
Tisztelt Kollégák!

A közelmúltban Egyesületünk Elnökségében is
mételten felvetődött lapunk tartalmi, szerkezeti és 
esetleg megjelenésbeli megújításának kérdése. Úgy 
éreztük, hogy ezt szükségessé és időszerűvé teszik a 
következő okok:

— Az elmúlt másfél évtized során fokozatosan 
megnyílt a világ a magyar szakemberek előtt 
és a geofizikai eredmények publikációs lehe
tőségei nagyon kitágultak. Ezért a Magyar Ge
ofizika mint szaklap sokat veszített jelentősé
géből és ennek következtében az elmúlt évek
ben gyakran küzdött cikkhiánnyal.

— Korábban a lapkiadás merev szabályai rendkí
vül kevés játékteret biztosítottak a szerkesztés 
számára és rugalmatlanná tették a lapot. Az 
egyik legkellemetlenebb kötöttség a lap füze
tenként 40 oldalban megkötött mérete volt. Ez 
ugyanis a cikkhiány — legalábbis az ehhez a 
mérethez viszonyított cikkhiány — következ
tében, mert a kitöltéséhez szükséges cikkeket 
össze kellett várnia, bizonytalan megjelenési 
és hosszú átfutási időkhöz vezetett.

Mára a szerkesztést akadályozó kötöttségek meg
szűntek és időszerűvé vált, hogy a lap idomuljon 
megváltozott környezetéhez. így egy kötött terjedel
mű de bizonytalan megjelenési idejű lap helyett egy 
terjedelmét tekintve változó, de kötött időben meg
jelenő lapot képzelünk el, amely negyedévenként 
egyszer, vagyis évi négy füzetben jelenik meg. Egy 
ilyen Magyar Geofizika minden más szaklapnál rö- 
videbb — mintegy 4-6  hónapos — átfutási időt 
biztosíthat szakcikkeink számára.

A lap terjedelmén túl azonban tartalma is átalakí
tásra szorul, már csak azért is, nehogy a fentieket 
komolyan véve, időnként üres fedőlapokat kény
szerüljünk megjelentetni. Az átalakításnál példának 
az EAEG “First Break” című lapját vagy az SEG 
“Leading Edge”-ét tekintjük.

A majdnem kizárólag szakcikkeket közlő szaklap 
helyett egy szakcikkeket is közlő egyesületi hírlapot 
szeretnénk szerkeszteni, amely az egyesületi életről, 
a világ jelentősebb geofizikai rendezvényeiről vagy 
geofizikai jellegű eseményeiről, a hazai cégek életé
ben bekövetkezett változásokról, a geofizikai fej

lesztések eredményeiről, a geofizikai munkalehető
ségek, illetve munkaerő-piac helyzetéről, stb. infor
málja olvasóit, tehát általában olyan, a szakma életé
hez kapcsolódó témákról, amelyekről azt reméljük, 
hogy a lap olvasóinak jelentős hányadát érdekelheti.

A megcélzott átalakításnak szinte természetes ve
lejárója a szerkesztőség átszervezésének szükséges
sége is. Nem képzelhető el, hogy egy, a fent vázolt 
módon sokoldalú lapot a főszerkesztő egy szinte csak 
nevében létező szerkesztőség élén, egyedül szerkesz- 
szen. Az Elnökség ezért felkérte Bodoky Tamást, 
hogy nyújtson segítséget a lap átalakításában és, 
telantettel arra, hogy eddigi tagjainak jelentős része 
ma már tartósan külföldön dolgozik vagy pályaelha
gyóvá vált, a szerkesztőség átszervezésében is.

Jelenleg “reform” szerkesztőségünk ZELEI Andrá
son kívül négy tagból — BODOKY Tamásból, FE- 
RENCZY Lászlóból, KAKAS Kristófból és KIS Ká- 
rolyból — áll. Ahhoz azonban, hogy ez a lap valóban 
olyan sokoldalúvá váljon, mint amilyenné tenni sze
retnénk, ahhoz hogy bennünket a szakma helyzetéről 
valóban elég széleskörűen informáljon, ez a néhány 
ember nem elég! Ehhez arra van szükség, hogy a 
Magyar Geofizikát Egyesületünk teljes tagsága kö
zösen szerkessze!

Ezért tisztelettel felkérünk mindenkit, hogy szű- 
kebb környezetének szakmai híreiről néhány sorban 
tájékoztassa lapunkat. Ugyanis a szakma közismer
ten gyors fejlődésén kívül hazánkban egy más jelle
gű, nem kevésbé gyors változás is zajlik, szinte 
mindnyájunk munkahelye jelentős átalakulásokon 
megy át, és ez a nem közvetlenül érintetteket is 
érdekelheti, de érdeklődésre tarthatnak számot az 
országban megjelenő (vásárolt vagy kifejlesztett) új 
technikák, a külföldi munkák, kongresszusok, tanfo
lyamok során szerzett tapasztalatok és élmények is. 
Ezt hangsúlyozta a legutóbbi közgyűlésen több fel
szólaló is.

A fentiek szellemében tehát várjuk a tájékoz
tatóikat, beszámolóikat.

Budapest, 1992. szeptember 15.

A szerkesztőség
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