
Egyesületi hírek

A Magyar Geofizikusok Egyesülete pályázatot ír ki az alkalmazott geofizikai 
kutatások színvonalának emelésére, a kutatások kollektív jellegének fokozásá
val és az eredmények publikálásának elősegítésére.

A geofizika fejlődése egyre kevésbé teszi lehetővé, hogy egy-egy kutató 
egymaga rendelkezzen a fellépő feladatok megoldásához szükséges geofizikai, 
matematikai, geológiai, számítástechnikai, elektronikai elméleti és gyakorlati 
ismeretekkel. Ezt tükrözik az egyesületi előadások is. Az előadások többnyire 
az utóbbi években egy-egy tudományrészt érintő problémát dolgoz fel. A nyers
anyagkutatást szolgáló, a témát sokoldalúan megvilágító és megfelelő gyakor
lati következtetésre jutó előadások szinte teljesen hiányoznak az előadóülések 
programjából.

A végső gyakorlati célkitűzések elérése magasabb színvonalon csak egyes 
tudományrészek művelői közötti szoros együttműködésben végzett munkával 
érhető el. Ezt kívánja az egyesület vezetősége a j ) á l y á z a t  kiírásával elősegíteni. 
A cél olyan tudományos színvonalú — esetleg intézmények közötti — kollektív 
munkák ösztönzése, amelyeknél a résztudományok feladatát közvetlenül a 
nyersanyagkutatási feladat megoldásának elősegítése adja. (Például sok terü
leten a hasznos ásványi nyersanyagkincs kutatásához a feladatnak legmeg
felelőbb geofizikai eljárások, azokon belül a megfelelő műszerek és módszerek 
megválasztása, a feldolgozási eljárásoknak az adott célra történő alkalmazása, 
módosítása, a fúrások optimális kitűzése és vizsgálata stb.).

A pályázat mutasson rá a megoldás aktualitására, műszaki-gazdasági 
eredményére, népgazdasági jelentőségére.

A legjobb pályamunkák jutalmazására az Egyesület díjat tűz ki, összesen 
mintegy 100 000,— Ft összegben.

A pályázatok beküldési határideje: 1977. márc. 31.
A pályázatokat az Egyesület Országos Elnöksége által kijelölt bizottság 

1977. szeptember 30-ig elbírálja.
A legjobb pályamunkák előadására az Egyesület Tudományos Bizottsága 

ankétot rendez.
A pályázati feltételek részletes kidolgozása folyamatban van.

MGE Tudományos Bizottság
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Tájékoztató

A MTESZ Központi Szabványosítási és Minőségügyi Bizottsága a MTESZ 
Tagegyesületeivel, a Magyar Szabványügyi Hivatallal, az EOQC Magyar Nem
zeti Bizottságával, a Szakszervezetek Országos Tanácsa és a Magyar Kommu
nista Ifjúsági Szövetség közreműködésével, az ágazati minisztériumok és az 
Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság támogatásával

1975. november 3 —4-én
„MINŐSÉGFEJLESZTÉS -  SZABVÁNYOSÍTÁS -  TAKARÉKOSSÁG ’75”

címmel
konferenciát rendez Budapesten a MTESZ Székház kongresszusi termében 
(Bp. V., Kossuth L. tér 6 — 8. I. emelet).
A konferencia vezérfonalát a XI. Pártkongresszus irányelvei képezik, különös 
tekintettel az У. ötéves tervre való felkészülésre, valamint a Minisztertanács 
2001 (1974. 1. 09.) számú határozatára.

A konferencia fő  témakörei
A) Termékminöség és társadalmi hatékonyság

— minőség, megbízhatóság — gazdaságosság, takarékosság
— minőségszabályozási rendszerek a gyakorlatban (minőségtervezés, 

-biztosítás, -ellenőrzés)
— kutatás, fejlesztés, gyártmányminőség és korszerűsítés
— minőség és érdekeltség
— szakosítás, kooperáció és minőség.

B) Szabványosítás — műszaki fejlesztés — integráció
— a szabványosítás mai helyzetének kritikai elemzése
— szabványosítás a műszaki fejlesztésben
— szabványosítás, szocialista integráció, nemzetközi együttműködés
— szabvány és minőségügyi képzés, továbbképzés.

Az előadások időtartama 20 — 25 perc, melyet vita követ.
R é s z v é t e l
A konferencián való részvételt ,,Jelentkezési lap” kitöltésével szíveskedjék 
bejelenteni, (igényelhető a KSZMB titkárságán, 429-764).
Részvételi díj személyenként 600, — Ft, az előadások anyagának ára további 
2 0 0 ,- Ft.
Az utazásról, étkezésről és a szállásdíjról a résztvevők maguk gondoskodnak. 
B e f i z e t é s
A részvételi díjat és az előadások anyagának árát a jelentkezéssel egyidőben 
kérjük a MTESZ 232 — 90171 — 2494 sz. egyszámlájára KSZMB „Minőségfej
lesztés— Szabványosítás — Takarékosság ’75” megjelöléssel átutalni. 
Késedelmes és hiányos címzésű átutalás részvételi jogot nem biztosít. Az átuta
láson feltétlenül kérjük megjelölni a résztvevő(k) nevét és címét.

SZERVEZŐ BIZOTTSÁG


