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Lapunk rendszeres olvasói közül többen - az előfizetői létszámban kifejezve mintegy
1599 — visszaküldték a kérdőívet. Köszönjük véleményüket, segítségüket!
Összesítve a válaszokat kiderül, hogy rendszeres olvasóink kétharmada a munkahelyén jut hozzá lapunkhoz, egyharmaduk pedig egyéni előfizető.

dr. Pólos László
dr. Tóth László
Kiadja:

Szerkesztőbizottságunk kezdettől törekedett arra, hogy olvasóink véleményét
messzemenően figyelembe vehesse lapszerkesztési munkájában. A vélemények
megismeréséhez egyrészt időről időre fórumokat szervezünk önállóan vagy egyes szakmai rendezvényeinkhez kapcsolódva, amelyeken személyesen is találkozhatunk
olvasóinkkal. Másrészt tájékoztatás-kérés céljából lapunkhoz kérdőívet is mellékelünk.
Most ez utóbbiakra adott olvasói válaszokat foglaljuk össze, amelyek lényegében
összhangban vannak a fórumainkon hallottakkal.

Lapunk tartalmi színvonalát olvasóink kétharmada kiválónak, egyharmada jónak ítéli.
Hasonló arányú lapunk külalakjának megítélése is. Egyensúlyban van-e az elmélet és a

gyakorlat? kérdésünkre olvasóink 9499-a igennel válaszolt.
Kft.

Felelős kiadó:

Szappanos György
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Előfizetési díj a 2002. évre

(1—4. szám): 2.240— Ft

Előfizethető közvetlenül a kiadónál
a mellékelt űrlap felhasználásával.
Hirdetések felvétele és kéziratok
leadása a TESTOR Kft. címén.
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Olvasóink mindegyike kedveli az Anyagok és a Vizsgálati módszerek rovatot, Ez
utóbbin belül az egyes témacsoportok olvasottsága; mechanikai vizsgálatok 6299, roncsolásmentes vizsgálatok 7090 és a mérési módszerek 7792, és e témakörök bővítését
olvasóink 6996-a javasolja. A fémek iránti érdeklődés túlsúlya ellenére a nemfémes
anyagokról a válaszadók egyötöde szeretne többet olvasni. A Készülékek, berendezések rovatot olvasóink 6299-a kedveli, de egynegyedük bővítené ezt a témakört. Az
Állapotellenőrzés, a Minőségbiztosítás, a Mérföldkövek rovatok olvasottsága egyaránt
549, a Szabványosításé 4699, a Szemle rovaté 2599, míg a más rovatokkal átfedésben
is jelentkező Számítástechnika rovatot olvasóink egyharmada jelölte meg. A Műszeres
analitikai rovat iránti érdeklődés pedig lényegében terjedelemarányos: 1090. Az állapotellenőrzési témakör bővítését olvasóink 3890-a, míg a minőségbiztosításét 1590-a
igényli.
Ezek ismeretében már nem meglepő, hogy a lapunkban közölteket olvasóink többsége (9490) közvetlenül hasznosítani tudja: háromnegyedük a vizsgálati és állapotellenőrzési munkájához, egynegyedük a minőségbiztosítási feladatainak ellátásához,
3899-uk az oktatói munkájához is és 5496-uk a vizsgálóeszközeik beszerzéséhez is. Ez
utóbbi — a témakör igényes tartalmi bővítését is szorgalmazókra tekintettel — pozitív
üzenet a vizsgálóeszközöket forgalmazóknak, de hirdetőinknek is.
Megtisztelő számunkra, hogy olvasóink kizárólag elismerő és jobbító szándékú
véleménnyel vannak lapunkról. Ez megerősít bennünket lapszerkesztési elveinkben.
Természetesen a témakörök és az egyes rovatok olvasóink által is kívánatosnak ítélt tartalmi és terjedelmi arányait csak legfeljebb éves szinten tudjuk megközelíteni, mivel
egyes lapszámaink esetenként célszerűen vagy szükségszerűen kapcsolódnak időszakos rendezvényekhez vagy időszerű témákhoz. Továbbra is igényeljük véleményeiket
csak úgy mint közlésre szánt cikkeiket, beszámolóikat és hirdetéseiket is!

FIGYELEM!

Le ne maradjon!
Idejében fizessen elő!

Lehofer Kornél
felelős szerkesztő
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