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KÖZGYŰLÉS ’95

Egyesületünk 1995. április 7-én a MTESZ Fő ut
cai székházában tartotta meg évi rendes közgyűlését, 
amelyen a jelenléti ívek szerint 92 tagtársunk jelent 
meg.

A közgyűlést KISS Bertalan elnök nyitotta meg. 
Beszédében elmondta, hogy „az elmúlt év a jubileu
mok, a kiútkeresés, a minél jobb erőben történő fenn
maradásra való törekvés, a kihívásokra való felké
szülés és nem utolsó sorban a rendezvények éve volt. 
Megkíséreltük élénkíteni az egyesületi munkát, tag
társainkat hitben erősíteni, ápolni hagyományos ha
zai és külföldi kapcsolatainkat. Rendszeresen infor
máltuk tagjainkat és támogatóinkat tevékenységünk
ről és eredményeinkről, megpróbáltunk érdekes té
maköröket választani rendezvényeinknek és felkel
teni irántuk az érdeklődést. Erőfeszítéseket tettünk 
Egyesületünk gazdasági fenntartásáért, zökkenő- 
mentes működéséért. Ezekről részletesen az elnök
ség beszámolója és a Magyar Geofizika tájékoztatja 
tagtársainkat.”

Az elnök üdvözölte meghívott vendégeinket: NÁ- 
RAY-SZABÓ Gábort, az MTESZ alelnökét, BREZS- 
NYÁNSZKY Károlyt és HALMAI Jánost, a Magyarho
ni Földtani Társulat alelnökét, illetve főtitkárát, FAR
KAS Istvánt, a Magyar Geológiai Szolgálat főigazga
tóját, valamint jogi tagvállalataink jelen lévő vezető
it: BÁLLÁ Kálmán ügyvezető igazgatót (Geoinform 
Kft., Szolnok) és ZELEI András ügyvezető igazgatót 
(Geofizikai Szolgáltató Kft.).

A közgyűlés résztvevői néma felállással emlékez
tek meg az elmúlt évben elhunyt tagtársainkról: BESE 
Vilmosról, RÁDLER Béláról és Ra k ÓCZY Istvánról.

A napirendi pontok ismertetése és megszavazása 
után FERENCZY László titkár az elnökség írásbeli 
beszámolóját egészítette ki. Sajnálatosnak nevezte, 
hogy az Egyesület taglétszámának csökkenése fel

gyorsult, a jelenlegi 621 fős létszám majd 10%-kal 
kevesebb a tavalyinál (671 fő).

A szakértői engedélyek meghosszabbításával kap
csolatban kiemelte, hogy az MTESZ irányelveihez 
igazodva az Egyesületen belül megalakult a Minősí
tő Bizottság. Ennek feladata a előírt feltételek alap
ján a kérelmek elbírálása. A régebbi szabályzathoz 
képest a leglényegesebb változás, hogy a szakértői 
engedélyek kiadása 5 éves szakmai gyakorlathoz 
kötött. A szakmai nómenklatúra is változni fog, de 
ennek véglegesítése még jelenleg is folyik. A részle
tes szabályzatot a Magyar Geofizika fogja leközölni. 
Ezt követően a titkár a beszámolási időszak rendez
vényeiről szólt. Megállapította, hogy szakmai szem
pontból az elmúlt időszak az utóbbi évek legsikere
sebb periódusa volt: a 24 rendezvényen 240 előadás 
hangzott el, mindegy 1000 fő részvétele mellett. 
Egyes előadóüléseken nem volt ritka a 100 fős hall
gatóság. E pozitívumok mellett kitért arra is, hogy a 
Magyar Geofizikában a nagyszámú, színvonalas elő
adás ellenére csak 10 szakcikk jelent meg. Ezek után 
az Egyesület gazdálkodásával kapcsolatban kiemel
te, hogy Egyesületünk továbbra is működőképes, a 
kamatok, a jogi tagdíjak és a takarékosság jóvoltából 
továbbra sem szükséges az alaptőkéhez hozzányúlni.

Reményét fejezte ki, hogy a jövőben is megkapjuk 
azokat a támogatásokat, amelyekkel a működés zök
kenőmentesen fenntartható. Egyúttal az elnökség ne
vében köszönetét fejezte ki azon tagtársainknak és 
vállalatoknak, akik, ill. amelyek az elmúlt időszak
ban segítették és hathatósan támogatták Egyesüle
tünk munkáját.

Az Ellenőrző Bizottság elnöke, UJFALUSY Antal 
beszámolójában elmondta, hogy az Egyesület gaz
dálkodása az elmúlt évben is stabil és önfenntartó 
volt. Nagyrészt a felhalmozott tőke kamataiból, a
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jogi tagdíjakból és a rendezvények bevételeiből fe
dezte költségeit. Kiadásaink között a legnagyobb 
tételt a Magyar Geofizika c. lap évi négy megjelen
tetése, a bérleti díjak, a bérköltségek, a postai és 
nyomdaköltségek jelentik. Az infláció növekedése 
ellenére, jó szervezéssel (az összekötőkön keresztül) 
sikerült a postaköltségeket csökkenteni. Lehetősége
inkhez mérten folytatódtak a működést segítő beru
házások (írásvetítők, szoftverek).

Összességében az Ellenőrző Bizottság megállapí
totta, hogy az Egyesület tisztességesen, a törvények 
figyelembevételével, az Alapszabálynak megfelelő
en tevékenykedett és a 2,3 MFt-os nyereség hozzá
járult az Egyesület további gondtalan működéséhez 
szükséges anyagi bázis biztosításához, a Magyar 
Geofizikusokért Alapítvány vagyonának szerény 
mértékű (250 eFt) növeléséhez.

Az elnök ezután felkérte NEMESI Lászlót, a Kura
tórium elnökét a Magyar Geofizikusokért Alapít
vány beszámolójának megtartására. Az elnök ki
emelte, hogy az alapítvány éppen 5 éves múltra te- 
kithet vissza és az induló vagyona (300 eFt) megsok
szorozódott (jelenleg 11,5 MFt) az Egyesület, az 
intézményi és a magánbefizetők jóvoltából. (A be
számoló teljes szövegét lásd külön cikkben.)

NEMESI László végül a geofizika népszerűsége 
érdekében kifejtett tevékenységről szóló pályázati 
felhívást tette közzé. E szerint azok a tagtársak pá
lyázhatnak, akiknek napilapokban, népszerűsítő ki
adványokban jelenik meg cikkük a geofizikáról. Pá
lyázni a megjelent cikk másolatával, a kiadvány pon
tos címének és dátumának feltüntetésével lehet. A 
döntés az utolsó negyedévi kuratóriumi ülésen szü
letik.

Mielőtt a hozzászólások megkezdődtek, KISS Ber
talan elnök felolvasta az OMBKE Kőolaj-, Földgáz- 
és Vízbányászati Szakosztály elnökének, ŐSZ Ár
pádnak levelét, amelyben megköszönve a meghívást, 
az elnök hivatali elfoglaltsága miatt kimentését kérte 
és az Egyesületnek sokáig tartó értelmes, aktív, ered
ményes munkát és sok sikert kívánt.

BREZSNYÁNSZKY Károly, az MFT alelnöke a tár
sulat elnöksége és tagsága nevében üdvözölte a köz
gyűlést és a megjelenteket. Reményét fejezte ki, 
hogy a földtani kutatás, amely a geológiai és a geo
fizikai kutatást is magában foglalja, a jövőben jobb 
napokat fog megélni.

NÁRAY-SZABÓ Gábor alelnök HAVASS Miklós 
MTESZ elnök képviseletében tolmácsolta az 
MTESZ-be tömörült egyesületek üdvözletét, majd a 
szakértői tevékenységgel kapcsolatosan elmondta, 
hogy az MTESZ alapvető törekvése egy országosan 
egységes, az MTESZ tagegyesületei által kézben tar
tott szabályozás létrehozása és törvényi előkészítése.

BODOKY Tamás, lapunk főszeresztője egy kis sta
tisztikát ismertetett, amely szerint az elmúlt öt év 
cikkeinek gyakoriságát alapul véve a kollégák vár
ható életműve a magyar nyelvű geofizikai szakiro
dalomban 0,6 cikk. A csökkenő taglétszám ezt a 
számot ugyan kedvezően érinti, de ez nem érdem. 
Mindenkit nyomatékosan kért a színvonalas előadá
sok publikációkra való váltására.

NAGY Zoltán arra kérte az elnökséget, hogy az 
intézmények megfelelő vezetőivel való kapcsolato
kat, ha lehet, még szorosabbá kell tenni. Ugyanis 
ezektől a vezetőktől sok minden függ, például a hazai

és a külföldi rendezvényeken való részvétel. Fel kel
lene kelteni figyelmüket, el kellene érni azt, hogy az 
egyesületi tevékenységet a szakma legfontosabb fó
rumának tekintsék, hiszen a rendezvényeken nem
csak új ismereteket szerezhetünk, hanem olyan azon
nal megvalósítható ötleteket is, amelyek a munkahe
lyi feladatok minőségi megoldásában hathatósan se
gíthetnek bennünket.

A cikkek csökkenésével kapcsolatosan elmondta, 
hogy az általános szakmai informáltság, a konferen
ciákon való korlátozott részvételi lehetőség szinte 
megköveteli a közlések számának gyarapodását. Az 
Alapítvány és az Egyesület is, amennyiben előadá
sokat (utazásokat) támogat, feltételként szabhatná 
meg a közlési kötelezettséget.

KISS Bertalan, reagálva a felszólalásra, elmondta, 
hogy támogatóinkat megpróbáljuk részletesen tájé
koztatni az érdekükben is végzett tevékenységünkről 
és felhívni a figyelmüket arra, hogy az Egyesület 
hogyan, milyen módon tudja a szakmát és az adott 
vállalatot képviselni a különböző területeken. Ez 
irányban nagyon pozitív hozzáállás tapasztalható va
lamennyi támogatónknál. Példaképpen említette 
egy, az MFT-vei közös előadóülés tervét, amelyen a 
ma oly sok problémával küszködő team-munkavég
zés kerülne terítékre.

SZARKA László leköszönő alelnök felszólalásá
ban Egyesületünk nemzetközi kapcsolatainak alaku
lásáról beszélt. Kiemelte, hogy megítélésünk a nem
zetközi szakmai világban tovább javult. Részvéte
lünk a nagy geofizikai egyesületek kisebb és na
gyobb rendezvényein, sikeres nemzetközi rendezvé
nyeink, külföldi neves szakemberek meghívása, kül
földi jogi tagságaink, az egyéni külföldi egyesületi 
tagok számának folyamatos növekedése, részvéte
lünk vezető testületek munkájában stb. megismeré
sünket és elismertségünket növeli.

A hozzászólások sorát KÉSMÁRKY István zárta, 
egy kis humorral fűszerezve: reméli, hogy a szakér
tői feltételek megszigorítása a fiatal kollégákban 
nem olyan érzést kelt, mintha az a kirekesztésükre 
irányulna. „Bár annak idején, amikor elvégeztem az 
egyetemet, az akkori rendelkezések szerint szintén öt 
éves gyakorlat kellett a szakértői engedély megszer
zéséhez. Mire az öt éves terminus végéhez közele
dett, a rendelet megváltozott és az újabb feltétel már 
tíz év gyakorlathoz kötötte az engedély kiadását. 
Szeretném, ha ez nem ismétlődne meg.”
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Az Elnökség 1994. évi beszámolóját és az Ellen
őrző Bizottság jelentését a közgyűlés egyhangúlag 
elfogadta.

Az Egyesület alapszabályának pontosítására FE- 
RENCZY László tett javaslatot. Az állandóan változó 
szabályzók arra késztetik az Egyesületet, hogy folya
matosan revideálja Alapszabályát és a ma már talán 
félreérthető mondatokat egyértelműsítse. így a 20. § 
4. bekezdés — „Az Egyesület vállalkozásokat (szak
mai rendezvények, továbbképzések, megbízásos 
munkák) is folytathat. Az ebből származó eredmé
nye vagyonát módosítja.” — a következőképpen mó
dosul: „Az Egyesület vállalkozási tevékenységet is 
folytathat.” A közgyűlés a változtatást egyhangúlag 
elfogadta.

A szünet után kitüntetések átadására került sor.
Az Egyesület elnöksége RENNER JÁNOS em

lékéremmel tüntette ki
PAULIK Dezsőt, a MÓL Rt. munkatársát az Egyesü

letben és annak érdekében végzett tevékenység 
elismeréseként, valamint az SPWLA Budapest 
Chapter elnökeként kifejtett, széles körű elisme
rést kiváltó, odaadó munkájáért és 

SZARKA Lászlót, az MTA Geodéziai és Geofizikai 
Kutató Intézet főosztályvezetőjét az Egyesület
ben és annak érdekében éveken át végzett tevé
kenységéért, Egyesületünk elnökeként és alelnö- 
keként, valamint a Soproni Csoport titkáraként 
kifejtett magas szintű munkájáért.

Az elnökség az Egyesületben végzett kimagasló 
társadalmi tevékenységéért EGYESÜLETI EM
LÉKLAPOT adományozott ВЕКЕ Balázs (Buda
pest), BERÉNYI István (Szolnok), SZERDAHELYI Gá
bor (Szolnok), TÚRI János (Sopron), VlNCZE Tamás 
(Budapest) tagtársainknak.

Az MGE Tudományos és Oktatási Bizottsága a 
szakcikkek értékelésénél nem tett különbséget elmé
leti és gyakorlati cikkek között. Az 1994-es év leg
jobb szakcikkei címet az alábbi munkák nyerték el: 
VAKARCS Gábor, TAR! Gábor: A szeizmikus és szek

vencia sztratigráfia alapjai. A szeizmikus és 
szekvencia sztratigráfia alapfogalmainak ma
gyarázata (Magyar Geofizika 34. évf. külön- 
szám),

PATTANTYÚS-Á. Miklós, Neducza Boriszláv, Pró- 
NAY Zsolt, TÖRÖS Endre: A földradar módszer
fejlesztés másfél éves tapasztalatai az ELGI-ben 
(Magyar Geofizika 35. évf. 1. szám).

Társadalmi munkájukért az Egyesület az alábbi 
tagtársakat jutalmazta: BODRI Bertalan, FLEISCH- 
HACKER Imréné, JÁNVÁRINÉ KÁNTOR Ilona, LÁSZ
LÓ Csaba, NÉMETH Erzsébet, PÁLYI András, SZABÓ 
Imre és TÖRKÖLY József.

A jutalmazások után Egyesületünk elnöke, KISS 
Bertalan a titkárság munkatársainak odaadó munká
ját nagy csokor virággal köszönte meg.

Ezután került sor az egyesületi alelnökválasztás 
előkészítésének és a szavazás eredményének ismer
tetésére. A GADÓ Károly által vezetett jelölőbizott
ság az alelnöki tisztségre DRASKOVITS Pált (ELGI) 
és ORMOS Tamást (ME) javasolta.

A Felszíni Geofizikai Szakosztály elnöke, KÉS- 
MÁRKY István lemondott posztjáról. Á megüresedett 
helyre GOMBÁR Lászlót jelölte a bizottság.

GADÓ Károly kérte a jelenlevőket, hogy jobban 
segítsék munkájukat, különös tekintettel arra, hogy 
jövőre ismét lejár egy hároméves periódus, amikor is 
13 főre kell majd javaslatot tenni.

A levélbeni szavazás végeredményét HURSÁN 
László, a szavazatszámláló bizottság elnöke ismer
tette. Á kiküldött 629 szavazólapból 237 (37,7%) 
érkezett vissza, és ez azt jelenti, hogy tagságunk 
ismét aktívan vett részt a szavazásban. 150 szava
zattal (63,3%) ORMOS Tamás lett az Egyesület új 
alelnöke. DRASKOVITS Pál 86 (36,3%), míg JÁNVÁ- 
RINÉ KÁNTOR Ilona 1 szavazatot kapott.

A Felszíni Geofizikai Szakosztály elnöke 136 sza
vazattal GOMBÁR László lett.

KISS Bertalan, a leköszönő elnök az elnökség ne
vében szeretettel gratulált a megválasztott új alelnök- 
nek és megköszönte SZARKA László három éves 
alelnöki, illetve elnöki munkáját, majd átadta az el
nöki tisztet KÉSMÁRKY Istvánnak.

Az Egyesület új elnöke zárszavában a szakmai 
információcsere fontosságát hangsúlyozta és kérte a 
tagságot, hogy ismereteit publikációkon keresztül 
ossza meg másokkal. A bizalmat megköszönve ígé
retet tett — a tagság támogatására számítva — az 
Egyesület működőképességének fenntartására és fej
lesztésére, majd bezárta a nem túl hosszú, a kívülál
lónak problémamentesnek tűnő geofizikus társada
lom közgyűlését.

A közgyűlést a Fő utcában a VII. emeleten lévő, 
étteremmé átrendezett nagyteremben nem túl nagy 
létszámú, de kellemes, jó hangulatú baráti vacsora 
zárta.

Ferenczy László
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