élelmiszervizsgálati Közlemények" 
szakfolyóirat egyes füzeteit.
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