
rek meghatározásának lehetőségeire. E kérdések
ben végzett munkáját a témakörben írt cikkei is 
igazolják.

1980 óta folyamatosan meghívott előadó a Mis
kolci Egyetem Geofizikai Tanszékén, ahol a mély
fúrási geofizika oktatásában vesz részt.

Irodalmi tevékenysége is széleskörű. Geofizikai 
tárgyú szakcikkei mellett „alapító” tagja az 1969-től 
rendszeresen megjelenő Kőolaj Földgáz című 
folyóiratnak. A folyóirat, amelyet a ffeibergi bányá
szati egyetem németül is kiad, a szénhidrogének 
kutatásához és termeléséhez kapcsolódó iparágak 
fejlődésével foglalkozó tanulmányokat, bibliográfi
ákat közöl. Ebben a Mélyfúrási geofizika c. fejezetet 
szerkesztette és állította össze sok éven át, egészen 
1985-ig. Ez a kiadvány az Országos Magyar Bá
nyászati és Kohászati Egyesület egyik legsikeresebb 
vállalkozását jelentette. Az Országos Magyar Bá
nyászati és Kohászati Egyesület Kőolaj-,

és Vízbányászati Szakosztályának éves vándorgyű
lésein rendszeresen szerepelt (legutóbb 1996-ban, 
Tihanyban is), előadásaival ráirányítva a figyelmet 
a fluidumkutatás és a geofizika fontos és fenntar
tandó kapcsolódásaira.

Működött korábban a Magyar Tudományos Aka
démia pécsi, később veszprémi akadémiai bizottsá
gában, ezek területi bizottságainak geofizikával 
foglalkozó szervezeteiben jelenleg is tevékenyke
dik.

Ilyen egyszerű. Csak ennyi mindent és ilyen 
színvonalon kell csinálni, akkor az Elnökség sikere
sen tudja tagtársainkat javasolni MTESZ kitüntetés
re és a jelöltnek már más dolga nincs is, mint egy 
ünnepélyes alkalommal átvenni a megérdemelt 
kitüntetést. Ez történt Ali bátyánk esetében is és 
ehhez szívből gratulál az egész tagság.

Az Elnökség nevében Pályi András

MEGJELENT A TUDÓSLEXIKON
(a M TESZ főigazgatójának tájékoztatása)

Dr. N a g y  Ferenc főszerkesztő gondozásában el
készült a történeti Magyarország területén élt és 
alkotó, illetve itt született vagy tanulmányokat 
folytató — esetleg tevékenységét más országban 
végző — kiemelkedő személyiségeket bemutató 
alkotás, a Tudóslexikon.

A lexikont a MTESZ Szövetségi Tanács és a Tudo
mány- és Technikatörténeti Bizottság tagjai — igény 
esetén — 50%-os, az egyesületi tagok pedig 20%-os 
kedvezménnyel vásárolhatják meg a Conference 
Tours Kft.-nél (Budapest, V., Garibaldi utca 1.) A 
Tudóslexikon kedvezmény nélküli ára 5600 Ft.

Verő László

KÖZÉP-EURÓPAI GEOFIZIKAI FOLYÓIRAT

Mintegy két éve, a közép-európai geofizikai 
egyesületek vezetőinek budapesti találkozóján me
rült fel először a gondolata annak, hogy az eddigi 
nemzeti, angol nyelvű geofizikai folyóiratok helyett 
talán jobb lenne egyetlen, közös lapot indítani.

A Geophysical Transactions anyagi természetű 
nehézségei mindannyiunk előtt ismertek és talán 
mondanunk sem kell, hogy Közép-Európában ezen 
a téren nem állunk egyedül. Ausztriában nincs 
önálló geofizikai folyóirat, de egy jó lapot ők is 
szívesen támogatnának. A budapesti találkozón 
mindannyian úgy gondoltuk, hogy egy közös kö
zép-európai geofizikai lapra (Central European 
Geophysical Journal) talán jobban odafigyel majd a 
nyugati világ.

A folyóirat költségeit a résztvevő egyesületek 
közösen fedeznék, a beinduláskor elsősorban cseh- 
magyar együttműködésre lehet számítani.

Időközben két fejlemény történt:
1. Az egyesületek képviselői — cseh, magyar, 

román, szerb és szlovák résztvevőkkel — előzetes 
szerkesztőbizottságot alakítottak. A főszerkesztő 
Lubomir POSPISIL (Cseh Köztársaság), aki nemré
gen indított egy új cseh folyóiratot, és ismeri az 
ilyenkor felmerülő nehézségeket. Magyar részről 
HEGYBÍRÓ Zsuzsanna (a Geophysical Transactions 
szerkesztője), Romániából Dumitru IOANE venne 
részt a 3 tagú szerkesztőség munkájában. A szer
kesztőbizottság elnöke szintén magyar, Sz a r k a  
László.
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2. A cseh, a szlovák és a magyar geofizikai egye
sület vezetősége döntést hozott a kezdeti támogatás 
összegének átutalásáról. (A szándéknyilatkozat már 
a többi résztvevőtől is beérkezett.)

A legfontosabb feltétel: a színvonalas elméleti és 
gyakorlati, a térséghez kapcsolódó geofizikai cik
kek még hiányoznak. Ez a felhívás éppen azért 
született, hogy a Magyar Geofizikusok Egyesülete 
tagjainak figyelmét felhívjuk az új publikálási le
hetőségre.

A kéziratoknak nemzetközi érdeklődésre számot 
tartó eredményt kell tartalmazniuk, és kötődniük 
kell térségünkhöz. Formai alapkövetelmények:

maximum 10 oldal terjedelem, Winword-kompati- 
bilis szövegszerkesztő formátum, jó minőségű áb
rák (ha kell, lehetnek színesek is,) 3 kinyomtatott 
példány, angol nyelvű szöveg. További részletekről 
HEGYBÍRÓ Zsuzsanna ad felvilágosítást. Az első 
füzetbe szánt cikkeknek április közepéig be kell 
érkezniük az egyesületbe. Az első füzet még az idén 
megjelenne.

A Central European Geophysical Journal 
megszületése és jövője a szerzőkön, azaz Önökön 
múlik!

Hegybíró Zsuzsanna, Szarka László

TALLÓZÁS A SZAKÉRTŐI ENGEDÉLYEK KÖRÜL

Minisztériumi hatáskörű intézmény, köztestület, 
tudományos egyesület által kibocsátott szakértői 
engedélyek léteznek még ma is, amelyek között 
nem könnyű az eligazodás. Esetünkben - amelyet 
elemezni szeretnék — a szakma a geofizika, a felső
szintű szerv a Magyar Geológiai Szolgálat 
(MGSZ), a köztestület a Magyar Mérnöki Kamara 
(MMK) és a tudományos egyesület a Magyar Geo
fizikusok Egyesülete (MGE). Igen sok kollégánk 
rendelkezik az egyik vagy másik, vagy akár több 
szervezet által kiadott engedéllyel, és kevesen látják 
tisztán az ezek közötti összefüggéseket, kapcsolato
kat: lehet, hogy törvényileg sincs még teljesen tisz
tázva a helyzet, vagy nem eléggé közismert a törvé
nyi értelmezés...?

Az alábbiakban megpróbálom összefoglalni 
egyesületünk tagjai számára az általam jelenleg 
ismert tényeket.

1. Az MGSZ a Földtani Kutatás c. negyedévi 
folyóirat XXXIV. évfolyamának 4. számában 
(1997. IV. n.) közzétette a földtani szakértői enge
délyekről szóló tájékoztatóját és névjegyzékét. A 
szakterületek a következők:
01) Földtan (általános)
02) Geofizika
03) Szilárd ásványi nyersanyagok földtana
04) Szénhidrogénföldtan és mélységi vízföldtan
05) Építésföldtan és mérnökföldtan
06) Gazdaságföldtan
07) Vízföldtan

Az MGSZ a fenti engedélyeket a szakértői mű
ködéssel kapcsolatos egyes kérdések szabályozásá
ról szóló, jelenleg is hatályos 24/1971. (VI. 8 .)

Korm. rendeletnek a hivatásszerű szakértői tevé
kenységről szóló l.§ (3) bekezdése (földtani szak
értői engedélyek) alapján adja ki. Az engedély 5 év
re szól, költsége 500 Ft, a névjegyzékbe vétel in
gyenes.

2. Az 1996. évi LVIII. kamarai törvény, valamint 
több későbbi kormány- és minisztériumi rendelet 
alapján végzi az MMK a mérnöki tervezői, vezető 
tervezői és szakértői engedélyek minősítését, nyil
vántartását és a névjegyzék vezetését. Ez a névjegy
zék évente jelenik meg az aktuális adatokkal. Az 
MMK-n belül a geofizika szakma (a létező 19 db 
szakmai tagozat közül) az alábbiak munkájában 
lehet érdekelt:

Környezetvédelmi tagozat 
Gáz- és Olajipari tagozat 
Geotechnikai tagozat 
Szilárdásvány-bányászati tagozat

Aki tehát a fenti szakmákhoz kapcsolódóan akar 
geofizikusként mérnöki tervezői, vezető tervezői 
vagy szakértői véleményt készíteni (amely a mű
szaki tervdokumentáció részét képezi), az csak az 
MMK engedélyével teheti ezt.

Példaként — mivel magam csak ennek a tago
zatnak munkájában vagyok járatos — ismertetem a 
Geotechnikai tagozat (tervezett) szakterületeit:
GT 1. Geotechnikai tervezés / kárvizsgálat

1.1. földművek, sziklaművek
1.2 . alapozás, megtámasztó szerkezetek, víz

telenítés
1.3. föld alatti műtárgyak
1.4. (összetett) talajszerkezetek
1.5. a környezetvédelem geotechnikai kérdései
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