
az angol. Előadók a szakmai egyesületük előzetes 
ajánlása alapján pályázhatnak tanfolyam tartására.

Mind a jövőbeli lehetséges előadóktól, mind a 
továbbképzések iránt érdeklődő lehetséges hallga
tóktól kérjük az alábbi ajánlatokat:

— Kérjük a különféle geofizikus szakértők aján
latait, akik vállalnák Appeal to different ex- 
perts to prepare and offer 3—5 napos tan
folyamok kidolgozását és megtartását olyan 
közérdeklődésre számot tartó témákban, me
lyek a geofizika élvonalát képviselik. Az elő
adások szakmai színvonalára és a hallgatók 
számára kiosztandó írásos segédanyagok és 
gyakorlati példák jó kidolgozására az elő
adónak nagy figyelmet kell szentelnie.

— Kérjük a továbbképzések iránt érdeklődő szé
lesebb szakmai közösségek tagjait (különféle 
geofizikus egyesületeket, vállalatokat, intéz
ményeket és magánszemélyeket), hogy ajánl
janak szakmai továbbképzésekre megfelelő

nek, korszerűnek, érdekesnek tartott 
témákat.

A tanfolyamok megszervezési joga általában az 
előadó anyaegyesületét illeti, de ez a jog átadható 
más egyesületnek is. A tanfolyamokat „non-profit”, 
vagy „szerény profit” alapon kellene megszervezni. 
Az előadókat megilleti a tiszteletdíj és a költség- 
térítés.

Az előadói ajánlatokat és a hallgatói témaajánla
tokat Miroslav STARCEVIC úr címére kérjük kül
deni, aki vállalta az erőfeszítések koordinálását. 
Címe:

prof. M iroslav STARCEVIC
Society of Geophysical Exploration
Kneza Milosa 7, 11000 Belgrade, YU
tel.: (381-11)345 972
fax: (381-11)335 539
E-mail: estarcem@ubbg. etf. bg. ac. yu
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Kedves Kollégák! visszaszerzési nehézségeit illetően). Ez ellen
úgy védekezünk, hogy megkérjük a munkál-

Kuratóriumunk 1996. október 28-i ülésén öröm
mel állapította meg, hogy az Alapítvány hétéves 
működése alatt egyetlen ifjú MGE-tagtársunk kül
földi tanulmányútjával, külföldi konferencián való 
részvételével kapcsolatos kérelmét sem kellett eluta
sítanunk. Az elbírálásnál azonban mégis vannak 
gondjaink.

A kérelmek beadásának elvi és formai követel
ményeit már közöltük a Magyar Geofizika hasábjain, 
de ezeket a kérelmezők a legritkább esetben tartják 
be. Ezek az alapfeltételek pedig fontosak az alábbiak 
miatt:

— A munkahelyi javaslat a szakmai érték el
bírálásán túl arra is garancia, hogy az illető 
pályázó nem hoz nyilvánosságra hivatali, ál
lami stb. titkot.

— A költségtervezet szolgál a pénzügyi, adó- és 
hasonló szabályok betartásának alapjául, és 
lehetőséget ad annak felmérésére is, hogy a 
konferencián való részvétel teljes anyagi fe
dezete összejön-e, ha a mi támogatásunk is 
realizálódik, vagy sem. (Sajnos, van szomorú 
tapasztalatunk a meg nem valósult program
hoz adott támogatásunk összegének keserves
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tatókat, előlegezzék meg az Alapítványunk 
által megszavazott összeget és azt utólag, 
megfelelő számlával hívják le.

— A kedvezményezett kutatók munkáltatóitól 
kapott számláknak azonban hűen kell tük
rözni, hogy kinek az utazásával kapcsolatban, 
milyen konferenciára, konkrétan milyen költ
séget vállalunk át részben vagy egészben (uta
zás, szállás, konferencia részvételi díj stb.). 
Ez azért lényeges, mert a napidíj adóköteles, 
amivel lehetőség szerint nem kívánunk fog
lalkozni. (A beérkezett számlák egy része név 
nélkül és egyszerűen csak „konferencia-költ
ség” címen érkezik).

— A kedvező elbírálásnak természetesen alap- 
feltétele, hogy a konferenciára utazónak az 
előadását a rendezőbizottság elfogadja. Erről 
írásos igazolást kérünk. Itt azonban nyoma
tékosan hangsúlyozzuk, hogy ezt az igazolást 
a kérelem beadásakor még nem feltétlenül kell 
mellékelni. Nélküle ugyan csak feltételesen 
szavazzuk meg a támogatást, de általában csak 
így biztosítható, hogy a beadvány időben 
megérkezzen.
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— A Kuratóriumnak egyik legsúlyosabb gondja 
a kérelmek késői beérkezéséből fakad. Az 
MGE tagsága által három évre választott Ku
ratórium tagjai az ország öt városában élő, 
fontos, vezető beosztásban dolgozó, elfoglalt 
kutatók, egyetemi oktatók. A kuratóriumi ülé
sekre való utazás is tetemes költségű és idő
igényű. A kuratórium működési szabályzata 
negyedévenkénti ülést ír elő, amit a fentiek 
miatt nem áll módunkban sűríteni. A későn 
beadott kérelmeket megpróbáltuk, telefonon, 
telefaxon történő kapcsolattartással elbírálni, 
de így nincs mód egymás érveinek meghall
gatására, a korrekt bírálatra. Ugyanakkor a 
konferenciák időpontja sokszor egy évvel ko
rábban, de általában több hónappal előbb is
mert. Az előadásra való felkészülés, előadás 
bejelentés stb. is általában hosszabb időt, hó
napokat igényel. Ezért, véleményünk szerint,

semmi sem indokolja a pályázatok kései be
adását.

A Kuratórium 1996. október 28-án ezért úgy dön
tött, hogy a jövőben nem áll módjában foglalkozni 
azokkal a pályázatokkal, amelyek a konferencia 
időpontja előtt legalább négy hónappal nem érkeznek 
meg.

Mindannyiunk, és az igazságosabb elbírálás ér
dekében kérjük, tartsák be ezt a határidőt, amely még 
így is rövidebb a szokásosnál, de az utazni kívánó 
szempontjából is egyre inkább célszerű lesz, hiszen 
köztudott, hogy ezeket a támogatásokat az Ala
pítvány alaptőkéjének (várhatóan egyre csökkenő) 
kamataiból támogatjuk és előfordul majd, hogy a 
későn jelentkezőket már azért nem tudjuk segíteni, 
mert elfogyott a pénz.

Nemesi László, 
a Kuratórium elnöke
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