
Útmutató a szerzők részére

1. A dolgozatok tárgyköre

Az „Élelmiszervizsgálati Közlemények” szerkesztősége csak tartalmilag értékes, 
más helyen nem közölt, vagy közlésre máshol nem leadott dolgozatot közöl a 
következő tárgykörökben:

a) Élelmiszerek vagy hasonló összetételű biológiai anyagok kémiai, fizikai, 
fizikai-kémiai, műszeres, érzékszervi, mikrobiológiai, toxikológiai, radiológiai 
és higiéniai vizsgálati módszrei;

b) A Magyar Élelmiszervizsgálati Módszerkönyv összeállításához és a módszerek 
szabványosításához szervezett körvizsgálatok, beleértve a véglegesített 
módszerleírásokat is;

c) Élelmiszerek mintavételi és minősítési módszerei;
d) Beszámolók élelmiszerek minőségalakulásáról;
e) Az élelmiszerellenőrzés, az élelmiszeripari minőségszabályozás és élelmi

szervizsgálatokhoz kapcsolódó kérdései.

2. A kéziratok tartalmi és formai követelményei

A kéziratokat 2 példányban, a magyar nyelvű összefoglalót 3 példányban kell az 
ÉVIKE szerkesztőségének címére beküldeni; elkészítésüknél a következő formai és 
tartalmi követelményeket kell figyelembe venni:

a) A dolgozat címét és esetleges alcímét kétszer alá kell húzni. Alatta kell 
feltüntetni -  nagybetűkkel -  a szerző(k) vezeték- és keresztnevét. Az alatt kell 
megadni a szerző(k) munkahelyét, több szerző esetén a munkahelyeket -  a 
név és munkahely mögött egy, két stb. csillaggal jelölve-egym ás alá kell írni.

b) A kéziratokat gépírással, 1 1/2-es sorközökkel, soronként 50-55 leütéssel kell 
írni, a bal oldalon 4 cm-es margót hagyva. A kézirat utolsó oldalán zárójelben 
meg kell adni az első helyen levő szerző (továbbiakban: a szerző) teljes nevét, 
beosztását, valamint munkahelyét és annak címét.

c) A dolgozatok lehetőség szerint a következő szerkezetben készüljenek: 
-rö v id  bevezetés (irodalmi összefoglaló, célkitűzés)
-  anyagok és módszerek
-  a kísérleti eredmények ismertetése és értékelése.

d) Táblázatok és ábrák az eredmények megadásának legáttekinthetőbb módja. 
Az eredmények kettős megadását azonban kerülni kell.
A táblázatokat és ábrákat egymástól függetlenül arab számmal sorszámozni kell. 
Mind a táblázatokhoz, mind az ábrákhoz rövid címet, és -  szükség esetén -  
magyarázó szöveget (címkiegészítést) kell írni.
A táblázatokat és ábrákat egyenként külön lapon kell a kézirathoz catolni. Az 
ábrák A/4-es nagyságú fehér papíron vagy pauszon teljes terjedelmében 
arányosan, a közlésre szánt méret háromszorosára nagyítva -  a műszaki rajz 
követelményeinek megfelelően -  készítendők el. Az esetleges fénykép- 
felvételek jó minőségűek legyenek. Az ábrákhoz külön lapon ábrajegyzéket 
kell készíteni, amely tartalmazza az ábra sorszámát, címét és az esetleges



magyarázó szöveget (címkiegészítés). A táblázatok és ábrák helyét a kéziratban 
bal oldali 4 cm-es margón csak jelölni kell.

e) A mértékegységeket az Sí-rendszer szerint kell megadni.
f) A szövegben előforduló irodalmi hivatkozásokat a kézirat végén külön lapon

„Irodalom” cím alatt kell a szövegben használt számozásnak megfelelően 
folytatólagos számozással közölni. Az irodalmi felsorolásban a szerző(k) 
vezetéknevét és keresztnevének kezdőbetűjét (betűit), a dolgozat címét, a 
folyóirat nevét, kötetszámát, évszámát (zárójelben), füzetszámát és oldalszámát 
tól-ig kell megadni a következő módon: pl. Büki I. és Tabajdi Pintér V.: 
Izoszörp mikrobiológiai minőségének alakulása, ÉVIKE 31(1985)4,208-216. 
Könyv esetében a szerző(k) vezetéknevét és keresztnevének kezdőbetűjét 
(betűit), a könyv címét, a kiadót, a megjelenés évét és a kiadás helyét kell 
feltüntetni.

g) Az Összefoglalót külön lapokon 3 példányban kell mellékelni. Felülre a 
dolgozat címe - nagybetűkkel írva -  kerüljön, alá a szerző(k) vezetéknevét és 
keresztnevének kezdőbetűjét (beűit) kell -  egyszer aláhúzva -  írni.
A rövid, tömög összefoglaló terjedelme a 15 gépelt sort nem haladhatja meg.

3. Általános szerkesztőségi információk

a) A kézirat beérkezéséről és elfogadásáról a szerző egy hónapon belül írásbeli 
értesítést kap. Elutasítás esetén a szerző a kézirat mindkét példányát visszakapja.

b) A kézirat elfogadásával és annak közléséval, kiadásának joga -  szabvá
nyosításban való felhasználás és a Magyar Élelmiszervizsgálati Módszer
könyvben való megjelentetés kivételével -  a szerkesztőségre száll át.

c) A szerző a lektori véleményt csak jelentősebb (tartalmi, szerkesztési) átdolgozás 
kérése esetén kapja meg a kézirat egy példányával együtt. A kisebb módosítások 
jogát a szerkesztőség fenntartja magának.

d) A szerző kapja a szerzői honoráriumot, amelyet a társszerzők között saját 
hatáskörben oszt fel.

e) Valamennyi önálló cikk szerzője az ÉVIKE vonatkozó füzetének egy példányát 
tiszteletpéldányként kézhez kapja. Különlenyomat megküldésére a jövőben 
nincs lehetőség.

Szerkesztőség


