
Tájékoztató Olvasóinkhoz és M unkatársainkhoz!

Az „Élelmiszervizsgálati Közlemények” 12 füzetben jele
nik meg, évenként egy kötetben.

A folyóirat élelmiszerkémiai, mikológiái — bakteriológiai 
—• higiéniai vonatkozású cikkeket, valamint olyan dolgozato
kat közölj melyek az élelmiszerkémiával és élelmiszervizsgá
latokkal kapcsolatosak (pl. analitikai kémia).

Foglalkozik élelmiszeripari műszaki feladatokkal, rendele
tekkel, szabványokkal, rendészettel, tapasztalatokkal, vagy hí
rekkel is, és rövid leírásokat közöl laboratóriumi vizsgálati mód
szerekről, számításokról vagy eszközökről stb.

A könyv- és lapszemle keretében magyar és külföldi szak
könyvek és folyóiratok kivonatát ismerteti.

A „Figyelő” rovatban pedig ismerteti az egyes élelmiszer
iparágak szerint a minőségvizsgáló intzetek észrevételeit.

A közlemények tartalmáért a szerzők felelősek. A közlemé
nyeket tömören kell megfogalmazni. A kéziratokat' gépírással 
iy2-es sorközzel 4—5 cm margóval, a lapnak csak egyik oldalára 
írva kell beküldeni. A szakkifejezéseket, vegyületnevel^et fone
tikusan kell írni. Az irodalmi utalásoknál a szerzők vezetéknevét 
és keresztnevének kezdőbetűit, továbbá a mű címét, kiadásának 
helyét és idejét, illetve a folyóirat kötet-, oldal- és évszámát kell 
feltüntetni a dolgozat végén. A kézirathoz csatolni kell a munka 
magyar nyelvű rövid összefoglalását négy példányban.

Kéziratokat a szerkesztőség nem ad vissza. A kefelevonato
kat a margón kijavítva azonnal vissza kell küldeni. Az eset
leges ábrák levonatát a kefelevonat szélére kell ragasztani a 
megfelelő helyen és ellenőrizni kell azok számozását és alá
írását. - I

önálló közleményekből a szerzők kívánságára 40 db külön- 
lenyomatot adunk.

Kéziratokat és kefelevonatokat a felelős szerkesztő címére 
kell küldeni: dr. Kottász József, Budapest, V., Városház u. 9—11.
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