
Lapunk megjelenését támogatják:

Tisztelt Kollégák!

Tekintettel arra, hogy a Magyar Geofizikusok Egyesüle
tének folyó év április 3-i közgyűlésén a közhasznú szerve
zetté válással kapcsolatos alapszabály-módosítás sok időt 
vett igénybe, nem nyílott lehetőség arra, hogy a tagság az 
egyesület más aktuális kérdéseihez is hozzászóljon, ezért a 
Magyar Geofizika helyzetét és gondjait, bár eredetileg ott 
készültünk erre, az alábbiakban ismertetjük Önökkel:

— Legfontosabb közlendőnk az az igen sajnálatos hír, 
hogy a MÓL Rt., amely eddig a Magyar Geofizika leg
főbb támogatója volt, úgy döntött, hogy az eddigi mó
don nem támogatja tovább a lapot. Ez, természetesen, 
nem jelenti a lap megszűnését, de mindenképpen egy, a 
Magyar Geofizikára alkalmazott ,3okros-csomagot” 
tesz szükségessé. Ezért minden kedves szerzőnket kérjük, 
hogy cikkeiket tömören fogalmazzák és csak a legszük
ségesebb ábrák és formulák közlésére szorítkozzanak.
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—  Bejelentjük, hogy az Egyesület Tudományos és Oktatási 
Bizottságának kezdeményezésére a Magyar Geofizika 
szakcikkeit a jövőben minden esetben lektoráltatni fog
juk, vagyis a lap az 1998. évi 1. számtól kezdve lektorált 
szaklappá válik. Ez az eddigi 2-5 hónapos átfutási idő
ket becslésünk szerint 4—6 hónapra fogja növelni, ami 
azonban a nemzetközi publikációs gyakorlatban még 
mindig igen rövid átfutási időnek számít. Erre azért van 
szükség, m a i ha megtekintik a lap évfolyamainak ne
gyedik, évzáró számaiban közölt statisztikáinkat, akkor 
látható, hogy a lapban közölt szakcikkek többségükben 
az egyetemekről származnak, az egyetemeken viszont 
csak lektorált szaklapokban megjelent cikkekért jár 
kredit pont, vagyis, ha a lap nem kívánja elveszteni 
szakcikkeinek többségét, akkor lektorált szaklappá kell 
válnia. A lektori teendők ellátásában a Tudományos és 
Oktatási Bizottság felajánlotta segítségét, amit örömmel 
elfogadtunk.
Fenti bejelentéseink közül az elsőhöz további, immár 

személyes megjegyzést és kérést is szeretnék ffizni:

Ismét az évzáró statisztikákra hivatkozva, feltűnő, hogy 
az utóbbi években az olajiparban dolgozó tagtársaink pub
likációs tevékenysége, amely 1990-91 -ben még egyesületi 
szinten a legmagasabb és számarányuknak megfelelő volt, 
évről évre hogyan csökken. Ez is hozzájárulhatott ahhoz, 
hogy a MÓL Rt. nem látja már indokoltnak a lap anyagi 
támogatását. Tisztelettel kérem az olajiparban dolgozó 
tagtársaimat ennek alapos végiggondolására. Kétségtelen, 
hogy a publikálás többletterhet jelent az amúgy is nagyon 
elfoglalt szakemberek számára, és számos nehézséggel is 
meg kell küzdeni egy cikk elkészítése során. Jó lenne 
azonban, ha az egyesületi életben mindenhol, a vezetéstől a 
publikálásig, megfelelő arányban lennének jelen a geofizi
ka különböző szakterületeinek művelői. Egyesületünknek a 
rendszerváltást követő kivételesen jó helyzetét az a — 
rendszerváltást közvetlenül megelőző időkben hivatalban 
lévő — vezetősége alapozta meg, amelyik mindig 
különösen ügyelt az ilyesfajta egyensúlyra. Sáfárkodjunk 
jól az örökséggel!

Bodoky Tamás

MGE
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Idei közgyűlésünket 
soros elnökünk, Pályi 
András nyitotta meg. 
Meleg szavakkal kö
szöntötte az egybe
gyűlteket, majd meg
állapította, hogy a köz
gyűlés összehívása az 
Alapszabály és az Ügy
rend előírásainak meg
felelően történt.

Néma felállással 
vettünk búcsút az el
múlt évben eltávozott 

Kiss Emil Zoltán, N éczin  Elemér, Szabó  Margit, 
Trócsányi Gábor, Lantos Miklósné Hatolkay  Judit és 
Tárcsái György tagtársainktól.

Ezzel kezdetét vette a közgyűlés hivatalos része. Az el
nökségből ezúttal hiányzott a második alelnök. O rmos 
Tamás éppen az Egyesületet képviselte a Deutsche Geo
physikalische Gesellschaft hasonló rendezvényén, onnan 
küldte el jókívánságait és hozzászólásait, melyeket időn
ként idézni fogunk.

Közgyűlésünket jelenlétével megtisztelte Hajas József, 
a MTESZ Ellenőrző Bizottságának elnöke a MTESZ kép

viseletében, C sászár  Géza főtitkár a Magyarhoni Földtani 
Társulat részéről, illetve Br ezsn yánszky  Károly alelnök, 
szintói a Földtani Társulat részáől; továbbá az Egyesület 
jogi tagjainak részáől PÁL László, a MÓL Rt. elnöke, 
Szűcs István, a Geopard Kft. ügyvezető igazgatója, Lipták  
Ernő, a Geoinform Kft. ügyvezető igazgatója; valamint 
Bo do ky  Tamás, a Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizi
kai Intézet igazgatója, Farkas István, a Magyar Geológiai 
Szolgálat főigazgatója, Varga  Péter, az MTA Geodéziai és 
Geofizikai Kutató Intézetének igazgatója és Szanyi Béla, a 
Coastal Magyarország Kft. igazgatója olyan cégek képvi
seletében, amelyek különböző okok miatt nem jogi tagja
ink, de igen jelentős anyagi támogatásban részesítik az 
Egyesületet. Az elnök külön köszöntötte Jan Séf ara  pro
fesszort, a Pozsonyi Egyetem Geofizikai Tanszékének 
vezetőjét.

A napirend elfogadása után Pályi András az elmúlt egy 
év munkájáról, tevékenységáől szólt néhány szót. Megkö
szönte az elnökség minden tagjának, a területi csoportok
nak és a szakosztályoknak, az elnökség mellett működő 
bizottságoknak és az apparátusnak azt az áldozatos munkát, 
amelynek számos jelét minden tag tapasztalhatja, amikor 
egy-egy rendezvény vagy egyéb esemény kapcsán közvet
len közelébe kerül az egyesületi életnek. Úgy tűnik, mintha 
felszálló ágban lenne az Egyesület. A taglétszámunk tény-

Az elnök beszámol
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