
A Magyar Geofizikusok Egyesülete 
1983. évi közgyűléséről

A Magyar Geofizikusok Egyesülete február 25-én a NOVOTEL különtermé
ben tartotta évi közgyűlését. Molnár Károly elnök megnyitójában üdvözölte az 
elnökségben vendégként helyet foglaló dr. Jéky László MTESZ-főtitkárhelyettest 
és a megjelenteket, majd néhány, az elmúlt év egyesületi munkáját értékelő szó 
után felkérte Deres János főtitkárt beszámolója megtartására.
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A főtitkár beszámolója elején helyesnek minősítette az elnökségnek a köz
gyűlés évenkénti megrendezésére vonatkozó határozatát, bár щ  egyesületi életre 
vonatkozó törvényerejű rendeletek legújabban ezt már nem írják elő. Jó alkalom 
ez a számvetésre, az elmúlt évben végzett munka felmérésére.

A továbbiakban a teljesség igénye nélkül, néhány fontosabb részletet közlünk a 
főtitkári beszámolóból. Bejelentette, hogy az 1977-ben összeállított cselekvési 
program az MTESZ országos elnöksége 1982. június 30-i ülésén hozott határoza
tok szellemében, a szakosztályok és bizottságok javaslatai alapján módosult. 
Az új programot országos elnökségünk december 9-i ülésén megtárgyalta és el
fogadta. Szólt arról, hogy a párt és állami szervek az elmúlt évben egyre inkább 
igényelték az MTESZ és Egyesületei, végső soron a szervezett műszaki értelmiség 
részvételét és véleményét, gazdasági és társadalompolitikai döntések előkészí
tésében, illetve végrehajtásában.

Szorosabban vett szakmai kérdésekről szólva tájékoztatta a résztvevőket 
az EAEG-vezetősége döntéséről, mely szerint az EAEG 47. éves konferenciáját 
1985. jimius 4 — 7-e között Budapesten rendezi meg.

Röviden értékelte a múlt évben Pozsonyban megrendezett 27. Nemzetközi 
Geofizikai Szimpóziumot és a Nagykanizsai Vándorgyűlést.

Kiemelte, hogy az Ifjúsági Napok éves megrendezését és ennek színvonalát 
az MTESZ nagyra értékelte és gyakorlati tapasztalatok átvétele szándékával, 
több társegyesület érdeklődött a szervezés részletei iránt.

Részletesebben elemezte a szakosztályok, bizottságok és területi csoportok
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tevékenységét. Kiemelte a bányageofizikai bizottság és oktatási bizottság elmúlt 
évi eredményes munkáját.

1983. évi terveinkkel foglalkozva rámutatott, hogy a 28. Nemzetközi Geofizi
kai Szimpózium sorrendváltoztatással Magyarországon történő megrendezése 
lehetőséget nyújt arra, hogy Egyesületünk alapításának 30. évfordulójáról mél- 
tóképpen megemlékezzünk. Ezt követően foglalkozott nemzetközi kapcsolataink 
fejlődésével, melyet kielégítőnek minősített. Végezetül kérte a résztvevőket, 
hogy beszámolóját az írásos anyag kiegészítésének tekintve értékeljék és javasla
taikkal, észrevételeikkel segítsék a vezetőség munkáját.

Az ellenőrző bizottság értékelő beszámolóját Űjfalusy Antal, a bizottság el
nöke tartotta. Megállapította, hogy az 1982. évi mérleg, hasonlóan az előző évi
hez ismét pozitív, állami támogatást igénybe venni nem kellett. A költségvetés 
két alapvető tétele a működési és a rendezvényi költség. A működési költség az
1981. évihez viszonyítva mintegy 1/3-al csökkent, csökkentek ezen belül a rep
rezentációs kiadások is.

A rendezvényköltségek a Nagykanizsai Vándorgyűlés, a Pozsonyi Szimpó
zium, a Visegrádi Ifjúsági Napok és a Miskolci Bányageofizikai Ankét költségei
ből adódtak. A rendezvények átlagosan 1 0  — 50%-os aktívummal zárultak. 
Összegezve a teljes évi bevétel 829 ezer Et, a kiadás 691 ezer Ft volt. Jónak 
minősítette a tagdíjfizetési morált az egyéni tagdíjak és a jogi tagdíjak tekinteté
ben is. Beszámolt az MTESZ ellenőrzési osztálya által tartott revízióról, befejezé
sül idézünk az erről készült jegyzőkönyvből: ,,Az Egyesület gazdálkodását az 
MTESZ-főtitkári utasítás szellemében a takarékosság jellemzi/’

Dr. Jéky László MTESZ-főtitkárhelyettes hozzászólásában kiemelte, hogy 
korántsem problémamentesen, de haladást ért el az MTESZ a műszaki értelmiség 
erkölcsi és anyagi megbecsülése terén. Az MTESZ javaslatokat terjesztett a 
Minisztertanács elé a műszakiak bérezésével kapcsolatban és remény van rá, 
hogy a javaslatok nagy része megvalósul. A SZOT és a kormány közös ülésen 
úgy foglalt állást, hogy a műszakiak bérezését javítani kell.

Bese Vilmos örökös tiszteleti elnök felszólalásában beszélt az Egyesület és az 
MTESZ szerepéről. Az elmúlt 30 évre visszatekintve örömét fejezte ki az egye
sületi élet tartalmasabbá válásán. Az MTESZ egyik fontos feladatának tekinti, 
hogy megfelelő hátteret és keretet nyújtson az egyesületek munkájához. Az 
MTESZ jelenleg nehezebb anyagi feltételek között de lényegében megfelel fel
adatának.

Baráth István titkár a devizaigényes külföldi utazások kapcsán méltatta az 
MTESZ szerepét. Szerény keretek között ugyan, de a közelmúltban és a jelenben 
is mindig megtalálták a módját, hogy egy-két vagy több tagtársunk részt ve
hessen a jelentősebb nemzetközi rendezvényeken, s ebben gyakran élveztük az 
MTESZ támogatását is. A mélyfúrási geofizikát művelő szakemberek utaztatásá
val foglalkozva rámutatott, megérdemelnék, hogy a jövőben az eddigieknél 
gyakrabban juthassanak el az őket érdeklő rendezvényekre.

A közgyűlés befejező aktusaként Molnár Károly elnök Egyesületi Emlék
lapot nyújtott át Kormos Lászlónak, Marton Tibornak, Nagy Magdolnának, 
Nyerges Lajosnak és Újfalusy Antalnak. Több tagtársunk pénzjutalomban ré
szesült. Az elnök zárszavában köszönetét mondott a jelenlevőknek 82. évi mun
kájukért és jó egészséget kívánt az 1983-as évhez.

A közgyűlést a NOVOTEL különtermében megrendezett baráti vacsora 
követte.

Z. A.
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