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Egyesületi hírek

Az МОЕ Országos Elnöksége 1983. december 19-én megtárgyalta a Tudományos I 
Bizottságnak a magyar geofizikai szaklapokban megjelent legjobb dolgozatok jutái-1 
mazására vonatkozó javaslatát. Az alábbiakban ismertetjük a hozott határozatot és\ 
annak indoklását.

A szaklapok szerepe igen jelentős a hazai geofizika fejlődésében. Fórumot 
biztosítanak új tudományos vagy műszaki eredmények publikálására, mégis- j 
mertetik a szélesebb szakmai közönséggel a külföldön kifejlesztett módszereket, I 
ezzel előkészítve azok hazai bevezetését és teret adnak gyakorlati kutatásokkal 
kapcsolatos tapasztalatok ismertetésére. A szakcikkek szerzőinek munkássága; 
hozzájárul a geofizikai kutatások eredményességéhez és, bár közvetett módon,, 
része van gazdasági eredményeiben is.

Részben e tevékenység elismerése, részben ösztönzése érdekében a Magyar 
Geofizikusok Egyesülete minden évben jutalmazza a legjobb cikkek szerzőit.;

Az Acta Geodaetica, Geophysica et Montanistica, a Geofizikai Közlemények 
és a Magyar Geofizika szaklapok cikkeit két kategóriában értékelik. Az egyik- 
kategóriába a nemzetközi összehasonlításban is új tudományos vagy műszaki 
eredményeket tartalmazó cikkek tartoznak, a másikba külföldi kutatási ered
ményekről, irányzatokról, esetleg azok adaptációjáról, továbbá gyakorlati kuta
tásokról szóló cikkek, beszámolók sorolhatók. E két nehezen összehasonlítható,! 
de egyaránt fontos csoport cikkeit külön-külön bírálja el a Magyar Geofizikusok 
Egyesülete Tudományos Bizottsága.

A cikkek értékelése év végén történik, a fenti szaklapoknak az előző év 
november 1. és a tárgyév október 31. között, évfolyam és kötetszámtól függet
lenül, ténylegesen megjelent számaiból.

A bíráló bizottság tagjainak cikkei ki vannak zárva az értékelésből.
A jutalmak az egyesület évzáró közgyűlésén kerülnek átadásra.
A jutalmazott cikkek értékelését a Magyar Geofizika megjelenteti.
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