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A Balkán Geofi zikai Kongresszusról

Amint azt a Magyar Geofi zika előző számában már ismer-
tettük, idén ősszel, október 3. és 6. között Egyesületünk 
szervezi a Balkán Geofi zikai Társaság (Balkan Geophysical 
Society) háromévenként esedékes kongresszusát (BGS2011). 
Folyik a szervezés, új és még újabb feladatokkal szembesü-
lünk. Angol nyelvű honlapunkra (www.bgs2011.hu) foko-
zatosan kerülnek fel az ismertetők és a jelentkezési lapok, a 

magyar nyelvű honlapon (amely a www.mageof.hu címen 
érhető el) a hazai közönségnek szóló előzetes információk 
olvashatók (például a program). Az alábbiakban olvasóink 
és a hazai földtudományi szakma fi gyelmét szeretnénk fel-
kelteni a részvételre, s evvel együtt támogatásra szeretnénk 
buzdítani.

Ha végignézzük az eddigi kongresszusok kiadványait, lát-
hatjuk, hogy mindegyik rendező ország (sorrendben Görög-
ország, Törökország, Bulgária, Románia, Szerbia) kihasz-
nálta a „hazai pálya előnyeit”: az előadások jelentős része a 
rendező ország földtudományi eredményeiről szólt. Ennek 
két oka is lehet. A szervezők okosan arra törekedtek, hogy 
az előadók megfelelő módon reprezentálják saját országuk 
kutatási eredményeit. A másik okot talán úgy lehetne egy-
szerűen megfogalmazni, hogy kedvező áron jutottak nem-
zetközi publikációs lehetőséghez a hazai előadók. Az el-
fogadott előadások (bővített) tartalmi kivonata rajta lesz 
a BGS2011 CD-kiadványán, olvasható lesz az EAGE 

EarthDoc rendszerében, egyes (formailag és tartalmilag 
megfelelő) előadások pedig teljes terjedelemben megjelen-
hetnek a Balkán Geofi zikai Társaság elektronikus lapján 
(www.jbgs.org).

A kongresszus (az alapítók eredeti szándéka szerint is) 
nemcsak a szűken vett általános és gyakorlati geofi zikai, ha-
nem a szélesebb értelemben vett földtudományi kutatások-
nak is fórumot kíván adni. Itt a rendező elv a regionalitás: 
reményeink szerint elsősorban a Kárpát–Balkán terület 
földtani, környezetvédelmi, nem megújuló energiapolitikai 
kérdései is szerepet kapnak az előadásokon. 

Használja ki a publikációs lehetőséget, jelentkezzen előadással!

Az előadások regisztrációjának határideje: 2011. július 1.
Kérjük, jelentkezzen előadásával a honlap regisztrációs lapján (www.bgs2011.hu)!

Használja ki az üzleti lehetőséget, vegyen részt kiállítóként a műszerkiállításon!

Minden (akár nagyobb, akár kisebb) kongresszus egyik 
vonzóereje a műszerkiállítás, amely megismerteti látoga-
tóit a technika fejlődésével, és jó lehetőséget teremt a kap-
csolatok építésére. Terveink szerint ezen a kiállításon nem-
csak az élvonalbeli (nyugati) kiállítók lesznek jelen, ha-
nem a régió kisebb műszergyártó és szolgáltató cégei is, 
valamint azok a hazai cégek, amelyek erősíteni akarják 
regionális jelenlétüket. A helyszín (a Hotel Mercure Buda) 
kellő helyet biztosít mind a külföldi, mind a hazai kiállí-
tóknak.

Az élvonalbeli geofi zikai műszergyártó cégek megértet-
ték azt az üzenetet, hogy Budapesten olyan potenciális ve-
vőkört is el tudnak érni, amelynek nincs pénze messzire 
utazni a rangos műszerkiállításokra. Eddig (március 15-ig) 
a következő, közismert cégek jelezték részvételüket:

 – Sercel és IRIS Instruments (Franciaország),
 – GF Instruments (Csehország),
 – DMT és Geotomographie (Németország),
 – Advanced Geosciences Europe (Spanyolország),
 – DECO Geophysical (Oroszország),
 – Robertson Geologging (Anglia),
 – Zonge (USA).

A helyek egy része tehát már elkelt, de még bőven van hely 
a hazai kiállítóknak is.

A műszergyártó cégeknek kézenfekvő reklámlehetőséget 
nyújt az, hogy az előadások szünetében műszerbemutatót 
rendezünk a Vérmezőn, a kongresszus helyszínétől látótávol-
ságban. Nyilvánvaló, hogy a hazai cégek itt előnyben vannak, 
hiszen előzetesen kipróbálhatják technikájukat a Vérmezőn.

A kedvezményes kiállítói regisztráció határideje: 2011. április 30.
Kérjük, foglalja le kiállítási területét a honlap kiállítóknak szóló lapján!
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Szándékaink szerint a kongresszuson nemcsak az alapító 
országok, hanem az összes balkáni és környékbeli ország 
képviselői jelen lesznek. Ennélfogva (a tudományos infor-
mációátadáson, eszmecserén túlmenően) ez az esemény 
lehetőséget biztosít tudományos és üzleti kapcsolatok lét-
rehozására/felújítására, amelyek hasznosak lehetnek a jö-
vőben. Amikor a balkáni országok képviselőivel beszél-
gettünk, mindannyian aláhúzták: a régió szerepe fel fog 
értékelődni, mivel a közeli vagy a kissé távolabbi jövőben 

Használja ki a kapcsolatépítési lehetőséget, vegyen részt a kongresszuson!

valamennyi balkáni ország az Európai Unió keretében 
képzeli el gazdasági fejlődését. Ebben a fejlődésben szere-
pük van a regionális geofi zikai kapcsolatoknak is: a BGS 
alapítói ezt már a görögországi Florinában 1993-ban fel-
ismerték. A széles körű (külföldi és hazai) részvétel érde-
kében tudatosan törekedtünk a részvételi (regisztrációs) 
díjak alacsonyan tartására még annak tudatában is, hogy a 
részvételi díjaknak a szükséges kiadások (bérleti díjak) 
nagy részét kell fedezniük.

Valamennyi, itt euróban megadott árat napi árfolyamon 
számítva, természetesen forintban is be lehet fi zetni. Csak 
a teljes részvételi díjak tartalmazzák a bankett (esti hajó-
kirándulás és vacsora) díját. Ifjúsági kedvezményben az 
részesül, aki a kongresszus megkezdésekor még nem töl-

Részvételi díjak és terminusok a 6. Balkán Geofi zikai Kongresszuson

Kedvezményes (júl. 31-ig) (€) Teljes (aug. 1-je után) (€)

Teljes részvételi díj 190 240
Ifjúsági részvételi díj 100 150
Ifjúsági előadó kedvezménye 50 (nem lehetséges)
Részvételi díj a banketten 40 40

tötte be 30. életévét (azaz 1981. október 3. után született). 
 További kedvezményt kap az az ifjúsági résztvevő, akinek 
akár szóbeli, akár poszterelőadását a programbizottság el-
fogadta, a kedvezmény előadásonként egy előadónak jár. 
A részletesebb feltételek a honlapon olvashatóak.

Kérjük, vegyen részt a kongresszuson, regisztrálja magát résztvevőként!

Használja ki a reklámlehetőséget, legyen a kongresszus szponzora!

A Balkán Geofi zikai Kongresszusra várunk olyan támoga-
tókat (szponzorokat), akik/amelyek részére a kongresszus 
gazdaságos reklámfelületet tud biztosítani. Csak megismé-
telni tudjuk azt az indokot, amelyet a műszerkiállításról 
írtunk: a kongresszus résztvevői olyan régióból jönnek, 
amely üzleti lehetőséget kínál. A szponzorok „üzenetei” 
mindenki számára láthatók lesznek, a szponzor hírét elvi-
szik a régió országaiba, méghozzá szakemberek, tehát 
 hozzáértők viszik el (exkluzivitás).

A nemzetközi geofi zikai rendezvényeken szokásos mó-
don minél szélesebb körű támogatói kört várunk. A fő-
támogató logója díszíti majd az előadások hátterét. Magát 

a kongresszusi táskát (congress bag) és a benne elhelye-
zett reklámanyagokat a résztvevők biztosan hazaviszik. A 
„kávépontokon” az ezeket a pontokat szponzoráló cég ne-
vét mindenki meg fogja jegyezni. Ez a felsorolás nem 
 teljes, még további ötletek is megvalósításra várnak (a tel-
jes kínálatot és ezek árait a honlap szponzorációs lapján 
lehet olvasni).

A támogatók részére nemes feladatnak kínálkozik az ifjú-
sági résztvevők támogatása. A junioroknak külön progra-
mokat tervezünk, amelyen a részvételüket szolid áron kell 
biztosítanunk.

Kérjük, támogassa a kongresszust, válasszon a szponzorációs lehetőségek közül!

A BGS2011 Szervezőbizottsága nevében
Késmárky István
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A kongresszus egyik műszerkiállítási helyszíne – a beépítendő terület – a nagy előadóterem előtt

A kiállítás látványterve. További tervek a 
www.bgs2011.hu honlapon láthatók



Rendezvénynaptár

2011. április

2011. ápr. 3–8. European Geoscience Union közgyűlése 
(http://meetings.copernicus.org/egu2011)

Bécs, Ausztria

2011. ápr. 10–13. AAPG évi kongresszus és kiállítás (http://www.aapg.org) Houston, USA

2011. ápr. 12–14. EAGE IOR 2011 (http://www.eage.org) Cambridge, 
 Nagy-Britannia

2011. ápr. 15. A Magyar Geofi zikusok Egyesületének évi rendes közgyűlése Budapest, ELGI

2011.ápr. 18. „Budapest Student Lecture Tour Europe” – az EAGE egyetemi 
előadás-sorozata: Geological Storage of CO2

Budapest, ELTE, 
Lágymányos

2011. ápr. 20. „Új utak a földtudományban” előadássorozat
Védőpajzsunk: a geomágneses tér

Budapest, ELGI

2011. május

2011. május 18. „Új utak a földtudományban” előadássorozat
Primer energiaforrásaink

Budapest, ELGI

2011. máj. 23–26. EAGE, 73. évi kongresszus és műszerkiállítás (http://www.eage.org) Bécs, Ausztria

2011. szeptember

2011. szept. 12–14. EAGE Near Surface 2011 (http://www.eage.org) Leicester, 
 Nagy-Britannia

2011. szept. 18–23. SEG 81. évi kongresszus és kiállítás (http://www.seg.org) San Antonio, USA

2011. szept. 21. „Új utak a földtudományban” előadássorozat
Az állam földtani feladatai

Budapest, ELGI

2011. október

2011. okt. 3–6. A Balkán Geofi zikai Társaság 6. kongresszusa 
(http://www.bgs2011.hu)

Hotel Mercure Buda, 
Budapest

2011. okt. 12. „Új utak a földtudományban” előadássorozat
Föld és élet. Óceánok

Budapest, ELGI

EAGE: European Association of Geoscientists and Engineers; SEG: Society of Exploration Geophysicists; AAPG: 
American Association of Petroleum Engineers
További részletek, referenciák a honlapról (http://www.mageof.hu) érhetők el.

Kakas Kristóf
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A Szerkesztőségnek és mindenekelőtt a technikai kivitelezésben 
sok felesleges munkát okoznak a nem megfelelő formában átadott 
kéziratok. Ezért közöljük, hogy az anyagokat milyen szerkezeti, 
formai követelményeknek eleget téve kérjük beküldeni.

Minden anyagot digitális formában, elektronikus postán keresz-
tül kérünk beküldeni vagy digitális adathordozón átadni, Bodoky 
Tamás főszerkesztő címére: bodoky@elgi.hu. Kivételt fényképek 
vagy egyéb grafi kák jelentenek, amelyeknek a digitalizálását szük-
ség szerint meg tudjuk oldani.

Szakcikkek, tanulmányok

A leadott cikknek a következőket kell tartalmaznia:
 – Cím magyarul
 – Cím angolul
 – Rövid magyar cím az élőfejben (60 karakternél nem hosszabb)
 – Szerző(k) teljes neve(i) a kívánt sorrendben, számozással meg-

különböztetve az elérhetősége(ke)t
 – Legalább egy szerző elérhetősége (címe és/vagy e-mail címe)
 – Összefoglaló (absztrakt) magyarul
 – Összefoglaló (absztrakt) angolul
 – A cikk szövege magyarul
 – Hivatkozások 
 – Ábraaláírások számozva, magyarul (ha vannak ábrák)
 – Ábraaláírások számozva, angolul
 – Ábrák számozva (ha vannak), a szövegtől külön fájlban.

Szöveg
Általános elvként hangsúlyozzuk, hogy a kézirat szöveges részét 
általánosan használt szerkesztők szövegformátumában (txt, doc, 
rtf, tex stb.), egyszerű egyhasábos alakban kérjük beküldeni. A 
szöveg tagolása legyen egyértelmű: főcím (esetleges alcím), szá-
mozott v. jelzett, hierarchikus fejezetcímek, ill. bekezdések szere-
peljenek. Eltekintve a kiemelésektől, esetleges számozott vagy té-
telezett felsorolásoktól, kerülendő minden más szövegformázás, 
stílusok alkalmazása. A szövegfolyam tartalmazhatja az ábrák, 
táblázatok ajánlott elhelyezését. 

Jegyzetek
A folyóiratban nem alkalmazunk hagyományos lábjegyzeteket; 
ezek helyett ún. végjegyzetek jelennek meg a szövegfolyam végén. 
A jegyzetek jelölése az abc betűivel: a), b) stb. – vagy ha sok van 
ezekből – számozással: 1), 2) stb. történjék mind a szövegben, mind 
a jegyzetek esetén.

Táblázatok
A táblázatok összeállítását legegyszerűbb esetben teljesen elegen-
dő szöveges formában megtenni. A kötelező elemek: a táblázat 
sorszáma, táblázatszöveg (magyarul), fejléc, sorok/oszlopok, eset-
leges megjegyzések. Egy soron belüli cellák elválasztása egymás-
tól tabulátorjellel (→), a sorok végén bekezdésjellel (¶) történhet. 
(Ugyanezt megkaphatjuk egy formailag megszerkesztett táblázat 
szöveggé történő konvertálásával.)

Matematika
A matematikai képletek szerkesztése történhet a szövegszerkesz-
tő képletszerkesztőjével vagy külön szöveges formában (pl. TEX , 
MathML formula). Skalárok, vektor-, mátrix-, tenzorkomponensek 
kurzív latin betűkkel (x, v, I, Hz, Skl ), ill. görög jelekkel (α, δij , Δ, Ψ); 

vektorok félkövér jelekkel (m, Hz, ρ); operátorok, tenzorok, mátri-
xok írott v. kalligrafi kus A, U (de mindenképpen megkülönbözte-
tett, megjegyzésben közölt) jelekkel szerepeljenek, szinkronban a 
szövegben használt jelekkel. Legyenek szintén egyértelműen meg-
különböztetve a hasonló kinézetű betűk, mint pl. a latin v és görög .

Hivatkozások
A hivatkozások pontosságáért a szerző(k) felel(nek).  Kérjük ellen-
őrizni, hogy a hivatkozások listájában nem fordulnak elő a szöveg-
ben szereplőkhöz képest sem felesleges, sem hiányzó hivatkozott 
tételek.

A folyóiratban, a szövegben alkalmazott hivatkozási formák: pl. 
(Edwards 1977); (Taylor, Fleming 1988); (Bosch et al. 2002); 
(White 2008a, 2008b, El-Qady et al. 2009), ill.  „… Bosch et al. 
mun kája (2002) taglalja …” stb. A cél, hogy a nevek és évszámok 
alapján az olvasó egyértelműen azonosítani tudja hivatkozott 
munkákat.

A hivatkozások listájában (irodalomjegyzékben) használt formák: 
Cikkek esetén: szerző(k), megjelenés évszáma, cím, folyóirat 

neve, évfolyama, füzetszáma, a cikk oldalszáma (tól-ig): Ackermann 
H. D., Pankratz L. W., Danserau D., 1986: Resolution of ambiguities 
of seismic refraction traveltime curves. Geophysics 51/2, 223–235

Könyvek esetében: szerző(k), megjelenés évszáma, könyv címe, 
könyv kiadója, kiadás helye: Tarantola A., 1987: Inverse Problem 
Theory. Elsevier, Amsterdam – Oxford – New York – Tokyo

Gyűjteményes kötetek (könyvfejezetek) esetén: szerző(k), meg-
jelenés évszáma, cikk címe, kötet címe, kötet szerkesztője, kötet 
kiadója, kiadás helye (tól-ig oldalszáma): Nettleton L. L., (1939): 
Determination of density for reduction of gravity observations. In: 
The rapid calculation of potential anomalies. Ed. Parker R. L., 
Vrije Universiteit, Amsterdam, pp. 176–183

Illusztrációk
A szokásosan előforduló képek, grafi kák, grafi konok – általáno-
san: ábrák – lehetnek fényképek, szerkesztett raszteres (pixeles: 
jpg, tif, bmp stb.) vagy vonalas (vektoros: ps, eps, ai, wmf, emf 
stb.) grafi kák. Kérjük mindig az (ábra)szerkesztővel kapott eredeti 
grafi kákat külön mellékelni a dolgozathoz (és nem beszerkesztve).

A raszteres képek (fényképek) felbontása lehetőleg 150–300 
dpi pixeltartományban legyen, a vektorábrák esetén pedig egy- 
egy ábra teljes objektumkészlete lehetőleg legyen csoportosítva 
(„group” opció), hogy ne „csússzon szét” az ábra. Vonalas ábrákat 
lehetőleg ne konvertáljanak raszteres képformátumba, mert az 
 jelentős minőségveszteséggel jár (szöveg, vonalak „elkenődnek”, 
és elvész az utószerkesztés lehetősége).

A folyóirat digitális változatában lehetőség van minden ábra 
eredeti színes közzétételére. Emellett ún. hiperlinkek szerepelhet-
nek a dolgozatokban, ill. internetes címek online elérése céljából. 
Ezen túlmenően szintén lehetőség van (körbeforgatható) 3D-s 
 ábrák (u3d stb.), multimédiafájlok (swf, avi stb.) beillesztésére is. 
Ez utóbbi esetekben a nyomtatott folyóiratban természetesen csak 
egy sztatikus ábra, ill. állókép megjelenítése lehetséges.

Egyéb anyagok

A hírek, beszámolók vagy közlemények tartalmára és formájára 
nincsenek hasonló megkötéseink, kivéve, hogy ezeket is a leg-
egyszerűbb szöveges formában, tördelés nélkül kérjük átadni. Az 
illusztrációkra a fentiekben leírtak vonatkoznak.

Útmutató a szerzőknek
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Az Egyesület Elnökének üzenete

OTKA-projektek 5. seregszemléje

A Magyar Geofi zika bibliográfi ája

A mágneses permeabilitás meghatározása inverzióval

Sorfejtéses inverzió V.  Gyors 2D geoelektromos inverziós módszer

Válasz Szalay István hozzászólására

Inhomogenitások lehatárolása elektro mágneses 
frekvenciaszondázások alapján

A „Nem konvencionális geoelektromos elrendezések” c. 
OTKA-projekt eredményeiből

Elektromágneses módszerfejlesztések a mérési adatokban lévő
földtani információ hatékonyabb és stabilabb feltárása céljából

Megemlékezés és jubileumi tudományos ülésszak az ELTE Geofi zikai és 
Űrtudományi Tanszék alapításának 60. évfordulója alkalmából

 Megemlékezés és kiállítás a Miskolci Egyetemen
Csókás János professzor halálának 10. évfordulóján

A 2010. évi PRO GEOPHYSICA Emlékérmek átadása

A Balkán Geofi zikai Kongresszusról


