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BESZÁMOLÓ AZ MGE ELNÖKSÉGÉNEK 
2006. ÉS 2007. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Egyesületünk elnöksége a 2006. naptári évben 6, a 
2007. naptári évben 7 rendes ülést, és karácsonyt meg
előzően 1-1 ünnepi évzáró ülést tartott. Beszámolási 
kötelezettségünknek megfelelően a napirendi pontok 
közreadásával vázoljuk az elnökség munkáját. Jelezzük 
egyúttal, hogy minden ülés emlékeztetője és a határoza
tok tára a titkárságon megtalálható és hozzáférhető. 
Rendes üléseinket mindkét évben egy kivétellel (2007. 
május 17., csütörtök) a szokásos keddi napon, 14 órai 
kezdéssel tartottuk. Az ülések helyszíne három kivétellel 
(2006. május 16., 2007. május 16. MÓL Nyrt. és 2007. 
január 30. ELGI) az egyesület Fő utcai irodája volt.

Az elnökségi üléseken az Egyebek napirendi pont 
alatt tárgyalt és döntött az elnökség a belépési és szak
értői kérésekről, és vette tudomásul a kilépési szándékok 
bejelentését is. A két naptári évben ezek a mozgalmi 
adatok a következők voltak: * 1

Jogi tagjaink száma eggyel nőtt 2007-ben. Új jogi ta
gunk a PetroHungária Kft.

Rendes üléseinken napirend szerint, az alábbi témákkal 
(a jobb érthetőség miatt rövid ráutalásokkal kiegészítve) 
foglalkozott az elnökség:

2006. január 31.

1. Az MGE szakmai megjelenése: Vándorgyűlés Nagy
kanizsa, Magyar EAGE csoport rendezvényei az I. Ne
gyedévben, Inverziós Ankét Miskolc, Ifjúsági Ankét, 
SEG Distinguished Lecturer meghívás, HUNGEO 2006 
Pécs, Nagycenk Obszervatórium 50. évforduló, közép
iskolai tanári konferencia

2. Budapesti területi csoport: munkahelyi csoportok kiala
kítása

3. Honlap: a www.mageof.hu létrejöttével kapcsolatos 
ügyek

4. A Magyar Geofizika szerkesztése: új helyzet T óth  Lajos 
nyugdíjba vonulása után

5. Közös elnökségi ülés előkészítése az MFT-vel
6. Közgyűlés előkészítése: beszámolók, előadók meghívása
7. Kitüntetések: javaslat egyesületi és a Környezetvédelmi 

Minisztérium kitüntetéseire
8. Egyebek: NCA pályázat, nemzetközi tagdíjak, támoga

tás, belépési/szakértői kérelem, folyó ügyek.

2006. február 28.

1. Vándorgyűlés Zalakaros: támogatás, Petróleum Klub, 
részvételi díj problémája

2. Ifjúsági Ankét: döntés a hallgatók részvételét elősegítő 
támogatási kérelmekről

3. Egyesületi kitüntetések: döntés a Renner-emlékéremről, 
javaslat Emléklap kitüntetésre

4. Közgyűlés előkészítése: időpont, helyszín, előzetes napi
rend, baráti vacsora

5. A Magyar Geofizika szerkesztése: TÓTH Lajos ajánlatát 
az elnökség elfogadta

6. Közös elnökségi ülés előkészítése az MFT-vel: időpont, 
témajavaslat, résztvevők

7. Egyebek: MTESZ ügyek, számítógép korszerűsítés a 
titkárságon, belépési/szakértői kérelem.

2006. április 4.

1. Ifjúsági Ankét: beszámoló a rendezvényről, előadás 
meghívása a közgyűlésre

2. Egyesületi kitüntetések: döntés az Egyed-emlékéremről, 
az Év cikke díjról, az Emléklapról

3. Pénzügyi zárás 2005: pozitív eredmény, alapítványi 
támogatás, felügyelőbizottsági vizsgálat ismertetése, 
döntés a jutalmak összegéről, döntés a mindenkori elnök 
egy alkalom/év külföldi nagyrendezvényre utaztatásáról

4. Közgyűlés előkészítése: protokolláris kérdések, 2006. 
évi költségvetési terv elfogadása
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5. Tájékoztató az MFT-vel közös elnökségi ülésről
6. MTESZ ügyek: a S zéles Gábor elnök lemondása utáni 

helyzet, gazdasági nehézségek
7. Nagyrendezvények: beszámoló az Inverziós Ankétről, 

Vándorgyűlés előkészítés: körvonalozódó műhelytalál
kozó, támogatások, Ifjúsági Ankét által díjazott előadá
sok meghívása

8. Egyebek: Geobörze, új vezetés az MFT élén, folyó 
ügyek.

2006. május 16.

1. Az együttműködés-kölcsönös segítés kérdéseinek meg
vitatása hazai vezető cégekkel, elsőnek a MÓL Nyrt.- 
MGE közötti megbeszélés került sorra: fő cél a korrekt 
együttműködési kérdések rögzítése, a MÓL imázs növe
lésében való egyesületi magatartás felvállalása, végre
hajtása

2. Az Ifjúsági Ankét tapasztalatai: zsűrizés, holtverseny 
kérdése, az MFT Ifjúsági Alapítvány észrevétele, amivel 
az MFT vezetése nem értett egyet

3. Rendezvényekkel kapcsolatos ismertetések:
— A közgyűlés értékelése: a bevezetett változások ked

vező hatásúak, kedvezőtlen a létszámcsökkenés a ba
ráti vacsorán

— Geobörze: május 11-én lezajlott, intézményi részvé
tel, kedvező tapasztalatok

— Vándorgyűlés: beszámoló a helyszíni bejárásról, 
MOL-Petróleum Klub-MGE kapcsolatfelvétel lehe
tősége, MÓL- és EAGE-támogatás, napijegy, egye
temek támogatása, támogatások, műhelytalálkozó, 
plenáris ülés, előadások, kiállítók

— HUNGEO 2006 Pécs: felhívás részvételre, előadások 
tartására

— Magyar EAGE csoport : új elem a soros előadói nap 
klubdélutánná bővítése

4. Geofizikus életrajzi lexikon: a tagságnak küldendő levél- 
tervezet jóváhagyása

5. MTESZ helyzetjelentés: javaslat adható MTESZ-díjra, 
Emlékéremre, MTESZ-elnökre, ellenőrző bizottsági tag
ságra (JÁNVÁRI Jánost javasoljuk), a MTESZ irodaház
ban területi igényünk megerősítése

6. Egyebek: a MOL-ban készített dinamikus honlap tapasz
talatainak beépítése az MGE honlapba, beszámoló a 
celldömölki fizikaversenyről, monitorbeszerzés, belépési 
kérelem

2006. szeptember 5.

1. SEG ügyek: felkértük az SEG közgyűlésén a MGE kép
viseletére N ém eth  Tamást, a jelölőbizottságba N ém eth  
Gézát

2. EAGE kitüntetésre javaslat adható: nemleges levélvá
laszt adtunk, Bodoky Tamás a madridi konferencián 
kapott Tiszteleti tag kitüntetést

3. Az MGE és az újonnan választott MFT elnökség kapcso
latfelvétele: megállapodás a 2007. évi Ifjúsági Ankét és 
Vándorgyűlés közös szervezéséről, pályázásról, a Föld 
Bolygó Nemzetközi Eve eseménysorozat előkészítéséről

4. Válaszadás a MÓL által feltett kérdésre — esetleg a 
Vándorgyűlésen?: a Petróleum Klubban tartandó MGE 
bemutatkozás anyagának összeállítása, lehetőség szerint 
tekintettel a május 16-i MÓL igényre is

5. Ifjúsági Ankét: az MFT Ifjúsági Alapítvány pályázata 
miatt a szervezést korábbra kell hozni

6. Vándorgyűlés: lebonyolítás, támogatások, részvételi 
támogatások, kedvezmények, a program véglegesítése

7. Beszámolás rendezvényekről:
— HUNGEO 2006: kevés geofizikai előadás volt, 2008- 

ban a helyszín Budapest
— az MGE a Tudomány Napja OTKA-kiállítás társ

rendezője, de a MTA még nem tájékoztatott
8. Geofizikus életrajzi lexikon: javaslat az adatkérés egysé

gesebbé tételére
9. MTESZ ügyek: tájékoztatás személyi ügyekről (dr. 

Gordos Géza elnök, a főigazgató menesztése)
10. Egyebek: döntés az ügyvezető titkár nyugdíjazási kéré

séről és nyugdíj melletti további foglalkoztatásáról, hon
lap-szerkesztési kérdések, Gábor Dénes-díj, belépé- 
si/szakértői kérelem, folyó ügyek.

2006. november 21.

1. A zalakarosi vándorgyűlés értékelése: szakmai és tartal
mi kérdések, pozitív visszhangok, pozitív pénzügyi 
eredmény

2. Jutalmazás, bérezés: döntés 4 fő jutalmazásáról a szerve
zésért, az ügyvezető titkár 13. havi béréről

3. 2007. évi vándorgyűlés: főszervező az MFT, javasoljuk 
az 50. évfordulóval összekötni

4. Szakmai, szervezési kérdések.
— Az EAGE ifjúsági tagjainak tagdíjára felajánlható 

támogatás
— MÓL javaslat az EAGE tagdíjakra, EAGE csopor

tunk tevékenységének értékelése
— OTKA bemutató időpontja, különszám megjelenteté

se a Magyar Geofizikában
— Beszámoló az MTA-n tartott „125 éves a magyar 

szeizmológia” ünnepi ülésről
— Középiskolai népszerűsítő előadások, űj lehetőségek 

feltárása
— A MTESZ új főigazgatója dr. Gagyi Pálffy András, 

a pénzügyi helyzet stabilizálása
— Tájékoztatás a Magyar Bányászati és Földtani Hiva

tal szervezési helyzetéről, a Gazdasági Minisztérium
nak írt MFT-MGE elnökségi levél bemutatása

— Tájékoztatás a jövő évi Ifjúsági Ankét szervezési 
helyzetéről

5. Választás 2007: alelnökválasztás, a jelölőbizottság új el
nöke részvételével szempontok kialakítása

6. Föld Bolygó Nemzetközi Éve: javaslat egyesületi szerve
zőbizottság létrehívására

7. Egyebek: sikeres NCA pályázatunk, könyv-folyóirat 
beszerzések koordinálása egyesületi segítséggel, a Bal
kán Geofizikai Egyesület kérése, folyó ügyek, belépé- 
si/szakértői kérelem.

2006. december 12.

A 2006. évi tevékenység áttekintése, értékelése, a 2007. év 
várható főbb feladatainak körvonalazása.

Az ünnepi elnökségi ülés a betegség miatt tartósan távol
lévő elnök asszonyra tekintettel felhatalmazta Gombár 
László alelnököt és PÁLYI András általános titkárt, hogy 
utólagos beszámolási kötelezettség mellett folytassák le 
a tárgyalásokat és kössék meg a szerződést az MGE és
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az ELGI között a geofizikai tárgyú angol-magyar elekt
ronikus szótár létrehozására.

MÓL támogatás nemzetközi tagdíjra, belépési kérelem 
elbírálása.

2007. január 30.

1. A szakterületet érintő szervezeti változások áttekintése: 
tájékoztatást adott Szabados Gábor MBFH elnök- 
helyettes és Fancsik Tamás ELGI igazgató, meghívtuk 
Haas János MFT elnököt

2. A közgyűlés előkészítése: beszámolók, jelölőbizottság, 
helye, ideje, baráti vacsora, alapszabály-módosítási ja
vaslatok, alapítványi kurátor lemondása, ill. pótlása

3. 2007. évi nagyrendezvények előkészítésének áttekintése: 
IAGA, EAGE, MFT-MGE Vándorgyűlés Sopron, Ifjú
sági Ankét

4. EAGE ügyek áttekintése: támogatási kérdések, DL prog
ram megbeszélése; SEG előadóülés a MOL-ban

5. A Magyar Geofizika szaklappal és az MGE honlapjával 
kapcsolatos kérdések: az OTKA poszter bemutató köz
lésének megbeszélése, döntés a szerkesztő javadalma
zásáról, szerkesztőbizottsági kérdések, a lap színesebbé 
tétele, az MGE-MOL honlapok összekötésének hely
zete

6. MFT-MGE közös elnökségi ülés előkészítése: részt
vevők kijelölése, témák

7. Föld Bolygó Nemzetközi Éve: Szarka László javaslatai, 
az ELTE februári programja és a középiskolai előadások 
is ide tartozhatnak

8. Egyebek: MTESZ ügyek — Nemzeti Fejlesztési Terv, 
MGE javaslat MAB szakmai bizottságba, a Miskolci 
Egyetem támogatást kér az Országos Középiskolai Föld- 
tudományi Diákkonferencia megrendezéséhez, meghívó 
a balatonfüredi Nyári Egyetemre, tájékoztatás a szakszótár 
szerződéskötéséről, folyó ügyek, belépési kérelem.

2007. március 6.

1. Közgyűlési előkészületek: napirend, alapszabály- és 
ügyrend-módosítási javaslatok, ad hoc Eötvös-díj bizott
ság létrehozása, döntés a Renner-díj odaítéléséről, elő
adók meghívásáról, az Év Cikke díjazhatóságról, a dí
jakhoz adandó összegekről, a baráti vacsoráról

2. MFT-MGE közös elnökségi ülésről beszámoló: idei 
közös rendezvények, a Föld Bolygó Nemzetközi Évéhez 
kapcsolható továbblépési lehetőségek

3. Föld Bolygó Nemzetközi Éve: a logo elkészült és alkal
mazandó, önkéntes csatlakozás, ötletek

4. Ifjúsági Ankét: zsűri, jogi tagok részvételére kérés, díja
zás, végleges program, döntés diák résztvevők támoga
tásáról

5. Társult tagsági ügyeink:
— az SEG előadás a MOL-ban sikeresen lezajlott
— EAGE ügyek: döntés elnök asszony kiküldéséről az 

EAGE konferenciára, javaslat DL témára, ifjúsági 
tagdíj támogatási kérés

6. Egyebek: az Eötvös-síremlék megkoszorúzása, közép
iskolai kapcsolatok és fejlesztésük, 100 éves az ELGI 
előkészületek, MTESZ köztartozások, ingatlanügyek, te
rületi szervezetek, Magyar Műszaki Értelmiség Napja, 
földtudományi diákkonferencia, az Erdélyi Műszaki Tu
dományos Társaság konferenciája, intézményi összekö
tők, jelölőbizottság megbízása kurátor kijelölésére,

2007. április 10.

1. Közgyűlési előkészületek: napirend, döntés kitüntetések
ről és a pénzdíjak emeléséről, alelnök- és kurátorjelöl
tek, alapszabály- és ügyrend-módosítások, 2008. évi 
pénzügyi terv, BTCS javaslat, baráti vacsora

2. Az Eötvös-síremlék megkoszorúzásának szervezése
3. Földtani intézményrendszer átalakítása: Rezessy-levél, 

ad hoc bizottság felállítása
4. ME középiskolai tanulmányi verseny: határozat az MGE 

különdíjról
5. Beszámoló az Ifjúsági Ankétről
6. EAGE ügyek: DL program, EAGE támogatás helyi 

csoportoknak, klubnap, kirándulás
7. Egyebek: MTESZ ingatlan ügyek, Tudomány Ünnepe, 

geológiai szótár, honlap területi felelősök, MGE emblé
ma védettsége, cégbemutatkozás szervezése Pécsre, be
lépési kérelem, folyó ügyek.

2007. május 17.

1. Nagyrendezvényeink tapasztalatai: döntés a különdíjak 
maximalizálásáról, közgyűlés után állófogadás, csak egy 
előadás, Eötvös-koszorúzás a közgyűlés délelőttjén

2. Szervezeti kérdések: BTCS megszüntetése utáni tenni
valók, SPWLA csoport aktivizálása, honlap bizott- 
ság/levelezői rendszer

3. Földtani intézményrendszer átalakítás: ad hoc bizottság 
tevékenysége

4. Közhasznú tevékenységeink erősítése: ME középiskolai 
tanulmányi verseny, Tudomány Ünnepe, a Föld Bolygó 
Nemzetközi Éve eseményeibe a MTESZ bekapcsolása, 
Nemzetközi Geofizikai Év 50. évforduló

5. 2007. évi jelentősebb eseményei: MFT-MGE Vándor- 
gyűlés és Nagycenk 50. évforduló összekötése, ELGI 
100. évforduló

6. MTESZ ügyek: területi szervezetek önállósítása, javaslat 
MTESZ-díjra, emlékéremre, Nemzeti Fejlesztési Terv 
tájékoztatás

7. Tájékoztatás a kráter ügyekkel kapcsolatos munkabizott
sági tevékenységről

8. Egyebek: DL előadás ősszel a MOL-ban, MÓL támoga
tás a Magyar Geofizika lap részére, a Szeniorok Bizott
sága rendezvényei, döntés számítógép-bővítésről és a 
fénymásoló cseréjéről, Geobörze, kirándulás Paksra.

2007. június 26.

1. beszámoló a londoni EAGE-konferenciáról és annak 
magyar vonzatairól

2. Szervezeti kérdések:
— javaslat az SPWLA Budapest Chapter működésének 

és aktivitásának megújítására
— javaslat a Mérnökgeofizikai Bizottság munkájának 

kiterjesztésére
3. Honlap alaptartalom meghatározása
4. Beszámoló az ad hoc bizottság tevékenységéről
5. Föld Bolygó Nemzetközi Évével kapcsolatos tennivalók: 

döntés Nemzeti Civil Alapprogram pályázat beadásáról
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a Magyar Geofizika lap ilyen tárgyú különszámának tá
mogatására

6. MTESZ ügyek: egyesületi delegáltak területi szervezetek 
közgyűléseibe, a MTESZ-díj és szavazatszámláló bizott
ságba 1-1 tagtársunkat javasoltunk, személyeket javasol
tunk egyszeri rendkívüli segélyezésre, tájékoztatás az 
ingatlanhelyzetről

7. Egyebek: Gyermek Habilitációs Alapítvány kérésének 
elutasítása, MÓL támogatások, életrajzi lexikon, beszá
moló a celldömölki elnöki és titkári látogatásról, folyó 
ügyek.

2007. szeptember 25.

1. Ismertetés a közelmúlt eseményeiről: uránérc-kutatás és 
bányászat konferencia Pécs, nyugdíjas kirándulás Sop
ron

2. A Budapesti Olajipari Klub bemutatása: ismertetés, 
kapcsolatfelvétel

3. A magyar EAGE csoport ügyei: októberi program, egye
temisták tagsága, tagdíj ügyek

4. Mérnökgeofizikai Bizottság: vezetőváltás, TlLDY Péter 
mint új vezető megválasztása

5. Beszámolás rendezvényekről:
— Vándorgyűlés Sopron
— Ifjúsági Ankét 2008 előkészületei
— a Zalai területi csoport hagyományos novemberi 

ankétja
— ME középiskolai diákkonferencia

6. A megelőző elnökségi ülésen szerepelt témák közül a 
Nemzeti Civil Alapprogram pályázatok, SPWLA 
vezetésváltás, honlap, Föld Bolygó Nemzetközi Éve 
témák áttekintése

7. 100 éves idén az ELGI! — a rendezvénysorozat áttekin
tése

8. MGE titkárság személyi kérdései: döntés ügyvezető 
titkári állásra pályázat kiírásáról, betanítási időszakról,

az esedékes általános titkár választás főbb elvi szem
pontjairól

9. Egyebek: MTESZ ügyek: RezessY Géza és Tóth Csaba 
megválasztása bizottságokba, Microsoft megállapodás; 
döntés Gili László előterjesztéséről Gábor Dénes-díjra; 
geofizikai szótár; döntés fénymásoló ajánlatok között, 
belépési/szakértői kérelem.

2007. november 20.

1. Ismertetés a közelmúlt eseményeiről: EAGE programok, 
DL előadás, ünnepi ülés az ELGI 100 éves program- 
sorozat keretében, ME diákkonferencia

2. EAGE nemzetközi tagdíj
3. Föld Bolygó Nemzetközi Éve: beszámoló nemzeti bi

zottság részéről, nagyrendezvény a Magyar Természet- 
tudományi Múzeumban április 18-22. között, a MTESZ 
bekapcsolása a munkába

4. Mérnökgeofizikai Bizottság új vezetése: egyetértés a 
bizottsági elnök előterjesztésével

5. Rendezvények előkészületei: a nagykanizsai és az ifjú
sági ankét ügyei

6. Ügyvezető titkári pályázat értékelése: döntés meghallga
tásról, a behívottak listájáról

7. MTESZ hírek: sürgőssé vált a Kossuth téri irodaház 
eladása, Gyémántjubileumi Év ismertetés

8. Egyebek: megbízás egyesületi kitüntetésekre javaslatot 
tevő bizottság létrehozására, döntés 13. havi bérről, új 
jogi tagunk a PetroHungária Kft., belépési/szakértői ké
relem, folyó ügyek.

2007. december 13.

A 2007. évi tevékenység áttekintése, értékelése, a 2008. év 
várható főbb feladatainak körvonalazása.

Pályi András

A SZENIOROK BIZOTTSÁGÁNAK HÍREI

2007. szeptember 5-én, kissé szemerkélő esőben indul
tunk el Budapestről a Szeniorok Bizottságának idei tanul
mányi kirándulására Sopronba. E kirándulás keretében 
59 fő részvételével ünnepeltük meg a nagycenki Széchenyi 
István Geofizikai Obszervatórium alapításának 50. évfor
dulóját.

Szarka László, a soproni Geodéziai és Geofizikai Kuta
tó Intézet tudományos főosztályvezetője munkatársaival 
együtt fogadta a résztvevőket és ismertette az intézet és az 
obszervatórium történetét. Az intézet jövőbeli tervei között 
kiemelkedő helyet foglal el az IAGA (International 
Association of Geophysics and Aeronomie) 2009-ben Sop
ronban rendezendő kongresszusa.

A szakszerű és érdekes ismertető után városnézésen vet
tünk részt dr. Wilfing László nyugalmazott egyetemi tanár 
kiváló vezetésével, amelyet még az évszakhoz képest szo
katlanul hűvös, jeges szél sem tudott megzavarni.

Kitűnő ebédet kaptunk Balfon a Panoráma étteremben, 
majd az obszervatórium megtekintése következett.

Wesztergom Viktor, az obszervatórium vezetője is
mertette az obszervatórium történetét és jelenlegi munkás
ságát, majd a részletes szakmai vezetést az „alapító atyák”: 
Ádám Antal, Bencze Pál és Verő József vállalták, akik 
még napjainkban is aktív művelői a geofizikának. Öröm
mel tapasztaltuk, hogy az obszervatórium milyen nagy fej
lődést ért el az eltelt fél évszázad alatt.

Az obszervatórium meglátogatása után megtekintettük a 
gróf Széchenyi István életét és munkásságát bemutató 
nagycenki Széchenyi István Emlékmúzeumot.

Végül ellátogattunk a Páneurópai Piknik Emlékhelyre, 
ahol 1989. szeptember 19-én rövid időre megnyitották a 
vasfüggönyt. Sok keletnémet turista használta fel ezt az 
alkalmat a menekülésre, Ausztriába. Ezzel Magyarország 
indította el azt a folyamatot, amely végül a hírhedt berlini 
fal lebontását eredményezte.

Köszönettel tartozunk valamennyi soproni kollégának a 
szíves vendéglátásért. Pályi Andrást, a Magyar Geofizi
kusok Egyesületének titkárát illeti a köszönet a tanulmányi
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