
MAGYAR GEOFIZIKA XXVII. ÉVF. 3 -4 . SZÁM

Tisztújító küldöttgyűlés 
1986. március 21.

A Magyar Geofizikusok Egyesülete a Flamenco szállodában rendezte meg 
tisztújító küldöttgyűlését. Az elnökségben helyet foglalt Kónya Albert akadé
mikus, a MTESZ társelnöke, dr. Jelei László, a MTESZ főtitkárhelyettese, Bese 
Vilmos örökös tiszteletbeli elnök, Molnár Károly, az egyesület elnöke, dr. Deres 
János, az egyesület főtitkára és dr. Müller Pál igazgató.

Molnár Károly az elnökség meghívott tagjain kívül köszöntötte Hámor Gézát, 
a Magyarhoni Földtani Társulat elnökét, majd a következő szavakkal nyitotta 
meg a közgyűlést:

Tisztelt Tisztújító Közgyűlés!
Kedves Barátaink, Kedves Vendégeink!

Egyesületünk életében ma ismét olyan esemény előtt állunk, amelyen a válasz
tott vezetőségnek számot kell adnia az elmúlt 5 éves tevékenységéről, az elvégzett mun
kán belül is főképpen azon célkitűzések teljesítéséről, amelyeket megválasztásunkkor 
feladatul kaptunk.
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Munkánk értékelésénél célszerű áttekinteni a földtani kutatás elmúlt 5 éves 
időszakának eredményeit is, hisz szűkebb szakmánk erőfeszítései népgazdasági szin
ten csak akkor mérhetők, ha a különböző célú geofizikai kutatások a földtani ismere
teken túlmenően konkrét nyersanyagtalálatokhoz is hozzájárultak.

Rövid értékelésemhez jól felhasználható információkat kaptam a III.  20-án 
tartott országos földtani ankét on, ahol IpM, KFH, valamint a különböző szakágak 
vezető szakemberei elemezték a VI. 5 éves terv kutatásai eredményeit, fogalmazták 
meg a VII. ötéves terv feladatait.

Jó érzés volt hallani a méréseinket felhasználók korreferátumaiból a geofizika 
szerepének, jelentőségének és szükségességének a hangsúly ozását és a készletnövek
mények elérésében játszott jelentőségét.

A földtani kutatásokra felhasznált mintegy 20 mrd Ft 426 mrd Ft ,,in situ” 
értékű nyersanyagot fedezett fel, többek között 51 mt szénhidrogént, 414 mt szenet, 
17 mt bauxitot.

Hiszúk, hogy ezen eredmények eléréséhez egyesületünk a maga sajátos esz
közeivel is hozzájárult.

Rendezvényeink, a nemzetközi és a társegyesületekkel való kapcsolataink, oktató te
vékenységünk, valamint minden olyan összejövetelünk, amely lehetőséget adott a 
különböző ágazatokban dolgozó kutatók vélemény- és tapasztalatcseréjére, elősegítette 
kutató módszereink színvonalának reális megítélését, célirányos műszer- és módszer- 
fejlesztési feladatok megfogalmazását és az egyre nehezedő földtani kutatási feladatok 
minél teljesebb megoldásában való részvételünket.

Jóleső érzéssel nyugtázhatjuk, hogy az elmúlt időszakban a geofizika a legtöbb 
területen modernizálta eszközeit, az ELGI pedig jelentős tőkés és rubel exportot 
is teljesített. Nagyrendezvényeinkkel, köztük is elsősorban az 1985-ös EAEG konfe
rencia megrendezésével, a világ geofizikusai előtt is méltó elismerést és megbecsülést 
szereztünk nemcsak a magyar geofizikának, de talán nem hangzik nagyképűen, a ma
gyar hazának is.

Mindez annak eredményeként valósidhatott meg, hogy egyesületünkben min
denki a közösen kitűzött célok eléréséért tevékenykedett.

Gyümölcsöző együttműködés, segíteni akarás alakult ki a budapesti és vidéki 
csoportok között. Törekvéseinket a MTESZ vezetése maximálisan támogatta és ha, 
társegyesületeinkhez fordultunk, kérésünk mindig meghallgatásra talált.

Befejezésül szeretnék köszönetét mondani tagságiinknak odaadó munkájáért, és 
egyben üdvözölni azokat a vendégeinket, akik eddigi segítőkész munkájuk mellett 
mostani jelenlétükkel is megtisztelték küldöttközgyűlésünket.

Az elnök megállapította a határozatképességet majd ismertette a jelölőbizottság 
névsorát.

Elnök: Rádler Béla. Tagjai: Karas Gyula, Szabó Zoltán, Pályi András, Steiner 
Gyula; Csigó József, Kánnár Tibor, dr. Verő József, dr. Eger szegi Pál.

Ezt követően javaslatot tett a szavazatszámláló bizottság tagjaira, melyet 
a küldöttgyűlés egyhangúan megválasztott. Elnöke: dr. Szemerédy Pálné.

Tagjai: Buda Gábor né, Albu István, dr. Kiss Károly, dr. Komlósi Zsolt lettek.

A küldöttgyűlés ugyancsak egyhangúan elfogadta az elnöknek a napirendre 
tett javaslatát. Jegyzőkönyv hitelesítők: dr. Bodoky Tamás, Rumpler János.
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Dr. Sebestyén Károly mégemlékezett a legutóbbi közgyűlés óta elhunyt 
tagtársainkról, akik emlékének a résztvevők egy perces néma felállással adóztak.
Az elmúlt év során eltávozott közülünk:
Iván László (49) geofizikus-mérnök a Mecseki Ércbányák Vállalat Kutató-Mély
fúró üzemének részlegvezetője,
Földy Gyula (81) az ELGI nyugalmazott főkönyvelője,
Kriván Pál (58) az ELTE Földtani Tanszékének docense,
ár. Tárczy-Hornoch Antal (86) akadémikus, nyugalmazott egyetemi tanár, egye
sületünk társelnöke,
Vadnay László, (56) & Geofizikai Kutató Vállalat rendészeti csoportvezetője.

Az elnök ezután dr. Deres János főtitkárt kérte fel, aki beszámolójában az 
alábbiakat mondta:

Tisztelt Küldöttgyűlés, kedves Meghívottak!

Egyesületünkben az 1985 augusztusában, Országos Elnökségi ülésen elfogadott 
ütemterv szerint, megtörtént az elmúlt választási 'periódus értékelése, a szakosztályok 
és területi csoportok vezetőségeinek újraválasztása, s sok hasznos javaslat is elhang
zott, melyeket a következő vezetőségnek kell megszívlelni és lehetőség szerint megva
lósítani.
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Ezen munkám megkönnyítése, s a tagság jobb informálása érdekében ezúttal is 
összeállítottuk és valamennyi küldöttünkhöz már eljuttattuk azt az írásos mellékletet, 
amely tevékenységünk számadatait tartalmazza. Ezen kívül valamennyi tagtársunk 
megkapta már az 1985. évi beszámolót és az 1986. évi működési tervet, melyeket Or
szágos Elnökség ünk 1985 decem herében m egtárgyalt és jóvá h agy ott.

A beszámolási időszakban tudományos, szakmai és társadalmi tevékenységün
ket, munkamódszereinket a XII .  pártkongresszus határozataiból, a VI. ötéves terv 
céljaiból a- tudomány-, a közművelődési és oktatási politika követelményeiből adódó fel
adatokhoz igyekeztünk igazítani. A legfontosabb tennivalókat az egyesület 1981. 
évi tisztújító küldöttközgyűlésén elfogadott határozatok, valamint az MTESZ XIII.  
közgyűlésén és az 1983. júniusi Országos Elnökségi ülésen hozott határozóiak szerint 
átdolgozott cselekvési program tartalmazza.

A kitűzött célok megvalósításában az elmúlt időszakban f  igyelemre méltó eredmé
nyek születtek.

A beszámolási időszakban mindvégig kitartottunk azon — alapszabályunkban is 
rögzített — elvünk mellett, mely szerint az egyesület legfelső szerve a közgyűlés, amely 
az egyesület életét érintő lényeges kérdésekben dönt. Eltérően néhány más egyesület
től nem éltünk azon jogszabályba rögzített lehetőséggel miszerint nem kötelező min
den évben közgyűlést tartani. Esztendőről esztendőre, február vagy március hónapban 
írásban és szóban beszámoltunk tagságunknak, részletes költségvetési jelentést adtunk 
és ismertettük következő évi terveinket.

A beszámolókat vita és határozathozatal követte, majd legaktívabb tagjaink és a 
legjobb geof izikai szakcikkek szerzői jutalomban részesültek.

1984-ben megemlékeztünk az МОЕ alapításának 30 éves évfordulójáról és 82 
alapító tagunknak emléklapot adtunk óit.

A közgyűlések után hangulatos' baráti találkozón vettünk részt.
A beszámolási időszakban évente 2 — 4 alkalommal ülésezett az Országos Elnök

ség. Elfogadta a legutóbbi tisztújító küldött közgyűlésen elhangzott kritikát, gondot 
fordítottunk arra, hogy az aktuális szervezeti problémákon túl áttekintsük és megtár
gyaljuk a minket érdeklő országos jelentőségű kérdéseket is. Két ízben foglalkoztunk a 
geofizikát is innolváló földtani kutatási tervekkel melyeket a Központi Földtani 
Hivatal elnöke — 1981-ben dr. Fiilöp József, 1984-ben dr. Dank Viktor — ismer
tetett. Az elnökség megvitatta, a Bányageofizikai Bizottság ( 1982-ben) és az Általános 
Geof izikai — és a Mélyfúrási Geof izikai Szakosztály (1983-ban) munkáját. Külön 
foglalkozott legfontosabb külföldi kapcsolatainkkal (1984. EGS, 1985. EAEG).  
Két ízben tartottunk kihelyezett ülést, 1984 májusában Sopronban az MTA Geo
déziai és Geofizikai Kutatóintézetében, 1985 júliuséiban a Geofizikai Kutató Válla
latnál.

Az Eötvös Loránd Emlékérmet a beszámolási időszakban egy ízben, 1983-ban 
adtuk ki dr. Stegena Lajos tagtársunk munkásságát értékelve vele.

Egyesületünk három tagja kapott kiemelkedő társadalmi munkájáért MTESZ 
díjat: 1981. Lakatos Sándor, 1983. Deres János és 1985. dr. Müller Pád személyében.

Országos Elnökségünk, élve az alapszabály 13. §  (7). pontjában foglalt jogéival, 
új kitüntetéseket alapított, melyeket ma nyújtunk át első ízben. Ezek:

Egyed László- emlék érem: a geofizika területén kifejtett kiemelkedő szakmai 
munka, oktatási vagy szakírói tevékenység elismerésére. Kétévenként két emlékérem 
odaítélését tervezzük.
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Renner János- emlékérem: a legalább 10 éves tagsággal rendelkező, hosszú időn 
kiemelkedő társadalmi munkát végző, vagy az egyesületi élet szervezésében, fejlesztésé
ben érdemeket szerző, esetleg jelentős tudománytörténeti kutatómunkát végző vagy a 
geofizikai szaknyelv ápolásában kitűnt tagtársaink elismerésére. Évente két emlékérem 
kerül majd kiadásra.

Munkánk egyik lényeges eleme nemzetközi geofizikai szimpóziumok szervezése. 
1981-ben Lipcsében, majd Pozsonyban, Bálát onszemesen, Várnában, s végül 1985- 
ben Moszkvában tartottuk legnagyobb rendezvényünket, melyek szervező bizottsága
1984- ben Kuba képviselőivel bővült. A szimpóziumnak kissé megmerevedett formáját 
sikeresen törték meg a bolgár főrendezők Várnában a poszter szekcióval. Egyébként 
általában 2 szekcióban kb. 80 előadás hangzott el mintegy 400 — 500 fő előtt, orosz és 
angol nyelven. Bevált kezdeményezésünk — az előadások teljes szövegének megje
lentetése — ma már szerves része a rendezvénynek. Az eddigi legnépesebb szimpó
zium a 30., a tavalyi moszkvai volt. A résztvevők és vendégek száma meghaladta az 
1500 főt. (Ebből 108 magyar).

Ezek után — beír milyen nehéz is — röviden kell szólnom a Kutató Geofizikusok 
Európai Szövetségének, az EAEG-nek 47., Budapesten megrendezett konferenciájá
ról. Az 1980-ban mindenki megelégedettségére megrendezett EGS — ESC konferencia 
után nemzetközi szervező munkánk az EAEG felé fordult. 1981-ben Velencében már 
14 fős delegáció képviselte egyesületünket és kihasználva az előző évi elméleti geo
fizikai konferencia jó hírét, ajánlatot tett egy EAEG konferencia budapesti meg
rendezésére. 1982-ben is utazott MGE-delegáció Cannes-ba, ahol az EAEG elnöksége 
az 1985. évi rendezés jogát nekünk ítélte. Még ez évben megalakult a szervezőbizottság, 
a szervezési tapasztalatok megszerzésére és a tudományos hatásfok növelése érdekében 
pedig megállapodást kötöttünk 6 fő kiküldetésére az 1983-as oslói és az 1984-es lon
doni i konferenciáira.

A konferencia előkészítése fokozatosan az egész magyar geof izikus társadalmat 
megmozgatta. A sok önzetlen társadalmi aktíva mellett jogi tag vállalataink és bázis
intézményeink rendkívül nagyvonaléi segítséget adtak.

A rendezvényen 45 országból mintegy 2300 fő vett részt. Négy szekcióban 184 
előadás hangzott el. A műszer kiállít ásón közel 100 cég mutatta be legújabb fejlesztési 
eredményeit.

Külön gondot fordítottunk arra, hogy megkönnyítsük a szocialista országok 
képviselői nek részvételét.

A rendezvényről sok közlemény, riport tudósított. (Az utolsó, egész oldalas geo
fizikai tárgyéi cikk idén februárban jelent meg a Népszabadságban). A külföldi 
szakmai lapok is elismerően írtak a konferenciáról és a rendezésről.

A rendkívül nagy erkölcsi hasznon és az üzleti kapcsolatokból eredő közvetett 
anyagi eredményen kívül javunkra kell elkönyveljük még a következőket :

A konferencia az ilyen rendezvényeknél Nyugat-Európában szokatlanul nagy 
társadalmi munkahányad miatt jelentős anyagi eredményt is hozott. Egyesületünk
1985- ben 3,5 millió forinttal járult hozzá az MTESZ bevételeihez, ugyanakkor tagjai 
számára több évre megteremtette az eddiginél lényegesen nagyobb mé/fékét tőkés ki
utazás anyagi alapjait. Ostendébe mintegy 30 fős MGE delegáció utazhat az idén. 
Jövőre Belgrádban, cserealapon. 25 magyar geofizikust Iáinak vendégül a jugoszláv 
rendezők. Mód nyílott más geofizikai szervezetek munkájába való szorosabb bekap
csolódéira is, ami éijabb nemzetközi konferenciák rendezési jogéinak elnyerését je 
lentheti.
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Ezek után igazságtalan lennék, ha nem emelném ki, hogy a 11 tagú szervező
bizottság munkáját Molnár Károly és dr. Müller Pál irányították. Valamennyiünk 
nevében megköszönöm áldozatos munkájukat.

Nem hanyagoltuk azonban el hagyományos belföldi nagyrendezvényeinket sem. 
1981-ben Szolnokon, 1982-ben Nagykanizsán, 1984-ben Sopronban tartottuk vándor- 
gyűlésünket ( 1983-ban a balatonszemesi szimpózium, 1985-ben az EAEG konferen
cia miatt nem volt vándorgyűlés). A vándorgyűlések szervezésében a Magyarhoni 
Földtani Társulat és az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület helyi 
szervezetei is bekapcsolódtak. A résztvevők száma mindig meghaladta a 130 főt.

Nagyrendezvényeink között tartjuk számon a Geofizikus Ifjúsági Napok — Ifjú 
Szakemberek Ankét ja  évente váltakozó rendezvényeit is. A résztvevők száma itt meg
közelíti a 100 főt.

Az 1981-ben, 1983-ban és 1985-ben megrendezett előadóüléseken 19 — 19, illetve 
24 előadás hangzott el, 13,12, illetve 13 ifjú kollégánk adott első ízben elő országos fó 
rumon. A legjobb előadók kiválasztása a zsűrinek nehéz, de kellemes gondot okozott. 
Nagy ügyesség és merészség jellemezte az Ifjúsági Bizottságot a közbeeső évek gazda
ság-, kutatás- és ifjúságpolitikai témáinak és ezek előadóinak kiválasztásánál. 
Egy-egy magasszintű, érdekes előadást bizony még az Országos Elnökség is megiri
gyelhetett fiataljainktól. Rendszeres a munkakapcsolat az MTESZ Központi Ifjúsági 
Bizottságával, folyamatosan segítik az egyetemi hallgatókat.

Az elmúlt öt évben több nagysikerű országos rendezvényt tartottak szakosztá
lyaink és bizottságaink is. Ezek közül időhiány miatt csak kiragadott példaként em
lítek egy-egyet. 1981-ben a Mélyfúrási Geofizikai Szakosztály és az Oktatási Bizott
ság rendezésében ,,Karotázs szelvények digitális rögzítése és számítógépes feldolgozá
sa” ; 1982-ben a Bányageofizikai Bizottság rendezésében ,,A geofizikai kutatások 
eredményei a borsodi szénmedencében” ; 1983-ban a Közgazdasági Bizottság, a Mély
fúrási Geofizikai Szakosztály és a Magyarhoni Földtani Társulat Gazdaságföldtani 
Szakosztálya közös rendezésében ,,Kutatáspolitikai ülés” ; 1984-ben Tatabányán 
Bányageofizikai ankét, Csopakon 4 napos Mélyfúrási geofizikai szeminárium 
1985-ben Bálátönszemesen 3 napos Bányageofizikai módszertani továbbképzés és 
műszerkiállítás volt.

A beszámolási időszakban ezen kívül az Általános Geofizikai Szakosztály 38, 
a Felszíni Geofizikai Szakosztály 30, a Mélyfúrási geofizikai Szakosztály 26, a bi
zottságok 86 előadóülést, vagy előadássorozatot rendeztek.

Meg kell említsem hat tanfolyamunkat is, melyek fontos, aktuális témákkal fog- 
lálkoztak, s értéküket a kiadott jegyzetek (könyvek!) is növelik.

Nagyrendezvényeink egy részét közreműködőkkel eg yütt szerveztük. A társegye
sületeken kívül partnerünk volt 1 — 1 esetben az MTA Mélyfúrásgeofizikai, ill. Bá
nyageofizikai Albizottsága is.

Ezúttal a területi csoportok előadó üléseiről is adtunk statisztikai adatokat az 
írásos mellékletben. Jellemző vidéki kollégáinknál a nagy kooperációs készség, a jó és 
közvetlen kapcsolat a városi, megyei MTESZ szervezetekkel és a társegyesületek 
helyi csoportjaival. Több helyen kiépült a kontaktus az M TA regionális bizottságai
val, geofizikusaink állandó szereplői a megyei, városi műszaki rendezvényeknek.

Rövidebbre kell fogjam beszámolómat a bizottságok vonatkozásában, pedig a te
vékenységükről 86 előadás, több tanulmány, tanfolyam és felmérés tanúskodik. Be
vált gyakorlat az is, hogy az MTESZ által kezdeményezett anyagokat bizottsági szinten
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készítjük elő. A legutóbbi beszámolási időszakban létrehozott két új bizottságunk -  a 
Bányageofizikai és a Tudománytörténeti -  teljes értékű tagjai aẑ  egyesület szerveinek. 
Munkájukat nagy buzgalommal végzik, mintha késői megalapításukból eredő lema
radást igyekeznének bepótolni.

Egyesületünk sajátos munkaterületének megfelelően vállal részt a MTESZ 
tevékenységében. Titkáraink és bizottság vezetőink állandó aktív résztvevői a különböző 
szövetségi szintű bizottságoknak, képviselik érdekeinket és segítséget nyújtanak reális 
állásfoglalások kialakításában. Az MTESZ eredményesen halad előre a reálértelmiség 
érdekeinek képviseletében, kiharcolta, hogy szava legyen a párt, az állami és a társa
dalmi szervek előtt, egy sor országos hatáskörű szervvel kötött együttműködési szerző
dést és sikerrel bővíti külföldi kapcsolatait is. Az eddig végzett munka eredményei, 
előmenetele reális alapot teremtettek a végrehajtás lendületenek fenntartásához, mun
kánk gyengeségeinek kiküszöböléséhez.

Tisztelt Küldöttek!

Beszámolóm végére értem, kérem, hogy mentsenek fel azon kötelezettségem alól, 
hogy a határozati javaslatokat ismertessem és indokoljam. Bízom benne, hogy vala
mennyien találtak módot arra, hogy az előzetesen írásban szétosztott javaslatokkal 
megismerkedjenek. A határozati pontokba foglalt tennivalók a beszámolási időszak
ban végzett munka folytatását, a megváltozott körülményekhez való jobb alkalmaz
kodást jelentik.

A főtitkári beszámoló után Ujfalusy Antalnak, az ellenőrző bizottság elnö
kének értékelése következett, melyből részleteket közlünk:

Tisztelt Közgyűlés!

Az ellenőrző bizottság feladata, összhangban az Egyesület alajyszabalyaval.
— az Egyesület alapszabályszerű működésének
— a közgyűlési határozatok és az Országos Elnökség által hozott határozatok 

végrehajtásáról к
-  a rendelkezésre álló eszközöknek az alapszabályban meghatározott célokra, 

különösen a tudományos célokra történő hatékony és célszerű felhasználásá
nak

-  az állami előírások és a MTESZ belső szabályzatai szerint az Egyesület 
pénzügyi gazdálkodásának f  igyelemmel kiserese es ellenőrzése.

Mindezeket most a megbízatásunk lejártakor azért szeretném kihangsúlyozni, hogy 
az elmúlt öt év során a számvizsgáló bizottságból átalakuló ellenőrző bizottság 
milyenfő szempontok figyelembevételével kíván a közgyűlésnek számot adni Egyesüle
tünk tevékenységéről.

Az Egyesületünk szakmai és gazdálkodási tevékenysége az elmúlt öt év során 
dinamikusan fejlődött. Ennek volt köszönhető, hogy a feladatainkat a kitűzött szem
pontok alapján tudtuk ellátni. Ki ne emlékezne még arra a jelenlevők közül, hogy öt 
évvel ezelőtt még közgyűlési beszámolók sem voltak, nyilvánvalóan az ellenőrző Ы-
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zoltság működési lehetőségének hiánya miatt. Ma viszont nyitva állnak előttünk az 
Egyesület szekrényei, a könyvelési és egyéb adatok, lefűzött határozatok, résztveszünk a 
jelentősebb bizottsági, az összes ügyvezető elnökségi ülésen. Mindez az egyesület 
jól szervezett, függetlenített titkárságának és a szerintünk megfelelően választott ügy
vezető társadalmi vezetőinek köszönhető leginkább. Az egyesület függetlenített titkár
nője, Buda Gáborné minden esetben készséggel és felkészülten állt rendelkezésünkre az 
elmúlt évek folyamán.

Mindenki kézhez kapta a főtitkári beszámolót, ahol a beszá moló végén az 1981 — 
85 évek pénzügyi tevékenységét ismertettük, táblázatban összefoglalva a legfontosabb 
pénzügyi mutatóinkat. Ezek részletezésétől így ezen a helyen most eltekintünk, hisz 
az emelkedő pénzügyi bevételek, amik elsősorban a nagy rendezvényeinkből származnak 
és az a tény, hogy önfenntartók vagyunk, állami költségvetési támogatást az 5 év 
alatt nem vettünk igénybe, önmagukért is beszélnek és alátámasztják megállapítáisun- 
kat, hogy az elm últ évek dinamikus egyesületi életet mutatnak.

Mivel minden statisztika, amint azt az egyéb MTESZ statisztikák esetén is ta
pasztaltuk, mutatós ugyan, de sokszor a lényeget takarja, szeretnénk néhány olyan 
adatra, érdekességre rávilágítani, ami az egyesület tevékenységét jobban tükrözi.

A Magyar Geof izikusok Egyesülete a MTESZ 34 egyesülete között taglétszámát 
tekintve a 33. helyen áll IS85. évben. Mégis a közel 25 milliós bevételével az előkelő
6. helyet foglalja el. Csak olyan egyesületek előznek meg bennünket mint pl. az Agrár 
Egyesület a közel 22 ezres taglétszámával, a Gépipari Tudományos Egyesület, az 
Elektrotechnikai Egyesület, a Bányászati Egyesület, a SZVT. Összehasonlításként 
említem meg, hogy a MTESZ IC86. évi bevétele 350 millió Ft körüli. Tehát jelentős 
mértékben növeltük a bevételt a Magyar Természettudományi Egyesületek Szövetsége 
keretén belül.

Ezt követően méltatta a tavalyi EAEG konferencia jelentőségét, erkölcsi és 
anyagi sikerét, a szervezők munkáját. Majd ismertette a rendezvényköltségekre 
vonatkozó adatokat és a Magyar Geofizika megjelentetésével kapcsolatos 1985. 
évi kiadásokat, majd beszámolóját az alábbi szavakkal fejezte be:

Végezetül összegezve az egyesület öt év alatti munkájúd a legjellemzőbb az, hogy 
velünk együtt még azok is szívesen sütkéreztek az 5 év alatt elért sikerek melegében, 
akik talán kezdetben az egyesület jelentőségében kételkedtek.

Lehet-e nagyobb öröm a leköszönő ellenőrző bizottság számára, ha ismételten 
megállapíthatja, hogy egyesületün k az elmúlt 5 év folyamán nem csak az alapszabá
lyoknak megfelelően működött, hanem egy lelkes gárda munkájának eredményekép
pen ennél többet is tett nem csak a magyar geofizikus tcirsadalffin, hanem hazánk ja 
vára is.

Az előző küldöttgyűlésen elhangzott fegyelmi bizottsági beszámolóhoz ha
sonlóan rövid volt Kremszner Miklós elnöké is. A beszámolási időszakban egyetlen 
tagtársunk ügyében sem kellett a bizottságnak eljárnia.

Molnár Károly elnök ezt követően felkérte a jelenlevőket az elhangzott 
beszámolók megvitatására és hozzászólásaik megtételére.

Dr. Szabadváry László elsőként felszólalva megállapította, hogy dinamikusan 
fejlődött az MGE az elmúlt öt év alatt, nőtt a nemzetközi jó hírünk is. Negatí
vumként említette, hogy a fiatal generáció bekapcsolása az egyesületbe nem ki
elégítő.
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Dr. Ferenczy László az Ifjúsági Bizottság elnöke megköszönte a munkához 
kapott támogatást, mely a fiatalok beilleszkedését és szakmai életük beindítását 
segítette. Számokkal illusztrálta az ifjúsági rendezvények népszerűségét és a fiatal 
szakemberek szakmai aktivitását.

Dr. Korvin Gábor felszólalásában a szakértőd névjegyzék összeállítására meg
indított akció állásáról kért tájékoztatást.

Dr. Fábiáncsics László válaszolva a felszólalásra elmondta, hogy a különböző 
intézményeknél megkezdték a megbízatások szervezésére irányuló munkát. Visz- 
szajelzést eddig azért nem adtak, mert eddig egyetlen intézménytől sem érkezett 
megrendelés szakértői munkára. Ezt követően beszélt a Közgazdasági Bizottság 
munkájáról. A kérdéshez hozzászólva dr. Deres János rámutatott, hogy — eltérő
en más egyesületektől — az MGE-ben nincsenek hagyományai a szakértői mun
kának. Az egyesületnek is szüksége lenne a bevételre és a tagok igénye is megvan. 
Az MTEkSZ megalakította az Országos Szakértői Tanácsot. Ez kidolgozta a meg
bízások elfogadásának, végrehajtásának és ügyintézésének rendjét, a kalkuláció 
módját. A jelentkezéseket számon tartják. Elmondotta, hogy nem vállalati mun
kák átvételének szándékáról van szó — ezt vagy munkaköri feladatként vagy 
VGMK-ban kell elvégezni — hanem kooperációt igénylő, interdiszciplináris jel
legű feladatokról.

Molnár Károly felhívta a jelenlevők figyelmét, hogy igen sok múlik azon, 
hogy a geofizikusok megfelelő tájékoztatást adjanak saját vállalataiknál. Meg kell 
találni a témákat és tudatosítani az új lehetőségeket.

Dr. Jéki László köszöntötte a közgyűlés résztvevőit. Elismeréssel szólt az 
EAEG sikeréről. „Csúcsokat javított a mérhető és nem mérhető terül eteken.’7 
Dicsérte a csapatmunkát kiemelve azt, hogy közben a mindennapi munka is 
zökkenőmentesen ment. A MTESZ-ről elmondta, hogy tevékenységünk új vo
nása erősödött az elmúlt öt évben. Sok szerv kérte és kéri a szövetség vélemé
nyét, ötéves tervek anyagai, pártkongresszusra való készülés során stb.. Elmond
ta, hogy a műszaki fejlesztés fontosságának hangsúlyozása meghallgatásra ta
lált, javult a műszaki értelmiség megbecsülése, bővültek a nemzetközi kapcsola
tok. Az egyesületek maximális önállóságát kívánják biztosítani a jövőben és 
ehhez a feltételeket megteremteni. Kiemelte, hogy a Szövetség kezdeményezései
nek igen jó partnere volt az MGE vezetősége. Sok sikert kívánt a megválasztandó 
új vezetőségnek. Megköszönvén a jó munkát, a MTESZ Országos Elnöksége ne
vében jutalmat nyújtott át egyesületünk főtitkárának és elnökének.

Dr. Ádám Antal az Általános Geofizikai Szakosztály elnöke a szakosztály 
munkáját értékelve elmondta, hogy az öt év során 38 előadást rendeztek, az 
átlagos hallgató létszám viszont igen alacsony volt. Jónak minősítette a külön
böző nemzetközi szervezetekkel kialakított /kapcsolatokat.

Molnár Dezső a bányageofizika terén folyó munkát ismertette. Jelezte, hogy 
a soron következő miskolci vándorgyűlésen már 15 fő fog részt venni a felhaszná
lók részéről. Megköszönte az MGE-nek, hogy elősegítette a geofizikának a bá
nyában való elterjedését.

A kérdéshez hozzászólva Molnár Károly elnök azt jósolta, hogy a jövőben 
további dinamikus fejlődés várható. Folyamatban van a kapcsolatok kialakítása 
csehszlovák, tervbe véve pedig lengyel intézményekkel.
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Utolsó felszólalóként Hursán László az észak-magyarországi csoportban a 
posztgraduális képzésről kialakult elképzelésekről beszélt. Idén tervezik a mély
fúrási geofizikai szakmérnök képzés újbóli beindítását. Kérte az egyesület segít
ségét abban, hogy a vezetők minél több jelentkező részvételéhez járuljanak hozzá 
és a megszerzett diplomát erkölcsileg és anyagilag becsüljék meg. Beszámolt ar
ról, hogy folyik a tematika összeállítása és kérte, hogy ha elkészült, a Mélyfúrási 
Szakosztály vitassa meg. A technikus képzésről is szólt, megállapítva, hogy szük
ségszerű volt az érettségizettek számára megteremteni ezt a lehetőséget.

A kérdéshez Molnár Károly hozzáfűzte, hogy a technikus képzés jó lehetőség 
a majdani oktatóknak és az egyesületnek is. Hasznos munkáért jó jövedelem- 
forrás. A szakmérnök képzésről szólva megállapította, hogy egységesen jó tema
tikát igen nehéz összeállítani. A második évben lehetővé kell tenni a szakosodást.

Bejelentette, hogy az előzetesen szétküldött határozati javaslatra nem érke
zett módosító javaslat, ezért azt és az elhangzott beszámolót szavazásra bocsá
totta. A küldöttek mindkettőt egyhangúlag elfogadták.

Ezt követően a küldöttközgyűlés Bese Vilmos örökös tiszteletbeli elnököt 
köszöntötte 70. születésnapja alkalmából majd

Molnár Károly
Dr. Deres János
Dr. Bencze Pál egyesületünk új tiszteleti tagjai vehették át az oklevelet.

Az idén először ítélte oda az Országos Elnökség az Egyed László illetve 
Renner János egyesületi emlékérmet.

Molnár Károly elnök az első Egyed Lászlóról elnevezett emlékérmet a jelen
levő özvegynek nyújtotta át.



Az emlékérem első tulajdonosai:
Dr. Csókás János 
Dr. Meskó Attila 
Dr. Pozsgay Károly 
Dr. Verő József

A Renner János-emlékérmet az alábbiak kapták:
Dr. Adám Oszkár 
Harsán László 
Rádler Béla 
Dr. Szabó János 
Dr. Szemerédy Pálné
Az 1985. évi legjobb dolgozat címet az alábbiak nyerték el:
Az új tudományos eredményt tartalmazó dolgozat kategóriájában:
Vermes Mátyás ,, Rétegsor-meghatározás karótázsszelvények számítógépes 

feldolgozásával” (Magyar Geofizika XXVII. évf. 5 — 6. szám) című dolgozatával.
A legjobb gyakorlati kutatási eredményt tartalmazó dolgozat kategóriában: 
Dr. Pogácsás György „A  Pannon-medence neogén üledékeinek szeizmikus 

sztratigráfiai vizsgálata-(Geofizikai Közlemények 30. évf. 4. szám) című dolgoza
tával.

Emléklapot kaptak azon jogi tag vállalatok vezetői, akik a beszámolási perió
dusban jelentős segítséget nyújtottak az egyesületnek:

Dr. Dózsa Lajos v. ig. MAT 
Dr. Hingl József v. ig. KV



Mérei Emil v. ig. Mecseki Szénbányák 
Trombitás István v. ig. KFV 
Tóka Jenő v. ig. MÉV 
Dr. Vándor fi  Róbert v. ig. h. OKGT 
Zsuffa Miklós v. ig. Nógrádi Szénbányák

Egyesületi munkájukért emléklapot kaptak:
Dr. Ferenczy László 
Kánnár Tibor 
Bibi Elemér 
Dr. Szarka László 
Dr. Tarcsay György 
Tóth József 
Zelei András

A jutalmak átadása után az egyesület főtitkára megköszönte Buda Gáborné 
ügyvezető titkárnak és a titkárság dolgozóinak fáradhatatlan munkájukat, majd 
Molnár Károly elnök bejelentette, hogy a vezetőség lemond. Az elnöklést Bese 
Vilmos vette át és felkérte Rádler Bélát, hogy ismertesse az új országos elnök
ség, ellenőrző- és fegyelmi bizottságra kialakult javaslatot.

A jelölőbizottság elnöke beszámolójában azzal egészítette ki a szavazásra 
bocsátott névsorokat, hogy az alapszabály értelmében az országos elnökségnek 
választás nélküli tagjai az egyesület örökös elnöke, az Eötvös-emlékérem tulajdo
nosai, az egyesület tiszteleti tagjai, a szakosztályok titkárai, a vidéki csoportok 
titkárai. A szavazatok összeszámlálása alatt a jelenlevők dr. Theodor Krey: 
Jel/zaj viszony a szeizmikus észlelésben, a múltban, a jelenben és kitekintés a jövőbe 
című érdekes előadását hallgathatták meg.

Dr. Szemerédy Pálné ismertette a szavazás eredményét. A megválasztott 
Országos Elnökség a Tisztújító Közgyűlés után megtartotta ülését. A jelölőbi
zottság javaslatát Rádler Béla terjesztette elő. A szavazások eredményeként és az 
alapszabály értelmében az egyesület tisztségviselői 1986 —90-es időszakban:

Országos Elnökség

Az ALAPSZABÁLY 12.§-a értelmében választás nélküli tagjai:
az egyesület örökös tiszteleti elnöke:

Bese Vilmos
az Eötvös - e miékére m tulajdonosai:

Dr. Ádám Antal. dr. Barta György, dv. Sebestyén Károly, dr. Stegena 
Lajos

az egyesület tiszteleti tagjai:
Dr. Ádám Oszkár 
Dr. Fülöp József 
Nagy Zoltán 
Dr. Szilárd József 
Dr. Tolmár Gyula 
Molnár Károly
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a szakosztályok titkárai:
Dr. Bodoky Tamás Dr. Komlósi Zsolt Dr. Tarcsay György

a vidéki csoportok titkárai:
Dr. Ferenczy László Gerzson István Marton Tibor
Dr. Kiss Bertalan Dr. Szarka László

j
választott tagok:

Dr. Aczél Etelka Nyerges Lajos
Dr. Baráth István Pályi András
Bádonyi Géza Dr. Pogácsás György
Dr. Barlai Zoltán Rádler Béla
Czeglédi István Ráner Géza
Dr. Fabiáncsics László Rumpler János
Hursán László Dr. Somogyi József
Karas Gyula Suba Sándor
Kánnár Tibor Dr. Szabad váry László
Dr. Kókai János Dr. Szabó János
Kónya Albert Szabó Zoltán
Kovács Béla Dr. Szemerédy Pál
Kremszner Miklós Szongoth Gábor
Kubina István Tirkala Ferenc
Lakatos Sándor Dr. Tóth Péter
Dr. Meskó Attila IJjfalusy Antal
Miklós Gergely Véges István
Dr. Morvái László Verbó'ci József
Nemesi László Zelei András

Zsitvay Szilárd

Örökös tiszteleti elnök: Bese Vilmos 
Elnök: Molnár Károly
Társelnökök: Dr. Barta György, dr. Csókás János, dr. Müller Pál 
Főtitkár: Dr. Deres János
Titkárok: Dr. Baráth István, Nagy Zoltán, Pályi András, Ráner Géza,

Rumpler János

Szakosztályok vezetősége :
Általános Geofizikai Szakosztály, Elnök: Dr. Adám Antal

Titkár: Dr. Tarcsay György
Felszíni Geofizikai Szakosztály, Elnök: Rádler Béla

Titkár: Dr. Bodoky Tamás
Mélyfúrási Geofizikai Szakosztály, Elnök: Lakatos Sándor

Titkár: Dr. Komlósi Zsolt

. Magyar Geofizika felelős szerkesztő: Zelei András
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Bizottságok vezetősége:

Ellenőrzőbizottság: vezető: Ujfalusy Antal
tagok: Szeidovitz Győzőné

Szulyovszky Imre
póttagok: Albu István, Nagy Zoltánná

Fegyelmi bizottság: vezető: Kremszner Miklós
tagok: Hobot József, Ribi Elemér
póttagok: Kónya Albert, Martinecz Sándor

Közgazdasági bizottság: elnök: Dr. Márföldi Gábor
titkár: Dr. Fabiáncsics László

Műszertechn. bizottság: vezető: Kubina István
titkárok: Czifra Ferenc, Horváth Flórián

Oktatási bizottság: elnök: Dr. Stegena Lajos
titkár: Gadó Károly

Tudományos bizottság: elnök: Dr. Posgay Károly
titkár: Véges István

Ifjúsági bizottság: elnök: Tóth József
titkár: Cziller Eszter

Történeti bizottság: elnök: Szabó Zoltán
titkár: Jesch Aladár

Gazdasági bizottság: vezető: Miklós Gergely
Robbantástechnikai

Szakcsoport: (közös az OMBKE-vel)
vezető: Kánnár Tibor

Bányageofiz. bizottság: elnökök: Dr. Csókás János
Dr. Szabó János 

titkár: Berta Zsolt
Nemzetközi Kapcsolatok

bizottsága: vezető: Dr. Baráth István
Szeniorok bizottsága: elnök: Tóth Géza

titkár: Dr. Szemerédy Pálné

A tisztújító közgyűlést a már hagyományossá vált és szokásosan jó hangula
tú baráti vacsora zárta. Ezen részt vett dr. Dank Viktor a KFH elnöke is, akit 
60. születésnapja alkalmából Molnár Károly elnök köszöntött.

90



MAGYAR GEOFIZIKUSOK EGYESÜLETE 
Tisztújító küldöttgyűlés 

1986. március 21.

Határozat

7. Egyesületünk az alapvető népgazdasági célok megvalósítása érdekében dolgozik. 
Feladatunk az. hogy az egyesületi munka sajátos eszközeivel segítsük elő a tervek 
megvalósítását, biztosítsuk minden területen a földtani-geofizikai kutatás magas 
színvonalát, támogassuk az információk hatékony cseréjét, a megújulást előre
mozdító gondolatok megvalósulását. Ebben a szerteágazó feladatkörben szeretnénk 
eredményesen hozzájárulni az irányító főhatóságok és bázisintézményeink jó  
munkájához.

2. A geofizikai szakterületek fejlődése ma már új, magasabb rendű kapcsolatokat 
igényel, az összefüggések feltárása új területeket nyit meg. Ez a közeljövőben még 
inkább igényli a szakosztályok, területi csoportok és bizottságok együttműködését. 
Erősíteni és bővíteni kívánjuk kapcsolatainkat a társegyesületekkel, különösen a 
konkrét feladatok központi egyeztetésében.

3. A közelmúlt nagy nemzetközi rendezvényei bizonyítják, hogy tagságunk lelkes 
összefogása komoly feladatok sikeres megoldását biztosítja. Erre alapozva cél
szerű további nagy nemzetközi rendezvények előkészítését megkezdeni.

4. A világbanki kölcsönhöz kapcsolódó képzési program jelentősen bővíthetné okta
tási, továbbképzési lehetőségeinket. Szeretnénk, ha a nemzetközi továbbképzési 
munkába hazánk is aktívabban bekapcsolódna. Jobban ki kell használnunk a kül
földi előadók meghívásának lehetőségét is.

5. Területi csoportjaink rangos munkát végeznek, nemzetközileg ismert központok 
alakulnak ki. Sokat oldódott egyesületi életünk Budapest-centrikussága. A jövő
ben még magasabb szintre kell emelnünk a szakosztályok, bizottságok és területi 
csoportok kapcsolatait.

6. A MTESZ társadalmi szervezetié való alakulása pozitív változást jelent a szö
vetség munkájában. A reálértelmiség helyzetének javítása és a műszaki haladás 
meggyorsítása érdekében kifejtett tevékenység támogatása a mi feladatunk is.

7. A közeljövőben egyesületünkben is növekedni fog a nyugdíjasok létszáma. Tudo
mányos-szakmai tapasztalataik közkinccsé tétele és sajátos problémáik megoldásá
ban való segítségnyújtásra megfelelő szervezeti keretet kell létrehozni (Seniorok 
Bizottsága) .

v 8. Napjainkban ismét egyre több helyen ismerik fel az emberi tényező fontosságát. 
E területen egyesületünkben is van tennivaló. Pezsgőbb, kollegálisabb egyesületi 
életet kell teremtsünk. Nagyobb szerepet kell biztosítsunk a klubéletnek, a vita
fórumoknak.
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