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A MGE 2002. évi rendes közgyűlését a MTESZ Budai 
Konferenciaközpontjában tartotta meg. A közgyűlés az 
eredetileg meghirdetett 13 óra 30 perces időpontban határo
zatképtelen volt. A kitűzött második időpontban a közgyű
lés, az Alapszabály értelmében, a megjelentek számától 
függetlenül (jelenléti ív szerint 96 résztvevő jelent meg) 
már határozatképes volt.

Tóth József elnöki megnyitója

Tóth József elnök a közgyűlést 14 órakor nyitotta meg. 
Köszöntötte a megjelent tagtársakat, a társegyesületek 
vezetőit (Am brózy  Pált, az MMT elnökét, Som fai Attilát, 
az MFT társelnökét és Ősz Árpádot, az OMBKE Kőolaj-, 
Földgáz- és Vízbányászati Szakosztályának elnökét, aki 
külföldi útja miatt levélben üdvözölte a közgyűlést). Az 
elnök üdvözölte továbbá a jogi tagok és támogató szerveze
tek képviselőit is. Felkérte Bellér  Évát a jegyzőkönyv 
vezetésére, valamint M oln ár  Károly és Posgay  Károly 
tagtársakat a jegyzőkönyv hitelesítésére. Ezt követően 
ismertette a tervezett napirendi pontokat, amelyeket a 
résztvevők egyhangúlag elfogadtak. Ezt követően felolvas
ta Ősz Árpád üdvözlő levelét.

Az elnök bevezetőjében megemlítette, hogy az elmúlt 
egy évben nagyobb horderejű esemény nem volt Egyesüle
tünkben, a munka a megszokott mederben zajlott, amelyet 
az írásban megküldött titkári beszámoló is tükröz. Gazdál
kodásunk kiegyensúlyozott volt, gyakorlatilag veszteség 
nélküli „nullszaldós” eredményt értünk el, mely a megfon
tolt gazdálkodásnak köszönhető. A szakmai munka hagy 
kívánnivalót maga után. Csökkent az aktivitás. A probléma 
feloldására az elnökség egy bizottságot hozott létre, amely
nek feladata az Egyesület szakmai munkájának űj alapokra 
helyezése, esetleg az Alapszabály módosítása is. Némely 
szakosztályban problémát jelentett az is, hogy Alapszabá
lyunk szerint tisztséget csak két cikluson keresztül tölthet

be ugyanazon személy. Ez azt eredményezte, hogy igen 
aktív emberek kerültek ki a vezetésből. Itt említette meg, 
hogy amennyiben ideje engedte, részt vett szakosztályok, 
területi csoportok rendezvényein, Ifjúsági Ankéton, a sze
niorok rendezvényein. Tájékoztatta a közgyűlést, hogy a 
taglétszám 658 fő, amely valamelyest csökkent az előző 
évhez képest. Örömteli tény viszont, hogy a fiatalok egyre 
nagyobb számban lépnek be az Egyesületbe. Összegezve 
tehát megállapította, hogy az elmúlt év nem volt sem jobb, 
sem rosszabb, az előzőeknél.

Ambrózy Pál, a meteorológusok elnöke

Somfai Attila, az MFT társelnöke

Az elnök bevezetőjét azzal zárta, hogy megköszönte 
V erő  László titkár munkáját, aki betegsége miatt nem 
tudott részt venni a közgyűlésen. Átadta a szót Bodo ky  
Tamás alelnöknek, aki felolvasta a Verő  László titkár által
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megírt kiegészítést a Felügyelő Bizottság vizsgálatára tá
maszkodó, és a tagságnak postán már elküldött elnökségi 
beszámolóhoz.

Bodoky Tamás

A titkári kiegészítő elöljáróban megállapította, hogy egy 
közel 50 éves egyesület, mint amilyen a MGE, esetében 
nem meglepő, hogy az alapító tagok száma egyre fogy. A 
beszámolási időszakban nyolc tagtárs hunyt el, akik közül 
hét alapító tag volt. Eltávozott Gazsó Miklós, Gellert 
Ferenc, Lambert Ferenc, Lányi János, dr. Sebestyén 
Károly, Szabó Gábor, nekrológjuk már megjelent a Ma
gyar Geofizika szaklap In Memóriám rovatában. A közel
múltban elhunyt dr. Csíky Gábor alapító tagról Bodoky 
Tamás, dr. KŐRÖSSY László alapító és tiszteleti tagról 
Somfai Attila tartottak megemlékezést. A közgyűlés részt
vevői néma felállással tisztelegtek az elhunytak emlékének.

A résztvevők

A szóbeli kiegészítés megemlítette, hogy a MTESZ bel
ső problémái kihatással vannak a tagegyesületek helyzeté
re, és belső viszonyaira. A folyamatok elemzését majd az 
elkészülő statisztikák segítik. Az egyesületi munkára rátér
ve megállapítja, hogy a szakosztályok és területi csoportok 
tevékenysége hasonló képet mutatott az előző évivel. Vál
tozatlanul a területi csoportok mutatkoztak aktívabbnak. 
Továbbra is aggodalomra ad okot a Szénhidrogén Szakosz
tály passzivitása. Bejelentette, hogy az évente megrende
zésre kerülő Iíjú Szakemberek Ankétja idén márciusban

Salgótarjánban már sikeresen lezajlott (a kiegészítést felol
vasó alelnök itt saját véleményét is megjegyezte, mely 
szerint az ankét sikeres és magas színvonalú volt, ezért 
gratulált a szervezőknek). Tájékoztatta a közgyűlést, hogy 
a több egyesület közös rendezésében megvalósuló Vándor
gyűlést idén a főrendező OMBKE KFV Szakosztály októ
ber elején, Balatonfüreden kívánja lebonyolítani. Megemlí
tette még, hogy új számítógépet sikerült üzembe állítani, 
amellyel lapunk szerkesztését tudjuk elősegíteni.

A 2001. évi gazdálkodás elemzése kapcsán az alábbi jel
lemző számadatokat mutatta be:

Működési bevételek 9 439 040 Ft
Rendezvények bevétele 1 479 647 Ft

Összes bevétel 10 918 687 Ft
Működési kiadások 9 554 989 Ft
Rendezvények kiadása 1 360 977 Ft

Összes kiadás 10 915 966 Ft
Eredmény 2 721 Ft
Alapítványba (eredményből) 0 Ft

Kiemelte, hogy a minimális, gyakorlatilag nulla ered
mény egy nagyon körültekintő és takarékos gazdálkodás 
eredményeként jöhetett létre, hiszen az elmúlt év volt 
Egyesületünk életében az első esztendő, amikor vagyonunk 
mintegy 530 ezer forintos csökkenése mellett kellett gaz
dálkodásunkat eredményesen végezni. Jelezte, hogy az 
egyesületi tevékenység számára realitásnak tűnik, hogy 
hosszú távon a vagyonvesztés lehetőségével folyamatosan 
számolni kell, és meg kell találni a további sikeres gazdál
kodáshoz szükséges új technikákat. Megemlítette, hogy a 
jogi tagok, támogató intézmények, és az adójuk 1%-át 
felajánló magánszemélyek támogatása nélkül helyzetünk 
még nehezebb lenne. Köszönet illeti tehát a segítőket. Vé
gezetül az elnökség beszámolójának elfogadását kérte a 
közgyűléstől.

A titkári beszámolót követően BODOKY Tamás alelnök 
felolvasta a közgyűlésnek a beszámolási időszakra vonat
kozó egyesületi közhasznúsági jelentést, melyet egyébként 
a tagok korábban már postán megkaptak. A jelentést teljes 
terjedelmében közöljük.

A magyar Geofizikusok Egyesülete 2001. évi 
közhasznúsági jelentése

A jelentést az 1997. évi CLVI. törvény 19. §-ban meg
határozott tartalmi követelmények alapján állítottuk össze.

Számviteli beszámoló

Elkészítettük az egyszerűsített éves beszámolót, amit a 
rendelet szerint Egyesületünk lapjában megjelentetünk.

A költségvetési támogatás felhasználása

A MTESZ-től kapott 342 175 Ft költségvetési támogatás 
a működési költségekbe épült be. A támogatói célnak meg
felelően a társegyesületekkel közösen rendezett szakmai 
programok költségeit fedezte.

Kimutatás a vagyon felhasználásáról

A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás a mér
leg forrás oldalának a 8/96. Korín. Rendelet szerinti tagolá
sát jelenti. A források az Egyesület vagyonának az eredetét
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mutatják, így az 1991. december 31-i állapothoz képest 
(rendeletileg megállapított alapítói vagyon) a saját tőke — 
a tárgyévi eredmény jelentős csökkenése ellenére — igen 
kis mértékben növekedett.
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Kimutatás a cél szerinti juttatásokról

Kiadásaink közül azokat a tételeket soroljuk ide, ame
lyek az Egyesület által a cél szerinti tevékenysége kereté
ben nyújtott pénzbeli juttatásokkal kapcsolhatók össze. 
Ezek a következők voltak:
— az Egyesület által alapított kitüntetések díjai 320 000 Ft
— lapkiadásra fordított összeg 1 959 085 Ft
— társadalmi jutalmak és járulékai 147 900 Ft

Kimutatás a kapott támogatásokról

A bevételek között szereplő támogatás:
— MTESZ-től kapott költségvetési támogatás 342 175 Ft
— Pro Renovanda Cultura Hungáriáé Alapítványtól lap

támogatás 70 000 Ft
— El Paso Magyarország Kft. általános célú egyesületi

támogatás 600 000 Ft
A támogatók mindegyikétől egy adott cél megvalósítása,

vagy az Egyesületnek az Alapszabályában rögzített tevé
kenysége működési költségeihez való hozzájárulásként 
kaptuk a fenti összegeket. A támogatásokat a kijelölt célok 
elérése érdekében használtuk fel.

Kimutatás a vezető tisztségviselők juttatásairól

A vezető tisztségviselők juttatásban nem részesültek.

Beszámoló a közhasznú tevékenységről

Az elmúlt évek tevékenységéhez hasonlóan az Alapsza
bályban rögzített közhasznú tevékenységek jelentették a 
2001. évi működés lényegét. Vállalkozási tevékenységünk 
nem volt.

Az éves gazdálkodás során az Egyesület minden számlá
ját határidőre fizetni tudta, készpénz-forgalmában fennaka
dás nem volt. A beszámoló kiegészítő melléklete részeként 
a cash-flow kimutatást is elkészítettük. A pénzeszközök 
változása a főkönyvi adatokkal egyezést mutat.

Az MGE elnöksége
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A titkári beszámolót követően hangzott el a Felügyelő 
Bizottság jelentése, Jánvári János bizottsági elnök előadá
sában. Tájékoztatta a közgyűlést, hogy a bizottság éves, 
teljes körű ellenőrzését elvégezte. Rendelkezésre álltak a 
beszámolási időszak gazdálkodására vonatkozó, könyvelé- 
sileg is lezárt, szükséges adatok. A vizsgálat középpontjá
ba, különös tekintettel a közhasznúságra, az Alapszabály 
szerinti tevékenységek — a működési tevékenység, a va
gyoni eszközöknek a jogszabályokban meghatározott mó
don történt felhasználása, valamint a gazdálkodás szabá
lyossága és a pénzügyi helyzet stabilitása — kerültek. El
készültek a közhasznúsági jelentéshez szükséges adatok, és 
a 2002-es költségvetési terv is, melyeket jegyzőkönyvileg 
átadtak az elnökségnek. Az ezek alapján készült, és a köz
gyűlés elé került, beszámolókban szereplő számok már 
mérleg-adatok. Kiemelte, hogy a beszámolási időszakra 
vonatkozó bevételek éppen csak elégségesek voltak a mű
ködési kiadások fedezésére. A 2001. évre elfogadott terv 
közel félmilliós hiánnyal számolt. Két befolyásoló ténye
zőnek (támogatásokból beérkezett +350 E Ft; a rendezvé
nyi költségnek a bevételéhez képest kedvező alakulása) 
köszönhető, hogy ez mégsem következett be. Gyakorlatilag 
tehát nyereség nélkül, kis pozitív eredménnyel sikerült 
zárni az évet. Egyesületünk a beszámolási időszakban is 
közhasznú tevékenységet folytatott, vállalkozást nem vég
zett.

Jánvári János

A bizottságot 6 éven át irányító JÁNVÁRI János, munká
járól szólva, azon jó érzéséről számolt be, hogy bár mindig 
nehéz volt a gazdálkodáshoz szükséges pénzeszközöket 
előteremteni, de ebben az időszakban az eredmény pozitív 
volt. A 2002. évi tervről elöljáróban előadta, hogy a bevéte
lek jelentős része — ezek a kamatok — csökkenni fognak, 
így ismét negatív eredményt tervezünk. A működési kiadá
sainkon viszont szinte már semmit nem tudunk csökkente
ni. Az elmúlt évben felkérést kaptak az elnökségtől a va
gyoni helyzet felmérésére, melynek eredményeként megál
lapítható, hogy a meglévő tartalékok felhasználásával az 
Egyesület működése még kb. 10 évig megoldható lesz. 
Jogsértés és mulasztás nem történt, a bizottságnak így más 
munkája nem volt. Végezetül megköszönte a leköszönő 
bizottság tagjai nevében a tagság bizalmát, amit az elmúlt

3 év folyamán is élvezhettek. A beszámolót és a 2002. évi 
tervet elfogadásra javasolta a közgyűlésnek.

A beszámolók sorát N em esi László, a Magyar Geofizi
kusokért Alapítvány kuratóriumának elnöke folytatta. Is
mertette az Alapítvány 2001. évi tevékenységét. Az 1990 
áprilisában 300 000 Ft alaptőkével létrehozott, 1997-ig 
dinamikus tőkenövekedésű és 1999 októbere óta közhasznú 
Alapítvány életében a 2001. év volt a második tőkeveszte
séges esztendő. A tőkevesztés lényegesen kevesebb volt, 
mint a megelőző évben, de meghaladta a 650 E Ft-t. A 
bevétel összesen 2 049 188 Ft, melynek megoszlása: 
1812 188 Ft kamatbevétel, 137 000 Ft MGE átutalás, 
100 000 Ft támogató cég. A bevétel mérséklődése a kama
tok csökkenésére és a támogatói oldal szerény voltára ve
zethető vissza. Kiadásait, összesen 2 705 643 Ft-t, az Ala
pítvány a hagyományos támogatási területeire — tudomá
nyos tevékenység, nevelés-oktatás, szociális támogatás — 
fordította.

A kuratórium elkészítette a 2002. évi tervet. Úgy ítélte 
meg, hogy amennyiben az elkövetkező évben (években) 
sem nőne a vagyon (jelenleg 15 M Ft), vállalni kell a pénz
eszközök fogyasztását, az éves bevételnél nagyobb kiadá
sokat is, mert a most rászorulók problémái ezt kívánják. A 
2002-re tervezett kiadások összesen 3 500 000 Ft-ot fognak 
kitenni. A tervezett kiadás első jelentős tétele már teljesült 
azzal, hogy az évek óta Kis Károly általános geofizika 
tankönyvének kiadására tervezett hozzájárulás most való
sult meg. A közgyűlés előtt a szerző néhány példányt át is 
adott a megjelent tankönyvből a kuratóriumnak, megkö
szönve támogatásukat.
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A jelentésből kitűnik, hogy a jelenlegi feltételek mel
lett (kiadások mostani szintje, csökkenő bevételek) 5-10 
esztendőre becsülhető az Alapítvány működőképessége, 
amit természetesen erősen befolyásolhat az időközben 
valószínűsíthető támogatási hajlam és rászorultsági válto
zások hatása. Az elnök ismételten kérte a tagtársakat a 
szociálisan támogatásra szorulók felderítésében. Megkö
szönte a támogatók adta anyagi segítséget, valamint 
Aczél Etelka és Stomfai Róbert tagtársaknak a szenio
rok körében végzett sokirányú tevékenységét. Jelentését 
azzal zárta, hogy az Alapítvány a közgyűlésen ismertetett

tényadatokról a Magyar Geofizika hasábjain is beszámol 
az 1997. évi CLVI. tv. 19.§-ban előírt tartalmi követel
ményeknek megfelelően.

Nemesi László

Ismét JÁNVÁRI János kapott szót, mint az Alapítvány 
(MGA) Felügyelő Bizottságának elnöke. A bizottság már
cius 20-án vizsgálta meg az Alapítvány gazdálkodását. 
Szűkös bevételt használhatott csak fel közhasznúsági célja
inak teljesítésére. Az elmúlt évek tapasztalatából követke
zően a kuratórium mindig jól határozta meg a ráfordítások 
mértékét és tudatosan vállalta az évenkénti gazdálkodási 
veszteséget is. A Felügyelő Bizottság egyetért ezzel a dön
téssel. A főkönyvi adatok itt is megegyeznek a felsorolt 
adatokkal. Miután az Egyesület Alapszabálya szerint az 
egyesületi éves nyereség 10%-a az Alapítványt illeti, így az 
egyesületi beszámolóból következően belátható, hogy az 
alapítványi bevételek csökkenni fognak ezzel az összeggel 
2002-ben. A legfontosabb azonban mégis az, hogy a kitű
zött alapítványi célokat, ha veszteség árán is, de teljesíteni 
lehessen.

A résztvevők egy csoportja

TÓTH József elnök megköszönte a beszámolókat, majd 
hozzászólásokra adott lehetőséget. Ezek hiányában egyen
kénti szavazásra tette fel a beszámolók elfogadását. A köz
gyűlés egyhangúlag elfogadta az Egyesület, az Alapítvány 
és a Felügyelő Bizottságok beszámolóit.

Ezt követően Tóth József elnök olvasta fel az Egyesület
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2002. évi pénzügyi tervének előterjesztését, melyet Verő  
László titkár készített elő.

A résztvevők

Az előterjesztés egészét uralta a 2000-ben elindult és 
azóta meglévő súlyos helyzet, hogy költségvetésünk 
egyensúlyát, azaz a bevételi és kiadási oldal egymásnak 
megfelelő voltát, csak vagyonunk terhére tudjuk megvaló
sítani. Az elnökség a MGE 2002. évi pénzügyi tervét mint
egy 1,3 M Ft körüli hiánnyal fogadta el és terjesztette a 
közgyűlés elé. A pénzügyi terv hiányának fedezetéül va
gyonunk szolgál. A 2002. évi költségvetés egyébként tar
talmi vonatkozásaiban nagyon hasonló az előző évihez. A 
tervezett bevétel mindössze 4%-kal kisebb, a tervezett 
kiadás viszont 6%-kal nagyobb az előző évi megfelelőnél. 
A tervezett bevétel 8 800 000 Ft, melynek főbb tételei 
továbbra is:
— egyéni és jogi tagdíj,
— állami támogatás MTESZ-en keresztül,
— egyéb támogatások,
— tőkénk kamatai (bevételünk több mint 50%-a). 

Kiadásaink tervezett összege 10 138372 Ft, melyek
főbb összegei:
— MTESZ bérleti díjak, szolgáltatások 2 171 144 Ft,
— bérjellegű kiadások 2 923 728 Ft,
— Magyar Geofizika szaklap 2 000 000 Ft,
— anyag, alkatrész, szolgáltatás 1 560 000 Ft,
— egyesületi kitüntetések 341 900 Ft,
— működés egyéb tételei összesen 1 141 600 Ft.

Az előterjesztés a továbbiakban a problémafelvetés
szintjén foglalkozott a csökkenő tőke, csökkenő kamatok, 
infláció és árváltozások hatásaként az egyesületi élet 
minőségét és tartalmasságát jelentősen befolyásoló 
elkövetkező költségvetések lehetőségeivel. Megállapította, 
hogy a közeljövő költségvetéseinek a két alapvető kérdésre 
együtt, vagy külön-külön kell választ adnia, azaz:
— hogyan és milyen eszközökkel növelhető a bevétel,
— hogyan és milyen eszközökkel csökkenthetők a kia

dások.
A 2002. évi pénzügyi előterjesztéshez a közgyűlésen je

lenlévők nem szóltak hozzá, így TÓTH József elnök szava
zást rendelt el. A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a 2002. 
évi pénzügyi tervet. A beszámolók és a pénzügyi terv elfo
gadását követően, az elnök megállapította, hogy a 2001. 
évet lezártnak és sikeresnek tekinthetjük.

Következő napirendként JESCH Aladár, mint a Jelölő Bi
zottság elnöke, tette meg javaslatait az új tisztségviselőkre. 
Ismertette, hogy minden egység — szakosztályok, területi 
csoportok — javaslatait figyelembe vették a jelölés során.

A jelölteket, akik tájékoztatása szerint a jelölést elfogadták, 
funkciónkét, névsor szerint mutatta be. A Jelölő Bizottság, 
eddigi tevékenységük rövid bemutatásával, az alábbi sze
mélyekre tett javaslatot:
— első alelnöknek Ábele Ferenc

Wesztergom Viktor,
— titkárnak Kakas Kristóf

Pályi András,
— Felügyelő Bizottság elnökének Molnár Károly,
— tagjainak Hegybíró Zsuzsanna

Jánvári János 
Rakonczai Gábor,

— a Magyar Geofizika főszerkesztőjének BODOKY Tamás
Tóth Lajos.

Jesch Aladár

JESCH Aladár ismertette az érvényes szavazás módját, 
továbbá a két eltérő színű szavazókártya használatát. Fel
hívta a figyelmet, hogy a közgyűlésen helyszíni jelölésre is 
van mód. Újabb helyszíni javaslatot a résztvevők nem 
tettek.

A résztvevők

Tóth József elnök egyenként szavaztatta meg — több
ségi szavazat alapján — a jelölőlistára felvettek névsorát. A 
jelölőlista elkészítéséig közérdekű hozzászólásokra volt 
lehetőség.

Szeidovitz Győző a Körössy-hagyaték megőrzésével 
kapcsolatban tett fel kérdést. PÁLYI András válasza szerint
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a hagyaték teljes egészében bekerül a MÓL Rt. Központi 
Adattárába, ahol rendezik és megőrzik.

Tóth József ismertette azt a felvetődött javaslatot, hogy 
szakosztályokat vonjunk össze, és/vagy szüntessünk meg. 
Tájékoztatta a közgyűlést, hogy a javaslat megvizsgálására 
egy bizottságot alakított az elnökség. A bizottság vezetője 
Szűcs István, tagjai Szarka László, Ferenczy László, 
Pethő Gábor, Gombár László és azok, akik még a munka 
folyamán felkérést kapnak.

Szeidovitz Győző

Ehhez a nehéz feladathoz kívánt sok sikert és kérte a 
tagságot, akinek javaslata van, tegye meg a bizottság felé.

Szünet következett, amelyben a szavazásra is sor került. 
Szünet után a kitüntetések átadásával folytatódott a köz
gyűlés. Tóth József elnök adta át az egyesületi kitünteté
seket. A kitüntetettek szakmai tevékenységét Szűcs István 
alelnök ismertette.

Egyed László emlékérem
Alapszabályunk szerint az emlékérem kétévente, alkal

manként legfeljebb két személy számára adható, magas 
színvonalú szakmai tevékenység elismeréseként. Ez évi 
Egyed László emlékérmeseink:

Gyulai Ákos

Gyulai Ákos a Miskolci Egyetem Geofizikai Tanszé
kének tudományos főmunkatársa, az Ásvány-Kőzettani Tan
szék tanszékvezetője. Egyetemi tanulmányait a Miskolci 
Egyetemen végezte, ahol 1968-ban kapott geológusmémöki 
diplomát. Végzés után egy évet dolgozott a Borsodi Szén
bányák Földtani Osztályán, majd munkásságát 1968-1971 
között az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóságon 
folytatta. 1971-től az Miskolci Egyetem Geofizikai Tan
székén dolgozik. Műszaki egyetemi doktori oklevelet 
1978-ban summa cum laude minősítéssel szerzett bányabeli 
geoelektromos módszerek laboratóriumi modellezése té
mában. 1994-ben kandidátusi fokozatot szerzett Föld alatti 
geoelektromos mérések és kiértékelésük c. dolgozatával. 
Kiemelkedő oktatási és tudományos tevékenységének elisme
réséül és annak további támogatására 1998-ban főtanácsosi 
címet kapott, 2001-ben pedig Széchenyi professzori ösztöndí

jat nyert el. Jelenleg folyamatban van akadémiai doktori 
eljárása.

Gyulai Ákos (jobbra) átveszi a kitüntetést Tóth Józseftől

Számos tárgy előadójaként részt vesz az egyetemi okta
tásban. A geofizikus doktorandusz képzésben a Speciális 
geoelektromos módszerek tárgyat oktatja és az Alkalmazott 
geofizika doktori alprogram Kömyezetgeofizika részprog
ramjának vezetője. Oktató munkáját tanítványainak és dok- 
toranduszainak publikációi, hazai és külföldi szakmai sikerei 
fémjelzik.

Szakterülete az alkalmazott geofizikán belül a mérnök- 
geofizika, környezetvédelmi geofizika, archeo-geofizika és 
bányageofizika. Elsősorban a geoelektromos módszerek 
fejlesztésével és alkalmazásával foglalkozik. Részt vett új 
bányageofizikai módszerek kidolgozásában és hazai elter
jesztésében, a bányageofizikai csoportok szakmai oktatásá
ban. Az MTA és a Deutsche Forschungsgemeinschaft által 
támogatott, a ME Geofizikai Tanszéke és a Ruhr Egyetem 
Geofizikai Intézete által kezdeményezett projektek soroza
tában kutatóként vett részt, az utolsó kutatási periódusban a 
projekt hazai témavezetője volt. Kiemelkedő eredményeket 
ért el új geoelektromos és szeizmikus együttes inverziós 
módszerek fejlesztésében és ezek bányabeli, mérnökgeofi
zikai és kömyezetgeofizikai alkalmazásában.

SZEMERÉDY Pál

SZEMERÉDY Pál az ELTE Geofizikai Tanszékének volt 
docense, egyetemi tanulmányait az ELTE-n a fizikus sza
kon végezte. Pályafutását az 1951-ben alakult Geofizikai 
Tanszéken kezdte Egyed László első tanársegédjeként. 
Más munkahelye nem is volt, a Tanszékről ment nyugdíjba 
1993-ban. Egyetemi doktori oklevele 1963-as keltezésű, 
kandidátusi fokozatot 1971-ben szerzett.

Oktatási tevékenysége igen széleskörű volt, több TTK- 
s szakon oktatott matematikát, fizikát és részt vett a fizi
kus laboratórium vezetésében is. Főleg a geológus, majd 
később a geofizikus képzésben tevékenykedett, de nyug
díjba vonulása előtt néhány évvel a meteorológus szakon 
is tanított (és óraadóként tanít ma is). A geofizikus szakon 
a mágneses kutatómódszert, a mélyfúrási geofizikát és az 
ionoszféra-magnetoszféra (felső légkör fizikája) tárgyakat 
oktatta. Többek között társszerzője a Geofizikai kutató- 
módszerek című egyetemi tankönyvnek (1969) és A fizika 
és a társtudományok című könyvecskének (1977), szerző
je (kiadott és kéziratban maradt) egyetemi jegyzeteknek.

SZEMERÉDY Pált a geofizikusok nemcsak egyetemi okta
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tóként, hanem kiváló elektronikai szakemberként is isme
rik. Számos mérőműszert tervezett, készített el és működte
tett, vagy mások működtettek. О hozta létre a paleomágne- 
ses kutatások megindítását lehetővé tevő kőzetgenerátort és 
váltóáramú lemágnesező berendezést. Teljesen önállóan 
tervezte, illetve alkotta meg a protonprecessziós magneto- 
méter prototípusát, majd VlNCZE Jánossal együtt a hordoz
ható változatot. Amikor Egyed professzor javaslatára az 
ionoszférával kezdett foglalkozni, első dolga volt a műsze
rezettség megteremtése az atmoszférix és a whistlerek 
észlelésére, regisztrálására, amellyel lerakta az alapjait a 
megújuló felsőlégkör kutatásnak. Végül a nukleáris mágne
ses karotázs direkt feladatának megoldásában kifejtett el
méleti munkássága említendő (az „Év cikke” 1986). Az 
eszköz kivitelezésére azonban pénz és partner hiányában 
eddig még nem kerülhetett sor.

SzemerÉdy Pál az ELTE Természettudományi Karán és 
szakmai körökben az egész országban ismert és elismert 
személyiség. Számos tisztséget töltött be a Kar különböző 
bizottságaiban, tagja volt a TMB szakbizottságának. A 
TTK-n kívül leginkább mint a hosszú időt megért „Iono
szféra és Magnetoszféra Szemináriumok” szellemi atyja
ként és fő szervezőjeként emlegetik.

Az Egyed László emlékérem átadásával a Magyar Geo
fizikusok Egyesülete elismerését fejezi ki az idén éppen 75 
éves SzemerÉdy Pálnak, a felsőoktatásban kifejtett kima
gasló tevékenységéért, a geofizikai módszer és műszerfej
lesztésben elért eredményeiért, valamint egész életművéért.

Renner János emlékérem
Alapszabályunk szerint az emlékérem évente, legfeljebb 

két személy számára adományozható az Egyesületben és 
annak érdekében végzett kiemelkedő tevékenység elisme
réseként. Ez évi Renner János emlékérmeseink:

Hegybíró Zsuzsanna

1972-ben szerzett geofizikus diplomát a Miskolci Ne
hézipari Műszaki Egyetemen, 1978-ban alkalmazott mate
matikusi oklevelet az ELTE-n. Első és egyetlen munkahe
lye az Eötvös Loránd Geofizikai Intézet. A Szeizmikus 
Elméleti Osztályon programozóként kezdett dolgozni, majd 
a Tudományos Dokumentációs Osztályra került, jelenleg 
annak vezetője és több mint egy évtizede a Geofizikai 
Közlemények főszerkesztője.

Hegybíró Zsuzsanna

A Magyar Geofizikusok Egyesületének 1972 óta tagja. 
Az elnökség munkájába fokozatosan kapcsolódott be. 
1992-ben a Magyar Geofizika megújulásának aktív közre
működője volt, azóta látja el a folyóirat kiadói feladatait, és 
tagja a Szerkesztőbizottságnak.

Három éven át volt a Tudományos és Oktatási Bizottság 
tagja. A diplomás nők esélyegyenlősége érdekében a 
MTESZ Nőbizottságában dolgozott. Az EAGE-konferen- 
ciákon többször képviselte az Egyesületet és hosszú éveken 
át volt a Geophysical Prospecting szerkesztőbizottságának 
tagja.

1997-99 között az Egyesület első női alelnöke-elnöke. 
Erre az időszakra esett az Egyesület közhasznú minősítésé
nek megszerzése, ami az Alapszabály jelentős módosítását 
igényelte. Ugyancsak erre az időszakra esett az Egyesület 
ez ideig utolsó jelentősebb nemzetközi rendezvénye, az 
1999-es EEGS-konferencia. Hegybíró Zsuzsa a nemzet
közi konferencia szervezőbizottságának tagjaként fontos 
szerepet töltött be és komolyan hozzájárult a rendezvény 
sikeréhez.

A Renner János emlékérmet az Egyesület elnöksége 
Hegybíró Zsuzsának a szakmai közéletben kifejtett sikeres 
tevékenységért, külön kiemelve a Magyar Geofizikusok 
egyesületében végzett munkáját, ítélte oda.

Verő László

Verő László 1964-ben az ELTE Geofizikus szakán 
szerzett diplomát.

Az Egyetem elvégzése után az Eötvös Loránd Geofizi
kai Intézet geoelektromos osztályán kezdte szakmai pálya
futását, ahol az akkor induló nagyalföldi kutatások kereté
ben jelentős elméleti és gyakorlati tevékenységet végzett, 
eredményesen vett részt a geoelektromos módszer- és mű
szerfejlesztésben is.

Kunszentmárton környéke, a Makói-árok és a Békési
medence 5 éven át folyó kutatásában mint a kutatások 
geoelektromos témavezetője meghatározó szerepet játszott. 
Módszertanilag igen jelentős eredményeket ért el a Nyírség 
eltemetett vulkanitjainak kutatásában.

A 70-es évek közepén újraindult a Börzsöny, a Mátra, a 
Velencei-hegység érckutatása, itt elsősorban a gerjesztett 
polarizációs módszer alkalmazásával, fejlesztésével kap
csolatban fűződnek nevéhez jelentős sikerek.

Ezt követően hosszú ideig az elektromos műszer és 
módszerfejlesztő osztály vezetője volt, majd 1990-től a 
Geoelektromos és Gravitációs Főosztály vezetője és végül 
az Intézet 1993 végén történt nagy átszervezése óta az 
ELGI igazgatóhelyetteseként dolgozik.

Mint a kitűnő nyelvtudással is rendelkező egyik legkép
zettebb magyar geofizikus tagja lett a következő 
nemzetközi geofizikai szervezeteknek: a Society of 
Exploration Geophysicists, az Environmental and 
Engineering Geophysical Society európai szekciója és a 
European Association of Geoscientists & Engineers, az 
utóbbiban tisztségeket is betöltött, a Geofizikai 
Szakosztály (Geophysical Division) szakmaiprogram
vezetője volt 1996-tól 2000-ig, illetve ez után a Kutatási 
Bizottság (Research Committee) tagja lett.

Széleskörű szakmai tudását, emberi kvalitásait értékelte 
Egyesületünk tagsága is, amikor 1990-ben alelnökévé és 
elnökévé választotta az 1990-1993-as terminusra, majd
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mandátumának lejárta után a 1996-1999 időszakra titká
rává is megválasztotta és ebben a tisztségében 1999-ben 
egy újabb ciklusra, amely ma járt le, megerősítette.

A Renner János emlékérmet az Egyesület elnöksége 
Verő Lászlónak a szakmai közéletben kifejtett hosszú és 
sikeres tevékenységéért, külön kiemelve a Magyar Geofi
zikusok Egyesületéért végzett elkötelezett munkáját, ítélte 
oda.

Tiszteleti tag kitüntetés
Alapszabályunk értelmében három évente adható ez a 

kitüntetés, kül- és belföldi személyek részére egyaránt. Az 
idei esztendőben Tiszteleti tag kitüntetésben részesült kül
földi személyek’. Aleksander Guterch és Igor TÚNYI, bel
földi személyek: AczÉL Etelka, Kiss Bertalan, PÁLYI And
rás és Steiner Ferenc.

Aleksander Guterch

Alexander Guterch a Lengyel Tudományos Akadémia 
Geofizikai Intézete Kísérleti Szeizmológiai Laboratóriu
mának vezetője, a geofizika professzora, a Lengyel Tudo
mányos Akadémia, a Lengyel Művészeti és Tudományos 
Akadémia, valamint az Európai Akadémia (London) tagja. 
A varsói egyetemen diplomázott, a PhD címet a Lengyel 
Tudományos Akadémián szerezte meg, post-doktorként a 
Texasi Egyetemen Dallasban dolgozott, majd hazatérve 
tanársegéd és később a geofizika tanára lett. Több közis
mert lengyel és nemzetközi szervezet elnöke, illetve 
tisztségviselője.

Számos külföldi és hazai kutatást vezetett, melyeknek 
célja a litoszféra fizikai tulajdonságainak, szerkezetének 
és dinamikájának megismerése volt. Tudományos ered
ményeit több mint 200 cikkben ismertette. Munkássága 
már négy évtizede összefonódott a magyar geofizikusok
kal. Ez a kapcsolat a közép- és kelet-európai litoszféra 
közös refrakciós és széles szögű reflexiós kutatásával és 
az eredmények számos cikkben és monográfiában történő 
közlésével kezdődött. Ma az általa kezdeményezett és 
vezetett CELEBRATION 2000 elnevezésű (Central Euro
pean Lithospheric Experiment Based on Refraction 2000) 
nemzetközi szeizmikus kutatás köt össze bennünket. Eb
ben 28 nemzetközileg ismert intézmény működik együtt. 
A terepi kutatás egy sajátos szeizmikus mérési elrende
zéssel, hordozható, műholdas kapcsolattal szinkronizálha
tó, kisfrekvenciás adatgyűjtő műszerekkel, míg a feldol
gozás sugárút tomográfiával történik. Az értelmezés is 
nemzetközi együttműködésben folyik.

Alexander Guterch professzort nemzetközileg elismert 
kutatási eredményei és a magyar geofizikával tartott szoros 
kapcsolata alapján választotta a Magyar Geofizikusok 
Egyesülete tiszteleti tagjává. A Magyar Geofizikusok 
Egyesülete tagsága nevében szeretettel köszöntjük 
Guterch akadémikust és az eddigiekhez hasonló szép 
eredményeket kívánunk neki.

Igor TÚNYI

Igor TÚNYI 1973-ban szerzett geofizikus diplomát 
Prágában, a Károly Egyetemen. Első munkahelye a 
Szlovák Tudományos Akadémia Földmágneses Obszer
vatóriuma volt, Hurbanovóban (korábban Ógyalla), ahol

földmágneses kutatással foglalkozott. 1980-ban dokto
rált, 1980-84 között a Szlovák Földtani Hivatal főgeo
fizikusa volt.

Igor Túnyi megköszöni a kitüntetést

Fő kutatási területe 1980-tól kezdve paleomágnesség, a 
földmágnesség területén azóta elméleti kutatással foglalko
zik. Jelenleg második ciklusát tölti, mint a Szlovák Tudo
mányos Akadémia Geofizikai Intézetének igazgatója. Eb
ben a minőségben minden támogatást megadott munkatár
sainak ahhoz, hogy eredményesen együttműködjenek az 
ELGI kutatóival. Irányításával jelentős felújítási munkák 
valósultak meg a Konkoly-Thege Miklós alapította ógyallai 
(hurbanovói) obszervatóriumban, az obszervatórium 
100 éves évfordulójára.

1980-84 között magyar kutatókkal dolgozott együtt 
Szlovákia bauxit és széntelepeinek elektromágneses szon
dázásában.

Igor TÚNYI alapította meg a Szlovák Tudományos Aka
démia Geofizikai Intézetének modern Paleomágnéses La
boratóriumát, amely közel 20 éve dolgozik együtt az ELGI 
Paleomágneses Laboratóriumával, elsősorban a paleo
mágnesség tektonikai alkalmazása területén.

Budapesten kívül Varsó, Barcelona, Zürich, Prága, 
Gams és Tokió paleomágneses laboratóriumával vannak 
élő kooperációs kapcsolatai. Az IAGA-ban mind a föld
mágnesség, mind a paleomágnesség rendezvényeinek tevé
keny részese. Az Ógyallán 2000-ben megrendezett jubile
umi IAGA munkatalálkozó szerevezője volt és az eddig 
már hét alkalommal megrendezett „Új trendek a földmág- 
nességben” tudományos konferencia állandó társrendezője. 
Tudományos és kutatói munkája mellett tanít a Comenius 
Egyetemen.

Igor TÚNYI doktort nemzetközileg elismert kutatási 
eredményei és a magyar geofizikával tartott szoros kapcso
lata alapján választotta a Magyar Geofizikusok Egyesülete 
tiszteleti tagjává. A Magyar Geofizikusok Egyesülete tag
sága nevében szeretettel köszöntjük és kívánunk neki az 
eddigiekhez hasonló szép eredményeket.

A közgyűlésen személyesen is résztvevő Igor TÚNYI an
gol nyelvű válaszában megköszönte a kitüntetést és beszá
molt a közösen végzett munkákról (beszéde megtalálható a 
MGE hang-irattárában).
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Aczél Etelka Kiss Bertalan

1955-ben szerzett geofizikus oklevelet az Eötvös Loránd 
Tudományegyetemen. Szakmai pályafutását a Földmérő és 
Talajvizsgáló Irodában kezdte, ahol vízkutatási és üregku
tatási feladatokat oldott meg. Az Eötvös Loránd Geofizikai 
Intézet munkatársaként 1957-től 1962-ig a gravitációs tér 
vizsgálatával foglalkozott. A Nemzetközi Geofizikai Év 
keretében részt vett a luniszoláris hatás vizsgálatának nem
zetközi programjában.

Kiss Bertalan a Nehézipari Műszaki Egyetem elvégzése 
után 1964-ben kapcsolódott be az egyesületi munkába az 
akkoriban még közös szolnoki-miskolci Alföldi Csoportban.

1970-től vezetőségi tag, majd a csoport kettéválása után 
1970-től a szolnoki csoport titkára lett. 1988 óta az Alföldi 
Csoport elnöke volt. Ez év márciusában — mivel az Egye
sület Alapszabálya értelmében tovább ezt a funkciót már 
nem töltheti be — a csoport titkárává választották.

Aczél Etelka

1963-tól kezdve megszervezte és vezette a korszerű or
szágos földmágneses alaphálózat mérését (1964-1965), 
elkészítette a földmágneses tér komponenseinek normál
térképeit. Összeállította a tihanyi Geofizikai Obszervató
rium évi jelentéseit 1969-től 1978-ig és mérte a 
földmágneses tér összetevőinek abszolút értékét. 1966-tól 
kezdve nemzetközi együttműködésben végezte munkáját 
mint a permanens mágneses tér vizsgálatával foglalkozó 
nemzetközi munkacsoport magyar elnöke. Foglalkozott a 
magyar és külföldi földmágneses obszervatóriumok mág
neses szintjének összehasonlításával és a normálterek 
egységesítésével. 1970-ben egyetemi doktori címet szer
zett az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Közel fél
száz tudományos publikációja jelent meg magyar és kül
földi szakfolyóiratokban, számos előadást tartott hazai és 
nemzetközi geofizikai konferenciákon. 1979-től kezdve 
az ELGI szakmai kiadványainak társszerkesztője lett.
1988-ban vonult nyugalomba, azóta szakértőként tevé
kenykedik.

A Magyar Geofizikusok Egyesületének alapító tagja. Az 
Egyesület szakmai munkájában 1967-től szakosztálytitkár
ként, majd elnökként, valamint az Országos Elnökség tag
jaként vett részt. Jelenleg az Egyesület egyik legeredmé
nyesebben működő részének, a Szeniorok Bizottságának 
elnöke és emellett a Magyar Geofizika szerkesztőbizottsá
gának is aktív tagja.

Szakmai munkásságáért 1965-ben megkapta A földtani 
kutatás kiváló dolgozója címet, 1981-ben pedig a Minisz
tertanács Kiváló munkáért érdemérmét. Egyesületi munká
jáért 1966-ban elnyerte a Renner János emlékérmet.

Az Egyesület tiszteleti tagságát az elnökség Aczél Etel
kának több évtizedes elkötelezett és eredményes munkájáért, 
külön kiemelve az Egyesületért végzett munkát, ítélte oda.

Kiss Bertalan

1988-ban meghatározó szerepet vállalt az SPWLA Bu
dapest Chapter megalakításában, melynek 1991 -ben elnöke 
is volt. Részt vett az 1990-es budapesti SPWLA tizenhar
madik európai szimpóziuma szervezőbizottságában.

1993-ban, tevékenysége elismeréséül, az Egyesület alel- 
nökévé választották, az 1994-95-ös ciklusban az Egyesület 
elnöke volt.

Mindig mellette állt az új törekvéseknek, közreműködött 
a Szénhidrogén Szakosztály megalakításában és az Egyesü
let új alapszabályának kidolgozásában.

Nevéhez több nagy horderejű sikeres rendezvény kez
deményezése és szervezése kapcsolódik, így az Alföldi 
Csoport által szervezett vándorgyűlések, valamint a Szol
nokon 1996-2000 között lebonyolított Ankétok.

Egyesületi munkájáért eddig Emléklap, Renner János 
emlékérem, illetve az SPWLA Award of Appreciation 
kitüntetésekben részesült.

PÁLYl András

PÁLYI András még egyetemistaként, 1967-ben lépett be 
Egyesületünkbe. Már pályája kezdetén rendszeres és aktív 
résztvevője lett az egyesületi életnek. Az OKGT központ
jába kerülése után összekötőként ott dolgozó tagtársai 
egyesületi kapcsolatait egyengette.

1981 és 1986 között az Egyesület Oktatási Bizottságá
nak titkári teendőit látta el. Tevékenységével nagymérték
ben hozzájárult a geofizikus szakemberek közgazdász 
képzésének előkészítéséhez és elindításához.

1986-ban az MGE elnökségének tagjává és egyik titká
rává választották. 1990-ig tartó funkciójában, az általános 
teendőkön túl, a Műszaki és Természettudományi Egyesü
letek Szövetségével, a Központi Földtani Hivatallal, vala-
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mint más szakmai és társadalmi szervezetekkel való kap
csolattartás volt a feladata.

Egyesületünk 1990-ben megválasztott új vezetése is 
igényt tartott munkájára és megbízta a Nemzetközi Kap
csolatok Bizottsága elnöki feladatainak ellátásával. A nem
zetközi kapcsolatrendszer gyors átalakulásának időszaká
ban aktívan közreműködött Egyesületünk új és azóta is 
tartós európai kapcsolatainak kialakításában.

Pályi András

1996-ban az Egyesület alelnökévé-elnökévé választot
ták. Három éves vezetési periódusa alatt az Egyesület tevé
kenysége problémamentes volt, gazdaságilag eredménye
sen működött, bővült jogi tagjaink és támogatóink köre, 
fejlődtek külkapcsolataink és Egyesületünk közhasznú 
szervétté alakult.

A ciklus lejárta után is aktív és fáradhatatlan tagja az 
Egyesület vezetésének. Meghívott résztvevője az elnökségi 
üléseknek, javaslataival, észrevételeivel és egy-egy feladat 
vállalásával folyamatosan segíti annak munkáját.

1999-től az MGE által létrehozott Alapítvány egyik 
kurátora, 2001 júliusától az Egyesület állandó képviselő
je a MTESZ Szövetségi Tanácsban és a Vagyon 
Bizottságban.

Az Egyesület érdekében végzett kiemelkedő tevékeny
ségét az elnökség eddig Emléklap és Renner János 
emlékérem adományozásával ismerte el.

két. Kutatómunkáját részben egyedül, részben társszer
zőkkel megírt 5 angol és magyar nyelvű szakkönyve, 
monográfiája, 1 tankönyve, 6 egyetemi jegyzete, közel 
50 lektorált tudományos cikke, és számos nem lektorált 
tudományos publikációja fémjelzi. Az általa szerkesz
tett, az Akadémiai Kiadónál 1991-ben megjelent The 
Most Frequent Value c. monográfia akadémiai díjban 
részesült.

Steiner Ferenc

Oktatómunkája széleskörű. A Föld fizikája, a Geofizika 
(Gravitációs és mágneses módszerek, radiometria), a Geo
fizikai adatfeldolgozás, a Geofizikai értelmezés, a 
Geostatisztika, a Geostatisztika és geoinformatika tárgyak
nak évtizedeken át volt előadója, tárgyjegyzője.

Az Egyesület munkájából különböző konferenciákon, 
ankétokon, vándorgyűléseken tartott előadásaival vette ki 
részét. A Magyar Geofizikában és a Geofizikai Közlemé
nyekben megjelent tudományos munkái minden tagtár
sunkhoz eljutottak.

Steiner Ferenc egyetemi tanárt a Magyar Geofizikusok 
Egyesülete elnöksége kiváló oktató-nevelő munkája, ki
emelkedő kutatási eredményei, az egész geofizikai társa
dalmat szolgáló publikációs tevékenysége, egyesületi mun
kája elismeréseként, az Egyesület Tiszteleti tagjává 
választotta.

Közelgő 70. születésnapja alakalmából ezúton is tiszte
lettel és szeretettel köszöntjük.

Steiner Ferenc

Steiner Ferenc 1932. július 12-én született Sopron
ban. 1954-ben szerzett fizika-matematika szakos közép
iskolai tanári oklevelet a Szegedi Tudományegyetem 
Természettudományi Karán. 1954 nyarán kapott tanár
segédi állást Sopronban, a Geofizikai Tanszéken, amely 
azóta is megszakítás nélkül a munkahelye. 1963-ban 
egyetemi doktori, 1965-ben kandidátusi, 1975-ben aka
démiai doktori tudományos fokozatot szerzett. Egyetemi 
adjunktusi majd docensi kinevezése után 1979-től egye
temi tanár.

Kezdeti kutatási területe a gravitációs témakör volt, 
majd ezzel párhuzamosan a modern statisztikai módsze
rek, a geostatisztika témáiban ért el kiváló eredménye

Egyesületi Emléklap
A Magyar Geofizikusok Egyesületétől az Egyesületben 

vagy annak érdekében végzett társadalmi vagy szakmai 
tevékenység elismeréseként emléklap kitüntetésben része
sültek idén:

GALICZ Gergely 

В ERÉNYI István 

L őrinczné Ábrahám  Katalin 

TÖRÖK Ida.
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Galicz Gergely

Berényi István

Eredményei nagyrészt összhangban vannak a Pannon
medencére eddig megismert szerkezettel. A tanulmány 
érdekessége az Alföld déli részén talált pozitív sebesség
anomália, amely bizonyára további vizsgálatokra fogja 
ösztönözni a kutatókat.

Bus Zoltán

Gyakorlati kategóriában

MÉSZÁROS Ferenc, Zilahy-Sebess László: Compaction 
of sediments with great thickness in the Pannonian Basin, 
megjelent a Geophysical Transactions 44. évfolyamának
1. számában, a 21-48. oldalakon.

A cikk a mélyfúrás-geofizikai szondázások sűrűség és 
sebesség adatainak elemzésével vizsgálja a Pannon
medencét kitöltő üledékösszletet. Különös figyelmet szen
tel a kőzetek kompakciójának, illetve az üledékképződés 
során kialakult diszkordancia helyeknek. Kimutatja, hogy a 
vizsgált adatok segítségével lehetőség van a medence ki
alakulásában alapvető szerepet játszó emelkedési és süllye
dési fázisok kutatására. A vizsgálatokat kiterjesztve az 
egész országra meghatározza az egyes medence részek 
relatív elmozdulásait is.

Az Év cikke
A MGE Tudományos és Oktatási Bizottsága által készí

tettjavaslat alapján az alábbi cikkek nyerték el e megtiszte
lő címet:

Elméleti kategóriában

Bus Zoltán: Tomographic imaging of three-dimensional 
P-wave velocity structure beneath the Pannonian Basin, 
amely az Acta Geodesia and Geophysica 36. évfolyamának
2. számában, a 189-206. oldalakon jelent meg.

A szerző dolgozatában P-hullámok futási idejének 3D 
tomográfiái inverziójával foglalkozik. Adatait az Interna
tional Seismological Center és a Hungarian Earthquake 
Bulletins gyűjteményéből származtatta. A görbült sugár
utas tomográfiái eljáráshoz kiindulásul genetikus algorit
mussal előállított 1D sebességmodellt alkalmazott. A 
modelltér diszkretizálását 3D derékszögű ráccsal valósí
totta meg, vizsgálatait egy durva és egy finom rácsbeosz
tással is elvégezte. A tomográfiái inverz feladatot 
linearizálta, megoldását az L2-norma minimalizálására 
alapozva adta meg és a tomográfiában szokásos eszkö
zökkel vizsgálta a megoldás minőségi jellemzőit is.

Mészáros Ferenc és Z ilahi-Sebess László

Az Ifjú Szakemberek Ankétjának díjazottjai
A MGE-MFT közös rendezésében Salgótarjánban 2002. 

március 22-23-án lebonyolított magas színvonalú és nagy 
érdeklődésre számot tartó Ankét díjainak átadására, ha
gyományainknak megfelelően idén is, a közgyűlésen került
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sor. Az elismeréseket Tóth József a MGE, és Somfai 
Attila a MFT részéről adta át.

Elméleti szekció

I. díj: KOVÁCS István1, NÉDLI Zsuzsanna2, KÓTHAY Klára1, 
Báli Enikő1, Zajacz Zoltán1 (!ELTE Kőzettani és Geo
kémiai Tanszék, 2SZTE Ásványtani, Geokémiai és Kő
zettani Tanszék): Kvarc és földpát xenokristályok vizs
gálata bazaltos kőzetekben (MFT, nyeremény: 
25 000 Ft)

II. díj: Benedek Kálmán (ELTE Kőzettani és Geokémiai 
Tanszék): A Zalai-medencében harántolt paleogén 
magmás képződmények petrоgenetikai vizsgálata (MFT, 
nyeremény: 20 000 Ft)

III. díj: Falus György (ELTE Kőzettani és Geokémiai 
Tanszék): Paleoszeizmicitás a Pannon-medencében: fe l
sőköpeny zárványok, mint ősi földrengések hírmondói 
(MFT, nyeremény: 15 000 Ft)

és

Szabó Norbert Péter (ME Geofizikai Tsz.): A genetikus 
algoritmuson alapuló karotázs inverziós algoritmusok 
összehasonlítása (MGE, nyeremény: 15 000 Ft)

Gyakorlati szekció

I. díj: Lemberkovics Viktor, BÁRÁNY Ágnes, Zahuczki 
Péter (MÓL Rt. KTD, Kutatás): Hatékony 3D szeizmikus 
eljárások a pannon gáztelepek kutatásában (MGE, nye
remény: 25 000 Ft)

II. díj: Csontos András, Heilig Balázs (Eötvös Loránd 
Geofizikai Intézet): A mágneses mérést befolyásoló ef
fektusok (MGE, nyeremény: 20 000 Ft)

III. díj: Neducza Boriszláv (Eötvös Loránd Geofizikai 
Intézet): Védett barlangok kutatása felszíni geofizikai 
módszerekkel (MGE, nyeremény: 15 000 Ft)

Ifjú díjazottak

Poszter szekció

I. díj: NÉDLI Zsuzsanna (SZTE Ásványtani, Geokémiai és 
Kőzettani Tanszék): Á Villányi-hegység felső kréta alká
li bazalt vulkanizmusa (MFT, nyeremény: 25 000 Ft)

II. díj: NovÁK Attila (ME Geofizikai Tanszék): A VLF 
mérések spektrális képfeldolgozása (MGE, nyeremény: 
20 000 Ft)

Közönségdíj

Németh Norbert (ME Földtan-Teleptani Tanszék): Kala
pos gombák, mint geobotanikai indikátorok felhaszná
lása a földtani térképezés során (MFT, nyeremény: 
20 000 Ft)

Kül öndíjak

Szilárd József-díj: KOVÁCS Péter (Eötvös Loránd Geofizi
kai Intézet): A magnetoszféra vizsgálata multifraktál 
modell segítségével (poszter) (MGE, ELGA, nyeremény: 
30 000 Ft)

MGSZ-díj: Kis Árpád, Horváth Szabolcs (Geomega Kft., 
Aquaprofit Kft.): A Gerjen-Dombori távlati vízbázis te
rületén végzett geofizikai mérések eredményei és hidro
geológiai felhasználásuk e(MGE, nyeremény: oklevél + 
emléktárgy + 20 000 Ft)

Kis Árpád, Horváth Szabolcs

MÁFI-díj: Báli Enikő, Szakál János Antal (ELTE Kőzet
tani és Geokémiai Tanszék): Szüljid-szulfát zárványok 
klinopiroxén megakristályokban: szételegyedés vagy 
metaszomatózis? (MFT, nyeremény: 20 000 Ft értékű 
könyvutalvány)

MFT-díj: KOVÁCS Alpár (Babes-Bolyai Tudományegye
tem, Ásványtani Tanszék): Az Audia Formáció nehéz
ásványtani vizsgálata Ozsdolán és a Kászon völgyében 
(Keleti-Kárpátok flis zóna) (nyeremény: ingyenes rész
vételi lehetőség a Vándorgyűlésen)

MOL-díj: W indhoffer Gábor, Bada Gábor (ELTE Geofi
zikai Tanszék): Fúrólyukfal kirepedések alapján megha
tározott térben markánsan változó feszültség irányok le
hetséges magyarázata a Pannon-medencében (MGE, 
nyeremény: 50 000 Ft)

A különdíjakat, Pályi András (Szilárd József-díj), Far
kas István (MGSZ-díj) és Ferenczy László (MOL-kü- 
löndíj) adta át.
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WiNDHOFFER Gábor

Végezetül az Egyesület érdekében végzett társadalmi 
munkájukért kaptak jutalmat:

Bodri Bertalan 
Jánváriné Kántor Ilona 

Markos Tünde 
Milánkovich Andrásné.

SZŰCS István leköszönő alelnök és TÓTH József lekö
szönő elnök egy-egy virágcsokorral köszönte meg Bellér 
Éva ügyvezető titkár munkáját.

Szűcs István és Bellér Éva

Rezessy Géza, a Szavazatszámláló Bizottság elnöke, be
számolt a Bizottság munkájáról. Ismertette a közgyűlést meg
előző kérdőíves szavazás eredményeként a területi csoportok 
és szakosztályok megválasztott tisztségviselőinek névsorát:

Általános Geofizikai Szakosztály 
Elnök : Cserepes László (ELTE)
Titkár: Kis Károly (ELTE)

Felszíni Geofizikai Szakosztály 
Elnök: FANCSIK Tamás (ELGI)
Titkár: Orosz József (GES Kft.)

A szakosztályok közül az SPWLA Mélyfúrási Szakosz
tály és a Szénhidrogén Szakosztály választása még nem 
zajlott le.

Alföldi Csoport
Elnök: Tóth József (MÓL Rt.)
Titkár: Kiss Bertalan (MÓL Rt.)
Társelnökök: SZALÓKI István (nyugdíjas),

LlPTÁK Ernő (GEOINFORM Kft.)

Észak-magyarországi Csoport 
Elnök: Gyulai Ákos (ME)
Titkár: Túrái Endre (ME)

Mecseki Csoport
Elnök: VÁRHEGYI András (Mecsekére Rt.) 
Titkár: Nagy Zoltán

Soproni Csoport
Elnök: SÁTORI Gabriella (MTA GGKI) 
Titkár: KOPPÁN András (MTA GGKI)

Zala Megyei Csoport
Elnök: Császár János (MÓL Rt.) 
Titkár: Horváth Zsolt (MÓL Rt.)

Rezessy Géza

A területi csoportok tisztségviselői: Ábele Ferenc, az új első alelnök
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Ezt követően Rezessy Géza ismertette a közgyűlésen 
lezajlott tisztújítási szavazás eredményét. 95 leadott szava
zatból 94 volt érvényes. Első alelnöknek az érvényes sza
vazatok 65%-ával ÁB ELE Ferencet (MÓL Rt. KTD) válasz
tották meg. A titkári pozícióra PÁLYI András (MÓL Rt. 
KTD) került megválasztásra, az érvényes szavazatok 67%- 
ával. Molnár Károly (nyugdíjas) 100%-os választási 
eredménnyel nyerte el a Felügyelő Bizottság elnöki tisztét. 
A Felügyelő Bizottság tagjaira érkezett 151 érvényes sza
vazat 45%-ával Jánvári János (ELGI) és 42%-ával Hegy
bíró Zsuzsanna (ELGI) lett a Bizottság tagja. A Magyar 
Geofizika főszerkesztője ismét Bodoky Tamás (ELGI) 
lett, a 93 érvényes szavazat 57%-ával.

Tóth József leköszönő elnök megköszönte a munkát és 
átadta helyét Bodoky Tamásnak, aki ettől a naptól kezdve 
egy éven át a Magyar Geofizikusok Egyesülete elnöke.

Bodoky Tamás zárszavában a kiüresedő egyesületi élet

ről beszélt. Arra tett ígéretet, hogy megpróbálja ennek a 
helyzetnek a megváltoztatását, mert még emlékszik azokra 
az időkre, amikor az Egyesületben pezsgett az élet és jó 
volt idejönni. Ezt kellene újra visszahozni, bár ez valószí
nűleg egy hosszabb folyamat eredménye lehet csak.

Befejezésül megköszönte az előtte „szolgálók” munkáját 
és gratulált az újonnan megválasztott tisztségviselőknek.

Az új alelnök élt a szólás lehetőségével. Ábele Ferenc 
kifejezte reményét és bizalmát a stabilizálódó gazdasági 
helyzetben, ami segít majd a céljaink megvalósításában.

Bodoky Tamás elnök megköszönte a részvételt és a 
közgyűlést bezárta.

A közgyűlési beszámolót a magnófelvételről 
Bellér Éva által készített emlékeztető alapján 

Pályi András állította össze. A fényképeket 
idén is Vámos Judit készítette

KOSZORÚZÁS EÖTVÖS HALÁLÁNAK ÉVFORDULÓJÁN
Intézetünk alapítója és névadója, EÖTVÖS Loránd 1919. 

április 8-án hunyt el. Halálának évfordulóján a Magyar 
Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet és a Magyar Geo
lógiai Szolgálat munkatársainak képviselői a Kerepesi 
temetőben levő simái fejezték ki tiszteletüket a világszerte 
ismert magyar tudós emléke előtt.

BODOKY Tamás, az ELGI igazgatója, a Magyar Geofizi
kusok Egyesületének elnöke emlékezett meg arról a tudós

ról, aki emberi és tudósi nagyságával valamennyiünk 
számára példaképül szolgálhat. A sírra az ELGI és az MGE 
nevében BODOKY Tamás, valamint a Magyar Geológiai 
Szolgálat nevében Farkas István főigazgató helyezte el a 
tisztelet és a megemlékezés koszorúit.

Tóth Lajos 
(Fotó: Kakas Kristóf)

A koszorúzás résztvevőinek egy csoportja (balról jobbra: Kakas Kristóf Farkas István, Szabó Zoltán, 
Szeidovitz Győzőné, Németh Lajos, Baráth István, Osgyáni László, Jánvári János, Tóth Lajos,

A czÉL Etelka)
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