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A nyári szünet előtti ülésen mind a kilenc tervezett napi
rendi pontot sikerült megtárgyalni, ha nem is a meghívóban 
feltüntetett sorrendben.
1. A pécsi vándorgyűlés előkészítéséről Bellér Éva, Pályi 

András és Szűcs István számolt be. Amit akkor még nem 
tudtunk, de időközben egyértelművé vált: mind a szakmai 
programot, mind a résztvevők számát tekintve sikeres ren
dezvényre számíthatunk.

2. Alapszabályunk módosítását az teszi szükségessé, hogy a 
közhasznúvá válásnak vannak olyan formai követelményei, 
amelyeknek még az áprilisi közgyűlés«! elfogadott változat 
sem tesz eleget. Ezért kell a vándorgyűlés ideje alatt rend
kívüli közgyűlést tartanunk, talán először Egyesületünk 
történetében. A bíróság igényeit remélhetőleg már kielégítő 
fogalmazás — szakértőkkel való megbeszélés alapján — 
dr. Ferencz Lujza és Hegybíró Zsuzsanna munkája.

3. A Magyar Geofizika és a Kőolaj és Földgáz szerkesztőinek 
megbeszélése után az Elnökség felhatalmazásával elnö
künk — Ősz Árpáddal közösen — levélben fordult dr. 
Magyari Dániel vezérigazgató-helyetteshez a lapok támo
gatásának ügyében. Reméljük, hogy a pénzügyi nehézsé
gek leküzdése mellett a közös munka szakmai színvonal 
emelkedést is fog jelenteni.

4. A lipcsei EAGE-konferencián volt néhány, Egyesületünket 
közvetlenül is érintő esemény, például a közös közép
európai folyóirat kiadásával kapcsolatos megbeszélés vagy

a társult egyesületek találkozója. A közös lap kiadása most 
már csak 1999-ben képzelhető el, viszont Eötvös Loránd 
válogatott cikkeinek reprint kiadása megjelent és mivel ez a 
könyv része az 1999-től kiadandó Eötvös-díjnak, egy pél
dányt hivatalosan is átadtunk az EAGE könyvtárának.

5. Az 1999-es EEGS (Environmental and Engineering 
Geophysical Society) konferencia szervezése felgyorsult, 
Törös Endre egyrészt az eddig megtett lépéseket, máa-észt 
a közeljövő teendőit ismertette.

6. A MTESZ alapszabályának módosításáról és a jubileumi 
ülésről Hegybíró Zsuzsannától és Verő Lászlótól kapott 
rövid beszámolót az Elnökség.

7. A Stegena Lajos emléküléssel kapcsolatban az Elnökség 
felkérte Cserepes Lászlót, hogy szeptember 8-ra, a követ
kező ülésre készítse el a programot.

8. Csak emlékeztetőül hangzott el, hogy a körülmények válto
zása miatt felül kell vizsgálnunk az Egyesület jutalmazási 
rendszerét, mégpedig az év vége előtt.

9. A Rövid információk cím alatt összefoglalt sokféle tudni
való és teendő ismertetése valóban rövidre sikerült, hiszen 
az idő már nagyon előre haladt, mire ezek sorra kerültek. 
Amennyiben tagtársaink közül bárki részletesebben szeret

né megismerni az Elnökség munkáját, az üléseken elhangzot
takat, mindenkinek rendelkezésére áll a hangfelvétel alapján 
készített jegyzőkönyv az Egyesület Titkárságán.
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Kötelességünk, de az illendőség is úgy kívánja, hogy el
számoljunk azzal a 213 778 Ft-tal, amelyet tagtársainktól 
vagy más támogatóinktól 1997-ben kaptunk. Ekkor volt 
először lehetőség arra, hogy személyi jövedelemadónk 1%- 
áról rendelkezzünk és az APEH — miután a megfelelő 
igazolásokat beszereztük — a fenti összeget utalta át Egye
sületünknek. Az Elnökség megvitatta, milyen célra fordít
suk ezt a támogatást és úgy döntött, hogy a felmerült lehe
tőségek közül fiatal kollégáink szakmai fejlődésének előse
gítése a legfontosabb. Ezért az ifjú szakemberek Kecske
méten megrendezett ankétján tizenhét egyetemi hallgató és 
doktorandusz — 12 Miskolcról, 4 Budapestről és 1 Sop
ronból — teljesen ingyenesen vehetett részt. Az, hogy jól 
sáfárkodtunk-e ezzel az adománnyal és a támogatottak jól 
éltek-e a lehetőséggel, majd a jövő dönti el, azt azonban

nyugodt szívvel állíthatjuk, hogy az ankét színvonala ma
gas volt. Kérjük tagtársainkat, hogy mondjanak véleményt, 
jól használtuk-e fel ezt az 1%-ot vagy a jövőben inkább 
fordítsuk másra.

1998-ban már kétszer 1%-ról rendelkezhettünk. Szeptem
ber elejéi kaptuk meg az élesítést, hogy idén 160 869 Ft-ot 
kaptunk. Reméljük, hogy ez a csökkenés nem rendíti meg 
Egyesületünk anyagi helyzetét, mégis, jelzésként kell te
kintenünk. Idéi is fel kellett volna hívnunk tagtársaink 
figyelmét «те a lehetőségre és egyben kérni támogatásukat. 
Bízunk abban, hogy 1999-ben nem fognak kedvezőtlen 
irányban változni az adózási szabályok és megfelelő időben 
mi ismét kén i fogjuk tagtársainkat, rendelkezzenek sze
mélyi jövedelemadójuk 1%-áról Egyesületünk javára.

Verő László

Magyar Geofizika 39. évf. 2. szám 33


