
ELŐSZÓ 

Szeretettel üdvözlöm mindazokat, akik kézbe veszik az Élelmiszeripari Főiskola • 
Tudományos Közleményeinek ézen első számát; egy olyan sorozat első számát, 
ámellyel a jövőben rendszeresen beszámolni kívánunk tudományos munkáink 
állásáról, kutatási eredményeinkről. 

A tudományos technikai forradalom időszakát éljük, a tudomány termelőerővé 
válása, behatolása a termelésbe a szemünk előtt játszódik le. Az élelmiszergazdaság 
teljes vertikumában is végbemegy e folyamat, s az Élelmiszeripari Főiskolán folyó 
oktató-nevelő munkát is az kell, hogy jellemezze, hogy a tudomány mai állását és 
a termelési folyamatok gyakorlatát egyaránt kellő mélységben megismerteti a hall-
gatókkal. 

Ehhez szükséges nálunk is — mint minden felsőoktatási intézményben — a kellő 
kutatási-tudományos háttér kialakítása; az oktatók önálló kutatási tevékenységének 
biztosítása. Ez viszont rögtön felveti az eredmények publikálásának kérdését is. 

Oktatóink eddig is számos hazai és külföldi szaklapban közöltek cikkeket kuta-
tási eredményeikről, amelyek azonban csak egyes speciális területek szakembereihez 
jutottak el. 

Az Élelmiszeripari Főiskolát önálló Tudományos Közlemények kiadására indító 
okokat az alábbiakban lehetne összefoglalni: 

1. Hazánk első és egyetlen Élelmiszeripari Főiskolája vagyunk, amely ebben 
a szervezeti formában még csupán egy éves múltra tekinthet vissza. Oktatási pro- . 
fiiunk viszont több iparágat és szaktudományi ágat foglal magába: sokfelé ágazó 
tudományos tevékenységét a Főiskola oktatóinak mintegy „keresztmetszetben" 
kívánjuk az Olvasó elé tárni. " 

2. Hasonló jellegű hazai és külföldi intézményekkel a szellemi kapcsolat tartás 
egyik legjobb módszere a saját kiadványok cseréje, amelyből kölcsönösen sok hasznos 
információ fakadhat. 

3. Úgy érezzük, hogy szűkebb pátriánkban levő élelmiszergazdasági tevékeny-
séget folytató üzemek, vállalatok stb. is a Tudományos Közlemények keresztmetszet-
szerűségén láthatják jobban, mire lehet képes ezen intézmény kollektívája; ők milyen 
problémákban fordulhatnák szaktanácsadásért, szakmai problémák megoldásáért 
a Főiskolához. 

4. Végül, de nem utolsósorban a Tudományos Közlemények új publikációs, 
lehetőséget biztosít oktatóink számára. 

Ezen gondolatok jegyében indítjuk el a Tudományos Közlemények első számát,, 
melynek létrejöttét nagymértékben élősegítette a MÉM Szakoktatási Főosztálya, 
nyomdatechnikai szempontból pedig a Szegedi Nyomda dolgozóinak lelkiismeretes,, 
gondos munkája. 

Őszinte köszönetem Mindazoknak, akik fáradoztak és segítséget nyújtottak, 
az Élelmiszeripari Főiskola Tudományos Közleményeinek elindításában. 

Dr. Horváth Károly 
főigazgató 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

dp Карой Хорват 

Опубликование Научных Трудов первого и единственного Института 
Пищевой Промышленности в Венгрии предусматривает различные цели. Во-
первых, нам хочется дать отчет о выдающихся результатах специальной научно-
исследовательской работы, поддерживающей учебную деятельность Института. 
Во-вторых, мы желаем расширить связи как с отечественными, так и с зару-
бежными научными институтами путем обмена публикациями, и наконец нам 
хотелось бы дать большую возможность нашим сотрудникам опубликовать 
свои труды. В публикации сборника оказал большую помощь Главный Отдел 
подготовки спецкадров Министепрства Сельского Хозяйства и Питания. 

За типографически прекрасно выполненную работу мы обязаны Сегедской 
Типографии. 

FOREWORD 

Dr. Charles Horváth 

The publication, of the Proceedings of the Szeged School of Food Technology, 
the first and only technical college of the Food Industry in Hungary has manifold 
aims. The first is to give an account of the outstanding results of the research work 
in special fields forming the basis of educational work. The second is to strengthen 
ties with various scientific institutions in the country and abroad, by means of ex-
changing publications. Last but not least the editors' desire was to offer more chance 
for co-workers in publishing papers. The publication of these Proceedings was greatly 
encouraged and helped by the Chief Department of Education of the Ministry of 
Food and Agriculture. 

The editors are deeply indebted to the Szeged Printing Office for the attractive 
typography. 

VORWORT 

Dr. Karl Horváth 

Die. Herausgabe der „Wissenschaftlichen Mitteilungen" der ersten und.einzigen 
Lebensmittelindustrie-Hochschule Ungarns in Szeged verfolgt mehrere Ziele: Es 
soll über die wichtigeren Ergebnisse der die Tätigkeit des Hochschulunterrichts 
unterstützenden, spezialisierten Forschungsarbeit berichtet werden. Auf dem Wege 
des Zeitschriften-Austauschs wird eine Erweiterung unserer Beziehungen mit in-
und ausländischen Institutionen angestrebt und nicht zuletzt möchten wir unseren 
Mitarbeitern eine grössere Publikationsmöglichkeit sichern. Weitgehend unterstützt 
wurde die Herausgabe des Heftes seitens der Hauptabteilung für Fachunterricht des 
Ministeriums für Landwirtschatfs- und Verpflegungswesen. 

Für die schöne drucktechnische Ausführung gebührt der Szegeder Druckerei 
unser Dank. 
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