Beszámoló az Élelmiszervizsgálati
Közlemények XLIV. kötetérõl
A korábbi évek gyakorlatának megfelelõen az „Élelmiszervizsgálati
Közlemények” címû negyedéves szakfolyóirat 1998. évi négy száma, azaz a
XLIV. kötet továbbra is a már megszokott formátumban, de összesen
kevesebb, 256 oldalon jelent meg. Igyekeztünk korunk legégetõbb
kérdéseire és kihívásaira összpontosítani figyelmünket (élelmiszerbiztonság, minõségbiztosítás, EU jogharmonizáció). Az elõzõ évekhez képest
valamelyest mérsékeltük a megjelentetett hirdetések és külföldi
folyóiratszemlék terjedelmét is. Köszönet elsõsorban a folyóirat kiadását
támogató
szponzoroknak,
ezáltal
nem
kényszerültünk
áremelés
végrehajtására. Így elõfizetõink eddig sem csekély táborát sikerült
megtartanunk, sõt némileg még gyarapítani is. A megjelenés idõpontjában
elõfordult kisebb mértékû csúszásokat – az anyagi nehézségeken túlmenõen
– részben a publikálásra beérkezõ hazai kéziratok számának további
csökkenése okozta, ami ugyancsak hozzájárult az oldalszámban mért
terjedelem már említett csökkentéséhez. Az viszont mindenképpen pozitív
fejlemény, hogy a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 1998tól kezdve ismét támogatja szakfolyóiratunk kiadását.
Összességében véve a XLIV. kötet számaiban is igyekeztünk Olvasóink
felé minél átfogóbb, naprakészebb és fõleg a gyakorlati élethez közel álló
ismeretanyagot közvetíteni. A hazai szaktekintélyek mellett sort kerítettünk
néhány világhírû külföldi szakember (Nina Barylko-Pikielna, Erich Coduro
és mások) magyar nyelvre lefordított anyagainak közreadására is,
felhasználva elsõsorban az „Európai Minõségi Hét Magyarországon, 1998”
címû rendezvénysorozat (1998. november 2–5., Budapest) keretén belül
elhangzott, igen színvonalas elõadások kéziratait.
A korábbi évek gyakorlatának megfelelõen folytattuk a jelentõs külföldi
szakfolyóiratok figyelését (AOAC Journal, Inside Laboratory Management,
Agric. Food Chem, Food Science stb.) és a legértékesebb publikációk
kivonatos leközlését. Figyelemmel kísértük a hazai társlapokban
(Élelmezési Ipar, Sütõipar, Konzervújság, Söripar stb.) megjelenõ
élelmiszeranalitikai tárgyú cikkeket is, melyek címeit a „Hazai lapszemle”
címû figyelõben közöltük.
Múlt évi tevékenységünk rövid áttekintése elõtt ismételten köszönetet kell
mondanunk szaklapunk szponzorainak, annak a 21 – kiváló minõségbiztosítási rendszert mûködtetõ és a minõség ügye iránt mélyen elkötelezett –
magyar élelmiszeripari vállalatnak, amelyek anyagi hozzájárulása nélkül az

Élelmiszervizsgálati Közlemények, 45, 1999/1

3

„Élelmiszervizsgálati Közlemények” már hosszú ideje nem tudna megjelenni.
Szakfolyóiratunk létét továbbra is a magyar élelmiszer-minõségügy és az
élelmiszertudomány érdekében rendkívül sokat tevékenykedõ 2 intézmény
biztosítja, név szerint az Európai Minõségügyi Szervezet Magyar Nemzeti
Bizottság (EOQ MNB) és a Központi Élelmiszeripari Kutató Intézet (KÉKI).
A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásának
köszönhetõen az elmúlt év végéig mind a 4 füzet idõben megjelent.
Az 1998. évben összesen 20 nagyobb terjedelmû eredeti közlemény,
illetve rövidebb lélegzetû beszámoló jelent meg, ami valamivel elmarad az
elmúlt évek 20 fölött mozgó, illetve a 25-öt is elérõ számától. A hazai
szakcikkek túlnyomó többsége most is a hatóságoktól és a kutatóintézetektõl, elsõsorban az FVM, a KÉKI és az OÉTI munkatársaitól származik.
A KÉKI keretén belül mûködõ Élelmiszer Minõségügyi Információs
Centrum (ÉLMINFO) továbbra is hasznos tevékenységet fejtett ki az
Európai Unió-s csatlakozásunk elõkészítését szolgáló információs anyagok
és a magyar élelmiszerjoggal kapcsolatos érvényes elõírások jegyzékének
közzétételével.
Örvendetes tény, hogy a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem, valamint a
Budapesti Mûszaki Egyetem, továbbá az élelmiszerellenõrzõ intézmények és a
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium továbbra is publikált
szakfolyóiratunkban. Igen figyelemre méltó a Földmûvelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztériummal egyre szorosabbá váló együttmûködésünk.
Ennek során még 1997-ben új állandó rovatot nyitottunk „Az Élelmiszertörvény
és a Magyar Élelmiszerkönyv értelmezése” címmel. Az 1998-ban tovább bõvülõ
rovatunk lehetõvé tette, hogy a Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság és a
Titkárság egyes értelmezései, valamint az FVM illetékes Fõosztályainak
állásfoglalásai ezen az úton is eljuthassanak az érdeklõdõ minõségügyi
szakemberekhez és a más területeken tevékenykedõ elõfizetõinkhez is.
Ha a tavalyi évben megjelent publikációk fentiekben röviden már körvonalazott összetételét számszerûen is jellemezni akarjuk, akkor – a szerzõk
munkahely szerinti megoszlását véve alapul – az alábbi eredményt kapjuk:
Fõhatóság (FVM)
Élelmiszer-ellenõrzõ intézmények, hatóságok
Kutatóintézetek
Egyetemek, fõiskolák
Élelmiszer-elõállítók
Külföldi publikációk
Egyéb (beszámolók, ismertetõk, közlemények)
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Az 1998. évi publikációk tartalmi szempontból a következõk szerint
csoportosíthatók:
• Folytatva a már jól bevált gyakorlatot, továbbra is kiemelt helyen
foglalkoztunk az élelmiszerek minõségének és biztonságának kérdéseivel. Így például − akárcsak a korábbi években − most is publikáltuk az
FVM Állategészségügyi és Élelmiszerellenõrzési Fõosztály jelentését a
hatósági élelmiszer-minõségellenõrzés 1997. évi tevékenységérõl (2). Az
FVM közleménye alapján ugyancsak összefoglaltuk az 1997. évi
zöldség−gyümölcs export minõségellenõrzésének fõbb eredményeit és
megállapításait (3). Külön cikkben foglalkoztunk az új SQCCP, „Az
Érzékszervi Minõség Kritikus Szabályozási Pontok” elnevezésû
eljárással (4), amely az immár nagyobb múltra visszatekintõ HACCP
(Veszélyelemzés és a Kritikus Szabályozási Pontok) módszerrel együtt
szervesen beleillik az élelmiszerek minõségbiztosításának új, még
általánosabb koncepciójába.
• Ugyancsak a minõség általános témakörébe tartozik az a tanulmány (5),
amelyben szerzõink megvizsgálták a Német Élelmiszerkönyvet és annak
szerepét az EU tagállamok hatósági élelmiszerellenõrzésében. Ez a téma
kiemelt figyelmet érdemel annál is inkább, mivel hasonló szerepet kell
betöltenie a Magyar Élelmiszerkönyvnek (Codex Alimentarius
Hungaricus) is.
• Az EOQ Magyar Nemzeti Bizottság, a Magyar Élelmiszerminõsítõ
Társaság és a KÉKI − a Magyar Közösségi Agrármarketing Centrum
támogatásával − 1998. március 19-én egynapos szakmai konferenciát
rendezett a kiváló minõségû és a hagyományos különleges tulajdonságú
élelmiszerek megfelelõségének tanúsításáról és az eredet megjelölésérõl.
Az elhangzott elõadásokat és az azt követõ vitát egy tanulmányban
foglaltuk össze (6). Ehhez kapcsolódóan cikket közöltünk a
mezõgazdasági javak és az élelmiszerek földrajzi jelölései és eredetmegnevezései védelmérõl szóló 2081/92. számú Tanácsi Rendelet
végrehajtására vonatkozó német tapasztalatokról (7).
• Szaklapunk eddigi hagyományainak megfelelõen 1998-ban is kiemelt
figyelmet szenteltünk az élelmiszerszabályozás témakörének. Így az
érdekeltek egyértelmû tájékoztatására − az elõzõ évhez hasonlóan −
ismét a magyar élelmiszerjoggal kapcsolatos érvényes elõírások
jegyzékét (8). Az FVM keretén belül mûködõ Élelmiszerek EU
Harmonizációs Munkacsoport munkatársa részletes leírást adott az
élelmiszerszabályozás aktuális feladatairól az Európai Unióhoz való
csatlakozás elõtt (9). Két ízben − (10) és (11) − tájékoztattuk
Olvasóinkat az Élelmiszertörvény és a Magyar Élelmiszerkönyv egyes
rendelkezéseinek értelmezésérõl.
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• Nem kevésbé fontos, de magától értetõdõ elvárás az élelmiszerek
biztonsága is, különös tekintettel a fogyasztók egészségének védelmére.
A világ számos fejlett országában emberek betegedtek és haltak meg pl.
az E. coli által fertõzött élelmiszerek fogyasztásától vagy a
szalmonellózis következtében. Ilyen összefüggésben kiemelt fontosságot
tulajdonítunk az MTA Élelmiszertudományi Komplex Bizottság 1998.
június 12-én kiadott állásfoglalásának a szakmai hozzáértés
fontosságáról az élelmiszerbiztonsági rendszerek megvalósítása és
mûködtetése során. Az említett rövid állásfoglalást teljes terjedelmében
leközöltük (12). Felhasználva az 1998. novemberi rendezvényre
beérkezett kiváló kéziratokat, tájékoztatást adtunk a budapesti FAO
Közép-Kelet-Európai Regionális Hivatal tevékenységérõl, valamint az
élelmiszerbiztonság és -minõség nemzetközi perspektíváiról (13),
bemutatva a Codex Alimentarius Fõbizottság szervezeti felépítését, a
világkereskedelemben jelenleg érvényesülõ tendenciákat, továbbá a
kockázatelemzési módszereket.
• Híven a szakfolyóirat fõ profiljához, több szakcikkben is foglalkoztunk
az élelmiszerek különféle vizsgálati módszereivel. Így többek között
ismertettük a gabonafélék csírázottságának meghatározására szolgáló
vizsgálati módszereket (14), valamint a besugárzás hatására zsírsavakból
keletkezõ 2-alkil-ciklobutanonok kimutatását (15). Leközöltük továbbá
az MTA Kémiai Tudományok Osztálya által 1998. február 27-én „Kémia
és Táplálkozás” témakörben tartott ankéton elhangzott elõadások
kivonatait az élelmiszerkémia és az analitikai módszerek szerepérõl a
modern táplálkozástudományban (16).
• Napjainkban egyre nagyobb jelentõségre tesz szert a minõségbiztosítással integrált környezetvédelem, illetve a Környezetközpontú
Irányítási Rendszer. Alkalmazkodva a változásokhoz és Olvasóink ilyen
irányú információs igényeit kielégítendõ, neves külföldi szerzõ tollából
tanulmányt közöltünk a fogyasztói elvárások és a környezetvédelem
kapcsolatáról, elsõsorban a zöldség- és gyümölcsfélék vonatkozásában
(17).
• A korszerû táplálkozás iránti, egyre növekvõ igénynek eleget téve
részletes tanulmányt közöltünk a szívre egészséges tápanyag-összetételû
élelmiszerek tanúsító védjegyének kritériumrendszerérõl élelmiszerfõcsoportok szerinti bontásban, valamint az újszerû tápérték jelölésrõl
(18).
• Beszámoltunk „Az Adalékanyagok felhasználásának új szabályai” címû
szakmai továbbképzõ rendezvényrõl (19), és közzétettünk egy
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állásfoglalást az adalékanyagok szabályzásával és helyes felhasználásával kapcsolatosan(20).
A korábbi évek gyakorlatának megfelelõen a szakmai publikációkat az
1998. évi füzetekben is különbözõ hasznos információs anyagok
egészítették ki, melyek közül legnagyobb terjedelemben az Élelmiszer
Minõségügyi Információs Centrum híranyagai jelentek meg. Továbbra is
igyekeztünk közzétenni elsõsorban a külföldi élelmiszer-minõségszabályozás eseményeirõl készült válogatásunkat „A világ élelmiszerszabályozásának hírei” (World Food Regulation Review) címû havi közlöny
alapján.
Ezt
egészítették
ki
a
külföldi
élelmiszeranalitikai
szakfolyóiratokból átvett publikációk rövid magyar nyelvû tömörítvényei
(Külföldi lapszemle).
Folytatva az eddigi, jól bevált gyakorlatot, szaklapunk minden számában
a helyszín, az idõpont és a rendezõ szerv feltüntetésével részletes
Rendezvénynaptárt is közzé tettünk olyan hazai és külföldi eseményekrõl,
amelyek az élelmiszerek minõsítésével és ellenõrzésével foglalkozó
szakemberek érdeklõdésére számot tarthatnak.
Az Élelmiszervizsgálati Közlemények egyes számaiban néhány egész
oldalas szakmai hirdetést is megjelentettünk a következõ információs
szolgáltatásokról:
• A KÉKI−ÉLMINFO tulajdonát képezõ „Élelmiszeripari minõségi
elõírások EU adatbankja”, amely a következõ számítógépes adatbázisokat foglalja magában: 1.) CELEX − az EU teljes érvényes jogi
szabályozásának angol nyelvû változata, 2.) FSTA (Élelmiszertudományi
és Technológiai Kivonatok) − a témában megjelent publikációk tárháza,
végül 3.) IngrID (Élelmiszeripari alap- és adalékanyagok) − a gyártók, a
forgalmazók és a szállítók részletes adatai.
• Közöltük a BME Vegyészmérnöki Kar Biokémiai és Élelmiszertechnológiai Tanszék felhívását az általa szervezett élelmiszerminõsítõ
szakmérnökképzésen, illetve egyéb szakmai továbbképzõ tanfolyamokon
való részvételre.
• A MÉTE a BME Biokémiai és Élelmiszertechnológiai Tanszékével,
valamint a Magyar Kémikusok Egyesületével közösen szervezi meg
1999. szeptember 22−24. között „A funkcionális élelmiszerek − új
kihívás az élelmiszerkémikusok számára” címû nemzetközi konferenciát,
amelyrõl szintén többször tettünk közzé hirdetést.
• Emellett minden számunkban helyet biztosítottunk olyan cégek (pl.
UNICAM, FALKO, LOCK) egész oldalas hirdetéseinek, amelyek a
legmodernebb kézi refraktométerekre, fémdetektorokra és töltõtömeg-
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ellenõrzõ készülékekre, továbbá más analitikai mûszerekre hívják fel a
magyar szakemberek figyelmét. Ezek közül külön említendõ az a
veszprémi HUNGAROPAAR Kft. által forgalmazott mûszer, amely
lehetõvé teszi a CO 2 / O 2 arány mérését a módosított atmoszférájú
fóliázott termékekben.
Végezetül megragadjuk az alkalmat, hogy ezúton is a hazai szakemberek
szíves figyelmébe ajánljuk az Élelmiszervizsgálati Közlemények által
biztosított publikálási és szakmai hirdetési lehetõségeket. Az elmúlt évi
összefoglalóban már jeleztük, hogy a folyóiratban megjelent értékes eredeti
közleményeket több nagy külföldi referáló intézmény is figyelemmel kíséri,
feldolgozza és tömörített formában közzéteszi. Ez a tény és a 800 elõfizetõi
számot elérõ hazai olvasótábor különösen vonzóvá tehetik az
Élelmiszervizsgálati
Közlemények
címû
szakfolyóiratban
történõ
publikálást.
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