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A MAGYAR GEOFIZIKUSOK EGYESÜLETÉNEK 1997. ÉVI KÖZGYŰLÉSE

Közgyűlésünket akár vándorgyűlésnek is nevez
hetnénk, hiszen április 4-én ismét új volt a helyszín, 
a Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet 
konferenciaterme. Nemcsak a megszokottnál vala
mivel kisebb helyiség miatt mondhatjuk, hogy zsúfo
lásig megtelt, mert a résztvevők száma ismét megha
ladta a százat.

ORMOS Tamás elnök a megnyitó szavak után a 
MTESZ, a társegyesületek, a jogi tagok és a földtani 
hatóságok képviselőit — BlACS Péter alelnök 
(MTESZ), AMBRÓZY Pál elnök (M agyar Me
teorológiai Társaság), CSÁSZÁR Géza főtitkár 
(Magyarhoni Földtani Társulat), PERTIK Béla (MÓL 
Rt.), SZERDAHELYI Gábor (Geoinform Kft.), MA
GYAR Balázs (Elgoscar Kft.), FARKAS István fő
igazgató (Magyar Geológiai Szolgálat), FÜST Antal 
elnökhelyettes (Magyar Bányászati Hivatal) — üd
vözölte. Kimentését kérte FAZAKAS Szabolcs 
miniszter, NÁRAY-SZABÓ Gábor, az MTA főtitkár- 
helyettese és BÉRCZI István, a Magyarhoni Földtani 
Társulat elnöke.

Az Egyesület 1997. évi tevékenységéből az aláb
biakat tartotta kiemelésre érdemesnek:
• megőriztük működőképességünket és 1997-re is 

megvan a gazdasági alap,
• bővültek nemzetközi kapcsolataink, bár a régió 

geofizikai egyesületi vezetőinek találkozóját nem 
követte a várt lelkes tevékenység,

• sok fiatal, elsősorban egyetemista lépett be az 
Egyesületbe, ez mindenképpen örvendetes.

Az egy perces néma felállás ezúttal öt tagtársunktól 
való búcsút jelentett: BARTOS István, HORVÁTH Ár
pád, KASZNER Emesztin, KlLCZER Gyuláné FIEDLER 
Márta és STEGENA Lajos.

Napirendi pontra javaslat nem érkezett, a 
közgyűlés az előre megküldött napirendet elfogadta. 
Ezután BlACS Péter és AMBRÓZY Pál üdvözölte 
közgyűlést, illetve ŐSZ Árpád kérésének megfelelően 
felolvasták az Országos Magyar Bányászati és Ko
hászati Egyesület Kőolaj-, Földgáz- és Vízbányászati 
Szakosztálya vezetése és tagjai nevében írt telefaxát.

Biacs Péter készül felszólalására, mögötte Halmai János

O rmos Tamás egyik utolsó elnöki teendője: megnyitja a 
közgyűlést

VERŐ László titkári beszámolója tartalmazott 
néhány új elemet a tagtársainknak megküldött írásos 
anyaghoz és a Magyar Geofizikában megjelent cik
kekhez képest, hiszen az élet nem áll meg. A Tit
kárságon már egy gyorsabb számítógép segítségével 
teremthető kapcsolat a világgal az Interneten ke
resztül. Az MGE rövidítés, az embléma már védett, 
így ezeket egyedül Egyesületünk használhatja. 
Lezáratlan ügy (még a beszámoló írásának idején is) 
a kamarák, a szakértői engedélyek ügye. Ezért volt 
érdekes MECSI Józsefnek, a Mérnöki Kamara 
G eotechnikai Tagozata szervezőb izo ttsága  
vezetőjének tájékoztatója. Szerinte a geofizikusok 
három tagozathoz is csatlakozhatnak, a geotechnikai
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mellett a bányászati és a gáz- és olajipari jöhet még 
szóba. Ezek a tagozatok április és május folyamán 
alakulnak meg. Az egyesületek által kiadandó 
szakértői engedélyek ügye szintén tisztázásra vár (a 
MTESZ később egy külön bizottságot hozott létre az 
illetékes m inisztérium okkal való egyeztetés 
céljából). VERŐ László az Egyesület gazdasági hely
zetének ismertetése után köszönetét mondott a 
támogatásért jogi tagjainknak — MÓL Rt., GES Kft., 
Geoinform Kft., Elgoscar Kft., Geopard Kft. és 
Geopolita Kft. — és megemlítette a Magyar Állami 
Eötvös Loránd Geofizikai Intézet nem anyagi 
támogatását is.

Verő László az ismertetés közben

Ezután JÁNVÁRI János, az Ellenőrző Bizottság el
nöke részletesebben ismertette és elemezte az 
Egyesület 1996. évi gazdálkodását. Megemlítette, 
hogy az írásos beszámolóban szereplő adatok még 
annyiban módosulni fognak, hogy a Magyar Geofi
zika legutóbbi számának költségei a március 31-ig 
beérkezett számla alapján még ez előző évet fogják 
terhelni. Az Ellenőrző Bizottság szerint a gazdál
kodás a törvényi feltételek betartásával biztonságos

JÁNVÁRI János a probléma komolyságának súlyát átérezve 
keresi az egy forintot

és stabil, átláthatóan és pontosan adminisztrált volt. 
Az írásos beszámolóban egy forint eltérés van a 
bevételek és kiadások különbözete és az eredmény 
között, ennek oka az, hogy a fillérre pontos el
számolás „egyszerűsítésénél” nem kerekítés, hanem 
a fillérek elhagyása történt.

Első hozzászólóként BODOKY Tamás, a Magyar 
Geofizika főszerkesztője tájékoztatott a lap hely
zetéről. Az 1995-ös cikkszámot nem sikerült elérni, 
az akadémiai és ipari szférából kevés cikk érkezett. A 
szakcikkek m ellett sok egyéb inform áció is 
megjelenik a lapban, ezek közül ki kell emelni az 
ACZÉL Etelka által szerkesztett tudománytörténeti 
sorozatot, amellyel pályázati támogatást is sikerült 
elnyerni.

ORMOS Tamás k ö szö n e té t m ondott a fő- 
szerkesztőnek és TÓTH Lajos szerkesztőnek egész évi 
munkájukért.

PATTANTYÚS-Á. Miklós a jelenlegi szakértői 
engedélyek érvényességének lejárta utáni helyzetről 
érdeklődött, különösen azért, mert a jelentős kamarai 
tagdíj mellett a névjegyzékbe való felvétel sem olcsó, 
de lehet, hogy ezen felül még újabb terhet jelent majd 
a szakértői engedély.

Pattantyús-Á. Miklós sötét háttér előtt világos választ vár

MECSI József nem tudott végleges választ adni, 
mert a tagozatok még nem alakultak meg, remél
hetőleg júniusra tisztázódik a helyzet (június már 
közel van, de a tisztázódásnak még kevés jele látszik).

Miután több hozzászólás nem volt, ezután a 
közgyűlés az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság 
beszámolóját elfogadta.

NEMESI László, a M agyar Geofizikusokért 
Alapítvány Kuratóriumának elnöke a 8 éve működő 
Alapítvány eredményeit és gondjait ismertette. Ered
mény, hogy kamatból, a Magyar Geofizikusok 
Egyesületétől és magánszemélyektől — külön 
köszönet ezért KÉSMÁRKY István, NAGY Zoltán,

4 Magyar Geofizika 38. évf. 1. szám



UNGER Zoltán és VlNCZE Tamás tagtársainknak — 
összesen 3 677 790 Ft-ot kapott az Alapítvány. 
Szociális támogatásokra, a szeniorok rendezvényei
re, a legjobb szakcikkek jutalmazására és az Ifjú 
Szakemberek Ankétjának lebonyolítására és az ott 
kiosztott jutalmakra, vándorgyűlési részvétel támo
gatására és konferenciákon való részvétel költsé
geinek fedezésére, valamint bank- és adminisztráci
ós költségekre összesen 1617 404 Ft-ot adtak ki. A 
lehetőségeket elsősorban a 36 év alattiak nem hasz
nálták ki. A STEINER Ferenc könyvének kiadását 
támogató 250 000 Ft-ot a megjelenés csúszása miatt 
csak 1997-ben lehet átutalni.

Gondot jelent, hogy nincs hivatalos létminimum, 
erre pedig szociális támogatásnál szükség lenne. 
Ugyanakkor nem könnyű támogatásra szoruló tag
társaink felkutatása sem, ehhez NEMESI László 
segítséget kért. Nem könnyű a sokszor az utolsó 
pillanatban beérkező utazási támogatást kérő bead
ványok elbírálása. A kilenc kurátor öt városban él, 
elfoglalt emberek, a minden szempontot figyelembe 
vevő döntéshez idő kell. A kérelmeket feltételesen 
is be lehet adni: ha nem fogadják el a bejelentett 
előadást, akkor a megítélt támogatást nem lehet 
igénybe venni.

ORMOS Tamás a tagság nevében is köszönetét 
mondott a Kuratóriumnak áldozatos munkájáért.

Ezután következett a FERENCZY László, KISS 
Bertalan és PÁLYI András által előkészített és elő
zetesen minden tagtársunknak megküldött alapsza
bály-módosítási javaslatok vitája. A javaslatokat 
PÁLYI András terjesztette a közgyűlés elé. A hozzá
szólások két kérdéssel foglalkoztak. PATTANTYÚS- 
Á. Miklós a jogi tag kifejezés helyett a támogató 
megnevezést javasolta. PÁLYI András válaszában 
egyrészt tisztázta, hogy a jogi tag nem szavaz és 
nem is választható, a jogi tagság pedig nemzetkö
zileg is elfogadott fogalom. PERTIK Béla ezt kiegé
szítette azzal, hogy adózási szempontból is kedve
zőbb a jogi tagság. NAGY Zoltán felvetésére rövid 
vita alakult ki arról, hogy felesleges-e a rendes tag 
megjelölés, hiszen Egyesületünknek csak rendes 
ember lehet a tagja. A válaszok arra mutattak rá, 
hogy mind a hazai, mind a nemzetközi gyakorlatban 
elterjedt a rendes tag megnevezés.

A közgyűlés mind az előterjesztett alapszabály 
módosításokat, mind a rendes tag megnevezés 
megtartását elfogadta.

JESCH Aladár a Jelölő Bizottság történelmi lépé
sét ismertette, az Egyesület fennállása óta először 
— két úr társaságában — egy hölgyet is javasolt az 
alelnöki posztra. REZESSY Géza, a Szavazatszám
láló Bizottság elnöke azonnal közölte az eredményt 
is. A szétküldött 622 szavazólapból 190 érkezett

Jesch Aladár történelmi bejelentést tesz

vissza és HEGYBÍRÓ Zsuzsanna már az első fordu
lóban megkapta a megválasztásához szükséges 
50%+1 szavazatot.

A hivatalos eredményhirdetés után átalakult az 
elnökség. KÉSMÁRKY István alelnöki megbízatása 
lejárt és helyét HEGYBÍRÓ Zsuzsanna foglalta el. Az 
új alelnökre azonban még két feladat várt. Át kellett 
vennie ORMOS Tamástól a jókívánságokat és a vi
rágcsokrot és meg kellett tartania székfoglaló be
szédét.

Csoportkép, jobbról balra 
Hegybíró Zsuzsanna, a csokor, Ormos Tamás

Bevezetésként Nobel-díjjal ugyan még ki nem 
tüntetett, de kiemelkedő geofizikus kolléganőiről 
beszélt, a sértődések elkerülése végett nevek emlí
tése nélkül. Azt a reményét fejezte ki, hogy hetven
nyolc éves bányamérnök édesapjának arra a kérdé
sére, hogy hol folyik jelenleg geofizikai kutatás, a 
közeljövőben már vigasztalóbb választ tud adni. 
Megköszönte a támogató szavazatokat és megígér
te, úgy igyekszik majd dolgozni, hogy ne azok saj
nálkozzanak mandátuma lejártakor, akik rá szavaz
tak, hanem azok, akik nem így tettek.
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Ezután ORMOS Tamás, immár alelnökiként, a ki
tüntetéseket és jutalmakat adta át. Az indoklások és 
a kitüntetettek névsora:

„Ebben az évben két tagtársunk kap Renner Já
nos emlékérmet. Mivel az egyik kitüntetett, 
MÁRTON Péter szakmai tevékenységét az Egyed 
László, majd az Eötvös Loránd emlékérem átadása 
alkalmából már ismertettük, most csak azt soroljuk 
fel, mivel érdemelte ki ezt az újabb kitüntetést.

MÁRTON Péter az Egyesület delegáltjaként részt 
vett a Felsőoktatási Törvénytervezetet Véleménye
ző MTESZ Bizottságban. Megalakulása óta képvi
seli az Egyesületet a MTESZ Központi Oktatáspo
litikai Bizottságában. Két cikluson át az Általános 
Geofizikai Szakosztály elnöke volt. Jelenleg a Tu
dományos és Oktatási Bizottság elnöke.

A Renner János emlékérem másik kitüntetettje 
UJFALUSY Antal.

A MÓL Rt. Kutatási Művelési Mérnöki Irodájá
nak nyugdíjasa, a Magyar Geofizikusok Egyesüle
tének egyik alapító tagja. Egyesületünk megalaku
lásától — az 1956 és 1959 közötti kínai szénhidro
gén-kutató expedícióban eltöltött három évet kivéve 
— folyamatosan, rendkívül aktív módon vett részt 
annak munkájában.

Kezdetben az Iíjúsági Csoport egyik vezetője és 
így az akkori egyesületi választmány tagja. Az 
1960-as évek második felében a Nemzetközi Geofi
zikai Szimpóziumok szervezésében részt vevő ma
gyar delegált.

Tevékeny és rendkívül hasznos munkát végzett a 
máig emlékezetes és nagy nemzetközi elismerést 
kiváltó 1985. évi EAEG-konferencia szervezésében 
és lebonyolításában.

1970-től 1985-ig az Egyesület Számvizsgáló, ké
sőbb az ebből alakult Ellenőrző Bizottságát vezette. 
Kedves egyéniségével és hatékony kapcsolatte
remtő készségével rendkívül eredményesen tudta 
végezni töretlen lendülettel az egyesületi élet egyik 
talán legkevésbé látványos, de ugyanakkor nélkü
lözhetetlen feladatát.

Mint szakember, számos hazai és nemzetközi 
konferencia és szimpózium, valamint egyesületi 
rendezvény aktív előadójaként szerepelt.

Kiváló szakmai tudása és emberi adottságai ré
vén Egyesületünk tagsága körében nagy tekintély, 
megbecsülés és tisztelet övezi.

Tevékenységét Egyesületünk korábban Emlék
lappal és Tiszteleti tagsággal jutalmazta.

Az Emléklaphoz általában nem szoktunk in
doklást adni. Most azonban az Elnökség élt azzal 
az alapszabály biztosította lehetőséggel, hogy 
egyesületen kívüli személy is megkaphatja az 
Egyesület érdekében végzett tevékenysége elisme-

Ujfalusy Antal új szerepkörben nem szigorú ellenőrként, 
hanem kitüntetettként

réséül az Emléklapot. Úgy éreztük, ilyen esetben 
illő néhány szóval ismertetni, mi is volt ez a tevé
kenység.

Közismert, hogy Egyesületünk működése, a Ma
gyar Geofizika megjelentetése lehetetlen lenne jogi 
tagjaink anyagi támogatása nélkül. Az sem titok, 
hogy legnagyobb támogatónk a MÓL Rt. Tudjuk 
jól, hogy nagyon hosszú azon egyesületek, alapít
ványok listája, amelyek a MOL-hoz fordulnak se
gítségért. Abban, hogy a támogatottak valamivel 
rövidebb listáján a Magyar Geofizikusok Egyesü
lete már több éve szerepel, nagy szerepe van 
PERTIK Béla úrnak, akinek a közbenjárása nélkül 
— bármily megalapozott is kérésünk — sokkal 
kisebb esélyünk lenne az Egyesületünk működését 
és a Magyar Geofizika kiadását lehetővé tevő jogi 
tagdíjra. Ezt az Egyesület érdekében végzett tevé
kenységet ismerjük el az Emléklappal.

Pertik Béla átveszi az Emléklapot

Sokszor minden magyarázatnál világosabb egy 
hasonlat, így HALMAI Jánosról elég lenne annyit 
mondani: О a Magyarhoni Földtani Társulat
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FERENCZY Lászlója. Ebben a minőségében a két 
egyesület számos közös rendezvényének előkészíté
sében, lebonyolításában vett részt és jelentősen hoz
zájárult azok sikeréhez. Úgy hallottuk, hogy már nem 
főtitkár a Társulatban, a kapcsolat azonban nem sza
kad meg, hiszen az iíjú szakemberek rövidesen sorra 
kerülő ankétján ő lesz a geológiát képviselő zsűritag. 
Az Emléklapot azonban eddigi tevékenysége elisme
réséül, nem pedig lekenyerezésül kapja.

A Tudományos és Oktatási Bizottság 1996 leg
jobb elméleti cikkének KIS Márta: Geofizikai ada
tok globális optimalizációja a simulated annealing 
módszer alkalmazásával című cikkét találta, amely 
a Magyar Geofizika 37. évfolyamának 3. számában 
jelent meg.

A módszert szeizmikus refrakciós és vertikális 
elektromos szondázási adatokra alkalmazta. Meg
mutatta, hogy a refrakciós esetben az eredmény 
független a kiindulási modelltől, továbbá hogy a 
geoelektromos esetben az ekvivalencia problémája 
feloldható együttes inverzió alkalmazásával, végül 
hogy az Li-normán alapuló objektív függvény mi
nimalizálásával kiugró adatokat tartalmazó adat- 
rendszerből is előállítható a helyes megoldás, míg 
az L2-normával dolgozva nem.

Ormos Tamás átadta, Kis Márta megkapta

1996 legjobb gyakorlati cikke TAKÁCS Ernő: Az 
észlelési távolságtól függő amplitúdók analízise 
(AVO) és a hazai alkalmazás lehetőségei című 
munkája, mely a Magyar Geofizika 37. évfo
lyamának 3. számában jelent meg.

A szerző irodalmi tanulmányai alapján először a 
kőzetfizikai alapokat, majd a módszert mint gázindi
kátort ismerteti. Ezután áttekinti magát az AVO ana
lízist és a vele szemben támasztott követelményeket. 
Az AVO modellezésről és attribútum szelvényekről 
szóló részt egy hazai példa ismertetése követi. Az 
összefoglalásban a sikeres külföldi eset-

tanulmányokra utalva megállapítja, hpgy az AVO 
analízis körültekintő alkalmazása eredményeket hoz
hat a hazai szénhidrogén-kutatás területén is.

Emléklapot kapott még: BARANYI Péter, BONCZ 
László, KERESZTES N. Tiborné és LŐRINCZNÉ 
Á b r a h á m  Katalin.

Egyesületi jutalomban részesül: BARANYAI Pál, 
B o d r i Bertalan, CZIPÓ László, JÁNVÁRINÉ KÁN
TOR Ilona, Lá sz l ó  Csaba, MlLÁNKOVICH 
Andrásné, MÓDLY Lászlóné, PETHŐ Gábor, 
TÖRKÖLY József és VÁRHEGYI András.

A kitüntetések átadását egy, az alapszabályban 
nem szereplő, de mégis évente — jogosan — 
megismétlődő esemény követte, az elnökből alel- 
nökké lett ORMOS Tamás köszönetét mondott 
BELLÉR Évának és SZIKORA Hildának egész évi 
munkájukért.

Mielőtt az új elnök, PÁLYI András, immár elnök
ként, bezárta volna a közgyűlést, szólásra jelentke
zett POSGAY Károly. Szükségesnek érezte, hogy 
megemlékezzék STEGENA Lajos munkásságáról és 
javasolta, új iránti fogékonyságát állítsuk példaké
pül a fiatal kutatók elé, mégpedig azzal, hogy az 
Egyesület egy Stegena Lajos emlékérmet alapít 
fiatal kutatók számára.

Posgay Károly Stegena Lajosról beszél

ORMOS Tamás megköszönte a méltató szavakat 
és a javaslatot, majd reményét fejezte ki, hogy nem 
vált méltatlanná az alelnökké választásakor belé 
helyezett bizalomra és vállalta, hogy tisztségtől 
függetlenül is az Egyesület rendelkezésére áll.

PÁLYI András elnökként először a múltra tekin
tett vissza, amely a jelenlegi kiegyensúlyozott 
egyesületi élet alapját teremtette meg, majd a kö
zelebbi és távolabbi jövő teendői közül emelte ki a 
legfontosabbakat. Rövidesen sor kerül az Iíjú Szak
emberek Ankétjára, majd a soproni vándorgyűlés 
lesz a következő jelentős hazai esemény. Közben
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Pályi András visszatekint és 
jövőbe mutat

pedig nemzetközi események követik egymást és 
fontos lenne nemcsak részt venni ezeken, hanem 
nemzetközi egyesületek tagjaivá is válni. A kama
rák és a szakértői engedélyek kérdése még sok 
munkát fog adni. Megköszönte tagtársainknak a 
részvételt, majd a közgyűlést bezárta.

Ketten a résztvevők közül, 
Ádám Oszkár és Müller Pál

A geofizika és a közgyűlés helykereséséhez 
csatlakozott a baráti vacsora is. A résztvevők túl
nyomó részének ismeretlen Columbus étteremben 
töltöttek el tagtársaink néhány kellemes órát.

Verő László

A MAGYAR GEOFIZIKUSOKÉRT ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK 
BESZÁMOLÓJA AZ 1996. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL ÉS AZ 1997. ÉVI TERVEKRŐL

Kedves Kollégák!

Alapítványunk fennállásának nyolcadik évét 
kezdi meg. Mint tudják, 1990. április 6-án döntött 
egyesületünk Elnöksége az Alapítvány létrehozá
sáról. A 300 000 Ft-os alaptőke mára 15 millióra 
gyarapodott. Az első években még a természetes 
és jogi személyek adományai Voltak a legjelentő
sebb tételek a növekményben, de ma a kamatbe
vételek ezt közel egy nagyságrenddel múlják felül. 
Az okok is közismertek. Egyrészről a támogatások 
csökkenése a geofizikusokat foglalkoztató intéz
mények elszegényedésével magyarázható, más
részről azzal a törvénnyel, amely az állami intéz
mények számára megtiltotta az alapítványok tá
mogatását. A mérleg másik serpenyőjében viszont 
a magas infláció és az ezzel összefüggő magas 
kamatok említhetők.

Az 1996. évi bevételeink a fentiekkel összhang
ban a következőképp alakultak:

Kamatbevételek: 3 285 790 Ft
MGE: 300 000 Ft
Magánszemélyek: 92 000 Ft
Összesen: 3 677 790 Ft
A támogatást ezúton is szeretnénk megköszönni 

mind a Magyar Geofizikusok Egyesületének, mind

UNGER Zoltán, dr. KÉSMÁRKY István, NAGY Zoltán 
és VlNCZE Tamás tagtársainknak.

Az alapító okirat szerint az ott rögzített célokra 
felhasználható összeg az alaptőke hozadéka. Mint 
az előző évi beszámolóból ellenőrizhetik, ez az 
1996. évre 3,1 millió forint volt. Ennek felhasználá
sát tervezte meg első ülésén az egy éve választott 
Kuratórium. A tervezett teljes összegre azonban 
nem volt igény. Elsősorban a 36 éven aluli kollégák 
nem jelentkeztek, hogy támogassuk a továbbfejlő
désüket szolgáló képzések, tanulmányutak, konfe
renciák költségeit. A szociális támogatásokra, sze
niorok rendezvényeire, a magyar szakmai folyóira
tokban megjelenő legjobb cikkek támogatására és 
az ifjúsági ankét támogatására szánt összegeket a 
tervezett célokra igénybe vették.

Az 1996. évi kiadások tételesen:
Ifjú Szakemberek Ankétja: 102 000 Ft
Vándorgyűlés (3 iíjú kolléga): 45 000 Ft
Szenior rendezvények: 154 409 Ft
Szociális támogatás: 795 000 Ft
Tanulmányok díjazása: 50 000 Ft
Konferenciaköltségek: 358 890 Ft
Bankköltségek: 2 579 Ft
Működési költség, adminisztráció: 109 526 Ft 
Összes kiadás 1996-ban: 1 617 404 Ft
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