
Egyesilleti hírek
A Magyar Geofizikusok Egyesülete január 18-i Országos Elnökségi ülésének határozata 

értelmében az Egyesület szakosztályai, bizottságai élére az alábbi vezetőket választotta:

Általános Geofizikai Szakosztály:
Elnök: Haáz István Béla
Titkár: Aczél Etelka

Felszíni Geofizikai Szakosztály:
Elnök: Rádler Béla
Titkárok: Király Ernő és Polcz Iván

Mélyfúrási Geofizikai Szakosztály:
Elnök: Barlai Zoltán
Titkárok: Lakatos Sándor és Salamon Batur

Automatizálási és Információfeldolgozási Bizottság:
Elnök: Müller Pál
Titkárok: Fölsz Attila és Zilahi-Sebess László

Közgazdasági Bizottság:
Elnök: H onfi Ferenc
Titkár: Újhelyi György

Nevezéktani Bizottság:
Elnök: Tolmár Gyula
Titkár: Lendvay Károly

Oktatási Bizottság:
Elnök: Stegena Lajos
Titkár: Szamos Géza

Tudományos Bizottság:
Elnök: Barta György
Titkár: Haáz Istvánné

A Magyar Geofizika c. lap szerkesztő bizottsága:
Felelős szerkesztő: Sebestyén Károly
A szerkesztő bizottság tagjai: Czeglédi I ., Posgay K ., Rádler B ., Renner J.

A X III . Szimpózium előkészítő bizottságának tagjai:
Vezetője: Szabadváry László
Tagok: Bádonyi G., Deres J ., Király E ., Ujfálusy A ., Zsitvay Sz.

Fiatal szakemberek ankétjának szervezői:
Ráner Géza és Sághy György

A X III . Geofizikai Szimpózium időpontja: 1968. szept. 24 — 27. Helye: Budapest.
Az előadások ideje alatt szept. 24 — 26. között műszerbemutatót tervezünk a kapcsolódó 

vállalatok, intézmények bevonásával.
A tanulmányi kirándulás időpontja: szept. 27. Helye: Esztergom — Та tató város.
A rendezvény közös az N D K  Földtudományi Egyesülete Geofizikai Szakcsoportjával.
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N yo m d ai k é zira t  
e lk é sz íté sé n e k  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 lehet gépelni 2-es 
sortávval. Egy-egy sorban 50 betűhely lehet. A  bal margót az írógép 20-as be
osztására kell állítani. Egy oldalon 25 sor gépelés lehet. A  gépelt szövegben min
den 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, szel vényraj zokon a léptéket rajzos 
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 ennek 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 idegen nyelven megadni, úgy kérjük annak fordításra alkalmas magyar 
nyelvű kivonatát 3 példányban.

A fordítás költségét, valamint a nem szabvány formában érkező kézirat 
gépelési költségét a szerzői díjakból térítjük meg.
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