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A GEOPHYSICAL PROSPECTING 
SOPRONI SZERKESZTŐBIZOTTSÁGI ÜLÉSÉRŐL

A Geophysical Prospecting c. folyóirat szerkesztő- 
bizottsági ülését minden évben a fenntartó egyesület, az 
EAGE éves konferenciájához kötődően tartja. A 2005. 
évi madridi ülésen Roy White főszerkesztő — a tagok 
kölcsönös megismerkedését szorgalmazandó — egy 
közös vacsorával egybekötött jövőbeni szerkesztőbizott
sági összejövetelt javasolt. Az ötletet nyomban meg
toldottam azzal, hogy 2006-ban ne Bécsben keresgéljünk 
vendéglátóhelyet, hanem jöjjünk át Sopronba. A részt
vevők támogatandónak (a folyóirat európai jellege hang- 
súlyozásának) értékelték a soproni javaslatot, s így — 
miután az EAGE Council hozzájárult a költségekhez, — 
elkezdődhetett a szervezőmunka.

2006. június 13-án, kedden a Wien Messe előtt 17:30- 
kor (az EAGE délutáni fogadásának végén) szálltunk be 
egy soproni buszba, ahol nyomban kezdetét vette a szer
kesztőbizottsági ülés. Mire a Lajtához értünk, már a fő- 
szerkesztői tájékoztatón is túl voltunk. Ott — a történel
mi Magyarország határánál — egy soproni idegenvezető 
hölgy vette át a mikrofont, aki szép keresztmetszetet 
adott a határvidék történelméről, Sopron és környéke 
természeti és kulturális nevezetességeiről. Sopronban a 
Hűségkúttól a Fő tér és a Templom utca érintésével sétál
tunk a Széchenyi térig. (Ott készült a következő oldalon 
látható fénykép.) A szerkesztőbizottsági ülés a 
Perkovátz-ház különtermében folytatódott: itt vette át a 
főszerkesztői stafétabotot Roy WHlTE-tól Aldo 
VESNAVER. Az este magyaros vacsorával (szürkemarha
pörkölt, kékfrankos, túrós palacsinta) zárult. A 
résztvevőket a soproni busz visszaszállította bécsi szállá
sukra.

Az új főszerkesztő, Aldo Vesnaver fényképes kör
levélben osztotta meg a soproni ülés sikere felett érzett 
örömét a szerkesztőség tagjaival. A vendégek élményei
nek részletezése helyett azonban az Olvasót nyilván a

Geophysical Prospecting működése, és a kéziratok sorsa 
érdekli jobban.

Az EAGE-nak négy folyóirata van: Geophysical 
Prospecting, Near Surface Geophysics, Petroleum 
Geosciences és First Break. A címek önmagukért be
szélnek, és a benyújtáskor érdemes mérlegelni a meg
jelentendő kézirat tematikai hovatartozását. A
Geophysical Prospecting és a Near Surface Geophysics 
közötti választásban a fő szabály az, hogy a Geophysical 
Prospecting a kb. 100 m-es mélység alatti térrész vizsgá
latával foglalkozó cikkeket fogad szívesen. A
felszínközeli mérnökgeofizikai-régészeti-földtani ta
nulmányoknak a Near Surface Geophysics a természetes 
helye, az elméleti újdonságot nélkülöző esettanulmá
nyoké pedig a First Break. (Ez utóbbi — a másik há
rommal szemben — nem tartozik az ún. „impakt 
faktoros” folyóiratok közé.)

A Geophysical Prospectinghez kéziratot a
http://mc.manuscripcentral.com/gp címen az EAGE 
ScholarOne webhelyén lehet benyújtani. A beérkezett 
anyagokat formailag ellenőrzik, majd kör-e-mailben 
értesítik a főszerkesztőt (az Editor-in-Chiefet) és helyet
teseit (a Deputy Editorokat) a beérkezésről. Valamelyi
kük kijelöl egy társszerkesztőt (egy Associate Editort), 
aki két független bírálót (Reviewert) bíz meg a kézirat 
részletes áttanulmányozásával. A határidőket igyekez
nek keményen tartani, de kisebb-nagyobb csúszás min
den fázisban előfordulhat: az emberi feledékenységnek a 
számítógépes figyelmeztetés sem tud korlátot állítani.

A Geophysical Prospectinghez beérkező kéziratok 
színvonala meglehetősen széles skálán mozog, de csak a 
legjobbak jelenhetnek meg. A folyóirat várja a jó minő
ségű kéziratokat Magyarországról is.

Szarka László

Magyar Geofizika 47. évf. 2. szám 49

http://mc.manuscripcentral.com/gp


Balról jobbra: Mike B acon, Lindsey B ennett, John Sunderland , Marco B lomberger, Ali Ozbeck, Szarka László, 
Maurizio Fedi, Ugur Y aramanci, Angus B est, Roy W hite, René-Eduard Plessix, Alan Reid , Dick Ireson, Tim M oser, 

Joyce van  den B urgh, Aldo Vesnaver , Helmut Jakubovicz, Enru Liu, Yanghua W ang , Cséri Katalin idegenvezető 
(A Geophysical Prospecting szerkesztősége jelenleg 39 főből áll. Közülük huszonketten jöttek el Bécsbe,

és tizenkilencen Sopronba)

50 Magyar Geofizika 47. évf. 2. szám


