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Tájékoztató Olvasóinkhoz és Munkatársainkhoz!

__ Az Élelmiszervizsgálati Közlemények J 983-ban négy füzetben jelenik- meg 
egy kötetben.

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

gére — higiéniájára — szabványosítására vagy állategészségügyre vonat
kozó dolgozatok, összefoglaló vagy beszámoló ismertetések stb.).

II. Eredeti dolgozatok
A szerzők önálló vizsgálatain, kutatásain alapuló közlemények; élelmi
szerek kémiai, fiziko-kémiai, műszeres, mikrobiológiai, radiológiai vagy 
állategészségügyi vizsgálataira vonatkozóan.

III. 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 beküldni. 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 doltozatok végén.
A kézirathoz csatolni kell a munka magyar nyelvű rövid összefoglalását 3 pél- '  
dányban.

Kéziratokat a szerkesztőség nem ad vissza. A kefelevonatokat a margón 
kijavítva 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 kulönlenyomatot adunk.
Kéziratokat és kefelevonatokat a következő címre kell küldeni:

1095 Budapest, Mester u. 81..
a Szerkesztő bizottság
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