
Bizottságok saját működési rendjük szerinti eljárással érté
kelik s a tagegyesület javaslatát küldik meg a szövetségnek. 
Az MFT Nemzeti Ajánló Bizottságának alapszabályában és 
ügyrendjében leírtak szerint ,Az Euro. Geol. címre szak
területtől függetlenül a Magyarhoni Földtani Társulat 
minden teljes jogú, a földtan és a földtani ismereteket adó 
társtudományok legalább egyikében diplomát szerzett tagja 
pályázhat” az előírásoknak megfelelő módon.

A pályázathoz szükséges a Magyarhoni Földtani Társu
lati tagság, a magyar és angol nyelvű jelentkezési lapok 
kitöltése, rövid önéletrajz, szakmai életrajz, legalább két, a 
szakmai munkát reprezentáló publikáció vagy kézirat má

solata, a nyilvános adattárban elhelyezett jelenté- 
sek/térképek jegyzéke, publikációk jegyzéke, 2 db igazol
ványkép, az eljárási díjak megfizetése.

A pályázati eljárás leírása (jelentkezési lapok letöltése) 
teljes részletességgel megtalálható a Magyarhoni Földtani 
Társulat honlapján, melynek elérhetősége: 
http://www.foldtan.hu, Eurogeológus oldal, vagy szemé
lyesen a Magyarhoni Földtani Társulat titkárságán intézhe
tő (Budapest, I., Fő u. 68. I. em., levélcím: H-1371 Buda
pest, Pf. 433).

Kloska Károly

GEOFIZIKAI KONFERENCIA BULGÁRIÁBAN
Szófia, 2004. október 4-5.

A konferencia címe: Geophysics in economic activity, in 
environment and cultural heritage investigations. 

Szervező: a Bolgár Geofizikai Társaság (Bulgarian Geo
physical Society).

Támogatók: EAGE, SEG.
Témák: (1) Seismicity and recent geodynamics;

(2) Geophysics in geoexploration, and in civil con
struction activity;

(3) Geophysics and environment;
(4) Potential geophysical fields;
(5) Space, atmosphere and hydrosphere geophysics;
(6) Geophysics and archaeology;
(7) Regional geophysical and geological studies;
(8) Students’ works presentation.

A konferencia programja és az előadások tartalmi ki
vonatait tartalmazó könyv nyomtatott és elektronikus for
mában, angol nyelven jelenik meg.

A tartalmi kivonatokat angol nyelven kell beküldeni, és 
tartalmazhatnak fekete-fehér ábrákat, táblázatokat, képlete
ket, hivatkozásokat stb. is. A formai követelmények a tár
saság honlapján megtalálhatók.
Határidők:

— tartalmi kivonatok: 2004. június 18,
— üzleti prezentáció: 2004. június 18,
— előzetes regisztrálás: 2004. június 25.

A társaság honlapja: http://bggs.geophys.bas.bg

Tóth Lajos
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