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A MGE 2003. évi rendes közgyűlését a MTESZ Budai 
Konferenciaközpontjában tartotta meg. A közgyűlés az 
eredetileg meghirdetett 13 óra 30 perces időpontban hatá
rozatképtelen volt. A kitűzött következő időpontban a köz
gyűlés, az Alapszabály értelmében, a megjelentek számától 
függetlenül (jelenléti ív szerint 78 résztvevő jelent meg), 
már határozatképes volt.

Bodoky  Tamás, az MGE elnöke vezette le a közgyű
lést, amelyet 14 órakor nyitott meg.

Pályi András és Bodoky Tamás az elnöki asztalnál

Köszöntötte a megjelent a vendégeket — Z ettner Ta
más urat, a MTESZ elnökét, A m brÓZY Pál urat, a Magyar 
Meteorológiai Társaság elnökét, BREZSNYÁNSZKY Károly 
urat, a Magyarhoni Földtani Társulat elnökét. Köszöntötte

Zettner Tamás, a MTESZ elnöke köszönti a közgyűlést

a megjelent tagtársakat, a jogi tagok és támogató szerveze
tek jelenlévő képviselőit. Bejelentette, hogy külföldi útja 
miatt hivatalos kimentését kérte Ábele Ferenc és TÓTH 
József alelnök. Felkérte a közgyűlésen rögzített hanganyag

felhasználásával összeállítandó emlékeztető készítésére 
BellÉR Éva ügyvezető titkárt, az emlékeztető hitelesítésére 
Gadó  Károly és Regős Ferenc tagtársakat. Ezt követően 
feltette a kérdést, hogy a közgyűlési Meghívóban ismerte
tett napirendhez van-e a jelenlévőknek módosítási javasla
ta. A közgyűlés az előzetesen meghirdetett napirendi pon
tokat egyhangúlag elfogadta.

Az idő közben elhunyt tagtársakról — CSAPÓ Gábor, 
C serepes László, H ajdú  József, Jerm endy  Zoltán, K léri 
István, N agy  Magdolna, Petrovics Ilona, T andari 
Istvánné —, akiknek nekrológja már megjelent a Magyar 
Geofizika hasábjain, néma felállással emlékezett meg a 
közgyűlés.

Brezsnyánszky Károly, az MFT elnöke

Ambrózy Pál, az MMT elnöke

Ezt követően Bodoky  Tamás elnök felolvasta Tóth  Jó 
zsef leköszönő alelnöknek a közgyűléshez írt alábbi leve
lét:
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„Tisztelt Közgyűlés, Kedves Kollégák!
A mai nappal lejár hároméves megbízatásom. Sajnos a 

közgyűlésen személyesen nem lehetek jelen, így ezúton 
szeretném megköszönni azt a bizalmat és támogatást, amit 
munkámhoz kaptam.

Elnöki ciklusom során az Egyesület működőképességé
nek megőrzését és szakmai tevékenységének javítását tűz
tem ki célul magam elé.

Előbbi maradéktalanul megvalósult, az Egyesület 
gazdálkodása stabil, működése hosszú távon biztosított.

A szakmai megújulás azonban nem rövid távú folyamat, 
ennek első lépése hosszú előkészítő munka után a mostani 
közgyűlésen az alapszabály módosításával, a szervezeti 
keretek megteremtésével valósulhat meg.

Kérek mindenkit, szavazatával támogassa az elnökség 
javaslatait.

A közgyűlésnek jó munkát, a baráti vacsorán mindenki
nek jó szórakozást kívánok.

Tóth József 
leköszönő alelnök”

A MTESZ elnöke, Zettner  Tamás — egyéb fontos el
foglaltságaira tekintettel — kért elsőként szót. Örömmel 
vette tudomásul, hogy a beszámolóból az derül ki: az egye
sület működése stabil, a kb. 700 fős taglétszám is változat
lan. Beszámolt arról, hogy mint MTESZ-elnök kiválóan 
érti és azonosulni tud az egyesületi élet minden gondjával 
és örömével, hiszen mint az Energiagazdálkodási Tudomá
nyos Egyesület egykori elnöke, egy működőképes egyesü
letet adott át, ahol örökös tiszteletbeli elnöknek választot
ták.

A MTESZ nagyon nehéz helyzetben volt és van, magas 
szintű szakmai tekintélye azonban változatlan Röviden 
vázolta a MTESZ tevékenységét, amely természetesen az 
egyesületek munkájára épül. Tájékoztatott néhány ese
ményről, többek között arról, hogy az Országgyűlés Civil 
Társadalmi Szervezetek Bizottsága kihelyezett ülését a 
MTESZ-ben tartotta, amelynek napirendi pontja a MTESZ 
támogatása volt. További olyan együttműködési terveket 
ismertetett, amelyek előkészítésén dolgoznak. Kérte az 
egyesület tagságát, hogy továbbra is támogassák a szövet
ség célkitűzéseit. Vázolta a vagyongazdálkodási programot 
és a MTESZ belső szervezetének átalakítási tervét, vala
mint bejelentette, hogy létrehozták a Reálértelmiségi Taná
csot, mely 16 szervezetből áll, és amelynek soros elnöke a 
MTESZ elnöke.

A közgyűlés első napirendi pontjaként az egyesület 
2002. évi tevékenységéről készült írásos beszámoló szóbeli 
kiegészítéseként PÁLYI András titkár adott tájékoztatást.

Beszámolójában hangsúlyozta, hogy az elmúlt időszak
ban gyakorlatilag ugyanazok a folyamatok játszódtak le, 
mint a korábbi esztendőkben is. A szakterület hátterét ké
pező jelentős gazdasági és társadalmi erőt felmutató bányá
szati szektorok — például a bauxitipar, vagy a különböző 
szénbányák — erősen meggyengültek vagy megszűntek, 
csökkentve ezzel a munkát adó és a szakmai munkát igény
lő szervezetek körét.

Az egyesület elnöksége ennek ellenére a szakmai to
vábbélést tekintette fő feladatának. A korábban évente 
megrendezett Vándorgyűlés — mint legrangosabb hazai 
rendezvényünk — támogatási gondok miatt veszélybe

került. Főrendezőként csak háromévente tudjuk megren
dezni. Ugyanakkor a hazai szakmai bemutatkozási lehető
ség erősen felértékelődött, miután erőteljesen korlátozódik 
a rangos nemzetközi szimpóziumokon való részvétel. A 
vándorgyűlések kiesése szakmai vákuumot hozott létre, 
amelyet pótolni kell. Erre próbáltunk az elmúlt esztendőben 
erőfeszítéseket tenni. Területi szervezeteink, szakosztálya
ink szerveztek ankétokat, mint ahogy ez az írásos beszámo
lóból is kitűnik. Továbbra is ilyen formában kívánjuk 
szakmai életünket erősíteni.

Külföldi kap
csolataink is bővül
tek, hiszen teljes 
jogú tagként belép
tünk a Balkán Geo
fizikai Társulatba. 
Ennek a szervezetnek 
évente van nagy- 
rendezvénye vala
melyik országban, 
így megvan annak a 
lehetősége, hogy va
lamikor hazánkra is 
sor fog kerülni. 

Sikerült egy 
újabb fórumot nyitnunk, mégpedig az Eötvös Loránd Tu
dományegyetem Geofizikai Tanszékének segítségével az 
Egyed Szemináriumok rendszerét, amely kéthavonta kerül 
megrendezésre hazai vagy külföldi előadók közreműködé
sével.

A fentiek után néhány statisztikai adat felsorolása kö
vetkezett a tagság összetételével kapcsolatban (660 fizető 
tag, Budapest-vidék megoszlása, férfiak, nők, nyugdíjasok 
száma, szakosztályok taglétszáma). A statisztikai adatok 
alátámasztják, hogy a budapestieknek is kellene területi 
csoportot létrehozni. Ez a terv egy későbbi napirendi pont
ban kerül ismertetésre.

A bizottsági munkát bemutató írásos anyagot kiegészít
ve külön kiemelte a Szeniorok Bizottságának és vezetőjé
nek, A czÉL Etelkának sikeres tevékenységét.

A titkári kiegészítés megállapította, hogy az Ifjúsági Bi
zottság munkája külön öröm és színfolt az egyesületi élet
ben. Az ifjúság aránya évről évre nő és ebben nagy szerepe 
van az évenkénti ankétoknak, ami lehetőség a fiatal szak
embereknek nemcsak a szakmai, hanem az egyesületi élet 
megismerésére is. Az idén március 21-22-én került sor 
Dobogókőn a rendezvényre, amelyen 87 résztvevő volt, 29 
elméleti, 14 gyakorlati és 10 poszter előadás hangzott el. Itt 
jegyezte meg, hogy ezt a rendezvényt évek óta a Magyar
honi Földtani Társulattal közösen szervezzük.

A gazdálkodásra térve kihangsúlyozta, hogy gazdálko
dásunk szerény, de pozitív eredménnyel zárult. Több évre 
elegendő tartalékunk van. A kamatlábak csökkenése miatt 
azonban a banki kamatok összessége — mint bevételi for
rás — évről évre csökken. Gazdálkodásunk takarékos. 
Gazdasági helyzetünk javítása érdekében marad tehát a 
bevételek arányának növelése. Jogi tagjainkon kívül van
nak olyan szervezetek is, akik jelentős összegekkel támo
gatják egyesületünket, amelyért ezúton mondott köszöne
tét. Felhívta a tagok figyelmét, hogy akinek lehetősége van, 
az támogassa az egyesületet, akár rendezvényen való rész
vétellel is. (A mérleg szerinti tényszámok az MGE irattárá-
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ban találhatók és lapunkban, a Magyar Geofizikában is 
megjelennek.)

Az írásos beszámolóban bejelentett kezdeményezést — 
azok az OTKA témák, amelyek jelentős összegekkel ren
delkeznek és publikációs kötelezettségük is van, támogat
hatnák a Magyar Geofizikát — örömmel üdvözölte és 
követendőnek ajánlotta. Véleménye szerint az ilyen önte
vékeny kezdeményezések, a saját magunkon való segítés 
gondolata az egyik legjobb mód a nehézségek sikeres le
küzdésére.

Kitért az elnökség tagdíjemelési javaslatára, amely sze
rint 2004-től a tagsági díj aktív tagok részére 3000 Ft/év, 
nyugdíjasok és diákok részére 1000 Ft/év lenne. Tagjaink 
az éves tagdíj fejében negyedévenként kapják továbbra is 
a megjelenő lap számait. A tagdíjemelés szükségességét 
és mértékét szemléltetve elmondta, hogy még az emelt 
szintű tagdíj sem tudja fedezni a lap éves szintű kiadási 
költségeit.

Végezetül arról adott tájékoztatást, hogy jövőre lesz 
Egyesületünk 50 éves. Ennek megünneplésére az elnök
ség egy bizottságot hozott létre Ba r á t h  István elnökle
tével, amely már nagy erővel megkezdte munkáját. Ki
emelte M o ln á r  Károly és N agy  Zoltán előkészítési 
tevékenységét, amely egy tervezett könyv kiadására 
irányul. A jubileumi közgyűlés tervezett helyszíne a 
Kossuth téri MTESZ-székház, időpontja az Egyesület 
alapításának napja. Kérte a tagtársakat, hogy fényképek
kel, egyéb tárgyi és szóbeli emlékekkel támogassák a 
bizottság, és vezetőjének, B a r á th  Istvánnak a munká
ját. A titkár szóbeli beszámolóját köszönetnyilvánítá
sokkal fejezte be.

Ezt követően felolvasta, az előzetesen postán, az írásbeli 
beszámolóval együtt kiküldött közhasznúsági jelentést, 
amelyet teljes terjedelemben közlünk.

A Magyar Geofizikusok Egyesülete 2002. évi 
közhasznúsági jelentése

A jelentést az 1997. évi CLVI. törvény 19. §-ban meg
határozott tartalmi követelmények alapján állítottuk össze.

Számviteli beszámoló

A kiadásaink közül azokat a tételeket soroljuk ide, ame
lyek az Egyesület által a cél szerinti tevékenysége kereté
ben nyújtott pénzbeli juttatásokkal kapcsolhatók össze. 
Ezek a következők voltak:
— az Egyesület által alapított kitüntetések díjai 396 355 Ft
— lapkiadásra fordított összeg 1 512 000 Ft

Kimutatás a kapott támogatásokról

A bevételek között szereplő támogatás:
— MTESZ-től kapott költségvetési támogatás 346 108 Ft
— Széchenyi pályázat (beruházás) 297 500 Ft
— El Paso Magyarország Kft. általános célú egyesületi

támogatás 500 000 Ft
— Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma támogatása

157 040 Ft
A támogatók mindegyikétől egy adott cél megvalósítása, 

vagy az Egyesületnek az Alapszabályában rögzített tevé
kenysége működési költségeihez való hozzájárulásként 
kaptuk a fenti összegeket. A támogatásokat a kijelölt célok 
elérése érdekében használtuk fel.

Kimutatás a vezető tisztségviselők juttatásairól

A vezető tisztségviselők juttatásban nem részesültek.

Beszámoló a közhasznú tevékenységről

Az elmúlt évek tevékenységéhez hasonlóan az Alapsza
bályban rögzített közhasznú tevékenységek jelentették a 
2002. évi működés lényegét. Vállalkozási tevékenységünk 
nem volt.

Az éves gazdálkodás során az Egyesület minden számlá
ját határidőre fizetni tudta, készpénzforgalmában fennaka
dás nem volt. A beszámoló kiegészítő melléklete részeként 
a cash-flow kimutatást is elkészítettük. A pénzeszközök 
változása a főkönyvi adatokkal egyezést mutat.

Az MGE elnöksége

Bodoky Tamás levezető elnök kérte és kapta meg a köz
gyűlés egyetértését ahhoz, hogy az összes beszámoló elhang
zása után kerüljön sor azok megvitatására, és elfogadására.

Kimutatás a cél szerinti juttatásokról

Elkészítettük az egyszerűsített éves beszámolót, amit a 
rendelet szerint az Egyesületünk lapjában jelentetünk meg.

A költségvetési támogatás felhasználása

A MTESZ-től kapott 346 108 Ft költségvetési támogatás 
a működési költségekbe épült be. A támogatói célnak meg
felelően a társegyesületekkel közösen rendezett szakmai 
programok költségeit fedezte.

Kimutatás a vagyon felhasználásáról

A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás a mér
leg forrás oldalának a 8/96. Korm. Rendelet szerinti tagolá
sát jelenti. A források az Egyesület vagyonának az eredetét 
mutatják, így az 1991. december 31-i állapothoz képest 
(rendeletileg megállapított alapítói vagyon) a saját tőke — 
a tárgyévi eredmény kis mértékű növekedése mellett az 
előző évek szintjén maradt.

A titkári beszámolót követően hangzott el a Felügyelő 
Bizottság jelentése, MOLNÁR Károly bizottsági elnök elő
adásában.

Molnár Károly

Tájékoztatta a 
közgyűlést, hogy a 
bizottság az Alap
szabály szerinti 
éves, teljes körű 
ellenőrzését március 
13-án elvégezte. 
Ekkor már rendel
kezésre álltak az 
előző évi gazdálko
dás számadatai. A 
vizsgálat kiterjedt a 
közhasznúsági tevé
kenységre, a vagyo
ni eszközök jog
szabály szerinti fel-
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használására, valamint a gazdálkodás szabályosságára és a 
pénzügyi helyzet stabilitására. Ezen időpontig elkészült a 
2003. évi gazdálkodási terv is, valamint a közhasznúsági 
jelentéshez szükséges adatok kigyűjtése. Jelentésüket eljut
tatták az Egyesület elnöksége részére. A számviteli beszá

moló részeként elkészült mérleget és eredménykimutatást 
(előírás szerint) mellékelten bemutatjuk.
а?«чс-8 5.Ч' . Magyar Geofizikusok Egyesülete

; ío2? Budapest, Fő utca 68.

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ 
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Összegezve: az Egyesület megfelelt az Alapszabályban 
kitűzött céloknak, közhasznú tevékenységek jelentették a
2002. évi működés lényegét. Vállalkozási tevékenységet az 
egyesület az elmúlt évben nem folytatott.

A közgyűlésen a későbbiekben előterjesztendő 2003. évi 
tervvel kapcsolatban kifejtette, hogy az elmúlt évhez hason
lóan nincs pozitív eredmény tervezve. A jól megbecsülhető 
működési költségek várhatóan meghaladják a tervezhető 
bevételeket. A működési költségek alig csökkenthetők to
vább, a bevételek is eléggé behatároltak. A kamatbevételek 
várható csökkenése még inkább azt támasztja alá, hogy a 
terv a valós körülményekre alapozott. Ebből következően a
2003. évi működésünk pénzügyileg megoldható, szerencsés 
esetben kisebb költségvetési hiány is elképzelhető. Jogsza
bálysértés, mulasztás az elmúlt évben nem történt. Előzőek
ben beszámoltak alapján a Felügyelő Bizottság javasolta a

közgyűlésnek, hogy a 
beszámolót, a közhasz
núsági jelentést és a
2003. évi költségvetési 
tervet fogadja el.

Következő napirendi 
pontként BODOKY 
Tamás levezető elnök 
felkérte N em esi Lász
lót, a Magyar Geofizi
kusokért Alapítvány 
kuratóriumának elnö-

Nemesi László két beszámolója meg-
tartására.

A Magyar Geofizikusokért Alapítvány 2002. évi 
közhasznúsági jelentése

A jelentést az 1997. évi CLVI. törvény 19. §-ban meg
határozott tartalmi követelmények alapján állítottuk össze.

Számviteli beszámoló

Elkészítettük az egyszerűsített éves beszámolót, amit a 
Magyar Geofizikusok Egyesületének lapjában, a Magyar
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A költségvetési támogatás felhasználása

Alapítványunk költségvetési támogatásban nem 
részesült.

Kimutatás a vagyon felhasználásáról

A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás a mér
leg forrás oldalának a 8/1996. (I. 24.) sz. kormányrendelet 
szerinti tagolását jelenti. A források az alapításkor, 1990 
áprilisában 300 ezer forintot tettek ki. Ez a támogatások és 
kamatok révén, a cél szerinti juttatások ellenére is a mellé
kelt mérleg szerint 1997-ig növekedett, majd néhány évig 
stagnált, és újabb támogatások hiányában — a banki kama
tok csökkenésének következtében is — 2000-től csökken. 
Mint a kimutatásból is látható, ez a csökkenés 2001-ben 
656 E Ft, 2002-ben 2 328 E Ft volt és 2002 végén az alap
tőke összege 13 272 E Ft.

Kimutatás a cél szerinti juttatásokról

Kimutatás a kapott támogatásról

2002 volt az Alapítvány történetében az első év, amikor 
semmilyen támogatást nem kapott. (A Háromkő Bt. jelezte 
támogatási szándékát, a pénzt át is utalta, azonban ez az 
Alapítvány számláján csak 2003 januárjában jelent meg).
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A vezető tisztségviselők semmilyen juttatásban nem ré
szesültek.

Kimutatás a vezető tisztségviselők juttatásáról

Beszámoló a közhasznú tevékenységről

Alapítványunknak vállalkozói tevékenysége nem volt.
Az Alapító Okiratunkban foglaltaknak megfelelően köz

hasznú tevékenységünk lényege (hasonlóan a korábbi 
évekhez) 2002-ben is néhány alapvető tevékenységre korlá
tozható. Legjelentősebb kiadásunk szociális (egyre több
ször temetkezési) segélyek folyósítását jelenti olyan (több
nyire nyugdíjas) kollégáknak, akiknek alacsony nyugdíjuk 
a napi rezsi, gyógyszer, és élelmezési kiadásaikat is alig fe
dezi. A rendkívüli események, egy kórházi ápolás, egy fű
tőberendezés meghibásodása, egy haláleset megoldhatat
lan problémákat jelentenek.

A másik legjelentősebb kiadás olyan tehetséges, 36 éven 
aluli kollégák támogatása (ösztöndíj), akiknek előadását 
külföldi konferenciák szervezőbizottsága elfogadta, de 
egyetemük, állami intézményük nem tudja biztosítani a 
részvételi díjat, az utazási költséget.

A szakmai képzések érdekében 2002-ben geofizikai 
egyetemi tankönyv kiadását is támogattuk, továbbá támo
gattuk a Geofizikusok Egyesületének Ifjúsági Ankétjét, a 
Miskolci Egyetem kulturális rendezvényeit, a nyugdíjas 
geofizikusok szakmai kirándulását és kulturális rendezvé
nyét.

Az éves gazdálkodás során minden számlánkat határidő
re kifizettük, a készpénzforgalomban fennakadás nem volt.

a Magyar Geofizikusokért Alapítvány 
kuratóriuma 

Nemesi László

Ezt követően 
JÁNVÁRI János az 
Alapítvány Fel
ügyelő Bizottságá
nak elnökeként szá
molt be munkájuk
ról. Megállapította, 
hogy a beszámoló 
nagyon alapos, a 
gazdálkodásra vo
natkozó adatok he
lyesek. A közhasz
núsági tevékenysé
geire tekintettel a 

Já n v á ri János kuratórium az el
múlt évben 127 000Ft-tal többet költött, mint a tervezett 
összeg volt, ennek köszönhető a jelenlegi negatív ered
mény. A 2003. évi gazdálkodás terve hasonló az előző 
évihez. A bevételek várhatóan alig fognak növekedni, hi
szen a kamatbevételek csökkennek, az Egyesület pedig 
nem tudja támogatni az Alapítványt. Véleménye szerint 
kétmillió forint negatív eredmény várható. Az Alapítvány 
pénze az elmúlt évek kamataiból gyűlt össze. A mostani 
terv reális, de előbb-utóbb beleütközünk abba az alapítói 
szándékba, miszerint nem lehet ilyen méretekben a pénze
ket felhasználni, hacsak nem változtatja meg az alapító a 
szándékát. A kamatok fogytával sajnos megjelenik az a 
korlát, ami szerint csak a kamatok használhatók fel, hogyha

az alapító nem ad felmentést. Ez utóbbiakat azonban csak 
figyelem felkeltésnek szánta, és kérte a közgyűlést, hogy a 
kuratórium beszámolóját fogadja el.

Bodoky  Tamás elnök m egköszönve a beszámolókat, 
kérte a hozzászólásokat.

BREZSNYÁNSZKY Károly a Magyarhoni Földtani Társu
lat elnökeként üdvözölte a megjelenteket és a két egyesület 
együttműködéséről, közös rendezvényeiről adott tájékozta
tást. Megköszönte az Alapítvány támogatását a Körössy- 
anyag megjelentetéséhez. A Társulat március 19-én tartotta 
tisztújító közgyűlését. Ő mint az MFT elnöke változatlanul 
3 évre kapta megbízatását, társelnökök dr. D udich  Endre 
és dr. C sászár  Géza, az új főtitkár pedig dr. Szabó  Csaba, 
titkár Falus György doktorandusz lett.

T úrái Endre

B aráth  István

Következő hoz
zászólóként Kiss 
Bertalan hívta fel a 
figyelmet az idei 

vándorgyűlésre, 
amelyet a főszerve
ző Magyar Geofizi
kusok Egyesülete 
nemzetközivé pró
bál tervezni, hely
színe Szolnok lesz, 
szeptember 19-20- 
án. Témája: a XXI. 
század módszerei. 
A másik rendez
vény, amire várják 
a hallgatókat, ápri
lis 29-én, szintén 
Szolnokon a mély
fúrási geofizika 
legújabb eredmé
nyeivel foglalkozó 
szakmai nap lesz.

B aráth  István 
E ötvös Loránd 
sírjának április 8-i 
koszorúzására hívta 
meg az érdeklődő
ket.

T úrái Endre 
mint az Észak
magyarországi Cso
port titkára kért 
szót. A beszámoló
kat a maga részéről 
elfogadja. A tagdíj- 
emeléssel kapcsola
tos volt a következő 
megjegyzése, mi
szerint az emelés 
mértéke 300%-os, 
ami véleményük 
szerint nem elfo
gadható, ez legin
kább a diák- és

nyugdíjas-tagdíjra vonatkozik.
Bodoky  Tamás válaszában arra figyelmeztetett, hogy
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egy szervezet csak akkor maradhat fenn, ha tagjai fenntart
ják, és ezt fontosnak tartják. Jelezte, hogy több MTESZ 
egyesületben még ennél az emelt összegnél is nagyobb 
tagdíjat fizetnek.

Berta  Zsolt volt a következő hozzászóló. A titkári be
számolóhoz kapcsolódva elmondta, hogy a 90-es években 
megszűntek a nagy bányavállalatok és intézmények. Ez az 
Egyesület tagságának szakmai életében is meghatározó 
volt. Amennyiben a tagságnak igénye van az Egyesületre, 
akkor véleménye szerint sok mindenre lesz is lehetőség. Az 
összefogásra hívta fel a figyelmet a konkurenciaharc he
lyett. Az Egyesületnek kamarai jelleget, szolgáltatást is 
kellene vállalnia.

Egyetértünk

Több hozzászólás nem volt, így a levezető elnök a be
számolók elfogadását egyenként szavaztatta meg.

A közgyűlés a titkári beszámolót és a közhasznúsági je
lentést 1 tartózkodással, a Felügyelő Bizottság beszámoló
ját 1 tartózkodással fogadta el.

A Magyar Geofizikusokért Alapítvány kuratóriumának 
beszámolóját a közgyűlés tudomásul vette.

Az Alapítvány Felügyelő Bizottságának beszámolóját a 
közgyűlés egyhangúlag fogadta el.

A következő napirendi pont az Alapszabályra és mű
ködési rendre vonatkozó előterjesztés és módosítás. A 
napirendi pont bevezetéseként BODOKY Tamás elmondta, 
hogy az elnökség felvetette annak szükségességét, hogy a 
szakmai aktivitást valamilyen módon új szervezeti kere
tekkel is próbáljuk segíteni. A 2002. évi közgyűlés hatá
rozata alapján az elnökség létrehívta a SZŰCS István tag
társunk által vezetett, alapszabály-módosítási javaslatot 
előkészítő bizottságot, melynek tagjai Fer en c zy  László,

G om bár  László, 
Já n v á r i János, 
Pethő  Gábor, 
Szarka  László 
tagtársak voltak. A 
bizottság egy éven 
keresztül végezte 
feladatát. Javaslatát 
Fer en c zy  László 
terjesztette elő.

Tájékoztatta a 
közgyűlést, hogy 
munkájuk két terü-

Сгпг»7лт, у * letet ölelt fel. AzFerenczy László
egyik az elnöki

ciklussal és az ismételt választhatósággal kapcsolatos, a 
másik pedig a szervezeti és működési kérdésekkel. A köz
gyűlés elfogadta az előterjesztő javaslatát, hogy tématerüle
tenként vitassák meg és fogadják el a módosításokat.

Az elnöki ciklussal és az ismételt választhatósággal kap
csolatos módosító javaslatok:

Előzetesként ismertette, hogy a Jelölő Bizottságnak évek 
óta gondot jelentett megfelelő jelölteket találni az elnöki 
teendőkre. A volt elnökök is kevésnek találták az egy év 
aktív hivatali időtartamot, amit a jelenlegi Alapszabály ír 
elő. Javaslatuk alapján az elnöki ciklus duplájára emelked
ne (12. §.) Módosító javaslatot dolgoztak ki az Egyesület 
általános titkárának (13.a. §.) és a Területi csoportok elnö
keinek, titkárainak (17. §.) választására is.

Az előterjesztett módosításokkal kapcsolatban vita nem 
alakult ki. A közgyűlés a változtatási javaslatokat a 12. és 
13.a. §-k esetében egyhangúlag, a 17. §. esetében egy el
lenvéleménnyel fogadta el.

A szervezeti és működési kérdésekkel kapcsolatos módo
sító javaslatok:

A tématerületet érintő módosító javaslatok ismertetése
kor a javaslattevő elmondta, hogy az elnökség több ízben 
foglalkozott a kérdéskörrel, míg a most benyújtott javasla
tokat el tudta fogadni. A javaslatok megszületését a szak
mai munka kritikai vizsgálata előzte meg. Ennek eredmé
nyeként vált egyértelművé, hogy:
— csökkent a szakosztályi rendezvények száma,
— a szakmai munka súlypontja a területi csoportokra he

lyeződött át,
— a szakmai integráció körülményei és igényei megváltoz

tak (pl. nincs hivatalos szakmai képviselete a környezet-, 
és mémökgeofizikának),

— nem kielégítő a szakmai munka koordinálása, a társ
egyesületi szakmai kapcsolatok általában nem megfele
lők,

— nehézkes a szakosztályi választások lebonyolítása,
— a jelenlegi alapszabályon kívül semmi nem indokolja 

egy kis egyesületen belüli még kisebb egyesületek mű
ködtetését.
Az indokok alapján javasolják:

— a szakmai munka irányítására és koordinálására a szak
mai titkári tevékenységi kör létrehozását (13.b. §),

— a szakosztályi keretben végzett szakmai munka irányítá
sára szakmai bizottságok létrehozását (16. §),

— a budapesti területi csoport megalakítását.
Az előterjesztés heves vitát indított el. TÚRÁI Endre az 

észak-magyarországi területi csoport véleményeként előad
ta, hogy nem tartja jónak a jól működő elnök és titkár meg- 
választhatóságának korlátozását. A változások ezt az alap- 
szabályi korlátozást megszüntetnék, ezt örömmel veszik. A 
csoport szerint a jól működő szakosztályokat nem kellene 
megszüntetni, a helyettük bevezetni javasolt szakmai titkári 
funkció valójában az egyesületi alelnökök feladatát venné 
át. Itt jelentette be, hogy az észak-magyarországi csoport 
elindít egy szakmai rendezvényt, amelyet rendszeressé 
kívánnak tenni, a főleg kiváló eredményeket elért szakem
berek meghívásával.

Ezután felolvasta az előre, írásban elkészített aggályait, 
ecsetelve azt, hogy amennyiben az új változtatások sikerrel 
járnak, úgy aggodalma felesleges volt és egy jól működő 
szakmai szervezet fog kialakulni.

Ferenczy  László válaszában leszögezte, hogy a szak-
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osztályok csak papíron szűnnek meg, a gyakorlatban nem, 
hiszen a szakmai bizottságok veszik át a szakosztályok 
szerepét.

Az előterjesztés
hez többen hozzá
szóltak: Siklós Al
bert, Bodo ky  Ta
más, Sim o n  And
rás, Hur sá n  Lász
ló, Orm os Tamás 
(hozzászólásukat az 
MGE hivatali helyi
ségében őrzött hang
kazetta tanúsítja).

A vitát követően 
szavazásra került 
sor a benyújtott ja
vaslatokról. A köz
gyűlés szótöbbség
gel fogadta el a 
bizottság által ki
dolgozott és az el
nökség által benyúj
tottjavaslatokat:
— az új 13.b.§. 

elfogadta 41 fő, 
ellene szavazott 
21 fő, tartózko
dott 5 fő;

— a 16.§. változá
saival egyetértett 
52, ellene szava
zott 5 fő, tartóz
kodott 10 fő.
A tagdíjemelés,

valamint az előző §- 
ok változásai miatt 
módosul a 7. §.
(„tagsági viszonyból 
fakadó kötelezettsé
gek”), a 10. §.
(„Közgyűlés”) és a 
11. §. („Elnökség”).
A közgyűlés mind
három módosító 
javaslatot elfogadta 
sorrendben 1, 10, ill.
15 tartózkodással.

Végül az egész 
alapszabály egysé
ges megszavaztatá- 
sára került sor, 
melyet a közgyűlés 
21 tartózkodással 
elfogadott.

Az Alapszabály 
elfogadott módosí
tásaiból fakadó 
változásokat az 
Ügyrendbe is át 
kell vezetni. A
közgyűlés felhatalmazta az elnökséget, hogy ezeket az

S iklós Albert

Simon András

Hursán László

ügyrendi módosításokat elvégezze, és a következő közgyű
lésen erről beszámoljon.

A Budapesti Területi Csoport megalakítására a közgyű
lés az elnökséget egyhangú határozattal felhatalmazta.

Bodoky  Tamás megköszönte az előkészítő bizottság 
munkáját, megjegyezve, hogy az elnökség is hasonló gon
dokkal, véleményekkel küzdött, mint az itt megjelentek.

A közgyűlés 3 tartózkodással elfogadta az elnökségi elő
terjesztést (lásd titkári beszámoló) a 2004. évi tagdíjról, 
mely aktív tagok részére 3000 Ft/év, nyugdíjasok és diákok 
részére 1000 Ft/év (Túrái Endre megismételte a hozzászó
lásoknál ismertetett kritikáját).

Következő napirendi pontként az Egyesület 2003. évi 
pénzügyi tervét vitatta meg a közgyűlés, PÁLYI András 
titkár előterjesztetésében. (Az írásos pénzügyi terv az egye
sületi irattárban megtekinthető.)

Az előterjesztés tényként állapította meg, hogy az Egye
sület gazdálkodása évről évre példásan takarékos, így az ez 
évi terv eleve a kiadási oldalon takarékos szemléletben 
készült el. Természetesen ezt az előre nem látható vagy 
tervezhető árváltozások némiképpen befolyásolhatják, de 
érdemi változás ezen az oldalon nem várható.

A bevételi oldal tervezhetősége jelent nagy gondot. Tá
mogatóink száma csökken, a meglévő támogatások lényegé
ben évről évre változatlanok, és vannak olyan stabil támoga
tóink is (Pro Renovanda Cultura Hungáriáé, MTESZ), akik
től ebben az évben nem számíthatunk bevételre.

Az Egyesület életében eddig példátlan mértékű negatív 
eredményt bemutató pénzügyi terv került előterjesztésre, 
néhány tervezett tétel bemutatása és elemzése segítségével. 
A végösszege szerint a tervezhető bevételi oldal 
8 650 000 Ft. A kiadási oldalt pontosabban tudjuk tervezni, 
hiszen bizonyos szolgáltatásokat mindenképpen fizetni 
kell. A költségeink várható mértéke 11,5 millió forint. Ez 
az összeg lehet, hogy túlbecsült, de az energiaárak változá
sainak a hatását például még nem látjuk. Fentiekből adódik 
a hiány, melynek mértéke 2 850 000 Ft.

A beszámolóban érintett új irányzat, mely szerint a Ma
gyar Geofizika lap költségeihez az OTKA pályázatokból 
tudunk támogatást szerezni, vagy egyéb más forrásokat 
tudunk találni, csökkenthetik a hiány összegét. Ezen forrá
sok megteremtéséhez kérte a tagság segítségét.

Bodoky  Tamás mint a lap főszerkesztője ezúton is kö
szönetét mondott az OTKA támogatásokért, melyekből a 
különszám kiadásait finanszírozza.

Hozzászólás nem volt, az Egyesület 2003. évi pénzügyi 
tervét a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

BODOKY Tam ás levezető elnök ezzel a 2002. évet sike
resnek és lezártnak tekintette.

Következett a 
Jelölő Bizottság 
javaslata Jesch  
Aladár tolmácso
lásában. Tekintet
tel arra, hogy a 
Felügyelő Bizott
ság egy tagja 
lemondott, így a 
közgyűlésnek 
most két tisztség 
betöltésében kell Jesch Aladár
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döntenie. Az elnöki pozícióra HEGYBÍRÓ Zsuzsanna és 
KISS Bertalan a két jelölt (mivel mindketten voltak már az 
Egyesület elnökei, így csak röviden ismertette tevékenysé
güket).

A Felügyelő Bizottság új tagjának GOMBÁR Lászlót java
solta a bizottság, aki közgazdasági képesítéssel is rendelkezik.

Hegybíró Zsuzsa és Kiss Bertalan jelölését 1-1 tartózko
dással elfogadta a közgyűlés, ugyanígy Gombár Lászlóét is.

Szünet következett, melyben a szavazásra is sor került. 
Szünet után a kitüntetések, jutalmak és díjak átadásával 
folytatódott a közgyűlés. Az idei esztendőben két tagtár
sunk kapott Renner János emlékérmet. A kitüntetéseket és 
jutalmakat Bodoky  Tamás elnök adta át. A kitüntetettek 
tevékenységét PÁLYI András titkár ismertette.

Renner János emlékérem
Alapszabályunk szerint az emlékérem évente, legfeljebb 

két személy számára adományozható az Egyesületben és 
annak érdekében végzett kiemelkedő tevékenység elisme
réseként. Ez évi emlékérmeseink:

B erta Z solt

1977-ben szerzett geofizikus diplomát a Miskolci Nehéz
ipari Műszaki Egyetem Bányamémöki Karán. Ezt követően 
a Mecseki Ércbányászati Vállalatnál (ma: MECSEKÉRC 
Rt.) helyezkedett el, ahol jelenleg is dolgozik.

Berta Zsolt átveszi a Renner János-díjat

Eleinte az uránbányák geofizikai termelésirányítási 
rendszerében dolgozott. Nevéhez fűződik számos bánya
geofizikai módszer első kipróbálása, majd bevezetése az 
uránbányászatban, pl. elektromos bányakarotázs, bányame
zők szeizmikus tomográfiái vizsgálata, szeizmoakusztikus 
emissziós kutatások, bányabiztonsági célú szeizmológiai 
hálózat és extenzométeres megfigyelések. Az 1980-as 
években fénykorát élő Bányageofizikai Bizottság titkára 
volt, ennek keretében szinte valamennyi hazai (és néhány 
külföldi) bányában megfordult, tapasztalatokat szerzett és 
adott át, számos szakmai fórumot szervezett.

Sajnos a nemzetközi és hazai politikai-gazdasági válto
zások nem kedveztek a bányászatnak, de ez nem szegte 
Zsolt kedvét, hamarosan a hazai uránipari rekultivációs 
program (Magyarország legnagyobb környezetvédelmi 
beruházása) élvonalában tevékenykedik. Jelentős szerepet 
vállal a bányabezárások geofizikai ellenőrzésében és a 
rekultivációs munkálatokhoz kapcsolódó geofizikai moni

toring rendszer kialakításában. Fáradhatatlan, kreatív mun
káját a MECSEKÉRC Rt. vezetése is honorálja: 2000-ben 
őt nevezik ki a 130 főt foglalkoztató Környezetvédelmi 
Bázis vezetőjének, amely az uránipari rekultiváció irányítá
si, minőségellenőrzési és monitoring feladatkörén túlmenő
en környezetvédelmi nagyvállalkozásként eredményesen 
debütált a hazai és nemzetközi piacon. A bázis a szakma 
egyik legtöbb magyar geofizikust alkalmazó intézménye, 
jelentős hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerrel, akkredi
tált szaklaboratóriumokkal, amelynek létrehozásában Zsolt 
kiemelkedő szerepet vállalt, és amelyet szakmailag — 
pozitív értelemben — elfogultan irányít.

Berta Zsolt a hazai nukleárishulladék-elhelyezés kutatási 
programjainak is aktív részese: A Bodai Aleurit Formáció 
kutatására létrehozott kutatóvágat („alfa-vágat”) geofizikai 
kutatási programját szervezte, irányította, amely — a hazain 
kívül — igen komoly nemzetközi érdeklődést is kiváltott. 
Eredményesen kapcsolódott be a kis- és közepes aktivitású 
radioaktív hulladékok elhelyezését célzó üveghutai kutatási 
programba is. A hulladéktárolók kutatásában — elsősorban 
annak föld alatti programjában — egyedülállóan újszerű 
geofizikai módszerek bevezetésén fáradozott, mint pl. a föld 
alatti extenzométeres vizsgálatok, lokális föld alatti szeizmo
lógiai hálózat kialakítása, föld alatti geotermikus és klimati
kus monitoring vizsgálatok stb.

Berta  Zsolt számtalan magyar és néhány angol nyelvű 
publikáció szerzője, nevét még több kutatási rész- és záró- 
jelentés címlapján olvashatjuk. Nincsen olyan év, hogy 3-5 
szakmai előadásnál alább adná, elég, ha belepillantunk az 
MGE rendezvényeinek programfüzeteibe. Az MGE-nek 
egyetemista kora óta aktív tagja, a Mecseki Csoport fárad
hatatlan titkára 1989-2002 között. Az elnök és az ő munká
ja nyomán a Mecseki Csoport az MGE egyik legaktívabb 
szakosztálya, minden évben egy vagy több saját szervezésű 
szakmai rendezvénnyel. Az MGE-n kívül Zsolt számos 
egyéb szakmai csoport tagja (pl. Magyar Mérnöki Kamara, 
Magyar Nukleáris Társaság, OMB KE), amelyekben szintén 
aktívan tevékenykedik. Utóbbira egy példa a Bányászati 
Lapokban a közelmúltban megjelent, a bányageofizika 
történetével foglalkozó cikk, amelynek szerzője ugyan ki 
más lehetett volna, mint Zsolt.

Úgy érzem, a jelen méltatásban a teljesség igénye nélkül 
felsoroltak a Renner János emlékérem odaítélését B erta 
Zsolt számára kellőképpen megalapozzák.

Szanyi B éla

Hazatelepülése
kor az OKGT Sze
izmikus Kutatási 
Üzemében vállalt 
munkát. Már az 
első munkáinál 
látszott a Schellnél 
megszerzett tapasz
talata. Az analóg 
mágneses technika 
hazai bevezetésekor 
már fontos kiérté
kelési és értelmezé
si feladatokat ka
pott. Szanyi Béla
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A veszprémi vándorgyűlésen tartotta első előadását a 
szeizmikus időszelvények értelmezése témában. A szeiz
mikus szelvények és a karotázsadatok korrelációjával meg
lepően jó eredményeket ért el a mélyföldtani kép pontosabb 
feltérképezésében. A Berkes Zoltán-Pogácsás György- 
Szanyi Béla által elvégzett munka alapozta meg a szeizmi
kus sztratigráfia hazai bevezetését. Társszerzőkkel több 
előadást tartott nemzetközi konferenciákon a komplex, 
majd az integrált értelmezés témaköréből és a seislog szén
hidrogén-kutatásban való felhasználásáról.

Nyelvtudását az MGE már a 60-as évek végétől igénybe 
vette.

Az 1980-as EGS rendezvény szervezésében Stegena 
jobb kezeként intézte a konferenciával kapcsolatos angol 
nyelvű levelezést.

Az 1985-ös EAEG-konferencia szervezőbizottságában 
(L.O.C.) a titkári teendőket látta el. Nemzetközi szimpózi
umainkon a nyugati vendégek kalauzolását intézte. Az 
Egyesület hívószavára mindig rendelkezésre állt.

A 90-es években jó érzékkel ismerte fel, mikor lehet új 
kenyéradó gazdáit az Egyesület támogatására rávenni. Az 
Egyesületnek mai helyzetében sok Szanyi Bélára lenne 
szüksége, de sajnos belőle csak egy van.

Egyesületi Emléklap

Pető Gábor

Markos Tünde

A Magyar Geofizikusok Egyesületétől az Egyesületben 
vagy annak érdekében végzett társadalmi vagy szakmai 
tevékenység elismeréseként emléklap kitüntetésben része
sültek idén:

BÖSZÖRMÉNYI István 

H orváth  Zsolt 

К о PPÁN András 

Mar k o s  Tünde 

P ethő  Gábor.

Az Ifjú Szakemberek Ankétjának díjazottal
A MGE-MFT közös rendezésében Dobogókőn megtar

tott magas színvonalú és nagy érdeklődést kiváltó Ankét 
díjainak átadására, hagyományainknak megfelelően, idén is 
a közgyűlésen került sor. A díjakat a Magyarhoni Földtani 
Társulat részéről B rezsnyánszky  Károly, a Magyar Geo
fizikusok Egyesülete részéről Bodo k y  Tamás elnökök 
adták át.

A különdíjakat PÁLYI András (Szilárd József-díj), 
Brezsn yánszky  Károly (MÁFI különdíj), Kakas Kristóf 
(MGSZ különdíj), ill. Pápa  Antal (MÓL különdíj) adta át.

Elméleti kategória

I. díj: Gáspár Emese, Z ajacz  Zoltán, K ovács István,
Benkó  Zsolt, Pocsai Tamás (ELTE Általános és Törté-

Horváth Zsolt

Koppán András
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B a b in sz k y  Edit

Lipovics Tamás

MÁFI-különdíj: Gm éling  Katalin1, Harangi Szabolcs1, 
KASZTOVSZKY Zsolt2 ÉELTE Kőzettani és Geokémiai 
Tanszék, 2KFKI Izotóp Laboratórium): A bór koncent
ráció változása a Belső-Kárpáti mészalkáli vulkáni ív
ben (25 000 Ft értékű vásárlási utalvány)

MGSZ-különdíj: Petró  Ildikó, S im on  Szilvia (ELTE Al
kalmazott és Környezetföldtani Tanszék): Sérülékeny
ség-becslés minőségi ellenőrzése a páliháláspusztai víz
bázis vízgyűjtő területére (20 000 Ft + emlékplakett + az 
előadás megjelentetése a Földtani Kutatás c. lapban)

HEILIG Balázs (ELGI): Az upstream hullámok és a nap
szél (MGE, 10 000 Ft)

Gyakorlati kategória

I. díj: SÉLLEI Csaba (MÓL Rt. KTD Kutatás): A Magyar 
Paleogén Medence szeizmikus értelmezési módszerei 
(MFT, 30 000 Ft)

II. díj: W órum  Géza1, S. C lo etin g h1, H. Pagn ier2 (Vrije 
Universiteit Amsterdam Tektonikai Tanszék, 2TNO- 
NITG Utrecht): Szin-inverziós üledékképződés és pire
neusi lepusztulás a West Netherlands Basin területén 
(MGE, 20 000 Ft)

III. díj: HORVÁTH Anita (ELTE Geofizikai Tanszék): Bala
toni üledékek vizsgálata ultra-nagy felbontású vízi sze
izmikus mérések alapján (MGE, 10 000 Ft)

Poszter kategória

I. díj: Szabó  Zsófia (ELTE Kőzettani és Geokémiai Tan
szék): Cirkon tanulmány a Bükkalja miocén, Si-dús 
piroklasztitjain (MFT, 30 000 Ft)

Sza bó  István  

Kiilöndíjak

Szilárd József-díj: LIPOVICS Tamás1, CSONTOS András2, 
LENKEY László1 ('ELTE Geofizikai Tanszék, 2Eötvös 
Loránd Geofizikai Intézet): Mágneses mérések a Tiha
nyi-félszigeten (Felajánló: ELGI-ELGA, 25 000 Ft)

II. díj: Nem került kiosztásra

III. díj: BABINSZKI Edit (ELTE Geofizikai Tanszék -  Álta
lános és Történeti Földtani Tanszék): Az egri korú 
andornaktályai homok szedimentológiája és 
nyomfosszíliái (MGE, 10 000 Ft)

DÉGI Júlia (ELTE Kőzettani és Geokémiai Tanszék): 
Szigliget, az új lamprofír előfordulás? (MFT, 10 000 Ft)

Zajacz Zoltán (ELTE Kőzettani és Geokémiai Tan
szék): A nógrád-gömöri alkáli bazaltok kumulátum 
xenoitjaiban található szilikátolvadék zárványok 
petrogenetikai jelentősége (MFT, 10 000 Ft)

neti Földtani Tanszék): Az észak-nyugati Gerecse jelleg
zetes szerkezeti vonásai (MFT, 30 000 Ft)

II. díj: D aragó  Attila (ME Geofizikai Tanszék): Iteratív 
GRM (MGE, 20 000 Ft)

III. díj: SZŰCS Éva (SZTE Ásványtani, Geokémiai és Kő
zettani Tanszék): 2-D töréshálózat fraktálanalízise 
(MFT, 10 000 Ft),

Közönségdíj

Szabó  István (ME Geofizikai Tanszék): Felszínközeli 
szerkezetek vizsgálata globális inverziós módszerrel 
(MGE, 10 000 Ft)
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Az Egyesület érdekében végzett társadalmi munkájukért 
jutalmat kaptak:

B od ri Bertalan 

JÁNVÁRINÉ KÁNTOR Ilona 

Kak as  K ris tó f  

Ma r ko s  Tünde 

MlLÁNKOVICH Andrásné.

G méling Katalin

A díjak átadását követően RezessY Géza, a Szavazat- 
számláló Bizottság elnöke ismertette a választás eredmé
nyét.

64 szavazat érkezett. A Felügyelő Bizottsági tagra, 
G om bár  Lászlóra 62 érvényes szavazat érkezett, H ursán  
László kapott 1 szavazatot, 1 pedig érvénytelen volt. Ezzel 
az eredménnyel Gom bár  László a Felügyelő Bizottság 
tagja lett.

Az első alelnöki tisztért éles verseny alakult ki a két je
lölt között. A szavazás első fordulójának eredménye: a 64 
szavazatból Ferenczy  László kapott 1 szavazatot, Berta  
Zsolt 1 szavazatot, 4 érvénytelen volt, 29-29 szavazatot 
kapott H egybíró  Zsuzsanna és Kiss Bertalan. Második 
fordulót kellett rendezni a legtöbb szavazatot kapott két 
jelölt között. A második fordulóban leadott mind az 57 
szavazat érvényes volt, KISS Bertalan 28 szavazatot, 
Hegybíró  Zsuzsanna 29 szavazatot kapott. A következő 
két év üj alelnöke fentiek szerint HEGYBÍRÓ Zsuzsanna lett.

Bodoky  Tamás levezető elnök felkérte az új alelnököt, 
hogy foglalja el helyét az elnökségben.

Az idei év elnöke, Á bele Ferenc, aki külföldön tartóz
kodott, beköszönő üdvözlő sorokat küldött Jemenből, amit 
Bodoky  Tamás olvasott fel:

Tisztelt Közgyűlés! Kedves Vendégeink, Hölgyeim 
és Uraim!

Ez a szokatlan, jelenlétemtől mentes hatalomátvétel nem 
teszi lehetővé számomra, hogy színes diákkal illusztráljam 
az elmúlt időszak eseményeit és a részletes helyzetelemzés 
után vázoljak egy ígéretes jövőt.

Leköszönő elnökünk tavalyi székfoglalójánál érzéklete
sebben nem lehet kifejezni köszönetünket elődeinknek 
azért a munkáért, mellyel felvirágoztattak egy magas szín
vonalú szakmai életet, és anyagilag is biztos helyzetet tud
tak teremteni a Magyar Geofizikusok Egyesületében. Ez a 
helyzet mára már megváltozott és fokozott mértékben kell 
támaszkodnunk mecénásainkra, akik közül még mindig 
kiemelt szerepe van a MOL-nak, de az üzleti szférában 
beindult kis és közepes méretű geofizikai cégek segítségére 
is nagy szükség van.

Egyesületünk támogatóinak listája:

ELGOSCAR 2000. Kft.,

GEO-LOG Kft.,

GEOMEGA Kft.,

GEOPARD Kft.,

Mecsekére Rt.,

MÓL Rt.

Petró  Ildikó, S imon  Szilvia

MOL-különdíj: JÓNÁS Gergő (ME Geofizikai Tanszék): 2-D 
spektrális szűrőtervező és képfeldolgozó rendszer fej
lesztése (45 000 Ft)

Jó n á s  G ergő

Bodo ky  Tamás bejelentette, hogy az Ifjúsági Ankét dí
jazottjait meghívjuk a vándorgyűlésre és ott is előadhatják 
előadásaikat.
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A támogatásokat 
nagyon köszönjük. 
Egyesületi pénzzel 
tudunk fizetni érte, 
és felajánljuk szá
mukra
— a Magyar Geofi
zika hasábjait,
— rendezvényeinket,
—  szakmai segítsé
günket,
— igény esetén állás-
foglalásunkat vitás 
szakmai etikai

Rezessy Géza ügyekben.
Ajánlatunk nem 

lebecsülendő, hiszen 
tagjaink sorából a 
kiváló képességű 
fiatal szakemberektől 
kedve a Magyar 
Tudományos Aka
démia főtitkár-
helyetteséig tudunk 
ehhez a munkához 
partnereket találni.

Programomban 
nem tervezek me
rész, a világot sarká
ból kifordítani

Gombár László, a Felügyelő Bizottság igyekvő változáso- 
áj tagja kát, hiszen régi el

nökségi tagként 
pontosan tudom, 
hogy az irányítást 
maga az elnökség 
végzi. Itt kell adott 
esetben majd meg
küzdeni, azzal a 
jelenlévő 10-12 nem 
dühös, csupán szen
vedélyesen érvelő 
emberrel, akik az 
elnökség változó 
összetétele révén a 
szakmai és területi 
helyzetükből adódó
érdekeket becsülettel 

Hegybíró Zsuzsanna, az új alelnök védik

E tevékenység műre való eredményeiről évről évre be
számolunk a közgyűlés előtt és ma is ezt tesszük (vagy 
tettük, attól függően, hogy mikor kerül erre a beszédre sor).

Témáink közül fontosságuk miatt kiemelem az alábbia
kat:
— az alapszabály és az ügyrend általános megreformálását,
— a Budapesti Csoport felállításának tervét,
— a megbízatások időtartamának meghosszabbítását,

Zárókép (balra fent Ábele Ferenc szelleme)

— a Magyar Geofizikusokért Alapítvány fogyásban lévő 
alaptőkéjének és az ehhez kapcsolódó szükséges lépé
sek, valamint

— a különböző fejlettségű nemzetközi szervezetekhez fű
ződő kapcsolataink helyzetének megvitatását.
A vitára bocsátott kérdések nagy horderejűek. Az egye

sület új elnöksége és a Magyar Geofizikusokéit Alapítvány 
vezetése a közgyűlés állásfoglalásait követve fogja végezni 
további munkáját.

Végezetül szeretném megköszönni a megtisztelő bizal
mat az elnökségi megbízatásért, jó munkát és sok sikert 
kívánok a közgyűlésnek, jó szórakozást a baráti vacsorá
hoz.

Kelt 2003. április 3, Jemen 

Utóirat

Nem vonom kétségbe, hogy a helyzet kissé abszurd. Ha 
sikerül felolvasni rövid székfoglaló üzenetemet, akkor azt 
egy olyan arab alkalmazottunk továbbította űrtelefonon, aki 
Krisztus előtti időket idéző faluból jött a környék kősivata
gából, de beszél angolul. A kutatófúrás befejező szelvénye
zési művelete előtt, az eddigi információk birtokában és 
némi bányász szerencsével a MÓL további sikereire 
számítunk, valamint arra (mindannyian, itt Jemenben), 
hogy a nemzetközi helyzet tovább már nem fokozódik. 
Üdvözlettel

Ábele Ferenc ”

Bodoky  Tamás a közgyűlés tagjainak megköszönte a 
részvételt, valamint minden tagtársnak és segítőnek köszö
netét mondott az elmúlt évi munkáért, és a közgyűlést 
bezárta.

A közgyűlési beszámolót a magnófelvételről 
Bellér Éva által készített emlékeztető alapján 

Pályi András állította össze. A fényképeket 
idén is Vámos Judit készítette
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