
Közgyűlés ’

A Magyar Geofizikusok Egyesülete 1991. április 
5-én tartotta éves Közgyűlését a Berlin étteremben.

Bodoky Tamás elnöki megnyitó beszéde után 
megemlékezett az előző közgyűlés óta elhunyt 
tagtársainkról:

Ádám József (1931) geofizikus, az Egyesület 
alapító tagja, 1956-tól kisebb megszakítással a 
GKV (illetve jogelődje) munkatársa volt.

Kosa Gyula (1920) villamosmérnök, a GAMMA 
műszer tervezőjeként dolgozott nyugdíjazásáig.

Mozsolits Tibor (1931) geofizikus mérnök, az 
Egyesület alapító tagja, az ELGI, majd 1959-től 
a KFH munkatársa volt.

Dr. Völgyi László (1929) geológus, az ELGI, az 
MTA munkatársa, majd vezető kutató geológus, 
Szolnokon, 1986-tól nyugdíjazásáig (1989) az 
OKGT központ geológiai osztályvezetőjeként dol
gozott.

Dr. Rántás Károly akadémikus, az Egyesület 
alapító tagja. Pályáját, mint a MAOBT geofi
zikusa kezdte, majd Sopronban az 1951-ben meg
alakuló Geofizikai Tanszék első tanszékvezetője 
volt. 1956-ban elhagyta az országot és az osztrák 
kőolajiparban dolgozott.

A Közgyűlés egyperces néma felállással adózott 
emléküknek.

Ezek után a Közgyűlés meghallgatta Ferenczy 
László, az MGE titkára, Üjfalussy Antal, az EB 
elnöke és Nemesi László, a Magyar Geofizikusokért 
Alapítvány elnöke írásos anyagának szóbeli ki
egészítését (ezek ismertetésétől eltekintünk, mivel 
minden tagtársunk kézhez kapta az írásos anya
gokat), majd hozzászólások következtek.

Pozsgay Károly a Magyar Geofizika lap cikk
gondjaira hívta fel a jelen és távollévők figyelmét.

Hegybíró Zsuzsanna javasolta, hogy az Egyesü
let rendezvényein a diákok kedvezményesen ve
hessenek részt.

Molnár Károly a szakosztályi előadások számá
nak csökkenésével kapcsolatban javasolta, hogy az 
utóbbi időben egyre nagyobb számban külföldön 
elhangzott előadásokat lehetne szakosztályi elő
adóüléseken megismételni.

Mindszenty Andrea (a Magyarhoni Földtani 
Társulat társelnöke) az MFT nevében üdvözölte a 
Közgyűlést, majd tájékoztatásul közölte, hogy 
augusztus 22—28. között a geológus ifjak világ- 
találkozót rendeznek, amelyre a geofizikusokat is 
szeretettel várják.

Paulik Dezső tájékoztatásul elmondta, hogy az 
SPWLA Budapest Chapter március 21-én meg
tartott Közgyűlésének döntése értelmében a Chap
ter a jövőben az MGE keretén belül (nem külön 
önálló jogi személyként) szeretne tevékenykedni.

Komlóssy György (a KFH elnöke) a geológus- 
-geofizikus ,,közeledés” mindennapi életre való 
hatékony kiterjesztését szorgalmazta.

Havas Miklós (a MTESZ alelnöke) először Nárav 
Szabó Gábor, a MTESZ új elnökének üdvözletét 
tolmácsolta, majd a megújuló MTESZ jövőbeni 
tevékenységéről és szerepéről, a ,,kis-egyesületek” 
támogatásáról beszélt.

Dank Viktor szokásos humorával visszautasította 
a „kisegyesület” elnevezést, hivatkozva az 1985-ös 
EAEG rendezvényre, ahol a ,,kicsi” igen kimagasló 
érdemeket szerzett.

A szünet után a Közgyűlés módosította az Alap
szabályt. A módosítást az tette szükségessé, hogy 
lehetővé váljon a nemzetközi szakmai szervezetek 
magyarországi szakosztályainak az MGE-n belül 
való működése (pl. SPWLA Budapest Chapter). 
A Közgyűlés határozata értelmében az Alap
szabály 16. §-a kibővül a következő bekezdéssel:

(4) Nemzetközi szakmai szervezetek az Egyesü
let keretén belül szakosztályokat hozhatnak 
létre, amelyek működési rendjét az Egyesület 
és az illető szervezet Alapszabályából kell le
vezetni.
A 16. § (2) kekezdése pedig így módosul: A szak
osztályok tisztségviselőit a szakosztályok köz
gyűlése választja meg, tagságuk által meghatá
rozott funkciókba és időtartamra.
A következőkben az új elnök megválasztásának 

módját és a levélben beérkező szavazatok értéke
lésének eredményét ismertette Gadó Károly, a 
Jelölő Bizottság elnöke és Hursán László, a Szava
zatszámláló Bizottság elnöke. 220 tagtársunk adta 
le levélben szavazatát, amelyből 206 volt érvényes. 
A két jelölt közül Nagy Zoltán 142 szavazatot 
(68,9%), Késmárky István 63 szavazatot (30,6%) 
kapott, (1 szavazatot kapott Göncz Gábor) így 
az új első alelnök (vice president) Nagy Zoltán 
lett.

Ezután kitüntetések átadására került sor, amely
nek keretében Bodoky Tamás gratulált Tóth 
Géza tagtársunknak abból az alkalomból, hogy 
közelgő 90. születésnapján Eötvös Loránd díjjal 
tüntetik ki. (Az előterjesztő a Környezetvédelmi 
és Területfejlesztési Minisztérium.)
Egyesületi kitüntetéseket a következők vehettek 
át:

Renner János emlékérmet Bencze Pál és Jesch 
Aladár tagtársaink az Egyesületben hosszú évek 
óta kifejtett kiváló társadalmi tevékenységük
ért.
Egyesületi emléklapot kapott: Böszörményi 
István (GKV), Gyulai Ákos (ME), Késmárky 
István (GKV), Nagv Zoltán (MÉV), Sátori Gab
riella (MTA GGKI).

Az év legjobb elméleti publikációja:
Szarka László: A Coulomb-törvény: a geoelektro- 
mos anomáliák alapja.
(Magyar Geofizika 1990. 5—6. sz.)
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Az év legjobb gyakorlati dolgozata:
Somfai Attila, ifj. Somfai Attila: Szimulációs 
eljárás a másodlagos szénhidrogén vándorlás 
modellezésére.
(Magyar Geofizika 1990. 2—4. sz.)
Az elnöklő Bodoky Tamás meleg szavakkal 

köszönte meg az egyesületi funkcióból leköszönő 
Molnár Károly (past president) több évtizedes 
egyesületi munkáját.

A Közgyűlés záróakkordjaként Bodoky Tamás 
jelképesen átadta az elnökséget a tavaly meg
választott alelnöknek, Verő Lászlónak, aki távol- 
léte miatt csak levélben fordulhatott a jelenlévők
höz. Ebből idézünk: ,,Az MGE tevékenységét 
évek óta, joggal, sok szempontból sikeresnek ta rt
juk magunk is, de a kívülállóak is. Ezeket a sikeres 
elemeket feltétlenül meg kell őriznünk és ki kell 
egészítenünk egy nem igazán új, hanem eddig 
talán kevésbé fontos feladattal, a szakmai érdek- 
védelemmel. . . Nyilván nem a geofizikával foglal
kozó intézmények átalakításának a belügyeire 
gondolok, hanem a geofizika, a földtudományok 
általános érdekeire. . . Hirdetnünk és bizonyí
tanunk kell a földtudományok többi ágát mívelők-

kel együtt, hogy hosszabb-rövidebb ideig ugyan le 
lehet mondani az alapkutatásról, földtani kutatás
ról, de ennek az időnek az eltelte után a következ
mény az lesz, hogy a kultúra szegényebb lesz egy 
jelenleg még valahol a korszerűség és a nemzet
közi elismertség peremén kétségbeesetten kapasz
kodó tudományággal. . .

Mit tud tenni az Egyesület? Magára tudja vállal
ni a gondok egy nagyon kis részét. Ennek módjáról 
nem most kezdtünk el gondolkodni. Bizonyítékul 
említem a Magyar Geofizikusokért Alapítványt, 
vagy, ami elsősorban a megbízók érdeme, az Egye
sület vállalkozói tevékenységét. A továbblépéshez 
két dolog kell. A tagság bizalma révén az Egyesület 
össze tudja gyűjteni a felmerült problémákat és 
legyen hajlandóság a geofizikával valamilyen 
magasabb szinten foglalkozók részéről arra, hogy 
az Egyesület véleményét meghallgassák. Ehhez 
kérek segítségét az MGE minden tagjától. Vége
zetül kívánok minden résztvevőnek kellemes estét, 
jó szórakozást és mindenkinek jó szerencsét’’.

A Közgyűlést,,meleg” hangulatú baráti vacsora 
követte.

<lr. Ferenczy László

Egyesületi hírek
(1) A Magyar Geofizikusok Egyesülete Elnöksége 

1991. június 13-án ülést tartott, amelyen a 
következő fontosabb témák szerepeltek:
— Prága visszalépésével Magyarország vállalja 

az 1993-as EGS konferencia megrendezését. 
A helyszínre első helyen Sopront, második 
helyen Budapestet javasoljuk. Az Elnökség 
Szarka Lászlót és Márton Pétert bízta meg 
a szervezés előkészítésével.

— Az Elnökség foglalkozott az utolsó, hagyo
mányos szervezésű (kijevi) szimpózium utáni 
nemzetközi rendezvények sorsával. Olyan 
előzetes állásfoglalás született, amely szerint 
1992-ben Magyarország önállóan rendezne 
egy nemzetközi konferenciát. Ennek témá
járól, helyéről és a rendezéssel kapcsolatos 
egyéb dolgokról a Rendezvényszervező Bi
zottság javaslatot készít a következő el
nökségi ülésre.

— Az Elnökség jóváhagyta az EAPG és az 
MGE együttműködési szerződését. Az MGE 
1992-től az EAPG Társult Egyesülete lesz.

(2) Az EAEG Elnökségében, Molnár Károly man
dátumának lejártával Bodoky Tamás képviseli 
Egyesületünket a következő két évben.
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