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AZ MGE SZAKÉRTŐI ENGEDÉLYEK KIADÁSÁNAK ÜGYRENDJE

A szakértői tevékenység egyes kérdéseit általá
nosságban az alábbi rendeletek szabályozzák: Az 
alapfeltételekben változatlan tartalmú 24/1971. (VI. 
8.) Korm. számú, illetve annak 2. § (3) bekezdését 
módosító 47/1993. (III. 17.) Korm. számú rendelet, 
valamit ezek tárca szintű végrehajtási rendeletéi.

A szakértő tevékenységével szembeni elvárás

Vizsgálatának a megbízás figyelembevételével az 
ügy minden lényeges körülményére ki kell terjednie; 
a tudomány mindenkori állásának figyelembevételé
vel szóba jöhető vizsgálati eljárásokat és módszere
ket alkalmaznia kell, azok alapján körültekintően és 
részrehajlás nélkül kell megadnia szakvéleményét. 
Köteles felhívni a megbízó figyelmét minden olyan 
körülményre, amely az általa ismert adatok alapján a 
szakvélemény felhasználását befolyásolhatja.

Minden egyéb vonatkozásban a szakértő működé
sére és felelősségére a polgári jog és a büntetőjog 
rendelkezései, valamint az etikai normák az irány
adók.

A szakértői minősítés feltételei

1. Szakértői engedélyt az a felsőfokú végzettségű
(ezalatt egyetemi, illetve főiskolai végzettség ér
tendő) kérelmező kaphat, aki:

1.1. az Egyesületnek legalább 1 éve tagja,
1.2. a kérelmezett szakterületre vonatkozó felső

fokú végzettséggel rendelkezik,
1.3. legalább 5 éves szakirányú szakmai gyakor

lata van és a kérelmet megelőző 5 év alatt is 
szakterületén tevékenykedett,

1.4. szakterülete szerint illetékes szakosztály, 
vagy területi szervezet támogatja szakértői ké
relmét.

2. Szakértői engedély kiadásának feltétele:
2.1. a szakértői felvételt kérő adatlap hiánytalan 

kitöltése,
2.2. a szakmailag iletékes szakosztály, vagy terü

leti szervezet támogatásának megszerzése a je 
lölt részéről,

2.3. részletes szakmai önéletrajz elkészítése és 
becsatolása,

2.4. a kérelmező írásos nyilatkozata az MGE Eti
kai Kódex betartásáról,

2.5. a szakértői nyilvántartásba vételi díj befizeté
se,

2.6. a szakértői módszertani képzésben való rész
vétel,

2.7. az MGE Szakértői Minősítő Bizottság kedve
ző döntése.

Szakértői engedéllyel kapcsolatos díjak

1. Az ügyrend mellékletét képező nómenklatúra sze
rinti egy szakterületre érvényes szakértői enge
dély leadásával kapcsolatos egyesületi eljárási 
díj 3000.- Ft és igényelt további szakértői szak
területenként 1000.- Ft. Az eljárási díj 5 éves 
időtartamra szól és magában foglalja egy alka
lommal az egységes szakértői szemléletet és 
módszertant ajánló tanfolyam díját.

2. A lejárt szakértői engedély kérelemre megújítható.
A megújítás díja megegyezik az új engedély 
kiadásának díjával.

Eljárás a szakértői engedély megadásához

1. Jelölt a 2. pontban részletezett mellékletekkel el
látott kérelmét az MGE Titkárságára nyújtja be 
(1027 Budapest, Fő u. 68., I. em. 113.). A szak
értőijelentkezési lapokat személyesen vagy pos
tai úton ugyanitt szerezheti be.

2. Titkárság vezetője formai ellenőrzés után:
— összegyűjti és továbbítja a Minősítő Bizott

ságnak a kérelmeket,
— az adatok hiányos kitöltése vagy a szükséges 

mellékletek becsatolásának hiánya esetén a ké
relmet hiánypótlásra a jelöltnek visszaadja.

3. Minősítő Bizottság öt tagú, elnöke az Egyesület
elnöke, tagja az Egyesület titkára és az Elnökség 
által felkért három egyesületi szakértő.

4. Minősítő Bizottság évente legalább négy alkalom
mal ülésezik.

5. Minősítő Bizottság döntése után a Titkárság érte
síti a jelöltet a döntésről.

6. Szakértői engedélyt a Titkárság tölti ki és készíti
elő aláírásra. A kiállítás időpontja mellett az 
érvényesség idejét is fel kell tüntetni. Aláírásra 
az Egyesület elnöke jogosult.

7. Szakértői nyilvántartás vezetése, karbantartása és
kezelése a Titkárság feladata, a bizalmas adatke
zelés szabályának betartásával. Indokolt esetben 
az Egyesületnek joga van a szakértő nevét és 
címét a szakértő megkérdezése nélkül is kiaján
lani. A bizalmas adatkezelés a nyilvántartás töb
bi adatára vonatkozik.
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Szakértői engedély érvényessége
és visszavonása, fellebbezés

1. A szakértői engedély a kiadás dátu
mától számított öt évig érvényes a 
megjelölt szakterület szerinti szak
értői tevékenység végzésére.

2. A szakértői engedélyt a Minősítő
Bizottság viszavonhatja, ha a 
szakértő:

— kilép, vagy törlik az Egye
sület tagjai közül,

— vétkes szakértői magatartá
sával kárt okoz,

— az Ellenőrző Bizottság 
vagy az Etikai Bizottság 
ilyen határozatot hoz,

— bizonyíthatóan jogosulat
lan szakterületen folytatott 
szakértői tevékenységet,

— ellene büntető eljárás folyt 
és jogerős bírói határozat 
alapján vétkességét megál
lapították.

3. A jelentkező a Minősítő Bizottság
elutasító döntései ellen fellebbe
zéssel élhet a MTESZ szövetségi 
szintű Választott Érdekegyeztető 
Tanácshoz.
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Záró rendelkezések

1. A korábban kiadott szakértői engedélyek érvé
nyességük időtartama alatt tvábbra is érvényben 
maradnak.

2. E szabályzat rendelkezéseit az 1995. január 1-től
kiadott, vagy megújított szakértői engedélyekre 
kell alkalmazni.

3. Ez a szabályzat a MTESZ keretében működő egye
sületek egységes szakértői rendszerére vonatko
zó szabályzat alapján készült az Elnökség egyet
értő határozatával.

A Magyar Geofizikusok Egyesületének 
geofizikai nómenklatúrája

Általános geofizika
A Földnek, mint égitestnek és környezetének fizi

kájával foglalkozó szakterület

Felszíni geofizika
A Föld felszínén végzett geofizikai mérések és 

értelmezésük szakterülete

Mélyfúrási geofizika
A földkéregbe mélyített fúrásokban végzett geofi

zikai mérések és értelmezésük szakterülete

Műszaki és környezetvédelmi geofizika
A talaj illetve felszínközeli térrészben végzett geo

fizikai mérések és értelmezésük szakterülete.
Ferenczy László

ÖSZTÖNDÍJ GEOFIZIKUS HALLGATÓKNAK

A költségvetési intézmények gazdasági problémái közismertek. A felsőoktatás nehézségei úgyszintén. A 
magyar családok többségében a jövedelem reálértéke az utóbbi években még a hivatalos statisztikák szerint 
is csökkent. Ugyanakkor a közoktatás valamennyi szintje, de különösen az egyetemi képzés egyre nagyobb 
anyagi terhet jelent.

A földtudományok most világszerte nem tartoznak a divatosak és támogatottak közé. Emiatt sok a 
pályaelhagyó, különösen a fiatal geofizikusok között, akiknek az egyetemen szerzett tudását az élet sok más 
területén is hasznosítani lehet. A gazdaságilag kevésbé fejlett országok szakemberei számára további 
csábítást jelent a külföldi munkalehetőség, akár tanult szaunájukban, akár magasabb képzettséget nem 
igénylő területeken.

Mindennek eredménye: Magyarországon a földtudományi szakok, majd a földtudományokkal foglalkozó 
költségvetési intézmények nem jelentenek nagy vonzerőt az ifjúság számára. Ezen a helyzeten alapvetően 
sem az egyetemek, sem a költségvetési intézmények nem tudnak változtatni. Ugyanakkor bizonyos terüle
teken már szakemberhiány jelentkezik, nincs utánpótlás, ami a geofizika egyes ágainak szinte már a létét 
veszélyezteti.

Ezt felismerve és felmérve meglehetősen szerény anyagi lehetőségeit a Magyar Állami Eötvös Loránd 
Geofizikai Intézet által létrehozott és támogatott Eötvös Loránd Geofizikai Alapítvány az Intézet szakember 
utánpótlásának elősegítésére egyetemi ösztöndíj pályázatot hirdet két, III.—V. éves geofizikus hallgató 
számára. A Kuratórium által odaítélt ösztöndíj egy tanulmányi évre szól és összege havi 6000 Ft, havonkénti 
kifizetéssel. A legfontosabb alapkövetelmény: a pályázó tanulmányi átlaga legyen legalább 4,0.

A pályázatokat minden év július 31-ig kell benyújtani az Alapítványhoz.

További információt az Eötvös Loránd Geofizikai Alapítványtól lehet kapni:

Cím: 1145 Budapest, Kolumbusz utca 17-23.
Levél: 1440 Budapest, Postafiók 35
Telefon: (1)252- 4999/279 

(1)184-3302
Fax: (1)163-7256
E-mail: H5882HEG ©ELLA.HU

Verő László, 
az ELGA Kuratóriumának tagja
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