
Tisztelt Kollégák!

Mindenekelőtt elnézést kérünk az évfolyam előző
2.-3. számának megkésett megjelenése miatt. Ennek 
legfőbb oka az új szerkesztőség tapasztalatlansága 
volt. Kérjük, hogy a megkésett füzetet tekintsék ta
nuló számnak.

A jövőben a pontosabb megjelenés érdekében a 
lapot minden negyedév végén, tehát március 31-én, 
június 30-án, szeptember 30-án és december 31-én 
fogjuk lezárni Tekintettel a kiadás körülbelül 3 hó
napos átfutási idejére, ez nagyjából azt jelenti, hogy 
az egyes füzetek június végére, szeptember végére, 
december végére és a következő év márciusának 
végére várhatók.

Ahhoz azonban, hogy ezt az időütemezést tartani 
tudjuk, a szerzők segítségére is szükségünk van, 
cikkeink szerzőitől tehát a következőket kérjük:

1. / A kéziratokat juttassák el közvetlenül, ha lehet 
személyesen, a megbízott főszerkesztőhöz a követ
kező címre:

Dr. Bodoky Tamás,
Eötvös Loránd Geofizikai Intézet
1145 Budapest, Kolumbusz utca 17-23.

2. / A kéziratok előkészítésénél az alábbi szabá
lyokat tartsák szem előtt:

A szerkesztőség a kéziratokat két példányban, 
géppel (vagy szövegszerkesztővel) írva kéri. Minden 
kézirathoz kérjük a szóban forgó cikk címét, „ resu
me ”-jét és ábraaláírásait magyar és angol nyelven 
mellékelni

Kérjük a szerzők munkahelyének és címének meg
adását.

Kérjük, hogy a hivatkozásoknál a hivatkozott 
szakirodalom szerzőinek nevét és a publikálás évét 
használják, az irodalomjegyzék sorszámaival törté
nő hivatkozások nem megfelelőek.

Az irodalomjegyzéket kérjük a Magyar Geofizika 
33. évf. 2.-3. számában vagy az ennél későbbi szá
mokban megjelent irodalomjegyzékek formai mintá
jára összeállítani

A cikkek íróinak a fentieken túl javasoljuk, hogy 
a FIRST BREAK című folyóirat 10. kötetének 10. 
füzetében (1992. október) a 364. oldalon található

„Guidance for Authors” című útmutatót is olvassák 
el. A jelzett útmutató nagyon jól foglalja össze a 
szakcikkeknek a Magyar Geofizikában is kívánatos 
formai követelményeit.

3. / Jelentős segítséget jelent a szerkesztőségnek, 
ha a szerző, illetve a szerzők a kézirat anyagátfloppy 
lemezen WORD 5.0 formátumban is át tudják adni

4. / Jelentős segítséget jelent a szerkesztőségnek, 
ha a szerző, illetve szerzők a kéziratot a szakterület 
egy elismert szakemberével lektor áltatják és mellé
kelik a kézirathoz a írásos lektori véleményt is.

★  * *

A szakcikkek mellett az Egyesület hírein túl az 
olyan szervezetek híreinek is, amelyekkel Egyesüle
tünk szorosabb kapcsolatban van, külön rovatot sze
retnénk fenntartani. Erre példa a már 1992-ben elin
dított EAEG rovat. Hasonló rovata lehetne az 
SPWLA-nak vagy az EGS-nek is, amennyiben a 
mélyfúrási, illetve az általános geofizikával foglal
kozó kollégáink ezt igényelnék. Természetesen, ha 
valóban igénylik, akkor az aktuális híranyag időre 
történő összeállításának munkája rájuk hárul. Kérjük 
az SPWLA Chapter illetve az Általános Geofizikai 
Szakosztály tagjait, hogy ezt gondolják végig és ha 
értelmét látják, jelöljenek valakit a szerkesztőségbe, 
aki a megfelelő híranyag időre történő szolgáltatá
sát vállalja.

Végül szeretnénk itt megint emlékeztetni az előző 
számban már közzétett kérésünkre. Kérjük kollégá
inkat, hogy a különböző nagyobb létszámú geofizi
kust foglalkoztató cégek, intézmények helyzetéről, 
illetve az egyes régiókban a geofizikai munkahelyek 
sorsáról folyamatosan tájékoztassanak bennünket, 
hogy Egyesületünk tagjai egy nagyjából aktuális 
helyzetképpel rendelkezhessenek.

Tisztelt Kollégák, továbbra is várjuk tudósításai
kat, beszámolóikat.

A szerkesztőség
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