
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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