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Tisztelt FÖLDTANI KUTATÁS Olvasó!

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a FÖLDTANI KUTATÁS szakmai folyóirat 2006-tól interneten jelenik meg.

Az elektronikus újság továbbra is megtartja korábbi arculatát, azaz rovatokba szerkesztetten készül és évente 4 alkalom-
mal jelenik meg.

KUTATÁS rovat a korábbi hagyományoknak megfelelõen, elsõsorban az alkalmazott kutatások eredményeinek ismerteté-
sét szolgálja. A GEOJOG rovat a földtani kutatáshoz kapcsolódó jogszabályok, a földtani államigazgatási és hatósági eljá-
rási rendek ismertetését szolgálja. A HÍREK rovatba várunk minden olyan friss információt, közleményt, amely a széles szak-
mai közvélemény számára érdekes lehet.

A megújult FÖLDTANI KUTATÁS továbbra sem kíván a tudományos folyóiratokkal konkurálni, sokkal inkább a legérdeke-
sebb kutatással kapcsolatos hírek és eredmények közreadójává kíván válni. A bányászat, a környezetvédelem, a területfej-
lesztés, a vízkutatás és az oktatás területén dolgozók reményeink szerint hasznos információkkal gazdagodhatnak lapunk-
ból.

A lapot elsõsorban a szakma területén dolgozó kollégáknak szánjuk, azonban szeretnénk azt is, hogy olyanok is olvassák,
akik nem földtani szakemberek, de munkájuk, tanulmányaik és a hétköznapi életük során kapcsolatba kerülhetnek a föld-
tannal, illetve szükségük lehet a legújabb földtani kutatási ismeretekre. 

Tapasztalataink szerint óriási igény van az információ áramlására a földtant is érintõ gyorsan változó társadalmi és gazda-
sági környezetben. Elsõsorban ennek az igénynek szeretnénk eleget tenni. Az interneten történõ megjelenés szélesíti az ol-
vasótábort, hiszen így minden érdeklõdõ számára elérhetõvé válik a lap. 

A FÖLDTANI KUTATÁS nem tudományos, hanem elsõsorban olyan szakmai lap, amely a széleskörû tájékoztatás mellett le-
hetõséget nyújt a szakma mûvelõinek az informálódáson túl a publikálásra, valamint tevékenységük reklámozásához hirde-
tések közzétételével.

Az internetes közzététel a lap külsõ megjelenésében is elõnyt jelent, hiszen megszünnek a terjedelmi korlátok és lehetõvé
válnak a színes ábrák és fényképek megjelentetése is. Az interneten való hozzáférés természetesen ingyenes. Külön
kérésre – akik ezt igénylik – CD-n is el tudjuk juttatni a kért számot 500Ft+ÁFA ár ellenében, .

Hogy lapunk érdekes és naprakész legyen várjuk minden kedves Olvasó megjelentetésre szánt anyagát, hírét
és véleményét, javaslatait a megadott postai vagy e-mail címre.

Reméljük, hogy ez az új forma legalább olyan népszerû lesz, mint a korábbi nyomtatott forma volt, s talán azok számára is
elérhetõ lesz, akik eddig nem tudták megrendelni vagy nem tudtak a lap létezésérõl.

Elérhetõségek:

Levélezési cím: Magyar Geológiai Szolgálat 1143 Budapest, Stefánia út 14.

Fax: 251-1759    Tel: 267-1425    Email: unica@mgsz.hu

http://www.foldtanikutatas.hu
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