
Tisztelt Kollégák!

Ha kézbe veszik szakmánk világlapjainak egyikét, 
például a „Geophysical Prospecting”-et, akkor a bo
rítólap belső oldalán egyebek közt a következő szö
veget találják:

„The Association, the Editor and the publisher 
cannot be held responsible for the opinions given and 
the statements made in the articles published in the 
journal the responsibility resting with the authors. ” 

Más lapok ugyan másként fogalmazzák ezt meg, 
de a lényege minden megfogalmazásnak ugyanaz és 
erre most a Magyar Geofizikával kapcsolatban is 
nyomatékosan fel szeretnénk hívni mind a szerzők, 
mind az olvasók figyelmét:

A szerkesztőség nem cenzúra! A vállalt (és eddig 
be is tartott) átfutási idők mellett nem vagyunk képe
sek rá és nem is akarjuk felvállalni, hogy a közlésre 
leadott cikkek adatainak, illetve állításainak helyes
ségét vagy publikálhatóságát ellenőrizzük.

A lapban anonym írások nem jelennek meg, kivé
tel nélkül minden megjelenő cikk vagy híranyag 
esetében név szerint feltüntetjük a szerzőt, illetve azt 
a személyt, aki az anyagot megjelentetésre leadta. A 
megjelenő írások tartalmáért egyedül a szerzők, il
letve az anyag megjelentetését kérők a felelősek 

A gyakorlatban ez többek között azt jelenti, hogy 
olyan adatok vagy kutatási eredmények esetében, 
amelyeket még korábban sehol sem közöltek, az 
adatok vagy eredmények tulajdonosától a közléshez 
szükséges engedélyeket a szerzőknek kell beszerez
ni. A szerkesztőség minden leadott cikk esetében 
eleve feltételezi annak jogszerű közölhetőségét.

A jövőben követni fogjuk az ismert szaklapok 
példáját, és a belső borítón mi is feltüntetjük, hogy a 
lapban megjelenő cikkek adatainak és állításainak 
helyességéért, illetve közölhetőségéért a felelősséget 
kizárólag a szerzők viselik.

Bodoky Tamás

MGE 22. Vándorgyűlés

Nagykanizsa, 1993. szeptember 9-11.

Az MGE Elnöksége 1993-ban Nagykanizsát vá
lasztotta a vándorgyűlés helyszínéül és a rendezés
ben a múlt évben alakult Szénhidrogén Szakosztály 
aktív közreműködésére számított. Témája szerint a 
vándorgyűlés a szakmaközi integráció eredményeit 
kívánta bemutatni, a szokásos rendezvényi kereteket 
kibővítve egy szélesebb körű szakmai bemutatóval.

A szervezés kezdeti szakaszában 120 fő részvéte
lére számítottunk, ez a regisztrációs adatok alapján 
végül 163 főre növekedett.

A résztvevők 71%-a az olajipar szakembereinek 
köréből került ki.

A második legnagyobb csoporttal, 30 fővel az 
ELGI képviseltette magát, ami 18,6%-nak felel meg. 
A fentieken kívül általában a kisebb cégek, vállalko
zások 1-2 fővel vettek részt. A kiállításnak köszön
hetően 5 fő fizetett külföldi résztvevő is volt.

Az eredeti elképzelések szerint egy Workshop-ra 
is sor került volna a Cadserver Kft. közreműködésé
vel, a 3D-s sztratigráfiai modellezés témakörében. 
Ez végülis elmaradt, mert a houstoni Stratamodel az 
utolsó héten visszalépett.

A rendezvény színhelyéül Nagykanizsa új színhá
zát választottuk. Az előadások a színház kamarater
mében, a poszterek és a kiállítás a színház előterében 
voltak.

A szóbeli előadások látogatottsága volt a legna
gyobb, ez kissé talán még a poszterek és a nagyon 
érdekes kiállítás rovására is ment.

A színház esztétikailag is megfelelő keretéül szol
gált a vándorgyűlésnek, a résztvevők láthatóan jól 
érezték magukat.

A rendezvényt BARDÓCZ Béla nyitotta meg. A 24 
előadás témái a következőképpen oszlottak meg:

4 előadás — Integrált geofizikai kutatások
2 előadás — Általános témák
4 előadás — Regionális kutatások
4 előadás — Szeizmikus kutatások
1 előadás — Mélyfúrási geofizika
3 előadás — Környezetvédelmi geofizika
1 előadás — Vízkutatás
1 előadás — Légi geofizikai mérések
2 előadás — Stratégia
1 előadás — Adatbázis
1 előadás — Magnetotellurika.
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A nemzetközi gyakorlatnak megfelelően a rendez
vény végén szavazólapokat osztottunk ki a legjobb 
előadás, a legjobb poszter és kiállítás legjobb bemu
tatója kiválasztásához. A leadott szavazólapok szá
ma 37 volt. Korábbi állításunkat igazolja, hogy min
den szavazó nyilatkozott a szóbeli előadásokról, de 
csak 24 a poszterekről és 16 a kiállításról.

A legjobb szóbeli előadás 10 szavazó véleménye 
alapján B o d r o g i Marilla, C s a t ó  Beáta, G u l y á s  
Ágnes, PRÁCSER Ernő, SZILÁGYI Imre (ELGI) előa
dása: Á légi geofizikai mérések alkalmazási lehető
ségei Magyarországon. Második lett 7 szavazattal 
VARHEGYI András (Mecsekurán Kft.) előadása: Kü
lönböző mélyszinti bányákban végzett folyamatos 
radon monitoring eredményei. A legjobb poszter a 
szavazatok alapján NEMESI László, P. DZUPPA, W. 
SEIBERT: Az osztrák—szlovák—magyar Duna- 
program (DANREG) és a Kisalföld geofizikai térké
pezésének eredményei c. munkája lett.

A kiállítás bemutatóira leadott szavazatok ered
ménye a kevés szavazat miatt nem tekinthető meg
bízhatónak. Tény viszont, hogy valamennyi bemu
tató színvonalas volt. Talán a leglátványosabb a 
GEOINFORM Kft. DWL adatgyűjtő rendszere volt, 
amely az olajipari gyakorlatban elterjedt GULTON 
nyomtatón a helyszínen eredményszelvényeket is 
produkált. A külföldi szoftver cégek közül a Scienti
fic Software Intercomp a Workbanch nevű integrált 
rendszerét mutatta be SUN munkaállomáson.

Nagyon komoly munka érződik a MÓL Rt. KTÁ 
adatbázis bemutatója mögött is, amit szintén a lassan 
már olajipari standardnak számító SUN munkaállo
másra installáltak.

Hasonlóan magas színvonalú volt az ELGI, a Geo- 
pard Kft. és a Leoben Research bemutatója is.

A színház előtti parkolóban az ELGI mutatta be a 
környezetvédelmi mérések során alkalmazott fúró és 
szelvényező berendezését.

A rendezvény első napjának végén került sor az 
„Ice-breaker”-re Zalakaroson, a szálláshelyül szol
gáló Hotel Freya-ban, általános jó hangulat közepet
te. A második nap estéjére nem volt szervezett közös 
program. Szombaton szakmai kirándulásra került 
sor, 22 fő részvételével. A nagylengyeli EOR prog
ram felszíni létesítményeit tekintettük meg. Az alkal
mazott technológiát és a biztonsági rendszert TROM
BITÁS Péter olajmémök ismertette. Ezt követően a 
GES Kft.-től bérelt autóbusz Zalaegerszegre vitte a 
társaságot, ahol az Olajipari Múzeumban és a Göcsej 
Falumúzeumban tettünk látogatást.

A rendezvény szervezése során szerzett tapasz
talatokat célszerű lesz a további vándorgyűléseknél 
is felhasználni, mivel általános vélemény szerint a 
rendezvény sikeres volt, és a résztvevők jól érezték 
magukat.

A szervezés során elértük, hogy a rendezvény az 
5 ezer forintos részvételi díj mellett nyereséges le
gyen, és úgy tűnik, hogy az olcsóság nem ment a 
színvonal rovására. (Csak kontrasztként említjük, 
hogy az OMKE október eleji tihanyi vándorgyűlése 
a nem OMKE tagoknak 70 ezer, az OMKE tagoknak 
35 ezer forintba kerül.)

Ábele Ferenc
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