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Az elmúlt év karácsonyán virtuális ajándékot kaptak 
azok a tagtársak, akik figyelemmel kísérték (vagy kísér
hették) az Egyesület honlapját. Megszületett az MGE 
honlapjának harmadik változata, és végre van saját, önálló 
honlapcímünk is: www.mageof.hu. Már a honlapcím, 
azaz a domain-név bejegyzés is érdekes történet: a 
www.mge.hu név mögött a Magyar Gépjárműimportőrök 
Egyesülete bújik meg, a www.mge.com a Madison Gas & 
Electric cég honlapjához a havas Wisconsinba vezet, a 
www.geofizika.hu címet 2002-ben geomegás kollégáink 
foglalták le. A www.magyargeofizika.hu honlapcím na
gyon szép lett volna, de a látogatónak mindentől elmenne 
a kedve, ha ilyen hosszú címet kellene begépelnie. Maradt 
tehát a MaGeof, ami magyaros is, meg geofizikus is...
Miért van szükség új honlapra ?

Az Egyesület már 1997-ben felismerte, hogy közön
ségszolgálati és szakmai tájékoztatási céljainak elérésé
hez az elektronikus információközlés, azaz egy önálló 
honlap fontos eszköz. Azóta ez nemcsak természetes, 
hanem bizonyos pályázatok elnyerésének feltétele is 
lett, hogy a civil szervezetnek legyen honlapja, és azon 
nyilvánosságra hozzon bizonyos anyagokat. Először az 
MTA Geodéziai és Geofizikai Intézetének (MTA 
GGKI, Sopron), majd az Eötvös Loránd Geofizikai 
Intézet (ELGI) szerverén kapott lehetőséget honlapjá
nak megjelenítésére. Jelenleg ezek a portálok hozzáfér
hetők, de mind magyar, mind angol nyelvű változataik 
elavultak.

Egy másik tényező akkor merül fel, ha szakmai 
szemmel olvassuk a napisajtót vagy nézzük a televíziót. 
Már hosszú ideje sajnálattal látjuk a szakmai közönség
tájékoztatás és a közoktatás alacsony színvonalát saját 
tudományterületünkön. A tudománytalan vagy alaptalan 
információk visszaszorítására talán az szükséges, hogy 
az Egyesület vállalja az ismeretterjesztés feladatát, és 
erre megkeresse az olcsón megvalósítható, de az olvasót 
hatékonyan befolyásoló módszereket. Azt hisszük, hogy 
egy jól felépített és szakszerűen gondozott honlap erre 
lehetőséget nyújt.

Mind ez ideig az Egyesület elektronikus fejlesztései
nek megvalósításához, így a weblapok programozásához 
külső segítséget nem vett igénybe.
Alapelvek a honlap tartalmára és működtetésére

Figyelembe véve az Egyesület szakmai hagyományait 
és etikai normáit, közönségszolgálati elkötelezettségét és 
a nemzetközi földtudományi társadalom általunk is el
fogadott elvárásait, végül anyagi lehetőségeink korlátos 
voltát, a szükségképpen létrehozandó új honlap elvei
ként az elnökség az alábbiakat fogadta el:

1. A honlapnak legalább kétnyelvűnek kell lennie, első
ként a magyar és angol változatot szerkesztjük meg.

2. A honlapnak tükröznie kell azt, hogy az Egyesület a 
régiókban is működik, emiatt a területi csoportoknak 
önálló felületet kell biztosítani.

3. A honlap elsődleges célja a tagság gyors és olcsó 
tájékoztatása, beleértve a társtudományok egyesületi 
munkájáról szóló tájékoztatást is.

4. A honlap másik fontos célja a nem szakmai (laikus) 
közönség tájékoztatása a geofizika tudományának 
területéről, a tudománytalan/áltudományos nézetek 
visszaszorítása; emiatt három „Kérdezd meg a geo
fizikust” felületet és egy kétnyelvű „Álláspontunk 
szerint” felületet lenne érdemes a jövőben kialakítani.

5. A honlap meg kell hogy feleljen azoknak az elvárá
soknak, amelyeket az Egyesület a külföldi kapcsola
tok és a határon túli magyar szakemberek, ill. a ta
nulóifjúság támogatása terén saját maga elé állított; 
helyet kell majd biztosítani a Kárpát-medencei infor
mációcserének.

6. A honlap jelentős része társadalmi munkában kell, hogy 
megvalósuljon (kihasználva a tagság magas szintű szá
mítógépes tudását), de a dinamikus weblap-programozás 
és a szerveroldali programozás területén külső szolgálta
tók egyszeri igénybevételére van szükség.

7. A honlap szerveréül az Eötvös Loránd Geofizikai 
Intézet hálózati gépe szolgál, kihasználva ennek sza
bad kapacitását.

A honlap, ahogy ma látható...
Nos, ezek után kérjük az olvasót, hogy hívja be szá

mítógépének böngészőjével a www.mageof.hu portált. 
Amit lát, az az egyesületi honlap nyitólapjának a de
cemberben elkészült harmadik próbaváltozata. Már ha 
tényleg a következő oldalon levő képet látja. Mert az 
embernél nincs csudálatosabb, csak a böngészőprogra
mok sokfélesége. Az igazán profi programozó meg tudja 
úgy csinálni a honlapját, hogy az mindegyik böngésző
vel, minden képernyőn élvezhető legyen. Jelen esetben 
ez távolról sem igaz, például a Mozilla böngészővel nem 
jelennek meg a szalagcímek...

Reméljük, az Egyesület adatai mellett sikerült fel
ismernie, hogy az ország egyik mágneses térképét látja a 
háttérben. Kiss János és munkatársai térképe igazában 
azért került ide, mert egyedül ennek a térképnek a szín
világa illik a kék háttérhez, amely viszont az egyesületi 
embléma színével kellett, hogy egyezzen...
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Menjünk lejjebb. A nyitólapon választhatunk, hogy ango
lul vagy magyarul kívánunk-e a magyar geofizikusok életé
ről informálódni. Bár az angol variációban is van bőven 
olvasni (és javítani) való, a magyar nyelvű rész gazdagabb, 
frissebb, talán hibátlanabb. A jobb alsó sarokban három 
,Jdrályvágányt” helyeztünk el: ezekre kattintva, közvetlenül 
azokra az oldalakra ugorhatunk, amelyek a honlap rendsze
res látogatóit érdekelhetik: a naprakész rendezvénynaptárra, 
a friss hírekre és az Egyesület közleményeire.

Tételezzük fel, hogy a látogató az alább látható magyar 
nyelvű kezdőlapot nyitja meg. Ez (és majdnem mindegyik 
további lap) három részre tagolódik. A baloldali hasáb a 
menüoszlop: innen a megfelelő fejezetekre (rovatokra) 
lehet kerülni. A fejléc mindegyik lap tetején megjelenik, 
jelezve a látogatónak, hogy hol is jár a böngészőjével. A 
fejlécben levő szalagcím egy-két időszerű dologra hívja fel 
a látogató figyelmét: ha szükséges, ezt hetente cseréljük.

A z  E g y e s ü l e t  b e m u ta tk o z ik

A Fold fizikájának tudománya és az ásványi nyersanyagok fizikai módszerekkel történő keresésének 
tudománya (ez a geofizika) fiatal tudomány. Mi, magyar geofizikusok, buszkék vagyunk arra, hogy az 
első gravitációs (a Fold nehézségi erejét mérő) nyersanyagkutató műszert magyar tudós (báró Eötvös 
Loránd) szerkesztette, a világon először Magyarországon mutattak ki geofizikai eszközzel olajmezőt 
(Egbell, 1916) és a világ első (1907) gyakorlati geofizikai intézete az Eötvös Loránd Geofizikai Intézet 
ELGI fa kezdetekről lásd a történeti áttekintést).

A Magyar Geofizikusok Egyesülete (MGE) 1954 ben alakult, azóta élveztük és megszenvedtük a 
történelmi változásokat (lásd az ötvenéves jubileum alkalmából írt visszatekintést). Ezen a honlapon 
ismertetjük az egyesület szervezeti felépítését és alapdokumentumait, bemutatjuk helyi 
szervezeteinket. Beszámolunk szakmánk, tudományunk és szaktársadalmi életünk eseményeiről, 
hirdetjük saját és társegyesületeink programjait. Ismertetjük lapunk, a Magyar Geofizika tartalmát (és 
a szakmába vágó más folyóirattartalmakat is). Mindezek természetesen nem elegendőek szakmánk 
társadalmi helyének megőrzéséhez. Ez a honlap nem csak a geofizikusoknak szól: ha diák vagy,

д tehetségünk szerint válaszolni fogunk. Ha Ön érdeklődik tudományunk álláspontja 
iránt: keresse meg honlapunkon cikkgyűjteményünket és álláspontjainkat, kérje munkatársaink 

véleményét. Ha a nyersanyagkutatásban, a környezetvédelemben, a katasztrófa elhárításban vagy a 
mérnöki munkában van szüksége geofizikai műveletekre, mint korszerű, gyors és olcsó eljárásokra, az 
Egyesület szakmai tanácsot és közvetítést ajánl fel.

Nosza, bongésszenbongéssz anyagainkban. Ha ez hasznos lesz: örömünkre szolgál. Ha htbát talál, vagy 
kiegészítést keres: írjon nekünk. A honlap: névjegy és tankönyv "Amit ha figyelemmel néztek végig,
Pótolja hu szorgalmunk gyengeségeit!" (Shakespeare)
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Vegyük sorba a fejezeteket (a lap rovatait). A SZER
VEZET az egyesület belső felépítését, alapszabályát, etikai 
kódexét tartalmazza, megadjuk tisztségviselőinket, tagnév
sorunkat (sajnos, ez még nem naprakész), kitüntetéseinket 
és kitüntettjeinket; itt mutatjuk be a Magyar Geofiziku
sokért Alapítványt is. A CSOPORTOK rovat az Egyesület 
szakosztályait, területi csoportjait lenne hivatva bemutatni 
(reményeink szerint nemsokára bővebben). A PROGRAM
JAINK rovatot, mint már említettük, közvetlenül is el lehet 
érni, mert ez ismerteti saját és társszervezeteink rendezvé
nyeit (időrendi sorrendben). Minden rendezvényről szán
dékunk szerint részletes információkat lehet látni, vagy 
úgy, hogy megadjuk a rendezők honlapcímét, vagy úgy, 
hogy mellékeljük a kapott körlevelet. A már múlt idejű 
rendezvényeknek is utána lehet nézni: az archívumban 
megőrizzük a vonatkozó anyagot.

A HÍREINK rovat, reméljük, közkedvelt, gyakran láto
gatott és sok mindenki által írt fejezet lesz. Itt az Egyesület 
életéről szóló beszámolóknak van helyük, de teret kívánunk 
adni a szélesebb szakmát érdeklő anyagoknak is. Mivel itt 
minden anyag a szerző nevével fog megjelenni, a szerkesz
tő a beérkező anyagon tartalmi változtatást nem végez, 
minden szerző viseli a felelősséget a saját anyagáért. Talán 
már az eddig feltöltött anyagokból is látható, hogy milyen 
tág lehetőség nyílott meg előttünk: színes képanyagot, 
előadások teljes PowerPoint prezentációját könnyen és 
gyorsan tudunk tálalni (várjuk, hogy legközelebb hang- és

mozgókép-állományt küldjön be valaki, ezt is mellékelni 
tudjuk...). A már nem friss hírek az archívumba kerülnek, 
visszakereshetők.

LAPUNKBÓL. Itt a Magyar Geofizika című lap (az
az, amelyet most Ön olvas) számainak tartalomjegyzékét és 
a cikkek tartalmi kivonatát adjuk meg, fordított idősorrend
ben (vagyis az éppen nyomdában levő szám van legfelül, 
mintegy ízelítőként). Most csak néhány számot dolgoztunk 
fel, de szándékunk szerint fokozatosan szerét ejtjük a ré
gebbi számok ismertetésének is. A lap főszerkesztőjével, 
dr. Bodoky Tamással egyetértettünk abban, hogy nemcsak 
a tartalomjegyzéket, hanem az elektronikusan rendelkezés
re álló teljes lapanyagot is érdemes feltölteni a szerverre: ez 
technikailag nem megvalósíthatatlan, és bizonyára hasznára 
válna kollégáinknak.

A KÖZLEMÉNYEK rovatban az Egyesület elnökségé
nek, vagy egyes szervezeti egységeinek közérdekű kérései, 
közleményei láthatók. Itt helyezzük majd el az elnökségi 
ülések határozatait, ez lesz a helyük a közgyűlésre elő
terjesztett anyagoknak.

Az ÍRJ(ON) NEKÜNK rovat, be kell vallanunk, a szer
kesztő kedvence, hiszen éveken át valami hasonló (és viszony
lag forgalmas) rovatot gondozott a Magyar Geológiai Szolgá
lat honlapján. Itt szeretnénk eleget tenni az Egyesület közön
ségszolgálati és ismeretterjesztő kötelezettségének: válaszo
lunk a laikus olvasók kérdéseire.

Nos, ilyen rovatokat tartalmaz az Egyesület újjáalakított 
magyar nyelvű honlapja. Az angol variáció (ld. fent), mint 
már említettük, egy kicsit kevesebb anyagot tartalmaz. 
Amely anyag vagy dokumentáció angolul rendelkezésre 
állt, azt feltöltöttük a szerverre, de a magyarról angolra 
való fordításnak nem kezdtünk neki. Nagyrészt teljes a 
szervezet rovata (ORGANISATION), a magyarhoz hason

lóan hiányos a csoportok (COMMITTEES) rovat, viszont 
majdnem teljesen párhuzamos feltöltöttségű a rendezvé
nyek rovat és a Magyar Geofizika ismertetése (EVENTS és 
FROM OUR JOURNAL).
Hogyan tovább?

Sok gondolkodás után alakult ki a honlap formája és tar
talma, de sem a megjelenést, sem a közölt anyagokat nem
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tartjuk véglegesnek. A további technikai fejlesztéshez se
gítséget adhat a Nemzeti Civil Alapprogram civil szolgálta
tó, fejlesztő és információs kollégiuma által kiírt pályázat 
megnyerése. Ebből többek között az Egyesület titkárságán 
a weblapfejlesztést lehetővé tevő új szoftver beszerzését, 
valamint a szerveroldali dinamikus weblapfejlesztést és a 
távoli hozzáférés megvalósítását tervezzük. Az Egyesület 
tagságától a következő területeken várunk segítséget:
a) Technikai elemek. Ez a honlap jelenlegi formájában a 

Microsoft Office FrontPage szerkesztővel készült, és 
csak igen minimális mértékig használ „dinamikus” ele
meket (élőgombokat, appleteket). A jövőben látványos 
és hatékony elemeket is szeretnénk használni a lapok 
változatossá tételéhez. Ehhez keressük a segítőkész kol
légákat.

b) Tartalmi bővítés. A honlap nagyrészt „hozott anyagból”, 
a rendelkezésre álló dokumentációkból készült (főleg az 
angol verzió hiányos). Várunk olyan állományokat, 
amelyek a honlap tartalmát gazdagabbá, információdú- 
sabbá teszik. E téren a területi szervezetek közreműkö
dése elengedhetetlen (lásd alább). Ha van régi fényké
pük, térképük, kérjük, hozzák be az Egyesület titkársá
gára, vagy a honlap szerkesztőségébe, az ELGI 3. eme
letén. A régi anyagokat lemásoljuk, és azonnal visszajut
tatjuk!

c) Az Egyesület új honlapján nincsenek kellőképpen képvi
selve a területi szervezetek — ennek oka az, hogy az 
eredeti tervek szerint is a csoportoknak saját maguknak 
kell szolgáltatniuk a rájuk vonatkozó állományokat. Az 
erre vonatkozó tervek a következők:
— a honlap szerkezete önálló lapokat biztosít minden 

egyes területi szervezetnek (és a többi bizottságnak, 
egységnek is); a területi szervezetek által előállított 
állományok (működés, történet, friss hírek, tervek) ily 
módon kevés munkával tölthetők fel az egyesület 
honlapjának helyet biztosító ELGI szerverre;

— célszerűnek látszik, hogy a területi szervezet jelöljön 
ki vagy válasszon meg egy „honlap-levelezőt”, aki 
kellő elhivatottsággal és gyakorlattal rendelkezik a 
saját honlaprész gondozásához; bizonyos gyakorlási

idő után a honlap-levelező saját hozzáférést kap a 
honlappal végzett műveletekhez, azaz önállóan ala
kíthatja saját csoportjának elektronikus megjelenését, 
és késedelem nélkül adhat tájékoztatást rendez
vényeikről.

— minden területi szervezetnek törekednie kell arra, 
hogy saját honlapja a saját körzetének (régiójának) 
honlapjaihoz illesztve (csatolva) legyen.

Végig kell gondolnunk a folyóirat és a honlap viszonyát 
is. A honlap gyorsabb és színesebb megjelenést biztosít, 
sokkal olcsóbb, de nem lehet levenni a könyvespolcról és 
nem mindenki tudja elérni. A honlapot sokan tudják egy
szerre szerkeszteni, ennek sok előnye és néhány hátránya 
lesz. A jövőre vonatkozólag talán hasznos elolvasni Ugur 
YARAMANClnak, a Near Surface Geophysics szerkesztőjé
nek sorait a lap elektronikus kiadásáról (First Break 24, p. 
3, 2006. február, rövidítve): „ ... a cikkek elektronikus 
terjesztése gyorsan növekszik, és valószínűleg csak idő 
kérdése, hogy ez szabványossá váljon, és nagymértékben 
helyettesítse a nyomtatást. Ennek ellenére a nyomtatott 
példányok nem tűnnek majd el teljesen, mivel még vannak 
előnyeik, és sok olvasónak ez jobban megfelel. ”

Ami még fontosabb: úgy gondoljuk, hogy a honlap 
némiképpen megváltoztatja majd az Egyesület informá
cióáramlási szokásait is. Annak érdekében, hogy az Egye
sület korszerű és a magyar geofizikusokat képviselő el
sődleges érdekvédelmi szervezetté fejlődjék, ahhoz szük
séges a gyors és olcsó belső információáramlás, valamint 
nyitottságunk a laikus közönség felé. Mindezt meg kell, 
hogy előzze az, hogy egyesületünk tagjai, ha tehetik, 
tegyék a kedvencek listájára a www.mageof.hu címet.

Végezetül: a honlap szerkesztője még egyszer elismeri, 
hogy a honlap anyagának túlnyomó része mások által írt 
dokumentumokból született. A szerkesztés, a szövegellen
őrzés és a feltöltés munkájában Zelei Tamás, V erő 
László, Hegybíró Zsuzsanna, Pattantyús-Á. Miklós és 
Tóth Lajos segítségét köszönöm.

Kakas Kristóf
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