Beszámoló az Élelmiszervizsgálati Közlemények
XXXVIII. kötetérõl
1992-ben a szakfolyóirat XXXVIII. kötete nagyobb formátumban és
megváltozott formában, jelentõsen bõvített terjedelemben összesen 338 oldalon
jelent meg. A formátum és a külsõ megjelenés kialakításában a Szerkesztõség
munkatársai és az MTI Nyomda is elismerésre méltóan mûködött közre, aminek
következtében folyóiratunk külseje és nyomdatechnikai kivitele közel jutott a
nemzetközi szinthez. Sikerült gyakorlattá tenni a számítógépes nyomdai
elõkészítést is, aminek következtében a nyomdai hibák száma tovább csökkent.
Mindez és több más intézkedés eredményeképpen megszûntek az idõbeli
csúszások és teljes mértékben megvalósult az ütemszerû negyedéves kiadás.
A publikálásra beküldött dolgozatok és beszámolók száma is emelkedett,
ami a sokoldalúan bõvült szakmai információs kínálattal lehetõvé tette a
válogatást és bizonyos mértékig a csoportosítást is. Az elmúlt évben a szerzõk
munkahely szerinti megoszlása a következõ számokkal jellemezhetõ:
Fõhatóságok (FM, MSZH)
9%
Élelmiszerellenõrzõ intézmények 38 %
Kutatóintézetek
38 %
Egyetemek, fõiskolák
6%
Élelmiszerelõállítók
0%
Külföldi szerzõk publikációi
9%
Az elmúlt évben összesen 24 eredeti közlemény, illetve beszámoló jelent
meg, ami lényegesen meghaladja az elmúlt évek átlagát. Ez a terjedelem jelentõs
bõvülését eredményezte, mert az információs anyagok és hirdetések oldalszáma is
növekedett. Figyelemre méltó, hogy mindez az arányok eltolódása nélkül
következett be. Továbbra is az ellenõrzõ intézményekben és a kutatóintézetekben
dolgozók adják a publikációk több mint 2/3-át. Ugyanakkor folytatódott az
egyetemek és fõiskolák által megjelentetett cikkek számának csökkenése. Hosszú
évek óta elõször fordult elõ, hogy az élelmiszerelõállítók részérõl még
szerzõtársként sem szerepelt szakember. Mindez csak külsõ jele annak a
helyzetnek, aminek elemzése e folyóirat hasábjain nem lenne helyénvaló, de
remélhetõen néhány éven belül alapvetõen megváltozik.
A publikációk tartalmi szempontból a következõképpen csoportosíthatók:
− A legtöbb cikk az élelmiszerek minõségellenõrzésével foglalkozott a külföldi

és hazai gyakorlat, tradíció vagy fejlõdési trend tükrében [1,2,3,4,5,6,7].
− Két közlemény az élelmiszerek elõállítása és forgalmazása
szabályozásának kérdéseit taglalta [8,9].
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− Az élelmiszerkémia fejlõdési irányaival, valamint az élelmiszeranalitika

helyzetének elemzésével foglalkozott egy egy cikk [10,11].
− A korábbi évek gyakorlatának megfelelõen tettük közzé élelmiszereink 1991.
évi minõségalakulását a hatósági élelmiszerellenõrzés adatai és megállapításai
alapján [12].
− Az élelmiszeranalitikai körvizsgálatok adatainak újszerû értékelésérõl,
valamint az ólom- és kadmiumkörvizsgálat eredményeirõl számolt be két
dolgozat [13, 14].
− Ismét több módszerösszehasonlító vizsgálatról kaptunk tájékoztatást néhány
közleményben: a liponsav meghatározásáról sörélesztõben [15], a környezeti
minták mérésére szolgáló γ-spektrometriás mérõrendszerek összehasonlításáról
[16], a potenciometrikus kloridtartalom meghatározásáról [17], valamint az
AAS és az ICP-AES összehasonlításáról [18].
− Élelmiszerek egyes rost-frakcióinak vizsgálati eredményeit mutatja be egy
publikáció [19].
− A búzaliszt gliadintartalmának immunanalitikai meghatározásáról ad ismertetõt
egy cikk [20].
− Diabetikus édesipari termékek szénhidrát-összetételének és összes szénhidráttartalmának vizsgálatáról ad számot egy közlemény [21].
− Folytattuk sorozatainkat élelmiszerek érzékszervi vizsgálatáról és minõsítésérõl
[22], valamint az aktivációs analízisrõl az élelmiszeranalitikában [23].
− Beszámoltunk
az
Élelmiszer-Minõségellenõrzés
IX.
Tudományos
Konferenciájáról [24].
A szakmai publikációkat tudatosan egészítettük ki a 2. füzettõl kezdve az
"Élelmiszer Minõségügyi Információs Centrum" híranyagaival, amelyekben
helyet kaptak a világ élelmiszerszabályozásának hírei. 1992. évben 55
referátumot közöltünk le, amelyekben a Közös Piac új direktíváinak tartalmáról,
Codex szabványokról és minõségi elõírásokról, valamint az élelmiszerexport
szempontjából fontos országok élelmiszerszabályozásáról számoltunk be.
Publikáltuk az érvényes magyar országos és ágazati élelmiszerszabványok
jegyzékét, továbbá a Codex Alimentarius szabványainak címfordításait. Ebbe a
témakörbe tartozik az NSZK Hivatalos Élelmiszeranalitikai Módszergyüjtemény
új módszercímeinek publikálása is.
Megvalósult az Élelmiszerminõsítõ Kamarával kötött együttmûködési
megállapodás eredményeként a Kamara Alapszabályának publikálása és híreinek
rendszeres ismertetése. Leközöltük a Kamara Etikai Kódexét is. Az elmúlt évben
a Kamara minden tagja kézhez kapta az "Élelmiszervizsgálati Közlemények"
megjelent 4 füzetét. Együttmûködésünk az Élelmiszerminõsítõ Kamarával az
1993. évben hasonló formában folytatódik.
Nem került sor változásra a hazai lapszemlék és a rendezvénynaptár
megjelentetésében. Tovább csökkent viszont a külföldi társ-szakfolyóiratokban
publikált módszertani dolgozatok referálása, ami részben szervezési
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hiányosságokra, részben anyagi okokra vezethetõ vissza. A referátumok készítése
ugyanis igen nagy ráfordítással és csak - a folyóirat lehetõségeit figyelembe vevõ
- csekély anyagi elismeréssel jár.
A folyóirat anyagi lehetõségeinek túlterhelését okozta a formátum és
terjedelem növelésébõl adódó költségemelkedés, amit a hirdetések számának
növekedése nem tudott kiegyenlíteni. A folyóirat elismertségének tudhatjuk be,
hogy az áremelkedésre hivatkozva csak 2 elõfizetõ mondta le a megrendelést, és
hogy az új megrendelõk száma nagyobb volt, mint az év folyamán bejelentett
lemondásoké. Az anyagi ellehetetlenülés határára a XXXIX. évfolyamába lépõ
szakfolyóirat kiadása elsõsorban azért került, mert több sponzor nem utalta át
támogatását és több mint 50 elõfizetõ maradt adós a 2. felszólítás után is a
folyóirat árának átutalásával. Komoly gondot okoz az is, hogy két vállalat a
sponzorálást tartalmazó megállapodást 1993. évre felbontotta. Ezért külön
köszönetet mondunk a megmaradó támogatóknak, mert nélkülük a folyóirat
megjelentetése egyáltalán nem lenne lehetséges. Hátrányos hatást fejt ki a
kétkulcsos ÁFA bevezetése is, ami szakfolyóiratokra 6 % forgalmi adót jelent. Ez
növeli az elõfizetõk terheit, de nem jelent nagyobb bevételt. A postai költségek
emelkedése ellenére az elõfizetési díjat nem kívánjuk 1993. évben változtatni,
hanem a szakmai színvonal további javításával és az információk aktualitásának,
hasznosíthatóságának növelésével szeretnénk további elõfizetõket és támogatókat
megnyerni.

Molnár Pál
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