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l.§ . Az Egyesület neve és címe

1. Az Egyesület neve : Magyar Geofizikusok
Egyesülete (MGE) 

Angolul: Association of Hungarian 
Geophysicists

Németül: Ungarische Geophysikalische 
Gesellschaft

Franciául: Association des Géophysicistes 
Hongrois

Oroszul: Общество Венгерских Геофизиков
2. Az Egyesület székhelye: Budapest
3. Az Egyesület pecsétje: Földgömb, közepén 

Eötvös-ingával, köriratban: az Egyesület neve, 
alakulási éve

4. Az Egyesület önálló jogi személy.

2.§. Az Egyesület célja

1. A Magyar Geofizikusok Egyesülete tömöríti a 
geofizika különböző területein és a rokon szak
mákban dolgozó szakembereket.

2. Tagjai számára lehetőséget teremt ismereteik, ta
pasztalataik, eredményeik kicserélésére és ismer
tetésére, valamint vállalja a tagság szakmai érdek- 
védelmét.

3. Együttműködik más hazai, külföldi és nemzetközi 
szakmai-tudományos egyesületekkel, szövetsé
gekkel és szervezetekkel.

4. Segítséget nyújt a geofizika területén tevékenyke
dő, vagy azzal kapcsolatban lévő intézmények 
szakmai feladatainak megoldásához.

3.§. Az Egyesület tevékenysége

1. A magyar geofizika hagyományainak szellemében 
a tudományos és technikai színvonal emelése, a 
tudomány eredményeinek gyakorlati alkalmazása 
érdekében
a) előadásokat, ankétokat, konferenciákat, szim

póziumokat, vitaüléseket rendez;
b) szakfolyóiratot ad ki;
c) műszaki és tudományos feladatok megoldásá

ra pályázatokat ír ki;
d) szakvéleményeket dolgoz ki, megbízásokat 

vállal.
2. Figyelemmel kíséri és segíti a szakemberek kép

zését és továbbképzését, szoros kapcsolatot tart az 
egyetemi szaktanszékekkel.

3. Kiemelt figyelmet fordít a fiatal szakemberek 
egyesületi és szakmai beilleszkedésére.

4. Kapcsolatot tart fenn nemzetközi és országos tu
dományos egyesületekkel. Az Egyesület tagja le
het nemzetközi szervezeteknek.

5. A szakmai és egyesületi munka elismerése céljá
ból kitüntetéseket alapít és adományoz (a kitünte
tési szabályzat az Alapszabály függelékét képezi), 
valamint alapítványokat hoz létre.

4.§. Az Egyesület tagjai

1. Az Egyesületnek rendes, jogi és tiszteleti tagjai 
lehetnek.

2. Az Egyesület rendes tagja lehet az a magyar és 
külföldi állampolgár, aki magáévá teszi az Egye
sület célkitűzéseit és belépési szándékát két egye
sületi tag ajánlásával az Elnökségnek bejelenti.

3. Jogi tag lehet bármely intézmény és vállalat, amely 
felvételét kéri.

4. Az Egyesület tiszteleti tagja lehet az a belföldi 
vagy külföldi állampolgár, aki a geofizikában 
vagy annak rokon tudományaiban, vagy az Egye
sület céljainak megvalósításában rendkívüli érde
meket szerzett.

5.§. A tagok felvétele

1. A tagok felvételét az ajánlók aláírásával ellátott 
belépési nyilatkozat alapján az Elnökség hagyja 
jóvá.

2. Tiszteleti tagot az Elnökség választ.
3. A jogi tag felvételéről az Elnökség dönt.

6.§. A tagok jogai

1. Az Egyesület tagjai részt vehetnek az Egyesület 
által rendezett előadásokon, konferenciákon, vita
üléseken stb., valamint szavazati joggal a Közgyű
léseken és bármely tisztségre választhatók.

2. Az Egyesület megbízásából részt vehetnek nem
zetközi konferenciákon, külföldi tanulmány
utakon stb.

3. A jogi személy kérheti az Egyesületet vállalatánál, 
illetve intézményénél előadások, ankétok, vitaülé
sek megtartására, az ott dolgozók szakmai tovább
képzésére, valamint a vállalat, ill. intézmény tudo
mányos problémáinak megoldásában való közre
működésre.

4. A tag az esetlegesen törvénysértő határozatot 30 
napon belül a bíróság előtt megtámadhatja.
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5. Az Egyesület tagjai bármely más hazai vagy kül
földi (nemzetközi) szakmai szervezetnek is tagjai 
lehetnek.

7.§. A tagok kötelességei

1. Az Egyesület tagjai kötelesek az alapszabály és az 
etikai kódex normáinak betartására.

2. Évi tagsági díjat fizetnek (negyedévenként, vagy 
egy évre egyszerre), amelynek mértékét a Köz
gyűlés állapítja meg.

3. A tag kilépési szándékát a titkárságnál előzetesen 
bejelentheti.

4. Jogi tag az Egyesületet megállapodás alapján, 
anyagilag (jogi tagdíj) és egyéb módon támogatja.

8.§. Az Egyesületből való kizárás és törlés

1. Akit a büntető törvénykönyv elleni vétség alapján 
jogerősen elítélnek, vagy aki súlyosan megszegi 
az Egyesület alapszabályát, azt az Elnökség által 
felkért bizottság véleménye alapján az Elnökség 
jogosult kizárni.

2. Aki a hátralékos tagsági díjat ismételt felszólítás 
ellenére sem fizeti meg, azt az Elnökség határo
zattal a tagok sorából törli.

9.§. Az Egyesület vezető testületéi

1. Közgyűlés
2. Elnökség

10.§. A Közgyűlés

1. Az Egyesület legfelső testületé az Egyesület tag
jaiból álló Közgyűlés.

2. A Közgyűlés évenként egyszer, az év elején (leg
később április közepéig) ülésezik. Összehívásáról 
az Elnökség gondoskodik, lebonyolítását az Egye
sület ügyrendje szabályozza.

3. A Közgyűlés feladatai:
a) beszámoltatja az Elnökséget az Egyesület éves 

működéséről és anyagi helyzetéről;
b) meghatározza az Egyesület előtt álló legfonto

sabb feladatokat;
c) megvitatja az Egyesület évi költségvetését, 

dönt az alapítványokról és azok összegéről;
d) megvitatja és jóváhagyja az Egyesület alapsza

bályát és annak esetenkénti módosításait;
e) területi csoportokat, szakosztályokat hozhat 

létre;
f) megállapítja az éves tagdíjat;
g) megválasztja az Egyesület vezető tisztségvise

lői közül:
— az első alelnököt (a következő év elnökét) 

évenként,
— a titkárt 3 évenként,

megválasztja az ellenőrző bizottság elnö

két és tagjait (3 évenként), lapjának, a Ma
gyar Geofizikának a főszerkesztőjét és az 
Alapítványok kuratóriumait (3 évenként), 
valamint betölti az esetlegesen megürese
dett helyeket.

(A választás lebonyolítását az Egyesület 
ügyrendje szabályozza.)

4. Az Egyesület elnöke rendkívüli Közgyűlést köte
les összehívni a tagság 10%-ának aláírással ellá
tott kérelme alapján, a kérelem beérkezésétől szá
mított egy hónapon belül.

5. A Közgyűlés az általa választott tisztségviselőket 
visszahívhatja.

6. A Közgyűlésen a szavazásra jogosult jelenlévő 
tagok szótöbbséggel határoznak.
Személyi ügyekben a szavazás titkos.

11.§. Az Elnökség

1. Az Egyesület ügyeit két Közgyűlés között az El
nökség intézi, amelynek tagjai:

— az elnök és a két alelnök (a következő év 
elnöke és az elmúlt év elnöke),

— a titkár,
— az Egyesület lapjának főszerkesztője,
— a szakosztályok és a területi csoportok 1-1 

képviselője: elnöke vagy titkára.
2. Az Elnökség mandátuma az elnök és az első két 

alelnök kivételével (lásd. 12.§.) 3 év időtartamra 
szól.

3. Az Elnökség legalább három havonta ülésezik, min
den esetben szavazattöbbséggel határoz. Személyi 
kérdésekben titkos szavazással dönt. A határozatké
pességhez legalább 2/3-os jelenlét szükséges.

4. Az üléseken meghívottként részt vesz
a) az ellenőrző bizottság elnöke;
b) a tárgyalt témának megfelelően az adott bizott

ság képviselője;
c) valamint, akiket az Elnökség meghív.

5. Az Elnökség intézi az Egyesület minden fontosabb 
ügyét. Fő feladatai a következők:
a) az egyesületi munka szervezése és gazdálko

dásának irányítása;
b) az Egyesület ügyrendjének megállapítása;
c) az állandó és időszakos bizottságok vezetőinek 

megválasztása;
d) tagfelvételi kérelmek, kizárás és törlés elbírá

lása;
e) kitüntetések, alapítványok létrehozásának kez

deményezése;
f) kitüntetések adományozása;
g) az utalványozási joggal rendelkezők szemé

lyének meghatározása.
6. Az Élnökség az Egyesület tagjai közül választja 

meg a rendszeres munkát igénylő tevékenységek 
(nagyrendezvények, külföldi utazások, gazdasági 
ügyek stb.) felelőseit.

7. Az elnök, ha szükségesnek látja, bármikor össze
hívhat elnökségi ülést, de az elnökségi tagok 25 %- 
ának írásbeli kérésére köteles azt 14 napon belül 
összehívni.
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8. Két elnökségi ülés közötti esetleges sürgős dönté
seket az elnök — az alelnökök és a titkár bevoná
sával — hozza meg.

12.§. Az Egyesület elnöke és alelnökei

1. Az elnök egy személyben képviseli az Egyesületet 
a különböző szerveknél és intézményeknél, vala
mint a nemzetközi kapcsolatokban.

2. Az elnök ellenőrzi a Közgyűlés és az Elnökség 
határozatainak végrehajtását, az üléseken elnököl, 
utalványoz és aláír, szavazati egyenlőség esetén az 
ő szava dönt.

3. Az elnöki megbízatás 1 évre szól (éves közgyűlés
től éves közgyűlésig) és a tisztséget automatiku
san az előző évben a Közgyűlés által választott 
első alelnök (vice president) tölti be.

4. Az elnöki mandátum lejárta után a következő 1 
évben a volt elnök választás nélkül a második 
alelnök (past president) tisztséget látja el.

5. A legköszönő második alelnök legkorábban két év 
múlva jelölhető (választható) újra alelnöknek.

6. Az elnököt az alelnökök helyettesíthetik.

13.§. Az Egyesület titkára

1. Biztosítja az alapszabály és az ügyrend betartását, 
valamint az Egyesület által hozott határozatok 
végrehajtását.

2. Két elnökségi ülés között folyamatosan intézi az 
Egyesület ügyeit, irányítja a titkárságot.

3. Az Elnökség által meghatározott hatáskörben az 
Egyesületet képviseli.

4. Az Egyesület titkárát a Közgyűlés 3 évre választja, 
legfeljebb két ciklusra.

14.§. Főszerkesztő

1. Irányítja az Egyesület lapjának, a Magyar Geofi
zikának a szerkesztését a szerkesztő bizottság és 
az Elnökség által megadott szempontok alapján.

2. Felelős a lap szakmai tartalmáért.
3. Munkájáról az Elnökségnek számol be.
4. A Közgyűlés 3 évre választja.

15.§. Ellenőrző bizottság (E. B.)

1. Az E.B. ellenőrzi az Egyesület alapszabályszerű 
működését, különösen a vagyoni eszközöknek a 
jogszabályokban meghatározott módon történő 
felhasználását.
Közvetlen intézkedési joggal nem rendelkezik.

2. Az E. B. elnökét, 2 tagját a Közgyűlés választja 
meg 3 évi időtartamra. Működéséért közvetlenül 
és kizárólag a Közgyűlésnek felelős.

3. Elnöke jogosult résztvenni az Elnökség ülésein 
tanácskozási joggal. Az éves költségvetés és a 
zárszámadás elfogadása tárgyában a Közgyűlés

csak az E. B. véleményének és javaslatainak isme
retében dönthet.

16.§. Szakosztályok, állandó és időszakos 
bizottságok

1. Az Egyesület egyes munkaterületein a szakosztá
lyok, állandó és időszakos bizottságok működ
nek.

2. A szakosztályok tisztségviselőit, valamint vezető
ségének tagjait 3 évre a szakosztályok tagjai vá
lasztják meg.

3. Azon bizottságok elnökeit és titkárait, amelyekről 
az alapszabály külön nem rendelkezik, az Elnök
ség választja, tagjait a bizottságok elnökeinek ja
vaslata alapján az Elnökség hagyja jóvá. Az állan
dó bizottságok mandátuma 3 év.

4. Nemzetközi szakmai szervezetek az Egyesületet 
keretén belül szakosztályokat hozhatnak létre, 
mely működési rendjét az Egyesület és az illető 
szervezet Alapszabályából kell levezetni.

17.§. Területi csoportok

1. Az Egyesület a tudományos és ipari központok
ban, amennyiben az Egyesület céljával kapcsola
tos ipar- vagy tudományágban dolgozók száma ezt 
indokolttá teszi, területi csoportokat létesít.

2. A területi csoportok elnökét és titkárát, valamint 
vezetőségét 3 évre a területi csoportok tagjai vá
lasztják meg.

3. A területi csoportok működését az ügyrend szabá
lyozza.

18. §. Ügyrend

Az Egyesület testületéi és titkársága részletes fel
adatkörét, működési rendjét és munkamódszereit az
Elnökség által jóváhagyott ügyrend szabályozza.

19. §. Titkárság

1. Az Egyesület titkársága az ügyrendnek megfele
lően végzi munkáját.

2. A titkárság munkájáért az Egyesület titkára fele
lős.

20.§. Az Egyesület gazdálkodása

1. Az Egyesület önálló vagyonnal rendelkezik.
2. Az Egyesület a társadalmi szervezetekre érvényes 

szabályok szerint gazdálkodik.
3. Az Egyesület tagjai tagdíjat fizetnek.
4. Az Egyesület vállalkozásokat (szakmai rendezvé

nyek, továbbképzések, megbízásos munkák) is 
folytathat. Az ebből származó eredménye vagyo
nát módosítja.
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5. Az Egyesület éves pénzügyi terv alapján gazdál
kodik, összhangban a hatályos jogszabályokkal.

6. Az Egyesület a tartozásaiért saját vagyonával felel.

21.§. Záró rendelkezések

1. Az Egyesület tevékenysége felett — az Egyesületi 
törvény előírásai szerint — a törvényességi fel
ügyeletet az ügyészség gyakorolja.

2. Az Egyesület tevékenységét az Alapszabály által 
nem szabályzott kérdésekben a Polgári törvény

könyv 57—60. §-ai, illetőleg az egyesülési jogról 
szóló 1989. II. törvény rendelkezései kerülnek 
alkalmazásra.

3. Az 1954. évben alakult MAGYAR GEOFIZIKU
SOK EGYESÜLETE-t a Fővárosi Bíróság 1989. 
évben 410. sz. alatt nyilvántartásba vette.

4. A jelen Alapszabályt az 1993. április 2-án tartott 
közgyűlés fogadta el, s ezzel hatályba lépett.
A módosítások, a korszerűsítések minden évben 

megtartott közgyűlésen kerülnek jóváhagyásra.

ALAPSZABÁLY-FÜGGELÉK

l.§ . A Magyar Geofizikusok Egyesülete ál
tal adományozható kitüntetések

1. EÖTVÖS LORÁND emlékérem (alapítási éve: 
1956)

2. TISZTELETI tagság (1954)
3. EGYED LÁSZLÓ emlékérem (1985)
4. RENNER JÁNOS emlékérem (1985)
5. EGYESÜLETI EMLÉKLAP (1965)

2.§. Az EÖTVÖS LORÁND emlékérem 
alapszabálya

1. A Magyar Geofizikusok Egyesülete a geofizikai 
tudományban kifejtett kimagasló, odaadó tevé
kenységért és munkásságért emlékérmet alapít. 
Az emlékérem EÖTVÖS Loránd, a nagy magyar 
geofizikus és feltaláló nevét viseli.

2. Az Eötvös Loránd emlékérem előlapján EÖTVÖS 
Loránd domborművű arcképe látható, ezzel a kör
irattal: Eötvös Loránd 1848-1919.
Az érem hátlapjának a felirata: Magyar Geofizi
kusok Egyesülete X.Y.-nak 19.... (évszám).

3. A Magyar Geofizikusok Egyesülete az emlékér
met minden harmadik évben adhatja ki. Egy alka
lommal csak egy emlékérem adományozható.

4. Az emlékérem csak a Magyar Geofizikusok Egye
sülete rendes tagjának ítélhető oda. Egy személy 
csak egyszer kaphatja meg.

5. Az érem odaítélésénél olyan életművek vehetők 
figyelembe, amelyeknek tudományos eredményei 
önálló kutatások alapján a geofizikát lényegesen 
előrevitték.

6. Az emlékérem kiosztása előtt legalább hat hónap
pal az Elnökség egy bizottságot kér fel a kitünte
tésijavaslat megtételére. A javaslatokat rangsorol
va, részletes indoklással az Elnökség elé terjeszti, 
amely az emlékérem odaítéléséről dönt.

7. Az emlékérem átadása a Közgyűlésen történik.
8. Az Elnökség döntését a teljes indoklással együtt 

az Egyesület lapjában közölni kell.

9. Ha a bizottság megfelelő életművet nem talál, 
akkor az emlékérem abban az évben nem adható 
ki.

10. Az EÖTVÖS LORÁND emlékérem tulajdonosa 
egyúttal az Egyesület TISZTELETI TAGJÁ-vá 
válik.

3. §. TISZTELETI tagság alapszabálya

1. A Magyar Geofizikusok Egyesülete TISZTELETI 
tagja lehet az a belföldi vagy külföldi állampolgár, 
aki a geofizikában vagy annak rokon tudo
mányaiban, vagy az Egyesület céljainak megvaló
sításában rendldvüli érdemeket szerzett.

2. A Magyar Geofizikusok Egyesülete Elnöksége 
TISZTELETI tagot (tagokat) minden harmadik 
évben választ. Az átadás előtt legalább hat hónap
pal az Elnökség egy bizottságot kér fel a kitünte
tésijavaslat (javaslatok) megtételére. Ezeket rang
sorolva részletes indoklással az Elnökség elé ter
jeszti, amely a TISZTELETI tagság odaítéléséről 
dönt.

3. A TISZTELETI tagságról szóló okmány átadása 
a Közgyűlésen vagy más ünnepélyes alkalommal 
történik.

4. Az Elnökség döntését a teljes indoklással együtt 
az Egyesület lapjában közölni kell.

5. A TISZTELETI tagsággal az adott évben kitünte
tett személyek számáról az Elnökség dönt.

6. A TISZTELETI tag a MGE rendezvényein rész
vételi díj fizetése nélkül vehet részt.

4. §. Az EGYED LÁSZLÓ emlékérem
alapszabálya

1. A Magyar Geofizikusok Egyesülete a geofizika 
területén kifejtett kiemelkedő szakmai munka el
ismerésére emlékérmet alapít. Az emlékérem 
EGYED László, a kiváló magyar geofizikus nevét 
viseli.

2. Az EGYED LÁSZLÓ emlékérem leírása:
85 mm átmérőjű és 6 mm vastag bronzérem. Az 
érem első oldalán E g y e d  László domborművű 
arcképe látható. Az arckép körül:
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„1914*EGYED LÁSZLÓ* 1970” felirat. Az érem 
hátolalán: „Magyar Geofizikusok Egyesülete”. Az 
adományozásról kiállított okiratot az emlék
éremmel együtt kell átadni.

3. A Magyar Geofizikusok Egyesülete az emlékér
met minden második évben adhatja ki. Egy alka
lommal legfejebb két emlékérem adományozható.

4. Az emlékérem csak a Magyar Geofizikusok Egye
sülete rendes tagjának ítélhető oda. Egy személy 
csak egyszer kaphatja meg.

5. Az emlékérem adományozható:
— a geofizika valamely szakterületén nyújtott 

kiemelkedő teljesítményért,
— a geofizika oktatásában szerzett érdeme

kért,
— a geofizikai szakmunkák írásáért és szer

kesztéséért,
— egész szakmai élettevékenységért.

6. Az emlékérem kiosztása előtt legalább négy hó
nappal az Elnökség egy bizottságot kér fel a kitün
tetési javaslat(ok) megtételére. A javaslatokat 
rangsorolva, részletes indoklással az Elnökség elé 
terjeszti, mely az emlékérem odaítéléséről dönt.

7. Az emlékérem átadása a Közgyűlésen történik.
8. Az Elnökség döntését a teljes indoklással együtt 

az Egyesület lapjában közölni kell.
9. Ha a bizottság az emlékéremre érdemes személyt 

nem talál, aldcor az emlékérem abban az évben 
nem adható ki.

5.§. A RENNER JÁNOS emlékérem 
alapszabálya

1. A Magyar Geofizikusok Egyesülete az Egyesület
ben és annak érdekében végzett kiemelkedő tevé
kenység elismerésére emlékérmet alapít. Az em
lékérem RENNER János, a neves magyar geofizi
kus nevét viseli.

2. A RENNER JÁNOS emlékérem leírása:
85 mm átmérőjű és 6 mm vastag bronzérem. Az 
érem első oldalán RENNER János domborművű 
arcképe látható. Az érem hátoldalán: „Magyar 
Geofizikusok Egyesülete”. Az adományozásról 
kiállított okiratot az emlékéremmel együtt kell 
átadni.

3. A Magyar Geofizikusok Egyesülete az emlékér
met évente adományozhatja. Egy alkalommal leg
feljebb két emlékérem adható ki.

4. Az emlékérem csak a Magyar Geofizikusok Egye
sülete rendes tagjának ítélhető oda. Egy személy 
csak egyszer kaphatja meg.

5. Az emlékérem adományozható:
— az Egyesületben és annak érdekében 

hosszú időn át kifejtett jelentős társadalmi 
munkáért,

— az egyesületi élet szervezése és fejlesztése 
terén szerzett érdemekért,

— tudománytörténeti kutatómunkáért.
6. Az emlékérem kiosztása előtt legalább négy hó

nappal az Elnökség egy bizottságot kér fel a kitün
tetési javaslat(ok) megtételére. A javaslatokat 
rangsorolva, részletes indoklással az Elnökség elé 
terjeszti, amely az emlékérem odaítéléséről dönt.

7. Az emlékérem átadása a Közgyűlésen történik.
8. Az Elnökség döntését a teljes indoklással együtt 

az Egyesület lapjában közölni kell.
9. Ha a bizottság az emlékéremre érdemes személyt 

nem talál, aldcor az emlékérem abban az évben 
nem adható ki.

6.§. Az EGYESÜLETI EMLÉKLAP 
alapszabálya

1. A Magyar Geofizikusok Egyesülete az Egyesület
ben vagy annak érdekében végzett tásadalmi vagy 
szakmai tevékenység elismerésére EGYESÜLE
TI EMLÉKLAP-ot alapít.

2. A Magyar Geofizikusok Egyesülete a kitüntetést 
évente adományozza. Egy alkalommal legfeljebb 
öt Emléklap adható ki.

3. Az Emléklapot az Egyesület rendes tagjai mellett, 
indokolt esetben, egyesületen kívüli személy is 
megkaphatja.

4. Az Emléklap odaítéléséről a szakosztályok, bizott
ságok és területi csoportok javaslatai alapján az 
Elnökség dönt.

5. Az Emléklap átadása a Közgyűlésen történik.
6. Az Elnökség döntését a teljes indoklással együtt 

az Egyesület lapjában közölni kell.
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