
Tisztelt Kollégák!

MEA CULPA...

Az ellenség keze betette a lábát...

Az , JNTERMA GNET: globális geomágneses
rendszer” című cikk a 46. évf. 3. számában a 
szerkesztőségi szoba és a nyomdai megjelenés közötti 
úton egy kissé átalakult. Tartalmi része nem változott 
meg, de a külalakja módosult. Nagyobb baj, hogy a 111. 
oldalon, a 2. lábjegyzetben a Geomágneses-aeronómiai

Közösség ELGI-s munkatársainak névsora lemaradt. Ők a 
következők: Heilig Balázs, Csontos András, Kovács Péter, 
Hegymegi László.

A hibáról nem tehetek, de a hiba az hiba. Elnézést kérek az 
Olvasóktól, de különösen az érintett munkatársaktól.

Tóth Lajos 
szerkesztő

TÁMOGASSA A MAGYAR GEOFIZIKUSOKÉRT ALAPÍTVÁNYT!

A Magyar Geofizikusok Egyesülete 1990-ben létrehozott alapítványát még abban az évben 
bejegyezte a Fővárosi Bíróság. 1999-ben ugyanez a bíróság közhasznúvá minősítette. Ezért 

támogatóink adókedvezményekben részesülhetnek, illetve felajánlhatják személyi 
jövedelemadójuk 1%-át is az Alapítvány céljaira.

Az Alapítvány célja (az Alapító Okirat szerint):

1) Tudományos tevékenység, kutatás keretében közhasznú tevékenységként geofizikával összefüggő 
szakcikkek szerzőinek jutalmazása és szakmai rendezvények szervezése.
2) Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés keretében közhasznú tevékenységként fiatal 
geofizikusok műszaki-tudományos ismeretei bővítésének, továbbképzésének szakmai támogatása, első 
előadók díjazása, a geofizikával összefüggő kulturális, ismeretterjesztő rendezvények, tanulmányi 
kirándulások szervezése.
3) Szociális tevékenység, családsegítés, idős korúak gondozása, közhasznú tevékenység keretében 
szociális jellegű támogatás nyújtása a geofizika területén tevékenykedők részére eseti, meghatározott 

összegű juttatás formájában.
Az 1990-ben 300 000 Ft-os törzstőkével alakult szervezet 2004 végéig mintegy 30 millió Ft 
támogatást tudott nyújtani elsősorban a szociálisan rászorulóknak, másodsorban ösztöndíjjal 

támogatta a külföldi konferenciákon előadást tartó, vagy külföldi tanulmányutat elnyerő 36 éven 
aluli kutatókat. Ezek mellett biztosítottuk az „év tudományos cikkei” szerzőinek jutalmazását, 

rendszeresen hozzájárultunk az Ifjúsági Ankét rendezéséhez és támogattuk a nagysikerű 
tudományos igényű nyugdíjas kirándulásokat, valamint a geofizikai tankönyvkiadást. A személyi 

jövedelemadó 1%-ából befolyó összegeket pedig maradéktalanul —  a Magyar Geofizikusok 
Egyesületével közösen —  az egyre jelentősebb Ifjúsági Ankét támogatására fordítjuk. 

Bevételeink 1997-ig növekedtek, majd néhány évi stagnálás után az első veszteséges évünk a 
2000. év volt. Azóta az évi mintegy 3 M Ft-nyi kiadás mellett 1 M Ft-nyi veszteséggel zárunk. 

2005. január 1-én alapítványunk összes pénzeszköze kereken 10,773 M Ft volt.

Az adakozni kívánók bővebb felvilágosítást a Magyar Geofizikusok Egyesülete titkárságán 
Bellér Évától kaphatnak, telefon: 06 1 20 19 815.
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