
MAGYAR GEOFIZIKA VII. ÉVF. 4. SZ.

Pályázati felhívás

A Magyar Geofizikusok Egyesülete pályázatot hirdet gépi adatfeldolgozás alkalmazására 
a gyakorlati geofizika tetszőleges feladatának megoldására. A pályázaton mindenki részt vehet, 
aki nem tagja a bírálóbizottságnak. Egv pályázó több munkát is benyújthat. Pályázni csak 
eddig még meg nem jelent, önálló — szakirodalomban nem publikált — munkával lehet.

A  pályamunka 1 db első gépelt példánya küldendő be. Maximális terjedelme (mellékletek 
és ábrák nélkül: ezek számát nem korlátozzuk) 25 ritkán (2-es sortávolság) gépelt oldal.

A  pályázat jeligés. A jelige a pályamunka címoldalán tüntetendő fel.
A  szerző nevét és címét a pályamunkához csatolt, leragasztott borítékban kell mellékelni.

Apályázat 1967. május 1-ig nyújtandó be a Magyar Geofizikusok Egyesülete címére 
(Budapest, V., Szabadság tér 17). A bírálóbizottság a pályadíjakat odaítélő döntést legkésőbb 
1967. június 30-ig hozza nyilvánosságra.

A  pályázatokat az Automatizálási és Információfeldolgozási Bizottság által javasolt és az 
Egyesület Elnöksége által kijelölt bírálóbizottság értékeli.

A bírálóbizottság három díjat ad ki:

I. díj 6 0 0 0 ,-  Ft
II. díj 4000, -  Ft

III. díj 2 0 0 0 ,-  Ft

Szükség szerint a díjak megosztott odaítélése is lehetséges, vagy ha nincs egy adott kate
góriába tartozó pályamunka, e kategória összegével a bírálóbizottság belátása szerinti arányban 
növelheti a másik két kategóriában kiadott díjak összegét, amely azonban az első díj összegét 
nem haladhatja meg.

A  pályázatra beküldött kéziratokat nem szolgáltatjuk vissza. A pályázattal kapcsolatosan 
részletes felvilágosítást a Magyar Geofizikusok Egyesülete titkársága (Budapest, V., Szabadság 
tér 17- I.'em . 148. Tel.: 118 — 476) ad.

Budapest, 1966. szeptember 1.
A M AGYAR GEOFIZIKUSOK EGYESÜLETE  
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N yom dai k é zira t  
elkészítésének előírásai

A Magyar Geofizika szerkesztősége csak az alábbi módon elkészített kéz
iratot fogadja el:

A kézirat A/4-es papíron (normál irodapapír) két példányban küldendő be. 
Ezek közül az egyik példány első gépelés legyen. (Indigóval készült másolatot 
a nyomda nem fogad el.) A papírlapon csak az egyik oldalra Iahet gépelni 
2-es sortávval. Egy-egy sorban 50 betűhely lehet. A bal margót az írógép 
20-as beosztására kell állítani. Egy oldalon 25 sor gépelés lehet. A gépelt szö
vegben minden szükséges ékezetet fel kell tüntetni, amelyik nincs az írógépen, 
azt tollal utólag kell felrakni.

A táblázatokat külön lapra kell gépelni, helyüket a folyamatos szöveg bal
oldali margóján is fel kell tüntetni.

A rajzokat tussal kell megrajzolni pausz vagy fehér papíron. A különböző 
jelölések csak csíkozással, pontozással oldhatók meg, színezett rajzok nem kö
zölhetők. Csak kemény, kontrasztos fényképfelvételek fényes papírra készült 
másolatai alkalmasak a közlésre. Térképeken, szelvény rajzon a léptéket raj
zos léptékben adjuk meg. Az ábrák aláírását, lábjegyzeteket külön lapra kell 
gépelni, sorrendjüknek megfelelően.

Minden rajzon, fényképen fel kell tüntetni az ábrák számát, valamint 
nyíllal meg kell jelölni a felső szélét.

A kéziratban a görög, gót betűket, matematikai ábrákat és képleteket 
rajzolt betűkkel (nem folyóírással) kell feltüntetni.

A  cikkhez a lapban orosz, valamint német kivonatot közlünk. Kérjük a 
szerzőt, hogy ezek szövege röviden ismertesse a tanulmányt úgy, hogy az az 
összefoglalás alapján érthető legyen.

Amennyiben az idegen nyelvű összefoglalást a szerzőnek nem áll módjában 
a fenti két idagen nyelvben megadni, úgy kérjük annak fordításra alkalmas 
magyar nyelvű kivonatát 3 példányban.


