
BESZÁMOLÓ AZ MGE ELNÖKSÉGÉNEK TEVÉKENYSÉGÉRŐL

A közgyűlés óta eltelt időben Egyesületünk elnöksége, 
folytatva a sok évtizedes haladó hagyományokat, a hatályos 
Alapszabálynak megfelelően végezte tevékenységét.

Az eltelt időszakban két ülést tartott az elnökség. A köz
benső időszakokban az aktuális kérdéseket egymás közötti 
konzultációval operatív módon oldotta meg.

A két hivatalos ülés mindegyike határozatképes volt, és 
az alábbi témákkal foglalkozott.

2003. június 24.
Napirendi pontok:

1. Beszámoló a vándorgyűlés előkészületeiről
A szervezőbizottság elnöke, dr. Kiss Bertalan tájékoztat

ta az elnökséget, hogy az eddig eltelt időszak intenzív szer
vezőmunkája és az egyesületi elnök nagyon aktív segítő 
tevékenysége eredményeként jelentős világcég, a Schlum- 
berger bevonásával sikerül megrendezni a vándorgyűlést. 
Az előkészítő munka jó ütemben és mindenre kiterjedő 
figyelemmel folyik.

Az elnökség jóváhagyólag elfogadta a beszámolót, 
felhíva a szervezők figyelmét, hogy tegyenek hatékony lépé
seket hazai cégek kiállítási megjelenésére, és a szerteágazó 
adminisztratív tevékenységek személyi feltételeinek biztosí
tására.

2. Az 50 éves jubileumot előkészítő bizottság beszámo
lója
Az Egyesület vezetése kiemelt feladatnak tekinti a 2004. 

évben sorra kerülő nagy esemény, a megalapítás 50. évfor
dulója méltó megünneplését. A jubileumot előkészítő bi
zottság vezetője, dr. BARÁTH István beszámolt a már fél 
éve folyó előkészítő munka — fényképekkel is illusztrált 
emlékkönyv kiadása, emlékülés előkészítése, poszter kiállí
tás megszervezése, anyagi támogatók keresése — eredmé
nyeiről.

Az elnökség megvitatta és véleményezte a szerteágazó és 
gondos előkészítő munka során felvetődött vitás kérdéseket 
(pl. külföldi tiszteleti tagok meghívása, az emlékkönyv szer
kesztői feladatainak ellátása, bevezető megírása).

3. A Magyar Geofizikusokért Alapítvány támogatási
rendszerének áttekintése
A kuratórium elnöke, dr. NEMESI László ismertette az 

Alapítvány pénzügyi helyzetét, valamint támogatási rend
szerének Alapszabály szerinti elvi és gyakorlati vonatkozá
sait. Ez utóbbi az Ifjúsági Bizottság elnöke, Oro sz  József 
részéről korábban felvetődött elosztási gyakorlatot ért bírá
lat tisztázása végett volt még időszerű. A kuratórium a 
támogatási keret növelését vagy a támogatási szerkezet 
változtatását csak új támogatók bekapcsolódásával látja 
reálisnak.

Az elnökség egyetértett a kuratórium támogatási elveivel 
és gyakorlatával. Ismételten leszögezte, hogy az Alapítvány 
tevékenységébe külső szervezet/személy nem szólhat bele, 
az eredeti alapítványi célok megváltoztatását pedig még a 
kuratórium sem teheti meg. Kifejezte határozott vélemé
nyét, hogy az Egyesület belső feszültségek nélküli jó  műkö
dése érdekében az esetleg felmerülő vitás kérdéseket tisztá

zó, megértésre törekvő megbeszéléseken kell megoldani.
4. Egyebek
Az elnökség e témakör kapcsán határozott:

— a szervezeti kérdések Alapszabály szerinti felülvizsgála
tának elindításáról,

— új tagok — UNGVÁRI Andrea, Szabó  István, TÍMÁR Gá
bor —felvételéről,

— a tagsági viszony megszüntetéséről (G erse  József, 
dr. Jár ai Antal, M olnár Gábor),

—  szakértői kérelmek elfogadásáról (dr. T Ó T H  Péter, BER
T A  Zsolt),

— egykori szakmai kiválóságaink nyughelyeinek a Nemzeti 
Kegyeleti Bizottság hatáskörébe vonhatósága kapcsán 
teendő lépésekről,

— az MGE hivatali helysége légkondicionálásának megol
dásáról.

2003. október 21.
Napirendi pontok:

1. Beszámoló a szolnoki nemzetközi vándorgyűlésről
A szervezőbizottság elnöke, dr. Kiss Bertalan tájékoztat

ta az elnökséget a szeptember 19-20-án megrendezett 
30. vándorgyűlésről. Elmondta, hogy 155 fő regisztrált 
résztvevő és néhány meghívott (az ifjúsági ankét díjazott
jai, tiszteleti tagok, PhD előadók) részvételével fennakadás 
nélkül hangzott el — jelentős hallgatói érdeklődés mellett
— 5 plenáris és 38 szóbeli, valamint 5 poszter előadás, és a 
rendelkezésre álló összes helyet jól kihasználva 5 kiállító 
mutatkozott be. A rendezvényről mindenfelől kedvező 
visszajelzést kapott.

Az elnökség megköszönte a szervezők áldozatos munká
ját a szakmailag sikeres és a résztvevők és támogatók szá
mára is eredményes rendezvény lebonyolításáért.

2. Az 50 éves jubileumot előkészítő bizottság (JEB) be
számolója és a beszámoló megvitatása
A JEB elnöke, dr. BARÁTH István ismertette az em lék

könyv előkészületei (tartalomjegyzék, a fejezetek helyze
te, fényképek kiválasztása stb.), az emlékülés előadásai, 
poszter bemutató, emléklap alapító tagoknak, elmaradt és 
posztumusz kitüntetések, külföldi tiszteleti tagok m eg
hívása —  feladatkörök helyzetét.

Az elnökség megvitatta a JEB előterjesztését, megbízta a 
bizottságot a feladatok továbbvitelével. Megbízta H egybíró  
Zsuzsanna alelnököt a poszter kiállítás szervezési munkála
tainak irányításával. Rögzítette, hogy a Magyar Geofizika 
ünnepi száma az emlékülés teljes anyagát fogja tartalmaz
ni, és a lap lehetővé teszi más szakterületek méltató cikkei- 
nek/előadásainak közlését is. Határozott abban, hogy:
— az emlékkönyvbe teljes terjedelemben nem bekerülő 

tanulmányok mint forrásmunkák megőrzésre kerülnek az 
MGE-ben,

— a poszter kiállítás tovább éltetése célszerű,
— lehetővé teszi külföldi tiszteleti tagok önköltséges részvé

telét az emlékülésen,
— az emlékülésen adandó elismerések kizárólag erkölcsi 

értéket képviselnek.
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