
T Á J É K O Z T A T Ó

Országos műszerszerviz nyilvántartás

A MÉM Műszerbizottsága az alábbiakban ismerteti a Magyar Tudományos Akadé
mia Műszerügyi és Méréstechnikai Szolgálata által az Országos Műszerszerviz 

Nyilvántartásáról készített tájékoztatót.

Az országos műszervagyon hasznosítása jelentős mértékben attól függ, hogy 
rendelkezésre áll-e a műszerek karbantartásához, javításához szükséges szerviz- 
ellátás. A műszerek szervizellátottságának jobb áttekinthetősége; érdekében az 
MTA Műszerügyi és Méréstechnikai Szolgálatánál Országos Műszerszerviz N yil
vántartás került kialakításra.

A nyilvántartás azokra a szervizképviseletekre terjed ki, amelyeket az ország
ban üzemelő külföldön gyártott műszerek garanciális és azon túli javítására, 
karbantartására és tartalékalkatrész-ellátására hoztak létre, tekintet nélkül a 
műszerek beszerzési értékére.

A nyilvántartásba kerülő adatokat a Külkereskedelmi Minisztérium által 
felkért azon külkereskedelmi vállalatok, illetve intézmények szolgáltatják folya
matosan és írásban, amelyek külföldi műszergyártó vállalattal, vagy kereskedelmi 
szervezettel szervizszerződést kötöttek vagy kötnek.

A nyilvántartás tartalmazza a szerződéses (márka) szervizzel rendelkező 
gyártócégeket, és ha a rendelkezésre álló adatok lehetővé, illetve indokolttá teszik, 
azokat a műszertípusokat, amelyekre a szervizszerződés vonatkozik. Tartalmazza 
továbbá a márkaszerviz megnevezésen és címen kívül az illetékes ügyintéző 
nevét és telefonszámát, valamint az általánostól eltérő esetleges szolgáltatásokat is.

Az igénybe vehető szerviz lehetőségeket kereső ügyfelek részére a kérdéses 
gyártóra (műszerre) vonatkozó nyilvántartott adatokat az MTA Műszerügyi és 
Méréstechnikai Szolgálata díjmentesen szolgáltatja.

Amennyiben az ügyfél olyan gyártó, vagy műszer szervizére vonatkozóan 
kér adatot, amelynek nyilvántartott szervize nincsen, az Országos Műszernyilván
tartás adatai alapján az ügyfélnek módjában áll tájékoztatást kérni arról, hogy 
van-e az országán más felhasználónak ugyanolyan, vagy hasonló műszere. Ilyen 
adat birtokában az ügyfél kapcsolatba tud lépni más felhasználóval, és megtud
hatja, hogy az utóbbi hogyan oldja meg műszerjavítási problémáit. (Szűkíti ezt 
a lehetőséget az a tény, hogy az Országos Műszernyilvántartás 100 000 Ft-nál 
alacsonyabb egyedi értékű műszereket nem tartalmaz.)

A műszerek szervizellátására vonatkozó adatok személyesen, telefonon vagy 
levél útján kérhetők az alábbi címen:

MTA Műszerügyi és Méréstechnikai Szolgálata Szaktanácsadási Osztály 
Budapest VI., Lenin krt. 67. Tel.: 420-144.

Borsos János elnök
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Tájékoztató Olvasóinkhoz és Munkatársainkhoz !

Az Élelmiszervizsgálati Közlemények hat füzetben jelenik meg évenként egy 
kötetben.

A folyóirat az alábbi tárgykörökbe tartozó cikkeket közöl:
I. Általános, közérdeklődésre számot tartó cikkek (élelmiszerek minőségére 

— higiéniájára — szabványosítására vonatkozó dolgozatok, összefoglaló 
vagy beszámoló ismertetések stb.).

II. E r eddi dolgozatok.
A szerzők önálló vizsgálatain, kutatásain alapuló közlemények; élelmi
szerek kémiai, fiziko-kémiai, műszeres, mikrobiológiai, radiológiai, higié
niai vizsgálataira vonatkozóan.

I I I .  Rövid gyakorlati közlemények, vagy összehasonlító-értékelő dolgozatok
A lapszemle keretében magyar folyóiratokban megjelent dolgozatok címjegy

zékét és külföldi folyóiratok kivonatait ismerteti.
A közlemények tartalmáért a szerzők felelősek. A  közleményeket tömören kell 

megfogalmazni. A kéziratokat gépírással 1,5-es sorközzel, 4 - 5  cm margóval, a 
lapnak csak egyik oldalára írva kell beküldeni. A szakkifejezéseket, vegyület- 
neveket fonetikusan 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 dolgozatok végén. 
A  kézirathoz csatolni kell a munka magyar nyelvű rövid összefoglalását 3 pél
dányban.

Kéziratokat a szerkesztőség nem ad vissza. A kefelevonatokat a margón ki
javítva azonnal vissza kell küldeni. Az esetleges ábrák levonatát a kefelevonat 
szélére kell ragasztani a megfelelő helyen és ellenőrizni kell azok számozását és 
aláírását.

önálló közleményekből a szerzők kívánságára 50 db különlenyomatot adunk
Kéziratokat és kefelevonatokat a szerkesztő címére kell küldeni: dr. Kottász 

József, 1052 Budapest Városház u. 9 -11 .
a szerkesztő bizottság

Szerkesztő: d r. K o ttász  József 
, Szerkesztőség: 1052 Budapest V ., Városház u. 9 —11.
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