
Egyesületi hírek

Egyesületünk Országos Elnöksége 1981. február 19-én megtartott ülésén 
határozatot hozott az éves tagdíj összegének módosításáról. Ennek értelmében 
aktív és nyugdíjas tagjaink évi tagdíját 1982. január 1-től 120 Ft-ban állapította 
meg. A jövőben ugyanezt az összeget fizetik hazai tiszteleti tagjaink is. Diák 
tagjaink tagdíja változatlanul évi 60 Ft.

A tagdíjemelést a megváltozott gazdasági feltételek tették szükségessé. 
Tagjaink eddig és ezután is külön előfizetési díj nélkül kapják a Magyar Geofizikát 
és a MÁELGI kiadványait is. A nyomdai költségek és a papír árának emelkedése 
miatt a most megállapított tagdíj sem fedezi az előállítási költségeket. Reméljük 
ezért, hogy a határozat a tagság megértésével fog találkozni.

Tájékoztató az országos elnökség 1981. június 25-i üléséről

A napirend szerint először Deres János főtitkár értékelte a visegrádi Ifjúsági 
Napok rendezését és az elhangzott előadásokat . Lapunk előző számában közöltük 
Jesch Aladárnak, az előadásokat elbíráló bizottság elnökének beszámolóját 
a rendezvényről, ezért a részleteket itt nem ismertetjük. Az ülésen meghívott
ként részt vettek a legjobb előadások szerzői, akiknek a főtitkár elismerő levelet 
nyújtott át. Űj hír, hogy a főrendező NDK időközben elfogadta az ezévi lipcsei 
nemzetközi szimpóziumra jutalomként bejelentett első díjas előadásokat.

Ezt követően Bodoky Tamás beszámolt az EAEG május 26 — 29 között 
Velencében megrendezett 43. konferenciájáról. A találkozó színhelye a velencei 
Lido szigeten levő Casino Palace és az Excelsior Hotel volt. A mintegy 800 
résztvevő döntő többsége európai országokból, körülbelül negyede az USA-ból 
és Kanadából, kisebb részük a világ többi országaiból, főként az arab országok
ból érkezett. A magyar geofizika is megfelelően képviselve volt résztvevőkkel, 
négy előadással és műszerek kiállításával.

A szakmai program május 26-án délután kezdődött, ezt követően három 
napon keresztül három előadóteremben összesen 108 előadás hangzott el. Az 
előadások időtartama vitával együtt egységesen fél óra volt. A találkozó lebonyo
lítását kitűnő szervezés és technikai felszereltség jellemezte.

Az elhangzott előadások döntő többsége, szám szerint 62 szeizmikus témájú 
volt. Sok előadás foglalkozott a terepi méréssel és műszertechnikával, súlyozottan 
a felszíni jelgerjesztés, a 3 —D szeizmika és a nem longitudinális hullámok 
kérdésével. A szeizmikus adatfeldolgozással foglalkozó 23 előadás fő témái 
a sebességmeghatározás és a különböző migrációs eljárások voltak. Összegezve, 
szeizmikában áttörő újdonság elméleti vonalon nem jelent meg, de nagy a 
mennyiségi fejlődés. A bemutatott és előadott eljárások mögött igen nagy és 
egyre növekvő számítógépes háttér sejthető. Elsősorban nem az eljárások, 
hanem az eszközök fejlődése tapasztalható.

18 geoelektromos előadás hangzott el, súlyponti témákat kiemelni nem 
lehet. A gravitációs és mágneses témájii előadások száma 13 volt. Ezeket első
sorban arab országokból jött előadók tartották és főként sivatagi gravitációs 
mérések ismertetését és elemzését tartalmazták. Karotázs és kapcsolódó témák
ban 8  előadás hangzott el.
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A konferencia résztvevői 52 kiállító termékeit bemutató műszerkiállítást 
is megtekinthettek, mely közel 2 0 0 0  m2 területet foglalt el a Casino Palace-ban.

Az országos elnökség meghallgatta Deres János főtitkár tájékoztatóját 
a BudajDestre tervezett EAEG szimpóziummal kapcsolatos, Velencében foly
tatott előzetes tárgyalás eredményeiről. Bár a felek egyike sem kötelezte el 
magát, jó esélyünk van az 1985. évi EAEG találkozó megrendezési jogának 
elnyerésére. A felkínált helyszínt — a már meglevő és épülő dunaparti szállo
dákat — az EAEG képviselői alkalmasnak találták, a műszerkiállítás helyét 
illetően még jó megoldást kell találnunk. A hivatalos megerősítésre az EAEG 
képviselőinek jövő tavaszra tervezett budapesti látogatása után kerülhet sor.

Ezt követően a szakosztályok és bizottságok elnökei és titkárai ismertették 
1981. évi munkatervüket és elképzeléseiket. A beszámolókat az elnökség meg
vitatta és elfogadta.

A tudománytörténeti bizottság javaslatára az országos elnökség pályázat 
kiírását hagyta jóvá, a magyar geofizika történetével kapcsolatos témájú dol
gozatok benyújtására. A pályázat szövegét és feltételeit külön közöljük.

Kiss Bertalan tájékoztatta az elnökség tagjait a Szolnokon megrendezésre 
kerülő 13. Geofizikai Vándorgyűlés, Nagy Zoltán pedig a lipcsei 26. Geofizikai 
Szimj)ózium előkészületeiről.

A korábbi elnökségi ülésen kialakított szempontok szerint a felelős szer
kesztő a korábbinál kisebb létszámú szerkesztőbizottságra tett javaslatát az 
elnökség megvitatta és elfogadta. E szerint lapunk új szerkesztő bizottságának 
tagjai: Deres János, Kilényi Éva, Meskó Attila, Rádler Béla és Verő József.

Végezetül az elnökség az alapszabály módosító bizottság vezetőjét, Aczél 
Etelkát és Deres János főtitkárt megbízta egy bizottság létrehozásával, mely 
elvégzi az ezévi tisztújító közgyűlésen elfogadott alapszabály kitüntetések 
szabályait tartalmazó függelékének kidolgozását. A függelék tervezetét a követ
kező országos elnökségi ülés fogja megvitatni.

Zelei András

Közlemény

Az NSZK-beli Német Geofizikai Társaság (Deutsche Geophysikalische 
Gesellschaft) folyóirata, az elsősorban angol nyelven publikáló Zeitschrift für 
Geophysik/Journal of Geophysics lehetőséget nyújt magyar szerzők dolgozatai
nak közlésére a geofizika minden területén.

A folyóiratban megtalálható előírások szerinti formában beküldött dol
gozatokat egyesületünk titkársága továbbítja a lap szerkesztő bizottságához.
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