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Az MGE 2008. évi rendes közgyűlését a Magyar Termé
szettudományi Múzeum Semsey Andor Termében tartotta 
meg. A közgyűlés az eredetileg meghirdetett 13 óra 30 
perces időpontban határozatképtelen volt. A 14 órára kitű
zött második időpontban a közgyűlés, az Alapszabály ér
telmében a megjelentek számától függetlenül (jelenléti ív 
szerint a megjelentek száma 92 fő), már határozatképes 
volt.

A közgyűlésre érkező tagtársak számára lehetővé tettük, 
hogy a hivatalos program megkezdése előtt megtekinthes
sék a múzeum Jégkorszak című időszaki kiállítását.

A Himnusz eléneklésével vette kezdetét a közgyűlés. 
Ezt követően Gombár László MGE elnök hivatalosan 
megnyitotta a közgyűlést.

Az elnök a közgyűlés levezető elnökeként javasolta, 
hogy a rögzített hanganyag felhasználásával összeállítandó 
emlékeztető készítésére Hegedüsné Petró Erzsébetet, az 
emlékeztető hitelesítésére Baráth István és Molnár 
Károly tagtársakat bízza meg a közgyűlés. A javaslattal a 
jelenlévők egyhangúlag egyetértettek.

Király András, Hegybíró Zsuzsanna, Gombár László, 
Pályi András

A jegyzőkönyvvezető és hitelesítő személyek elfogadá
sát követően az elnök üdvözölte a megjelent tagtársakat, 
köszöntötte a társegyesületek megjelent képviselőit: id. 
Ősz Árpád (OMBKE) és Haas János (MFT) urakat, vala
mint a jogi tagjaink és támogatóink képviseletében megje

lent Szűcs István (Mecsekére Zrt.), Farkas István 
(MBFH), Király András (MÓL Nyrt.) és Kaszás László 
(GES Kft.) urakat.

Megállapította, hogy az időben kiküldött programhoz a 
tagság részéről módosító javaslat sem írásban, sem szóban 
nem érkezett a titkárságra. Előterjesztette az elnökség napi
rend-módosító javaslatát, mely szerint az SPWLA Buda
pest Chapter új elnökét és titkárát a közgyűlés válassza 
meg.

A közgyűlés az előzetesen meghirdetett napirendi ponto
kat a fenti módosítással egyhangúlag elfogadta.

Megszavaztuk

Gombár László elnöki megnyitójában az alábbi néhány 
gondolatot vetette fel:

A hazai geofizikai szakma, egészét tekintve, sikeres évet 
zárt. Bővült a geofizikai tevékenységi kör, a geofizikusok 
szakértelme iránti kereslet megnőtt mind itthon, mind kül
földön. A hazai kutatási tevékenységek mellett külföldön is 
megjelentek a magyar geofizikusok Irakban és Ománban is. 
Sikeres programokat hajtottunk végre olyan országokban is 
(Ausztria, Csehország, Románia), ahová a rendszerváltás 
óta nem sikerült bejutni.

Félőnek tartja, hogy a további fejlődés gátja lehet a ki
alakulóban lévő szakemberhiány. Kéri, hogy aki tud, segít
sen a tehetséges fiatalembereket a geo-szakmák felé irányí
tani.
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Kakas Kristóf a technikát kezeli

A Baján megrendezett legutóbbi Ifjú Szakemberek An- 
kétján is nagy élmény volt hallgatni az ifjú szakembereket. 
Tapasztalni lehetett, hogy szakmájuk adott területén milyen 
elmélyült tudással rendelkeznek. Többen közülük a köz
gyűlésen is megjelentek, hogy megérdemelt díjaikat át
vegyék.

Bejelentette, hogy az idei közgyűlés, kísérleti jelleggel, 
új helyszínen kerül megrendezésre. A baráti vacsora helyett 
a tagság találkozási és kötetlen beszélgetési lehetőségének 
elősegítésére az egyesület állófogadással vendégeli meg a 
közgyűlésen megjelenteket.

Elnöki megnyitója befejezéseként Gombár László ja
vaslatára a közgyűlés egy perces néma felállással emléke
zett meg a közgyűlések közötti időszakban elhunyt BUJDO
SÓ Imre, Molnár Károly (ELGI, alapító tag), Németh 
Gusztáv és ZsiTVAY Szilárd (alapító tag) tagtársakról.

A hallgatóság egy része

Az Alapszabálynak megfelelően létrehozott bizottság 
javaslata alapján, az elnökség döntésének megfelelően, 
egyesületi kitüntetések átadására került sor. A kitüntetése
ket Gombár László elnök adta át. A méltatásokat Pályi 
András általános titkár ismertette.

Egyed László emlékérem
Alapszabályunk szerint az emlékérem kétévente, az 

Egyesület legfeljebb két rendes tagja számára adományoz
ható. Az emlékérem a geofizika területén (szakterületi 
tevékenység, oktatás, szakirodalmi tevékenység, szakmai

életmű) kifejtett kiemelkedő szakmai munka elismerését 
szolgálja. A 2008. évi kitüntetettek:

Dr. SÁTORI Gabriella

SÁTORI Gabriella 1971-ben szerzett okleveles geofizikus 
diplomát az ELTE-n, és azóta a soproni MTA Geodéziai és 
Geofizikai Kutatóintézet kutatója.

Kezdetben az alsó ionoszféra és a természetes eredetű 
rádiózaj kölcsönhatásának vizsgálatával foglalkozott. 1992- 
ben A Forbush-csökkenés és a geomágneses vihar kombi
nált hatása az ionoszféra D-tartományában című értekezé
sével megszerezte a földtudomány kandidátusa tudomá
nyos fokozatot. Ezután figyelme a Föld-ionoszféra üreg
rezonátor természetes elektromágneses sajátrezonanciái — 
az ún. Schumann-rezonanciák (SR) — felé fordult. Nevé
hez fűződik a SR megfigyelések beindítása (1994, Nagy- 
cenk). A SR frekvenciák és a rezonanciák amplitúdóinak 
változásaiból (ún. „globális villámhőmérője” segítségével) 
következtetéseket vont le a globális klímaváltozással kap
csolatos trendekről. A naptevékenység hatását az ionoszfé- 
rában, illetve a globális villámaktivitással összefüggésben 
úgyszintén vizsgálta. Az El Nino jelenséggel kapcsolatos 
publikációi az intézet leggyakrabban idézett tudományos 
közleményei között szerepelnek. Fontos nemzetközi tudo
mányos együttműködések elengedhetetlen partnere.

Sátori Gabriella és Gombár László

Tudományos közéletbeli és tudományszervezési tevé
kenységét az MGE 1991-ben Emléklappal, 1999-ben 
Renner János emlékéremmel ismerte el. 1992-től az MGE 
Soproni Csoportjának titkára, 1999-2005-ig pedig elnöke 
volt. 2006-tól a Geofizikai Tudományos Bizottság tagja, 
2006-tól A villámlás fizikája és hatásai c. COST akcióban 
nemzeti képviselő. Tagja az AGU-nak. Jelenleg az MTA 
GGKI Aeronómiai Osztályának tudományos osztályvezető
jeként az osztály tudományos kutatásait koordinálja.

Dr. WÉBER Zoltán

Kutatási tevékenysége jórészt a geofizikai inverzió té
makörébe esik.

A szeizmikus szelvények általánosított lineáris inverzió
jának vizsgálata után a vertikális szeizmikus szelvények 
(VSP) feldolgozásával foglalkozott. Kandidátusi értekezé
sében, melyet 1991-ben védett meg, az offsetes VSP adatok 
inverziós problémáit analizálta.
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Gombár László és Wéber Zoltán

1992-től a rugalmas hullámok menetidőit felhasználó 
szeizmikus tomográfia módszereit kutatta. Legfontosabb 
eredményei a globális optimalizációs eljárások alkalmazása 
a szeizmikus tomográfiában, valamint a Pannon-medence 
alatti legfelső köpenyre jellemző hullámsebesség eloszlá
sának meghatározása.

Ezt követően a szeizmológia egyik legfontosabb prob
lémájával, a földrengések fészekmechanizmusának megha
tározásával foglalkozott. Kidolgozott egy olyan probabi- 
lisztikus hullámforma inverziós eljárást, melynek segítsé
gével fel lehet térképezni a hipocentrum és a fészekmecha
nizmus (momentum tenzor) a posteriori eloszlását. Ez lehe
tőséget nyújt arra, hogy a maximum likelihood megoldás 
mellett annak megbízhatóságát is megadhassuk. Jelenlegi 
törekvése, hogy a módszer alkalmazásával minél több hazai 
rengés hullámformáit feldolgozza.

PÁLYI András a kitüntetettek érdemeit sorolja

Eredményeit rendszeresen publikálja mind hazai, mind 
nemzetközi fórumokon. Ez idáig 26 szakcikke jelent meg, 
amelyből 12 referált folyóiratban, 3 konferenciakiadványban 
és egy könyvfejezetként látott napvilágot. Publikációit 16-szor 
hivatkozták. Az IASPEI hazai képviselőjeként két alkalommal 
szerkesztette a négyévenként megjelenő IASPEI nemzeti 
jelentést. Több kutatási jelentés szerzője, ill. társszerzője volt.

Renner János emlékérem
Alapszabályunk szerint az emlékérem évente, az Egye

sület legfeljebb két rendes tagja számára adományozható az 
Egyesületben és annak érdekében végzett kiemelkedő tevé
kenység elismeréseként. Ez évi emlékérmeseink:

Á bele Ferenc

1972-ben diplomázott az ELTE geofizikus szakán. Az
óta tagja Egyesületünknek. Az OKGT alkalmazásában 
Nagykanizsán kezdett dolgozni. Kezdetben terepi észlelő
ként, majd értelmező geofizikusként dolgozott. 1980-1993 
között a Dunántúl területéhez tartozó termelésgeofizikai 
mérések fejlesztésének irányítója. Az OKGT MÓL Rt.-vé 
történt átalakulását követően, 1993-tól a nagykanizsai ér
telmezési csoport vezetője volt. Jelenleg Budapesten a 
MÓL Nyrt. külföldi projektjeiben dolgozik.

Gombár László és Ábele Ferenc

1990-2002 között az MGE Zala megyei csoportjának 
elnöke. Ezen idő alatt két sikeres vándorgyűlés rendezését 
irányította.

2002-2003-ban az Egyesület első alelnöke, 2004-2005 
között elnöke, majd 2006-2007 között második alelnöke 
volt. Elnökségének idején került sor az MGE 50. jubileumi 
emlékülésének színvonalas megszervezésére, valamint 
hozzájárult az MGE anyagi helyzetének stabilizálásához. 
Jelentős szerepet vállalt a 2003. és 2006. évi vándorgyűlés 
kiállításának és munkatalálkozójának létrehozásában.

Dr. FERENCZ Lujza

Ferencz Lujza a kitüntetéssel

Ferencz Lujza ügyvéd, az Egyesület tagja. A rendszer- 
változás után nem sokkal ismertük meg, amikor az Egyesü
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let életében is több jogi kérdés merült fel. Mint az ELGI 
jogásza sok geofizikust ismert, és így kézenfekvő volt, 
hogy az egyesületi kérdések tisztázására is őt kértük fel. 
Kiemelkedő feladatot vállalt akkor, amikor az egyesületi 
törvények megváltozásával a közhasznúsági besorolás 
megszerzése érdekében mind az Egyesület, mind az alapít
ványok alapszabályát és jogi rendszerét át kellett alakítani, 
és a besorolást kérelmezni kellett. Neki köszönhető, hogy 
zökkenőmentesen megkapta a besorolást mind az Egyesü
let, mind a Magyar Geofizikusokért Alapítvány. Ferencz 
Lujza az egyesületben felmerülő jogi kérdésekben továbbra 
is tanácsadó szerepet tölt be, segítségére, tanácsaira mindig 
számíthatunk.

A geofizikusokért végzett, évtizedet is meghaladó kiváló 
munkája elismeréseként Renner János emlékérem kitünte
tést adományozunk részére.

Madártávlatból...

Tiszteleti Tag
Alapszabályunk szerint a kitüntető cím háromévente 

adományozható. A tárgyévben kitüntetettek számát az 
elnökség határozza meg. Tiszteleti tag lehet egyesületi 
tagságtól függetlenül az a belföldi vagy külföldi állam
polgár, aki a geofizikában vagy annak rokon tudományai
ban, vagy az MGE céljainak megvalósításában rendkívüli 
érdemeket szerzett. Idei kitüntetettjeink:

SZABÓ Zoltán

Szabó Zoltán az Eötvös Loránd Geofizikai Intézetben 
kezdte szakmai pályafutását. Kezdetben graviméteres terepi 
mérésekkel, később a mérések feldolgozásával, értelmezé
sével foglalkozott. Kutatásai — a teljesség igénye nélkül 
— a földrengés-veszélyeztetettség meghatározásához, a 
Pannon-medcncci üledékek kőzetfizikai paramétereinek 
meghatározásához, atomerőművek számára alkalmas terü
letek kijelöléséhez kapcsolódtak. Több mágneses, gravitá
ciós térképsorozat megszerkesztése fűződik a nevéhez. 
Évekig dolgozott Kínában és Nigériában. 1981 és 1991 
között az ELGI Földfizikai Osztályának vezetője. Nyugdí
jasként továbbra is aktív tagja a főosztálynak, a fiatalabb 
kollégák számára nélkülözhetetlen és egyben önzetlen 
szakmai segítséget nyújtva. Az utóbbi évtizedekben tudo
mánytörténeti kérdések is foglalkoztatják; gyűjti, gondoz
za, rendszerezi, és nem utolsósorban élvezetes előadásokon 
népszerűsíti az EÖTVÖS Loránddal és a Geofizikai Intézet

tel kapcsolatos emlékeket, hagyatékot. A budapesti Eötvös 
Loránd Emlékkiállítás létrehozásában és üzemeltetésében 
oroszlánrészt vállal. Tevékenységét az ELGI 2000-ben Pro 
Geophysica emlékéremmel ismerte el.

Gombár László és Szabó Zoltán

Dr. Csapó Géza

1966-ban földmémöki diplomával került az Eötvös Lo
ránd Geofizikai Intézetbe, de hamar vérbeli geofizikus vált 
belőle. Mérnöki precizitása és a műszerek iránt érzett alá
zata egyértelmű utat jelölt számára az egyik legnagyobb 
pontosságot igénylő geofizikai módszer, a gravimetria 
művelésének irányába. A terepi mérések és az elméleti 
munka mellett sikeres volt a műszerfejlesztés területén is.

Gombár László és Csapó Géza

Hosszú éveken keresztül nevéhez fűződött Magyaror
szág gravitációs alaphálózatának fenntartása. Részt vett a 
közép-európai országok gravitációs hálózatainak egysége
sítésében, később pedig a magyarországi hálózat európai 
hálózathoz való integrálásában. A hálózati kiegyenlítésben 
szerzett komoly tapasztalatait egy nemzetközi együttműkö
dés keretében az európai egységes gravitációs hálózat ki- 
egyenlítésében is kamatoztatta. Több évet dolgozott Mon
góliában az ELGI geofizikus csapatának tagjaként. Itthon 
éveken át a geodéziai gravimetria c. téma vezetője, Jelenleg 
— nyugdíjasként — szakértelmével és tapasztalataival 
továbbra is támogatja és segíti a téma fenntartását és fejlő
dését. OTKA-pályázat keretében Eötvös-inga- és gravimé-
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teres mérések eredményeinek együttes összehasonlító ki
értékelésével foglalkozik az archív Eötvös-inga-mérési 
adatok korszerű analízisekbe való integrálhatóságának 
elősegítése érdekében. 2004-ben Nagy pontosságú geodézi
ai-gravimetriai mérések feltételrendszerének vizsgálata és 
az eredmények gyakorlati alkalmazása címen írt értekezé
sével akadémiai doktori címet szerzett. Tevékenységét az 
ELGI 2001-ben Pro Geophysica emlékéremmel ismerte el.

Dr. Drahos Dezső

Drahos Dezső jól ismert, és elismert tagja a magyar 
geofizikusok közösségének. Több évtizedes oktatómunkája 
főleg a Mélyfúrási geofizika című tárgy előadására és fo
lyamatos korszerűsítésére terjedt ki. Eredményes kutatáso
kat folytat a geofizikai együttes inverzió területén. 1965 óta 
tagja a Magyar Geofizikusok Egyesületének. Az Egyesület 
munkájában aktívan vesz részt. A Magyar Geofizikusokért 
Alapítvány kuratóriumában évek óta nagyon lelkiismerete
sen dolgozik.

Gombár László és Drahos Dezső

mind szakmai, mind gazdasági téren, az egyesület első 
irodájának (Business Office) felállításában, a First Break- 
nek mint a Geophysical Prospecting testvérújságának elin
dításában, valamint az új nemzetközi multidiszciplináris 
egyesület, a European Association of Petroleum Geo
scientists megszervezésében”.

Wim Goudswaard 1992-ben az EAEG tiszteleti tagja 
lett. 1996-ban tagja az amsterdami 58. EAGE kongresszus 
helyi szervezőbizottságának. 1994-től 2000-ig az EAGE 
alapítványában, a PACE Alapítványban a kuratórium titká
ra. 2000-ben innen vonul végleg nyugalomba. Az EAGE és 
a PACE vezetősége Houtenben búcsúztatja, ahol BODOKY 
Tamás, aki a kuratórium titkáraként utóda lesz, ünnepi 
beszédben méltatja (First Break 18, 1, p. 4)

Wim Goudswaard a Magyar Geofizikusok Egyesüle
tével 1982-ben az 1985. évi budapesti 47. EAEG kongresz- 
szus szervezése révén kerül először kapcsolatba. Ekkor 
Budapesten végigjárja a kongresszus javasolt helyszínét és 
szállodáit, majd MOLNÁR Károllyal, az MGE akkori elnö
kével aláírja a kongresszus indító szerződését. Budapesten, 
a 47. kongresszuson még ő az EAEG főtitkára (50 éves a 
Magyar Geofizikusok Egyesülete, p. 255, MGE, Budapest, 
2004).

Később mint a PACE Alapítvány kuratóriumának titkára 
többször is jár Magyarországon, szakmai továbbképzéseket 
tart Budapesten és a Miskolci Egyetemen több alkalommal 
is a szeizmikus értelmezés témájából, különös tekintettel a 
térbeli mérések értelmezésére. Tanfolyamaihoz jegyzeteit, 
segédanyagait mindig térítésmentesen adja.

Wim Goudswaard, mint az EAEG tisztségviselője és 
később mint a PACE Alapítvány kuratóriumának elnöke, 
saját szakterületén nagyon sokat tett Európa kettészakított
ságának megszüntetéséért és ezzel az európai integráció új 
korszakának előkészítéséért.

Külföldi Tiszteleti Tag

Wim Goudswaard (Hollandia)

Wim Goudswaard bányamérnökként 1956-ban diplo
mázott a delfti egyetemen. Még ebben az évben alkalmazza 
a Shell, ahol mint terepi szeizmikus, terepi szeizmikus 
csoportvezető, szeizmikus kiértékelő, terepi geofizikus, 
majd főgeofizikus dolgozik 1957-től 1974-ig. Ezekben az 
években jól megismeri a szeizmikus kutatások különböző 
oldalait és egész folyamatát, olyan országokban szerezve 
tapasztalatotokat, mint Pakisztán, Banglades, Indonézia, 
Gabon, Líbia és Algéria.

1974-ben visszatér Hollandiába, ahol a Shell központjá
ban főtanácsadóként és a Shell oktatási központjában okta
tóként dolgozik tovább. 1985-ben vonul nyugalomba a 
Shellből. Nyugalomba vonulása után is aktív marad tanács
adóként és a delfti egyetem részmunkaidős oktatójaként 
egészen 1993-ig.

Az EAEG-be (European Association of Exploration 
Geophysicists) 1957-ben lép be. 1981-től 1986-ig az egye
sület főtitkára (secretary-treasurer), majd 1986-tól 1989-ig 
alelnöke és elnöke.

Mike Cox, az EAEG egy korábbi elnöke azt írja egy
szer, hogy Wim „benne volt minden fontosabb ügyben, 
olyanokban, mint az Alapszabály és az Ügyrend nagyobb 
szabású korszerűsítései, az egyesületi továbbképzésben

Markku PELTONIEMI (Finnország)

Markku PELTONIEMI, a Helsinki Műszaki Egyetem pro
fesszora nemzetközi elismertségű tudós, aki a hazai geofi
zikai szakmai társadalommal szoros szakmai kapcsolatot 
tart. Kiemelkedő tudományos eredményei, a magyar geo
fizika érdekében kifejtett tevékenysége alapján Markku 
PELTONIEMI megfelel az MGE Alapszabályában a Tisztele
ti Tag kitüntető címre vonatkozóan előírt követelmények
nek, ezért részére a cím adományozását az elnökség java
solja. Indoklásként az alábbiak szolgáljanak:

Markku PELTONIEMI okleveles geofizikus diplomát 
1969-ben szerzett. 1973-tól 1982-ig a Finn Geológiai Szol
gálat alkalmazottja. A tudomány doktora címet 1983-ban 
kapta meg és ettől az évtől a Helsinki University of 
Technology docense, 1998-tól pedig az alkalmazott geofi
zika területén kinevezett professzora. Meghívott vezető 
oktatóként tevékenykedik a turkui és az oului egyetemen. 
Számos külföldi egyetemen is oktatott, 29 alkalommal 
nyert oktatói vagy kutatói meghívást.

PELTONIEMI professzor a nemzetközi szakmai-tudo
mányos közélet aktív szereplője: 1993-1998 az EAGE 
tanácsának tagja, 1999-től ennek a jelentős nemzetközi 
szervezetnek alelnöke, majd 2000-től elnöke; három jelen
tős nemzetközi geofizikai szakfolyóirat szerkesztőbizottsá
gi tagja; 1997-2000 között az amerikai (SEG) Electronic 
Publications tagja.
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Nemzetközi tudományos konferenciák szervezőjeként is 
jelentős tevékenységet fejtett ki, ezek közük kiemelkedik 
az EAGE Near Surface Conference 2006-ban és az EAGE 
Annual Meeting 1999-ben, e több ezres létszámú konferen
ciák szervezőbizottságának elnöke volt. Ezenkívül számos 
nemzetközi konferencián töltött be szekcióelnöki feladatot. 
Nemzetközi ismertségének köszönhetően jelentős nemzet
közi projektek szervezője és vezetőjeként is eredményes.

Szoros szakmai kapcsolatot tart a Miskolci Egyetem 
Geofizikai Tanszékével és a soproni Geodéziai és Geofizi
kai Kutató Intézet kutatóival. A Miskolci Egyetemen 
számos előadást, szakmai kurzust tartott. Magyar diploma- 
tervező és doktorandus hallgatók részképzését a Helsinki 
Műszaki Egyetemen minden lehetséges módon segítette. 
Légi geofizikai adatok feldolgozásában a finn-magyar 
együttműködés kezdeményezője volt.

A külföldi kitüntetettek nem tudtak részt venni a köz
gyűlésen. Kimentésüket kérték és megköszönték munkás
ságuk ilyetén elismerését.

Peltoniemi úr még ez évben a Miskolci Egyetemre lá
togat. Utazása alkalmat ad a kitüntetés ünnepélyes átadásá
ra. Goudswaard úr egészségi okból nem tudott ideutazni. 
Részére egy tudományos eseményre Hollandiába utazó 
küldöttségünk fogja elvinni és átadni a kitüntetést.

Erőt gyűjtő fiatalok...

... és kevésbé fiatalok

Következő napirendként PÁLYI András általános titkár 
tartotta meg szóbeli beszámolóját.

Bevezetésként megállapította, hogy a titkári szóbeli be
számoló megtartását nagymértékben megkönnyíti az a 
tény, hogy az írásos beszámolót és a közhasznúsági jelen
tést időben megküldtük a tagságnak. Köszönetét fejezte ki 
az Egyesület 2006. évi eredményes munkáját erkölcsi tá

mogatással elősegítő tagságnak, jogi tagjainknak, segítő
inknek, rendezvényi támogatóinknak. Kiemelte, hogy kellő 
erkölcsi támogatás nélkül nem lehetne jó munkát végezni. 
Külön megköszönte ugyanennek a körnek az anyagi támo
gatást is. Köszönetét mondott azon tagtársaknak, akik sze
mélyi jövedelemadójuk 1%-ával járultak hozzá az Egyesü
let bevételeihez.

Első gondolatsorként az állami felügyelet, az érdekérvé
nyesítő képesség, a MTESZ és a nemzetközi kapcsolatok 
kérdéseivel foglalkozott az általános titkár.

Kifejtette, hogy Egyesületünk talán legfontosabb 
ténykedése a hathatós érdekképviselet és érdekérvényesítés 
megteremtése és gyakorlása kell legyen. Ennek érdekében 
2007-ben is előbbre jutottunk. Erőfeszítéseket tettünk a 
MBFH létrejöttével párhuzamosan az állami földtani fela
datok kormányrendelet szintű szabályozásának elősegítésé
re, a szakterület érdekképviseletének védelmére. Ez egye
lőre csak részben sikerült. Megszűnt a Földtani Tanács és 
vele megszűnt az MGE képviseleti lehetősége is. Meg 
tudtuk viszont őrizni a szakértői engedélyek kiadási 
folyamatában való részvételünket. Törekednünk kell arra, 
hogy a hatóságok, állami szervek felé a szakma érdekében 
közvetlen kapcsolatot tudjunk megteremteni. El kell tudni 
érni, hogy ezek az irányító szervek szakmai kérdésekben a 
megbízható civil hátteret lássák Egyesületünkben, így az 
együttműködést közös érdekként kezeljék.

Az elmúlt években válságos időszakot megélt MTESZ 
fontos szerepet tölt be az Egyesület életében. A szövetségi 
elv általános elfogadásával a helyzet konszolidálódik, a 
bizalmi válság-feloldódik. Erőteljesen törekszik arra, hogy 
visszakerüljön az állam által támogatott civil szférába. Első 
lépésként megújították a területi szervezeteiket. Ezek alap
szabálya szinte teljesen megújult. A területi szervezetek 
közgyűléseibe minden egyesület delegálhatott képviselőt. 
Egyesületünk élni kívánt ezzel a lehetőséggel. A MTESZ 
21 területi szervéből 16-nak a közgyűlésében képviseltetjük 
magunkat.

A MTESZ kezd tudni erőket összpontosítani a szakmai 
munkára is. Szakmai bizottságai is megújulnak. Például az 
újonnan átalakult Környezetügyi Bizottságba N yári Zsu
zsannát delegálta az Egyesület. A MTESZ a különböző 
témákban járatos szakértőkből egy regisztert szeretne létre
hozni, hogy a beérkező igények szerint tudjanak szakembe
reket ajánlani. Felkéri a jelenlévőket, ha geofizikus terület
ről kömyezetügyi témában a szakértők közé tudnának aján
lani kollégákat, azt rövid időn belül jelezzék a titkárságon.

Felhívta a figyelmet a MTESZ idei nagyrendezvényeire 
is. A MTESZ fennállásának 60. évfordulóját, vagyis a 
MTESZ gyémántjubileumi évét május 8-án ünnepük meg. 
Az ünnepség része az idén másodszor megrendezésre kerü
lő Magyar Műszaki Értelmiség Napja rendezvénysorozat
nak, melynek központi eseménye az Országház Kongresz- 
szusi Termében tartandó ünnepi ülés lesz május 10-én. Az 
ünnepségsorozat rendezési jogát — jubileumára tekintettel 
— a MTESZ kapta.

A nemzetközi kapcsolatok fontosak az Egyesületnek. 
Több éve tartó, erős képviselettel rendelkezünk az EAGE- 
ben. Idén HEGYBÍRÓ Zsuzsanna esélyesként indult az 
EAGE egyik bizottságának vezetői tisztéért. Döntés május
ban várható. Új hír viszont, hogy az SEG — ahol társult tag 
vagyunk — felkérte MÓD Gábort (MÓL Nyrt.), hogy 
legyen a magyarországi összekötőjük.
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Következett az Egyesület szervezeti kérdéseinek rövid 
áttekintése.

A szervezeti kérdések között elsőként az SPWLA Egye
sületen belüli helyzetéről beszélt a titkár. Az SPWLA cso
portnál tisztújítást kell végrehajtani ebben az esztendőben. 
A tagság létszáma csekély, ezért javasolta az elnökség, 
hogy itt, a közgyűlésen részt vevő tagság bevonásával 
történjen meg az új tisztségviselők megválasztása.

A tagdíjfizetési fegyelmen szigorítani kellene. 106 olyan 
tagtárs van, aki nem fizet tagdíjat, ezek közül 53 főnek 
töröltük a tagságát, mert már több éve nem fizetnek, így 
lecsökkent a tagság létszáma 2006-hoz képest. A tárgyévi 
bevételek 8,5%-a a rendes tagok tagdíjából származik. A 
jogi tagok figyelmét is fel hívja a tagdíjak befizetésére. A 
jogi tagdíjak befizetéséből az Egyesület bevételeinek 20%- 
a származott.

A külföldi cégekkel történő kapcsolatépítés szükséges
ségére hívta fel a továbbiakban a figyelmet. A kapcsolat- 
építést két célból látja szükségesnek, fontosnak és kölcsö
nösen előnyösnek:
— erősebbé tesz a sokszínű szakmai háttér léte (pl. a kis

cégeknél dolgozó szakemberek elérése stb.),
— támogatói háttér erősítése (bevételünk 16%-a támoga

tóktól érkezett 2007-ben).
Alapszabályunk értelmében a területi csoportoknál is 

tisztújításra kerül sor. Három csoportnál már megtörtént a 
tisztújítás. A Dél-dunántúli Csoportnál az elnök Szűcs 
István, a titkár VÁRHEGYI András lett. A Soproni Csoport
nál az elnök Kiss Árpád, a titkár NovÁK Attila lett. A Zalai 
Csoportnál Horváth Zsolt az elnök, Császár János a 
titkár. Az Alföldi Csoportnál és az É-magyarországi 
Csoportnál a tisztújítás a közgyűlés után zajlik le.

Jelezte az általános titkár, hogy több állandó bizottság 
elnöki posztján lesz a közgyűlést követően változás. Ki
emelte viszont, hogy a Mérnökgeofizikai Bizottság teljes 
vezetése megújult a közelmúltban. Az új elnökre: Tildy 
Péterre, titkárra: Pattantyús-Á. Miklósra és a rendkívül 
erős összetételű bizottsági tagságra a szakterület egyesületi 
életének megújítása és kiszélesítése vár.

Kérte a tagtársakat, hogy az idei közgyűlés lebonyolítá
sával kapcsolatos észrevételeiket szíveskedjenek a titkár
ságra eljuttatni, hogy ki lehessen alakítani egy mindenki 
számára elfogadott új közgyűlési (Eötvös-koszorúzás, 
helyszín, tartalmi kérdések, vendéglátás) forgatókönyvet. 
Jelezte, hogy egyelőre az a jövő évi terv, hogy a tagság 
egyetértése esetén az ELGI konferenciatermében tartjuk 
meg az MGE közgyűlését.

A témacsomag zárásaként megköszönte a titkár a május 
31-vel nyugdíjba vonuló Bellér Éva ügyvezető titkárnak 
szorgalmas és gondos munkáját, és az ügyvezető titkári 
tevékenységi kört június 1-jétől átvevő Hegedüsné Petró 
Erzsébetnek sok erőt és jó munkát kívánt.

Ezután az Egyesület szakmai életével kapcsolatos né
hány gondolatot fejtett ki az általános titkár.

Lezajlott az Ifjúsági Ankét 82 résztvevővel, 8 tagú zsű
rivel. A zsűri tagjai, Fancsik Tamás zsűrielnök vezetésé
vel, zömmel egyetemi oktatók voltak. A fiatal szakemberek 
16 elméleti, 11 gyakorlati és 8 poszter előadással jelentek 
meg. Az odaítélt díjak átadására itt a közgyűlésen kerül sor. 
A lebonyolítás szervezési és finanszírozási szempontból új 
volt. A MFT e célra pályázati pénzt nyert el. Emiatt a ren
dezvény teljes pénzügyi lebonyolítását az MFT végezte.

Az SPWLA megújításának szakmai indokát CSÁSZÁR 
János egy kis tanulmányban bemutatta már tavaly, melyet a 
Magyar Geofizikában és a honlapon is megjelentettünk. A 
csoport új vezetésétől azt várjuk, hogy megújítsa a szakmai 
életet és — hasonlóan a Magyar EAGE csoporthoz, — 
aktívan tevékenykedjék. Reális lehetőség látszik arra is, 
hogy a csoport tevékenységét kiterjessze a szűkebb-tágabb 
közép-európai térségre is, integrálva ezzel az ott lévő, or
szágonként csekély számú SPWLA tagságot.

A Magyar Geofizika szaklap a kiegyensúlyozott szak
mai tájékoztatás érdekében továbbra is felajánlja hasábjait 
azoknak az intézményeknek, ahol nagyon jelentős és igé
nyes szakmai munka folyik, de ahonnan üzleti érdekekre 
hivatkozva kevés, vagy szinte semmi publikáció nem érke
zik a laphoz. Nagy szükségét érezzük, hogy közösen talál
juk meg azokat a közlési formákat, melyek mentén ez a 
probléma feloldható.

Javasolja az általános titkár, hogy összhangban a koráb
bi határozattal, valósuljon meg a Magyar Geofizika 
szerkesztőbizottságának megújítása is.

A honlap szerkesztésének élővé tétele továbbra is aktuá
lis. Az elfogadott kijelölt csoportlevelezők aktivizálása 
feltétlenül szükséges. Ennek megoldása legyen a területi 
csoportok új vezetésének egyik feladata. További szüksé
ges lépés a honlap cikkeinek, de legalább is a cikkek rezü
méinek angolra fordítása, hogy több ember számára váljék 
lehetővé — itthon és külföldön — a honlap olvasása.

Az AMEGA (Angol-Magyar Elektronikus Geofizikai 
Alapszótár) létrehozása az Egyesület és az ELGI közötti 
megállapodás eredménye. A szótár létrehozása kapcsolódik 
az ELGI Térképezési Főosztályán folyó nemzetközi 
GEOMIND projektbe. A GEOMIND projektben részt vevő 
nemzeti partnereknek fordításra átadott szókészlet megfelel 
a hazai használatra készült AMEGA szókészletének.

A szókészlet autentikus összeállítása érdekében az MGE 
Kilényi Éva vezetésével szerkesztőbizottságot hozott létre, 
melynek tagjai Bodoky Tamás, Kázmér Miklós, Szabó 
Zoltán, Szarka László. Az ELGI részéről az összekötő 
tevékenységet DETZKY Gergely látta el. Eredményes mun
kájukat tagtársaink nevében ezúton is megköszönjük.

A folyamatban lévő nyelvi lektorálás befejezése után a 
honlapon hozzáférhetővé válik a szótár.

Az elhunyt és a geofizikában kiemelkedőt alkotó egyko
ri tagtársak, jeles elődök tiszteletére emléküléseket kellene 
szervezni — hangzott el egy korábbi közgyűlésen. A tu
dományos titkár javaslata alapján az elnökség megtárgyalta 
és elfogadta azt a listát, mely kiindulója lehet ennek a ha
gyományainkat méltóképpen ápoló folyamatnak. A kialakí
tott lista alapján, mely egyébként az irattárban megtalálha
tó, az első ilyen hivatalos emlékülésünket Renner János 
születésének 120. évfordulóján, 2010-ben tarthatnánk.

Néhány szó hangzott el pályázatainkról is. A 2007-ben 
beadott pályázataink közül a működésre beadott NCA 
pályázatunk nyert, de több más pályázatunkat elutasították. 
Ezek közül az elutasítottak közül most csak a Magyar Geo
fizika szaklap pályázatát említette meg a titkár. Gábor 
Dénes-díjra terjesztettük fel Gili László tagtársunkat, aki 
nem került a díjazottak közé 2007-ben. Pályázatot írtunk ki 
az AMEGA kezdeti szókészletének bővítésére, pontosításá
ra. A pályázat eredményes volt. Első helyezett Verő Lász
ló, a második helyezett megtiltotta nevének közlését, a har
madik helyezett Kakas Kristóf lett.
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Korábbi közgyűlési ajánlás alapján az elnökség megbízá
sa és saját vállalása alapján AczÉL Etelka kezdte el a magyar 
geofizikusok életrajzi lexikonénak szerkesztését. A munká
ban segítségére sietett Stomfai Róbert tagtársunk. Többszö
ri erőfeszítéseik ellenére a tagságtól sajnos nem érkezett 
megfelelő mennyiségű adat. Végül ügy döntöttek, hogy nem 
várnak a különböző terjedelmű és részletességű anyagokra, 
hanem szerkesztenek egy néhány kérdésből álló kérdőívet, 
melynek kitöltésével be lehet kerülni az életrajzi lexikonba. 
A közgyűlésen bemutattunk egy ilyen mintát, kérve a tagsá
got, hogy ezt a valóban egyszerű formát minél többen és 
minél előbb küldjék meg akár elektronikusan, akár postán az 
MGE titkárságára. A majdan így összeálló lexikon egyelőre 
csak elektronikus formában lesz elérhető a honlapon.

A szakmai életet taglaló blokk befejezéseként felhívta a 
figyelmet a Magyar Tudomány Ünnepe 2008 rendezvény- 
sorozat program szervezésében való egyesületi részvétel 
lehetőségére és fontosságára.

Ezt követően néhány gondolat következett az Egyesület 
közhasznú tevékenységeiről.

A Föld Bolygó Nemzetközi Éve gazdag témakörben a 
közgyűlésen előadás fog elhangzani a Magyar Nemzeti 
Bizottság titkára, Szarka László tagtárs szájából, így nem 
kell külön elemezni e kérdést. Kiemeli azonban a MTM- 
ben 2008. április 17-20. között lebonyolított Földforgatag 
nevű rendezvényt, mely a földtudományi szakmák együt
tes, nagysikerű és nagy látogatottságé rendezvénye volt. 
Köszönetét mond a kiállításban résztvevő szakmai szerve
zeteinknek és szakembereinknek, kiemelve külön is Kakas 
Kristóf személyes hozzájárulását a rendezvény megszerve
zéséhez és lebonyolításához.

Iskolai kapcsolataink ápolása és fejlesztése különösen 
fontos tevékenységünk. Mi is tiltakoztunk, sajnos ered
ménytelenül, a természettudományi tantárgyak óraszámá
nak csökkentése ellen az Oktatási Minisztériumnál. Kap
csolataink kiterjednek az általános iskolától (a celldömölki 
Eötvös fizikaverseny támogatása) a középiskolákon át 
(előadások, részvétel fizikatanárok szakmai továbbképzé
sén, obszervatóriumi túrák szervezése, diákkonferencia 
támogatása), a felsőoktatásig (Geobörze szervezésében 
részvétel, nyitás a tanárképző főiskolák felé, egyetemi 
hallgatók támogatása szakmai konferencia részvételben, 
Egyed-szeminárium).

Hagyományaink ápolása terén is aktív volt az Egyesület 
2007-ben. EÖTVÖS Loránd sírjának megkoszorúzását a 
résztvevői kör bővítésével (az ELTE rektora, tanszéki veze
tők, társulatok, intézetek vezetői, iskolák) ünnepélyesebbé 
tettük. Megünnepeltük a Nagycenki Obszervatórium alapí
tásának 50. évfordulóját. Két tagtársunkat — Baráth 
Istvánt és Tóth Jánost — delegáltuk összekötőként a 
MTESZ Tudomány- és Technikatörténeti Bizottságába. Az 
ELGI alapításának 100. évfordulóját a 2009. évi rendes 
közgyűlés keretében kívánjuk megünnepelni oly módon, 
hogy a rendezvényt az ELGI-ben bonyolítanánk le. Meg 
kívánunk emlékezni arról az ipartörténeti eseményről, hogy 
a hazai iparszerű kőolajtermelés 70 éve indul el.

Tudomány- és Technológiatörténeti Világkongresszus és 
Kiállítás színhelye lesz Budapest 2009-ben. Szakmai rész
vételünk lehetősége adott, a szervezőkkel fel kell vennünk 
a kapcsolatot.

Az általános titkár szóbeli kiegészítésének utolsó eleme
ként az Egyesület pénzügyi helyzetét mutatta be. A nyom

tatásban kiadott titkári beszámolóban részletesen és ele
mezve láthattuk e témakört. Ezenkívül a felügyelőbizottság 
beszámolója is elemzi majd ezt a kérdést. A Számviteli 
törvény előírásai szerint elkészített mérlegünkben a tárgy
évben lezáratlan tételek miatt negatív eredményt kellett 
kimutatnunk. Az aktív és passzív elhatárolásban szereplő 
tételek, valamint a követelések és kötelezettségek egyenle
geként látható, hogy tárgyévi gazdálkodásunk valójában 
jelentős pozitívumot tartalmaz, melynek jótékony hatását a 
2008. évi tevékenységben lehet majd realizálni.

A beszámoló zárásaként az általános titkár megköszönte 
az elnökség és az ügyvezető titkár támogatását.

A közhasznúsági jelentést a szóbeli beszámolóval min
denki részére elküldte az MGE. A felolvasást ezért 
elhagyta az általános titkár. Természetesen most az írásos 
beszámolóban, a mérleg és az eredménykimutatás tábláza
taival kiegészítve, teljes terjedelemben közreadjuk a je
lentést.

A Magyar Geofizikusok Egyesülete 
2007. évi közhasznúsági jelentése

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

[ Statisztikai számjel: 19815778-9112-529-41
A szervezet megnevezése: Magyar Geofizikusok Egyesülete 
A szervezet címe: 1027Budapest, F öи 68.

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ  
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 

4 2007. ÉV

Számviteli beszámoló

Elkészítettük az egyszerűsített éves beszámolót, amelyet 
a rendelet szerint Egyesületünk lapjában jelentetünk meg.
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A költségvetési támogatás felhasználása

Az Egyesület a 2007. évben költségvetési támogatást 
nem kapott.

Kimutatás a vagyon felhasználásáról

A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás a mér
leg forrás oldalán jelzett saját tőke — mint az Egyesület 
vagyona — változását mutatja be. így az 1991. december 
31-i állapothoz képest (rendeletileg megállapított alapítói 
vagyon) a saját tőke a tárgyévi eredmény csökkenése kö
vetkeztében a múlt évihez képest csökkent. A passzív idő
beli elhatárolások jelentős megnövekedése miatt a mérleg 
főösszeg az eredmény csökkenését meghaladóan nőtt.

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 410 000 Ft
— társadalmi jutalmak 156 000 Ft
— lapkiadásra fordított összeg 2 921 000 Ft
— a Magyar Geofizikusokért Alapítvány támogatása 420 000 Ft

Kimutatás a kapott támogatásokról

A bevételek között támogatásként kapott összegek és a 
támogatók:

— MÓL Nyrt. 3 100 000 Ft
— NCA pályázat 1 000 000 Ft
— EAGE PACE Alapítvány 476 000 Ft
— Mecsekére Zrt. 52 000 Ft
— Wild-Horse Energy Hungary Kft. 500 000 Ft
— Magyar Geofizikusokért Alapítvány 100 000 Ft

A támogatók mindegyikétől egy adott cél megvalósítása
(lapkiadáshoz való hozzájárulás, vándorgyülési részvétel, 
ifjúsági ankét rendezése és utazások) vagy az Egyesületnek 
az Alapszabályban rögzített tevékenysége működési költ
ségeihez 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 Alap
szabályban rögzített közhasznú tevékenységek jelentették a 
2007. évi működés lényegét.

Vállalkozási tevékenységünk nem volt.
Az éves gazdálkodás során az Egyesület minden számlá

ját határidőre fizetni tudta, készpénzforgalmában fennaka
dás nem volt.
Budapest, 2008. április 8.

Az MGE elnöksége

Gombár László elnök felkérte Jánvári Jánost, az 
Egyesület Felügyelő Bizottsága elnökét az Egyesület 2007. 
évi gazdálkodásáról és a 2008. év pénzügyi tervezéséről 
szóló beszámolója megtartására.

„Tisztelt Tagtársak!
Az alapszabály értelmében és az előző évek gyakorlatá

hoz igazodva a Felügyelő Bizottság beszámolójának a 
következőket kell tartalmaznia:
— Beszámoló a 2007. évi gazdálkodás és közhasznú tevé

kenység szabályossági ellenőrzéséről;
— A 2008. évi terv véleményezése;
— A bizottság munkájának értékelése.

JÁNVÁRI János

A Felügyelő Bizottság 2007-ben is elvégezte az Alap
szabályban előírt ellenőrzési munkát.

A közgyűlés előtti rendes ülésünket április 3-án tartot
tuk, ennek jegyzőkönyvét az elnökségnek átadtuk. Az alap- 
szabályi követelménynek megfelelően az írott anyagokon 
túlmenően az alábbiakban foglaljuk össze röviden a Fel
ügyelő Bizottság véleményét és javaslatait.
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1) A 2007. évi gazdálkodásról
A gazdálkodásra vonatkozó legfőbb adatokat megismer

hettük a beszámolóból. A Felügyelő Bizottságnak termé
szetesen módjában állt részletesen megismerni a főkönyvi 
adatokat, amiből megállapítható, hogy a mérleg és az ered
ménykimutatás valós adatok alapján készültek. Az Egyesü
let gazdálkodása stabil volt, a törvényi feltételeket betartot
ták. Minden számlát határidőre kifizetett az Egyesület, a 
készpénzforgalmában sem volt fennakadás.

A 2007. évi gazdálkodásban a már szinte beidegződött 
takarékosság és a bevételek tervezettel azonos mértéke 
mellett negatív eredmény mutatkozik. Ennek ellenére a 
vagyoni helyzet javult, ami ügy lehetséges, hogy az év 
végével le nem záródó gazdasági folyamatok a kimutatott 
negatív eredményt jóval meghaladóan pozitív eredményt 
mutatnak.

Mint ahogy a közhasznúsági jelentésben is közreadta az 
elnökség, az Egyesület megfelelt az alapszabályban kitű
zött céloknak, a közhasznú tevékenységek jelentették a 
2007. évi működés lényegét.

2) A 2008. évi pénzügyi tervről
A korábbi tapasztalatokból kiindulva és az óvatosságtól 

vezérelve ez évre sem tervez pozitív eredményt a gazdál
kodását illetően az Egyesület elnöksége. Ez reális tervezés, 
amivel a Felügyelő Bizottság is egyetért.

A mértéket illetően aligha fognak olyan pontosan ala
kulni a tervezett bevételi és kiadási oldal számai, de az 
elhatárolások pozitív hatása miatt komoly esély van arra, 
hogy pozitívan zárjuk majd a 2008. évet.

3) A Felügyelő Bizottság értékelése
Az Egyesület elmúlt évi működése során a Felügyelő 

Bizottság jogszabálysértést vagy a szervezet érdekeit 
egyébként súlyosan sértő eseményt, mulasztást nem tapasz
talt és másoktól sem érkezett ilyen bejelentés. így a most 
elhangzott beszámolójával az Alapszabályban rögzített 
feladatát maradéktalanul elvégezte.

Javasoljuk a közgyűlésnek, hogy a beszámolót, a köz
hasznúsági jelentést és a 2008. évi költségvetési tervet 
fogadja el.”

Újabb napirendi pont következett, melynek értelmében 
Gombár László elnök bejelentette, hogy Nemesi László, a 
Magyar Geofizikusokért Alapítvány kuratóriumának elnö
ke számol be az Alapítvány 2007. évi tevékenységéről.

„Kedves Kollégák!
A Magyar Geofizikusok Egyesülete 18 évvel ezelőtt, 

1990 áprilisában 300 000 Ft-os alaptőkével hozta létre 
alapítványunkat és 1999-ben nyertük el ennek közhasznú 
státusát.

Az Alapítvány bevételei és alaptőkéje is 1997-ig folya
matosan növekedett, majd 2-3 évig stagnált. A kiadások 
kevesebbek, vagy hasonlók voltak a bevételeknél: a kama
toknál és a támogatásoknál.

Első veszteséges évünk a 2000. év volt, és azóta minden 
évben 0,6-2,0 M Ft között változott a veszteségünk. 2007- 
ben kereken 1,3 M Ft-tal csökkent az alaptőke.

Végeredményben az Alapítvány pénzeszközei 2008 ele
jén a következők: betétszámlán 317 164 Ft, pénztárban 
19 432 Ft, értékpapírban 7 660 788 Ft, mindösszesen 
7 997 384 Ft.

Tervezett és tényleges kiadásaink táblázata a Közhasz
núsági jelentésben található.

Nemesi László

A tervezettnél kevesebb kiadás három területen jelent
kezett. Az egyik, hogy valamivel kevesebbe került a nyug
díjas kirándulás, a másik, hogy kevesebb ösztöndíjkérelem 
érkezett, a harmadik pedig, hogy a szeizmológiai rendez
vény kiadványának költségei voltak kisebbek a tervezett
nél.

A táblázatot nézve megállapíthatjuk, hogy 2007-ben is 
legjelentősebb kiadásunk a szociális támogatás volt. Össze
sen 24 fő részesült támogatásunkban. Elsősorban olyan 
tagtársaink, egykori munkatársaink, vagy esetenként özve
gyeik gondjain tudtunk valamelyest enyhíteni, akiknek 
szerény nyugdíjukhoz betegségek, családi tragédiák prob
lémái társultak* vagy éppenséggel a háztartás jelentősebb 
műszaki létesítményeinek javítása vált elkerülhetetlenné.

Azt sem győzöm hangsúlyozni, hogy eddig még soha 
senki nem kért szociális segélyt. Kivétel nélkül minden 
rászorulóra a munkatársai hívták fel figyelmünket. Erre a 
figyelemre ezúton is kérnék mindenkit, elsősorban talán 
egyesületi összekötőinket, hogy a jövőben is segíthessünk a 
bajbajutottakon.

2007-ben a bevételeink a következőképp alakultak:

10 Magyar Geofizika 49. évf. 1. szám



Ezzel kapcsolatban az alábbiakkal indokolnám a kurató
rium döntését:
— Az Ifjúsági Ankétra az Ifjúsági Bizottság kérte a szoká

sos összeget.
— Az év cikkeire a Tudományos Bizottság tesz javaslatot, 

amelyet az Egyesület elnöksége hagy jóvá. Kuratóriu
munk általában, és most is, azt az összeget tervezte be, 
amelyet az előző két szervezet javasolt, hogy a különbö
ző kitüntetésekhez társuló jutalomösszegek között meg
felelő egyensúly legyen.

— Az első két tétel esetében figyelembe vettük, hogy ilyen 
jutalmaknál a kifizetőnek kell 11%-os egészségügyi 
hozzájárulást is befizetni. A betervezett összeg ezért na
gyobb az országos elnökség által kértnél.

— Noha 2008-as bevételünk szinte biztosan kevesebb lesz, 
mint tervezett kiadásaink, a kuratórium mégis úgy látja, 
hogy amíg teheti, a már-már szokásos nagyságú kiadá
sokat nem csökkenti, mert akkor kell segíteni a rászoru
lókon, amikor azoknak szükségük van erre. Az évek mú
lásával, ha pénzünk el is fogy, az Európai Unióban az 
életszínvonal, a fiatal kutatók lehetőségei talán mégis
csak növekedni fognak.
Szeretném megköszönni az Alapítványunknak nyújtott 

támogatásokat, elsősorban a MOL-nak, amely újra érde
mesnek találta támogatni azt a részben kiöregedő szakem
bergárdát, amely annyit tett a magyar kőolajkutatásért, és 
részben hozzájárul a szárnyait bontogató ifjú szakember- 
gárda szakmai és tudományos fejlődéséhez, és ez az olaj
ipar számára is hasznot hozhat a jövőben is. Köszönjük 
támogatását a Magyar Geofizikusok Egyesületének, és 
mindenkinek, aki jövedelemadójának 1%-át felajánlotta 
egyesületünkkel közös céljaink magvalósítására.

Végül felhívnám szíves figyelmüket, hogy a MTESZ 
Szociális Bizottságának segítségével méltányossági nyug
díjemelésben részesülhetnek azok a kollégák, akiknek a 
nyugdíja 57 000 Ft-nál alacsonyabb. Kérem, ha ilyen 
kollégáról tudnak, forduljanak egyesületünk titkárságá
hoz, ahol megkaphatják az akció beindításához szükséges 
kérdőíveket.

A Magyar Geofizikusokért Alapítvány 2007. évi 
közhasznúsági jelentése

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

Magyar Geofizika 49. évf. 1. szám 11



Számviteli beszámoló

Elkészítettük az egyszerűsített éves beszámolót, amit a 
Magyar Geofizikusok Egyesületének lapjában, a Magyar 
Geofizikában megjelentetünk (lásd a melléklet táblázato
kat).

A költségvetési támogatás felhasználása

Alapítványunk költségvetési támogatásban nem része
sült.

Kimutatás a vagyon felhasználásáról

A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás a mér
leg forrás oldalának a 8/1996. (I. 24.) sz. kormányrendelet 
szerinti tagolását jelenti. A források az alapításkor (1990 
áprilisában) 300 ezer forintot tettek ki. Ez a támogatások és 
kamatok révén, a cél szerinti juttatások ellenére is 1997-ig 
növekedett, majd néhány évig stagnált és jelentősebb tá
mogatások hiányában — a banki kamatok csökkenésének 
következtében is — 2000-től csökken. Mint a mellékelt 
kimutatásból is látható, ez a csökkenés 20,06-ben 785 E Ft, 
2007-ban 1,3 M Ft.

2007 végén pénzeszközeink összege: 8 003 E Ft.

Kimutatás a kapott támogatásról

2007-ban a MÓL-tói 1 000 E Ft-ot, a Magyar Geofizi
kusok Egyesületétől 400 E Ft-ot kaptunk, az NCA pályá
zaton 200 E Ft-ot nyertünk. Az Eötvös Loránd Geofizikai 
Alapítványtól 50 E Ft-ot kaptunk. Ezen bevételeinket még 
74 322 Ft kamat és 650 Ft egyéb bevétel egészítette ki. így 
az összes bevételünk: 1 724 972 Ft volt.

Kimutatás a vezető tisztségviselők juttatásáról

A vezető tisztségviselők semmilyen juttatásban nem ré
szesültek.

Beszámoló a közhasznú tevékenységről

Alapítványunknak vállalkozói tevékenysége nem volt. 
Alapító okiratunkban foglaltaknak megfelelően, 

közhasznú tevékenységünk lényege (hasonlóan a korábbi 
évekhez) 2007-ben is néhány alapvető tevékenységre korlá
tozható. Legjelentősebb kiadásunk szociális segélyek fo
lyósítását jelenti olyan (többnyire nyugdíjas) kollégáknak, 
akiknek alacsony nyugdíjuk a napi rezsi, gyógyszer, és

élelmezési kiadásaikat is alig fedezi. A rendkívüli esemé
nyek, egy kórházi ápolás, egy fűtőberendezés meghibáso
dása, egy haláleset megoldhatatlan problémákat jelentenek.

Ezenkívül ebben az évben is támogattuk a nyugdíjas 
geofizikusok szakmai kirándulását és kulturális rendezvé
nyét, most éppen Sopronban, Nagycenken az ottani obszer
vatórium 50 éves fennállása alkalmából.

MAGYAR GEOFIZIKUSOKÉRT ALAPÍTVÁNY
1027. Budapest Fő utca 68.
Adószám: Í9637286-1-41

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ 

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA  

2007. ÉV

Korábbi években jelentős volt a tehetséges 36 éven aluli 
kollégák támogatása (ösztöndíj), akiknek előadását külföldi 
konferenciák szervezőbizottsága elfogadta, de egyetemük, 
állami intézményük nem tudja biztosítani a részvételi díjat, 
az utazási költséget. 2007-ben három ifjú kolléga kért és 
kapott támogatást.

A szakmai képzések érdekében 2007-ben is terveztük a 
Geofizikusok Egyesülete Ifjúsági Ankétjának támogatását 
is, aminek jelentős részét a MÓL és a Magyar Geofiziku
sok Egyesülete biztosította.

Az éves gazdálkodás során minden számlánkat határidő
re kifizettük, a készpénzforgalomban fennakadás nem volt.

A Magyar Geofizikusokért Alapítvány 
kuratóriuma 

Nemesi László elnök

Az alapítványi beszámolót követően Gombár László 
megadta szót JÁNVÁRI Jánosnak, az Alapítvány Felügyelő 
Bizottsága elnökének, jelentése megtételére.

„Tisztelt Tagtársak!
Az Alapítvány Felügyelő Bizottsága is április 3-án tar

totta meg az ülését és ellenőrizte az Alapítvány múlt évi 
tevékenységét. Az Alapítvány Felügyelő Bizottsága be
számolójának is ugyanazon témákról kell szólni, mint ame
lyek az Egyesületnél elhangzottak. Ezt nem ismétlem.
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Megerősíthető, hogy a beszámolóban elhangzott, a gaz
dálkodásra vonatkozó adatok valósak. Az Alapítványnak 
nagyon alacsony az effektiv működési költsége, de kicsi a 
bevétele is (az elmúlt évi bevétele a 2006. évinél is keve
sebb volt), ami meghatározóan a MÓL támogatásból, a 
Nemzeti Civil Alapprogram pályázati bevételéből, az SZJA 
1%-os támogatásából és az Egyesület csekély mértékű 
támogatásából állt össze.

A beszámolóból tudjuk, hogy a kitűzött közhasznúsági 
céljait az Alapítvány megvalósította és mint a korábbi 
években már tapasztalhattuk, ezt most is a vagyoni helyze
tének tovább gyengülése árán tudta teljesíteni. így negatív 
eredménnyel zárta a múlt évet.

Az alapítványi célokként megjelölt feladatokban a kura
tórium a lehetőségeket jól használta ki és ezen célokhoz 
rendelt pénzeket is törvényesen használta fel.

Az elmúlt évek tapasztalatából következően a kuratóri
um jól határozta meg a 2008. évi feladatokat és tudatosan 
vállalja az évenkénti gazdálkodási veszteséget. Ezt mutatja 
tervezett költségvetése is.

Kérjük, hogy a kuratórium beszámolóját, a Közhasznú- 
sági jelentést és a 2008. évi költségvetést a közgyűlés fo
gadja el.”

A napirendnek megfelelően ezután hozzászólások kö
vetkeztek.

LŐRINCZ Katalin értetlenségét fejezte ki, hogy az Ala
pítvány vagyona csupán 1% kamatot eredményezett. Tu
domása szerint ennél magasabb kamat is elérhető.

Lőrincz Katalin

Két válasz érkezett a kérdésre. Nemesi László kifejtette, 
hogy szigorú rendelkezések szabályozzák, hogy a pénzt 
hová lehet befektetni. Az Alapítvány mindig megkapja a 
hivatalosan járó éves kamatot, de van, hogy azt csak a 
tárgyévet követő év januárjában fizetik ki. Ilyen esetben az 
a tárgyévi elszámolásban már nem szerepeltethető. 
JÁNVÁRI János tömör magyarázatában kiemelte, hogy ami
kor a kamatokról beszélünk, mindig a tárgyévben realizált 
kamatbevételeket értjük.

A beszámolókhoz több hozzászólás nem volt. Ezt köve
tően a levezető elnök megadta a szót a hozzászólásra je
lentkező Haas János MFT elnöknek, aki üdvözölte a köz
gyűlést társulata nevében. Kifejtette továbbá, hogy a két 
egyesület együttműködése az elmúlt években megfelelően 
hatékony és jó volt a napi munka és a vezetés szintjén is. 
Kifejtette azt a véleményét, hogy az Ifjú Szakemberek 
Ankétja terén nagyon sokat javult az együttműködés, vala

mint hogy A Föld Bolygó Nemzetközi Éve április 17-20-i 
nyitó rendezvénye nagyon jól sikerült. Javasolta, hogy 
gondoljuk át közösen a vándorgyűlések jövőbeni rende
zését.

Haas János

Bejelentette, hogy a novemberben esedékes Tudomány 
Ünnepe rendezvényre a tematikával kapcsolatban javaslatot 
fognak tenni a MTESZ-nek. Kérte, hogy az MGE is legyen 
partner ebben a kezdeményezésben.

Gombár László megköszönte a hozzászólást és meg
ígérte, hogy az MGE csatlakozik az MFT kezdeményezé
séhez. Ismételten megkérdezte, hogy kíván-e valaki még 
hozzászólni. Több hozzászólás nem volt.

Az elnök bejelentette, hogy következő napirendi pont
ként, a beszámolók elfogadása következik. A levezető 
elnök külön-külön bocsátotta szavazásra az egyes jelenté
seket, illetve beszámolókat. A szavazás eredménye a kö
vetkező volt.

A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a titkári beszámolót, 
a Közhasznúsági jelentést és az Egyesület Felügyelő Bizott
ságának beszámolóját, valamint tudomásul vette a kurató
rium és az Alapítvány Felügyelő Bizottságának beszámoló
ját.

Gombár László itt ragadta meg az alkalmat és üdvözöl
te az időközben megérkezett jogi tagok és támogatók kép
viselőit: Szongoth Gábor urat, a Geo-Log Kft. Ügyveze
tőjét, Horváth Anita úrhölgyet, a TXM Kft. képviselőjét 
és Szabó György urat, a TXM Kft. ügyvezetőjét.

A következő napirend az Alapszabály és Ügyrend mó
dosítása volt. A javaslatokat PÁLYI András általános titkár 
terjesztette elő.

Röviden összefoglalta, hogy az Alapszabályt módosító 
javaslatok egyrészt elnökségi kezdeményezésre született 
pontosító ajánlások, másrészt a jogászunk által indítványo
zott — az ügyészi gyakorlat során kialakult — módosítási 
célszerűségből fakadnak. Az Ügyrend módosítási javaslatai
ban a tagsággal kapcsolatos változtatást szintén a kialakult 
ügyészi gyakorlat indokolja. A többi javaslat pontosító, 
illetve az Alapszabályban történt változtatásból következő 
módosítási szükségesség. Az Ügyrend 3. sz. mellékletében 
van lényegesebb változtatás a pénzkezelési szabályozásban, 
illetve az elektronikus banki átutalás módosításában.

A jogász által ellenőrzött javaslatokat az elnökség meg
vitatta és elfogadta. Az így előállt, alábbiakban látható 
módosító javaslat került kivetítésre — rövid magyarázó 
megjegyzésekkel kísérve — a közgyűlésen. Vastag betűvel 
jelenítettük meg a javasolt módosításokat.
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A lap szabály-módosítási javaslatok

4. § változásai
(2) az 1. sorban és helyett vagy („... az a magyar vagy 

külföldi állampolgár...”)
a 2. sorban beszúrás „...az Egyesület célkitűzéseit, vál

lalja a tagsági viszonyból fakadó kötelezettségeket
és belépési ...”

(4) a 2. sorban beszúrás „... szervezet, amely vállalja a 
tagsági viszonyból fakadó kötelezettségeket és felvé
telét kéri.”

6. § változásai
(6) a mondatban beszúrás „... Egyesület tagdíjat vagy 

jogi tagdíjat fizető tagjainak ...”
8. § változásai
Új bekezdések (1), (5), (6):
(1) A tagság megszűnik az alábbi esetekben:

a) a tag halála (jogi tagnál jogutód nélküli megszű
nése),

b) kilépés,
c) törlés,
d) fegyelmi határozattal történő kizárps.

A régi (1), (2), (3) bekezdések értelem szerint a (2), (3), (4)
számot kapják.
(4) 2. mondata változik és bővül „Amennyiben a felszólí

tást követően a következő esedékes tagdíj fizetési ha
táridőig nem egyenlíti ki tagdíjtartozását, az elnökség 
határozattal törli a tagok sorából.”

(5) Fegyelmi eljárással kizárható az a tag,
— aki megsérti az Egyesület Alapszabályát,
— akinek ténykedése ellentétbe került az Egyesület 

célkitűzésével,
— akit bűncselekmény miatt jogerősen elítéltek.

(6) Fegyelmi eljárás.
A fegyelmi eljárást az Elnökség által ideiglenesen lét

rehozott háromtagú egyesületi Fegyelmi Bizottság 
folytatja le.

A Fegyelmi Bizottság a fegyelmi eljárás alá vont ta
got az eljárás megindításáról írásban értesíti. A 
Fegyelmi Bizottságnak a fegyelmi eljárás alá vont 
tagot meg kell hallgatnia. A Fegyelmi Bizottság ja
vaslata alapján az Elnökség — titkos szavazással, 
a jelenlévők kétharmados többségével — fegyelmi 
határozatot hoz. A fegyelmi eljárást lezáró határo
zatról az érintettet ajánlott tértivevényes levélben 
kell értesíteni.

Kizárási határozat ellen a kizárt tag a közgyűléshez 
fellebbezéssel élhet, melynek a határozat végrehaj
tására halasztó hatálya van.

Kizárt tag újra felvételét a közgyűlés engedélyezheti.
9. § változásai
(4) A vezető tisztségviselők egyesületi kitüntetései adomá

nyozásának korlátozására vonatkozó egész pont törölve.
10. § változásai
(2) a 2. bekezdés 1. mondata bővül „... közgyűlés idejét és 

helyét, valamint a távolmaradás jogkövetkezményére 
(különösen a megismételt közgyűlés határozatképes
ségéről) vonatkozó tájékoztatást.”

(3) m) pontjában „megszűnés” helyett „feloszlásáról”
11. § változásai
(2) pont 1. mondat végén, 2. mondat elején értelmi javítás 

után helyesen „.. .szól30. Az .. .”.

(4) pont 1. mondata után egy új mondattal bővül „Szavazat 
egyenlőség esetén döntés nincs, a javaslat elvetettnek 
tekintendő.”

13.§.a. változásai
(4) pont 1. mondata változik és bővül: „A Közgyűlés 3 évre 

választja. Egymás után legfeljebb két ciklusra választ
ható.”

15. § változásai
(8) a 2. mondatban értelempontosító beszúrás, javítás: 

„...valamint közhasznúsági tevékenységéről szó
ló,.. .jelentéseket megvitatják ...”.

16. § változásai
(4) új pont: „Az Ifjúsági Bizottság elnöke az Elnökség 

ülésein szavazati joggal rendelkezik.”
17. § változásai
(5) pont felsorolás első tételében javítás: 2/2 helyett „2/3”, a 

felsorolás harmadik tétellel bővül: „ a Csoport létszáma 
tartósan a minimális létszám (5 fő) alá csökken.”

19. § változásai
(2) pont javítás: 2. sorban „általános7 „ törölve, helyesen 

„ügyvezető titkár”.
20. § változásai
(4) pont első mondata után új mondat „Befektetéseket 

csak a közgyűlés által elfogadott „Befektetési sza
bályzat” alapján eszközölhet.”

Ügyrend-módosítási javaslatok

I. Tagsági viszony fejezet változásai
(1) Tagsági viszonyból fakadó kötelezettségek (Alapsza

bály 7. §. 2. bek., 8. §. 1. és 4. bek.)
(a) pontban szórendi javítás után helyesen: „..az ügyve

zető titkár által részére időben.”
(c) pontban a felsorolások közül „ tanácskozási joggal 

vehet részt a közgyűlésen” törölni.
(d) új pont: „A tagdíj nem fizetés miatti törlésről szóló 

határozatról ajánlott-térti ve vény es levélben kell 
értesíteni a tagot.”

(e) új pont: „Amennyiben a törölt tag visszamenőleg 
megfizeti tagdíj elmaradását (a nem fizetéskor ér
vényben levő tagsági díjak összessége), úgy tagfel
vételi eljárás nélkül helyreállítja jogviszonyát. A 
jogviszony helyreállításáról az általános titkár 
ajánlott-tértivevényes levélben értesíti a tagot.”

(2) Az egyesületi tagság megszűnése szabályozás egésze 
törölve.

II. Közgyűlés fejezet változásai
(2) A közgyűlés lebonyolítási rendje változásai:

(a) az első bekezdés 2. mondatából törölni kell a követ
kező „az Ügyrend I. (1) szerinti méltányossági tagok 
az Ügyrend I. (2) szerinti nyilvántartott tagok” 
mondatrészt, a 2. bekezdés felsorolásai közül a 2. tétel
ből a zárójelben lévő részből törlés után a megmaradó 
rész „(FB tagok)”, míg a többi változatlan.

IV. Elnökség fejezet változásai
(k) Az egyesület valamely szerve, szervezete, tisztségvi

selője vagy tagja egyesületi munkájának súlyos hiá
nyossága vagy törvénysértése esetén az elnökség:
— az Alapszabály 8.§ /5/ és /6/ bekezdéseiben foglal

taknak megfelelően az ügyet gyorsan és hatéko
nyan kivizsgáltatja,

— a vizsgálat időtartamára az illető személy, szerv, 
vagy szervezet egyesületi munkáját felfüggeszt
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heti, illetve a döntésre jogosult szervnek erre ja
vaslatot tesz.

Vili. Területi csoportok fejezet változásai
(h) pont törlésre kerül, mert azonos az Alapszabály 17.§.

(5) ponttal.

Ügyrend mellékletei változásai

3. sz- melléklet Számviteli Politika 
V. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 
A 2. bekezdés módosítások miatt változik. A bekezdés régi 

szövegét törölni kell. A helyette belépő új bekezdés: 
„Mivel a pénzügyi és számviteli feladatokat megbízás 
alapján könyvelői iroda látja el teljes körű felelősség
gel, ezért sajátos pénzkezelési szabályzatra van szük
ség.
A pénz felvételére két hivatalosan bejegyzett egyesü
leti aláíró által aláírt csekket ad át az ügyvezető tit
kár a könyvelői irodának. A pénz felvételét és szállí
tását a könyvelői iroda végzi. A könyvelői iroda 
munkatársa a kihozott pénzt a bank által kiállított 
bizonylattal átadja az ügyvezető titkárnak, aki ezt 
bizonylatolja és a házipénztárban elhelyezi. A házi
pénztár kezelését és őrzését a MGE ügyvezető titkára 
látja el.
Az ellenőrzést a Felügyelő Bizottság év végén szúró
próbaszerűen hajtja végre és erről jegyzőkönyvet ké
szít, melyet az MGE irattárában őriznek.”

Átutalás elektronikus bankon keresztül 
szabályzásban fogalmi és szöveg pontosítások miatt a régi 

szöveg törlésre kerül, helyette az új szabályzás a követ
kező lesz: „Az elektronikus átutalást csak a bank ál
tal, az Egyesület bankszámlája felett banki aláírási 
joggal rendelkező személy nevére kiadott kártyával 
és PIN kóddal lehet teljesíteni. A kártyát az MGE 
széfjében kell őrizni. A kártyához tartozó PIN kódot 
a kártyától elkülönítetten kell tárolni.
Az átutalás az MGE számítógépén történik, bizonylat 
alapján. Azt a bizonylatot lehet átutalni, melyet elő
zetesen az ügyvezető titkár leellenőrzött és kézjegyé
vel ellátott. Az ügyvezető titkár akadályoztatása ese
tén a banknál bejelentett bármelyik aláírásra jogo
sult egyesületi személy elláthatja ezt a feladatot.
Az átutalást végző személy a sikeres átutalás tényét 
és dátumát rávezeti a bizonylatra, és azt kézjegyével 
látja el. Minden átutalás csak a banki kartonon alá
írásra jogosult két egyesületi személy együttes jelen
létében történhet.”

6. sz. melléklet Az év cikke díj odaítélésének irányelvei 
A szabályzat új 7. ponttal bővül:

„7. A Tudományos Bizottság tagja olyan cikkre, 
amelynek maga a szerzője, vagy társszerzője, nem 
tehet javaslatot. Az ilyen cikkre vonatkozó bizottsági 
határozat meghozatalakor a szavazásnál tartózkodni 
köteles.”

Az előadott módosító javaslatok után Gombár László 
elnök hozzászólásra adott lehetőséget. Hozzászólás, 
észrevétel, vélemény nem hangzott el, így az elnök 
szavazásra bocsátotta külön az Alapszabály és külön az 
Ügyrend módosításait.

A közgyűlés egyhangúlag fogadta el az Alapszabály és 
az Ügyrend módosításait.

A 2008. évre benyújtott pénzügyi terv megalapozott, és 
ismét nullszaldós. A kiadási oldal a takarékos gazdálkodás 
elveit is figyelembe véve jól tervezhető. A bevételi oldal 
tervezési nehézségei tudottak, ill. a későbbiekben néhányat 
említünk is közülük. Az előterjesztést az elnökség megvi
tatta és elfogadásra javasolja.

Passzív időbeli elhatárolással szerepelnek a következő 
tételek 2007. évről:
— SZJA 1% (412 E Ft) bevételi soron, felhasználása az 

Ifjúsági Ankéton (rendezvény kiadás),
— a Magyar EAGE csoport maradványösszege szerepel a 

tervezett bevételi és kiadási soron.
A 2007-ben pénzügyileg lezáratlan AMEGA tevékeny

ség teljes összege szerepel a tervben.
A 2008. évi közgyűlés lebonyolításában az elnökség 

több új elemet kíván a gyakorlatban megvizsgálni:
—  EÖTVÖS Loránd síremlékének megkoszorúzása a köz

gyűlés napján,
— az eddigi hagyományoktól eltérően nem a szokásos 

helyszínen bonyolítjuk le a rendezvényt,
— baráti vacsora helyett a közgyűlés helyszínén adott álló 

fogadás minden jelenlévő részvételével.
A közgyűlés lebonyolítására tervezett költség tartalmaz

za a jutalmazás és a közgyűléssel kapcsolatos reprezentáció
— korábbiakhoz képest a fentiek miatt megnőtt — költsé
geit is.

A működési költségek támogatására 2008-ban is NCA 
pályázatot nyújtunk be, mely a Pályázat soron van tervez
ve. A pályázati tevékenység fokozása elengedhetetlen lesz 
az egyesületi bevételi terv javítása érdekében.
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Tagdíjból származó bevételeink az összes bevétel jelen
tős (26,2%) hányadát teszik ki. Nyomatékosan kérjük tehát 
jogi és rendes tagjainkat, hogy a tagdíjfizetési fegyelmet 
szíveskedjék mindenki komolyan venni. Megértésüket 
előre is köszönjük.

Kérjük továbbá az Egyesület tagságát, hogy aktívan se
gítsen új támogatások és támogatók, pályázati lehetőségek 
bekapcsolásával megtartani illetve javítani pénzügyi hely
zetünket.

PÁLYI András ezután megköszönte a jogi tagok és a tá
mogatók tárgyévi anyagi és erkölcsi támogatását. Remé
nyét fejezte ki, hogy a támogatás a jövőben is megmarad. 
Felhívta a figyelmet az Egyesület közhasznú státuszára, 
mely kedvező lehetőséget ad az adományozóknak is.

Végezetül köszönetét mondott a gazdasági munkában 
végzett tevékenységéért az ISMA Bt.-nek és az ügyvezető 
titkárnak, valamint kérte a közgyűlést a bemutatott terv 
elfogadására.

Gombár László elnök vitára, majd szavazásra tette fel 
az előterjesztett anyagot. A szavazás eredményeként a köz
gyűlés egyhangúlag elfogadta a 2008. évi pénzügyi tervet.

Következő napirendi pontként PETHŐ* Gábor, a Jelölő 
Bizottság elnöke terjesztette elő javaslatait az új tisztségvi
selőkre. Előadta, hogy a jelölés során törekedtek a fiatalí
tásra és a nagyobb intézmények közötti rotációra.

Pethő Gábor

A Jelölő Bizottság hosszú és alapos munkával több sze
mély jelölését vizsgálta meg. Alapos mérlegelés és a jelöl
tekkel történt konzultálás alapján a pozíciókra általában 
csak egy fő bizottsági jelölése vált lehetővé. Kivétel a FB 
elnöki tisztség, ahol sikerült kettős jelölést megvalósítani. 
A bizottság által jelölt személyek mindegyike vállalja a 
tisztséget.

A Jelölő Bizottság által a közgyűlésnek megválasztásra 
javasolt tisztségek és jelöltek listája a következő:

Általános titkár— jelölt: KOVÁCS Attila Csaba

1997-ben végzett geofizikus-mérnökként a Miskolci 
Egyetem Műszaki Földtudományi Karán. A kar hallgatói 
önkormányzatának tagja, majd elnöke volt. Több diákren
dezvényt sikeresen szervezett meg. A Miskolci Egyetemen 
PhD tanulmányokat folytatott 1997-2000 között.

2000-től a Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai In
tézet tudományos segédmunkatársa, 2003-tól tudományos 
munkatársa. Több litoszféra-kutató programban (CELE
BRATION 2000, ALP 2002, SUDETES 2003, DANUBE 
2004) vett részt. 2004-től a Kutatási Főosztály főosztály

vezető-helyettese, jelenlegi témái: litoszféra-kutatás aktív 
és passzív módszerekkel, szeizmikus tomográfia.

Kovács Attila Csaba

Az Egyesületbe még hallgatóként lépett be. 1997-től az 
MGE Ifjúsági Bizottságának tagja, 2007-től annak elnöke. 
Az Ifjú Szakemberek Ankétját szervező bizottság munká
jában 2000-től aktívan vesz részt. Az MGE Emléklappal 
ismerte el egyesületi munkáját 2001-ben.

Az FB elnöke — jelölt: Kaszás László

A budapesti Pénzügyi és Számviteli Főiskola Rendszer- 
szervező Szakán szerzett üzemgazdász diplomát 1986-ban, 
majd az új adórendszer bevezetését követően 1992-ben 
megszerezte az adótanácsadói szakvizsgát is.

Kaszás László

Szakmai tapasztalata:
— A Tiszántúli Vízügyi Igazgatóságnál dolgozott különbö

ző beosztásokban az ügyvitelszervezés területén.
— Az igazgatóság vállalkozási tevékenységének kiszerve

zésével létrehozott Róna-IM Ipari és Mélyépítő Kft. 
gazdasági igazgatóhelyetteseként dolgozott 1997-ig.

— A MÓL Nyrt. US Hajdúszoboszlói Bányászati Üzemé
ben tervezés-gazdálkodási vezetője 1997-2000 között.

— Jelenleg a GES Geofizikai Szolgáltató Kft. ügyvezető 
igazgatójaként dolgozik 2000 májusától.
„Szakmai végzettségem és a különböző gazdasági társa

ságok vezetőségében szerzett gyakorlati tapasztalatom, 
valamint jelenlegi munkaköröm adta lehetőség alapján, 
megismerve az Egyesület tevékenységét, úgy érzem, hogy 
tudom segíteni az Egyesület munkáját. Ennek figyelembe
vételével fogadtam el a jelölést.”

Az FB elnöke — jelölt: Labóczki Enid

1986-ban végzett geofizikus-mérnökként a Nehézipari 
Műszaki Egyetemen.

16 Magyar Geofizika 49. évf. 1. szám



Geofizikusként kutatófúrások karotázs értelmezésével 
foglalkozott a szolnoki Kőolajkutató Vállalatnál, majd a 
megalakult MÓL Rt.-be integrálódott utódvállalatainál. A 
90-es évek közepétől a cég külföldre irányuló kutatás
termelési tevékenységében vett részt kontrollerként, 1999- 
től e szakterület vezetőjeként. Az üzleti folyamatok 2005- 
ös átszervezését követően kazah, majd orosz projektek 
irányításának gazdasági, adminisztratív támogatásával fog
lalkozik, jelenleg az Oroszországi Asset Management ve
zetője.

Munkája mellett 1992-ben környezetvédelmi szakmér
nöki, 1994-ben közgazdász, 2001-2005 között (gyes-gyed 
időszak) mérlegképes könyvelői képzettséget szerzett.

Az Egyesület munkájába egyetemistaként már 1984-ben 
bekapcsolódott. 1990-től 1999-ig az Ifjúsági Bizottság 
tagja, 1996-tól annak elnöke. Egyesületi munkáját 1993- 
ban Emléklappal, 2000-ben Renner János emlékéremmel 
ismerték el. 2006-tól az Egyesület Felügyelő Bizottságának 
tagja.

FB tag — jelölt: JÁNVÁRI János

JÁNVÁRI János a miskolci Nehézipari Műszaki Egye
temen 1970-ben geofizikus-mérnöki diplomát szerzett. Ezt 
később a BME-n szerzett villamosmérnöki (1977), majd 
szakközgazdász és pénzügyi tanácsadói oklevéllel (1995) 
egészítette ki.

Végzése óta megszakítás nélkül az ELGI-ben dolgozik. 
Hazai és külföldi szeizmikus kutatások vezetőjeként nem
csak az ELGI, hanem a magyar geofizika nemzetközi elis
mertsége növeléséhez jelentősen hozzájárult. Jelenleg igaz
gatóhelyettes.

Az Egyesületnek 1969 óta tagja, ahol aktív tevékenysé
gét különböző bizottságokban fejtett ki. A 70-es évek vé
gén kapcsolódott be az Oktatási Bizottság, majd később a 
Jelölő Bizottság munkájába. A Felügyelő Bizottságban 
12 éve dolgozik, két periódusban annak összesen 9 éven át 
volt elnöke.

Az Egyesület munkáját Renner János emlékéremmel 
ismerte el 2005-ben.

FB tag — jelölt: dr. TÚRÁI Endre

1978-ban a Nehézipari Műszaki Egyetemen geofizikus- 
mérnöki diplomát szerzett, végzés óta a Miskolci Egyetem 
Geofizikai Tanszékén dolgozik, jelenleg egyetemi docens. 
1993-ban gazdálkodási szakokleveles mérnök-közgazdász 
diplomát szerzett.

2003-ban megkapta TÜV Rheinland InterCert minőség
biztosítási vállalati auditori oklevelét.

Tudományos fokozata a műszaki tudomány (CSc, 1994) 
és a földtudomány (PhD, 1996) területén van. Három szak
területen mérnöki kamarai szakértő. Eddig több mint száz 
publikációja és konferencia előadása mellett 42 kutatási
fejlesztési témának volt téma-, illetve résztémavezetője. 
Többek között a Geofizikai kutatások gazdaságtana c. tárgy 
előadója a Miskolci Egyetemen.

A nemzetközi szakmai szervezetek közül az EGU és az 
EAGE tagja.

A Magyar Geofizikusok Egyesületének 1975 óta tagja. 
1995 és 2002 között tagja volt az MGE Felügyelő 
Bizottságának. 2002-óta az MGE Észak-magyarországi 
Csoport titkára.

A Magyar Geofizika főszerkesztője — jelölt: dr. B odoky Tamás

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem 1964-ben szerzett 
geofizikus diplomát. Végzés után az ELGI-ben helyezke
dett el. Szakterületein magyar, ill. idegen nyelven több 
mint 150 dolgozatot publikált.

Az MGE-nek 1964-től tagja, két periódusban volt az 
Egyesület elnöke (1990-91, 2002-2003).

1992 óta a Magyar Geofizika főszerkesztője. Sokat 
fáradozott azon, hogy a lap tudományos nívója emelkedjék, 
és emellett a hazai és nemzetközi geofizikai élet fontosabb 
eseményeiről is tájékoztassa olvasóit. Főszerkesztője és 
társszerzője is az 50 éves a Magyar Geofizikusok Egyesü
lete c. emlékkötetnek és a Magyar Geofizika ünnepi külön- 
számának.

1982-től tagja az EAEG-nek, 1989-től az SEG-nek. Az 
EAEG-nek 1993-ban alelnöke, majd 1994-ben elnöke és 
2004-ig további tisztségeket töltött be ugyanott. 2006-tól az 
EAGE tiszteleti tagja.

A műszaki tudomány kandidátusa (1974). 1990 óta az 
MTA Geofizikai Tudományos Bizottságának tagja, 2005- 
ben a Miskolci Egyetemen habilitált, ugyanott egyetemi 
magántanár.

Az MGE Renner János emlékéremmel (1989), Tiszteleti 
Tagsággal (1993), Eötvös Loránd emlékéremmel (2007) 
ismerte el eddigi szakmai-közéleti tevékenységét.

Gombár László elnök, megköszönve a Jelölő Bizottság 
munkáját, lehetőséget adott a közgyűlésen jelenlévőknek, 
hogy helyszíni jelöléssel tegyenek javaslatot a listára kerü
lésre. Helyszíni javaslat nem érkezett. Az elnök megállapí
totta, hogy a fenti bizottsági javaslatot bocsátja a közgyűlés 
szavazásra.

Az elnök visszaadta a szót Pethő Gábornak. A JB elnö
ke bemutatta — az általános titkári szóbeli beszámolóban 
ismertetettekre hivatkozva — a SPWLA Budapest Chapter 
javasolt új tisztségviselőit:

Az SPWLA Budapest Chapter elnöke — jelölt: dr. TÓTH József

A Nehézipari Műszaki Egyetem Bányamémöki Karán 
szerzett geofizikus-mérnöki diplomát 1977-ben.

A végzés óta folyamatosan a MÓL Nyrt.-nél, illetve 
jogelőd vállalatainál dolgozik mélyfúrás-geofizikai értel
mezői munkakörökben. Jelenleg a MOL Nyrt. KTD Tároló 
Értékelés vezetője.

1987-ben egyetemi doktori fokozatot, 1992-ben közgaz
dász diplomát szerzett.

Az Egyesületnek 1974 óta tagja. Egyesületi munkája so
rán különböző választott funkciókban dolgozott, 1987— 
1992 között az Ifjúsági Bizottság elnöke, 1993-1994 kö
zött az SPWLA Budapest Chapter elnöke, 2001-2003 kö
zött az Egyesület alelnöke, illetve elnöke, 1990-től az Al
földi Csoport titkára, majd elnöke.

Az MGE-n kívül tagja az SEG-nek és az SPWLA-nak 
is. A Budapest Chapterben annak megalakulása óta tevé
kenykedik.

Egyesületi elismerései: Renner János emlékérem (1996), 
Tiszteleti Tag (2005), SPWLA Award of Appreciation.

SPWLA titkár — jelölt: dr. Zilahi-Sebess László

Az ELTÉ-n 1980-ban végzett okleveles geofizikus, 
mélyfúrás-geofizikai szakmérnök 1991 (NME). PhD foko
zatát 2006-ban az ELTÉ-n szerezte.
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1980-tól az ELGI-ben mélyfúrás-geofizikai szelvények 
értelmezéssel, a mérések és értelmezési módszerek fejlesz
tésével foglalkozik. Az utóbbi időben munkája elsősorban a 
radioaktív hulladékok elhelyezésével kapcsolatos földtani 
kutatásokhoz, illetve a petrofizikai módszertani kutatások
hoz kapcsolódik.

A Magyar Geofizikusok Egyesülete (MGE), a Magyar
honi Földtani Társulat (MFT) és a Society of Professional 
Well Log Analysts (SPWLA) Budapest Chapter tagja. 
1986-1991 között az MTA GTB Mélyfúrás-geofizikai 
Munkabizottság titkára.

1990-ben az SPWLA Budapesten tartott XIII. európai 
szimpóziumának szervezőbizottsági tagja. 1991-ben az 
SPWLA Budapest Chapter titkára.

A Renner János emlékérem (2004) és a Pro Geophysica 
emlékérem (2004) kitüntetettje.

Gombár László kérdésére helyszíni javaslattétel nem 
érkezett újabb személy listára kerülésére. Az elnök megál
lapította, hogy az előterjesztett két tagtárs kerül a szavazó
listára. Visszaadta a szót a JB elnökének, aki ismertette a 
szünetben lebonyolítandó szavazás módját.

Idén elsőként SZARKA László tagtárs tartotta meg igen 
érdekes és aktuális előadását a Föld Bolygó Nemzetközi 
Eve rendezvénysorozatról.

Ezután Szabó Barbara (SZTE) mutatta be az idén Baján 
megrendezett Ifjú Szakemberek Ankétján elhangzott elő
adását, mellyel a TXM Kft. különdíját nyerte el.

Gombár László megköszönte a két érdekes és ismerete
inket bővítő előadást. A közgyűlés munkáját kitüntetések, 
díjak és jutalmak átadásával folytatta. Az elismeréseket 
Gombár László adta át. A méltatásokat PÁLYI András 
ismertette.

Egyesületi Emléklap
Baranyai Pál

Baranyai Pál 1969-ben szerzett villamosmérnöki dip
lomát. Azóta a Mecseki Szénbányák Kutatási Központjá
ban mint kutatómérnök, majd a jogutód cégnél, a Geopard 
Geotechnikai Környezetvédelmi Kutató-fejlesztő és Szol
gáltató Kft.-ben mint főmérnök dolgozott nyugdíjazásáig. 
A bányászati geofizika mecseki meghonosítása, országos 
és határainkon túli alkalmazása területén szerzett kiemel
kedő érdemei, példamutató emberi tartása, legendás mun
kabírása a szénbányászati régió karizmatikus egyéniségévé 
emelte. A Magyar Geofizikusok Egyesületében 1970 óta, a 
Mecseki Csoport vezetőségében pedig 19 éven át látja, látta 
el kiválóan feladatait.

, Bellér Éva

Bellér Éva 1979 óta a MTESZ dolgozója. Kezdetben a 
Híradástechnikai Egyesületnél fejtette ki munkásságát. 
1987-ben lépett be a magyar geofizika családjába. Nem vé
letlen a kifejezés, mert Bellér Éva valóban „családtag” az 
MGE-ben, és szinte családtagként fejtette ki tevékenységét 
közöttünk.

Bellér Éva és Gombár László

Szarka László előad

Ezt követően Gombár László fél órás szünetet rendelt 
el. A szünetben lezajlott a titkos szavazás.

Szünet után a közgyűlés munkája két előadás meghall
gatásával folytatódott.

Maga köré gyűjtötte az Egyesület minden tagját, min
denkivel jó viszonyt épített ki, mindenkivel szeretetteljes 
kapcsolatban dolgozott. Pontos, precíz, megbízható. Min
denkor arra törekedett, hogy mindent legjobb tudása szerint 
határidőre elkészítsen. A közösség vagyonát úgy kezelte, 
hogy a lehető legkevesebből a lehető legtöbbet hozza ki.
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BODA Erika Elméleti kategória

Okleveles geofizikus-mérnök. 2004-ben végzett a Mis
kolci Egyetemen. Első munkahelye az ELGI. Rövidesen 
elvállalta az összekötői feladatot, és lelkiismeretesen dol
gozik azóta is. Az internetes üzeneteket szinte azonnal 
továbbítja a tagság részére. Az Emléklappal négy éves 
munkáját kívánjuk elismerni és megköszönni.

Balázs László
Analitic approximation of Gr een-function in well 

logging electric direct problem for the case of continous 
radial resistivity profile. Acta Geod. Geophys. Hung. 42, 3, 
309-322

BÖSZÖRMÉNYI István

A villamosmérnöki diploma megszerzése (1974) után 
került a mélyfúrás-geofizikai szakterületre, és még abban 
az évben kérte egyesületi tagsági felvételét. A szakterület 
iránti érdeklődését mutatja, hogy a mélyfúrás-geofizikai 
szakmérnöki oklevelet is megszerezte, s ezzel párhuzamo
san szervezte a szelvényező csoportoknál az egyesületi 
életet. Az olajipar átszervezésével a MÓL Nyrt. leányválla
latánál, a Geoinform Kft.-ben dolgozik, ahol az egyesületi 
tevékenységet életben tartotta és tartja. Az MGE ÁCS ve
zetőségének 1990 óta tagja. Aktív résztvevője a rendez
vények szervezésének, kivitelezésének. Tevékenységének 
is köszönhető, hogy az MGE ÁCS taglétszáma nem csök
kent számottevően az évek során.

Egyesületi munkájáért 2003-ban Emléklapot kapott.

Gombár László és Böszörményi István

TAJTHY Lászlóné

Tajthy Lászlóné, mint az Egyesület aktív tagja a soproni 
csoport működésében ellátott szervező tevékenységéért, az 
Egyesület programjainak szervezésében, a csoport munkájá
hoz kapcsolódó események lebonyolításában nyújtott segítsé
gérét, egyesületi emléklap adományozására javasoljuk.

О végzi a Soproni Csoport adminisztratív és költségve
tési munkáját is, neki köszönhető, hogy több évtized alatt a 
Soproni Csoport tagdíjai maradék nélkül befizetésre 
kerültek minden évben.

Gombár László és Balázs László

A cikk az elektromos karotázs-szelvényezés direkt feladat 
megoldását tárgyalja hengerszimmetrikus, tetszőleges foly
tonos függvénnyel leírható radiális fajlagos ellenállás profilú 
modellekre. A megoldást egymásra épített infmitezimális 
radiális rétegek sorozatával állítja elő. Ez a megközelítés a 
megoldásnál használt Bessel-függvények együtthatóira csa
tolt differenciálegyenletet szolgáltat, melynek megoldását a 
cikk nemcsak pontszerű, hanem gyűrű alakú elektródákra is 
megadja. A gyűrűelektródákra vonatkozó megoldás segítsé
gével a véges méretű elektródák pontosabban modellezhe
tők. A kidolgozott módszer segítségével a cikk a radiális 
ellenállás profil ekvivalenciák kérdését is vizsgálja. A szerző 
cikkében matematikailag elegáns, szakmai szempontból 
fontos és érdekes direkt feladat megoldást mutat be.

Gombár László és ifj. Zilahi-Sebess László 

Gyakorlati kategória

Az Év cikke
A Tudományos Bizottság javaslata alapján az elnökség 

döntése értelmében Gombár László az alábbi nyerteseknek 
adott át díjakat:

Zilahi-Sebess László, Fancsik Tamás, Török István, 
Kovács A ttila Csaba

Szivárgási tényező becslés lehetőségei geofizikai 
mérések alapján. Magyar Geofizika 48, 3, 99-111
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A cikk a környezetkutatás számára alapvetően fontos pa
raméter, a szivárgási tényező meghatározásának problema
tikájával foglalkozik. Vizsgálja és bemutatja a felszíni geo
fizikai mérések, a kútgeofizikai mérések és a hidrodinami
kai adatok szerepét, felhasználhatóságát a szivárgási ténye
ző meghatározásában. Részletesen tárgyalja Darcy , 
Kozeny és Csókás elméleti képleteit, az indukált polarizá
ció módszerének használhatóságát és korlátáit. Félempiri
kus formulát mutat be a szivárgási tényezőnek porozitásból 
és ellenállásból történő meghatározására. Az összefüggés 
alkalmazhatóságát valódi mérési anyagon demonstrálja. A 
dolgozat értéke a problémakör részletes vizsgálata, több 
irányú megközelítése.

Az Ifjú Szakemberek Ankétjának győztesei 
és különdíjasai

A díjakat a Magyarhoni Földtani Társulat részéről Haas 
János elnök, a Magyar Geofizikusok Egyesülete részéről 
Gombár László elnök adta át.

Haas János és Uhrin András

Gombár László és Póka Andrea

A különdíjak átadói: MBFH — Farkas István, MFT — 
Haas János, Mecsekére Zrt. — Szűcs István, MÓL Nyrt. 
—  Király András, MTA GGKI — Szarka László, TXM 
Kft. — Horváth Anita.

Elméleti kategória

I. díj: Uhrin András (ELTE FFI Általános és Alkalmazott 
Földtani Tanszék): Üledékképződési ciklusok és kialaku
lásuk okai a Pannon-tó egyes részmedencéiben (MFT tag)

Haas János és Kármán Krisztina

Haas János és Nagy Hedvig Éva

I. díj: HEREIN Mátyás (ELTE FFI Geofizikai és Űrtudomá
nyi Tanszék): A termikus földköpeny-konvekció 
numerikus modellezése különböző geometriák esetén 
(MGE tag)

III. díj: Rabi Márton, Makádi László, Botfalvai Gábor, 
Szentesi Zoltán, Ősi Attila (ELTE FFI Őslénytani Tan
szék -  MTM Föld és Őslénytár): Az iharkúti késő-kréta 
(santoni) gerinces lelőhely faunájának átfogó bemutatá
sa (MFT tag)

III. díj: Petrovszki Judit (ELTE FFI Geofizikai és Űrtu
dományi Tanszék): A Körös vízrendszer morfometriai 
vizsgálata, ne о-tektonikai következtetésekkel (MGE tag)

Gyakorlati kategória

I. díj: PÓKA Andrea, Komoróczi Zoltán (ELTE FFI Geofi
zikai és Űrtudományi Tanszék): Hőáram anomáliák 
vizsgálata Magyarország területén 2. A paleoklimatikus 
változások, üledékképződés és a vízáramlás hőáramra 
gyakorolt hatásának vizsgálata (MGE tag)

II. díj: KÁRMÁN Krisztina (ELTE FFI Kőzettani és Geoké
miai Tanszék): A szelénnel kapcsolatos környezet- 
geokémiai és bio-geokémiai kutatások eredményei (MFT 
tag)

П. díj: Nagy Hedvig Éva (ELTE FFI Kőzettani és Geoké
miai Tanszék): Környezettudományi vizsgálatok az egy
kori mecseki uránbánya környékén (MFT tag)
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III. díj: CZAUNER Brigitta, VOJNITS Anna, MÁDLNÉ 
SzŐNYl Judit (ELTE FFI Alkalmazott és Környezetföld
tani Tanszék): A Kelemenszék hidrogeológiai célú fel
mérése (MFT tag)

Füsi Balázs és Gombár László

Haas János és Virág Attila

Farkas István és Tari Csilla

Poszter kategória

I. díj: TÓTH Judit (MÓL Nyrt. KT IMA Új Technológiák és 
K+F): Gazolin típusú szénhidrogén illékony sági és 
szorpciós tulajdonságainak vizsgálata (MFT tag)

Haas János és Tóth Emőke

Szűcs István és Herczeg Ádám

I. díj: Füsi Balázs, Gulyás Ágnes, Grenerczy Gyula, 
Paszera György (Eötvös Loránd Geofizikai Intézet): 
Felszínmozgások Budapesten. Radarinterferometriás 
(PSInSAR) mérések első feldolgozása (MGE tag)

III. díj: V irág Attila (ELTE FFI Őslénytani Tanszék): 
Ormányosleletek (Mammalia, Proboscidea) a bükk
ábrányi lignitösszlet fedő rétegsorából (MFT tag)
A díjazottak közül Herein Mátyás, Petrovszki Judit, 

Czauner Brigitta, Tóth Judit nem tudtak részt venni a 
közgyűlésen.

Különdíjak

MÁFI különdíj: HavANCSÁK Izabella (ELTE FFI Kőzet
tani és Geokémiai Tanszék): Spinedbe zárt szilikátolva
dék-zárványok tanulmányozása a Mirdita ofiolit öv ba
zalt teléreiben (Albánia) (MFT tag)

MBFH különdíj: Tari Csilla, Szanyi János, Kovács Ba
lázs (Szegedi Tudományegyetem Ásványtani, Geokémi
ai és Kőzettani Tanszék): A Ráckevei-Duna és az Ócsai 
Tájvédelmi Körzet között elhelyezkedő kavicsbányák 
hidraulikai hatásai (MFT tag)

MFT különdíj: Tóth Emőke (ELTE FFI Őslénytani Tan
szék): О skörnyezeti változások a Középső-Paratethys 
medencéjében a szarmata folyamán (MFT tag) 

Mecsekére Zrt. különdíj: Herczeg Ádám (ME Geofizikai 
Intézeti Tanszék): Talajszennyeződés detektálásának és 
vizsgálatának támogatása geoinformatikai módszerekkel 
(MGE tag)
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MOL Nyit. különdíj: Paripás Anikó Noémi (ME Műszaki 
Földtudományi Kar): Mecseki kőszéntelepek magmás 
benyomulások okozta felfűtésének modellezése Heat 3D 
szoftverrel (MGE tag)

Paripás Anikó Noémi és Király András

Szarka László és Oberle Zoltán

Horváth Anita és Szabó Barbara

Gombár László és Zsadányi Éva

MTA GGKI különdíj: Oberle Zoltán (MTA В ME 
Geodinamikai és Fizikai Geodéziai Kutatócsoport, 
FÖMI KGO, Репс): PSlnSAR adatok földügyi szolgálta
tásba való integrálása (MGE tag)

TXM Kft. különdíj: Szabó Barbara, Schubert Félix, M. 
TÓTH Tivadar (Szegedi Tudományegyetem Ásványtani, 
Geokémiai és Kőzettani Tanszék): Repedezett szénhid
rogén rezervoár cementációjának komplex vizsgálata 
Üllés térségében (MFT tag)

Közönségdíj: Herein Mátyás (ELTE FFI Geofizikai és 
Űrtudományi Tanszék): A termikus földköpeny- 
konvekció numerikus modellezése különböző geometriák 
esetén (MGE tag)

MFT Ifjúsági Alapítvány különdíj: (átadása Baján, a ren
dezvényen megtörtént): Bodor Sarolta (ELTE FFI Kő
zettani és Geokémiai Tanszék): A Cserdi Konglomerá
tum Formáció kavicsanyagának kőzettani vizsgálati 
eredményei (XV. Szerkezetkutató fúrás, Ny-Mecsek 
(MFT tag) és
Klébesz Rita (ELTE FFI Kőzettani és Geokémiai Tan
szék): A balatonmáriai trachiandezit kőzettana és geo
kémiája (MFT tag).
HavANCSÁK Izabella (MÁFI különdíj), Herein Mátyás 

(Közönségdíj) nem tudtak a közgyűlésen részt venni.
A napirendi pont utolsó elemeként az Egyesület munká

ját segítő intézményi összekötők (Dombrádi Endre, Eper
jesi Béla, Késmárky István, Zsadányi Éva) vehették át 
jutalmaikat Gombár Lászlótól.

Gombár László elnök gratulált a díjazottaknak. Az el
nökség nevében virággal köszöntötte Hegybíró Zsuzsanna 
alelnököt, Bellér Éva leköszönő és Hegedüsné Petró 
Erzsébet hivatalba lépő ügyvezető titkárt.

Az elnök megköszönte a nyugdíjba vonuló Bellér Éva 
ügyvezető titkárnak lelkiismeretes és áldozatos munkáját és 
az Egyesület nevében ajándékot adott át.

PÁLYI András — mint két cikluson át folyamatosan mű
ködött, de most leköszönő általános titkár — megköszönte 
a tagságnak, a választott tisztségviselőknek és munkatársai
nak az együttműködést, a munka során szerzett sok emberi 
kapcsolatot, tapasztalatot, eredményt és a tőlük kapott 
szeretetet. Kérte, hogy ha valakit akaratlanul bár, de meg
bántott volna ezen idő alatt, az bocsásson meg neki. Ismé
telten köszönte a jó együttműködést, és sok sikert és jó 
egészséget kívánt mindenkinek a további egyesületi mun
kához.
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Király András és Pályi András

Az OMBKE mint társegyesület részéröl id. Ősz Árpád 
az egyesület Kőolaj-, Földgáz- és Vízbányászati Szakosz
tály elnöke kért szót. Kedves szavakkal köszöntötte a társ
egyesület nevében az MGE-t és a leköszönő tisztségviselő
ket. Ajándékképpen átadta egyik kiadványuk, a Cimbora, 
rád köszöntöm fél kupámat! c., a kőolaj- és földgázbányász

emlékkupákat és korsókat bemutató szép kiállítású és gaz
dag tartalmú könyv egy-egy példányát az MGE-nek, 
Bellér Évának, Gombár Lászlónak, Hegybíró Zsuzsan
nának, Király Andrásnak és PÁLYI Andrásnak.

Id. Ősz Árpád

A közgyűlés utolsó napirendi pontjaként Gombár Lász
ló felkérte Rezessy Gézát, a Szavazatszámláló Bizottság 
elnökét, hogy ismertesse a tisztségválasztás eredményét.

Rezessy Géza bejelentette, hogy a szavazás eredményes 
és sikeres volt. A közgyűlésen 78 fő szavazásra jogosult 
résztvevő jelent meg. A kiadott szavazólapok száma 76 db 
volt. A beérkezett szavazatok száma 75 db volt.

Rezessy Géza

Az egyesületi tisztségválasztás eredménye:
— általános titkár: KOVÁCS Attila Csaba 72 szavazattal,
— a Felügyelő Bizottság elnöke: Kaszás László 46 szava

zattal, (Labó CZKI Enid 29 szavazatot kapott),
— a Felügyelő Bizottság tagja: JÁNVÁRI János 74 szavazat

tal,
— a Felügyelő Bizottság tagja: TüRAl Endre 66 szavazat

tal,
— a Magyar Geofizika főszerkesztője: B odoky Tamás 72 

szavazattal.
Az SPWLA Budapest Chapter tisztségválasztás eredmé

nye:
— elnök Tóth József 75 szavazattal,
— titkár Zilahi-Sebess László 73 szavazattal.

Rezessy Géza a maga és a bizottság nevében gratulált a 
megválasztottaknak.

Bellér Éva és Hegedüsné Petró Erzsébet

Hegybíró Zsuzsanna és Gombár László
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A leköszönő Pályi Andrást búcsúztatja Gombár László

A választásról készült jegyzőkönyv az Egyesület irattá
rában található.

Gombár László elnök köszönetét mondott a Jelölő Bi
zottság elnökének és tagjainak, valamint a Szavazatszámlá
ló Bizottság elnökének és tagjainak az eredményes munká
ért. Gratulált az újonnan megválasztott tisztségviselőknek

és eredményes munkát kívánt nekik.
Ezt követően megtörtént az általános titkári helycsere az 

elnökségi asztalnál.
Az elnök megköszönte a közgyűlésnek az eredményes 

munkát és meghívta a jelenlévőket a múzeum kupola
csarnokában tartandó állófogadásra, majd hivatalosan be
zárta a 2008. évi rendes közgyűlést. Ezt követően a megje
lentek elénekelték a Bányászhimnuszt.

A közgyűlés minden napirendi pontját, 
díjátadását, előadását projektoros kivetítés 

segítette. A vetítés előkészítését és a közgyűlésen 
a helyszíni technikai lebonyolítást Kakas Kristóf 

látta el. A közgyűlési beszámolót 
magnófelvételről (a hangfelvétel az Egyesület 
irattárában megtalálható) a Hegedüsné Petró 

Erzsébet által készített emlékeztető alapján Pályi 
András állította össze. A fényképeket Vámos 

Judit készítette. A képek honlapunkon, a Hírek 
rovatban megtekinthetők. Köszönet 

mindnyájuknak lelkiismeretes munkájukért

KOSZORÚZÁS EÖTVÖS LORÁND SÍRJÁNÁL

A koszorúzók egy csoportja a Kerepesi temetőben

Ebben az évben a hagyományos koszorúzást április 26- 
ára, az egyesületi közgyűlés napjának délelőttjére tettük. 
Lehetőséget kívántunk teremteni a tagjainknak arra, hogy 
ezen a szép programon minél többen részt vehessenek.

Hu d ec z  Ferenc, az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora 
elhelyezi az egyetem koszorúját

A meghirdetett időpontban népes csoport gyűlt össze a 
Kerepesi úti sírkertben Eötvös Loránd sírjánál. Baráth 
István rövid megemlékezést tartott, kiemelve EÖTVÖS mun
kásságának legfontosabb eredményeit, és az Eötvös-inga 
jelentőségét a tudományos felfedezések sorában. Megemlí
tette, hogy EÖTVÖS műszereinek köszönhető a világon szá
mos olajmező felfedezése. Felhívta a figyelmet az ELGI-ben 
találtható Eötvös-múzeumra és a modem geofizikai műsze
rek kiállítására. Elmondta, hogy az ELGI fennállásának
100. évfordulója különösen jelentőssé teszi az ez évi 
megemlékezést.

Az MGE képviselői

Ezután Hegybíró Zsuzsanna kérte fel sorban a meg
jelenteket a virágok, koszorúk elhelyezésére.

A sort Hudecz Ferenc egyetemi tanár, az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem rektora nyitotta meg. Szabados Gábor, 
a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal elnöke és Farkas 
István, az MBFH főosztályvezetője az egész magyar geo- 
társadalmat is képviselte. Az Eötvös Loránd Fizikai Társu
lat nevében KÁDÁR György főtitkár, a Magyarhoni Föld
tani Társulat nevében Unger Zoltán főtitkár helyezte el 
koszorúját.
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